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บทคดัย่อ 

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจดัการน ้ าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนในการจดัการทรัพยากรน ้ า
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมและวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ยในต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ รวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ยจ านวน 117 ตวัอย่าง 
โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย ใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า 
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ามีส่วนร่วมในดา้นการคิดริเร่ิม และดา้นการติดตามผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับ
ดา้นการวางแผนดา้นการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ส าหรับปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจมีส่วนร่วมของเกษตรกร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติไดแ้ก่ ระยะทางจากการใชน้ ้ าถึงแปลงออ้ย การเขา้อบรมเร่ืองการใชน้ ้ าเพ่ือการผลิตออ้ย การ
ไดรั้บข่าวสารในดา้นความส าคญัของทรัพยากรน ้ าในการด ารงชีวิตและท าการเกษตรและความเช่ือมัน่ในการบริหาร
จดัการของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า หน่วยส่งเสริมของภาครัฐและโรงงานน ้ าตาล 

ABSTRACT 
Farmer’ s participation in water management was a crucial factor in the sustainability of water resource 

management. The major objectives of this study were to investigate farmer’s participation in water management, and 
to analyze factors related farmer’s participation in water management. Data collection was drawn from 117 sugarcane 
farmers with the simple random sampling technique. Descriptive statistics and inferential statistics were applied for 
the data analysis. Results showed that farmer’s participation in critical thinking, planning, and evaluation  were in the 
moderate levels, while farmer’ s participation was in the high level.  Factors significantly related to farmer’ s 
participation at 0.05 level were distance from water source to sugarcane farm, farmer’s participation in water use for 
sugarcane production program, farmer’ s perception toward a crucial of water resource in human living and 
agricultural sector, farmer’ s confidence in administration of water group, government, and cane factory Extension 
Agent.  
ค าส าคญั: การจดัการ ทรัพยากรน ้ า การมีส่วนร่วม 
Keywords: management, water resource, participation 
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บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรน ้ าอุดมสมบูรณ์ แต่จากการพฒันาประเทศท่ีผ่านมามีการขยายพ้ืนท่ี

การเกษตรเพ่ิมมากข้ึนประกอบกบัการขยายตวัของภาคครัวเรือนท าให้เกิดความตอ้งการน ้ าจืดเพ่ิมข้ึนส่งผลให้เกิดการ
ขาดแคลนน ้ าในฤดูแลง้ (คณะเศรษฐศาสตร์, 2556) นอกจากน้ียงัมีปัญหาดา้นความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศท่ีมีผลท า
ให้เกิดสถานการณ์ภยัแลง้และน ้ าท่วมสถานการณ์ต่างๆเหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตร (กรม
ทรัพยากรน ้ า, 2558) 

โดยเฉพาะออ้ยในฐานะพืชเศรษฐกิจและเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัของอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาล จากฤดูการ
ผลิต 2558/2559 ซ่ึงเป็นช่วงการเกิดภยัแลง้พบวา่ ปริมาณและคุณภาพผลผลิตออ้ยลดลงจากท่ีเดิมตั้งเป้าไวถึ้ง 106 ลา้น
ตนั แต่พบวา่ปริมาณออ้ยท่ีเขา้หีบเม่ือส้ินฤดูหีบมีเพียง 94.05 ลา้นตนั (ส านกัคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย, 2558) 
จากการศึกษาของเกริกและคณะ  (2552) ระบุว่าพ้ืน ท่ี ท่ี ได้ รับผลกระทบส่วนใหญ่ อยู่ใน พ้ืน ท่ีป ลูกภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเน่ืองจากเป็นแหล่งผลิตออ้ยส าคญัของประเทศไทยเพราะการเพาะปลูกส่วนใหญ่เกษตรกรอาศยั
น ้ าฝนเป็นหลกั (วเิชียร และวชิาราพร, 2552) 

จากสถิติพ้ืนทีเพาะปลูกออ้ยของประเทศไทยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมากพบวา่ พ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยอยูท่ี่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย, 2559) โดยกระจายอยูต่าม
จงัหวดัต่างๆ การปลูกออ้ยของเกษตรกรเป็นการปลูกออ้ยขา้มแลง้หรือออ้ยท่ีอาศยัน ้ าฝนเป็นหลกั ดงันั้น หากเกิดสภาวะ
ภยัแลง้หรือฝนท้ิงช่วงยอ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 

ต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประชาชนในพ้ืนท่ีปลูก
ออ้ยและขา้วเป็นพืชหลกัแต่จากปัญหาภยัแลง้ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีซ่ึงมกัจะเกิดทุกๆ 5 ปี ท าใหเ้กษตรกรจ าเป็นตอ้งหาแหล่ง
น ้ าส าหรับการผลิตพืชดงันั้นในปี 2547 ทางกระทรวงพลงังานจึงมีการติดตั้งสถานีสูบน ้ าจากบึงหนองสามหม่ืนซ่ึงเป็น
แหล่งน ้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีสามารถเก็บกกัน ้ าไดป้ระมาณ 12 ลา้นลูกบาศกเ์มตร (เทศบาลบา้นแกง้, 2557) และมีการ
พฒันาโดยไดรั้บความร่วมมือจากโรงงานน ้ าตาลในพ้ืนท่ี มีการพฒันาต่อยอดดา้นการวางระบบชลประทานในไร่นา 
ตลอดจนมีการจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าข้ึนเพ่ือใหก้ารบริหารจดัการน ้ ามีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อยา่งไรก็ตามจ านวนผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการน ้ าของชุมชนยงัมีจ านวนนอ้ย กล่าวคือ มีเพียง 83 
ครัวเรือน จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,056 ครัวเรือนท่ีอยูใ่นต าบลบา้นแกง้ท่ีท าการเพาะปลูกออ้ย หรือคิดเป็นร้อยละ
26.72ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด และถึงแมจ้ านวนสมาชิกของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าจะอยูใ่นฐานะผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการน ้ า แต่ดูเหมือนวา่สมาชิกบางรายอาศยัการเป็นสมาชิกเฉพาะเพ่ือประโยชน์ของการใชน้ ้ า แต่ยงัขาดการมี
ส่วนร่วมในดา้นอ่ืนๆ ในเชิงทฤษฎีแลว้การมีส่วนประกอบดว้ย 4 ดา้น (สุภางค,์ 2546) ไดแ้ก่ ดา้นการคิดริเร่ิม ดา้นการ
วางแผน การปฏิบติัการ และการติดตามผล ดงันั้น การท่ีประชาชนท่ีตดัสินใจเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าอาจมีระดบั
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน ้ าของชุมชนแตกต่างกนัไป นอกจากน้ีความส าเร็จดา้นการจดัการน ้ ายงัอาจ
ข้ึนอยูก่บัรูปแบบในการบริหารจดัการน ้ าในพ้ืนท่ีดงักล่าว  

ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าวท่ีมีเกษตรกรเขา้มีส่วนร่วมในกาบริหารจดัการน ้ าของชุมชนมีจ านวนนอ้ยและเกษตรกร
ท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกบางรายเขา้มาเพ่ือผลประโยชน์จากการใชน้ ้ าแต่ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นต่างๆ และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมายงัไม่พบงานวจิยัท่ีศึกษาประเด็นต่างๆ ดงัท่ีระบุขา้งตน้ ดงันั้นการวจิยัน้ีจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ดา้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วม 
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ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมปัจจยัท่ีหลกัท่ีมกัมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมมี 4 ดา้นหลกั (วลัยา, 2549; โสภิดา, 
2553) ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร ดา้นการใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ า ความตระหนกั และความเช่ือมัน่
ในการบริหารจดัการโดยผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถใชใ้นการวางแผนและพฒันาการจดัการทรัพยากรน ้ าแบบมีส่วนร่วม
ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าของเกษตรชาวไร่ออ้ยในต าบลบา้นแกง้ อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ 
2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในต าบลบ้านแก้ง 

อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ 
 
วธีิการวจิยั 
การรวบรวมข้อมูล 
 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากเกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วมในการจดัการน ้ าในชุมชนบ้านลาด ซ่ึงเป็นประชากรเป้าหมายของการศึกษาน้ีจ านวน 1,056 ครัวเรือนรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple random sampling technique) จากเกษตรกรชาวไร่ออ้ยจ านวนทั้งหมด 
117 ตัวอย่าง หรือประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้ งหมดโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างโดยมีการพฒันา
แบบสอบถามจากการจดัประชุมกลุ่ม และทดสอบความเท่ียงของแบบสัมภาษณ์ (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบราค (Conbrach’s Alpha Coefficient) (สุวิมล, 2555) ซ่ึงในการทดสอบแบบสัมภาษณ์พบค่าความ
เท่ียงเท่ากบั 0.717 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่แบบสมัภาษณ์ชุดน้ีมีค่าความเช่ือมัน่สูง เน่ืองจากค่าท่ีค  านวณไดมี้ค่าเขา้ใกล ้1 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) รวบรวมขอ้มูลด้านการจดัการน ้ าแบบมีส่วนร่วมจากบทความทาง
วิชาการตลอดจนขอ้มูลด้านทรัพยากรน ้ าของชุมชนจากหน่วยงานท้องถ่ินและจากโครงการวิจยั รูปแบบการจดัการ
ทรัพยากรทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยรายยอ่ย กรณีศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ 
 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 การวิเคราะห์ดา้นการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมทุก
คร้ังในกิจกรรม การมีส่วนร่วมเป็นบางคร้ัง และไม่มีส่วนร่วมเลย โดยใชค้่าร้อยละในการวเิคราะห์ ส าหรับการวเิคราะห์
เพื่อตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี  2 ใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) สถิติChi-Square และใช้สถิติ T-test เพื่อ
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเขา้มีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าของเกษตรกรชาวไร่ออ้ย 
 
ผลการวจิยั 
การมส่ีวนร่วมและระดบัการมส่ีวนร่วมในการจดัการน า้ของเกษตร 

จากกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรชาวไร่ออ้ยพบว่า มีจ านวนเกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
จ านวน 68 และ49 ตวัอยา่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 41.88 และ 58.12 ของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที ่1 การมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในต าบลบา้นแก ้อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ 
การมีส่วนในการจดัการน ้ า จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีส่วนร่วมในการจดัการน ้า 68 58.10 
ไม่ทีส่วนร่วมในการจดัการน ้า 49 41.90 
รวม 117 100.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ (2559) 
 
 ในส่วนของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ า พบวา่ มีระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ า
แตกต่างกนัดงัตารางท่ี 2 โดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้นดงัน้ี 

ดา้นการคิดริเร่ิม 
ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการคิดริเร่ิมของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีมีส่วนร่วมดา้นการเสนอความคิดเห็นในท่ี

ประชุมในเร่ืองของการจดัวางระบบส่งน ้ าและในการประชาสัมพนัธ์พบว่า เกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีมีส่วนร่วมในการ
จดัการน ้ ามกัมีส่วนร่วมทุกคร้ังในกิจกรรมทั้ งสองเพียงร้อยละ 38.20 และ 38.20 ตามล าดบั แต่อีกร้อยละ50.00 และ 
44.10 เขา้มีส่วนร่วมในดา้นดงักล่าวเป็นบางคร้ังบางคราว ซ่ึงนบัวา่เกษตรกรท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมดา้นการคิดริเร่ิมในระดบัปานกลาง 

ดา้นการวางแผน 
การมีส่วนร่วมดา้นการวางแผนจดัการน ้ า วางแผนชกัชกัชวนเกษตรกรให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการน ้ า

และการวางแผนพฒันาระบบส่งน ้ า พบวา่ ส่วนใหญ่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยตวัอยา่งเขา้มีส่วนร่วมบางคร้ังบางคราวหรือมี
ส่วนร่วมในระดบัปานกลางในกิจกรรมดงักล่าว คิดเป็น 45.60 54.40 และ 48.50 ตามล าดบั ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทั้งสามดา้นทุกคร้ังมีเพียงร้อยละ 27.90 29.40 และ 33.80 ตามล าดบัส่วนเกษตรกรชาวไร่ออ้ยท่ีเหลือ
ร้อยละ 26.50 16.20 และ 17.60 เป็นเพียงสมาชิกกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าเท่านั้นแต่กลบัไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการวางแผน 
 ดา้นการปฏิบติัการ 

การมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติัการในเร่ืองของการวางระบบท่อส่งน ้ าการบ ารุงรักษาท่อส่งน ้ า การพฒันาท่อส่ง
น ้ า และการแกปั้ญหากลุ่มผูใ้ชน้ ้ าส่วนใหญ่เกษตรกรมีส่วนร่วมทุกคร้ังคิดเป็นร้อยละ  39.80 36.80 39.70 และ 36.80
ตามล าดบัในขณะท่ีเกษตรกรท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าวเป็นบางคร้ังบางคราวมีเพียงร้อยละ 30.90 32.40 36.80
และ 35.30 ตามล าดบั ซ่ึงแตกต่างจากเร่ืองการรับทราบปัญหา และการปฏิบติังานร่วมกบัภาครัฐและเอกชน ส่วนใหญ่
เกษตรกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าวเป็นบางคร้ังบางคราวคิดเป็นร้อยละ 36.80 และ 39.70 ตามล าดบั แต่อีกร้อยละ 
33.80 และ29.40 เข้ามีส่วนร่วมทุกคร้ังจึงนับได้ว่าเกษตรกรท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน ้ าได้มีส่วนร่วมด้าน
ปฏิบติัการในระดบัมาก 
 ดา้นการติดตามผล 
 การมีส่วนร่วมดา้นการติดตามผลการควบคุมดูแล การพฒันา และการติดตามแก้ไขปัญหาดา้นการบริหาร
จดัการของกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมเป็นบางคร้ังบางคราวคิดเป็นร้อยละ 45.60 51.50 และ50.00 ตามล าดบั ในขณะท่ี
เกษตรกรท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้ งสามด้านทุกคร้ังมีเพียงร้อยละ 35.30 35.30 และ35.30 ตามล าดับซ่ึงจัดได้ว่า
เกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าดา้นการติดตามผลในระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่2 การมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าในต าบา้นแกง้ อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการน ้า 

การมีส่วนร่วม 

รวม มีส่วนร่วมทุกคร้ัง มีส่วนร่วมเพียง
บางคร้ังบางคราว 

ไม่มีส่วนร่วม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ดา้นการคิดริเร่ิม         

1.1 การเสนอความคิดเห็นดา้นการจดัวางระบบท่อส่งน ้า 26 38.20 34 50.00 8 11.80 68 100.00 

1.2 การเสนอความคิดเห็นดา้นการประชาสัมพนัธข์อ้มูล
เก่ียวกบัการจดัการน ้า 

26 38.20 30 44.10 12 17.70 68 100.00 

2. ดา้นการวางแผน         

2.1.ในการจดัการน ้า 19 27.90 31 45.60 18 26.50 68 100.00 

2.2ในการชกัชวนเกษตรกรใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการน ้า 

20 29.40 37 54.40 11 16.20 68 100.00 

2.3 การวางแผนดา้นการพฒันาระบบท่อส่งน ้า 23 33.80 33 48.50 12 17.60 68 100.00 

3. ดา้นการปฏิบติัการ         

3.1 ในการวางท่อส่งน ้า 27 39.70 21 30.90 20 29.40 68 100.00 

3.2 ในการรับทราบปัญหาหรือแนวทางในการจดัการ
ระบบท่อน ้า 

23 33.80 25 36.80 20 29.40 68 100.00 

3.3 ในการบ ารุงรักษาท่อส่งน ้า 25 36.80 22 32.40 21 30.80 68 100.00 

3.4ในการปฏิบติังานกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐและเอกชน 20 29.40 27 39.70 21 30.90 68 100.00 

3.5 ในการประชาสัมพนัธแ์ละส่งเสริม 24 35.30 24 35.30 20 29.40 68 100.00 

3.6 ในการพฒันาระบบท่อส่งน ้า 27 39.70 25 36.80 16 23.50 68 100.00 

3.7 ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบท่อส่งน ้า 25 36.80 24 35.30 19 27.90 68 100.00 

4. ดา้นการติดตามผล         

4.1 การติดตามผลการควบคุมดูแลระบบท่อส่งน ้า 24 35.30 31 45.60 13 19.10 68 100.00 

4.2 การติดตามผลการพฒันาระบบท่อส่งน ้า 24 35.30 35 51.50 9 13.20 68 100.00 

4.3การติดตามผลการแกปั้ญหาท่ีเกิดกบัระบบท่อส่งน ้า 24 35.30 34 50.00 10 14.70 68 100.00 
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ท่ีมา : จากการส ารวจ (2559) 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการมส่ีวนร่วมในการจดัการน า้ของเกษตรกร 

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าของเกษตรกรชาวไร่ออ้ย
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ระยะห่างจากหนองสามหม่ืนจนถึงพ้ืนท่ีทางการเกษตรของเกษตรกร การ
เขา้รับอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการผลิตออ้ยหรือการใช้น ้ าด้านการผลิตและการได้รับขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองเก่ียวกับ
ความส าคญัของน ้ าท่ีใชใ้นการด ารงชีวิตและใชน้ ้ าเพ่ือการเกษตร นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ในการ
บริหารจดัการของกลุ่มผูใ้ช้น ้ าและหน่วยงานส่งเสริมมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เน่ืองจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีความเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าและหน่วยงานส่งเสริมในระดบัท่ีมากท่ีสุดจะเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการน ้ ามากกวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเช่ือมัน่นอ้ย 

ส าหรับปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุจ านวนปีท่ีอยูใ่นสถานศึกษาและปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม ได้แก่ รายได้ทั้ งในและนอกภาคการเกษตร ขนาดพ้ืนท่ีของเกษตรกรท่ีใช้ประโยชน์ การได้รับความ
ช่วยเหลือดา้นต่างๆท่ีเก่ียวกบัการน าน ้ ามาใชป้ระโยชน์ และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองของสถานการณ์ปริมาณ
น ้ าฝนหรือเร่ืองของการจดัการทรัพยากรน ้ า ตลอดจนปัจจยัทางดา้นความตระหนกั พบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการมี
ส่วนร่วมท่ีระดบั 0.05 (ตารางท่ี 3) 
ตารางที ่3 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในต าบา้นแกง้ 

 อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

การมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ า 

มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศของผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจ     
หญิง 30 35.30 11 34.30 
ชาย 55 64.70 21 65.60 
รวม 85 100.00 32 100.00 

ค่าไคสแควร์ 0.009NS 

2. อายขุองผูท่ี้มีอ  านาจในการตดัสินใจ     
ต ่ากวา่ 35 ปี 2 2.40 2 6.30 
35 – 44 ปี 28 32.90 9 28.10 
45 – 54 ปี 27 31.80 15 46.90 
55 – 64 ปี 23 27.10 5 15.60 
65 ปี ข้ึนไป 5 5.80 1 3.10 
รวม 85 100.00 32 100.00 

ค่าเฉลี่ย 51.13 49.69 
ค่าสถิติT-test -0.681NS 

 ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
3. จ  านวนปีท่ีอยูใ่นสถานศึกษาของผูท่ี้มีอ านาจในการตดัสินใจ 9 9 

ค่าสถิติT-test 1.215 NS 

หมายเหตุ : ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี0.01, NS หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

- 1250 -



  HMO12-7 
 
 
 

ตารางที ่3 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในต าบา้นแกง้ 
 อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและทางสังคม 

การมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ า 

มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

4.รายไดใ้นภาคการเกษตร 271,942.48 207,277.48 

ค่าสถิติ T-test -1931 NS 

5. รายไดน้อกภาคการเกษตร 165,956.00 103,372.00 

ค่าสถิติ T-test 0.956 NS 

รวมรายไดใ้นและนอกภาคการเกษตร 437,898.48 310,649.48 

6. ขนาดพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรใชป้ระโยชน ์(ไร่) 29.36 22.55 

ค่าสถิติ T-test -1.947 NS 

7. ระยะห่างจากหนองสามหม่ืนจนถึงพ้ืนท่ีทางการเกษตรของเกษตรกร
(กิโลเมตร) 

2.29 3.50 

ค่าสถิติ T-test 2.777** 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

8. การเขา้รับการอบรมท่ีเก่ียวกบัการผลิตออ้ยหรือการใชน้ ้าดา้นการผลิต     

เคยไดรั้บการอบรม 60 70.60 8 25.00 

ไม่เคยไดรั้บการอบรม 25 29.40 24 75.00 

รวม 85 100.00 32 100.00 

ค่าไคสแควร์ 19.850** 

9. การไดรั้บความช่วยเหลือดา้นต่างๆท่ีเก่ียวกบัการน าน ้ามาใช ้     

เคยไดรั้บ 36 42.40 8 25.00 

ไม่เคยไดรั้บ 49 57.60 24 75.00 

รวม 85 100.00 32 100.00 

ค่าไคสแควร์ 2.983 NS 

หมายเหตุ : ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี0.01, NS หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

- 1251 -



  HMO12-8 
 
 
 

ตารางที ่3 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในต าบา้นแกง้ 
 อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและทางสังคม(ต่อ) 

การมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ า 

มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

10. การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัความส าคญัของทรัพยากรน ้าต่อการ
ด ารงชีวิตของตวัเกษตรกรเอง 

    

เคยไดรั้บ 74 87.10 21 65.60 

ไม่เคยไดรั้บ 11 12.90 11 34.40 

รวม 85 100.00 32 100.00 

ค่าไคสแควร์ 6.995** 

11. การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัความส าคญัของการใชน้ ้าท าการ
การเกษตรของเกษตรกรเอง 

    

เคยไดรั้บ  74 87.10 21 65.60 

ไม่เคยไดรั้บ 11 12.90 11 34.40 

รวม 85 100.00 32 100.00 

ค่าไคสแควร์ 6.995** 

12. การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเร่ืองของสถานการณ์ปริมาณน ้ าฝน หรือเร่ืองของ
การจดัการทรัพยากรน ้า 

    

เคยไดรั้บ 
70 82.40 22 68.80 

ไม่เคยไดรั้บ 
15 17.60 10 31.20 

รวม 85 100.00 32 100.00 

ค่าไคสแควร์ 2.56 NS 

หมายเหตุ : ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี0.01, NS หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที ่3 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยในต าบา้นแกง้ 
 อ าเภอภูเขียว จงัหวดัชยัภูมิ (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นความตระหนกัและความเช่ือมัน่ 

การมีส่วนร่วม 

มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

13. ความตระหนกัในการจดัการน ้า     

 ความตระหนกัมากท่ีสุด 85 100.00 31 96.90 

 ความตระหนกัมาก 0 0.00 1 3.10 

รวม 85 100.00 32 100.00 

ค่าเฉลี่ย 4.92 4.85 

ค่าสถิติ T-test -1.753 NS 

14. ความเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการของกลุ่มผูใ้ชน้ ้า      

ความเช่ือมัน่นอ้ยท่ีสุด 0 0.00 0 0.00 

ความเช่ือมัน่นอ้ย 0 0.00 2 6.30 

ความเช่ือมัน่ปานกลาง 6 7.10 9 28.10 

ความเช่ือมัน่มาก 22 25.90 8 25.00 

ความเช่ือมัน่มากท่ีสุด 57 67.00 13 40.60 

รวม 85 100.00 32 100.00 

ค่าไคสแควร์ 16.082** 

หมายเหตุ : ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี0.01, NS หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
ผลการศึกษาสรุปไดว้่าเกษตรกรชาวไร่ออ้ยมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าดา้นการคิดริเร่ิม การวางแผน การ

ปฏิบติัการ และการติดตามผล อยูใ่นระดบัปานกลาง หรือมีส่วนร่วมเป็นคร้ังคราว และพบวา่ ปัจจยัดา้น เพศ อาย ุระดบั
การศึกษารายได้ทั้ งในและนอกภาคการเกษตร ขนาดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆท่ี
เก่ียวกบัการน าน ้ ามาใชป้ระโยชน์การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองของสถานการณ์ปริมาณน ้ าฝนหรือเร่ืองของการจดัการ
ทรัพยากรน ้ า และปัจจยัดา้นความตระหนกัในการจดัการน ้ าของเกษตรกรไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมดา้นการ
จดัการน ้ าท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ0.05 

- 1253 -



  HMO12-10 
 
 
 

ส าหรับปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมดา้นการจดัการน ้ าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไดแ้ก่ การ
เขา้รับอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการผลิตออ้ยหรือการใชน้ ้ าดา้นการผลิตระยะห่างจากแหล่งน ้ า (หนองสามหม่ืน) ถึงพ้ืนท่ี
การเกษตรของเกษตรกร การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองเก่ียวกบัความส าคญัของน ้ าท่ีใชใ้นการด ารงชีวติและใชน้ ้ าเพ่ือ
การเกษตร รวมทั้ งปัจจยัด้านความเช่ือมัน่ในการบริหารจัดการของกลุ่มผูใ้ช้น ้ า หน่วยงานส่งเสริมของภาครัฐและ
โรงงานน ้ าตาล 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่เกษตรกรท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเร่ืองความส าคญั คุณค่าของทรัพยากรน ้ า และ
การจดัการทรัพยากรน ้ าท่ีถูกตอ้งจะท าให้เกษตรกรเห็นถึงความส าคญัคุณค่าของทรัพยากรน ้ าในการด ารงชีวิต และ
เขา้ใจถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้มีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรน ้ ามากยิ่งข้ึน ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความ
สนใจท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรน ้ า ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีกล่าวถึงผูใ้ชน้ ้ าท่ีมีการรับขอ้มูล
ข่าวสารของการจดัการทรัพยากรน ้ ามากกว่า 5 คร้ังท าให้มีส่วนร่วมในการจดัการน ้ ามากกว่าผูใ้ช้น ้ าท่ีได้รับขอ้มูล
ข่าวสารนอ้ยกวา่ 5 คร้ัง (ไพลิน, 2550; จ าเนียร, 2552; เสริมสิทธิ, 2553; บุญญารัตน์, 2555) โดยขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ
มกัเกิดจากการเขา้ร่วมกิจกรรม เช่น การประชุม ฝึกอบรม และดูงาน (ไพลิน, 2550; จ าเนียร, 2553) เพราะเม่ือเกษตรกร
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากข้ึนเท่าไรก็จะส่งผลให้เกิดการเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนเท่านั้น
นอกจากน้ีหากเกษตรกรมีความเช่ือมัน่ในการบริหารจดัการของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าและหน่วยงานส่งเสริมท่ีเก่ียวขอ้งในระดบั
ท่ีมากท่ีสุดจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการน ้ ามากกวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเช่ือมัน่น้อยเพราะกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งบริหารจดัการให้เกิดผลและความส าเร็จในการจดัการ
ทรัพยากรน ้ า ซ่ึงจะท าให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจเช่ือมั่นท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน ้ ารวมทั้ ง
เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีทางการเกษตรอยูใ่กลก้บัหนองสามหม่ืนจะมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ ามากกวา่เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีทาง
การเกษตรห่างไกล เน่ืองจากเกิดความเช่ือมัน่ดา้นการเขา้ถึงแหล่งน ้ าของตวัเกษตรกรเอง ซ่ึงจะสะทอ้นถึงผลประโยชน์
ท่ีตนเองจะไดรั้บ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการส่งเสริมให้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองความส าคญัและการมีจ ากดัของทรัพยากรน ้ าในดา้นการด ารงชีวิต
และการเกษตรแก่เกษตรกรในชุมชนเพ่ือใหเ้กษตรกรเห็นถึงคุณค่าความส าคญัของน ้ า และเขา้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการน ้ ามากข้ึนโดยการจดัประชุมกลุ่มชาวบา้นให้ความรู้ ขอ้มูล และข่าวสารท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรน ้ า ความส าคญัของ
ทรัพยากรน ้ าในการด ารงชีวติและการเกษตร 

2.  ควรมีการจดัการอบรมให้แก่ชาวบา้นในชุมชนและกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ออ้ย โดยการให้ขอ้มูล และความรู้
เก่ียวกบัการผลิตออ้ยอยา่งละเอียด และการใชใ้นดา้นการผลิตทางการเกษตรต่างๆ เพ่ือท าให้เกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการทรัพยากรน ้ ามากข้ึน 

3. ควรมีการจดักลุ่มชาวบ้านและเกษตรกรให้ศึกษาดูงานไร่ออ้ยท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตและการใชน้ ้ าท่ี
เหมาะสมในการผลิตเพ่ือเป็นแนวทางใหแ้ก่เกษตรกร และเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมมากยิง่ข้ึน 

4. หน่วยงานส่งเสริมของภาครัฐและโรงงานน ้ าตาลควรจะแสดงให้เกษตรกรเห็นถึงการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพของตนเพ่ือใหเ้กษตรกรเกิดความเช่ือมัน่มากยิง่ข้ึน 
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