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บทคัดย่อ 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. ศึกษาความสอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ๒. วิเคราะห์โมเดลจ าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ และ ๓. พัฒนาโมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค ์

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ส ารวจกลุ่มตัวอย่างจาก
เกษตรกรผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรที่อาศัยอยู่ เขตต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย, เขตต าบลหนอง
เต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว และเขตต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 570 คนจาก
ประชากรทั้งหมด จ านวน 6,๖14 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้ งฉบับเท่ากับ 0.966 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างและการวิจัยเชิง
คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างซึ่งมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ ๑ และใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน

ในจังหวัดนครสวรรค์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค -สแควร์ มีค่า
เท่ากับ ๒๑๐.๕๓ องศาอิสระเท่ากับ ๑๘๐ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ ๐.๐๕๙ ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างไม่มีนัยส าคัญ ค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) 
มีค่าเท่ากับ .๐17 ค่าตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งของชุมชนได้ร้อยละ ๘9 
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๒. โมเดลจ าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การเตรียมความพร้อมเป็นการด าเนินการช่วงก่อนเกิด
ภัยเพ่ือให้มีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่าง ๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย ด้านที่ 2 
การป้องกันเป็นการจัดการก่อนการเกิดภัยแล้ง โดยการวิเคราะห์ วางแผนเพ่ือก าหนดกิจกรรมในการ
ป้องกัน และลดโอกาสในการสร้างความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคล ชุมชนและสังคม รวมถึงการ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ด้านที่ 3 การจัดการภาวะฉุกเฉิน เป็นการเผชิญกับ
ปัญหาภัยแล้งโดยมีกระบวนการในการจัดการอย่างเป็นระบบผ่านทรัพยากรชุมชน และด้านที่ 4 การ
ฟ้ืนฟูเป็นการจัดการภายหลังจากการประสบปัญหาภัยแล้ง เพ่ือปรับปรุง ซ่อมเสริมให้ชุมชนกลับมาสู่
สภาวะปกติ  

๓. การพัฒนาโมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย บวร 
คือ บุคคล วัดและชุมชน และราชการ ส่วนที่ 2 กระบวนการ ประกอบด้วย 3 ด้าน ทกส คือ ด้านที่ 
1 ทุน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ (ผู้น าและผู้ตาม) และทุนทางสังคม (ความสามัคคี ความเสียสละและ
ประโยชน์ส่วนรวม) ด้านที่ 2 กระบวนการ ประกอบด้วย ด้านการเตรียมความพร้อม การป้องกัน การ
จัดการภาวะฉุกเฉิน และการฟ้ืนฟู และด้านที่ 3 สิ่งสนับสนุน ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การฝึกอบรม/ ถอดบทเรียน กองทุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเยียวยาด้านจิตใจ และ
ส่วนที่ 3 เป้าหมาย คือ ธรรมนูญชุมชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประกอบด้วย เบญจพลัง คือ พลัง
ชุมชน พลังทางสังคม พลังความรู้ พลังภูมิปัญญาท้องถ่ิน และพลังสื่อ 
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Abstract 
Objectives of this research were: 1. to study the consistency of a Causal 

Relationship Model Intergrated Buddhist Principles to Solve Drought Problems of 
Community in Nakhonsawan Province with the empirical data. 2. to analyze a model 
of the Intergrated Buddhist Principles to Solve Drought Problems of Community in 
Nakhonsawan Province. and 3. to develop a model of the Intergrated Buddhist 
Principles to Solve Drought Problems of Community in Nakhonsawan Province. 

Methodology was the mixed methods: The quantitative research was used 
survey method by collected data from 570 samples from the populations of 6,614 
people who were farmers using water for agriculture living at Nonggrod Sub-district, 
Banpotpisai District, Nongtao Sub-District, Kaoleow District, Bangkien Disrict and 
Choomsaeng District, Nakhonsawan Province. Sampling method applied simple 
random sampling by lottery drawing and collected data by questionnaires with validity 
value at 0.966. The data were analyzed with the social research program. Descriptive 
statistics used were frequencies, percentage, mean and standard deviation and 
hypothesis test with structural equation model The qualitative research method 
collected data from 18 key informants who were experts with structured –In-depth-
interview script that had validity value equal to 1 and analyzed data by descriptive 
interpretation.  
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Findings were as follows: 
1. The Causal Relationship Model Intergrated Buddhist Principles to Solve 

Drought Problems of Community in Nakhonsawan Province with the empirical data 
considering from the statistics of qui-square equaling to 210.53, degree of freedom was 
equal to 180, probability was equal to 0.059. Root mean square (RMSEA) was equal to 
.017. The values of all variables in the model could explain the variance of the 
community drought problem solving at 89 percent 

2. A model of the Intergrated Buddhist Principles to Solve Drought Problems 
of Community in Nakhonsawan Province consisted of 4 aspects: 1. Preparedness, 2, 
Prevention before the drought occurred by analyzing, planning for prevention activities 
and reduce the chance for damages to occur to people, communities, society as well 
as preventing the damages that might happen in the future. 3. Emergency response, 
the confrontation with the drought by the systematic process of the community 
resources and 4. Recovery, the management after drought to restore, improve and 
repair to bring the community back to normal condition. 

3. Development of the Intergrated Buddhist Principles to Solve Drought 
Problems of Community in Nakhonsawan Province was found, that there were 3 
important parts, part 1. Stakeholders consisting of people, monasteries and officials, 
part 2. Process, consisting of 3 sides: side 1 was the capital, human capital (leaders and 
followers) and social capital (harmony, charity and holistic benefits). Side 2, Process 
consisted of readiness preparation, prevention, emergency management and recovery 
and side 3, supporting facilities consisted of information technology (IT), training/ lesson 
retrieving, recovery fund for the drought problem prevention and mental recovery and 
side 3, goal, the community ruling governance for the community drought problem 
solving consisting of 5 forces; community force, social force, knowledge force, 
community knowledge force and media force.    
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ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชำญทุกท่ำนที่กรุณำช่วยตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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วิชำกำร เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจของผู้ตอบแบบสอบถำม รวมถึงกำรแนะน ำและเพ่ิมเติมข้อ
ค ำถำมบำงประกำรเพ่ือควำมชัดเจนและปรับข้อค ำถำมเพ่ือควำมเกี่ยวข้องกับบริบทของงำนวิจัย 
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นอกจำกนั้นกำรวิจัยครั้งนี้จะส ำเร็จลุล่วงไม่ได้หำกไม่ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกภำค
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการ
อ้างอิง โดยจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังค าย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖ หมายถึง
สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่มที่ ๙ ข้อที่ ๑๗๐ หน้า ๕๖ 

พระสุตตันตปิฎก 

ค ำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภำษำ 
ที.ปา. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย)        =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ส. (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต    (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
     

พระอภิธรรมปิฎก 

ค ำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภำษำ 
อภิ.วิ. (ไทย)    =  อภิธรรมปิฎก วิภังค ์ (ภาษาไทย) 

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 

ในงานวิจัยเล่มนี้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ .ศ.๒๕๓๙
และพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุเล่ม/ข้อ/หน้า/ เช่น ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑-๓๒๒/๑๓๓ 
หมายความว่าระบุถึงสุตตันตปิฎกขุททกนิกายธรรมบทฉบับภาษาไทยพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่
๓๒๑-๓๒๒ หน้าที่ ๑๓๓ เป็นต้น 

 



 
บทท่ี ๑ 

 
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
สภาพอากาศที่แปรปรวนอันเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมีความเกี่ยวพันกับปัญหา

ภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิอากาศที่แปรปรวนอันเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ซึ่งใน
สถานการณ์ปัจจุบันนี้ปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของโลกและมีแนวโน้มจะ
รุนแรงมากยิ่งข้ึน  จึงท้าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งทางด้านการขาดแคลนน้้าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค และด้านผลิตผลทางการเกษตรที่ต้องพ่ึงพาแหล่งน้้าจากธรรมชาติ ประกอบกับ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ส้าคัญ
ในตลาดโลก จากปัญหาภัยแล้งจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงของผลผลิตทางด้านการเกษตร 
และมีผลกระทบทางอ้อม จึงท้าให้ประชาชนนั้นได้ทิ้งที่ท้ามาหากิน ละทิ้งที่อยู่อาศัยบ้านเรือนไปหา
ประกอบอาชีพในเมืองเพ่ือให้ครอบครัวตนเองดีกว่าในปัจจุบัน จึงท้าให้เห็นว่าการเกิดปัญหาเกิดได้ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามมา ปัญหาภัยแล้งจึงเป็นปัญหาส้าคัญในระดับชาติก็เป็นได้ 
ตัวอย่างเช่น เมื่อในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง จ้านวน ๑๑ จังหวัด ๔๓ อ้าเภอ ๒๑๒ ต้าบล ๑,๘๖๒ หมู่บ้าน ทั้งนี้รัฐบาลใช้
วิธีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแบบแยกเป็นกลุ่มจังหวัด โดยจัดระดับการขาดแคลนน้้าเป็น ๔ 
ระดับ คือ ระดับปกติ  เฝ้าระวัง ใกล้วิกฤต และวิกฤต ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่ขาดแคลนน้้าสูงสุดยังอยู่ในขั้น
ใกล้วิกฤต๑ ซึ่งจากปัญหาภัยแล้งนั้น ยังหมายรวมถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการ
ที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกว่าปกติและครอบคลุมพ้ืนที่
บริเวณกว้าง ท้าให้เกิดการขาดแคลนน้้าดื่มน้้าใช้ รวมถึงน้้าส้าหรับพืชพันธุ์ต่าง ๆ ก็ขาดน้้าไดเ้ช่นกัน ๒

จึงท้าให้การเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ต่าง ๆ เกิดความเสียหายและความอดอยากก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน 
ด้วยจากสาเหตุของการเกิดภัยแล้งนั้น เกิดจากปริมาณน้้าฝนที่น้อยกว่าปกติและมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ให้เกิดภัยแล้งอีกมากมาย เช่น การหมุนเวียนของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและ
ความสัมพันธ์ของบรรยากาศกับน้้าทะเลหรือมหาสมุทรก็ได้ จึงท้าให้การเกิดภัยแล้งไม่ใช่สาเหตุหนึ่ง
เพียงอย่างเดียว อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น เกิดจากสภาวะอากาศในฤดูร้อนที่ร้อน
มากกว่าปกติ เกิดจากการพัดพาของลมมรสุมหรือเกิดความผิดปกติของร่องลมมรสุม ท้าให้ฝนตกใน
พ้ืนที่ไม่ต่อเนื่อง เกิดความผิดปกติจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศกว่าปกติ เกิดจาก
ผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เกิดจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่าง  ๆ เกิดจาก
                                                           

๑ โพสต์ทูเดย์, “พลิกวิกฤตสู่ โอกาส: นครสวรรค์กับการแก้ภัยแล้ง”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
https://www.posttoday.com/social/think/417874 [๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

๒ ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และเพ่ือน, คู่มือเตือนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ, (กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2549), 
หน้า 35. 



๒ 
 

การตัดไม่ท้าลายป่า และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ 
จากฝีมือของมนุษย์ เช่น การเผาพลาสติก เผาขยะ เผาผลาญน้้ามันจากเครื่องยนต์ และถ่านหินใน
โรงงาน จึงท้าให้เกิดช่องโหว่ในชั้นโอโซนก็เป็นได้ จึงท้าให้อากาศแปรปรวนในชั้นบรรยากาศของโลก 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปัจจุบัน๓ ท้าให้สภาพอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนมากกว่าปกติส่งผล
กระทบโดยตรงต่อภาคเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์  ป่าไม้   
การประมง ส่วนในด้านเศรษฐกิจทั่วไป เช่น การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมขนส่ง ผลกระทบในด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดแคลนน้้า การเกิดโรคในสัตว์ 
คุณภาพน้้าและน้้าในดินเปลี่ยนแปลง มีไฟป่าเพ่ิมข้ึนในหลายจังหวัด สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเกิดจากปัญหา
ภัยแล้งจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ ท้าให้สภาพแวดล้อมนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี ท้า
ให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น ส่งกระทบต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยจากปริมาณน้้าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ ยังส่งผลต่อปริมาณน้้าในอ้างเก็บน้้าและเขื่อนขนาดใหญ่ของ
ไทยที่ลดลง จากการวัดปริมาณน้้าในเขื่อนต่าง ๆ ไม่ว่าเขื่อนภูมิพลในอยู่ในจังหวัดตาก ภาวะภัยแล้ง
นั้นก็ถือว่ามีปริมาณไม่เพียงพอและหนักมากขึ้น๔ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ในแถบลุ่มแม่น้้า
เจ้าพระยาที่มีการใช้น้้าไปเพ่ือการเพาะปลูกพืชเกษตรเป็นส้าคัญโดยเฉพาะข้าว ปริมาณน้้าที่ใช้การได้
ก็อยู่ในระดับต่้าเมื่อเทียบกับปีก่อน 

จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดหนึ่งในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน และเป็น
จังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคเหนือ ซึ่งห่างจากกรุงเทพมหานคร 239 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 9,597 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากร 1,072,756 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 อ้าเภอ 128 ต้าบล 
1,437 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร ประกอบมี
แม่น้้าสายส้าคัญคือ แม่น้้าปิง แม่น้้ายม แม่น้้าน่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้้าเจ้าพระยาแล้วไหลผ่าน
ช่วงกลางของจังหวัด โดยมี 6 อ้าเภอจาก 15 อ้าเภอที่ตั้งอยู่บนแม่น้้าสายหลัก สภาพภูมิประเทศ
ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดในเขตอ้าเภอแม่วงก์ อ้าเภอแม่เปิน มีภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่าทึบ
ซึ่งติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งรวมถึงยังเชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งเป็นผืนป่า
ตะวันตกที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีล้าน้้าแม่วงก์และคลองโพธิ์รวมถึงล้าห้วยสาขาที่ไหลจากผืนป่า
ตะวันตกและเกิดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าให้ประชาชนได้เพาะปลูกข้าว ขณะเดียวกันในทางทิศตะวันออก
ในเขตอ้าเภอหนองบัว อ้าเภอไพศาลี อ้าเภอตากฟ้า และอ้าเภอตาคลีก็มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบ
ลอนลูกคลื่นสลับกับเนินเขา และมีที่ราบลุ่มตามแนวล้าห้วยหรือล้าคลองสาขาที่ไหลลงสู่บึงบอระเพ็ด
ซ่ึงเป็นที่เพาะปลูกข้าวเช่นกัน ส้าหรับบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้าโดยเฉพาะตอนกลางของจังหวัดซึ่งมี
ลักษณะเป็นก้นกระทะและเป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าสายส้าคัญ คือ แม่น้้าปิง แม่น้้ายม และแม่น้้าน่าน ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ อ้าเภอบรรพตพิสัย อ้าเภอชุมแสง อ้าเภอท่าตะโก อ้าเภอ
โกรกพระ อ้าเภอเก้าเลี้ยว และอ้าเภอพยุหะคีรี ซึ่งพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้้าสายส้าคัญเหล่านี้  ส่วนใหญ่จะ
เป็นพ้ืนที่สะสมของตะกอนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การเพาะพืช ประกอบกับสภาพ
                                                           

๓ ศศวรรณ มงคลภาพ, ภัยพิบัติ รู้จริง รู้รอบ ปลอดภัย, (กรุงเทพมหานคร: นายิก, 2555), หน้า 
56. 

๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, “แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร 
ปี 2560/61”, หน้า 1-2 (อัดส้าเนา). 



๓ 
 

ภูมิอากาศและศักยภาพของดินที่เอ้ืออ้านวยต่อการเพาะปลูก โดยในแต่ละปีนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณ
น้้าที่จะใช้ในการเพาะปลูกเป็นหลัก ทั้งน้้าในระบบชลประทานที่สูบด้วยไฟฟ้าจากแม่น้้าสายส้าคัญ น้้า
จากบ่อบาดาล น้้าจากบ่อ หรือสระกักเก็บน้้าตามหัวไร่ปลายนา และบ่อสาธารณะประโยชน์ของ
ชุมชน ส้าหรับสถิติข้อมูลเกี่ยวกับภาวะแล้งซ้้าซากในระดับภาคเหนือ จะพบว่า ในแต่ละปีจะมีความ
เสียหายจากพ้ืนที่แล้งซ้้าซากทั้งหมด 7,432,293 ไร่ ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์นั้น พบว่า มีพ้ืนที่
ความเสียหายจากภัยแล้งซ้้าซากสูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ กล่าวคือ มีพ้ืนที่การเกษตรประสบ
ภัยแล้งซ้้าซาก 1,091,322 ไร่ และหนึ่งในนั้นก็คือพ้ืนที่นาข้าวรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ในช่วงฤดูกาลท้านา
ปรังชาวนาจะมีต้องการปริมาณน้้าที่ใช้เพ่ือการเพาะปลูกประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ 
โดยเฉพาะในสัปดาห์แรกของการเพาะปลูกจะมีปริมาณความต้องการในอัตราที่สูงสุด๕ ในส่วนของ
ทรัพยากรน้้าของจังหวัดนครสวรรค์ที่จะมาชดเชยหรือแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้้าซากส่วนใหญ่จะได้มา
จากแหล่งที่ส้าคัญ ๆ คือ แหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้้าใต้ดิน และแหล่งน้้าจากระบบชลประทาน โดยแหล่ง
น้้าผิวดินส่วนใหญ่จะหมายรวมถึงน้้าในแม่น้้า ล้าห้วย และล้าคลองสายต่างๆ ซึ่งมีต้นก้าเนิดจากภูเขา
ทางด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของจังหวัด และมีต้นก้าเนิดจากพ้ืนที่อ่ืนแล้วไหลผ่านจังหวัด
นครสวรรค์ ขณะที่แหล่งน้้าใต้ดินของจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่จะมีแนวขนานไปกับล้าน้้าสายส้าคัญ 
ๆ ในรัศมีไม่เกิน 30 กิโลเมตร โดยพบว่า น้้าชั้นแรกจะอยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 20 เมตร ชั้นสอง 
30-40 เมตร ชั้นสาม 60-70 เมตร นอกจากนั้นยังพบว่าในบางพ้ืนที่ยังมีพบอยู่ลึกถึง 120 เมตร 
จากผิวดินก็มีส้าหรับแหล่งน้้าชลประทานจังหวัดนครสวรรค์นั้น ส่วนใหญ่จะได้มาจากการสูบน้้าด้วย
ระบบไฟฟ้าจากแม่น้้าสายส้าคัญ ทั้งนี้หากปีไหนประสบปัญหาแม่น้้าล้าคลองแห้งแล้งมากก็จะไม่มีน้้า
ต้นทุนให้ได้สูบขึ้นไปท้านาปรัง หรือเพาะปลูกพืชเกษตรชนิดอ่ืน ๆ ส้าหรับโครงการชลประทานที่มี
ขนาดใหญ่ เช่น การมีแนวคิดท่ีจะท้าการก่อสร้างเข่ือนแม่วงก์ที่มีการผลักดันมากกว่า 40 ปี ปัจจุบันก็
ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม จะมีแต่เพียงแหล่งน้้าชลประทานขนาดกลางคือ อ่างเก็บน้้าคลองโพธิ์ และมี
แหล่งชลประทานขนาดเล็กที่เป็นเหมืองฝายกระจายอยู่ทั่วจังหวัด แต่ก็ไม่สามารถที่จะพ่ึงพาอาศัย
เพ่ือการเพาะปลูกได้เท่าใดนัก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นระบบชลประทานที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือการทดน้้า  หรือ
ชะลอน้้าเป็นหลักมากกว่า  

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในการลงพ้ืนที่ส้ารวจที่นาในพ้ืนที่ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้พบต้น
ข้าวต้องถูกทิ้งให้ยืนต้นตายไม่ต่้ากว่า 2 ,000 ไร่ ทั้งที่ต้นข้าวก้าลังเติบโต เนื่องจากขาดน้้า เพราะ
คลองสาธารณะและแหล่งน้้าตามธรรมชาติเริ่มแห้งขอด ซ้้าร้าย ก่อนหน้านี้ชาวนาในพ้ืนที่ยังต้อง
ประสบกับปัญหาแมลงบั่ว๖ ระบาด ท้าลายต้นข้าวเสียหายอีกด้วย ส้าหรับจังหวัดนครสวรรค์มีพ้ืนที่
ขาดแคลนน้้า และเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว รวม 7 อ้าเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครสวรรค์   
อ.เก้าเลี้ยว อ.โกรกพระ อ.ชุมแสง อ.บรรพตพิสัย อ.แม่วงก์ และ อ.ลาดยาว นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่ทาง
การเกษตรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1 แสนไร่ เกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนการท้านาไปท้าไร่ถั่วเขียวที่ใช้

                                                           
๕ พิมพ์วลัญช์ ประสพโชคชัย, “ปริมาณความต้องการใช้น้้าและการปรับตัวของเกษตรกร ในต้าบลสัน

ก้าแพง อ้าเภอสันก้าแพง  จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยำนิพนธ์วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (กำรจัดกำรสำธำรณภัย) , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554), หน้า 125. 

๖ แมลงบั่ว เป็นแมลงที่บอบบาง ขนาดยาว ๑ - ๘ มิลลิเมตร คือ ตัวอ่อนกินอยู่ภายในเนื้อเยื่อ พืชท้า
ให้พืชเจริญเติบโตผิดปกติเกิดเป็น ปมขึ้นเป็นศัตรูของข้าว ข้าวสาลี และเป็นศัตรูพืชอื่น ๆ อีกด้วย  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


๔ 
 

น้้าน้อยแล้ว แต่ก็ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้้าจนไร่ถั่วเขียวเหี่ยวแห้งเฉาตาย๗ หรือกล่าวถึง
ปัญหาภัยแล้งที่มีผลกระทบในจังหวัดนครสวรรค์ และยังจะประสบปัญหาขาดแคลนน้้าในการอุปโภค 
บริโภค ได้ความเดือดร้อนหนัก โดยเฉพาะเกษตรกรขาดน้้าในการท้าการเกษตร เร่งวางระบบแก้ไข
ปัญหาน้้า ซึ่งชาวนาหลายรายในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ วางแผนกักเก็บน้้ารับมือภัยแล้งหลังประสบ
ปัญหาหนักทุกป ีนาข้าวเสียหายต่อเนื่อง นางพนม เกชนก ชาวนาหมู่ที่ 2 ต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้า
เลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ในพ้ืนที่จะท้านาพร้อมๆ กันรวมนับแสนไร่ ซึ่งน้้าในคลองสาธารณะ
ที่เข้ามาในพื้นที่นั้นจะไม่พียงพอ เบื้องต้นจึงต้องเตรียมการรับมือโดยการว่าจ้างรถแบ็คโฮมาท้าการขุด
ร่องน้้าขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตรรอบแปลงนาของตนเองเพ่ือกักเก็บส้ารองน้้าไว้ใช้  ซึ่งคาดว่า
จะเพียงพอส้าหรับการท้านาในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ได้๘ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เอาเหตุการณ์ต่าง ๆ มาเพ่ือศึกษาจากสภาพปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันนี้ ส่งผลกระทบในการท้าการเกษตรกรรมในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษาการมีส่วนร่วม 
การบริหารจัดการ และการจัดการความรู้ของภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือการบูรณาการ
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน โดยการน้าเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ในครั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนได้อีกส่วนหนึ่ง ด้วยเหตุดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์” โดยมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร ในการศึกษาวิเคราะห์ และสร้างความรับรู้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ที่กล่าวมา นับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการพลิกวิกฤตให้
เป็นโอกาสของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นกลไกส้าคัญที่เชื่อมโยงและเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือไม่ 

๑.๒.๒ โมเดลจ้าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ควรเป็นอย่างไร 

๑.๒.๓ โมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ควรเป็นอย่างไร 

                                                           
๗ PPTV HD 36, “นครสวรรค์แล้งจัด ขาวขาดน้้ายืนต้นตายนับพันไร่”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3
%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/49159 [๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

๘ Meearai, “ภัยแล้งคุกคามหลายพื้นที่  ปชช.ขาดน้้าอุปโภค บริโภค ท้าเกษตร, [ออนไลน์] , 
แหล่งที่มา: https://meearai.com” [๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

 



๕ 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาความสอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการใน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑.๓.๒ เพ่ือวิเคราะห์โมเดลจ้าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๓.๓ เพ่ือพัฒนาโมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
มุ่งศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการใน

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ยังมุ่งเน้นศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมตาม
กรอบแนวคิดการบริหารจัดการอุทกภัยแบบยั่งยืน (Sustainable Flood Management : SFM)๙ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วย แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ แนวคิดการจัดการความรู้ หลัก 
สัปปุริสธรรม หลักอิทธิบาทธรรม หลักพรหมวิหารธรรม หลักสังคหวัตถุธรรม หลักอคติ 4 หลักสา
ราณียธรรม หลักฆราวาสธรรม หลักสุจริต 3 หลักพละ 5 และหลักอปริหานิยธรรม 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน เพ่ือค้นหาองค์ประกอบที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน 
พบว่า 

๑) ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายนอกและ
ตัวแปรแฝงภายใน ดังนี้ 

๑.๑) ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) ประกอบด้วย ๓ ตัวแปร 
๑.๑.๑) การมีส่วนร่วม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observation Variable) 

คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ, การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ, การมีส่วนร่วมผลประโยชน์ และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล 

 ๑.๑.๒) การบริหารจัดการ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observation 
Variable) คือ การวางแผน, การจัดการองค์กร, การควบคุม และการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 

 ๑.๑.๓) การจัดการความรู้  ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observation 
Variable) คือ หลักการสร้างความรู้, หลักการปฏิสัมพันธ์, หลักการเรียนรู้กระบวนการ, หลักการมี
ส่วนร่วมทางร่างกาย และหลักการประยุกต์ใช้ความรู้ 

๑.๒) ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable) ประกอบด้วย ๒ ตัวแปร 

                                                           
๙ Ripan Debnath, Sustainable Flood Management, ( Bestway Group:  Hydropower & 

Dame, 2012), p. 58. 
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 ๑.๒.๑) อปริหานิยธรรม 7 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observation 
Variable) คือ ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย เคารพเชื่อฟัง
หัวหน้ากลุ่มเกษตรผู้ใช้น้้า ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้้า เคารพกฎกติกาของ
กลุ่มเกษตรผู้ใช้น้้า และให้การยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน 

 ๑.๒.๒) การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยตัว
แปรสังเกตได้ (Observation Variable) คือ การป้องกัน, การเตรียมความพร้อม, การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน และการฟื้นฟู 

๒) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) ประกอบด้วย การพัฒนาโมเดลหลักพุทธ
บูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ และผู้เชี่ยวชำญ 

๑) ประชำกร (Population) ที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ เกษตรกรผู้ใช้น้้าเพ่ือการเกษตร
ในจังหวัดนครสวรรค์ จ้านวน 6,๖14 คน๑๐  

๒)  ผู้ ให้ ข้ อ มูลส ำคัญ (Key Informants)  ผู้ วิ จั ยท้ าการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก  
(In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ จ้านวน ๑๘ รูปหรือคน ได้แก่ 

๑) ด้านเกษตรกรผู้ใช้น้้าเพ่ือการเกษตร จ้านวน ๕ คน 
๒) ด้านผู้น้าชุมชน จ้านวน ๕ รูปหรือคน  
๓) ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน ๖ คน 
๔) ด้านนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ จ้านวน ๒ คน 

๓) ผู้เชี่ยวชำญ (Experts) ผู้วิจัยก้าหนดการประชุมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ 
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น้าชุมชน เกษตรกร นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ และ
ด้านนักวิชาการชลประทาน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือน้าไปสู่การ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) และการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์อย่างรอบด้านด้วยความละเอียดลึกซ้ึง จ้านวน 8 รูปหรือคน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
การศึกษาวิจัย “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัย

แล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์” ไดด้้าเนินการศึกษาวิจัยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖3 รวมระยะเวลา  

15 เดือน 

                                                           
๑๐ กรมส่งเสริมการเกษตร, “ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลำง” ประจ้าปี 2562. (อัด

ส้าเนา). 
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๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

๑.๖.๑ โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ หมายถึง แบบจ้าลองในลักษณะเป็นแผนผังซึ่ง
แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เหตุ และเป็นผลซึ่งกันและกันของหลักพุทธบูรณาการในแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๖.๒ กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การท้างานที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วม  
ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานราชการ เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียนั้น ยินยอมในการปฏิบัติงานและข้อตกลง โดยการสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ เพ่ือน้าไป 
สู่กระบวนการต่าง ๆ ประกอบด้วย 

๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบด้วย มีส่วนร่วมในการเสนอกลยุทธ์ในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน, มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท้าโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงด้าเนินการและปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ประกอบด้วย มีส่วนร่วมในการสละทรัพยากรต่าง ๆ 
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน, มีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงานในการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งของชุมชน 

๓) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ประกอบด้วย ประโยชน์ในการช่วยเหลือของ
ภาครัฐในชุมชน, ความพอใจในการใช้น้้าทางการเกษตรดีขึ้น และน้้าจากแหล่งธรรมชาติเพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประกอบด้วย มีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลในโครงการจัดการน้้าเพ่ือการเกษตร, มีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรมทางการเกษตรเพ่ือ
ใช้น้้าอย่างเพียงพอ และมีส่วนร่วมในการประเมินผลด้านงบประมาณในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ชุมชน 

๑.๖.๓ กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง การด้าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือไปสู่กระบวนการต่าง ๆ ประกอบด้วย 

๑) การวางแผน ประกอบด้วย การก้าหนดรูปแบบโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน, มีการรวบรวมข้อมูล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการวางแผนของ
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน และมีการวิเคราะห์ข้อดีข้อด้อย และอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งของชุมชน 
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๒) การจัดองค์การ ประกอบด้วย มีส่วนร่วมในการก้าหนดโครงสร้างขององค์กรใน
ชุมชน, ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานชุมชน และท่านมีอ้านาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานในองค์กรของชุมชน 

๓) การควบคุม ประกอบด้วย การวัดผลการปฏิบัติงานในองค์กรของชุมชน, การ
เสริมสร้างพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรของชุมชน และการปรับปรุงแก้ไขในองค์กรของชุมชน 

๔) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การจัดสรรบุคคลและผู้ปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรของชุมชน, การจัดแบ่งหน่วยงานที่ก้าหนดไว้ขององค์กร และการก้าหนดนโยบาย/
วัตถุประสงค์ขององค์กรในชุมชน 

๑.๖.๔ กำรจัดกำรควำมรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

๑) หลักการสร้างความรู้ ประกอบด้วย การฝึกอบรมสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า, 
การให้ข้อมูลกับสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า และมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระจายความรู้ให้กับ
สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า 

๒) หลักการปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย มีการร่วมมือและอาศัยพ่ึงพาซึ่งกันและกันของ
สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า, มีความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า และ
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งกับสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า 

๓) หลักการเรียนรู้กระบวนการ ประกอบด้วย มีการเพ่ิมทักษะกระบวนการเรียนรู้ใน
การท้างานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า, มีการเปิดโอกาสให้ร่วมเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า และมีการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะและกระบวนการที่จ้าเป็นใน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า 

๔) หลักการเรียนรู้ร่วมกันในการด้าเนินการ ประกอบด้วย มีส่วนร่วมในการออกไปท้า
กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรของชุมชน, มีส่วนร่วมในประเมินผลโครงการต่าง ๆ ในองค์กรของชุมชน 
และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดในองค์กรของชุมชน 

๕) หลักการประยุกต์ใช้ความรู้ ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะความรู้ เพ่ือประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า , มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา ในการน้า
ความรู้ความสามารถมาใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า และการน้าความรู้ที่เกิด
จากประสบการณ์ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า 

๑.๖.๕ หลักอปริหำนิยธรรม ๗ หมายถึง ธรรมแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวที่เป็นเหตุ
ให้เกิดความเจริญโดยไม่มีเสื่อม ประกอบด้วยหัวใจ ๗ ประการ ประกอบด้วย  

๑) ประชุมกันโดยสม่้าเสมอ ประกอบด้วย มีการประชุมร่วมกันในการบริหารจัดการ
น้้าอยู่เป็นประจ้า, มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า, มีการประสานงานในการ



๙ 
 

บริหารจัดการน้้าอยู่เป็นประจ้า, มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการ
น้้า และไม่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ 

๒) ด้าเนินการร่วมกันโดยพร้อมเพรียง ประกอบด้วย การเข้าประชุมตามวันเวลาที่
ก้าหนดไว้, ไม่ละท้ิงการประชุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร, การเข้าประชุมและเลิกประชุมพร้อมเพรียง
กัน, การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้้า และมีการสร้างจิตส้านึกเพ่ือความ
รับผิดชอบร่วมกัน 

๓) ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย ประกอบด้วย การไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ กติกา
ต่าง ๆ ในชุมชน, การไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ กติกาต่าง ๆ ตามอ้าเภอใจ, การไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ กติกา
ต่าง ๆ โดยค้านึงถึงความถูกต้องและขอบธรรมของชุมชน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๔) การให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพ ประกอบด้วย การปฏิบัติตามค้าสั่งของผู้น้าชุมชน
ที่มอบหมายให้ไว้, การปฏิบัติตามค้าสั่งของผู้น้าชุมชนด้วยความสุจริตใจ, การให้เกียรติ เชื่อฟัง เคารพ 
ต่อผู้น้าชุมชนอย่างจริงใจ และการให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพทางความคิดของสมาชิกภายในกลุ่ม
เกษตรผู้ใช้น้้า 

๕) ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้้า ประกอบด้วย มีแบ่งน้้าให้แก่
สมาชิกเพ่ือใช้ในภาคการเกษตรอย่างเป็นธรรม, มีการสร้างกฎกติกาในการบริหารจัดการน้้าเพ่ือลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้ง, มีการจัดสร้างกองทุนเพ่ือเป็นกองกลางในการบริหารจัดการน้้า และ
มีการตั้งกฎกติกาที่เป็นธรรม 

๖) เคารพกฎกติกาของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้้า ประกอบด้วย มีการปฏิบัติตามกฎกติกา
ที่ตั้งอย่างเคร่งครัด, ไม่ละเมิดกฎกติกาของกลุ่มเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม, ให้ความเคารพเสียง
ส่วนมากของกลุ่มแม้จะไม่ตรงกับความคิดของตน และไม่สร้างความแตกแยกมุ่งสร้างความสามัคคี 

๗) ยกย่องเชิดชู และสนับสนุนผู้มีความรู้ ประกอบด้วย มีการยกย่องเชิดชูผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจัดการน้้า, มีการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นคณะกรรมการที่
ปรึกษาในการบริหารจัดการน้้า,  มีการเชิญผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการน้้าเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือวางแผน และส่งเสริม สนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถ 

๑.๖.๖ กำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งของชุมชน หมายถึง การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดย
ชุมชน เป็นสิ่งส้าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติโดยชุมชนเอง ซึ่งจะ  
ช่วยลดความเสี่ยงและจะน้าไปสู่การสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชน เพ่ือไปสู่กระบวนการ  
การป้องกัน การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟู 

1) การป้องกัน หมายถึง การด้าเนินการช่วงก่อนเกิดภัยแล้ง ลดโอกาสการสร้าง
ผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคม รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ประกอบด้วย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งเป็นประจ้า , มีการ
ก้าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในสถานการณ์ภัยแล้งอยู่เป็นประจ้า และมีการขุดลอกคูคลอง/ท่อ
ระบายน้้า เพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้้า 



๑๐ 
 

2) การเตรียมความพร้อม หมายถึง การด้าเนินการช่วงก่อนเกิดภัยแล้งเพ่ือให้
ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่าง ๆ พร้อมที่
จะรับมือกับปัญหาภัยแล้งในอนาคต ประกอบด้วย มีงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่าง
เพียงพอ, มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ สภาพพร้อมใช้งานและคุณภาพได้มาตรฐาน และมีการ
วางแผนเพื่อเตรียมพร้อมในการบริการแก่ประชาชนเมื่อเกิดภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน หมายถึง การเผชิญเหตุและการบรรเทาทุกข์อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร 
สภาพแวดล้อม สังคมให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ประกอบด้วย มีการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่
เพาะปลูกอย่างสม่้าเสมอ, มีการเตรียมการเพ่ือรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีอย่างมี
ประสิทธิภาพ และจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือลดความสูญเสียที่จะมีต่อพืชผลในพ้ืนที่ทางการเกษตร 

4) การฟ้ืนฟู หมายถึง การด้าเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากปัญหาภัยแล้ง
เพ่ือปรับสภาพการด้ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนา
ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมตามความเหมาะสม ประกอบด้วย มีการปรับสภาพในการด้ารงชีวิตและ
ความเป็นอยู่, สามารถฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจของตนเอง และที่อยู่อาศัย ได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถด้าเนินการในสภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไปแล้ว ให้ด้ารงชีวิตตามปกติได้ 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ปัจจัยในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับจะเป็น

ฐานข้อมูลในการน้าไปศึกษาหรือพัฒนาหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๗.๒ โมเดลจ้าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นเครื่องมือในบริหารจัดการของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนเพ่ือพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงพ้ืนที่ 

1.7.3 โมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์จะเป็นเครื่องมือในบริหารจัดการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพอย่างรอบด้าน 

๑.๗.4 องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นแนวทางการน้าไปพัฒนาประสิทธิภาพในพ้ืนที่อ่ืนสืบไป 



 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์” ได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องต่าง ๆ โดยแบ่งการน าเสนอดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
๒.๑.๑ ความหมายของภัยแล้ง 
๒.๑.๒ แนวคิดการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 

๒.๒ แนวคิดการจัดการน้ า 

๒.๓ องค์ประกอบของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน 

๒.๔ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
๒.๔.๑ ความหมายการมีส่วนร่วม 
๒.๔.๒ ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒.๔.๓ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

๒.๕ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
๒.๕.๑ ความหมายการบริหารจัดการ 
๒.๕.๒ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ 

๒.๖ ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ 
๒.๖.๑ แนวคิดการจัดการความรู้ 
๒.๖.๒ ความหมายของการจัดการความรู้ 
๒.๖.๓ แนวคิดซิปปา โมเดล CIPPA MODEL 

๒.๗ หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

๒.๘ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑๐ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 



๑๒ 
 

๒.๑ แนวคิดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาตินั้น เกิดจากฝีมือมนุษย์ที่มีความต้องการ 
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ จึงท าให้เกิดมีการบุกรุกพ้ืนป่า เพ่ือมาใช้เป็น
พ้ืนที่ท ามาหากิน จนเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการปลูกสร้างในด้านต่าง ๆ เช่น อาคารบ้านเรือน 
โรงงานผลิตต่าง ๆ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ถนนหนทางในด้านคมนาคม และอ่ืน ๆ ที่ต้องการจึงท าให้
สภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่อุดมไปด้วยพืชพรรณต่าง ๆ นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ
ก่อสร้างเพ่ือความสะดวกสบายของมนุษย์ที่ต้องการในการพัฒนาไปในทางเทคโนโลยี โดยการ  
บุกรุกพ้ืนป่าให้เป็นชุมชนเป็นเมือง จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ า ป่าไม้ และอากาศได้ถูกท าลายและเสื่อมโทรมเป็นอย่างมากมาย 
แนวโน้มในปัจจุบันนี้ สภาพแวดล้อมธรรมชาติเกิดการเสียความสมดุล ท าให้เกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ได้ เช่น ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล การเกิดน้ าป่าน้ าท่วมฉับพลัน เกิดไฟไหม้ป่า เกิดอากาศร้อนเพราะ
ความแห้งแล้งได้ หรืออาจเกิดภัยจากธรรมชาติอีกมากมายที่จะตามมาก็เป็นได้ 

๒.๑.๑ ความหมายของภัยแล้ง 
ภัยแล้ง (Drought) หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนน้อย

กว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง
ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้ พืชพันธุ์ต่าง ๆ ก็เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ท าให้ไม่เจริญเติบโต
ตามปกติ เกิดความเสียหายและเกิดความอดอยากทั่วไป ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศ เพราะเป็น
บริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง ซึ่งหากปีใดที่ไม่มีพายุเคลื่อนผ่านเลยก็จะ
ก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน โดยภัยแล้งที่ เกิดขึ้นทุกปี  
จะอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งในช่วงดังกล่าวพืชไร่ที่เพาะปลูกจะขาดน้ า 
ได้รับความเสียหาย มนุษย์และสัตว์ขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้ ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตรวมถึง 
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้ความรุนแรงจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น 
ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน ระยะเวลาที่เกิดความแห้งแล้ง และขนาดของพ้ืนที่ที่มีความแห้ง
แล้งคุกคาม เป็นต้น๑ 

ความแห้งแล้งเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านภูมิอากาศ 
ซึ่งสามารถเกิดได้ทุกสภาพภูมิอากาศ และทุกพ้ืนที่ แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่ละพ้ืนที่ ความ 
แห้งแล้งที่เกิดขึ้น และมีสาเหตุจากความวิปริตชั่วคราวของปริมาณฝนที่เบาบางจะเป็นสาเหตุท าให้
เกิดความแห้งแล้งอย่างถาวร เพราะว่าปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอ จากการที่ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะ
เวลานาน ท าให้เกิดความไม่สมดุลทางอุทกวิทยา ความแห้งแล้งมี 3 ลักษณะ คือ ตามความรุนแรง 
ตามระยะเวลา และตามสภาพพ้ืนที่ ความแห้งแล้งจ าแนกประเภทได้ 3 ประเภท คือ ความแห้งแล้ง

                                                           
๑ กระทรวงกลาโหม, “ค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๓๔/๔๗ เรื่อง การจัดต้ังศูนย์บรรเทา 

สาธารณภัย กระทรวงกลาโหม”, สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗. 



๑๓ 
 

ด้านอุตุนิยมวิทยา (Meteorological) ความแห้งแล้งด้านอุทกวิทยา (Hydrological) ความแห้งแล้ง
ทางการเกษตร (Agricultural) และความแห้งแล้งทางเศรษฐศาสตร์และสังคม (Socioeconomic)๒ 

๒.๑.๒ แนวคิดการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน๓ 
การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชน เป็นสิ่งส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการด้านภัยพิบัติโดยชุมชนเอง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและจะน าไปสู่การสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ชุมชน เหตุที่ชุมชนต้องเป็นฐานส าคัญในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ก็ว่าเพราะชุมชน 
คือ ผู้ที่จะเข้าใจสถานการณ์และข้อจ ากัดได้ดีที่สุด รวมซึ่งชุมชนรู้ดีว่าต้องการอะไร ซึ่งการด าเนินการ
โดยรัฐหรือองค์กรชุมชนไม่เพียงพอ และไม่ตรงตามต้องการ และมีความเป็นของชุมชน แต่ทางภาครัฐ
เองก็ต้องด าเนินการร่วมกับชุมชน เพราะชุมชนยังคงต้องการค าแนะน า ความช่วยเหลือจากภาครัฐ
และเอกชน หากเกินขีดความสามารถของชุมชนที่สามารถจะจัดการได้ การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
คิด วางแผน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา จะช่วยให้ชุมชนเข้าใจโอกาสข้อจ ากัด และสภาพแวดล้อม  
ซึ่งชุมชนเองจะมีโอกาสได้รับความรู้และทักษะที่สามารถน าไปใช้เพ่ือพัฒนาชุมชน และสามารถ 
น าความรู้ ความเข้าใจและทักษะมาใช้ในการจัดการลดความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้เกิดความพร้อมในการ
รับภัย และการเผชิญหน้ากับภัย ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

การมีส่วนร่วมของชุมชน คือ ส่วนส าคัญในการปฏิบัติการ ซึ่งมีบทบาทในการร่วมของ
ชุมชนในการส ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ชุมชนได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาภัย และความเสี่ยง
ของตนเอง เข้าใจถึงลักษณะ รูปแบบ ความรุนแรง ความถี่ ความสูญเสียจากการเกิดภัย ทั้งนี้เพ่ือให้
ชุมชนเข้าใจในข้อมูลพ้ืนฐานสภาพ และสถานการณ์ในชุมชนของตน ซึ่งข้อมูลที่ได้มาก็จะช่วยให้
สามารถประเมินความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ และสามารถน าไปก าหนด
แผนการจัดการการภัยพิบัติ ฯ เช่น แผนป้องกัน และลดผลกระทบ แผนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
แผนเตรียมการฟื้นฟู เมื่อท าการประเมินโดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของภัยพิบัติธรรมที่จะเกิดขึ้น
เพ่ือที่จะน าไปสู่หนทางในการลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชุมชน ทรัพย์สิน 
สิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นขั้นตอนใน
การสร้างให้ชุมชนตระหนักถึงภัยและความล่อแหลมที่จะน าไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้
ชุมชนรับรู้สภาพปัญหา และความล่อแหลมด้วยตัวเอง 

สภาพความแห้งแล้งมีอยู่ทุกทั่วโลกสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมนั้นได้หรือมีความสมดุลทางธรรมชาติของแบบอย่างทะเลทราย ในทวีปแอฟริกา  
ส่วนภัยแล้งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกพ้ืนที่เช่นกัน ซึ่งการเกิดภัยแล้งจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับปัจจัย และตัวแปรหลายอย่าง ได้แก่ ปัจจัยด้านกิจกรรของมนุษย์, ปัจจัยทางกายภาพ,ปัจจัยทาง

                                                           
๒ World Bank, Chile - Poverty and income distribution in a high growth economy - 

the case of Chile 1987-98, (Washington, DC: World Bank, 2001), p. 49. 
๓ เรวดี ประเสริฐเจริญสุข, โลกร้อนทะเลร้อน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธนาพริ้นติ้ง, 2552), 

หน้า ๑๕. 



๑๔ 
 

ระบบนิเวศวิทยา และสามารถจ าแนกภัยแล้งตามความต้องการทางเกษตรกรรมแบ่งออกเป็น ๔ 
ประเภทด้วยกัน คือ 

๑) ภัยแล้งแบบถาวร (Permanent Drought) มีลักษณะสภาพความชื้นของอากาศ
ไม่พอเพียงต่อพืชทุกชนิดยกเว้นพืชบางประเภทที่สามารถทนความแห้งแล้งได้และปรับตัวเข้ากับ
สภาพแห้งแล้งได้ 

๒) ภัยแล้งตามฤดูกาล (Seasonal Drought) ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของปีก็คือฤดู
แล้งที่แตกต่างจากช่วงฤดูฝนได้ชัดเจน 

๓) ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นได้ (Contingent Drought) ส่วนใหญ่จะพบในพ้ืนที่ที่มี
ความชื้นเพียงพอส าหรับความต้องการของพืช อาจมีช่วงหนึ่งที่มีปริมาณน้ าฝนไม่พอเพียงต่อความ
ต้องการของพืชท าให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตหรือตายได้ 

๔) ภัยแล้งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ (Invisible Drought) สามารถพบได้จากการใช้
เครื่องมือ วัดและเทคนิคค่าทางสถิติพบว่าพืชนั้นสามรถเติบโตได้ดีถึงแม้ว่าก่อนหน้าที่จะขาดแคลนน้ า
ก็ตาม๔ 

สรุปได้ว่า สภาพปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่มี
ความต้องการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา โดยการบุกรุกพ้ืนป่าที่มีพืชพรรณต่าง ๆ เพ่ือความ
ต้องการของตนเอง จึงท าให้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ท าให้เกิดความแห้งแล้ง ท าให้เกิด
ฝนน้อยกว่าปกติ หรือไม่ตกต้องตามฤดูกาล จนท าให้ได้รับความเสียหายมากขึ้น มีผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ในด้านอุปโภคบริโภค ในด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ในด้าน 
พืชพรรณต่าง ๆ ก็มีผลกระทบโดยทางตรง และทางอ้อมเช่นกัน 

ตารางท่ี 2.1 สรุปความหมายของภัยแล้ง 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ ความหมายภัยแล้ง 
กระทรวงกลาโหม, (๒๕๔๗) ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการ 

ที่มีฝนน้อยกว่าปกติ 
 

World Bank, (2001) ความแห้งแล้งเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิด 
จากการเปลี่ยนแปลงในด้านภูมิอากาศ 
 

เรวดี ประเสริฐเจริญสุข, (2552 หน้า ๑๕) เป็นสิ่งส ำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร 
บริหำรจัดกำรด้ำนภัยพิบัติโดยชุมชนเอง 
 

  

                                                           
๔  Kovach Kenne., “ Employee Motivation: Addressing a Crucial Factor in your 

organization performance”, Employee Relations Today, Vol. 22, No2, (1995): 88-95. 



๑๕ 
 

ตารางท่ี 2.1 สรุปความหมายของภัยแล้ง (ต่อ) 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ ความหมายภัยแล้ง 
Kovach Kenne, (1995: 88-95) เกษตรกรรมแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ 

๑. ภัยแล้งแบบถำวร 
๒. ภัยแล้งตามฤดูกาล 
๓. ภัยแล้งที่อำจเกิดข้ึนได้ 
๔. ภัยแล้งที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ 

 

2.๒ แนวคิดการจัดการน้ า 
หลักการบริหารจัดการน้ าให้เกิดความยั่งยืนว่าต้องค านึงถึงดุลยภาพของระบบนิเวศ และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และความ 
เทา่เทียมกันของคนในสังคม มีองค์ประกอบการจัดการทรัพยากรน้ า ดังนี้ 

1) การจัดการทรัพยากรน้ าอย่างผสมผสาน โดยการเชื่อมโยงคุณภาพ และปริมาณ
น้ าเข้ากับการจัดการทรัพยากรประเภทอ่ืนๆ สร้างความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
สถาบันที่ด าเนินการ สภาพสังคม นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรน้ าตลอดจนสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของแนวเขตลุ่มน้ า และน้ าใต้ดิน 

2) สนับสนุนการอนุรักษ์ และคุ้มครองคุณภาพน้ าโดยตระหนักถึงคุณค่าของปริมาณ
น้ าที่มีอยู่อย่างจ ากัดรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งปริมาณ และคุณภาพ 

3) การแก ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ า โดยน าเอาระบบการวางแผน ติดตาม
ประเมินผลและการวิจัยมาใช้น าเอาระบบข้อมูลทุกด้านมาประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนให้มีการ
ปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมจากสาธารณชน มีการน ากลยุทธ์การเจรจาต่อรอง และการไกลเกลี่ย
มาใช้เพ่ือหาฉันทามติรวมทั้งสนับสนุนให้สาธารณชนเขถึงข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส และให้
การศึกษากับประชาชน 

หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างผสมผสานต้องค านึงถึงระบบ
นิเวศ และความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงถือเป็นกรอบใน
การด าเนินงานอย่างผสมผสานกับองค์ประกอบของการจัดการ 4 ประการ คือ ความครอบคลุม  
ความเชื่อมโยงกับระบบนิเวศการก าหนดยุทธศาสตร์ และการประสานงาน  

หลักการจัดการทรัพยากรน้ า 8 ประการดังนี้ 
1) การก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน (Clearly Defined Boundaries) ประกอบด้วย

ขอบเขตทางกายภาพของพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ า และขอบเขตจ ากัดของผู้ใช้ทรัพยากร
จากแหล่งน้ าหรือสมาชิกของชุมชนซึ่งต้องระบุคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ใช้ทรัพยากรน้ าอย่างชัดเจน 

2) กฎระเบียบเกี่ ยวกับการใช้และดูแลรั กษาทรัพยากรน้ า ให้ เหมาะสม 
(Congruence) กับสภาพท้องถิ่น ทั้งสภาพทางชีวภาพของระบบทรัพยากร สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมชุมชน 
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3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการออกระเบียบ (Collective–choice 
Arrangement) สมาชิกชุมชน มีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบหรือปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ หรือ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ 

4) การสอดล่องติดตามผล (Monitoring) สมาชิกในชุมชนทุกคน มีหน้าที่สอดส่อง
ดูแลพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชน อาจตั้งเป็นกลุ่มหรือองค์กรเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ
การละเมิดกฎระเบียบ 

5) การลงโทษแบบค่อยเป็นค่อยไป (Graduated Sanction) การลงโทษบุคคล 
ที่กระท าความผิดอาจมีโทษตั้งแต่ชั้นเบาไปถึงโทษชั้นหนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการ 
กระท าผิด 

6) มีกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution Mechanism) ใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต้องมีผู้น าท าหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาไกลเกลี่ยปัญหาหาความ
ขัดแย้งในหมู่บ้าน หรือชุมชนเป็นอันดับแรก ถ้าไม่ส าเร็จอาจต้องอาศัยบุคคลที่สาม หรืออาศัยอ านาจ
จากภายนอกท่ีเหนือกว่า เข่น เจ้าหน้าที่ปกครองหรือต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย 

7) มีการแทรกแซงสิทธิชุมชนน้อยที่สุด (Minimal Intervention) หมายความ
รวมถึงสิทธิชุมชนในบทบัญญัติกฎระเบียบ และก่อตั้งองค์กรในการจัดการทรัพยากรน้ าให้มีการ
แทรกแซงอ านาจจากภายนอกชุมชนน้อยที่สุด หรืออีกนัยหนึ่งคือ รัฐให้การยอมรับสิทธิของชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 

8) มีสถาบันท้องถิ่นที่อยู่ เหนือกว่า โครงสร้างสถาบัน (Nested Enterprises) 
หมายถึงการมีระเบียบ มีกฎกติกาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องสอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานระดับชาติ๕ 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากสา
ธารณภัย ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่าง ๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ 
ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในอนาคต      

  
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย   = ภัย x ความล่อแหลม x ความเปราะบาง 
                           ศักยภาพ 
 
ภัย (Hazard) คือ เหตุการณ์หรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจากการกระท าของ 

มนุษย์ ที่อาจน ามาซึ่งความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 
และ สิ่งแวดล้อม    

ความล่อแหลม (Exposure) คือ การที่สิ่งใด ๆ ก็ตามที่สถานที่ตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณ
พ้ืนที่ เสี่ยงที่อาจจะเกิดภัยและมีโอกาสได้รับความเสียหายจากภัยนั้น ๆ    

                                                           
๕ Ostrom, E, อ้างใน เมธี สูตรสุคนธ์และคณะ, “ศึกษาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ าเพื่อการ

อุตสาหกรรม”, รายงานวิจัย, (คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549), 
หน้า 7-9. 
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ความเปราะบาง (Vulnerability) คือ ปัจจัยหรือสภาวะใด ๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคมขาด 
ความสามารถในการป้องกันตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หรือไม่สามารถ
ฟ้ืนฟูได้ อย่างรวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากภัย    

ศักยภาพ (Capacity) คือ ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน สังคม หรือ 
หน่วยงานใด ๆ ที่สามารถน ามาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้    

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  เป็นกระบวนการที่ช่วยตรวจสอบระดับของ
ความ เสี่ ยงที่ชุมชนหรือสังคมมีต่อสาธารณภัย ประกอบด้วย การระบุความเสี่ ยง ( Risk 
Identification) การวิเคราะห์ ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินผลความเสี่ยง (Risk 
Evaluation) 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management)    
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management) เป็น

แนวคิด การน าเรื่องความเสี่ยงมาเป็นปัจจัยหลักในการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกไปสู่การจัดการอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction: DRR)  ได้แก่ การ
ป้องกัน (Prevention) การลดผลกระทบ (Mitigation) และการเตรียมความพร้อม (Preparedness) 
ควบคู่กับการ จัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) ได้แก่ การเผชิญเหตุ (Response) 
และการบรรเทาทุกข์ (Relief)  รวมถึงการฟ้ืนฟู (Recovery) ได้แก่ การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and Reconstruction) การสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back 
Better and Safer) โดยวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒.๑ วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย๖ 

                                                           
๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, “แผนเตรียมความพร้อมเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้าน

การเกษตร ปี ๒๕๖๐/๖๑”, หน้า 2. (อัดส าเนา). 

ป้องกันและ
ลดผลกระทบ 

ป้องกันและ
ลดผลกระทบ 

เตรียมความ
พร้อม 

 

เผชิญเหต ุ
ฟื้นคืนสภาพ

และ
สร้างใหม ่

สาธารณภยั 

การลดเส่ียง
จากภัยพบิัติ 

 

ฟื้นฟูบูรณะ การจัดการ
สภาวะฉุกเฉิน 
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การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีแนวทางด าเนินการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ดังนี้   

1) การป้องกันและลดผลกระทบ  (Prevention & Mitigation) เป็นการด าเนินการ
ช่วงก่อนเกิดภัยทั้งที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง โดยการวิเคราะห์และจัดการกับปัจจัยที่เป็น
สาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดโอกาสที่สาธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน
หรือสังคม รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย การวางแผนการใช้ที่ดินการ จัดท าแผนที่เสี่ยงภัย การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยใน
การก่อสร้างอาคาร การเสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง การขุดลอกคูคลอง/ท่อระบายน้ า การปรับ
แผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง เป็นต้น   

2) การเตรียมความพร้อม (Preparedness) เป็นการด าเนินการช่วงก่อนเกิดภัย
เพ่ือให้ ประชาชนหรือชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่าง 
ๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย ได้แก่ การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็น
ฐาน การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเตรียมการอพยพและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การ
พัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัย แห่งชาติ การจัดตั้งคลังส ารองทรัพยากร รวมทั้งการพัฒนาระบบและ
กระบวนการแจ้งเตือนภัยให้มี ประสิทธิภาพ เป็นต้น   

3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) เป็นการเผชิญเหตุและ
การบรรเทาทุกข์ โดยการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการ
จัดระบบการจัดการทรัพยากร และภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุก
รูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ทรัพยากร สภาพแวดล้อม สังคมและประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด    

4) การฟ้ืนฟู (Recovery) เป็นการด าเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสา
ธารณภัยบรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว  เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
(Build Back Better and Safer) ตามความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสา
ธารณภัยมาด าเนินการในการฟ้ืนฟู ซึ่งหมาย รวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟ้ืน
สภาพ (Rehabilitation) ได้แก่ การฟ้ืนฟูสุขภาพ ผู้ประสบภัย การฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัย ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟู ระบบเศรษฐกิจ 

 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) ที่ได้จากการสังเคราะห์

แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างโมเดลการวัด (Measurement Model) ดังนี้ 
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ภาพที่ ๒.๒  องค์ประกอบการแก้ไขปัญหาภัยของชุมชนที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดและข้อ 

  ค้นพบจากผลงานวิจัย 
 
การประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ได้นิยามพ้ืนที่เสี่ยงภัย

แล้งด้านการเกษตร คือ พ้ืนที่เกษตรที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้ง 
(ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ รายได้ สิ่งแวดล้อม) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

๑) ความล่อแหลม หรือสภาวะเปิดรับต่อความเสี่ยง (Exposure) คือ การที่เกษตรกร 
พ้ืนที่การเกษตร ทรัพย์สิน (ผลผลิตการเกษตร) มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย และอาจได้รับความเสียหาย
จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น (ข้อมูลที่ใช้ประเมิน : พ้ืนที่เกษตรที่มีโอกาสเกิดความแห้งแล้ง ของกรมพัฒนา
ที่ดิน ปัจจัยแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการท าเกษตร เช่น ปริมาณน้ า ความชื้นในดิน ปริมาณฝน ฯลฯ) 

๒) ความเปราะบาง (Vulnerability) คือ ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ชุมชนขาด
ความสามารถในการป้องกันตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติหรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนมานานก่อนเกิดภัย และเป็นปัจจัย
ที่ท าให้ผลกระทบจากภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ การทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรม
พัฒนาที่ดินได้จัดท าแผนที่คาดการณ์ความแห้งแล้งในพ้ืนที่ท าการเกษตร ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ โดย
คาดการณ์พ้ืนที่การเกษตรที่จะประสบความแห้งแล้งรวม ๔๗ จังหวัด ๓๓๙ อ าเภอ ๑,๕๙๒ ต าบล 
เนื้อที่รวม ๓.๘๒ ล้านไร่ แยกเป็น พ้ืนที่เสี่ยงสูง ๐.๒๓ ล้านไร่ เสี่ยงปานกลาง ๓.๖๐ ล้านไร่ แยกราย
ภาค ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

การแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งของชุมชน

ในจังหวัด
นครสวรรค ์

การป้องกัน 

การเตรียมความพร้อม 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

การฟื้นฟู 



๒๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๒    พ้ืนที่เลี่ยงภัยแล้งด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ 

 
ภาค 

จ านวนพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง  
 

จังหวัด 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล ระดับความเสี่ยง (ไร)่ 

ปาน
กลาง 

สูง รวม 

ภาคเหนือ ๑๖ ๑๐๖ ๓๕๙ ๐.๓๓ ๐.๐๕ ๐.๓๗ เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร ตาก น่าน 
นครสวรรค์ พะเยา พิษณุโลก ล าปาง 
ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธาน ี

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

๑๔ ๑๓๔ ๗๗๗ ๒.๓๙ ๐.๐๓ ๒.๔๒ เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสมีา 
บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอด็  
ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย 
อ านาจเจรญิ หนองบัวล าภู อุดรธานี 
และอุบลราชธาน ี

ภาคกลาง ๘ ๕๒ ๒๒๙ ๐.๕๓ ๐.๐๗ ๐.๖๐ เพชรบุรี กาญจนบรุี นครนายก 
ประจวบครีีขันธ์ ราชบุรี ลพบุรี 
สระบรุ ีและสุพรรณบรุ ี

ภาค
ตะวันออก 

๖ ๓๖ ๑๗๔ ๐.๒๘ ๐.๐๘ ๐.๓๖ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบรุี ระยอง
ปราจีนบุร ีและสระแก้ว 

ภาคใต ้ ๓ ๑๑ ๕๓ ๐.๐๗ - ๐.๐๗ ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธาน ี
รวม  ๔๗ ๓๓๙ ๑,๕๙๒ ๓.๖๐ ๐.๒๓ ๓.๘๒  

 
จังหวัดที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คาดว่าจะประสบความแห้งแล้งในพ้ืนที่เกษตรเป็น

บริเวณกว้างส่งผลให้มีน้ าไม่เพียงพอต่อการท านาปรัง และพืชไร่ ท าให้พืชตายได้ และส่งผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตของไม้ผล ไม้ยืนต้น ผลผลิตลดลงมาก จ านวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 
เพชรบุรี และน่าน ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ปริมาณฝนและปริมาณในอ่างเก็บน้ า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และมี
ปริมาณมากกกว่าปี ๒๕๕๙ ปละปี ๒๕๕๘ ที่เกิดภาวะวิกฤตภัยแล้ง และจากการคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยง 
พบว่า เป็นพ้ืนที่เสี่ยงสูงประมาณ ๐.๒๓ ล้านไร่ ท าให้คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้ง  
ปี ๑๕๖๐/๒๕๖๑ ไม่รุนแรง แต่ยังคงมีบางพ้ืนที่อาจจะประสบปัญหาภัยแล้งระดับปานกลางประมาณ 
๓.๖ ล้านไร่ (ร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด) ซึ่งต้องติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมการ 
ให้การช่วยเหลือ หากเกิดสถานการณ์การขาดแคลนน้ าในพื้นที่ดังกล่าว๗ 

การจัดการภัยแล้งที่เหมาะสมในพ้ืนที่นั้น พบว่าแนวทางบรรเทาภัยแล้งสามารถท าได้
หลายวิธี ได้แก่ (๑) การจัดท าบ่อน้ าตื้น (๒) การขุดเจาะบ่อบาดาล (๓) การก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (๔) การขุดสระน้ าในไร่นา (๕) การใช้เครื่องสูบน้ าเพ่ือสูบน้ าในช่วงฤดูฝนมากักเก็บไว้  

                                                           
๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, “แผนเตรียมความพร้อมเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้าน

การเกษตร ปี ๒๕๖๐/๖๑”, หน้า 3-๔. (อัดส าเนา). 



๒๑ 
 

(๖) การขุดลอก ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ า (๗) การใช้รถบรรทุกน้ าเพ่ือแจกจ่ายน้ า ซึ่งสามารถช่วย
ในการบรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้งได้ 

สรุปได้ว่า ไม่ว่าแนวคิดหรือทฤษฎี ปัจจุบันนี้สถานการณ์ของปัญหาภัยแล้งที่มีความ
รุนแรงเกิดขึ้นทุกปี จึงท าให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้นมีทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยการน าเอา
แนวทางด าเนินการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ คือ การป้องกัน, การเตรียมความพร้อม, การจัดการ 
และ การฟ้ืนฟู ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถน ามาแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดข้ึนได้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
ออกไปตามสภาพพ้ืนที่และสภาพทางภูมิศาสตร์ เพ่ือในการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เบื้องต้นอีกทาง และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบปัญหาภัยแล้งได้ 

สิทธิชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการน้ า 
ความแตกต่างของลักษณะชุมชนขึ้นอยู่กับความเป็นชุมชนในเชิง พ้ืนที่หรือใน 

เชิงกิจกรรม โดยที่ชุมชนหมู่บ้าน เป็นการรวมตัวกันด้วยความจ าเป็นพ้ืนฐาน และยึดโยงอยู่กับพ้ืนที่ 
เช่น ชุมชนชายฝั่ง ในขณะที่ชุมชนอินเทอร์เน็ต เป็นครือข่ายทางสังคมที่มิได้จ ากัดขอบเขตในเชิงพ้ืนที่ 
เป็นการรวมตัวกันเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือกัน หรือแก้ปัญหาของส่วนรวม  ชุมชน คือ การที่
บุคคลจ านวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท า และจัดการเพื่อให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยมิได้
จ ากัดอยู่กับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์เท่านั้น ชุมชนจึงมีหลายลักษณะ ดังต่อไปนี้๘ 

1) ชุมชนหมู่บ้าน เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ของคนที่รู้จักกัน
อย่างใกล้ชิด เป็นหน่วยทางสังคมขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจากการที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้กันความสัมพันธ์จึงมี
ลักษณะเป็นแบบครอบครัวหรือเครือญาติมีการแลกเปลี่ยนและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน นอกจากนี้
ยังรวมถึงหน่วยสังคมขนาดเล็กสุดที่ทางราชการก าหนดให้เป็น “หมู่บ้าน” เป็นหน่วยทางการปกครอง
ของทางราชการ 

2) ชุมชนในฐานะขบวนการของสังคม เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์  
และกระบวนการในการจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันในการแก้ปัญหาส่วนรวมการรวมตัว
กันจึงประกอบด้วยสมาชิกที่หลากหลาย ทั้งประชาชน ปัจเจก องค์กรอิสระสาธารณะประโยชน์ 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน 

3) ชุมชนในอุดมคติเน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนมนุษย์ ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์
กับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์หรือพ้ืนที่ มีการน า เสนอลักษณะชุมชนที่ควรจะเป็นชุมชนที่ดีหรือ
ชุมชนในอุดมคติ ชุมชนจึงมีขนาดเล็กแต่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง เน้นการกระท าที่เต็มไปด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นสังคมที่คนรู้จักกันอย่างใกล้ชิด และสนิทสนม 

4) ชุมชนเสมือนจริง เป็นชุมชนรูปแบบใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีจึงไม่จ ากัด
อยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์แต่มีเครือข่ายที่เชื่อมโยงสื่อสารกันได้ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการที่จะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น รายการวิทยุเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น จึงเป็นชุมชนที่อาศัย

                                                           
๘ อานันท์ กาญจนพันธุ์, “พลวัตรในการจัดการทรัพยากร: กระบวนทัศน์และนโยบาย”, รายงานวิจัย, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544), หน้า 45. 



๒๒ 
 

เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะที่เปิดกว้างให้กับสมาชิกทุกประเภทเป็น
ชุมชนที่ไร้พรมแดน 

ชุมชนถือเป็นหน่วยทางสังคมประเภทหนึ่ง จึงย่อมที่จะมีสิทธิ  และอ านาจของตนเองได้
สิทธิชุมชน ด ารงอยู่ในทุกส่วนของวิถีชีวิตชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองการปกครอง ระบบ
ยุติธรรม ระบบสุขภาพ การศึกษา ประเพณีพิธีกรรม ฯลฯ ทั้งนี้มีผู้ทดลองแบ่งสิทธิชุมชนเป็น 3 ด้าน
ใหญ่ๆ คือ สิทธิการจัดการทรัพยากร สิทธิในอัตลักษณ์ และสิทธิในการพัฒนา และการก าหนดวิถีชีวิต
ของตนเอง มิติในเนื้อหาหลายด้านของชุมชนนี้เป็นสิ่งบ่งบอกว่าชุมชนเป็นระบบสังคมระบบหนึ่ง  
ที่มีสิทธิ และอ านาจในการดูแลจัดการตัวเอง ความเป็นไปของชุมชนในลักษณะดังกล่าว พัฒนาให้เกิด 
“กฎเกณฑ”์ ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นข้อบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชุมชนยึดถือร่วมกัน แฝงอยู่
ในวิถีชีวิตชุมชนเกิดการผลิตซ้ า และการพัฒนาเป็นแบบแผนที่แข็งแรง ข้อบัญญัติดังกล่าวของชุมชน
กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ  และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติเป็น
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ”ขอบเขตอ านาจ” ที่สมาชิกแต่ละคนแต่ละฐานะพึงมี พึงได้รับท่ามกลาง
การด าเนินชีวิตด้วยกัน อ านาจนั้นเป็นอ านาจที่ทุกคนยอมรับภายใต้ “คุณค่าที่ยึดถือร่วมกัน” เป็น
อ านาจที่มีความชอบธรรม ก็คือ “ระบบสิทธิ” ของชุมชนนั่นเอง ความคิดเรื่อง “สิทธิ” และ “สิทธิ
ชุมชน” ของแต่ละกลุ่มชน หรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่สามารถสืบสานจากชุมชนนั้นเอง โดย
อาจวิเคราะห์จากระบบความเชื่อศาสนาจารีต ประเพณีพิธีกรรม ภาษา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม
ฯลฯ รวมไปถึงวิถีชีวิตประจ าวัน และวงจรชีวิตนับแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต สิทธิชุมชน
ให้ความส าคัญกับผู้ที่อยู่กินดูแลทรัพยากรเพ่ือความอยู่รอดของชุมชนเป็นอันดับแรก โดยผู้อ่ืนยังคงมี
สิทธิได้ตามระดับของการมีส่วนร่วมที่ลดหลั่นกันไปตามความจ า เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและสังคม 
ตัวอย่างเช่น ชุมชนประมงชายฝั่งมีกฎเกณฑ์ที่อนุญาตชาวประมงในชุมชนมี “สิทธิหน้าบ้าน” ในการ
จับปลาในแหล่งประมงหน้าชุมชนก่อนบุคคลภายนอกชุมชน 

หากวิเคราะห์ถึงนัยของสิทธิชุมชนจากมุมมองทางสังคมศาสตร์อ่ืนๆ “สิทธิชุมชน”  
เป็นการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกในชุมชน ซึ่งไม่จ าต้องเป็นชุมชนในเชิงกายภาพที่มี
พ้ืนที่ร่วมกัน แต่อาจเป็นเครือข่ายในความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในรูปแบบใด ๆ โดยมีเกณฑ์
ส าคัญ คือ สมาชิกนิยามตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และสังคมก็รับรู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้นสิทธิชุมชนจึงเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ขัดแย้งเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชน โดยก าหนดเกณฑ์คุณค่าร่วมของชุมชนที่
สมาชิกในชุมชนยึดถือปฏิบัติอีกทั้งเคลื่อนไหวผลักดันให้สังคม และรัฐยอมรับ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่
รับรองอัตลักษณ์ความชอบธรรม และเกณฑ์คุณค่าท่ีชุมชนนั้น ๆ ยึดถือ 

ชุมชนอยู่กับฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดความสัมพันธ์ในลักษณะที่ถือได้ว่าเป็น “สิทธิ
ชุมชน” ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งเป็นกระบวนการที่สัมพันธ์กันขององค์ประกอบ 
ด้านภูมิปัญญาในการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงองค์ประกอบ 
ด้านอ านาจของชุมชนในการจัดการดูแลการใช้ทรัพยากรดังกล่าว ในด้านอ านาจของชุมชนนั้น พบว่า 
ชุมชนสามารถจัดระเบียบความสัมพันธ์ในการเข้าถึง และใช้ทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะที่ส าคัญ  
4 ประการ คือ  
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ประการแรก ให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้มาก่อน  
ประการที่สอง ให้ความส าคัญกับการครอบครองเพ่ือการใช้ประโยชน์  
ประการที่สาม ให้ความส าคัญกับการครอบครองทรัพยากรในจ านวนจ ากัดเฉพาะที่

ใช้ประโยชน์  
ประการสุดท้าย ให้ความส าคัญกับสิทธิโดยไม่สร้างความเดือดร้อนหรือละเมิดสิทธิ

ผู้อื่น ทั้งนี้โดยที่สิทธิดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนหรือมีความยืดหยุ่น เช่น สิทธิบางอย่างผู้ใช้ประโยชน์
จะใช้ได้เพียงระยะสั้นๆ ในขณะที่สิทธิบางอย่างผู้ใช้ประโยชน์สามารถครอบครองได้ยาวนานค่อนข้าง
ถาวรและสามารถสืบทอดทางมรดกได้ หรือสิทธิบางอย่างบุคคลอื่นสามารถร่วมใช้ได้  

จารีตประเพณีและพัฒนาระบบความรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติก็เพราะระบบอ านาจ
ชุมชน กล่าวคือ ชุมชนมีระบบสิทธิในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีระเบียบกฎเกณฑ์ของ
ตนเองควบคุมดูแลให้คนในชุมชนปฏิบัติตามหลักการที่ก าหนด ดังนี้ 

1) สิทธิในการใช้น้ าโดยเท่าเทียมกันทุกคนในชุมชนสามารถท าการเพาะปลูกในพ้ืนที่
ในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของตน และใช้น้ าตามกติกาของส่วนรวม 

2) การเพราะปลูกต้องไม่ท าลายสภาพแวดล้อมของชุมชนและแหล่งน้ า เพราะ
ทรัพยากรน้ าและชุมชนถือเป็นทรัพย์สินส่วนรวมที่ทุกคนจะต้องดูแลรักษาไว้ส าหรับใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ตามกติกาของส่วนรวม ท้องถิ่นจะใช้ลดการใช้สารเคมีเพ่ือการเพาะปลูก และใช้เครื่องสูบน้ า
ตามก าหนดเวลาและปริมาณที่เท่าเทียมกัน เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ  

3) การปลูกฝังแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนด้วยการงดใช้สารเคมี 
และหันมาท าเกษตรแบบพ่ึงพิงกับธรรมชาติ  

4) การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน และการร่วมแรงกันเพ่ือเกิดปัญหาในการจัดการน้ า เช่น ท่อ
น้ ามีเศษหญ้าอุดตัน  

สิทธิท้องถิ่นในการจัดการน้ าไม่ได้สัมพันธ์กับระบบคุณค่าที่คนมีต่อทรัพยากรในฐานที่เป็น
แหล่งในการท ามาหากินร่วมกันเท่านั้น แต่มองทรัพยากรน้ าว่าเป็นสมบัติของธรรมชาติ การให้คุณค่า
ดังกล่าวได้แสดงออกด้วยการที่ชุมชนมีกฎเกณฑ์ และจารีตประเพณีในการก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติโดยการไม่ท าลายทรัพยากรดังกล่าว เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการละเมิด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเชื่อว่าไม่เพียงจะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการละเมิดกฎหมายของ
สังคมอีกด้วย ซึ่งจะมีผลตามมาถึงการถูกแทรกแซงและสภาพบังคับด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ ของคน
ในชุมชน 

กล่าวโดยรวมแล้ว ทรัพยากรชุมชนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อการด ารงอยู่ของชุมชน 
เพราะคน ในชุมชนต่างก็ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการ  และ
ความอยู่รอดของชุมชน  และนอกจากการใช้ประโยชน์แล้วในอีกด้านหนึ่งชุมชนก็ต้องร่วมมือกันดูแล
รักษาทรัพยากรไม่ให้ถูกท าลายด้วยเช่นกัน ดังนั้น สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน 
นั่นก็คือ การที่ชุมชนซ่ึงด ารงชพีด้วยการพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรชุมชนร่วมกันอาศัยอ านาจทางกฎหมาย 
และจิตส านึกที่ดีของชุมชนร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน เห็นความส าคัญของการจัดการ
ทรัพยากร สร้างข้อตกลง กติกา และการปฏิบัติร่วมกันในการจัดการทรัพยากรชุมชน รูปธรรมที่เห็น
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ได้ชัดจากการน าสิทธิชุมชนมาใช้เพ่ือสร้างประโยชน์สุขของชุมชน และการจัดการทรัพยากรชุมชน
อย่างยั่งยืน ทั้งทางระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสร้างความเป็นธรรมในชุมชน โดยมี
องค์กรต่าง ๆ ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนให้เป็นไปตามความต้องการร่วมกันของ
ชุมชน  ซึ่งชุมชนอาศัยอ านาจตามสิทธิทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน แต่ทั้งนี้สิทธิ
ชุมชนก็ต้องได้รับการยอมรับ และคนในสังคมให้ความส าคัญด้วยเช่นกัน จึงจะท าให้สิทธิชุมชน
สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และประเทศชาติได้อย่างแท้จริง  ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ชุมชนสิ่งหนึ่งที่ส าคัญยิ่งนั้น คือ การดูแลรักษาทรัพยากรชุมชนให้เกิดความสุมดุล และยั่งยืน ให้
สามารถด ารงอยู่สืบต่อไป 

องค์กรหรือชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย 
๔ ลักษณะดังนี้ 

1) ขอบเขตของทรัพยากรและผู้ใช้ 
1.1) ถ้าทรัพยากรธรรมชาติมีขอบเขตที่แน่นอนและทราบจ านวนกลุ่มผู้ใช้

ชัดเจน การจัดการทรัพยากรสามารก าหนดขอบเขตได้ง่ายกว่า เช่น การจัดการน้ าชลประทาน ซึ่งมี
พ้ืนที่การส่งน้ าที่แน่นอน และทราบจ านวนผู้ใช้น้ าจากชลประทาน ท าให้การจัดการสามารถ
ด าเนินการได้ง่าย 

1.2) ถ้าทรัพยากรธรรมชาติมีขอบเขตไมแน่นอนแต่ทราบกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรที่ 
แน่นอน การจัดการทรัพยากรย่อมท าให้ยาก เช่น การประมงชายฝั่งทะเลที่ทราบจ านวนชาวประมงที่
แน่นอนแต่ไมท่ราบขอบเขตของการจับปลา เป็นต้น 

1.3) ถ้าทรัพยากรธรรมชาติมีขอบเขตแน่นอนแต่ไม่สามารถระบุจ านวนผู้ใช้
ทรัพยากรได้แน่ชัดการจัดการทรัพยากรย่อมท าได้ยาก เช่น ป่ารอบ ๆ หมู่บ้าน มีขอบเขตชัดเจนแต่มี
กลุม่ผู้รว่มใช้ประโยชน์จากป่าจากพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่ใช้คนในพ้ืนที่ร่วมใช้ เป็นต้น 

1.4) ถ้าไม่ทราบขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ทราบขอบเขตของ
ผู้ใช้ทีแ่นช่ัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นไปด้วยความยากล าบากยิ่ง เช่น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ใน
เขตพ้ืนที่ทุรกันดารที่ไม่มีการจับจองเป็นเจ้าของ และมีกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เร่ร่อนจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ไม่มีที่
อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งต้องเร่ร่อนน าสัตว์ไปในทุ่งหญา้เรื่อยไปไมม่ีที่สิ้นสุด 

2) การกระจายการลงทุน และผลประโยชน์ การลงทุนและการได้รับประโยชน์ตอบ
แทนต่อกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติมีผลโดยตรงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อาจแยกได้ 4 มิติดังนี ้มิติของเวลา มิติด้านสถานที่ มิติของความชัดเจนในผลตอบแทนการลงทุน และ
มิติการกระจายผลประโยชน์ผลประโยชน์จากการลงทุนลงแรงเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

3) ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นตัวก าหนดกลุ่มของผู้ที่จะจัดการ
ทรัพยากรนั้น ๆ ถ้าทรัพยากรที่ใช้แล้วต้องใช้ระยะเวลานานในการฟ้ืนฟูให้สู่สภาพเดิม ต้องให้
หน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลถ้าทรัพยากรธรรมชาติประเภทนั้นต้องมีการจัดการตลอดทั้งปีตัวแทนของ
รัฐ หรือองคก์ร รัฐบาลท้องถ่ิน ต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดการ และประการสุดท้ายคือ ทัศนะ
ขององค์กร ชุมชนต่อทรัพยากรธรรมชาติว่าเป็นส่วนรวม หรือส่วนตัวเป็นตัวก าหนดการจัดการ และ
บ ารุงรักษาว่าควรจะเป็นไปในลักษณะใด 
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4) คุณลักษณะของผู้ ใช้ทรัพยากรที่มีการพ่ึงพาระหว่ างสมาชิกมาก และมี
คุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะประสบความส าเร็จมาก เช่น กลุ่มผู้ใช้
น้ าที่มีสมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะต้องพิจารณาการตัดสินใจจากเพ่ือนสมาชิก ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ 
และแนวทางการปฏิบัติของสมาชิกทรัพยากรน้ าบาดาลเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่ง
ทรัพยากรน้ าบาดาลก็เป็น เช่น ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ คือ จะต้องมีการดูแล การจัดหา การใช้
ประโยชน์และการควบคุมสภาพแวดล้อมเก่ียวกับทรัพยากรน้ าบาดาลให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

นอกจากนั้นแนวคิดในการจัดการน้ านั้นจะต้องมีการพัฒนากลไก และกระบวนการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการขึ้นมา โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงาน และการท างานร่วมกัน ของฝ่าย
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น ใน
การพัฒนาการใช้ และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า โดยให้ความส าคัญกับการให้ความรู้แก่แกนน าชุมชน  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกระบวนการเรียนรู้ และริเริ่มในชุมชน พัฒนาระบบรวบรวม และจัดท าข้อมูลระดับ
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน สร้างกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมคิดร่วมท า ฯลฯ เหล่านี้จะช่วยเพ่ิม
ศักยภาพทางสังคม สามารถร่วมกันน าพาให้การจัดการทรัพยากรน้ าทุกด้านเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา ได้มีการก าหนด
หลักการมีส่วนร่วมบรรจุไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในรัฐธรรมนูญของประเทศ โดยระบุ
ไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากลายทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุม และก าจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน” โดยที่น้ าเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของทุก ๆ สิ่งในสังคม ทั้งคน สัตว์ และพืช น้ า
เป็นปัจจัยส าคัญในชีวิตประจ าวันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคประจ าวัน และ
การใช้เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และน้ าก็จัดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญเกี่ยวข้อง
กับระบบนิเวศน์ จึงต้องมีกระบวนการบริหารจัดการน้ าทั้งปริมาณ และคุณภาพ อย่างสอดคล้อง และ
บูรณาการเพ่ือรักษาดุลยภาพทางธรรมชาติในทุกลุ่มน้ าไว้ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนของทุกฝ่ายและที่
ส าคัญ คือ ประชาชนในลุ่มน้ าผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า๙ ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการก าหนด
แนวนโยบาย ตลอดจนจัดท าแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ ามาอย่างต่อเนื่อง แต่
เนื่องจากความสลับซับซ้อนของสภาพปัญหาที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา ท าให้นโยบาย และแผนแม่บท
ดังกล่าวไม่อาจครอบคลุมในทุกปัจจัยของปัญหา และมีข้อจ ากัดต่อการบูรณาการแผนงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนได้ และเพ่ือให้การพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าของประเทศไทย เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติให้กับ
ประชาชนอย่างแท้จริง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้มีค าสั่งที่ 85/2557 ลงวันที่ 3 
                                                           

๙ คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, “แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าบทสรุปผู้บรหิาร”, 2558, หน้า 32-34. (อัดส าเนา). 
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กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าขึ้น 
เพ่ือก าหนดกรอบนโยบาย และแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การป้องกัน และแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ภัยแล้ง และคุณภาพน้ าของประเทศเป็นไปอย่างมี เอกภาพ และบูรณาการต่อมา
คณะกรรมการก าหนดนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ และ
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการก าหนดนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่
ก าหนดไว้  

2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ หลักการของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ คือ ปัญหา
ทรัพยากรน้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สาเหตุหนึ่ง คือ การบริหารจัดการไม่มีเอกภาพ ทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ ไม่มีข้อมูลที่สามารถน ามาประกอบการวางแผน สั่งการ และการตัดสินใจไม่มี
กฎหมายที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบ และการบังคับใช้ ไม่มีแผนแม่บทใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ ารวมทั้งขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มีเป้าประสงค์เพ่ือให้
มีองค์กร กฎหมาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ก าหนดนโยบาย และขับเคลื่อนแผนที่เป็น
เอกภาพ มีระบบข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ าในระดับชาติ 
และลุ่มน้ าการวางแผนการบริหารน้ าในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ 
สร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้แก่ประชาชน ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
และมีระบบติดตาม ประเมินผล และการบ ารุงรักษาให้อาคารที่พัฒนาแล้ว คงอยู่ในสภาพเดิมอย่าง
ยั่งยืน ส าหรับเป้าหมายของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในเรื่องข้างต้น คือ 

1) มีองค์กร กฎหมาย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับชาติ  และระดับ
ลุ่มน้ า 

2) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศทั้งในภาวะปกติ  และภาวะวิกฤติ 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

4) บริหารจัดการน้ า และ ดูแลบ ารุงรักษาอาคารให้สภาพอาคารสามารถใช้งานได้
อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพ 

ในส่วนของแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน (Integrated Water 
Resources Management : IWRM) ได้ถูกประยุกต์ใช้ในหลายประเทศ โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ จัดท านโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ารวมถึงการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย (Enabling Environment) ต่อการบริหารจัดการ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวมีส่วนสัมพันธ์กับการมีธรรมาภิบาลน้ า (Water Governance) โดยหลัก 
ธรรมาภิบาลได้น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยหลักการดังกล่าวได้กล่าวถึง 
ความสามารถของระบบทางสังคมในการบริหารจัดการด้วยความเห็นพ้องต้องกันส าหรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของทรัพยากรน้ า ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวจะประกอบด้วยความสามารถในการจัดท า
นโยบายสาธารณะที่สังคมยอมรับ และมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการพัฒนาการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 
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ทุกภาคส่วนในกระบวนการดังกล่าว๑๐ เป็นระบบซึ่งควบคุมการตัดสินใจในการพัฒนา และการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ า๑๑ ซึ่งกระบวนการพัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าดังกล่าว มีความ
เกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสถาบันทางกฎหมาย๑๒  

ส าหรับองค์ประกอบ และธรรมาภิบาลน้ าในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (Elements 
and Water Governance on Water Resources Management) ในการพัฒนาธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ านั้น  องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ 
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources: IUCN) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบในการพัฒนาธรรมาภิบาลน้ า 4 องค์ประกอบหลัก คือ 

1) นโยบาย (Policy) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าจ าเป็นจะต้องก าหนดทิศทาง 
และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ซึ่งนอกจากการพิจารณาการใช้น าเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว  
ยังต้องค านึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ รวมถึงการมีส่วนร่วมของ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยนโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ านั้น สามารถ
สร้างโอกาสในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการทบทวนแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และการป้องกัน
ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน าในอนาคต ส่งเสริม และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน รวมถึงบทบาท 
หน้าที่ และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการพัฒนาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
น้ านั้น ยังเป็นกลไกที่ส าคัญที่ เ อ้ืออ านวยต่อการจัดท านโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านน้ า ให้มี
ประสิทธิภาพจากการมีส่วนร่วม รวมถึงการตรวจสอบการด าเนินการที่โปร่งใส และผลสัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์น้ า๑๓  

2) กฎหมาย (Law) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในหลายประเทศนั้น กฎหมายมี
ส่วนส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการด้านธรรมาภิบาลน้ าซึ่งประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์ในสิทธิด้านน้ า การจัดสรรน้ า การควบคุมมลพิษทางน้ า การจัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการน้ า และกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย (Water law)  

3) องค์กร/สถาบัน ( Institutions) ประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลน้ า ต้องการ
องค์กร/สถาบันที่รองรับ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการ รวมถึงการก าหนดบทบาท หน้าที่  และ

                                                           
๑๐ Rogers, P, Water governance in Latin America and the Caribbean, ( Washington, 

D.C.: Inter-American Development Bank (IDB), 2002), p. 35. 
๑๑ Moench, M.; Dixit, A.; Janakarajan, M.; Rathore, S.; Mudrakartha, S, “The fluid mosaic, 

water governance in the context of variability, uncertainty and change” ,  Nepal Water 
Conservation Foundation Kathmandu and the Institute for Social and Environmental 
Transition, (USA: Boulder Colorado, 2003), p. 34. 

๑๒ Iza.A, and Stein, R, Rule, “ Reforming water governance” , International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources, (Switzerland: Gland, 2009), p. 76. 

๑๓ Global Water Partnership (GWP), Institutional Roles (B), The Enabling Environment, 
Global Water Partnership, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.gwp.org/en/ToolBox/TOOLS/Institutional- 
Roles/, [7 เมษายน 2560]. 



๒๘ 
 

ภารกิจที่ชัดเจนสามารถอธิบาย และรับผิดชอบต่อการด าเนินการ รวมถึงการถูกตรวจสอบจาก
สาธารณะในการด าเนินงานเพ่ือท าให้แน่ใจได้ว่ามีธรรมาภิบาลน้ าที่ดีในการบริหารจัดการ  

4) การด าเนินการ (Implementation) ควรมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ที่เหมาะสม (Enabling environment) ได้แก่ การมีนโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า
(Policy) กฎหมาย (Law) และองค์กร/สถาบันด้านน้ า ( Institutions) รวมถึงการด าเนินการ 
(Implementation) เป็นสิ่งส าคัญต่อธรรมาภิบาลน้ าระเบียบ ข้อก าหนด รวมถึงกลไกที่ก าหนดไว้ 
เป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด การด าเนินการที่ล้มเหลวในเรื่องธรรมาภิบาลน้ าจะส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบบริการที่ดี  
ด้านน้ าได้การบริหารจัดการขาดการมีส่วนร่วม และการตรวจสอบ รวมถึงการเพ่ิมความเสี่ยง และ
ความล้มเหลวในการด าเนินการตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสาน ( Integrated Water Resources 
Management : IWRM) ถือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง  

1) การมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic efficiency)  
2) ความเท่าเทียมกันทางสังคม (Social equity)  
3) ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Sustainability) โดยในปัจจุบัน

หลายประเทศได้น าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในแก้ไขปัญหาด้านน้ าซึ่งนอกเหนือปัญหาด้านการ
พัฒนาภัยพิบัติ และการก่อสร้างแล้ว ปัญหาการขาดธรรมมาภิบาล และคอร์รัปชั่นได้กลายมาเป็น
ปัญหาส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยการพัฒนาในด้านดังกล่าวยังคงต้องการการมี
ส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดท านโยบาย และการบริหารจัดการ การปรับปรุงกฎหมาย 
และการบังคับใช้ที่ชัดเจนในสิทธิ การครอบครอง และการใช้ประโยชน์ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การตรวจสอบในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมเกี่ยวกับความเสียหาย 
และผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากปัญหาคอร์รัปชั่นด้านน าซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น อาจจะ
ประกอบด้วยหลากหลายแนวทางในการด าเนินการ และมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ แต่การ
ด าเนินการทั้งหมดนั้น มุ่งไปสู่การสร้างธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) เพ่ือสร้างความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาขน รวมถึงการสร้างความสมดุลระหว่าง
การพัฒนา และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม๑๔ 

สุดท้ายแนวคิดในเรื่องการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน จากการศึกษาพบว่าเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหลายมิติทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้มั่นใจว่าสินค้า
และบริการที่มาจากน้ าสามารถตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันยังสามารถ
รักษาพ้ืนที่ป่าไว้ได้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการพัฒนาในระยะยาว โดยการจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
นั้นเป็นวิธีการบริหารจัดการที่เน้นให้ทุกส่วนของสังคมรู้ถึงคุณค่าของน้ า ใช้น้ าอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล เพ่ือให้ทรัพยากรน้ ามีใช้อย่างทั่วถึง เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ มีความสมดุลทั้งปริมาณ
และคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนา และการใช้ประโยชน์จะต้องให้เป็นไปในลักษณะควบคู่ไปกับการ

                                                           
๑๔ ชนาวัชร อรุณรัตน์, ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า , (กรุงเทพมหานคร: กรม

ทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๘), หน้า 32. 



๒๙ 
 

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีความยั่งยืน ไม่เป็นไปอย่างสิ้นเปลืองหรือท าลายแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจควรต้องยึดปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก เน้นความอยู่ดีกินดีมีสุข และพ่ึงตนเองได้เป็นพื้นฐานก่อน 

2) มีการคุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า และทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยงข้องให้คงความ
อุดมสมบูรณ์เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และพ่ึงพาได้อย่างยั่งยืน 

ในการจัดการน้ า และทรัพยากรอ่ืน ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดอย่าง
บูรณาการ และจะเกิดความยั่งยืนได้นั้นจะต้องใช้ความรู้หลายสาขาวิชาเข้ามาจัดการ เช่น ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และมนุษยวิทยา ฯลฯ ซึ่งในความ 
หลากหลายของความรู้ต่าง ๆ นั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (น้ าในบรรยากาศ น้ าบนผิวดิน  
น้ าบาดาล) ร่วมกับทรัพยากรดิน และท่ีดิน ทรัพยากรป่าไม้ (รวมสัตว์ป่า และพรรณพืช) ฯลฯ ภายใน
แต่ละลุ่มน้ า (หรือเขตพ้ืนที่ที่ก าหนด) จะต้องด าเนินไปอย่างเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย 
ทั้งนี้ เนื่องจากว่าในภาวะปัจจุบันเราต้องบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรน้ า โดยมีวิธีคิดและ
ด าเนินงานหลายด้านอย่างเป็นระบบเป็นองค์รวม มองเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วค้นหา
แนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบครบวงจร ต้องมองว่าทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติมีความเชื่อมโยงกัน 
โดยเฉพาะน้ า ดิน และทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญให้บังเกิดประโยชน์กับผู้คนแบบ
มุ่งถึงประโยชน์คนส่วนใหญ่ในลุ่มน้ าเป็นหลัก ซึ่งนี่คือหัวใจส าคัญในการจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

ส าหรับปัญหาในการบริหารจัดการน้ าที่ถือเป็นปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ 
และเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ยากต่อการแก้ไขเนื่องจากมีองค์ประกอบและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการดังต่อไปนี้ 

1) ในลุ่มน้ ามีองค์กรหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องเข้ามาบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ ามากมาย 
ท าให้วิธีการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มงานไม่ประสานและไม่มีความต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่บึง
น้ าขนาดใหญ่ซึ่งบางครั้งก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาความต้องการน้ า การจัดสรรน้ า  
การผลักดันน้ า รวมถึงการจัดหา การพัฒนา และการอนุรักษ์แหล่งน้ า เพ่ือให้การบริหารจัดการบึงน้ า
ขนาดใหญ่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีข้อมูล และองค์กรรองรับส าหรับการจัดการ
เฉพาะเพ่ือให้มีการพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ภายในบึงน้ าแห่งนั้น ซึ่งจะมีการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุม การพัฒนา การใช้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าร่วมกับ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน มีการจัดการอย่างเป็นระบบภายในบึงน้ าที่มีความชัดเจนนี้จะ
สามารถลดความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การวิเคราะห์และจัดการทรัพยากรน้ าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการก าหนด
นโยบายจากบนลงล่าง หรือมีการก าหนดให้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หรือหน่วยงานจาก
ส่วนกลางเป็นหลัก หรืออาจจากผู้มีอ านาจทางการเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยคาดว่าเมื่อมีการก่อสร้าง
โครงการต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นการก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ า ระบบชลประทาน และอ่ืน ๆ ที่จะสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนชุมชนได้ ทั้ง ๆ ที่บางโครงการไม่ได้มีการศึกษา และวิเคราะห์ถึงความ
ต้องการของประชาชนในระดับรากหญ้าที่แท้จริง การประเมินโครงการ การวางแผนด า เนิน หรือการ
ที่หน่วยงานส่วนกลางจัดท าขึ้นจึงเป็นการตอบสนองเชิงนโยบาย หรือความต้องการของนักการเมือง 



๓๐ 
 

ซึ่งนอกจากประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงแล้ว โครงการพัฒนาต่าง ๆ เหล่านั้นยัง
ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนด้วย ส่งผลให้หลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เกิดความ
ขัดแย้งกับชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เนื่องมาจากเกิดผลกระทบกับชุมชนที่หน่วยงานราชการมักไม่
มีค าตอบว่าจะเยียวยาแก้ไขให้ประชาชนได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทบกับสิทธิของชุมชน
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของทรัพยากรน้ า และทรัพยากรต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 

3) ปัญหาการขาดแคลนน้ า ภาวะน้ าท่วม และอุทกภัย หรือการลดลงของคุณภาพ
น้ าที่ยังก่อความเดือดร้อนไปทั่ว ล้วนเกิดมาจากปัญหาเรื่องการจัดการทั้งสิ้น และถือว่าเป็นปัญหาใน
รูปแบบการบริหารจัดการที่ผิดพลาด เนื่องจากการจัดการทรัพยากรน้ าส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงาน
แบบแยกส่วน ไม่เป็นในลักษณะบูรณาการร่วมกันทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสถาบัน หรือองค์กรที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการน้ า จึงก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากในด้านการใช้ทรัพยากรน้ าที่จะ
เกิดประโยชน์สูงสุดระยะยาว และทางด้านเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องมีการปฏิรูป
กระบวนการบริหารจัดการกันใหม่ 

4) เนื่องด้วยกฎหมายไทยก าหนดสิทธิการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างกว้างๆ ว่า ทรัพยากร
น้ าเป็นของทุกคนจึงเป็นการเปิดช่องให้บางคนสามารถใช้น้ าอย่างไม่จ ากัด ท าให้บางคนมีสิทธิที่จะ
ใช้ได้แต่ก็ใช้น้ าได้ในจ านวนที่น้อยกว่า หรือด้อยประสิทธิภาพกว่าจากปัญหาความเหลื่อมล้ า ซึ่งถือเป็น
เรื่องท่ีต้องระวังในเรื่องสิทธิของผู้ใช้น้ าว่าต้องได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน 

5) ปัจจุบันน้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของส่วนรวมมิใช่เป็นของบุคคล
หนึ่ง บุคคลใดโดยเฉพาะ ทุกคนจึงสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากน้ าได้โดยเสรี การที่ไม่มีใครเป็น
เจ้าของอย่างแน่ชัดเช่นนี้บางครั้งท าให้น้ าแทบไม่มีราคาหรือมีมูลค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ  และสังคม
โดยเฉพาะในกรณีน้ าหลากหรือน้ าท่วมที่ต่างคนก็ต่างอยากจะผลักน้ าให้แห้งไปจากพ้ืนที่ตน โดยไม่คิด
จะกักหรือเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในวันที่น้ าแห้งหรือแล้ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ณ วันนั้นน้ าจะมีราคา
และมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมาก 

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า พบว่า แม้ว่าทุกคนทุก
ฝ่ายจะตระหนักถึงปัญหาเหล่านั้นและได้หาทางแก้ไขมาโดยตลอด แต่ปรากฏว่าปัญหาต่าง ๆ 
ทั้งหลายก็ยังมีอยู่อย่างเดิม และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี และแม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องจะพยายามด าเนินแก้ไขปัญหาโดยมีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่การด าเนินการ 
ส่วนใหญ่ของแต่ละหน่วยงานแม้จะมีหลักการที่จะด าเนินการโครงการร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติจริง  ๆ 
แล้วปรากฏว่ามีการท างานเป็นแบบเอกเทศ และขาดการประสานงานกันอย่างจริงจัง นอกจากนี้ 
การแก้ไขปัญหามักด าเนินการด้วยความเร่งรีบเพราะมุ่งสร้างผลงานเพ่ือสนองตอบนโยบายของรัฐเป็น
หลัก จึงมักก าหนดแนวทาง หรือกลยุทธ์จากส่วนกลางซึ่งอาจท าให้การวิเคราะห์ปัญหาต่าง  ๆ  
ขาดความสมบูรณ์ เนื่องจากไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่ และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง จึงมีผลท าให้การวางแผน และการด าเนินการแก้ไขปัญหาไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

 
 
 



๓๑ 
 

ตารางท่ี 2.๓  สรุปแนวคิดและทฤษฎีการจัดการน้ า 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
Ostrom, E, อ้างใน เมธี สูตรสุคนธ์และคณะ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๗-๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการจัดการทรัพยากรน้ า ๘ ประการ คือ 
๑.การก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน 
๒.กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษา 
   ทรัพยากรน้ าให้เหมาะสม 
๓.การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการออก 
   ระเบียบ 
๔.การสอดล่องติดตามผล 
๕.การลงโทษแบบค่อยเป็นค่อยไป 
๖.มีกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
๗.มีการแทรกแซงสิทธิชุมชนน้อยที่สุด 
๘.มีสถาบันท้องถิ่นที่อยู่เหนือกว่าโครงสร้าง 
   สถาบัน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
(๒๕๖๐/๖๑, หน้า ๑-๔) 

การด าเนินการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติคือ 
๑.การป้องกันและลดผลกระทบ 
๒.การเตรียมความพร้อม 
๓.การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
๔.การฟ้ืนฟู 
 

คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า, (2558, หน้า 3-2–3-4) 

เป็นระบบซึ่งควบคุมการตัดสินใจในการพัฒนา 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 

Rogers, (2002) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบ 
ผสมผสาน โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 

  
Moench, M.; Dixit, A.; Janakarajan, M.; 
Rathore, S.; Mudrakartha, S, (2003) 

เป็นระบบซึ่งควบคุมการตัดสินใจในการพัฒนา 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

  
Iza.A, and Stein, R, Rule, (2009) มีความเก่ียวพันและเชื่อมโยมกับสังคม  

การเมือง เศรษฐกิจและสถาบันทางกฎหมาย 
 

  



๓๒ 
 

ตารางท่ี 2.๓  สรุปแนวคิดและทฤษฎีการจัดการน้ า (ต่อ) 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
Global Water Partnership (GWP), (2560) องค์ประกอบในการพัฒนาธรรมาภิบาลน้ า ๔ 

องค์ประกอบ คือ 
๑. นโยบาย 
๒. กฎหมาย 
๓. องค์กร/สถาบัน 
๔. การด าเนินการ 
 

ชนาวัชร อรุณรัตน์, (๒๕๕๘, หน้า 32) ๑.การมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
๒.ความเท่าเทียมกันทางสังคม 
๓.ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 

๒.๓ องค์ประกอบของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน 
ในการศึกษาวิจัย “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธบูรณา

การในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยก าหนดกระบวนการในการ
ทบทวนวรรณกรรม จากการวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่างๆ 
โดยข้อมูลที่น ามาสังเคราะห์แต่ละเรื่อง และเมื่อน าผลการวิจัยมาสังเคราะห์รวมกัน จึงได้ผลงานวิจัย
ได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ การวิเคราะห์แนวคิด  และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน 

 

ที่ 
 

ผู้วิจัย / นักคิด 
การสังเคราะห์ตัวแปร 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

1 ทานตะวัน แกลว้เขตการและ
คณะ (๒๕๕๔) 

√ √ √     √  √          

2 ชลธร ทิพย์สวุรรณ (๒๕๕๘)  √ √   √ √ √ √ √ √ √ √     
3 ธานี สุขเกษม และวุฒิพงศ์ 

บัวช้อย (๒๕๕๓) 
√ √   √      √         

4 สุวัฒน์ อินทรประไพ (๒๕๕๗)  √ √  √ √ √   √   √    √   
5 เอนกพงศ์ ธรรมมาธวิัฒน์ และ 

บุญช่วย สุทธิรักษ ์(๒๕๕๕) 
√ √ √    √      √   √     

6 วีระชัย จิตรบรรเทา (๒๕๕๒)      √ √    √  √   √ √  
7 กันยารัตน์ รินศรี (๒๕๕๗) √ √ √     √ √  √       
8 บุญชัย งามวิทย์โรจน ์

และคณะ (๒๕๕๑) 
 √ √   √   √          

9 ณัฏยาณี บุญทองค า (๒๕๕๙)  √ √         √  √ √   √   
10 เสาวนีย์ วิจิตรโกสุ่ม (๒๕๕๑)  √ √    √     √  √       
11 บุญญารัตน์ เครือวลัย 

และคณะ (๒๕๕๕) 
 √ √   √  √            

1๒ เพ็ญฑิตา  เอีย่มชม 
และคณะ (๒๕๖๐) 

 √ √            √   √ 

๑๓ พงศ์เทพ สุวรรณวารี 
และคณะ (๒๕๕๕) 

√ √ √     √             

  ๕ ๑๒
 

๑๑
 

๑ ๒ ๙ ๒ ๕ ๓ ๖ ๒ ๕ ๓ ๑ ๓ ๑ ๑ 

หมายเหตุ: การอธิบายคุณลักษณะของตัวแปร 
A - เครือข่าย, ภาครัฐ ภาคประชาชน, การจัดตั้งองค์กรหรือกลุ่มเพ่ือการจัดการน้ า 
B -  การมีส่วนร่วม, การประสานงานความร่วมมือ, การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจากการใช้ 
      ทรัพยากรน้ า, มีส่วนร่วมในการคิดร่วมท า การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การติดตาประเมินผล  
 และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน, ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ ามีความร่วมมือระหว่างชุมชน หรือหมู่บ้าน  
 หรือต าบลเพื่อการจัดการน้ าร่วมกัน, การมีส่วนร่วมที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีส่วนร่วม 
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า,การมีส่วนร่วมของประชาชน, การยอมรับการมีส่วนร่วมใน  
 กระบวนการตัดสินใจ,การมีส่วนร่วมที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีส่วนร่วมการบริหาร  
 จัดการทรัพยากรน้ า, การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ า, ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน  
C - การบริหารจัดการ, การบริหารทรัพยากรร่วมกัน, มีรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ า, แผนการ 
 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ, ก าหนดแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 ทรัพยากรน้ า, การจัดการน้ าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน, พัฒนากลไกและ  
 กระบวนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ, การจัดการทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความ 
 ซับซ้อนมากขึ้น,รูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ, การจัดการน้ า  



๓๔ 
 

 ชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา, เพ่ือจัดการกับสถานการณ์ภัยแล้ง, การจัดการของ  
 เสียในชุมชน 
D - การพัฒนาบุคคล, การพัฒนาศักยภาพขององค์กรท้องถิ่น 
E - ภาวะผู้น า, คุณลักษณะด้านคุณธรรมของผู้น า, ความเชื่อถือบุคคลส าคัญในท้องถิ่น, บทบาทผู้น า 
 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วม  
F - การจัดการความรู้, ระบบการศึกษา และ กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ, กระบวนการ 
 เรียนรู้ของชุมชน โดยเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้และผสมผสาน  
 เทคโนโลยีใหม่ๆ, การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, เพ่ิม 
 ศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มในชุมชน, การเข้าร่วมกิจกรรม อบรมสัมมนา และทั ศน 
 ศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับการชลประทาน, มีการรับข่าวสารด้านการจัดการน้ าชลประทานจากสื่อ  
 บุคคล, มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคตและจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
G - ข้อตกลงร่วมกันในพื้นท่ีลุ่มน้ า, การยอมรับการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
H - วัฒนธรรม, การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน, ภูมิปัญญาและการจัดการทรัพยากรน ้าโดยชุมชน , วิถีชีวิต 
 ชุมชน, มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
I - กฎหมาย=ระเบียบข้อบังคับที่สอดคล้องกัน, การสร้างกฎเกณฑ์และโทษปรับส าหรับบุคคลที่ท า 
 ให้น้ าเน่าเสีย, ใช้กฎหมายควบคุมพฤติกรรมด าเนินงาน 
J - หลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล, คุณค่าทางสังคม, ด้านความตระหนักของสมาชิก, 
 ต้องให้สมาชิกในชุมชนรู้คุณค่า ความตระหนัก  
K - องค์กร= หน่วยราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานหลักในการบูรณาการ,  
 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน พระสงฆ์ 
L - มาตรการและแรงจูงใจในการบริหารจัดการน้ า, ด้านความใส่ใจในกิจกรรมของชุมชน, การสร้าง 
 แรงจูงใจในการบริหารจัดการชลประทาน 
M - ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ า, พัฒนาระบบรวบรวมและจัดท าข้อมูล  
 ระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน 
N - ด้านการผลิต  
O - อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนบ้าน, ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
P - การได้รับน้ าและการใช้น้ า, โครงการชลประทาน 
Q -  ด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีวิต 

 
เมื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน พบว่า มีการให้น้ าหนักในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
การมีส่วนร่วม (การประสานงานความร่วมมือ,การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจากการ

ใช้ทรัพยากรน้ า, มีส่วนร่วมในการคิดร่วมท า การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การติดตาประเมินผลและ
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน, ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ ามีความร่วมมือระหว่างชุมชน หรือหมู่บ้าน  หรือต าบล
เพ่ือการจัดการน้ าร่วมกัน, การมีส่วนร่วมที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีส่วนร่วมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า,การมีส่วนร่วมของประชาชน, การยอมรับการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ,
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การมีส่วนร่วมที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, การมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ า, ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน)  

ด้านการบริหารจัดการ (การบริหารทรัพยากรร่วมกัน, มีรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ า,    
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ, ก าหนดแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า,การจัดการน้ าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน, พัฒนากลไกและ
กระบวนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ, การจัดการทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น, รูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ, การจัดการน้ า
ชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา, เพ่ือจัดการกับสถานการณ์ภัยแล้ง, การจัดการของเสีย  
ในชุมชน)  

ด้านการจัดความรู้  (ระบบการศึกษาและกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ, 
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้และ
ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ, การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า,  
เพ่ิมศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มในชุมชน, การเข้าร่วมกิจกรรม อบรมสัมมนา และ  
ทัศนศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับการชลประทาน, มีการรับข่าวสารด้านการจัดการน้ าชลประทานจากสื่อ
บุคคล, มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติและจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)  

มาเป็น ๓ อันดับแรก แต่ในขณะเดียวกันด้านพัฒนาบุคคลและด้านข้อตกลงร่วมกันใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ ามีความถี่ในระดับรองลงมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบของการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งของชุมชน  

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนจึงสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจาก
ผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน โดยเลือกในระดับความถ่ีสูงสุด 
๓ ระดับแรก พบว่า 
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ตารางท่ี ๒.๕  การสังเคราะห์แนวคิดและข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชน  

 
ที่ 

รายละเอียดตัวแปร  
ความถี่ 

 
ชื่อตัวแปรใหม่ รหัส รายละเอียด 

1 B การประสานงานความร่วมมือ,การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียจากการใชท้รัพยากรน้ า,  
มีส่วนร่วมในการคิดร่วมท า การวางแผน  
การลงมือปฏิบัติ การติดตาประเมินผลและการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน, ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ ามี
ความร่วมมือระหว่างชุมชน หรือหมู่บ้าน หรือ
ต าบลเพื่อการจัดการน้ าร่วมกัน, การมีส่วนร่วม
ที่ประชาชนผู้มสี่วนได้ส่วนเสียควรมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, 
การมีส่วนร่วมของประชาชน, การยอมรับการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ,การ 
มีส่วนร่วมทีป่ระชาชนผู้มีสว่นไดส้่วนเสียควรมี
ส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า, การมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ า, ด้าน
การมีส่วนร่วมในชุมชน 

๑๒ การมีส่วนร่วม 

     
2 C กำรบริหำรทรัพยำกรร่วมกัน, มีรูปแบบกำร

จัดกำรทรัพยำกรน้ ำ , แผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ, ก ำหนดแผนงำน
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ,การ
จัดการน้ าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน , พัฒนากลไกและกระบวนการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ ,  การจัดการ
ทรัพยากรและปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีความ
ซับซ้อนมากข้ึน,รูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ า
เชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ, การจัดการน้ า
ชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา, เพื่อ
จัดการกับสถานการณ์ภัยแล้ง, การจัดการของ
เสียในชุมชน 

๑๑ การบริหารจัดการ 
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การมสี่วนร่วม 

การบริการจัดการ 
การแก้ไขปัญหาภัย

แล้งของชุมชน 

การจัดการ
ความรู้ 

ตารางท่ี ๒.๕  กำรสังเครำะห์แนวคิดและข้อค้นพบจำกผลงำนวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อกำร 
   แก้ไขปัญหำภัยแล้งของชุมชน (ต่อ)  

 
ที่ 

รายละเอียดตัวแปร  
ความถี่ 

 
ชื่อตัวแปรใหม่ รหัส รายละเอียด 

๓ F ระบบการศึกษา และ กระบวนการสร้างความรู้
ความเข้าใจ, กระบวนกำรเรียนรู้ของชุมชน โดย
เผยแพร่องค์ควำมรู้ดังกล่ำวเพื่อน ำไปสู่กำร
ประยุกต์ใช้และผสมผสำนเทคโนโลยีใหม่ๆ, การ
มีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า , เพิ่มศักยภาพ
กระบวนการเรียนรู้และริเริ่มในชุมชน, การเข้า
ร่วมกิจกรรม อบรมสัมมนา และทัศนศึกษาใน
ด้านที่เก่ียวกับการชลประทาน, มีการรับข่าวสาร
ด้านการจัดการน้ าชลประทานจากสื่อบุคคล, มี
ความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติและจิตส านึกที่ดีใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๙ การจัดการความรู้ 

 
ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยใน

บริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน เพ่ือสร้างสมการโครงสร้างตามตัวแปรแฝง
ภายนอกที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ ๒.๓ Structural Model ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์แนวคิด และข้อค้นพบจำกผลงำนวิจัย 
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๒.๔ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมถือเป็นแนวคิดที่มีการแพร่หลายในวงการพัฒนาโดยมีฐานแนวคิดมาจากโลก

ตะวันตก และถูกน ามาใช้ในทางสังคมวิทยา ปัจจุบันการมีส่วนร่วมถือเป็นฐานแนวคิดที่ได้ถูกน ามาใช้ใน
ทุกวงการ โดยเฉพาะในระบบการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่ที่เรียกว่า การบริหารราชการแผ่นดินแบบ
เปิด (Open Governance) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๐ 
และได้มีแผนปฏิบัติการเกิดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งในการบริหารราชการแบบนี้รัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้
มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกฎหมาย
ต่าง ๆ รวมถึงประชาชนจะต้องมีสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ประโยชน์ และสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม รวมถึงมีสิทธิในการตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ ดังรายละเอียดที่ได้ศึกษารวบรวม
มาดังนี้ 

2.๔.1 ความหมายการมีส่วนร่วม (Participation) 
การมีส่วนร่วมที่ว่านั้นไม่ใช่แค่การร่วมรับฟังนโยบายจากทางภาครัฐเท่านั้น หากแต่จะต้อง

สร้างการมีส่วนร่วมในลักษณะการเสริมสร้างพลัง (Empowerment) ให้เกิดขึ้นกับประชาชน หรือชาวบ้าน
และเป็นที่มาของการนิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นอย่างหลากหลายมิติ  

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร หรือระดับประเทศ เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความ
เป็นเจ้าของ (Ownership) และจะท าให้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตาม 
(Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ๑๕

ขณะเดียวกันยังหมายถึงการเข้าร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกข้ันตอนของ
โครงการพัฒนา การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปในรูปที่ผู้รับการพัฒนาเข้ามามีส่วนกระท าให้เกิดการพัฒนามิใช่
เป็นผู้รับการพัฒนาตลอดไป ทั้งนี้ถือเป็นการเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงและถาวร การมีส่วนร่วม
ของประชาชนไม่ใช่หมายความเพียงการดึงประชาชนเข้ามาท ากิจกรรมตามที่ผู้น าท้องถิ่นคิดหรือจัดท าขึ้น 
เพราะแท้จริงแล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนต่าง ๆ มีกิจกรรมและวิธีด าเนินงานของตนอยู่แล้ว ประชาชนมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนได้แต่ผู้บริหารการพัฒนามักไม่สนใจสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยพยายามสร้าง 
สิ่งใหม่ข้ึนมาเพ่ือให้ได้ชื่อว่าเป็นความคิดหรือโครงการของตน๑๖ 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ 
การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามผล รวมทั้งการรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ

                                                           
๑๕ วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง: ทางออกด้วยสันติวิธี, (นนทบุรี: ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

สถาบันพระปกเกล้า สมาคมสันติวิธีแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๙), หน้า 32. 
๑๖ เฉลียว บุรีภักดีและคณะ, ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: เอส อาร์. พรินติ้ง แมสโปร

ดักส์, ๒๕๔๕), หน้า 150. 



๓๙ 
 

ชุมชน๑๗ และถือเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นตามกรอบแนวคิดแบบ “การพัฒนาทางเลือก” (Alternative 
Development) โดยมุ่งเป้าการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีขนาดเล็กโดยตรง และให้ความส าคัญต่อความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic Needs) เช่น การพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ต่อปัจจัย ๔ รวมถึงการให้
ความส าคัญ และให้ความสนใจในข้อจ ากัดในการเข้าถึงหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) สิทธิความเป็นพลเมือง (Citizenship Right) และ
การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ (Human Flourishing)๑๘ ขณะที่องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระท าและเกี่ยวข้องกับมวลชนในระดับ
ต่าง ๆ คือ ในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ทางสังคม การจัดสรรทรัพยากรในการกระท าโดย
สมัครใจต่อกิจกรรมและต่อโครงการ๑๙  

๒.๔.๒ ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนหลากหลายไว้ว่า เป็น

กระบวนการที่ประชาชน ชาวบ้านหรือชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน
ในการตัดสินใจร่วมปฏิบัติ และร่วมกับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ หรือกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจะได้เข้าร่วมตั้งแต่เริ่ม
จนถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการ
ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย๒๐ แต่ยังหมายความถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่น เพ่ือ
ผลประโยชนของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยรวมอยู่บนพ้ืนฐานของประชาชนจะต้องมีอิสระ
ทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อกิจกรรมนั้น ๆ อย่าง
ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ ดังยกตัวอย่างดังนี้ 

๑) เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเอง และถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนอยู่ 

๒) ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไร และจะจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 

๓) ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกัน
อย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใด และใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา 

                                                           
๑๗ ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ, กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการท าวิจัย (สกว), ๒๕๔๓), หน้า 89. 
๑๘  Friedmann, John, Empowerment: The Politics of Alternative Development, 

(Cambridge M.A. and Oxford UK:  Blackwell, 1993), pp. 31-32. 
๑๙ ปรีดา ปูนพันธ์ฉาย, “ผลของการให้ค าแนะน าแบบมีส่วนร่วมต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”, รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐), หน้า 95. 
๒๐ มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน, 

(กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลักส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖. 



๔๐ 
 

๔) ร่วมด าเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความรู้
ความสามารถของตนเอง 

๕) ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ท างานร่วมกันของประชาชนจะต้องมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา เพ่ือให้งานหรือภารกิจส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

๖) ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะ
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็นความสุขสบาย
ความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้๒๑ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว หลักการมีส่วนร่วมน่าจะหมายถึง การที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงการสาธารณะของรัฐจนเกิดความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ภารกิจ หรือ
โครงการนั้นเกิดผลส าเร็จ ผ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ด้วยความรู้สึกของความเป็น
เจ้าของ (Ownership) ที่มีพลังในการต่อรองทางการตัดสินใจ (Empowerment) และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความชอบธรรมแห่งสิทธิมนุษยชน (Human Rights) รวมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง (Citizenship Right) 

 

ตารางท่ี 2.๖ สรุปความหมายการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ ความหมายการมีส่วนร่วม 
วันชัย วัฒนศัพท์, (๒๕๔๙, หน้า 32) การมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานที่เปิด 

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วม 
 

เฉลียว บุรีภักดีและคณะ, (๒๕๔๕, หน้า 150) การเข้าร่วมอย่างแข็งจันของกลุ่มบุคคลที่มี 
ส่วนกระท าให้เกิดการพัฒนา 
 

ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ, (๒๕๔๓, หน้า 89) จะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ 
วัฒนธรรมของชุมชน 
 

Friedmann, John, (1993, pp. 31-32) มุ่งเป้าการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีขนาดเล็ก 
โดยตรงและให้ความส าคัญต่อความต้องการ 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

ปรีดา ปูนพันธ์ฉาย, (๒๕๔๐, หน้า 95) การมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการ 
เกี่ยวกับการกระท าและเกี่ยวข้องกับมวลขนใน 
ระดับต่างๆ 

                                                           
๒๑ อรทัย ก๊กผล, คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น , (กรุงเทพ  

มหานคร: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๗-๑๙. 



๔๑ 
 

ตารางท่ี 2.๖ สรุปความหมายการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ ความหมายการมีส่วนร่วม 
มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (๒๕๕๑, หน้า ๑๖) 

กระบวนการซึ่งประชาขนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียมีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข้อมูลและ 
ความคิดเห็น 
 

อรทัย ก๊กผล, (๒๕๕๒, หน้า ๑๗-๑๙) ๑.เริ่มการเกิดจิตส านึกในตนเอง 
๒.ร่วมคิดด้วยกัน 
๓.ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน 
๔.ร่วมด าเนินงาน 
๕.ร่วมกันติดตามประเมินผล 
๖.ร่วมกับผลประโยชน ์

 

2.๔.๓ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Participation) 

การมีส่วนร่วมมีกรอบแนวคิดที่กว้างขวางและสามารถเกิดขึ้นได้ ในขอบเขต และระดับที่
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภท และประเด็นปัญหา การนิยามค าว่าการมีส่วนร่วมมักจะเป็นไปใน
ลักษณะการบรรยายองค์ประกอบ และรูปแบบของการมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้นว่า เป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ หรือโครงการที่ส่วนราชการจะด าเนินการซึ่งมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชนในชุมชนนั้น การท าความเข้าใจถึงผลกระทบและ
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ส่วนราชการจะด าเนินการ และการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาค
ประชาชน โดยให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และรัฐต้องรับฟังและแก้ไขปัญหาจนประชาชนเกิดความ
พึงพอใจและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ภารกิจ หรือโครงการนั้นเกิดผลส าเร็จ เพราะเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์สุขแกป่ระชาชน๒๒ ขณะเดียวกันในหลักการข้อที่ ๑๐ ของค าประกาศกรุงริโอ (Principle 10 of 
Rio Declaration) เนื่องในการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๒ ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ
บราซิล ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมว่าเป็นหลักการส าคัญประการ
หนึ่งที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ว่า 

“การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจะกระท าได้ดีที่สุดด้วยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ในระดับชาติ ปัจเจกบุคคลต้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐ อันรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัสดุอันตราย และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนของตน และต้องมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ รัฐจะต้อง
เอ้ืออ านวย และส่งเสริมความตื่นตัว และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจัดให้มีข้อมูล

                                                           
๒๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เอกสารชี้แจงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, ๒๕๔๖), หน้า ๙. 



๔๒ 
 

ข่าวสารซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง และต้องจัดให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงกระบวนการทางศาลและทางปกครองได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการได้รับการชดเชย
และการเยียวยาความเสียหาย”๒๓ 

 
จากการศึกษายังพบว่าการมีส่วนร่วมนั้นยังมีการแบ่งแยกออกเป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ  

๑)  การมี ส่ วนร่ วม เป็ นทางการ  และไม่ เป็ นทางการ  (Formal-informal 
Participation) ที่เป็นการมีส่วนร่วมที่ถูกต้องตามระบบขององค์กร ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมตามหน้าที่ท่ี
มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมตามขอบเขตที่องค์กรได้วางนโยบายไว้ และการมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็น
ทางการซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีโครงสร้าง อาจเป็นการร่วมตกลงกันระหว่างสมาชิกใน
กลุ่มหรือในบรรยากาศของความเป็นส่วนตัวมากกว่าลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ  

๒) การมีส่วนร่วมทางตรง (Direct Participation) ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมกันโดย
ตรงที่สมาชิกหรือการรวมกลุ่มต่าง ๆ โดยได้มีส่วนร่วมแบบทันที แต่ละคนมีสิทธิและโอกาสที่จะแสดง
การมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องโดยผ่านองค์กรที่จัดตั้งโดยประชาชน และการมีส่วนร่วมทางอ้อม ( Indirect 
Participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทนของประชาชน กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน๒๔  

ขณะเดียวกัน Cohen and Uphoff ยังได้อธิบายถึงลักษณะหรือมิติของการมีส่วนร่วมว่า
ประกอบด้วย ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (Decision Making) ๒) การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ (Implementation) ๓) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) และ ๔) การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)๒๕ เพ่ือช่วยให้เข้าใจระดับของการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ 
Cohen และ Uphoff ได้ง่ายขึ้น จึงขอเสนอวงจรของการมีส่วนร่วมดังปรากฏในรูปต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๓  Craik, Neil., The International Law of Environmental Impact Assessment, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2008), p. 77. 
๒๔ Cohen J.M. and Uphoff  N.T., Participation’s Place in Rural Development: Seeking 

Clarity Through Specific, World Development, (New York: Cornell University, 1977), pp. 213-235.  
๒๕ Ibid., pp. 7- 17. 



๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒.๔  วงจรการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff ๒๖ 
 
นอกจากนี้ Cohen and Uphoff ได้เสนอลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพิ่มเติม คือ 

๑) การร่วมประชุมกลุ่มผู้ท ากิจกรรมในสถานประกอบการนั้น ๆ กล่าวคือ ผู้บริหาร
กิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมตามวัน และเวลาที่มีการประชุม 

๒) การร่วมวางแผนในการประกอบธุรกิจ คือ การที่บุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารกิจกรรมมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ ในการปรับปรุงกิจกรรมในธุรกิจ เช่น การตลาดก็มีการเสนอ
ให้หาตลาดใหม่ก็คือ ว่าเป็นการร่วมวางแผน เป็นต้น 

๓) การร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม คือ การที่ผู้บริหารกิจการมี 
ส่วนร่วมในการคัดเลือกกิจกรรมที่จะมีขึ้นในสถานประกอบการนั้นๆ 

๔) การร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ คือ การที่ผู้บริหารได้มีโอกาสลงมือท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนในสถานประกอบการณ์นั้นๆ 

๕) การร่วมประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ คือ การที่ผู้บริหารกิจการมีโอกาสเป็น 
ผู้ตรวจสอบและติดตามผลงานของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

๖) การร่วมได้รับประโยชน์จากการประกอบกิจการ คือ การที่ผู้บริหารกิจการมี
โอกาสได้เงินเดือน หรือโบนัสเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 

                                                           
๒๖ Cohen & Uphoff, Effective Behavior in Organizations, ( New York: Richard D. Irwin 

Inc., 1980), p. 115. 



๔๔ 
 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff จะต้องประกอบด้วยการ
มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชน ๔ ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า จะท าอะไร และท าด้วย
วิธีการอย่างไร มีส่วนในการด าเนินโครงการตัดสินใจในการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการและการ
ร่วมมือกับองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมเป็นการเฉพาะ มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และมีส่วนในการ
ประเมินผลโครงการ 

ในส่วนของเงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมี ๓ ประการส าคัญ ได้แก่  
๑) การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปโดยอิสรภาพ หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมมีอิสระที่จะ 

เข้าร่วม หรือไม่ก็ได้ การเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องเป็นไปอย่างสมัครใจ การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะ
รูปแบบใดก็ตามไมถ่ือว่าเป็นการมีส่วนร่วม  

๒) การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปโดยความเสมอภาค กล่าวคือ ประชาชนที่เข้ามาม ี
ส่วนร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้าร่วมคนอ่ืน ๆ  

๓) การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปตามความสามารถ ทั้งนี้ในบางกิจกรรมแม้จะก าหนด 
ว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพ และเสมอภาคแต่กิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของ
กลุ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไมไ่ด๒้๗  

ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขย่อยอ่ืนอีกเป็นต้นว่า ประชาชนต้องมีเวลา 
ประชาชนต้องมีความสนใจประชาชนต้องสามารถสื่อสารด้ วยความเข้าใจต่อกันทั้งสองฝ่าย  
ประชาชนต้องไม่รู้สึกว่าเป็นผลกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือสถานภาพทางสังคมด้วย 
ส าหรับรูปแบบในการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้นสามารถจัดได้หลายรูปแบบ
ด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ด าเนินการ โดยอาจเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากระดับต่ าไปจนถึงระดับสูงสุดนั่นก็ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งในบางโครงการอาจ
สามารถด าเนินการเพียงรูปแบบเดียวก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ส าหรับโครงการที่มีความ
ซับซ้อนของโครงสร้างปัญหาควรด าเนินการในลักษณะบูรณาการจากหลาย ๆ รูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน
เพ่ือความส าเร็จของโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ตรงกับปัญหา และความต้องการที่แท้จริงมี
รูปแบบของการมีส่วนร่วมสามารถสรุปได้เป็น ๕ รูปแบบ๒๘ ได้แก่ 

๑) การรับรู้ข่าวสาร (Public information) หมายถึง การที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของ
โครงการที่จะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะ
ต้องแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 

๒) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) หมายถึง รูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการ
จัดการหารือ ระหว่างผู้ด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพ่ือที่จะรับ
ฟังความคิดเห็น และตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือประกอบการจัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบ
                                                           

๒๗ ถวิลวดี บุรีกุล, การมีสวนร่วม: แนวคิด ทฤษฎีและการบวนการ, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, 
๒๕๔๘), หน้า ๓. 

๒๘ สุคนธ์ เครือน้ าค า และคณะ, การพัฒนาทีมงาน, (ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๕), 
หน้า 65. 



๔๕ 
 

สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การปรึกษาหารือยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยัง
ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในโครงการ และกิจกรรมมากขึ้น
และเพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือเพ่ือประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

๓) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) หมายถึง การที่ภาคประชาชน 
และส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือกิจกรรม รวมถึงผู้มีอ านาจตัดสินใจในการท าโครงการ หรือ
กิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการท าความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลที่จะด าเนินโครงการ  หรือ
กิจกรรมในพื้นท่ีนั้นหรือไม่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายรูปแบบที่พบเห็นกันบ่อย ได้แก่ 

๓.๑) การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมลักษณะนี้
จะต้องจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้อง 
ส่งตัวแทนเข้าร่วมเพ่ืออธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการ หรือผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมถึงตอบข้อซักถาม การประชุมในระดับนี้อาจจะจัดในระดับวงกว้างเพ่ือรวมหลาย ๆ ชุมชนในคราว
เดียวกันในกรณีที่มีหลายชุมชนได้รับผลกระทบเหมือนกัน หรือคล้ายกัน 

๓.๒) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) ส าหรับ
โครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการจ าเป็นจะต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซักถามและให้ความเห็นต่อโครงการ  
การประชุมอาจจะจัดในที่สาธารณะทั่วไป และผลการประชุมจะต้องน าเสนอต่อสาธารณะ รวมถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย 

๓.๓) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีขั้นตอนการ
ด าเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบัง ทั้งฝ่ายเจ้าของ
โครงการ และฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ การประชุม และคณะกรรมการจัดการประชุม
จะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นยอมรับ มีหลักเกณฑ์ มีประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจนซึ่ง
อาจมาจากการร่วมกันก าหนดขึ้น และแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบทั่วกัน ทั้งนี้รูปแบบการประชุมไม่ควรจะ
เป็นทางการมากนัก และไม่เก่ียวข้องกับนัยของกฎหมาย ที่จะต้องมีการชี้ขาดเหมือนการตัดสินในทาง
กฎหมาย การจัดประชุมจึงอาจจัดให้หลายวัน และไม่จ าเป็นว่าจะต้องจัดเพียงครั้งเดียว หรือสถานที่
เดียวตลอดไป 

๔) การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การที่ภาคประชาชน และ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อประเด็นปัญหา ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติการที่จะให้ประชาชนเป็นผู้ ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหา
นั้น ๆ ไม่สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นได้ง่ายนัก ทั้งนี้อาจด าเนินการให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
เลือกตัวแทนของตนเข้าไปนั่งในคณะกรรมการใดคณะหนึ่งที่มีอ านาจตัดสินใจ รวมทั้งได้รับเลือกใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กรที่ท าหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนในพ้ืนที่ และประชาชนจะมีบทบาทชี้น า
การตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการพิเศษนั้น  ๆ ว่าจะมีการวาง
น้ าหนักของประชาชนไว้เพียงใด 

๕) การใช้กลไกทางกฎหมาย (Law) หมายถึง การที่ภาคประชาชน และส่วนงานที่
เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ และมีส่วนร่วมในเชิงของการป้องกันแก้ไข เป็นลักษณะของการเรียกร้อง และป้องกัน
สิทธิของตนเองอันเนื่องมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม และเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเอง
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คิดว่าจะได้รับ โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ ๒๕๕๐ ก็ดี แต่ก็ได้ให้
หลักการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลาย ๆ ด้าน เป็นต้นว่า  

๕.๑) ด้านการรับรู้ข่าวสาร  
๕.๒) ด้านการพิจารณาการปฏิบัติราชการทางการปกครอง  
๕.๓) ด้านการก าหนดนโยบาย  
๕.๔) ด้านการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕.๕) ด้านการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕.๖) ด้านการตรวจสอบและการปฏิบัติงาน  
๕.๗) ด้านการออกกฎหมาย  

ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปของปัจเจก และในรูปของ
องค์กรตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ประกอบรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามการใช้กลไกทาง
กฎหมายนี้จะท าให้เกิดความยืดเยื้อต่อการด าเนินการโครงการหรือการยุติโครงการ รวมทั้งมีภาระ
ค่ า ใช้ จ่ าย เ พ่ิมขึ้ นด้ วย  ขณะเดียวกันสถาบัน  IAP2  ( International Association for Public 
Participation)๒๙ ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา 
ได้จัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ ๓๐ ที่ได้
กล่าวถึงหลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐใน ๕ ระดับ ดังนี้ 

๑) การมีส่วนในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) ซึ่งเป็นระดับเริ่มต้นประชาชนมี
บทบาทน้อย เป้าหมาย คือ การให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น และถูกต้องแก่ประชาชน รวมทั้งเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือก และทางแก้ไข ตัวอย่างเช่น การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น แผ่นพับ เสียงตามสาย ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและถูกต้อง 

๒) การมีส่วนในระดับปรึกษาหารือ (Consult) ระดับนี้ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ เป้าหมาย คือ การได้รับ
ข้อมูล และรับความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับสภาพปัญหา ทางเลือก และแนวทางแก้ไขตัวอย่าง 
เช่น การส ารวจความคิดเห็น การสนทนากลุ่มย่อย การจัดเวทีสาธารณะ ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงาน
ให้กับประชาชน คือ การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการรับฟังความ
คิดเห็น ตระหนักถึงข้อมูล และความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจ 

๓) การมีส่วนในระดับการเข้ามามีบทบาท (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมท างาน ตลอดกระบวนการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสาร
                                                           

๒๙ ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน, 
(กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐-๑๑. 

๓๐ United Nation, “ Popular Participation asa Strategy for Promoting Community Level 
Action and Nation Development Report of The Meeting for The Adhoc Group of Expert” . 
Department of Internation Economic and Social Affair,  (New York: United Nation, 1 9 8 1 ), pp. 
123-124. 
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ระหว่างรัฐ และประชาชนอย่างจริงจัง เป้าหมาย คือ การท างานร่วมกับประชาชนเพ่ือสร้างความ
มั่นใจว่า ความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชนจะได้รับการพิจารณา ตัวอย่างเช่น การประชุม
เชิงปฏิบัติการการส ารวจความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือ ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงานให้กับ
ประชาชน คือ การท างานกับประชาชนเพ่ือให้ความคิดเห็น และข้อมูลจากประชาชนสะท้อนใน
ทางเลือก 

๔) การมีส่วนในระดับสร้างความร่วมมือ (Collaborate) เป็นการให้บทบาทแก่
ประชาชนในระดับสูง โดยประชาชน และรัฐท างานร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจ เป้าหมาย คือ การ
เป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือกและ
แนวทางแก้ไข ตัวอย่างเช่น การตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายประชาชน การสร้างฉันทามติ กระบวนการ
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การร่วมงานกับประชาชน 
เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ และแนวคิดใหม่จากประชาชน โดยสัญญาว่าจะน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการ
ตัดสินใจทางออกของปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

๕) การมีส่วนในระดับให้อ านาจแก่ประชาชน (Empower) ถือเป็นขั้นที่ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมสูงที่สุด เป้าหมายคือ การให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจลงมือด้วยตนเอง โดยรัฐจะด าเนินการ
ตามการตัดสินใจนั้นรูปแบบการมีส่วนร่วม คือ การลงประชามติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดย
กระบวนการประชาคม มักเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ประโยชน์ของการตัดสินใจ
ขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ค าสัญญาที่หน่วยงาน
ให้กับประชาชน คือ การปฏิบัติตามสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือก 

ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยใน
บริบทองค์ประกอบการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างโมเดลการวัด (Measurement Model) ซึงมีรายละเอียด
ตาม ภาพที ่๒.๕ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒.๕  โมเดลการวัด (Measurement Model) ที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของ 

  การมีส่วนร่วม 

การมี 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

การมีส่วนร่วม 
การมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ 

การมสี่วนร่วมในการประเมนิผล 

การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติ 
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โมเดลการวัด (Measurement Model) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจถือเป็นศูนย์กลางของการเกิดความคิดที่หลากหลาย  

มีการก าหนดและประเมินทางเลือกตัดสินใจ เลือกเปรียบเทียบได้กับการวางแผนเพ่ือน าทางที่เลือกมา
สู่การปฏิบัติ สามารถแบ่งการตัดสินในนี้ออกเป็น ๓ ชนิด คือ 

๑.๑) การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นหาความต้องการจากคนในชุมชน และ
วิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่ส าคัญ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่จะเลือกเอา โครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน และมีความเป็นรูปธรรมโดยผ่านการใช้กระบวนการตัดสินใจ ในระยะนี้สามารถให้
ข้อมูลที่ส าคัญของชุมชน และป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดข้ึน และเสนอกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา 
ซึ่งคนในชุมชนสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ทั้งในเรื่องการเงิน การจัดสรรบุคลากร 
ตลอดจนวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการและสนับสนุนโครงการที่จะน าเข้ามาซึ่งประโยชน์สุขของ
ชุมชน 

๑.๒) การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ คนในชุมชนอาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วง
เริ่มต้นแต่ถูกขอร้องให้เข้ามาด าเนินการเมื่อโครงการเข้ามา ความส าเร็จในช่วงนี้เกิดข้ึนได้มากกว่าการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น ซึ่งโครงการจะต้องค้นหาความต้องการของชุมชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในภายหลังนี้ และจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และวิธีการด าเนินโครงการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 

๑.๓) การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ เป็นความเกี่ยวข้องในชุมชนเมื่อโครงการเข้ามามี
การเชื่อมโยงโครงการเข้ามาสู่คนในชุมชน โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลขององค์กรต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิกยึดถือประกอบด้วย การ
ประชุมเพ่ือจัดท านโยบาย การคัดเลือกผู้น าที่จะมีอิทธิพลต่อองค์กร๓๑ 

๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติประชาชนในชุมชน หรือท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
๒.๑) การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ 

ได้แก่ สละแรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้ถือเป็นแหล่งทรัพยากรหลักท่ีส าคัญ
ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นที่สามารถน ามาใช้เพ่ือพัฒนาโครงการ การส่งเสริมโดยใช้แรงงานในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่
ดี การบริจาคเงิน และวัสดุอุปกรณ์และอ่ืน ๆ เป็นการแสดงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของการมีส่วนร่วม 
สิ่งส าคัญของการมีส่วนร่วมนี้ คือ การรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุน และท าอย่างไรโดยวิธีการสมัครใจ  
การได้รับค่าตอบแทน หรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน เรื่องทรัพยากรบ่อยครั้ งที่พบว่ามีความ 
ไม่เท่าเทียมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

๒.๒) การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน คนในท้องถิ่นสามารถรวมตัว
กันในการปฏิบัติงานโดยการเป็นลูกจ้างหรือสมาชิกทีมที่ปรึกษา  หรือเป็นผู้บริหารโครงการ  

                                                           
๓๑ สถาบันพระปกเกล้า,  “การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน”, เอกสาร

ประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการรฐัสภา, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๑), (เอกสารอัดส าเนา)  



๔๙ 
 

เป็นสมาชิกอาสา ซึ่งท าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ มีการฝึกอบรมให้รู้เทคนิคการ
ปฏิบัติงานในโครงการส าหรับผู้เข้ามาบริหาร หรือประสานงานวิธีนี้นอกจากจะเพ่ิมความไว้วางใจ
ให้กับคนในชุมชน หรือท้องถิ่นแล้ว ส่วนหนึ่งยังช่วยให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของตนเอง อีกทั้ง
ยังท าให้เกิดการสื่อสารข้อมูลภายใน และได้รับค าแนะน าซึ่งเป็นปัญหาของคนในท้องถิ่นตลอดจน
ผลกระทบที่ได้รับเมื่อโครงการเข้ามา 

๒.๓) การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ ทั้งนี้การขอความร่วมมือไม่จ าเป็นต้องมี
ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผลเสียที่ตามม าหลังจาก 
น าโครงการเข้ามาและผลที่เกิดกับคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่เข้าร่วมในโครงการ 

๓) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจที่ 

ไม่ควรมองข้าม การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได้ ๓ รูปแบบ คือ 
๓.๑) ผลประโยชน์ด้านวัตถุ ถือเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของบุคคล เช่น เป็นการ

เพ่ิมการบริโภค รายได้ และทรัพย์สิน แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้การสรุปข้อมูลล้มเหลวทั้งนี้ควร
วิเคราะห์ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วม และด าเนินการให้เกิดข้ึน 

๓.๒) ผลประโยชน์ด้านสังคม ถือเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณะ ได้แก่ 
บริการ หรือความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการ
ผสมผสานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจน ฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 

๓.๓) ผลประโยชน์ด้านบุคคล ถือเป็นความปรารถนาที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
ได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการอ านาจทางสังคม และการเมืองโดยผ่านความร่วมมือใน
โครงการ ผลประโยชน์ส าคัญที่ได้จากโครงการมี ๓ อย่าง คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  
อ านาจทางการเมือง และความรู้สึกว่าตนเองท างานมีประสิทธิผล การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ควร
ศึกษาผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังด้วย เพราะอัตราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีความ
แตกต่างกัน และจะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการวางนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องว่าจะให้ใครมีส่วนร่วม ทั้งนี้
หากผลที่ออกมาตรงกันข้ามกับความคาดหวังจะได้แก้ไขเพ่ือหาแนวทางที่มีความเป็นไปได้ในการวาง
รูปแบบใหม่ 

๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็นส่วนที่มีการเขียนเป็นรายงานไว้น้อย ทั้งนี้เราสามารถ
ประเมินโครงการได้ ๒ รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมทางตรง และการมีส่วนร่วมทางอ้อม การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมากกว่าคนในชุมชนหรือท้องถิ่น  
ซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลด้านงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผู้เห็น
ด้วยกับโครงการ หรือไม่ ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่าน
สื่อต่าง ๆ หรือผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าไปอย่างไรและท าอย่างไร ความคิดเห็นต่างๆ จึงจะได้รับการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

 



๕๐ 
 

ตารางท่ี 2.๗ สรุปแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ แนวคิดและทฤษฏี 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
(๒๕๔๖, หน้า ๙) 

นิยามค าว่า การมีส่วนร่วมมักจะเป็นไปใน 
ลักษณะการบรรยายองค์ประกอบและรูปแบบ 
ของการมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนใหญ่ 
 

Cohen J.M. and Uphoff  N.T., 
(1977, pp. 213-235) 

ส่วนร่วมแบ่งแยกออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
๑. ส่วนรว่มเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
๒. ส่วนรว่มทางตรง 

 
ถวิลวดี บุรีกุล, (๒๕๔๘, หน้า ๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนมี ๓ ประการ คือ 

๑. การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปโดยอิสรภาพ 
๒. การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปโดยความเสมอภาค 
๓. การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปตามความสามารถ 
 

สุคนธ์ เครือน้ าค า และคณะ,  
(๒๕๔๕, หน้า 65) 

รูปแบบการมีส่วนร่วม ๕ รูปแบบ คือ 
๑. การรับรู้ข่าวสาร 
๒. การปรึกษาหารือ 
๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็น 
๔. การร่วมในการตัดสินใจ 
๕. การใช้กลไกทางกฎหมาย 
 

Cohen J.M. and Uphoff N.T., 
(1977, pp. 7- 17) 

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, 
(๒๕๕๕, หน้า ๑๐-๑๑) 

ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนตาม 
รัฐธรรมนูญ 
 

United Nation, 
(1981, pp. 123-124) 

ส่วนร่วมของประชาชนไว้ตามกรอบแนวคิด 
ขององค์การสหประชาชาติ 
 

สถาบันพระปกเกล้า, (๒๕๕๑) การมีส่วนร่วมในการติดสินใจเป็น ๓ ชนิด คือ 
๑. การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น 
๒. การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ 
๓. การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ 

 



๕๑ 
 

๒.๕ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 

๒.๕.๑ ความหมาย การบริหารจัดการ 

ค าว่า “การบริหาร” นั้น นอกจากใช้ค าภาษาอังกฤษว่า “Administration” ยังมีค าอีกค า
หนึ่งที่ใช้แทนกันได้ คือ ค าว่า “Management” ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายเหมือนกันแต่ ทางวิชาการ
จะเลือกใช้ค าว่า “Administration” ก็ด้วยเหตุผล ๒ ประการ คือ เหตุผลประการแรก เมื่อไม่ต้องการ
ใช้ค าว่า “ผู้จัดการ” ซึ่งมีความหมายแคบจ ากัดลงไปว่าเป็นผู้บริหารงานขององค์การแห่งใดแห่งหนึ่ง 
หรือหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น เมื่อพูดถึงการบริหารงานโดยทั่ว ๆ ไป หรือการบริหาร
ราชการ จึงนิยมใช้ค าว่า “Administration”๓๒ หรือ การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานต่าง ๆ ให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น๓๓ ด้วยหลักการบริหาร (Administrative principle) จะมุ่งให้ควำมสนใจ
กับผู้จัดกำร และรูปแบบพ้ืนฐำนของวัตถุดิบ๓๔ และกำรน ำไปสู่กระบวนกำรของกำรท ำกิจกำรที่มีกำร
วำงแผน กำรอ ำนวยกำร และกำรร่วมมือโดยเฉพำะกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจ๓๕ 

กำรบริหำรไม่ว่ำจะเป็นระบบแบบรำชกำรหรือกำรบริหำรธุรกิจ กำรบริหำรมีสำระส ำคัญ
ส ำหรับกำรบริหำร โดยมีหลักกำรและรำยละเอียดของหลักกำรบริหำร ดังนี้ 

๑) หน้ำที่ทำงกำรบริหำร (Management function) ซึ่งประกอบด้วยหน้ำที่ทำงกำร
บริหำร ๕ ประกำร คือ POCCC ได้แก่ กำรวำงแผน (Planning) กำรจัดองค์กำร (Organizing) กำร
บั งคับบัญชำสั่ งกำร (Commanding)  กำรประสำนงำน (Coordinating)  และกำรควบคุม 
(Controlling) 

๒) ผู้บริหำรจะต้องมีลักษณะพร้อมด้วยควำมสำมำรถทำงร่ำงกำยจิตใจ ไหวพริบ
กำรศึกษำหำควำมรู้เทคนิคกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ต่ำงๆ 

๓) หลักกำรบริหำร ที่เรียกว่ำ Fayol’s 14 Principle Management (หลักกำรบริหำร
จัดกำรสำกล ๑๔ ประกำร) ซึ่งมีหลักทั่วไปที่ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติส ำหรับผู้บริหำร ๑๔ ข้อ คือ 

๓.๑) กำรแบ่งงำน (Division of Work) กำรแบ่งงำนระหว่ำงคนงำนกับผู้จัดกำรจะ
ช่วยเพิ่มผลผลิตของเขำ 

                                                           
๓๒ สัมฤทธิ์ ท่าเหล็กเจริญ, “ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณี

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖), หน้า ๓๐. 

๓๓ Drucker Peter F., The Practice of Management, (New York: Harper & Row Publishers, 
1974), p. 12. 

๓๔ Don Hellriegel, Management, third edition, (Addison-Wesley publishing company. 
Inc., 1982), p. 6. 

๓๕ Dale Yoder, Personnel Principles and Policies, (fourth printing, Englewood cliffs: 
New Jersey Prentice-Hall, Inc., 1956), p. 7. 



๕๒ 
 

๓.๒) อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) เป็นสิทธิ
จะออกค ำสั่ง และใช้อ ำนำจเพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรยอมท ำตำมค ำสั่ง ขณะที่ท ำให้เห็นข้อแตกต่ำงระหว่ำง 
อ ำนำจหน้ำที่เป็นทำงกำร (ได้จำกต ำแหน่งที่ตนเองครองอยู่) กับอ ำนำจหน้ำที่ส่วนบุคคล (ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐำนของเชำวน์ปัญญำ ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถส่วนบุคคล) คนในองค์กรต้องกำรอ ำนำจ
หน้ำที่มำกขึ้นแต่กลัวควำมรับผิดชอบ กำรกลัวควำมรับผิดชอบดังกล่ำว ท ำให้ควำมริเริ่มเป็นอัมพำต 
ด้วยจะต้องด ำเนินขั้นตอนพิเศษเพ่ือชักจูงคนให้ยอมรับควำมรับผิดชอบขณะที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ 

๓.๓) วินัย (Discipline) วินัยมีควำมจ ำเป็นเพื่อท ำให้กำรบริหำรมีควำมรำบรื่น 
๓.๔) เอกภำพของกำรบังคับบัญชำ (Unity of Command) พนักงำนควรได้รับค ำสั่ง

จำกหัวหน้ำเพียงคนเดียวเท่ำนั้น คนที่มีหัวหน้ำมำกกว่ำหนึ่งคนในเวลำเดียวกัน จะอยู่รอดได้ยำก 
๓.๕) ควำมเป็นเอกภำพของค ำสั่ง (Unity of Direction) เป็นควำมคิดเดียว และ

แผนกำรเดียวส ำหรับกิจกรรมกลุ่มหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมำยเดียวกัน เอกภำพของกำรบังคับบัญชำไม่อำจ
เกิดข้ึนได้ ถ้ำปรำศจำกเอกภำพของค ำสั่ง 

๓.๖) ให้ผลประโยชน์ขององค์กรมีควำมส ำคัญกว่ำผลประโยชน์ของบุคคล 
(Subordination of Individual Interests of the General Interest) ผลประโยชน์ของพนักงำนคน
หนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่งไม่ควรอยู่เหนือผลประโยชน์ขององค์กร 

๓.๗) ค่ำตอบแทน (Remuneration) ค่ำตอบแทนของบริหำร ควำมยุติธรรม และ
ถูกต้อง 

๓.๘) กำรรวมอ ำนำจไว้ในส่วนกลำง (Centralization) กำรรวมอ ำนำจไว้ในส่วนกลำง
เป็นระเบียบ ตำมธรรมชำติในองค์กรใหญ่ๆ มีควำมจ ำเป็นในกำรจัดตั้งคนกลำงขึ้น กำรมอบอ ำนำจให้
คนกลำงที่มีควำมริเริ่มก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้จัดกำรควำมน่ำเชื่อถือของผู้ใต้บังคับบัญชำ และ
เงื่อนไขของธุรกิจ 

๓.๙) หลักสกำลำร์ (Scalar Chain) ถ้ำมีกำรใช้กฎขององค์กรที่เป็นทำงกำร กำร
สื่อสำรระหว่ำงผู้ใต้บังคับบัญชำสองคนในต่ำงแผนอำจต้องใช้เวลำยำวนำนและซับซ้อน กล่ำวคือ คน
หนึ่งอำจส่งข้อควำมขึน้ไปตำมสำยกำรบังคับบัญชำแล้วรอจนถึงจุดหมำยปลำยทำง 

๓.๑๐) ล ำดับ (Order) คนที่เหมำะสม ควรอยู่ในที่เหมำะสม ควำมรู้ที่ละเอียดในข้อ 
ก ำหนดของมนุษย์ และทรัพยำกรขององค์กร และควำมสมดุลที่คงที่ระหว่ำงข้อก ำหนดเหล่ำนี้ 
กับทรัพยำกร 

๓.๑๑) ควำมเที่ยงธรรม (Equity) ควำมเที่ยงธรรม และควำมเสมอภำคจำกกำรปฏิบัติ 
คือ ผลลัพธ์ของกำรรวมกันของควำมเมตตำ และควำมยุติธรรม 
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๓.๑๒) ควำมมั่นคงในงำนของบุคลำกร (Stability of Tenure of Personnel) 
สนับสนุนควำมมั่นคงในงำนของบุคลำกรเพ่ือประกันถึงควำมรำบเรียบในกำรปฏิบัติภำรกิจ ควำมไม่
มั่นคงในงำน คือ เหตุผล และผลของกำรท ำงำนที่ไม่ด ี

๓.๑๓) ควำมริเริ่ม (Initiative) ควำมริเริ่มประกอบด้วย กำรคิดแผนอย่ำงรอบคอบ 
และประกันถึงควำมส ำเร็จของมัน เป็นแหล่งที่ยิ่งใหญ่ของควำมเข้มแข็งในธุรกิจเพ่ือสนับสนุนควำม
ริเริ่ม ผู้บังคับบัญชำต้องแสดงไหวพริบที่ดีให้มำก และควำมพร้อมที่จะละทิ้งควำมถือดี 

๓.๑๔) ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ (Esprit Dee Corps) ควำมสำมัคคีของบุคลำกรใน
องค์กรด้วยทัศนะที่จะสร้ำงควำมส ำนึก ของควำมสำมัคคีในหมู่พนักงำนผู้จัดกำรต้องแสดงบูรณำกำร
ส่วนบุคคลที่สูง นอกจำกจะเป็นตัวอย่ำงเน้นคุณธรรมแล้ว ผู้จัดกำรไม่ควรยึดถือคติพจน์ที่ว่ำ แบ่งแยก
แล้วปกครอง กำรแบ่งแยกก ำลังศัตรูให้อ่อนแอเป็นเรื่องฉลำด แต่กำรแบ่งแยกทีมของตัวเองเป็นควำม
บำปต่อธุรกิจกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ที่เป็นมิตร และจัดตั้งผลประโยชน์ร่วมโดยควำมตกลงร่วมกัน๓๖ 

ค ำว่ำ กำรบริหำร (Administration) มีรำกศัพท์มำจำกภำษำลำติน “Administrate” 
หมำยถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออ ำนวยกำร (direct) กำรบริหำรมีควำมสัมพันธ์หรือมีควำมหมำย
ใกล้เคียงกับค ำว่ำ “minister” ซึ่งหมำยถึง กำรรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส ำหรับ
ควำมหมำยตั้งเดิมของค ำว่ำ administer หมำยถึง กำรติดตำมดูแลสิ่งต่ำงๆ 

ส่วนค ำว่ำ กำรจัดกำร (management) นิยมใช้ในภำคเอกชนหรือภำคธุรกิจซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหำก ำไร (profits) หรือก ำไรสูงสุด (maximum profits) ส ำหรับ
ผลประโยชน์ที่จะตกแก่สำธำรณะถือเป็นวัตถุประสงค์รอง หรือเป็นผลพลอยได้ (by product)  
เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงแตกต่ำงจำกวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งหน่วยงำนภำครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริกำร
สำธำรณะทั้งหลำย (public services) แก่ประชำขน กำรบริหำรภำครัฐทุกวันนี้  หรืออำจเรียกว่ำ  
กำรบริหำรจัดกำร (management administration) เกี่ยวข้องกับภำคธุรกิจมำกขึ้น เช่น กำรน ำ
แนวคิดผู้บริหำรสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มำปรับใช้ในวงรำชกำร  
กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมรวดเร็ว กำรลดพิธีกำรที่ไม่จ ำเป็น กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 
และกำรจูงใจด้วยกำรให้รำงวัลตอบแทน เป็นต้น นอกเหนือจำกกำรที่ภำครัฐได้เปิดโอกำสให้
ภำคเอกชน หรือภำคธุรกิจเข้ำมำรับสัมปทำนจำกภำครัฐ เช่น ให้สัมปทำนโทรศัพท์มือถือ กำรขนส่ง 
เหล้ำ บุหรี่ อย่ำงไรก็ดี ภำคธุรกิจก็ได้ท ำประโยชน์ให้แก่สำธำรณะหรือประชำชนได้เช่นกัน เช่น  
จัดโครงกำรคืนก ำไรให้สังคมด้วยกำรลดรำคำสินค้ำ ขำยสินค้ำรำคำถูก หรือกำรบริจำคเงินช่วยเหลือ
สังคม เป็นต้น 

                                                           
๓๖ Henri Fayol, industrial and General Administration, (New York: McGraw-Hill, 1930), 

pp. 17-18. 
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กำรบริหำร บำงครั้งเรียกว่ำ กำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง กำรด ำเนินงำน หรือ  
กำรปฏิบัติงำนใด ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ และ/หรือ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ถ้ำเป็นหน่วยงำนภำคเอกชน 
หมำยถึง ของหน่วยงำน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของ และหน่วยงำน โดยครอบคลุม
เรื่องต่ำงๆ เช่น (๑) กำรบริหำรนโยบำย (policy) (๒) กำรบริหำรอ ำนำจหน้ำที่ (Authority)  
(๓) กำรบริหำรคุณธรรม (Morality) (๔) กำรบริหำรที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society) (๕) กำรวำงแผน 
(Planning) (๖) กำรจัดกำรองค์กำร (Organizing) (๗) กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Staffing)  
(๘) กำรอ ำนวยกำร (Directing) (๙) กำรประสำนงำน (Coordinating) (๑๐) กำรรำยงำน 
(Reporting) และ (๑๑) กำรงบประมำณ (Budgeting) เช่นนี้ เป็นกำรน ำ “กระบวนกำรบริหำร” หรือ 
“ปัจจัยที่มีส่วนส ำคัญต่อกำรบริหำร” ที่เรียกว่ำ แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS POSDCoRB) แต่ละตัวมำ
เป็นแนวทำงในกำรให้ควำมหมำย 

พร้อมกันนี้ อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินการ หรือ  
การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่งของ  
และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น (๑) การบริหารคน (Man) (๒) การบริหารเงิน (Money) 
(๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) (๔) การบริหรงานทั่วไป (Management) (๕) การบริหารการ
ให้บริการประชาชน Market) (๖) การบริหารคุณธรรม (Morality) (๗) การบริหารข้อมูลข่าวสาร 
(Message) (๘) การบริหารเวลา (Minute) และ (๙) การบริหารการวัดผล (Measurement) เช่นนี้ 
เป็นการน า “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า ๙ M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้
ความหมาย การให้ความหมายทั้ง ๒ ตัวอย่างที่ผ่านมานี้ เป็นการน าหลักวิชาการด้านการบริหาร คือ 
“กระบวนการบริหาร” และ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” มาใช้เป็นแนวทาง หรือกรอบ
แนวคิดในการให้ความหมายซึ่งน่าจะมีส่วนท าให้การให้ความหมายค าว่าการบริหารเช่นนี้ครอบคลุม
เนื้อหาสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด้วย 
นอกจาก ๒ ตัวอย่างนี้แล้ว ยังอาจน าปัจจัยอื่นมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า 
๓ M ซึ่งประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริการงานทั่วไป 
(Management) และ ๕ ป ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ์๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๓๗ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ , (กรุงเทพ 

มหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒), หน้า ๒๐. 
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ตารางท่ี 2.๘ สรุปความหมายการบริหารจัดการ 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ ความหมายการบริหารจัดการ 
สัมฤทธิ์ ท่าเหล็กเจริญ, (๒๕๔๖, หน้า ๓๐) นิยมใช้ค าว่า “Administration” 

 
Drucker Peter F., (1974, p. 12) 
 

ศิลปะในการ างานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายร่วม 
กับผู้อ่ืน 
 

Don Hellriegel, (1982, p.6) 
 

มุ่งให้ความสนใจกับผู้จัดการและรูปแบบ 
พ้ืนฐานของวัตถุดิบ 
 

Dale Yoder, (1956, p. 7) การน าไปสู่กระบวนการของการท ากิจการที่มี 
การวางแผน การอ านวยการ และการร่วมมือ 
 

Henri Fayol, (1930, pp. 17-18) 
 

Fayol’s 14 Principle Management คือ 
๑. การแบ่งงาน 
๒. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
๓. วินัย 
๔. เอกภาพของการบังคับบัญชา 
๕. ความเป็นเอกภาพของค าสั่ง 
๖. ให้ผลประโยชน์ขององค์กร 
๗. ค่าตอบแทน 
๘. การรวมอ านาจไว้ในส่วนกลาง 
๙. หลักสกาลาร์ 

 ๑๐. ล าดับ 
๑๑. ความเที่ยงธรรม 
๑๒. ความมั่นคงในงานของบุคลากร 
๑๓. ความริเริ่ม 
๑๔. ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, (๒๕๕๒, หน้า ๒๐) การบริหาร หมายถึง การด าเนินการหรือ 
การปฏิบัติงานใดๆของหน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ คน 
สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ 
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๒.๕.๒ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ 
ในการศึกษาค้นคว้าเอกสารในเรื่องแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ จะปรากฏว่า  

มีนักวิชาการทางตะวันตก และนักวิชาการทางตะวันออกได้ให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการไว้หลายท่าน มีดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารไว้ว่า ซึ่งขณะเดียวกันกระบวนการบริหารเกิดได้หลายแนวคิด 
เช่น โพสด์คอร์บ (POSDCoRB) เกิดจาก แนวคิดของลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) และลินดอล  
เออร์วิค (Lyndall Urwick) ประกอบด้วย ขั้นตอนการบริหาร ๗ ประการ ได้แก่ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ  (Organizing) การบริหารงานบุคคล  (Staffing) การอ านวยการ 
(Directing) การประสานงาน  (Coordinating) การรายงาน  (Reporting) และการงบประมาณ 
(Budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิด ของเฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด้วย 
๕  ประการ  ได้ แก่  การวางแผน  (Planning) การจั ดองค์ การ  (Organizing) การบั งคับการ 
(Commanding) การประสานงาน  (Coordinating) และการควบคุมงาน  (Controlling) หรือ 
รวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC)๓๘  

การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting things done through 
other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จมี  
๕ ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ 

๑) P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางของ
องค์กร 

๒) O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจาย
อ านาจ 

๓) S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

๔) D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผ ู้น า 

๕) C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร๓๙  

ส่วนในแนวคิดของฟาโยล (Henry Fayol) นักวิชาการเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส ผู้เป็นต้น
ก าเนิดในการเสนอ องค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ ๕ ประการ ที่เรียกว่า 
POCCC ไว้ ดังนี้ 

                                                           
๓๘ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย, (กรุงเทพมหานคร: โฟร์เพซ, ๒๕๔๕), หน้า ๓๙.    
๓๙ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 



๕๗ 
 

๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การสร้างทางเลือกหรือแนวทางด าเนินการไว้
ล่วงหน้า เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในอนาคต 

๒) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างหน่วยงานและระบุ
หน้าที่โดยการผสมผสานระหว่างวัตถุ คน และเงิน 

๓) การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การท าให้เกิดการด าเนินงานตามที่
ได้มีการก าหนดไว้ ซึ่งการบังคับบัญชาที่ดีนั้นจะต้องมีการติดต่อสื่อสาร ๒ ทาง กล่าวคือ การยอมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 

๔) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของ
ผู้ปฏิบัติงานและช่วยสนับสนุนให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือให้การท างานส าเร็จ 

๕) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์๔๐ 

ยังมีการสนับสนุนกระบวนการบริหาร ควรประกอบด้วย ๔ ประการ คือ 
๑) การวางแผน หมายถึง หน้าที่ทางการบริหารในการก าหนดจุดหมาย และการ

ตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดที่จะให้บรรลุจุดหมายนั้น 
๒) การจัดองค์การ หมายถึง ก าหนดอ านาจหน้าที่ และต าแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
๓) การน า หมายถึง ความพยายามท าให้มีอิทธิผลต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
๔) การควบคุม หมายถึง การมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การ

ได้ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่
พ่ึงประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง๔๑ 

ในขณะเดียวกันได้มีนักวิชาการกล่าวสนับสนุนแนวคิดการบริหารว่า การบริหารเป็น
กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยความ
ร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความต้องการ  และ
ความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจึง
จะสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด โดย Luther Gulick และ Lyndall Urwick (ลูเธอร์ กูลิค และ 
ลินดอล เออร์วิค) น าเสนอกระบวนการบริหารงาน ๗ ประการ เรียกโดยย่อว่า “POSDCoRB” เป็น
กระบวนการ บริหารงานที่นาเสนอไว้ในหนังสือ “Papers on the Science of Administration” ใน
ปี พ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้ ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวาง
แนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่วางไว้ ๒) การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และ
การแบ่งส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว ๓) การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) 
หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากรอันได้แก่ การจัดอัตรากาลัง การสรรหา การรักษาสภาพการ  
                                                           

๔๐ คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ, สรุปเน้ือหาวิชาทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐. 

๔๑ วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา , (นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑. 



๕๘ 
 

ท างาน และการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร ๔) การอ านวยการ (Direction) หมายถึง  
การด าเนินการตัดสินใจ และสั่งการในการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบ
แบบแผน ทั้งในลักษณะงานทั่วไป และในลักษณะงานเฉพาะ ตลอดจนการให้ค าแนะน า และควบคุม
การปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน ๕) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานตามส่วนงานต่าง ๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน ๖) การรายงาน 
(Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ผู้บริหารงาน และสมาชิกของ
หน่วยงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าของกิจการต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน  
๗) งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบ และรัดกุมรวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณ และการจัดท าบัญชีดังนั้น การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับ
การกระท าจนเป็นผลส าเร็จ โดยที่ผู้บริหารมักไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ 
ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จ ตามจุดมุ่งหมายท่ีผู้บริหารตัดสินใจเลือก 

ขณะเดียวกันมีนักวิชาการได้แสดงทัศนคติถึงการบริหารจัดการ (Management 
Administration) การบริหารการพัฒนา (Development Administration) แม้กระทั่งการบริหาร 
การบริการ (Service Administration) แต่ละค ามีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้
อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย ๓ ส่วน คือ 

ส่วนที่หนึ่ง ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ และ/
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 

ส่วนที่สอง มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนคือ การคิด 
(Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล(Evaluating) 

ส่วนที่สาม มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า และมั่นคงเพ่ิมขึ้น ส่วนที่
แตกต่างกัน คือแต่ละค ามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการ
จัดการของภาคเอกชน เข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลก าไร การแข่งขันความ
รวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ 
เป็นต้น ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให้ความส าคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย 
(Policy) แผน (Plan) แผนงาน (Program) โครงการ (Project) หรือกิจกรรมหน่วยงานของรัฐ ส่วน
การบริหารการบริการเน้นเรื่อง การอ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน๔๒ 

แม้ว่าแนวคิด ทฤษฎีตะวันตกจะอธิบายในเชิงกระบวนการทางการบริหารในห้วง
ระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีนั้น ก็ยังมีแนวคิดทฤษฎีที่สามารถมาสอดคล้องกันของ William Edwards 
Deming๔๓ ได้น าวงจรของ Walter A Shewhart มาปรับปรุงและอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรมเรียกว่า 
PDCA Cycle ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนหลักๆ คือ PDCA จึงเป็นแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพงาน
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นการก าหนดขั้นตอนการท างานเพ่ือสร้างระบบการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพดี การให้  
                                                           

๔๒ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
และหน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๕. 

๔๓ Deming, Edward W., Out the Crisis, (USA: The Massachusetts Institute of Technology 
Center for Advanced Engineering Study, 1995), p. 185. 



๕๙ 
 

การบริการดี หรือท าให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีระบบโดยใช้ได้กับทุกๆ สาขา วิชาชีพ
แม้กระท่ังการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบ 

P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น โดย
เริ่มจากส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เมื่อวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้แล้วจึงน าไปสู่ขั้นการก าหนดหัวข้อปัญหา การตั้งเป้าหมาย ก าหนดแนวทางการแก้ไข และ
การวางแผนด าเนินการ 

D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบ และมี
ความต่อเนื่อง 

C = Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามี
ปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือต้องพัฒนาแผนงานในขั้นตอนใด 

A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับ 
แนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป 

เมื่อได้วางแผนงาน (P) น าไปปฏิบัติ (D) ระหว่างการปฏิบัติก็ด าเนินการตรวจสอบ  
(C) พบปัญหาก็ท าการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อนวนไปได้เรื่อย ๆ 
จึงเรียกวงจร PDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

ตารางท่ี 2.๙ สรุปแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ แนวคิดและทฤษฏีการบริหารจดัการ 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, (๒๕๔๕, หน้า ๓๙) กระบวนการบริหารตามแนวคิด ของเฮ็นรี  

ฟาโยล ประกอบด้วย ๕ ประการ 
๑. การวางแผน 
๒. การจัดองค์การ 
๓. การบังคับการ 
๔. การประสานงาน 
๕. การควบคุมงาน 
 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๓-๕) 
 
 
 
 
 

คณาจารย์ภาควชิาบริหารรัฐกิจ,  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๐) 
 
 
 
 
 

วิโรจน์ สารรัตนะ, (๒๕๕๔, หนา้ ๑๑) 
 
 
 
 
 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, (๒๕๔๘, หน้า ๕) 
 
 
 

POSDC คือ 
๑. การงานแผน 
๒. การจัดองค์กร 
๓. งานบุคลากร 
๔. การอ านวยการ 
๕. การก ากับดูแล 
 

POCCC คือ 
๑.การวางแผน 
๒.การจัดองค์การ 
๓.การบังคับบัญชา 
๔.การประสานงาน 
๕.การควบคุม 
 

กระบวนการบริหารประกอบด้วย ๔ ประการคือ 
๑.การวางแผน 
๒.การจัดองค์กร 
๓.การน า 
๔.การควบคุม 
 

การบริหารการพัฒนาให้ความส าคัญเร่ืองการ 
บริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย (Policy)  
แผน (Plan) แผนงาน (Program) โครงการ 
 (Project) หรือกิจกรรมหน่วยงานของรัฐ 

  
Deming, Edward W., (1995, p. 185) แนวคิดทฤษฎีที่สามารุสอดคล้องกันของ  

William Edwards Deming 

 



๖๑ 
 

ในกำรศึกษำวิจัย “โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของกำรมีส่วนร่วมตำมหลักพุทธ 
บูรณำกำรในกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยก ำหนดกระบวนกำรใน
กำรวิเครำะห์สังเครำะห์แนวคิด ทฤษฎีของกำรบริหำรจัดกำร และข้อค้นพบจำกผลงำนต่ำงๆในบริบท 
โดยข้อมูลที่น ำมำสังเครำะห์ และเม่ือน ำผลกำรวิจัยมำสังเครำะห์รวมกัน จึงได้ผลงำนดังนี้ 

ตารางที่ ๒.๑๐   การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
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กำรวำงแผน Planning √ √ √ √ √ √ √ √ ๘ 
กำรจัดองค์กำร Organizing √ √ √ √ √  √ √ ๗ 
กำรบังคับบัญชำหรือกำรสั่งกำร Commanding √  √      ๒ 
กำรประสำนงำน Coordinating √  √      ๒ 
กำรควบคุม Controlling √  √ √ √   √ ๕ 
กำรจัดบุคลำกรปฏบิัติงำน Staffing  √  √   √ √ ๔ 
กำรอ ำนวยกำร Coordinating  √     √  ๒ 
กำรรำยงำน Reporting  √     √  ๒ 
กำรงบประมำณ Budgeting  √     √  ๒ 
กำรอ ำนวยกำร Directing      √  √   √  ๓ 
กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม ่Innovation      √     ๑ 
กำรเป็นตัวแทน Representation    √     ๑ 
กำรชี้น ำ Leading        √   √ ๒ 
กำรลงมือปฏิบัติ Do        √   ๑ 
ตรวจสอบ Check       √   ๑ 
ปรับปรุงแก้ไข Act      √   ๑ 
กำรบริหำรนโยบำย Policy        √  ๑ 
กำรบริหำรอ ำนำจหนำ้ที่ Authority        √  ๑ 
กำรบริหำรจริยธรรม Morality        √  ๑ 
กำรบริหำรที่เก่ียวข้องกับสังคม Society       √  ๑ 

 



๖๒ 
 

ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) ที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีไว้หลายท่านดังนี้ คือ (Henri Fayol๔๔ , Gulick & Urwick๔๕,  Harold D. Koontz, Ernest 
Dale, Bartol & Martin, Edwards Deming, วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, และ Gary Dessler) และได้ข้อ
ค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบการบริหารจัดการ เ พ่ือสร้างโมเดลการวัด 
(Measurement Model) ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒.๖  องค์ประกอบการบริหารจัดการที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และข้อค้นพบ 

 จากผลงานวิจัย 
 
จากผลการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยท าให้ทราบถึงกระบวนการในการบริหาร

จัดการที่ส าคัญซึ่งมีอิทธิผลต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน กล่าวคือ ๑) การวางแผน  
๒) การจัดองค์กร ๓) การควบคุม และ ๔) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์สืบเนื่อง 
เป็นเหตุ และผลซึ่งกันและกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

เมื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ทฤษฎี และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยด้าน  
การบริหารจัดการ พบว่า มีการให้น้ าหนักในประเด็น ดังต่อไปนี้ คือ 

การวางแผน Planning ได้มีแนวคิดทฤษฎีของหลายท่าน ได้ให้ความหมาย และ
ความส าคัญในเรื่องของการวางแผนเป็นอันดับแรก ซึ่งพอสรุปได้ว่า การวางแผน (Planning) คือ  
การวางแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้, โดยมีความพยายามที่เป็นระบบ เพ่ือการตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา, ซ่ึงกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์

                                                           
๔๔  Fayol, H., Administration industrielle et generale; prevoyance, organisation, 

cammadement, coordination, controle, (Paris: H. Dunod et E. Pinat, 1916), p. 65. 
๔๕ Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, (New 

York: Institute of Public Administration Columbia University, 1936), p. 13. 

การวางแผน 

การบริการจัดการ 

การมี 

การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 

การควบคุม 

การจัดการองค์กร 



๖๓ 
 

ส าหรั บการท า งาน ในอนาคตพร้ อมทั้ ง ก าหนดแนวทางการกระท า ในการปฏิบัติ จริ ง ,  
และการวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือความส าเร็จที่จะตามมา โดยเฉพาะ
ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร, มีการสร้างทางเลือก หรือ
แนวทางด าเนินการไว้ล่วงหน้า เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ, ทั้งมีหน้าที่ทางการบริหารในการก าหนด
จุดหมาย และการตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่จะให้บรรลุจุดหมายนั้น, ในการวางแผนงานจาก
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น โดยเริ่มจากส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือเข้าสู่กระบวน 
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เมื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วจึงน าไปสู่ขั้นการก าหนดหัวข้อ
ปัญหา การตั้งเป้าหมาย ก าหนดแนวทางการแก้ไข และการวางแผนด าเนินการ  

ส่วนกระบวนการวางแผน เป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร และเป็น
กระบวนการท ามีลักษณะของความเป็นศาสตร์ และศิลป์ ผู้ที่บริหารพึงต้องมีความเข้าใจและมีทักษะ 
มีความช านาญในการน าไปใช้ เพ่ือท าให้การบริหารงานนั้น ๆ ได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์  และ 
มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยการวางแผนเป็นศาสตร์มีองค์ความรู้ โดยเฉพาะผู้ที่บริหารและ 
นักวางแผนจะต้องเรียนรู้  ในส่วนของการวางแผนที่เป็นศิลป์นั้น จะกล่าวโดยการก าหนดใน  
การวางแผนขึ้นในการน าเอาหลักปฏิบัติโดยการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพ่ือผลักดันในการท างานตาม
หน้าที่ของแต่ละงาน โดยมีกระบวนการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ๔๖ โดยการก าหนดออกมาใน
รูปแบบนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธวิธี๔๗ หรือในการก าหนดความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ ระดับแผนงาน 
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นั้นต้องมีการรวบรวม/ศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน เป็นการจุดประกายเพ่ือขยายความคิด๔๘ 
ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ยกตัวอย่าง เช่น มีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ ในการเชื่อมโยงรวบรวม ศึกษาข้อมูล กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน การก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือความส าเร็จ ในการน าเอา 
หลักปฏิบัติ โดยการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วจึงน าไปสู่ขั้นตอนการ
ก าหนดหัวข้อปัญหา มีการตั้งเป้าหมาย มีก าหนดแนวทางการแก้ไข มีการสร้างทางเลือก หรือแนวทาง
ด าเนินการไว้ล่วงหน้า เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ในการวางแผนด าเนินการให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  

สรุปได้ว่า การวางแผน  Planning คือ เป็นการวางแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยการรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เพ่ือมาก าหนดแนวทางในการด าเนินงานมาใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ แล้วน ามาวิเคราะห์ถึง

                                                           
๔๖ Shewhart, W. A., Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control, (Dover: 

Department of Agriculture, 1986), p. 45. 
๔๗ ธวัชชัย ภาคแก้ว, “ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย: 

กรณีศึกษา โรงแรมในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน-ธันวาคม, 2553): 78-79. 
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ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือมาวางแผนไปสู่ขั้นตอนการก าหนดหัวข้อปัญหา การตั้งเป้าหมาย มีการตัดสินใจ 
ในการวางแผน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  

การจัดองค์การ Organizing ได้มีแนวคิดทฤษฎีของหลายท่าน ได้ให้ความหมาย และ
ความส าคัญในเรื่องของการจัดองค์การเป็นอันดับที่สอง ซึ่งพบสรุปได้ว่า การจัดองค์การ Organizing 
คือ เป็นการก าหนดโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร 
รวมทั้งการจัดส่วนราชการ มีการแบ่งงานกันท า มีการกระจายอ านาจหน้าที่ และต าแหน่งต่าง ๆ  
อย่างชัดเจน โดยการแบ่งส่วนของงานให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างลงตัว มีการระบุหน้าที่โดย  
การผสมผสานระหว่างเครื่องมือ คน และเงิน ในการจัดทรัพยากรต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว้ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องให้มีโครงสร้างของงานต่าง ๆ และอ านาจ
หน้าที่ เพ่ือให้เตรียมเครื่องมือ สิ่งของ และตัวคนอยู่ส่วนประกอบที่เหมาะสม ในอันที่จะช่วยให้งาน
ขององค์การนั้นบรรลุผลส าเร็จได้ องค์การจัดการเพ่ือให้ท าจุดมุ่งหมาย และแผนเชิงยุทธศาสตร์  
โดยผู้บริหารควรออกแบบในการบริหารงานบรรลุจุดหมายแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรนั้น  
ซึ่งโครงสร้างขององค์การนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่ควรได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอ เนื่องจากปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างขององค์การ ในการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ  
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน พร้อมทั้งลักษณะวิธีการประสานงาน มีบทบาทของผู้ปฏิบัติงานใน  
ระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ความสามารถในการปฏิบัติงานในองค์การได้ มีการก าหนดลักษณะงานตาม
มาตรฐานของงาน จึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน 

ในการจัดองค์การ ซึ่ง Henri Fayol ได้กล่าวไว้ว่า ก็ยังมีการจัดองค์การไม่เป็นทางการ
ของ Barnard ได้ศึกษาวิเคราะห์องค์การในเชิงระบบ ตั้งแต่ ค.ศ.๑๙๓๘ แล้วน ามาเขียนหนังสือชื่อ 
“The Functions of the Executive” เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การในสมัยปัจจุบัน 
ภายใต้หลักการจัดการองค์การ เป็นเรื่องของคนที่มากกว่า ๑ คน ที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย และ
ประสบความส าเร็จ ดังนั้น ต้องท าให้คนเหล่านั้นร่วมมือกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือ การสร้าง
ระบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในการสื่อสารเพื่อให้ความร่วมมอ ให้ความส าคัญกับองค์การที่
ไม่เป็นทางการ (Informal Organization) ค้นหา และสนับสนุน ให้เกิดแรงจูงใจเชิงบวก ลดแรงจูงใจ
เชิงลบที่ซ่อนอยู่ เพ่ือสร้างแรงจูงใจที่มุ่งวัตถุประสงค์ขององค์การให้มีประสิทธิภาพ  

หลักการ  ๑ ) เน้นความสัม พันธ์ แบบไม่ เป็นทางการ  ( Informal Organization)  
๒) มีการกระจายความพึงพอใจของบุคลากรในองค์การออกไปอย่างเท่าเทียมกัน (The contribution 
satisfaction equilibrium) ๓)นักบริหารมีหน้าที่ส าคัญ คือ ดูแลติดต่อประสานงานภายในองค์การ, 
รักษาสมาชิกภายในและชักจูงสมาชิกใหม่, ก าหนดเป้าหมายขององค์การ และตีความเพ่ือแสดงให้
สมาชิกในองค์การได้รับรู้, ให้ศิลปะเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน, และท างานด้วยความ
รับผิดชอบ โดยใช้หลักของศีลธรรม องค์การไม่เป็นทางการ (Informal Organization) เป็นทฤษฎี
การบริหารเชิงพฤติกรรมเป็นระบบความร่วมมือของมนุษย์ในการท ากิจกรรม โดยเน้นปัจจัยส าคัญ
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรบรรลุเป้าหมายจะท าให้เกิดความร่วมมือ
จากบุคลากร โดยมุ่งองค์กรเป็นระบบสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ๑) ความส าคัญของพฤติกรรมมนุษย์ 
( Importance of individual behavior) ๒) ทฤษฎีการให้ความร่วมมือของ Barnard (Barnard 
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theory of compliance) ๓) ทฤษฎีโครงสร้างขององค์การของ Barnard (Barnard theory of 
organization structure) เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การจัดองค์การ คือ เป็นการก าหนดโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิก
และสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการกระจายอ านาจหน้าที่ และต าแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน  
โดยการแบ่งส่วนของงานให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างลงตัว  มีการระบุหน้าที่โดยการผสมผสานระหว่าง
เครื่องมือ คน และเงิน ในการจัดทรัพยากรต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้   
มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน พร้อมทั้งลักษณะวิธีการประสานงาน มี
บทบาทของผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ความสามารถในการปฏิบัติงานในองค์การได้ มีการ
ก าหนดลักษณะงานตามมาตรฐานของงาน จึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน  

การควบคุม Controlling ได้มีแนวคิดทฤษฎีของหลายท่าน ได้ให้ความหมาย และ
ความส าคัญในเรื่องของการควบคุมเป็นอันดับที่สาม คือ ซึ่งสรุปได้ว่า การควบคุม Controlling  
คือ เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ในการควบคุม ความพยายามอย่างเป็นระบบของผู้บริหารใน  
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน หรือวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ว่าผลการปฏิบัติอยู่ใน
เกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ หรือไม่ เพ่ือจะได้มีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคคล
และทรัพยากรขององค์กร ท าให้งานนั้นเป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ เป็นการติดตาม และ
ประเมินผลงาน ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติที่วางไว้และบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ซึ่ง เป็น
กระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับให้การปฏิบัติงานขององค์การบรรลุผลตามจุดหมายที่
ก าหนดไว้มุ่งให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติ ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ที่จะเกิด
ให้บรรลุผลตามมาตรฐานการท างานตามที่ก าหนดไว้ โดยมีเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ขององค์การ มีการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสมาชิกใน
องค์กรแต่ละองค์กร ถ้าผลการปฏิบัติงาน ไม่ด าเนินการไปตามแผน ก็สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขได้ดี
ขึ้น ท าให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไร และควรแก้ไข
อย่างไรต่อไป  

กระบวนการควบคุมนั้น มีดังนี้ ๑) ก าหนดมาตรฐาน ๒) การวัดผลการปฏิบัติงานจริง  
๓) การเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐาน ๔) การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องมีการก าหนด
มาตรฐานปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และเปรียบเทียบผลงานจริงกับมาตรฐานการวัดผลปฏิบัติงานจริง 
รูปกระบวนการควบคุม เทคนิคในการควบคุม มีดังนี้ 

๑) ชั้นนโยบาย จะต้องสามารถก าหนดระดับมาตรฐานของคุณภาพที่เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายขององค์กร นโยบาย คือ แนวทางระดับผู้บริหารกลุ่มหนึ่งพึงกระท าโดยแสดง
เป็นข้อความของหลักการเป็นการจัดเตรียมแนวทางต่าง ๆ ส าหรับถือปฏิบัติ 

๒) ชั้นการออกแบบทางวิศวกรร จะต้องสอดคล้องกับความต้องการตลาดหรือ
ผู้บริโภคท่ีได้จากการวิจัย หรือศึกษามาแล้ว 

๓) ชั้นการผลิต จะต้องมีการควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการผลิตตลอดสายงานไป
จนถึงการตรวจนับบรรจุหีบห่อให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ทางวิศวกรรม 

๔) ชั้นการใช้งานภาคสนาม การเปิดหีบห่อผลิตภัณฑ์ออกมาใช้หรือการติดตั้ง อาจมี
ผลต่อคุณภาพของสายการด าเนินงาน  
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ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าให้การรับรองคุณภาพและการท าหน้าที่ของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมี
ประสิทธิผล๔๙ หรือจะหมายถึงขั้นตอน กระบวนการ หรือกลไกซึ่งองค์กรก าหนดขึ้นเพ่ือให้มั่นใจว่า
กิจกรรมในการด าเนินธุรกิจจะประสบความส าเร็จ และได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  
การควบคุมเป็นกระบวนการตรวจสอบกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผนที่ก าหนดไว้ การควบคุมนั้นเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร การควบคุมมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการวางแผน เพราะการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดแผน  
การด าเนินการตามแผน และการประเมินผลตอบแทน ซึ่งมีรูปแบบของการควบคุมที่แสดงให้เห็นถึง
วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง ซึ่งรูปแบบการควบคุมเหล่านี้ได้แก่ 

๑) การป้องกัน (Preventive) คือ ความพยายามที่จะสกัดไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น 
เป็นการควบคุมล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น เช่น การขออนุมัติใบสั่งซื้อก่อน หรือการใส่รหัส
สลับในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

๒) การะตรวจสอบ/ติดตา (Detective) คือ ความพยายามในการติดตามความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นถึงแม้จะมีการควบคุมแบบป้องกันแล้ว นั่นคือ เมือมีความเสี่ยงเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีระบบ
การควบคุมความเสี่ยงขึ้นมา ซึ่งการติดตมที่ดีต้องมีระบบสื่อสารที่ดีด้วย โดยต้องจัดให้มีระบบ  
การสื่อสารที่รวดเร็วและสม่ าเสมอโดยวิธีการที่หลากหลาย 

๓) การก ากับ (Directive) คือ ความพยายามหลีกเสี่ยงความเสี่ยงโดยการก าหนด
วิธีการเฉพาะที่เหมาะสม เป็นการเสนอให้ท าสิ่งที่ถูกต้อง และประโยชน์ของการใช้กรอบการควบคุม
ในการประเมินตนเองเพ่ือควบคุมความเสี่ยง มีดังนี้  

3.๑) แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมทั้งหมดของการควบคุมความเสี่ยง 
3.๒) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลเพ่ือรวบรวมเป็นชุมของหน่วยงานที่มี

ลักษณะคล้ายกัน 
3.๓) ใช้เป็นค าถามที่มีรูปแบบเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการจัดโครงสร้างและ

ลักษณะทั่วไปของหน่วยงาน 
สรุปได้ว่า เป็นกระบวนการที่ใช้ในการควบคุม ความพยายามอย่างเป็นระบบของผู้บริหาร

ในการปฏิบัติงานกับมาตาฐาน หรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ว่า ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือจะได้มีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบุคคล และทรัพยากร
ขององค์กร เป็นการติดตาม และประเมินผลงาน ท าให้งานนั้นเป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้มี
กระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับให้การปฏิบัติงานขององค์การบรรลุผลตามจุดหมาย 
ที่ก าหนด โดยมุ่งให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบัติไปในทิศทาง เดียวกัน  
ที่จะเกิดให้บรรลุผลตามมาตรฐาน  มีเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพ่ือควบคุมให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน Staffing ได้มีแนวคิดทฤษฎีของหลายท่าน ได้ให้ความหมาย
และความส าคัญในเรื่องของการควบคุมเป็นอันดับทีสี่ ซึ่งพอสรุปได้ว่า ดังนี้ คือ การจัดหาบุคคล และ
เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้อง มีการจัดแบ่งหน่วยงานที่ก าหนไว้ รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับ  
                                                           

๔๙ Samuel C. Certo แปลโดยพัชนี นนทศักดิ์ และคณะ, การจัดการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร: 
เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, ๒๕๕๒), หน้า ๒๗. 



๖๗ 
 

การบริหารงานของบุคคลหรือการจัดคนเข้าท างาน ก็คือ การบริหารงานบุคคลนั่นเอง การบริหาร
บุคคลไม่ใช่สิ้นสุดเพียงการหาคนเข้าท างานในองค์การเท่านั้น แต่ต้องท าต่อเนื่องไปจนกว่าบุคคล
เหล่านั้นจะพ้นจากองค์การ ส่วนบุคคลในองค์การก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น  
มีการเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือปลด ย้าย ลาออกอยู่ตลอดเวลา การพ้นงาน และการจ่าย
บ าเหน็จบ านาญเมื่อออกจากงานแล้ว รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และวัตถุประสงค์ของ
องค์การก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานในหน้าที่ให้สมพันธ์กันด้วย อีกนัยหนึ่ง ก็คือ  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ในการด าเนิน 
การสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์กร โดยการเพ่ิม
ความรู้ ความสามารถ ในการท างาน และยังรวมไปถึงการสรรหาให้ตรงกับงานที่ท า ในการคัดเลือกคน
เข้าท างานให้ได้คนที่เหมาะสม มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และใช้คนหรือบุคคลไปปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ และมีการรักษาอย่างมีคุณค่าเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิต หรือการบริการทั้งปริมาณ และ
คุณภาพงานอย่างสูงสุดอีกทางหนึ่ง ในการบริหารงานบุคคลนั้น ก็เป็นภารกิจของผู้บริหารงานที่จะ  
มุ่งให้ปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคคลากร โดยมีปัจจัยด้านบุคคลขององค์กรเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลา เพ่ือจะส่งผลความส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์กร 

จึงสรุปได้ว่า การจัดบุคลากรปฏิบัติ คือ การบริหารงานบุคคลหรือการจัดคนเข้าท างาน 
ในการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นภารกิจของผู้บริหารงานที่จะมุ่งให้การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง  ๆ 
โดยมีปัจจัยด้านบุคคลขององค์กร ในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งผลให้ความส าเร็จ
ต่อเป้าหมายขององค์กร ซึ่งในเรื่องการจัดคนเข้าท างานนั้นจึงต้องมีความหมายรวมถึงการวางแผน
ก าลังคน การสรรหาบุคคลเข้าท างาน การคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม การแต่งตั้ง โยกย้าย การ
พัฒนาบุคคล การจัดการเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น 

๒.๖ ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ 
๒.๖.๑ แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
ได้เริ่มต้นและเป็นที่นิยมอย่างสูง ในช่วงปี ค.ศ.1995-1996 หลังจากท่ี Ikujiro Nonaka 

และ Hirotaka Takeuchi๕๐  ตี พิม พ์หนั งสื อที่ ชื่ อว่ า  “The Knowledge Creating company” 
ออกมาเผยแพร่ ซึ่งทั้งสองท่านได้เสนอแนวคิดที่เน้นเรื่องการสร้าง และกระจายความรู้ในองค์การ 
ระหว่างความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน/ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) กับความรู้ที่อยู่ในรูปแบบสื่อ/
เอกสาร/ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยใช้โมเดล SECEI –Knowledge Conversion ใน
การอธิบาย ท าให้หนังสือดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างสูงต่อวงการธุรกิจตั้งแต่ปี 1997 เป็นต้นมา ผู้น าทาง
ธุ ร กิ จ ม า ก ม า ย ต่ า ง ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  อี ก ทั้ ง มี 
การตีพิมพ์หนังสือที่ เกี่ยวกับแนวคิดนี้ออกเป็นจ านวนมากและได้รับความนิยมต่อมา ได้แก่ 

                                                           
๕๐  Nonaka, Ikujiro & Hirotaka, Takeuchi, The knowledge creating company: How 

Japanese companies create the dynamics of innovation, (New York: Oxford University, 1995), p. 
25. 



๖๘ 
 

“Intellectual Capital” ของ Tom Stewart , “The New Organization Wealth” ของ KarlErik 
Sveiby และ “The Ken Awakening” ของ Debra Amiotion 

ส าหรับประเทศไทย โดยเฉพาะองค์กรภาคราชการ ได้เริ่มน า การจัดการความรู้ มาเป็น
เครื่องมือทางการบริหาร เมื่อมีการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
บริหารความรู้ของส่วนราชการใน มาตรา 11 โดยมีข้อความว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน
ส่ วนร าชการ  เ พ่ื อ ให้ มี ลั กษณะ เป็ นองค์ ก า รแห่ ง กา ร เ รี ยนรู้ ใ นการปฏิบั ติ ร าชการ ได้ 
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้” 
และคู่มือการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวของส านักงาน ก.พ.ร. ในหมวดที่ 3 : แนว
ทางการพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยก าหนดแผนปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2) ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง

ถูกต้องรวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
3) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการ เพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้ในวิชาการสมัยใหม่ และปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และ 
มีคุณธรรม 

4) สร้างความมีส่วนร่วม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาใน
งานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ในปัจจุบันทุกส่วนราชการ จึงได้น า แนวคิดการจัดการความรู้ มาเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาองค์การ และก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ที่เสนอทาง
ส านักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาองค์การเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒.๖.๒ ความหมายของการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยงานต่าง ๆ จ านวนมากซึ่งมีการบริหาร
จัดการในลักษณะบูรณการเพ่ือก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่คาดหวังไว้ การจัดการความรู้จึงเป็นแนวคิด
องค์รวมที่จะบริหารจัดการทรัพยากรที่ เป็นความรู้ในองค์การ ๕๑ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดกระบวนการของการสร้างความรู้ การจัดเก็บ และการแบ่งปันความรู้กล่าวโดยทั่วไปจะรวมถึง
การระบุสภาพปัจจุบัน การก าหนดความต้องการ และการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการที่จะส่งผล

                                                           
๕๑  Trapp. H., Benefits of and intranet3 based knowledge management system 

Measuring the Effects, [Online], Source: http://www.Avinco.De/competence/publikationen/diplo 
marbeit-hologer-trapp.pdf [2 กันยำยน 2561]. 



๖๙ 
 

กระทบต่อการจัดการความรู้ให้ดีขึ้นเพ่ือบรรลุถึงความต้องการ๕๒ ที่มีความเกี่ยวกับการประมวลผล 
สารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพ่ือสร้างความรู้หรือนวัตกรรม 
และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูล ที่สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ที่องค์การ
จัดเตรียมไว้ เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปัน และถ่ายโอน
ความรู้ และในที่สุดความรู้ที่มีอยู่ก็จะแพร่กระจาย และไหลเวียนทั่วทั้งองค์การอย่างสมดุลเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและองค์การ  ในขณะที่การจัดการความรู้ว่าเกี่ยวข้องกับ 
สิ่งเหล่านี้ 

1) การรวบรวม การจัดระเบียบ การจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือสร้างเป็น
ความรู้และเมื่อมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สารสนเทศและเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะ
สามารถสนับสนุนให้การจัดการความรู้มีอ านาจได ้

2) การแบ่งบันความรู้ เพราะถ้าปราศจากการแบ่งบันความรู้ ความพยายามในการ
จัดการความรู้ก็จะล้มเหลวในการแบ่งปันความรู้ที่ต้องอาศัยวัฒนธรรมองค์การเป็นส าคัญเพราะมี
อิทธิพลอย่างสูงต่อความส าเร็จ 

3) การอาศัยบุคคลที่มีความรู้หรือความเฉลียวฉลาด 
4) การเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การเพราะการบริหารความรู้เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้

องค์การต่าง ๆ อยู่รอดและประสบความส าเร็จได้๕๓ 
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือ

เอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด 

เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
เป้าหมายหลักของการจัดการความรู้ คือ การใช้ประโยชน์จากความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร ดังนั้น 
การจัดการความรู้จึงมีความส าคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นองค์การเอกชน  หรือภาครัฐก็ตาม  
โดยเป้าหมายของการจัดการความรู้ มีประเด็นส าคัญ 3 ประการคือ 

1) เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 
2) เพ่ือการพัฒนาคน คือ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานในองค์การ 

 

                                                           
๕๒  Kucza, Timo, Knowledge Management Process Model, [Online], Source: 

http://www.Inf.vtt.f/pdf/publication/2001/pp.455.pdfl [2 กันยำยน 2561]. 
๕๓ Tannenbaum, Robert & Schmidt, Warren H., “How to Choose a Leadership Pattern”, 

Harvard Business Review, (1958): 95-101. 
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3) เพ่ือการพัฒนา “ฐานความรู้” ขององค์การ เป็นการเพ่ิมพูนทุนความรู้ หรือทุน
ปัญญาขององค์การ จะช่วยให้องค์การมีศักยภาพในการฟันฝ่าความยากล าบาก หรือความ 
ไม่แน่นอนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นประโยชน์ของการจัดการความรู้๕๔ ประกอบด้วย 

3.1) ป้องกันความรู้สูญหาย : การจัดการความรู้ท าให้องค์การสามารถรักษา
ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ และความรู้ที่อาจสูญหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากร เช่น 
การเกษียณอายุ การลาออกจากงาน เป็นต้น 

3.2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ : โดยประเภทคุณภาพและความสะดวก
ในการเข้าถึงความรู้เป็นปัจจัยส าคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่
ตัดสินใจต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

3.3) ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น : การท าให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความเข้าใจในงาน และวัตถุประสงค์ของงานโดยไม่ต้องมีการควบคุม หรือมีการแทรกแซงมากมักจะ
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาจิตส านึก
ในการท างาน 

3.4) ความได้เปรียบในการแข่งขัน : การจัดการความรู้ช่วยให้องค์การเข้าใจ
ลูกค้า แนวโน้มของการตลาด และการแข่งขัน ท าให้สามารถลดช่องว่า และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน
ได ้

3.5) การพัฒนาทรัพย์สิน: เป็นการพัฒนาความสามารถขององค์การในการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ 

3.6) การยกระดับผลิตภัณฑ์ : การน าการจัดการความรู้มาใช้เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และบริการ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้นอีกด้วย 

3.7) การบริหารลูกค้า : การศึกษาความสนใจและความต้องการของลูกค้าจะ
เป็นการสร้างความพึงพอใจและเพ่ิมยอดขายและสร้างรายได้ให้แก่องค์การ 

3.8) การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล : การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันผ่าน
การเรียนรู้ร่วมกัน การจัดการด้านเอกสาร การจัดการกับความที่ไม่เป็นทางการเป็นการเพ่ิม
ความสามารถให้แก่องค์การในการจ้างและฝึกฝนบุคลากร 

ส าหรับส่วนราชการ ได้น ากระบวนการจัดการความรู้ที่ทางส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดขึ้น 
เป็นแนวทางการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการค้นหาความรู้ คือจะต้อง  
“รู้ เรา” ต้องรู้ว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ /เป้าหมายอะไรบ้าง และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
เราจ าเป็นต้องมีความรู้อะไร อาจจะใช้แผนที่ความรู้เพ่ือหาขอบเขตความรู้ในองค์กร และท าให้เป็น
ภาพรวมของคลังความรู้ในองค์กร 

                                                           
๕๔ Bacha, E., “ The impact of information systems on the performance of the core 

competence and supporting activities of a firm” , Journal of Management Development, 31 (8 ) , 
(2012): 752-763. 
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2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการ
ก าหนด เนื้อหาของความรู้ที่ต้องการ และแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ สิ่งส าคัญ คือ ต้องสร้าง
บรรยากาศ และวัฒนธรรมที่กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน เพื่อก่อให้เกิดการสร้าง
ความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) คือ การจัดท าสารบัญ 
และเก็บรวบรวมความรู้เพ่ือให้ง่าย และสะดวกในการใช้งาน การแบ่งประเภทความรู้จะขึ้นอยู่กับการ
ใช้ความรู้นั้น ๆ 

4 )  ก า รป ร ะมวลและกลั่ น ก รอ งคว า มรู้  ( Knowledge Codification and 
Refinement) เป็นการสร้างความรู้ในรูปแบบ และภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี ได้แก่ 

4.1) จัดท ามาตรฐานให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กรเพ่ือลดเวลา เพ่ิม
ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 

4.2) ใช้ “ภาษา” เดียวกันทั่วทั้งองค์กร เช่น จัดท าความหมายของค าต่าง ๆ ที่
แต่ละหน่วยงานใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.3) เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพอยู่เสมอ เช่น เนื้อหาครบถ้วน
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) องค์กรต้องมีวิธีการจัดเก็บ และ
กระจายความรู้ทั้งประเภท Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge การกระจายความรู้ใน
องค์กร มี 2 แบบคือ Push (การป้อนความรู้) และ Pull (ให้โอกาสเลือกใช้ความรู้) Push (การป้อน
ความรู้) คือ การส่งความรู้ให้ผู้รับโดยไม่มีการร้องขอ หรือการกระจายความรู้แบบ  Supply-based 
เช่น จดหมายเวียน การฝึกอบรม เป็นต้น Pull (ให้โอกาสเลือกใช้ความรู้) ผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้
แต่ข้อมูลที่ต้องการเพ่ือลดปัญหาการรับข้อมูลที่มากเกินความจ าเป็น การกระจายความรู้แบบ 
Demand-based เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web Board เป็นต้น 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) การแลกเปลี่ยนความรู้
ประเภท Explicit Knowledge ท าได้โดยการจัดท าเอกสาร ท าฐานข้อมูลความรู้ โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ประเภท Tacit 
Knowledge ท าได้หลายวิธี อาทิ ทีมข้ามสายงานชุมชนแห่งการเรียนรู้  (COPs) ระบบพ่ีเลี้ยง  
การสับเปลี่ยนงาน และยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน รวมถึงเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนความรู้ 

7) การเรียนรู้ (Learning) องค์กรจะต้องกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้ทุกคนกล้า
คิด กล้าท า โดยผู้บริหารต้องยอมรับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับทิศทาง และค่านิยม 
ขององค์กร 
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ตารางท่ี 2.๑๑ สรุปความหมายการจัดการความรู้ 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ ความหมายการจัดการความรู้ 
Nonaka, Ikujiro & Hirotaka, Takeuchi, 
(1995, p. 25) 

เน้นเร่ืองการสร้างและกระจายความรู้ใน 
องค์การ ระหว่างความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน/ 
ความรู้โดยนัย กบัความรู้ที่อยู่ในรูปแบบ 
สื่อ/เอกสาร/ความรู้ชัดแจ้ง 
 

Trapp. H. (1999)  การจัดการความรู้จึงเป็นแนวคดิองค์รวม 
ที่จะบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นความ 
รู้ในองค์การ 

  
Kucza, Timo, (2001, pp.455) การก าหนดความต้องการและการแก้ไขปรับ 

ปรุงกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อความการ 
จัดการความรู้ให้ดีขึ้นเพื่อบรรลุถึงความต้องการ 
 

Tannenbaum, (1958, pp. 95-101) ๑. การรวบรวม การจัดระเบียบ 
๒. การแบ่งบันความรู้ 
๓. การอาศัยบุคคลที่มีความรู้/ความเฉลียวฉลาด 
๔. การเพิ่มประสิทธิผลขององคก์าร 
 

Bacha, E., (2012 : 752-763) ประโยชน์ของการจัดการความรู ้ประกอบด้วย 
๑. ป้องกันความรู้สูญหาย 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสนิใจ 
๓. สามารถในการปรับตัวและมคีวามยืดหยุ่น 
๔. ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
๕. การพัฒนาทรัพยส์ิน 
๖. การยกระดับผลิตภัณฑ ์
๗. การบริหารลูกค้า 
๘. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล 
 

ทิศนา แขมมณ,ี (๒๕๕๒, หน้า 2๓) หลักซิปปา (CIPPA) ดังนี้ 
๑. แนวคิดการสรรค์สร้างความรู้ 
 ๒. แนวคิดเรื่ องกระบวนการกลุ่ ม  และการ 

เรียนรู้แบบร่วมมือ 
๓. แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้  
๔. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการ 
๕. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้  
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ตารางท่ี 2.๑๓ สรุปแนวคิดการจัดการความรู้ (ต่อ) 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ แนวคิดการจัดการความรู้ 
Durkheim, (1974, p. 35) การเรียนรู้เป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความ 

เป็นอัตนัย 
 

ทิศนา แขมมณี, (๒๕๕๒, หน้า ๔๓) 
 

เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องจัดการกระท า 
กับข้อมูล 
 

Watson, and Glaser, (1964, p. 21) ที่ใช้อธิบายวา่เรารู้ได้อย่างไรและเรารู้อะไรบ้าง 
 

Fosnot, C.T. (Ed), (1996, p. 24) กระบวนการทางสงัคม การสร้างความรู้ทาง 
สติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป 
 

Ausubel, David P, (1968, p. 56) จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปญัญานิยม 
 

Piaget, J, (1986, p. 47) ทฤษฎีการเรียนรู้ตาม Constructivism 
 

Lewin, Kurt, (1951, p. 26) แนวคิดกระบวนการกลุ่มมีพื้นฐานแนวคิด 
และกลุ่มโดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตัวก าหนด 
 

Thorndike, Robert L. and Hagen, (1977) การเรียนรู้ของอินทรีย์ที่ด้อยความสามารถเกิด 
จากการลองผิดลองถูก 
 

Gestalt Therapy, (1969, p. 36) 
 
 
Perkins, H.Y., Baum, G.P., Carmack,T. C. 
L.,& Basen-Engquist, K.M., (2009, 18, pp. 
405-411) 
 

สถานการณ์ใหม่จะต้องสัมพันธ์กับสถานการณ์ 
เดิม 
 
การถ่ายโอนถนนต่ า หมายถึง การพัฒนาความรู้ 
/ทักษะในการระดับสูงของ Automaticity 
 

 
ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยใน

บริบทองค์ประกอบการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างโมเดลการวัด (Measurement Model) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.7   โมเดลการวัด (Measurement Model) ที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบ 
  ของการจัดการความรู้ 

๒.๗ หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ในสังคมมนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันถือเป็นธรรมชาติหรือเป็นปกติ เกษตรกร
จะต้องมีพลังในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ พละ 5๕๕ เป็นพลังให้งานส าเร็จ ซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักของมนุษย์ คือ มีความสุขและพบความส าเร็จสมหวังในงานและในชีวิต โดยมีสติคอย
ก ากับทิศทางที่จะมุ่งไปสู่ความสุขและความส าเร็จ แต่เมื่อมีคนมาอยู่รวมกันเป็นชุมชน หมู่บ้าน หรือ
สังคม ทุกคนย่อมที่จะมีความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมต่อกันและกันไม่ว่าจะด้วยวิธีการ หรือช่องใด
ช่องทางหนึ่งเสมอ การสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์สุขแก่ผู้อ่ืน (จาคะ) ๕๖ การที่จะมี
ส่วนร่วมที่ดีต่อกันในสังคมมนุษย์นั้นจะต้องอาศัยหลักพุทธธรรมมาจัดการบริหารเพ่ือมาประยุกต์ใช้ใน
ด าเนินงานสอดคล้องกับอิทธิบาทธรรม๕๗ ด้วยพุทธวิธีการเจรจาที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการน้ า ในการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับมโนสุจริต๕๘ ในการสร้างจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา (สุจริต 3) ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (อัตถจริยา)๕๙ การรู้จักแบ่งปัน มีจิต
อาสา มีจิตสาธารณะ มีการแบ่งให้กันและกันตามโอกาสอันควร ให้โอกาส ให้อภัย ให้ความรู้ ไม่ปล่อย
ให้ใครเดือดร้อน (สาธารณโภคี) ๖๐ โดยการน าเอาหลักธรรมของพระพุทธองค์ในการห้ามญาติทะเลาะ

                                                           
๕๕ องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓/๒/๑. 
๕๖ ส .ส. (ไทย) 15/845/316. 
๕๗ ที.ปา. (ไทย) 11/231/233. 
๕๘ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/32/42. 
๕๙ ที.ปา. (ไทย) 11/228/227. 
๖๐ ที.ปา. (ไทย) 11/317/257. 

  

 

การจัดการ
ความรู ้

หลักการประยุกต์ใช้ความรู ้

 

หลักการสร้างความรู ้

 
หลักการปฏิสมัพันธ์ 

 

หลักการเรียนรู้กระบวนการ 

 

หลักการมีส่วนร่วมทางร่างกาย 

 



๗๕ 
 

กันแย่งน้ าเข้านา ในปัจจุบันนี้การแย่งน้ าเข้านาของชาวบ้านก็ยังมีอยู่ เมื่อถึงฤดูฝนก็จะมีการแย่งน้ า
เข้านากับคนข้างเคียง จึงเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน สอดคล้องกับสมุทัย สาเหตุที่ท าให้เกิด
ทุกข์๖๑ การรู้จัก และเข้าใจในหลักการ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ๖๒ ทั้งนี้เมื่อมีการใช้
ประโยชน์จากสิ่งเดียวกันหลายคน หลายกลุ่ม หลายประโยชน์หากมีผู้น าที่สามารถน าพา แก้ไขปัญหา
และหาข้อตกลงร่วมกันในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร (ทุติยปาปณิกธรรม)๖๓ ปรารถนาดีและคิดช่วยให้
พ้นทุกข์ (เมตตา, กรุณา) ๖๔ รวมถึงการวางตนเป็นกลาง ปราศจากความล าเอียงวิถีในทางที่ผิดหรือ
การด าเนินไปในทางที่ผิดก็ย่อมสามารถช่วยลดปัญหาความขัดแย้งอันจะเกิดข้ึนตามมาได้   

ดังนั้น ควรเอาหลักธรรมของพระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้โดยการมาเป็นเครื่องน าทางใน
การบริหารจัดการในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชน หลักอปริหานิยธรรม๖๕ หมายถึง ธรรมแห่ง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวที่เป็นเหตุให้เกิดความเจริญโดยไม่มีเสื่อมประกอบด้วยหัวใจ ๗ ประการ คือ  

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
๒) เมื่อจะประชุมก็พร้อมเพรียงกัน เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก และเม่ือมีกิจ

ที่ควรจะพร้อมเพรียงกันท ากิจนั้น  
๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติ ไม่ลบล้างสิ่งที่ได้บัญญัติไว้  
๔) สักการะ เคารพ นับถือผู้ใหญ่ในชุมชน และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอจากท่าน

เหล่านั้น  
๕) ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรีเพราะสตรีถือว่าเป็นเพศแม่ เป็นเพศ

ที่อ่อนแอ บุรุษควรให้เกียรติให้การยกย่อง ปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแก  
๖) สักการะเคารพเจดีย์ คือ การให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานเพ่ือจะ

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะ  
๗) ให้การอารักขา คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์หรือผู้ทรงแห่งศีลซึ่งเป็นผู้สืบ

ความดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 

ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการใน 
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยจึงได้น าหลักอปริหานิยธรรม ๗ เพ่ือ
สร้างโมเดลการวัด (Measurement Model) เพ่ือเป็นตัวแปรในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 
                                                           

๖๑ อภิ.วิ. (ไทย) 35/145/127. 
๖๒ องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/65/114. 
๖๓ องฺ.ติก. (ไทย) ๒/๒๐/๙๘. 
๖๔ ที.ปา. (ไทย) 11/228/232. 
๖๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔/๗๘-๘๐, อง. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๐/๑๘-๒๒. 



๗๖ 
 

 
หลัก 

อปริหานิยธรรม 
๗ 

ประชุมกันโดยสม่ าเสมอ 

ไม่ตั้งกฎระเบยีบที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย 

การให้ความเคารพสิทธิเสรภีาพ 

ปกป้องคุ้มครองผลประโยชนข์องกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า 

ยกย่องเชิดชู และสนับสนุนผูม้ีความรู ้

เคารพกฎกติกาของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.8    โมเดลการวัด (Measurement Model) ที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของ 
 หลักอปริหานิยธรรม ๗ 

 
จากการศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอหลักธรรมที่สามารถมาประยุกต์ใช้ใน

การมีส่วนร่วมตามหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้ได้ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่น า
ความสุขความเจริญมาสู่หมู่คณะ โดยเน้นความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม มีการส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย มีการเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย โดยมี  
การปกครองทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอาณาจักร หรือฝ่ายศาสนาจักร หากมีคุณธรรมดังกล่าวข้างต้น 
ย่อมท าให้หมู่คณะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญ ที่เรียกว่า อปริหานิยธรรม ๗ 
ประการ หากสามารถปฏิบัติได้โดยพร้อมเพรียงกัน ย่อมน าหมู่คณะและสังคมไปสู่ความสงบสันติสุขที่
ยั่งยืนตลอดไป ซึ่งจะอธิบายเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้ 

๑) ประชุมกันโดยสม่ าเสมอ เช่น มีการประชุมร่วมกันในการบริหารจัดการน้ าอยู่
เป็นประจ า, มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า , มีการประสานงานในการ
บริหารจัดการน้ าอยู่เป็นประจ า, มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการ
น้ า และไม่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ 

๒) ด าเนินการร่วมกันโดยพร้อมเพรียง เช่น การเข้าประชุมตามวันเวลาที่ก าหนดไว้
, ไม่ละทิ้งการประชุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร, การเข้าประชุมและเลิกประชุมพร้อมเพรียงกัน, การ
สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า และมีการสร้างจิตส านึกเพ่ือความรับผิดชอบร่วมกัน 

ด าเนินการร่วมกันโดยพร้อมเพรียง 



๗๗ 
 

๓) ไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดแย้งต่อกฎหมาย เช่น การไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ กติกาต่าง ๆ 
ในชุมชน, การไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ กติกาต่าง ๆ ตามอ าเภอใจ , การไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ กติกาต่าง ๆ 
โดยค านึงถึงความถูกต้องและขอบธรรมของชุมชน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๔) การให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพ เช่น การปฏิบัติตามค าสั่งของผู้น าชุมชนที่
มอบหมายให้ไว้, การปฏิบัติตามค าสั่งของผู้น าชุมชนด้วยความสุจริตใจ , การให้เกียรติ เชื่อฟัง เคารพ 
ต่อผู้น าชุมชนอย่างจริงใจ และการให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพทางความคิดของสมาชิกภายในกลุ่ม
เกษตรผู้ใช้น้ า 

๕) ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า เช่น มีแบ่งน้ าให้แก่
สมาชิกเพ่ือใช้ในภาคการเกษตรอย่างเป็นธรรม , มีการสร้างกฎกติกาในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้ง, มีการจัดสร้างกองทุนเพ่ือเป็นกองกลางในการบริหารจัดการน้ า และ
มีการตั้งกฎกติกาที่เป็นธรรม 

๖) เคารพกฎกติกาของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า เช่น มีการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตั้งอย่าง
เคร่งครัด, ไม่ละเมิดกฎกติกาของกลุ่มเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม , ให้ความเคารพเสียงส่วนมาก
ของกลุ่มแม้จะไม่ตรงกับความคิดของตน และไม่สร้างความแตกแยกมุ่งสร้างความสามัคคี 

๗) ยกย่องเชิดชู และสนับสนุนผู้มีความรู้ เช่น มีการยกย่องเชิดชูผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจัดการน้ า , มีการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นคณะกรรมการที่
ปรึกษาในการบริหารจัดการน้ า,  มีการเชิญผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการน้ าเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือวางแผน และส่งเสริม สนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถ 

 
หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลาย ผู้ปกครอง

รัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม (Republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ 
จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี๖๖ที่ใช้บริหาร
จัดการน้ าและยังปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๖๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ 

๑๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๒๓๑. 
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ตารางท่ี 2.๑2 หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ หลักพุทธธรรม 
องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓/๒/๑ 
ส .ส. (ไทย) 15/845/316 
ที.ปา. (ไทย) 11/231/233 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/32/42 
ที.ปา. (ไทย) 11/228/227 
ที.ปา. (ไทย) 11/317/257 
อภิ.วิ. (ไทย) 35/145/127 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/65/114 
องฺ.ติก.อ. (ไทย) ๒/๒๐/๙๘ 
ที.ปา. (ไทย) 11/228/232 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔/๗๘-๘๐ 
อง. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๐/๑๘-๒๒ 

1. หลักอปริหานิยธรรม 
2. หลักสัปปุริสธรรม 
3. หลักอิทธิบาทธรรม 
4. หลักพรหมวิหารธรรม 
5. หลักสังคหวัตถุธรรม 
6. หลักอคติ 4 
7. หลักสาราณียธรรม 
8. หลักฆราวาสธรรม 
9. หลักสุจริต 3 
10. หลักพละ 5 

 

๒.๘ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
๒.๘.๑ สภาพทั่วไป 
จังหวัดนครสวรรค์เมืองสี่แควอยู่กึ่งกลางของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญ

ทางการเกษตร การค้า การศึกษาและการขนส่งที่แม้มิใช่ศูนย์ความเจริญระดับภูมิภาค (Regional 
pole) แต่มีบทบาทและการพัฒนาไม่แตกต่างกันมากนัก ความเป็นเมืองเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ 
แต่ดั้งเดิม ด้วยปริมาณพ้ืนที่การเพาะปลูกทางการเกษตร ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง พืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญ โดยมีปัจจัยเอ้ือหนุนส่งเสริมและผลักดัน อาทิ แหล่งแม่น้ าสี่สายที่ส าคัญ ปิง วัง ยม น่าน ไหล
เข้ารวมเป็นแม่น้ าเจ้าพระยา หล่อเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา พ้ืนที่ราบลุ่ม
เหมาะแก่เพาะปลูกทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวและอ้อย จนสามารถจัดตั้งตลาดกลางข้าวเปลือก
และโรงงานน้ าตาลขนาดใหญ่ เส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ส าคัญเชื่อมต่อภูมิภาคของประเทศไทย  
เข้าด้วยกัน และเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและอาชีพธุรกิจของชุมชน 
ชาวจีนแห่งปากน้ าโพในอดีต และความหลากหลายทางชีวภาพ ปากน้ าโพเมืองนครสวรรค์เป็น
สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยพืชพรรณธัญญาหารแหล่งพันธุ์ปลาน้ าจืด แหล่งน้ าธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ ได้แก่ บึงบอระเพ็ดซึ่งประกอบด้วย  พืชพรรณ และความอุดมสมบูรณ์ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  

๒.๘.๒ ขนาดและที่ตั้ง จังหวัดนครสวรรค์มีพ้ืนที่ของจังหวัด 9 ,597.677 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 5,998,548 ไร่ มากเป็นล าดับ 9 ของภาคเหนือ และมีที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง
ของประเทศ โดยตั้งอยู่ประมาณละติจูดที่ 15.5 – 16.7 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 99.7 – 100.4 
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องศาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึง จังหวัดนครสวรรค์ตามเส้นทางหลวงสายพหลโยธิน (สาย
ที่ 1) 237 กิโลเมตร หรือระยะทางตามทางรถไฟ 250 กิโลเมตร พื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 30 
เมตร 

๒.๘.๓ อาณาเขตติดต่อ กับจังหวัดใกล้เคียง ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอปางศิลาทอง  
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอบึงนาราง อ าเภอโพทะเล อ าเภอ
บางมูลนาก อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อ าเภอบ้าน
หมี่ จังหวัดลพบุรี อ าเภอสรรพยา อ าเภอมโนรมย์ อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทิศตะวันออก 
ติดต่อกับ อ าเภอชนแดน อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อ าเภอโคกเจริญ 
อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรีทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอเมืองอุทัยธานี อ าเภอทัพทัน อ าเภอสว่าง
อารมณ์ อ าเภอลานสัก อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

๒.๘.4 ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เป็นที่ราบ
ประมาณ 3 ใน 4 ของพ้ืนที่จังหวัด มีแม่น้ าสายส าคัญคือ แม่น้ าปิง แม่น้ ายม และแม่น้ าน่าน ไหลมา
รวมกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยา ผ่านช่วงกลางของจังหวัด และมีเพียง 6 อ าเภอที่ตั้งอยู่บนสายแม่น้ าหลัก 
สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด มีภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่าทึบในเขต  
อ าเภอลาดยาว อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอแม่เปิน และอ าเภอชุมตาบง พ้ืนที่ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าที่
เชื่อมโยงติดต่อกับป่าห้วยขาแข้งของจังหวัดอุทัยธานีในส่วนทางใต้ของอ าเภอแม่วงก์ ส่วนตอนบนของ
อ าเภอแม่วงก์ และอ าเภอลาดยาวเป็นส่วนติดต่อกับป่าทึบของจังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่
นเรศวรของจังหวัด กาญจนบุรี ส่วนทางด้านตะวันออกของจังหวัด อ าเภอหนองบัว และอ าเภอไพศาลี 
เป็นพื้นที่ราบลาดเทติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์  

ภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์ มีลักษณะอากาศร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝน และฤดู
แล้งที่เห็นชัดเจน ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - 
กลางเดือนตุลาคม และจะมีวันฝนตกชุกในเดือนกันยายน - ตุลาคม ส่วนฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจาก 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีอากาศ
หนาวเย็นในช่วงปลายเดือนธันวาคม - กลางเดือนมกราคม 

ส าหรับปี 2558 เดือนมกราคม มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 14.2 องศาเซลเซียส 
ในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนกรกฎาคม มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 42.4 องศา
เซลเซียสในเดือนพฤษภาคม 2558 อุณหภูมิเฉลี่ย 32.51 องสาเซลเซียส  

ปริมาณน้ าฝนตั้งแต่ปี 2557 – 2559 มีปริมาณน้ าฝนและจ านวนวันฝนตกลดลง โดยใน
ปี 2559 อ าเภอแม่เปิน จ านวนน้ าฝนมากที่สุด 222.5 มิลลิเมตร   

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค์ สัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนในแต่ละปี หากปีใด
ปริมาณน้ าฝนมากกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี จะเกิดปัญหาน้ าท่วม ถ้าปริมาณฝนตกต่ ากว่า 1,000 
มิลลิเมตรต่อปี จะประสบปัญหาฝนแล้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดที่มีลักษณะคล้าย  
ท้องกระทะ หรือผีเสื้อกางปีกบิน ค่าเฉลี่ยฝน ในช่วง 30 ปี ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย 1,149.7 
มิลลิเมตร/ปี จ านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 112.1 วัน/ปี ปริมาณน้ าฝนตั้งแต่ปี 2557-2559 มีปริมาณ
น้ าฝนและจ านวนวันฝนตกลดลง โดยในปี 2559 อ าเภอแม่เปิน จ านวนน้ าฝนมากที่สุด  222.5 
มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค์ สัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนในแต่ละปี หากปีใด
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ปริมาณน้ าฝนมากกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี จะเกิดปัญหาน้ าท่วม ถ้าปริมาณฝนตกต่ ากว่า 1,000 
มิลลิเมตรต่อปี จะประสบปัญหาฝนแล้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดที่มีลักษณะคล้ายท้อง
กระทะ หรือผีเสื้อกางปีกบิน ค่าเฉลี่ยฝน ในช่วง 30 ปี ปริมาณฝนรวมเฉลี่ย 1,149.7 มิลลิเมตร/ปี 
จ านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 112.1 วัน/ป ี 

ตารางท่ี ๒.๑3  ปริมาณน้ าฝนที่ตกและจ านวนวันฝนตก ปี พ.ศ. 2557 – 2559 

 

ที ่ อ าเภอ 

ปี พ.ศ 2557 ปี พ.ศ 2558 ปี พ.ศ 2559 
จ านวน

น้ าฝนรวม
(มิลลิเมตร) 

จ านวน
วันฝนตก 

(วัน) 

จ านวน
น้ าฝนรวม
(มิลลิเมตร) 

จ านวน
วันฝนตก 

(วัน) 

จ านวน
น้ าฝนรวม
(มิลลิเมตร) 

จ านวน
วันฝนตก 

(วัน) 
1 เมืองนครสวรรค ์ 1,072.8 108 804.3 110 - - 
2 โกรกพระ 841.7 57 705.5 54 - - 
3 ชุมแสง 1,076.6 61 751.3 72 41.5 13 
4 หนองบัว 1,255.3 61 1,032.3 69 202.5 14 
5 บรรพตพสิัย 611.6 61 702.9 55 - - 
6 เก้าเลีย้ว 890.0 54 872.0 61 108.5 15 
7 ตาคล ี 984.7 50 765.4 54 0.5 1 
8 ท่าตะโก 1,094.9 60 883.0 60 87.0 11 
9 ไพศาล ี 859.8 55 934.4 72 93.0 22 

10 พยุหะคีร ี 1,070.0 78 1,020.3 80 52.5 6 
11 ลาดยาว 853.8 62 1,058.2 84 18.0 11 
12 ตากฟ้า 1,024.1 105 1,241.6 107 - - 
13 แม่วงก ์ 880.2 60 1,115.3 65 - - 
14 แม่เปิน 832.4 70 975.7 64 222.5 30 
15 ชุมตาบง 1,348.5 71 1,214.2 68 63.0 17 
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ตารางท่ี 2.14 พ้ืนที่แล้งซ้ าซากระดับต าบล ภาคเหนือ๖๗ 
 

จังหวัดนครสวรรค์ ระดับความรุนแรง (ไร่)  
รวม (ไร่)  

อ าเภอ 
พื้นที่น้ าท่วม 

≤ 3 ครั้ง 
ในรอบ 10 ปี 

พื้นที่น้ าท่วม 
4-7 ครั้ง 

ในรอบ 10 ปี 

พื้นที่น้ าท่วม 
8-10 ครั้ง 

ในรอบ 10 ปี 
ชุมตาบง 10,866 75,073 - 85,939 
ชุมแสง 1,432 522 132 2,086 
ตากฟ้า 43,818 3,880 - 47,698 
ตาคล ี 7,816 6,750 - 14,566 
ท่าตะโก 18,389 189,624 - 208,013 
บรรพตพิสัย 826 1,045 - 1,871 
พยุหะคีร ี 536 - - 536 
ไพศาล ี 27,232 188,217 147 215,596 
เมือง 745 - - 745 
แม่เปิน 8,517 51,412 - 59,929 
แม่วงก์ 13,559 136,320 - 149,879 
ลาดยาว 4,358 28,043 - 32,401 
หนองบัว 13,947 251,597 6,519 272,063 

ความเสียหายทั้งสิ้น 152,041 932,483 6,798 1,091,322 
 

 
ระดับภาคเหนือ มีความเสียหายจากพ้ืนที่แล้งซ้ าซากทั้งหมด 7,432,293 ไร่ จังหวัด

นครสวรรค์มีพ้ืนที่ความเสียหายจากภัยแล้งซ้ าซากเป็นอันดับแรก คือ 1,091,322 ไร่ แต่พ้ืนที่
อ าเภอเมืองนครสวรรค์นั้น กลับได้รับความเสียหายไม่มากด้วยสาเหตุที่อ าเภอเมืองมีพ้ืนที่แหล่งน้ า  
ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเขตชลประทาน หรือแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดินด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๖๗ กรมพัฒนาที่ดิน, “รายงานข้อมูลพ้ืนที่แล้งซ้ าซากในประเทศไทย”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://irw101 .ldd.go.th/irw101.ldd/data/images/drought56/dron.pdf [13 กรกฎาคม 2561]. 
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๒.๘.๕ ข้อมูลต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์๖๘  

ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่
ราบสูงตามแนวเขา ห่างจากตัวอ าเภอเมืองนครสวรรค์เพียง 9 กิโลเมตร เหมาะแก่การประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร โดยท านา คิดเป็นร้อยละ 85 ของประชาชนในพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนแหล่งน้ าธรรมชาติ
ของต าบลเป็นล าห้วย ล าคลองสายสั้น ๆ มีสภาพตื้นเขินและแห้ง ในฤดูร้อน ต าบลหนองกรด
ประกอบด้วย ๑5 หมู่บ้าน โดยจ าแนกตามการใช้ตามของเกษตรกร๖๙ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.15 เกษตรกรผู้ใช้น้ าเพื่อการเกษตรต าบลหนองกรด  

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนเกษตรกร 
1 บ้านบึง 297 
2 บ้านแหลมยาง 134 
3 บ้านพลัง 365 
4 บ้านคลองเคียน 295 
5 บ้านหนองเสือ 346 
6 บ้านคลองคต 217 
7 บ้านใหม่ 297 
8 บ้านทุ่งสนามชัย 212 
9 บ้านหนองปรือ 234 

10 บ้านหนองกรด 189 
11 บ้านหนองแขม 182 
12 บ้านตอนางงอน 72 
13 บ้านหนองบัว 236 
14 บ้านหอมพัฒนา 249 
15 บ้านบึงใต ้  227 

 รวม 3,552 

 

 

 

 

                                                           
๖๘ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด, “ข้อมูลทั่วไป”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www. 

nongkrodbanpot.go.th/index.php?options=content&mode=cate&id=1 [13 กรกฎาคม 2561]. 
๖๙ กลุ่มผู้ใช้น้ าคลองกระถิน, “ทะเบียนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าคลองกระถิน ต าบลหนองกรด” ประจ าปี 

2562. (อัดส าเนา). 

http://www/
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 ๒.๘.๖ ข้อมูลต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์๗๐  

ต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 84.33 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 52,704 ไร่ พ้ืน ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับท าการเกษตร ได้แก่ 
ท านา ท าไร่ และท าสวน ซึ่งองค์ การบริหารส่วนต าบลหนองเต่ามี จ านวนหมู่ บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วน ต าบลเต็มทั้ง หมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน โดยจ าแนกตามการใช้ตามของเกษตรกร๗๑  
ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.16 เกษตรกรผู้ใช้น้ าเพื่อการเกษตรต าบลหนองเต่า 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนเกษตรกร 
1 บ้านหนองแพงพวย 268 
2 บ้านหนองเต่าใต ้ 200 
3 บ้านยางใหญ่ 186 
4 บ้านทุ่งตาทั่ง 214 
5 บ้านกัลยารัตน์ 454 
6 บ้านลาดเค้า 320 
7 บ้านป่าอีมุ้ย 172 
8 บ้านห้วยรั้ว 395 
9 บ้านหนองเต่าเหนือ 196 

10 บ้านเนินโพธิ์ 79 
 รวม 2,484 

 

๒.๘.๗ ข้อมูลต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์๗๒ 

ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ทั้งหมด 65,539 ไร่ หรือ
ประมาณ 104.862 ตร.กม. พ้ืนที่การเกษตร 62,360 ไร่ หรือร้อยละ 95.15 ของต าบล พ้ืนที่
ชุมชน 2,058 ไร่ หรือร้อยละ 3.14 ของต าบล พ้ืนที่สาธารณะ 773 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของ
ต าบล ดินส่วนใหญ่มีปัญหา คือดินเค็ม มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า สูงจาก
ระดับน้ าทะเลเฉลี่ย 26 เมตร ต าบลบางเคียนมี ล าคลอง หลายสาย ได้แก่ คลองท่ามะนาว คลองห้วย
ชัน คลองบางหว้า เป็นต้น โดยคลองดังกล่าวจะรองรับน้ าฝน ซึ่งไหลมาจากตอนบนของต าบลบริเวณ

                                                           
๗๐ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า, “ข้อมูลทั่วไป”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www. 

nongtao.go.th/condition.php [13 กรกฎาคม 2561]. 
๗๑ กลุ่มผู้ใช้น้ าคลองกระถิน, “ทะเบียนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าคลองกระถินต าบลหนองเต่า” ประจ าปี 

2562. (อัดส าเนา). 
๗๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตียน, “ข้อมูลทั่วไป”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www. 

bangkiean.go.th/index.php?options=content&mode=cate&id=1 [13 กรกฎาคม 2561]. 

https://www/
http://www/
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อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และอ าเภอเก้าเลี้ยว อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งท าให้
พ้ืนที่ของต าบลบางเคียนมีน้ าอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร ภายหลัง  มีการก่อสร้าง
เขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และขุดคลองลัดเชื่อมแม่น้ ายมกับแม่น้ าน่าน ก่อให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนน้ าอย่างรุนแรงในฤดูแล้ง และในฤดูท านา เกษตรกรประสบปัญหาน้ ามีไม่เพียงพอต่อการท า
การเกษตร เนื่องจากเกษตรกรไม่มีการกักเก็บน้ าไว้ใช้ โดยจ าแนกตามการใช้ตามของเกษตรกร๗๓  
ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.17 เกษตรกรผู้ใช้น้ าเพื่อการเกษตรต าบลบางเคียน  

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวนเกษตรกร 
1 บ้านคลองคล้า 216 
2 บ้านสันเนิน 115 
3 บ้านลาด 120 
4 บ้านบางไอ้วุ่น 122 
5 บ้านท่ามะพลับ 156 
6 บ้านกบละคร 137 
7 บ้านลาด 118 
8 บ้านหนองสนุ่น 61 
9 บ้านวังคลัก 157 

10 บ้านบึงหมัน 205 
11 บ้านคลองยาง 89 
12 บ้านเนินสะเดา 142 
13 บ้านบางเคียน 223 
14 บ้านบางเคียน 118 

 รวม 1,979 

 

๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาวิจัย “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหา

ภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยได้ก าหนดกระบวนการในการศึกษาโดยเริ่มต้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับเรื่อง
ที่ผู้วิจัยท าการศึกษา และเมื่อน าผลการวิจัยมาสังเคราะห์รวมกัน ท าให้ผลการสังเคราะห์ที่ได้รับจะมี

                                                           
๗๓ กลุ่มผู้ใช้น้ าคลองกระถิน, “ทะเบียนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าคลองกระถินต าบลบางเคียน” ประจ าปี 

2562. (อัดส าเนา). 
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ความกว้างขวางและลุ่มลึกมากกว่าที่จะได้รับจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง๗๔ เพ่ือสังเคราะห์เป็นโมเดล
โครงสร้าง (Structural Model) ดังนี้ 

ทานตะวัน แกล้วเขตการและคณะ๗๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการการบริหารทรัพยากร 
ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัย พบว่า  รูปแบบ
ของการด าเนินงานในลักษณะนี้มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก มีรูปแบบคล้ายคลึงกับ
วัฒนธรรมของประเทศไทยในแง่ของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเกิดจากการประสาน ความร่วมมือ
กันทั้งจากบุคคลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากความร่วมมือกันขององค์กรปกครองสวน 
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึง
ความร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทางคณะนักวิจัยได้เรียก
รูปแบบความร่วมมือ นี้ว่ามิติกระบวนการท างานร่วมกันของ อปท. ตามแนวทางการบริหารทรัพยากร
ร่วมกัน จากผลการศึกษาในแง่ของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และขีดความสามารถ 
ของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถเพ่ิมขึ้นได้อย่างชัดเจน หากได้รับโอกาสในการท างานแม้ว่างาน
ประเภทนั้นไม่ได้เป็นไป ตามสาขาวิชาชีพที่ถนัด อีกทั้งในส่วนของการด าเนินงานของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พบว่าการด าเนินงานในรูปแบบของคณะท างาน/คณะกรรมการ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบตามโครงการนั้น ในรูปแบบของภารกิจความรับผิดชอบ (Cross Functional) มีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัวมากกว่าการด าเนินงานในรูปแบบ ปรกติที่ด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (Line Functional) ในส่วนของความร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ามาใช้
ในโครงการวิจัยนี้จะเป็นในส่วนของความร่วมมือในรูปแบบของเครื่องจักร-น้ ามัน (อบจ. รับผิดชอบ
ด้านเครื่องจักร และในส่วนของ น้ ามัน อบจ. จะสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 70 และ อปท. 
รับผิดชอบร้อยละ 30) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันโดย ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจของ อปท. แต่ละ
ส่วนเลย ทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งยังคงมีอิสระในการปกครอง และยังอิสระ
ในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งถือได้ว่าการร่วมมือกัน ลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ใหม่ และไม่ได้ถูก
ก าหนดไว้ในกฎหมาย แต่สามารถปฏิบัติได้และให้ผลส าเร็จได้จริง นอกเหนือจากนี้คณะนักวิจัยยัง
พบว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาแหล่งน้ า เนื่องจากเจ้าของ
พ้ืนที่ และผู้ใช้ทรัพยากรมีความเข้าใจในพ้ืนที่มากกว่า และจะส่งผลดีต่อการพัฒนาแหล่งน้ าในระยะ
ยาวเพ่ือการยั่งยืน อีกทั้งในมิติของการลงทุนยังพบว่า การบริหารทรัพยากรร่วมกันสามารถท าให้ลด
การสิ้นเปลืองด้านงบประมาณต้อการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าในพ้ืนที่ต้นแบบทั้ง 4 พ้ืนที่ อยู่ในช่วง 
ประมาณ 1,200,00 – 6,800,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 – 75 โดยพบว่าการพัฒนา / 
ปรับปรุงแหล่งน้ า ประเภทอ่างเก็บน้ าสามารถลดการสิ้นเปลืองได้มากกว่าประเภทพัฒนา / ขุดลอก
                                                           

๗๔ Cooper, H. & Lindsay, J.J, “Research Synthesis and Meta-Analysis”,  In Bickman, L. & 
Rog, D.J. (eds.), Handbook of Applied Social Research Methods, (California: Sage Foundation, 
1997), pp. 315-337. 

๗๕ ทานตะวัน แกล้วเขตการ และคณะ, “การบริหารทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาน้ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี”, รายงานวิจัย, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: สถาบันพัฒนาสยาม, 
๒๕๕๔), หน้า 145-165. 
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แหล่งน้ า คู คลอง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในส่วนของปริมาณน้ าที่กักเก็บได้เพ่ิมขึ้นนั้นพบว่า ปริมาณการกัก
เก็บใหม่เพ่ิมขึ้นอยู่ในช่วงประมาณ 92,000 – 760,000 ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 41 – 2,300 
โดยสาเหตุที่เพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมากในกรณีของการพัฒนาแหล่งน้ าประเภทอ่างเก็บน้ านั้น เนื่องจากได้
น าดินที่ได้จากการขุดขึ้นเพ่ือเพ่ิมปริมาณอ่างเก็บน้ าเดิม มาสร้างคันกันน้ า จนท าให้เกิดแหล่งน้ าใหม่
เกิดขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ าในภาพรวมเพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งท าให้คณะนักวิจัย พบว่าการ
ด าเนินงานในลักษณะโครงการบริหารทรัพยากรร่วมกันนั้น ยังให้เกิดผลประโยชน์ไม่เพียงจากการ
ด าเนินการตามเป้าประสงค์เดิม (การขุดลอกแหล่งน้ าเดิม) แต่กลับจะท าให้สามารถเกิดแหล่งน้ าใหม่
เพ่ิมขึ้นได้อีก สิ่งที่ท าให้การด าเนินงานในลักษณะของการบริหารทรัพยากรร่วมกันเกิดผลประโยชน์ 
ต่อประชาชนได้มากกว่าการด าเนินการในรูปแบบของการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะว่าการด าเนินงานใน
ลักษณะนี้มีความยืดหยุ่นในการด าเนินโครงการสูง รวมถึงการที่มีเป้าหมายที่ประโยชน์ของประชาชน
ในพ้ืนที่เป็นหลัก รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาขนในพ้ืนที่นั่นเอง  

ชลธร ทิพย์สุวรรณ๗๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่น าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แบบบูรณาการลุ่มน้ าสาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัย พบว่า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่ริม
ประสบปัญหาจากการใช้ทรัพยากรน้ าหลายประการ ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  
ปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก ปัญหาน้ าดื่มและน้ าประปาไม่เพียงพอและไม่สะอาด ปัญหาแหล่งน้ าตื้น
เขินหรือช ารุดเสียหาย  ปัญหาการท าลายแหล่งต้นน้ า  และปัญหาที่เกิดจากกระบวนการบริหาร
จัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดกระบวนการบูรณาการที่แท้จริง ดังนั้น เพ่ือการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้มี
ส่วนได้เสียในพื้นที่จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่น าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 
โดยพบปัจจัยฯ ได้แก่ (1) ข้อตกลงร่วมกันในพ้ืนที่ลุ่มน้ า (2) วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการจัดการ
ทรัพยากรน้ าโดยชุมชน (3) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจากการใช้ทรัพยากรน้ า (4) กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคบัที่สอดคล้องกันตลอดทั้งลุ่มน้ า (5) หลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล (6) 
องค์กร/หน่วยงานหลักในการบูรณาการ (7) มาตรการและแรงจูงใจในการบริหารจัดการน้ า (8) 
ระบบการศึกษาและกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ (9) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แบบบูรณาการ และ (10) ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ าตามล าดับ โดยการ
วิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นให้ชุมชนได้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรและปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าที่เกิดขึ้น 
รวมถึงตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีความภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เปิดโอกาสอย่างเต็มที่
ให้ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาจากการใช้ทรัพยากรน้ าที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนทีลุ่่มน้ าสาขาแม่ริมด้วยตนเอง น าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการอย่างแท้จริง 

บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ๗๗  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า : กรณีศึกษาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี” ผลการวิจัย พบว่า ภูมิปัญญาระหัดวิดน้ า มีประวัติ
การสร้างและใช้มาแล้วประมาณ ๒๐๐-๒๕๐ ปี แนวคิดมาจากความต้องการใช้น้ าเพาะปลูกข้าว ซึ่งมี
ที่นาอยู่ใกล้ล าน้ าแต่ไม่สามารถน าน้ าขึ้นมาใช้ได้เพราะล าปะทาวมีลักษณะเป็นล าน้ าแคบ ๆ มีน้ าลึก
                                                           

๗๖ ชลธร ทิพย์สุวรรณ, “ปัจจัยที่น าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการลุ่มน้ าสาขาแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่”, วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (ตุลาคม 2557-มกราคม 2558): ๔๖. 

๗๗ บุญชัย งามวิทยโ์รจน์ และคณะ, “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า: กรณีศึกษา
พื้นที่ลุ่มน้ าช”ี, รายงานการวิจัย, (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: กรมทรัพยากรน้ า, 2551), หน้า ๕๖. 



๘๗ 
 

และไหลแรง ไม่เหมาะแก่การสร้างฝายดินเนื่องจากง่ายต่อการกัดเซาะ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างระหัด
วิดน้ าเป็นไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้จากชายป่ารอบ ๆ พ้ืนที่ กระบอกไม้ไผ่น ามาติดไว้ที่ริมกง
ล้อเป็นช่วงๆ กระแสน้ าที่พัดผ่านจะผลักดันให้กงล้อหมุน ท าให้กระบอกไม้ไผ่ตักน้ าขึ้นมาแล้วเทลงบน
รางไม้ไผ่ ที่รองรับน้ าต่อกันเป็นทอดๆ เข้าไปสู่ที่นาประมาณ ๑๕ ไร่ต่อหนึ่งระหัดวิดน้ า เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้เครื่องสูบน้ า มีต้นทุนในการสูบน้ าประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาทต่อไป หรือ ๑,๕๐๐ 
บาทต่อไร่ แต่ระหัดวิดน้ ามีต้นทุนในการวิดน้ าประมาณ ๕,๐๐๐ บาทต่อไป หรือคิดเป็นเงิน ๓๓๓ 
บาทต่อไร่ ส าหรับภูมิปัญญาประปาภูเขา ซึ่งมีแหล่งน้ ามาจากน้ าตกตาดโตน มีรูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรน้ าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงหรือ
ไฟฟ้า สมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์ทุกคน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่การเกษตรได้อีก
ด้วย และที่ส าคัญทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการที่เกี่ยวกับประปาภูเขาของชุมชนในทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่การคิด การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จน
หมู่บ้านใกล้เคียงได้มาดูรูปแบบและน าไปประยุกต์ใช้แล้ว ข้อค้นพบดังกล่าวน าไปสู่ข้อสรุปที่ว่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นบทบาทของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ หน่วยงานภาครัฐ ควรสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยเผยแพร่องค์ความรู้
ดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ และผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้สอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ธานี สุขเกษม และวุฒิพงศ์ บัวซ้อม๗๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพองค์กร
ท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ าป่าสักตอนบน” ผลการวิจัย พบว่า มีระดับของการ
พัฒนาอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ หรือขั้นตอน
ของการพัฒนาศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ าเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กร  หรือกลุ่มเพ่ือ
การจัดการน้ า ใช้เพื่อการเกษตร และพบว่ามีคณะกรรมการเหมืองฝาย การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ า
ระหว่างชุมชนหรือหมู่บ้านหรือต าบลเพ่ือการจัดการน้ าใช้เพ่ือการเกษตร อบต. ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ า
มีความร่วมมือระหว่างชุมชน หรือหมู่บ้าน หรือต าบลเพ่ือการจัดการน้ าร่วมกัน การประชุมอย่าง
ต่อเนื่องของคณะกรรมการในการจัดการน้ าใช้เพ่ือเกษตร และการสร้างกฎเกณฑ์และโทษปรับส าหรับ
บุคคลที่ท าให้น้ าเน่าเสียของคณะกรรมการในการจัดการน้ า พบการปฏิบัติในระดับน้อยนอกจากนี้การ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า ยังพบว่า การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ า ระหว่าง
ชุมชน หรือหมู่บ้าน หรือต าบล เพ่ือการรักษาน้ า ใช้ในการเกษตรที่สะอาดยังมีน้อยนอกจากนี้ยัง 
พบว่า ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมน้อย หรือให้ความร่วมมือน้อยในการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการใช้
น้ าร่วมกัน เนื่องจากปัญหาเรื่องน้ าใช้ในการท านาไม่ค่อยมีการปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรท้องถิ่น เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการและประเด็นที่จะพัฒนาประกอบการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า พบว่าประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมประชุมหากมีการประชุมก็จะน าเสนอประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ไม่ใช้เรื่องการใช้น้ า คือ ให้ท าถนนลง
ไปในนาเพ่ือสะดวกในการขนข้าวเปลือกขึ้นมาขากนา เพราะนาตนเองอยู่ลึกกว่านาของคนอ่ืน การ
                                                           

๗๘ ธานี สุขเกษม และวุฒิพงศ์ บัวซ้อม, “การพัฒนาศักยภาพองค์กรท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ า
ในเขตลุ่มน้ าป่าลักตอนบน”, รายงานการวิจัย, (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ์, ๒๕๕๓), หน้า ๙๖. 



๘๘ 
 

พัฒนาศักยภาพองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า ก็ไม่พบ เรื่องการพัฒนา กล่าวคือ ก็จะใช้กรรมการ
เดิมในการด าเนินการเรื่องการจัดการน้ า ให้กับลูกบ้านเนื่องจากปัญหาเรื่องน้ าใช้ท านาไม่ค่อยมี 
รวมทั้งบางพ้ืนที่ก็มีแนวโน้มที่จะท าคลองส่งน้ า จากเขื่อนห้วยใหญ่ ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มาใช้ท าการเกษตรและพ้ืนที่การท าวิจัยบางส่วนก็จัดการปัญหาเรื่องน้ าด้วยตนเอง 
คือ ใครจะท าการเกษตรในฤดูแล้งก็จะดูดน้ า ขึ้นมาจากแม่น้ าป่าลัก หรือไม่ก็ดูดน้ าขึ้นมาจากใต้ดิน
เพ่ือท าการเกษตรในฤดูแล้ง 

สุวัฒน์ อินทรประไพ๗๙ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่าสัก” ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
บริหาราจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ ามี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยภาพรวมทั้งหมดสิบด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายละเอียดอยู่ในระดับมากสามด้าน ได้แก่ การให้คุณค่าทางสังคมของสมาชิก ความตระหนักของ
สมาชิก ความใส่ใจในกิจกรรมของชุมชนและระดับปานกลางเจ็ดด้าน ได้แก่ คุณลักษณะด้านคุณธรรม
ของผู้น า ความเข็มแข็งของชุมชนการได้รับสนับสนุนและการยอมรับการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแผนงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และการมีส่วนร่วมที่ประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียควรมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

เอนกพงศ์ ธรรมมาธิวัฒน์ และบุญช่วย สุทธิรักษ์๘๐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการน้ าของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ภาพรวมของประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีระดับของการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ปาน
กลาง แต่มีส่วนร่วมในการด าเนินการมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ ปัญหา
ที่พบด้านการจัดการน้ าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ได้แก่ ประชาชนไม่ให้
ความส าคัญกับการประชุมกลุ่ม องค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ าไม่มีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการน้ า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความตระหนักให้ประชาชนต่อการจัดการน้ าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน ปัญหาด้านการส่งน้ าล่าช้าไม่ทันฤดูกาลเพราะปลูกพืชในฤดูแล้ง คลองส่งน้ า
ชลประทานเกิดการรั่วซึม อุดตันมีวัชพืชขวางทางการไหลของน้ าท าให้การส่งน้ าไม่สะดวก การมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายและประชาชนในการจัดการน้ าจึงต้องพัฒนากลไกและกระบวนการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการขึ้นมา (ปัจจุบันไม่มีกลไกด้านนี้ที่ชัดเจน) โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานและการ
ท างานร่วมกันของฝ่ายราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนาการใช้การฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า โดยให้ความส าคัญกับการให้ความรู้แก่

                                                           
๗๙ สุวัฒน์ อินทรประไพ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มป่าสัก”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า 211. 

๘๐ เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ และบุญช่วย สุทธิรักษ์, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ าของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”, รายงานวิจัย, (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ: มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๕), หน้า ๕๑. 



๘๙ 
 

แกนน าชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มในชุมชน พัฒนาระบบรวบรวมและจัดท า
ข้อมูลระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน สร้างกระบวนการการเรียนรู้การมีส่วนร่วมคิดร่วมท า ฯลฯ 
เหล่านี้จะช่วยเพ่ิมศักยภาพทางสังคม สามารถร่วมกันน าพาให้การจัดการทรัพยากรน้ าทุกด้านเป็น
อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ณัฎยาณี บุญทองค า๘๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ า
เพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องแก่ประชาชน การับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการน้ าตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การตัดสินใจการเข้าร่วมกิจกรรม และการตรวจสอบประเมินผล 
เช่น การเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า ด้วยการ
น าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการใช้ควบคู่กับการจัดการน้ า ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการน าน้ า
มาใช้เพ่ือการเกษตรได้ทุกฤดูกาล ตลอดถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าให้คงอยู่และมีใช้อย่างยืนยาว 
การจัดสรรน้ าด้วยความยุติธรรม เคารพกฎระเบียบของชุมชน และการควบคุมการใช้น้ า การใช้น้ า
อย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่า เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในทุกชุมชน ตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรน้ า เกิดการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าและใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะน าไปสู่
กระบวนการจัดการน้ า ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ า การ
จัดสรรน้ าก็จะเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรมได้ใช้น้ าที่เหมาะสมเพ่ือการด าเนินงานด้าน
การเกษตร และการควบคุมการใช้น้ าในปริมาณทีเพียงพอต่อความต้องการของพืช ก่อให้เกิดผลผลิตที่
มีคุณภาพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน น าไปสู่การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

วีระชัย จิตรบรรเทา๘๒ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการ
ชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมชองเกษตรกรในการ
จัดการชลประทาน ซึ่งมีกิจกรรมรวมทั้งสิ้นจ านวน ๘ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วม ได้แก่ ๑) ความตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรน้ า ๒) การเข้าร่วมกิจกรรม อบรมสัมมนา 
และทัศนศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับการชลประทาน ๓) อิทธิผลจากกลุ่มเพื่อนบ้าน ๔) ความเชื่อถือบุคคล
ส าคัญในท้องถิ่น ๕) การได้รับน้ าและการใช้น้ า ๖) ลักษณะของโครงการชลประทาน ๗) การสร้าง
แรงจูงใจในการบริหารจัดการชลประทาน และ ๘) บทบาทผู้น าส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการมี
ส่วนร่วม ได้แก่ (๑) ด้านการส่งน้ าและบ ารุงรักษา (๒) ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชลประทาน 
(๓) ด้านสมาชิกลุ่มผู้ใช้น้ า 

                                                           
๘๑ ณัฎยาณี บุญทองค า, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๖๕. 

๘๒ วีระชัย จิตรบรรเทา, “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการชลประทานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (มีนาคม ๒๕๕๒): ๒๙-๓๐. 



๙๐ 
 

อัครเดช พรหมกัลป์และคณะ๘๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้ า
เชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย” ผลการวิจัย พบว่า  แบบจ าลองเชิงกลยุทธ์ในการ
จัดการชุมชนกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 3.๑) ก่อนเกิดอุทกภัยนั้นจะต้องขับเคลื่อน
นโยบายให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีแวดล้อมของชุมชน ลดระเบียบและขั้นตอน ส่งเสริมให้เ กิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตตามวิถีทางธรรมชาติบนพ้ืนฐานมีส่วนร่วม มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และทรัพยากรสนับสนุน 3.๒) ในขณะประสบอุทกภัยนั้นจะต้องจัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อ้านวย
การแก้ไขปัญหาฉุกเฉินชุมชน เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพ้ืนที่  ช่วยเหลือกันใน
การจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ ประสานงานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
ขุดลอกล้าคลองและเพ่ิมช่องทางในการระบายน้ า จัดสร้างศูนย์พักพิง อพยพประชาชนไปยังพ้ืนที่
ปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าเยียวยา รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดความเตรียด 3.๓) 
หลังประสบอุทกภัยจะต้องจัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเร่งปรับปรุงแก้ ไข
สภาพแวดล้อมในชุมชน ขอรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในการฟ้ืนฟู แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย 
และทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเ วลา และน้า
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน และ 3.๔) การบูรณาการเพ่ือความยั่งยืน จะต้องสร้างจิตส านึกร่วมกัน 
รับผิดชอบร่วมกัน เรียนรู้ปัญหา อยู่ร่วมกับปัญหา สร้างพลังในการขับเคลื่อน มุ่งเน้นเป้าหมายทาง
คุณค่าท่ีสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติและวิถีของชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กันยารัตน์ รินศรี๘๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธ: 
กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิง จ.เชียงใหม่” ผลการวิจัย พบว่า การจัดการทรัพยากรน้ าตามหลัก
พระพุทธศาสนา เป็นการจัดการทรัพยากรน้ าให้คุ้มค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องอิงอาศัย
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดทรัพยากรน้ าด้วย ส่วนความส าคัญของทรัพยากรน้ า 
ได้แก่ มีความสัมพันธ์ในแง่พ่ึงพาอาศัยกับทรัพยากรชนิดอ่ืน เช่น ป่าไม้ ในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกัน มี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ มีความส าคัญในแง่การจัดการเพ่ือ
เกษตรกรรม และเป็นสถานที่รื่นรมย์พักผ่อนหย่อนใจ และแสดงออกโดยผ่านหลักพุทธธรรม พระวินัย 
ศาสนพิธี และบทบาทของพระสงฆ์การจัดการทรัพยากรน้ าของกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิง จ.เชียงใหม่ เป็น
การจัดการทรัพยากรน้ าร่วมกันระหว่าง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารัฐ องค์กรปกครองสร้างท้องถิ่น กลุ่มชุมชนน้ าปิง และพระสงฆ์เข้ามามีส่วน
ร่วม โดยเห็นว่าทรัพยากรน้ าเป็นของสาธารณะจึงมีการจัดการทรัพยากรน้ าร่วมกัน มีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ และใช้อ านาจรัฐในการจัดการทรัพยากรน้ าส าหรับการจัดการ
ทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธของกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิง จ.เชียงใหม่ เป็นการจัดการแบบบูรณา
การโดยใช้หลักพุทธธรรม อ านาจรัฐ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระบวนการชุมชนในการจัดการ
                                                           

๘๓ อัครเดช พรหมกัลป์และคณะ, “การจัดการชุมชนพ้ืนท่ีกลางน้ าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย”, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, ๒๕๕9), หน้า ๒๕5-270. 

๘๔ กันยารัตน์ รินศรี, “การจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธ : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่ม 
น้ าปิง จ.เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๓๔. 



๙๑ 
 

ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายส่วนรูปแบบการจัดการทรัพยากร
น้ าเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรสร้างคุณธรรมในจิตใจ ใช้กฎหมายควบคุมพฤติกรรม
ด าเนินงานแบบเครือข่าย และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บุญญารัตน์ เครือวัลย์ และคณะ๘๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน 
การจัดการน้ าชลประทาน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษายางมณี” ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรมีอายุ
เฉลี่ย ๕๔.๖๔ ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นเกษตรกรที่สมรสแล้ว และมีจ านวนแรงงานใน
คนเฉลี่ย ๒ คน มีรายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ย ๒๓๒,๒๕๘.๓ บาทต่อปี มีรายได้นอกภาคการเกษตร
เฉลี่ย ๒๓,๒๒๕.๐ บาทต่อปี มีพ้ืนที่ทางการเกษตรของตนเองเฉลี่ย ๒๐.๒๘ ไร่ มีพ้ืนที่ทางการเกษตร
เช่าจากผู้อ่ืนเฉลี่ย ๑๙.๐๗ ไร่ และมีปริมาณผลผลิตนาปรังเฉลี่ย ๗๙๐.๙๗ กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณ
ผลผลิตนาปีเฉลี่ย ๔๓๗.๐๘ กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานและส่วนใหญ่
ไม่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน มีการรับข่าวสารด้านการจัดการน้ าชลประทนจากสื่อบุคคล มี
ที่ตั้งพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่บริเวณกลางคูมากที่สุด ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการชลประทานอยู่ใน
ระดับมาก และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ า
ชลประทานอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้นอกภาคการเกษตร 
และการรับข่าวสารด้านการจัดการน้ าชลประทานมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
การจัดการน้ าชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษายางมณี อย่างมีส าคัญทางสถิตที่ระดับ ๐.๐๕ 
ปริมาณผลผลิตข้าวนาปี การเป็นสมาชิกกลุ่ม การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน ประโยชน์ที่ได้รับ 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกา รจัดการน้ า
ชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษายางมณี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

เพ็ญฑิตา เอ่ียมชม และคณะ๘๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ต่อสถานการณ์ภัยแล้งในอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี” ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอ าเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี มีการปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งภาพรวมในระดับต่ า โดยสามารถแบ่งเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการผลิตปรับตัวในระดับต่ า ๒) ด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีวิตปรับตัวในระดับ
ปานกลาง และ ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน และสังคมเพ่ือจัดการกับสถานการณ์ภัยแล้ง ปรับตัว
ในระดับต่ า นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการ
ปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้ง ได้แก่ อายุ การศึกษา พ้ืนที่ปลูกข้าว จ านวนแรงงาน การปลูกพืช
หมุนเวียน การมีรายได้นอกภาคเกษตร ความรู้ด้านการจัดการกับสถานการณ์ภัยแล้ง และการรับรู้ถึง
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีดังนี้ ๑) ควรส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกรนอกเหนือจากการท าการเกษตรเพียงอย่างเดียว ๒) ควรส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนและ
เกษตรผสมผสาน และ ๓) ควรจัดเตรียมระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรองรับกับสถานการณ์ภัย
แล้ง เป็นต้น 

                                                           
๘๕ บุญญารัตน์ เครือวัลย์ และคณะ, “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ าชลประทาน

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษายางมณี”, วารสารส่งเสริมการเกษตรและการสื่อสาร, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (2012): ๒. 
๘๖ เพ็ญฑิตา เอี่ยมชม, “การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสถานการณ์ภัยแล้งในอ าเภอเมือง 

จังหวัดลพบุรี”, วารสารเกษตรพระวรุณ, ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2560): ๑๙๑. 



๙๒ 
 

สรุปได้ว่า จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสังเคราะห์ข้อค้นพบจาก
ผลงานวิจัยในบริบทการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน พบว่า สามารถสรุปผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน จากการให้น้ าหนักความถี่ในการศึกษา ๓ อันดับแรก คือ 
การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ และการจัดการความรู้  โดยสามารถแสดงดัชนี และตัวชี้ 
วัดคุณลักษณะของตัวแปรแฝงได้ ขณะเดียวกันผลจากการทบทวนยังคันพบตัวแปรส่งผ่าน และ 
ตัวแปรแฝงภายในที่ท าหน้าที่เป็นตัวแปรตาม คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ของชุมชน 

๒.๑๐ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาการวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการใน 

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยได้สรุปผลจากการทบทวนแนวคิด และ
สังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

๑) ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) ประกอบด้วย ๓ ตัวแปร 
๑.๑) การมีส่วนร่วม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observation Variable) คือ 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ, การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ, การมีส่วนร่วมผลประโยชน์ และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(๒๕๔๖), ถวิลวดี บุรีกุล, (๒๕๔๘), สุคนธ์ เครือน้ าค า และคณะ (๒๕๔๕), ส านักส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  (๒๕๕๕) , สถาบันพระปกเกล้า , (๒๕๕๑) และ United Nation (1981) 
ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ Cohen J.M. and Uphoff  N.T., (1977) 

๑.๒) การบริหารจัดการ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observation Variable) 
คือ การวางแผน, การจัดการองค์กร, การควบคุม และการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิรัช วิรัชนิภำวรรณ (2559) ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ Henri Fayol 
(1916) , Gulick & Urwick (1936), Harold D. Koontz (1972), Ernest Dale (1968), Bartol & 
Martin (1991), Edwards Deming (1995), และ Gary Dessler (1997) 

๑.๓) การจัดการความรู้ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observation Variable) 
คือ หลักการสร้างความรู้, หลักการปฏิสัมพันธ์, หลักการเรียนรู้กระบวนการ, หลักการมีส่วนร่วมทาง
ร่างกาย และหลักการประยุกต์ใช้ความรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณ,ี (๒๕๕๒), Kucza, 
Timo, (2001), Tannenbaum (1958) และ Bacha, E. (2012)  

๒) ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable) ประกอบด้วย ๒ ตัวแปร 
๒.๑) อปริหานิยธรรม 7 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observation Variable) 

คือ ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย เคารพเชื่อฟังหัวหน้ากลุ่ม
เกษตรผู้ใช้น้ าปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า เคารพกฎกติกาของกลุ่มเกษตรผู้ใช้
น้ า และให้การยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน สอดคล้องกับที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖, ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๑๓๔/๗๘-๘๐ และอง. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๐/๑๘-๒๒. 



๙๓ 
 

๒.๒) การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้ (Observation Variable) คือ การป้องกัน, การเตรียมความพร้อม, การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน และการฟื้นฟู สอดคล้องกับแนวคิดของ Ripan Debnath (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๑0  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 

 

การบริหาร
จัดการ 

 

การวางแผน 

การจัดองค์การ 

การควบคุม 

หลัก 

อปรหิานิย

ธรรม ๗  
 

เคารพกฎกติกาของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า 

ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า 

การให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพ 

ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย 

ด าเนินการร่วมกันโดยพร้อม
เพรียง 

ประชุมกันโดยสม่ าเสมอ 

ยกย่องเชิดชู และสนบัสนุนผู้มีความรู ้

 

การแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
ของชุมชน 

การฟื้นฟ ู

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

การเตรียมความพร้อม 

การป้องกัน 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

การมสี่วนร่วมในการประเมินผล 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
การมีส่วน

ร่วม 

 

การจัดการ
ความรู้ 

หลักการปฏิสัมพันธ์ 

หลักการเรียนรู้กระบวนการ 

หลักการสร้างความรู ้

หลักการเรียนรู้ร่วมกันในการ
ด าเนินการ 

หลักการประยุกต์ใช้ความรู้ 



 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาความสอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

หลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์  
๒. วิเคราะห์โมเดลจ าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ และ ๓. พัฒนาโมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ รวมทั้งศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล ออกแบบการวิจัยด้วย
วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ คือ ขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัย รูปแบบการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

3.2 รูปแบบการวิจัย 
3.3 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้เชี่ยวชาญ 

๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓.๓ ผู้เชี่ยวชาญ 

๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔.๑ แบบสอบถาม 
๓.๔.๒ แบบสัมภาษณ์ 
๓.๔.๓ แบบประเมินผลในการสนทนากลุ่ม 

๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕.๑ การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๓.๕.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
๓.๕.๓ การเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๓.๕.๔ การเก็บรวมรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 

๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๖.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๓.๖.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๓.๖.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
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3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินการในวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและข้ันตอน
การวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรวิจัย ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการ การจัดการความรู้ หลักอปริหานิยธรรม ๗ และ 
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นตัวแบบในหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งต ารา เอกสาร
วิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือขอค าแนะน าและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ ไขข้อบกพร่อง 
ให้สมบูรณ์  

ขั้นตอนที่ 2 กำรด ำเนินกำรวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิด
ของการวิจัย เพ่ือการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาเครื่องมือ ปรับปรุง  
คุณภาพ และน าเครื่องมือที่พัฒนาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ ทั้งนี้ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยใน
ขั้นตอนที่ 2 นี้จะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  กระบวนกำร  ผลที่ได้รบั 
ตอนที่ 1     

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี ้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งเอกสาร
ภายในและต่างประเทศ 

2. สร้างกรอบแนวคดิในการวจิัย  
๓. ศึกษาความสอดคลอ้งโมเดล

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุหลกั 
พุทธบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชมุชน 
ในจังหวัดนครสวรรคก์ับขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ 

 

 1. วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้งเพือ่หาปัจจัยเชิงสาเหตุหลักพทุธบรูณาการ
ในการแก้ไขปญัหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค ์

2. สร้างกรอบแนวคดิในการวจิัย จากผลของการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ (Systematic Reviews) 

3. จัดท าเครือ่งมอืวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(แบบสอบถาม) 

๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาและน ามาหาค่า IOC 

๕. Try out โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอบบาค 

๖. ด าเนนิการแจก และเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๗๐ ชุดในจังหวดั
นครสวรรค ์

๗. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใชก้ารวิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงบรรยาย สถิตเิชิงสรุปอ้างอิง ( ,S.D., ค่ารอ้ยละ 
และด าเนินการวิเคราะห์สมการโครงสร้างดว้ย
โปรแกรมส าเรจ็รูปเพือ่การวจิัยทางสังคมศาสตร์ 

 

 1. นิยามศัพทท์ี่เกี่ยวขอ้งเพือ่เป็น
แนวทางในการพฒันากรอบ
แนวคิดในการวิจัย 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
3. ได้ข้อมูลเชิงปริมาณจากการตอบ

แบบสอบถามจ านวน ๕๗๐ ชุด 
๔. ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
    ๔.๑ ได้ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
          เกี่ยวกับลักษณะกลุ่มตวัอย่าง 
          การแจกแจงของกลุ่มตวัอย่าง 
   ๔.๒ ได้ผลการศึกษาเกี่ยวกับหลัก 
         พุทธบูรณาการในการแก้ไข 
         ปัญหาภัยแล้งของชมุชนใน 
         จังหวัดนครสวรรค ์
   ๔.๓ ได้โมเดลความสมัพันธเ์ชิง

สาเหตุหลักพทุธบูรณาการใน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ชุมชนในจังหวัดนครสวรรคก์ับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

     
ตอนที่ 2     
วิเคราะห์โมเดลจ าลองหลักพทุธ
บูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค ์

 1. การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื CVI 
2. วิเคราะห์โมเดลจ าลองหลักพทุธบูรณาการในการ

แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชมุชนในจังหวัดนครสวรรค์
โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกับผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
จ านวน ๑๘ รูปหรอืคน  

3.  ใช้วิธกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

4. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
5. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 

Observation)  
 

 ได้โมเดลจ าลองหลกัพุทธบรูณาการใน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค ์
  

     
ตอนที่ 3 
๑. พัฒนาโมเดลความสัมพนัธ์เชิง 

สาเหตุหลักพทุธบูรณาการใน
แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชมุชนใน   
จังหวัดนครสวรรค ์

๒. ตรวจสอบความเหมาะสมของ 
    โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหต ุ
    หลักพทุธบูรณาการในแก้ไข 
   ปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน 
   จังหวัดนครสวรรค ์
 

  
๑. ตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลหลกัพุทธบูรณา

การในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะกับ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๘ รูปหรือคน เพือ่ยืนยันรูปแบบ 

๒. ใช้วิธีการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
๓. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
๔. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
   Observation) 

  
๑. ได้ชุดความรูข้องโมเดลหลักพทุธ

บูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค ์

๒. ได้โมเดลหลกัพุทธบูรณาการในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชมุชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ (ฉบับสมบูรณ์) 

 

ภำพที่ 3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอ
เพ่ือพิจารณา และเผยแพร่ต่อไป 

๓.2 รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ผู้วิจัยได้ใช้แผน
แบบการวิจัยแบบผสมวิธีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Qualitative Method to Extend Quantitative Results)  

 
 

                                                                        ผลการวิจัย 

 

 

 
 

 

ภำพที่ ๓.2  แผนแบบงานวิจัย1 
 

จากแผนแบบงานวิจัยในภาพที่ ๓.๑ ท าให้ได้แนวทางในการออกแบบการวิจัยโดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ ๑ กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยเริ่มจากการศึกษาวิจัย
ในเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดย
เลือกตามเกณฑ์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ๑) ความจริง (Authenticity) ๒) ความถูกต้องน่าเชื่อถือ 
(Credibility)  ๓) การเป็นตัวแทน (Representativeness)  และ ๔) ความหมาย (Meaning)  
ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารที่น ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยน าผลที่ได้
รับมาด าเนินการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย และด าเนินการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ที่มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

 

 
                                                           

1 นงลักษณ์ วิรัชชัย, วิจัยและสถิติ: ค ำถำมชวนตอบ, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไอคอน 
พริ้นติ้ง, ๒๕๕๒), หน้า ๕๖-๕๗. 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิง

คุณภาพ 
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ระยะที่ ๒ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
๑) การสัมภาษณ์เชิ งลึก ( In-depth Interview)  กับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 

Informants) ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และตัวแทนชุมชน จ านวน ๑๘ รูปหรือคน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
Observation) เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และ
เสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง 
หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตัวแปรศึกษา คือ ชุดความรู้การจัดการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  

๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
ผู้วิจัยก าหนดการการสนทนากลุ่มเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน ฝ่ายการเกษตรกร 
นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์อย่างรอบด้านด้วยความละเอียดลึกซ้ึง จ านวน ๘ รูปหรือคน  

๓.๓ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญและผู้เช่ียวชำญ 
๓.๓.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

๑) ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร
ในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป จ านวน 6,๖14 คน2 

๒) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยก าหนดการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดเกษตรกรผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรตามล าน าคลองกระถินที่
อาศัยอยู่เขตต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย, เขตต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว และเขตต าบล
บางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป  

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์สมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) จ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่พอสมควร ด้วย
สาเหตุนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยอาศัยแนวคิดของ Hair และ
คณะ3 ที่ได้เสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) โดยพิจารณาจากขนาดของโมเดล ซึ่งโดยทั่วไปมัก
ใช้ผู้ตอบจ านวน ๕-20 คน ต่อค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า 1 ตัว ทั้งนี้ ในโมเดลการวิจัย  
มีจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า จ านวน ๕๗ ค่า ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควร 

                                                           
2 กลุ่มผู้ใช้น้ าคลองกระถิน, “ทะเบียนสมำชิกกลุ่มผู้ใช้น้ ำคลองกระถิน” ประจ าปี 2562. (อัด

ส าเนา). 
3 Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E., Multivariate data analysis: A 

global perspective, 7th ed., (New Jersey: Pearson Education Inc., 2010), pp. 100-102. 



๙๙ 

 

มีจ านวนระหว่าง ๒๘๕-๑,๑๔๐ โดยวิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 10 เท่าของจ านวนพารามิเตอร์ 
ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ มีจ านวน ๕๗๐ คน ซึ่งถือว่าขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีความเหมาะสม และเพียงพอที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) 

ดังนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๕๗๐ คน ให้เป็นสัดส่วน โดย
พิจารณาจากจ านวนประชากร เพ่ือให้ได้ข้อมูลมีลักษณะกระจาย และมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของ
ประชากร จากเกษตรกรผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค์ โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เป็นระดับในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วนโดย
ใช้สูตร ดังนี้ 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละชั้น = จ านวนตัวอย่างทั้งหมด × จ านวนประชากรในแต่ละชุมชน 
                    จ านวนประชากรทั้งหมด 

 
จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นของเกษตรกรผู้ใช้น้ าเพื่อการเกษตร

ในจังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปในในเขตต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย เขต
ต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว เขตต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสงในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๓ 
ต าบลใน ๓ อ าเภอ ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

หมู่ที่ หมู่บ้ำน จ ำนวนเกษตรกร 
(คน) 

จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

ต ำบลหนองกรด 3,552 253 
1 บ้านบึง 297 22 
2 บ้านแหลมยาง 134 10 
3 บ้านพลัง 365 27 
4 บ้านคลองเคียน 295 22 
5 บ้านหนองเสือ 346 25 
6 บ้านคลองคต 217 16 
7 บ้านใหม่ 297 22 
8 บ้านทุ่งสนามชัย 212 16 
9 บ้านหนองปรือ 234 17 

10 บ้านหนองกรด 189 14 
11 บ้านหนองแขม 182 13 
12 บ้านตอนางงอน 72 5 

 



๑๐๐ 

 

ตำรำงท่ี ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

หมู่ที่ หมู่บ้ำน จ ำนวนเกษตรกร 
(คน) 

จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

ต ำบลหนองกรด   
13 บ้านหนองบัว 236 17 
14 บ้านหอมพัฒนา 249 18 
15 บ้านบึงใต ้  227 16 

ต ำบลหนองเต่ำ 2484 177 
1 บ้านหนองแพงพวย 268 19 
2 บ้านหนองเต่าใต ้ 200 14 
3 บ้านยางใหญ่ 186 13 
4 บ้านทุ่งตาทั่ง 214 15 
5 บ้านกัลยารัตน์ 454 32 
6 บ้านลาดเค้า 320 23 
7 บ้านป่าอีมุ้ย 172 12 
8 บ้านห้วยรั้ว 395 28 
9 บ้านหนองเต่าเหนือ 196 14 

10 บ้านเนินโพธิ์ 79 6 
ต ำบลบำงเคียน 1979 141 

1 บ้านคลองคล้า 216 15 
2 บ้านสันเนิน 115 8 
3 บ้านลาด 120 9 
4 บ้านบางไอ้วุ่น 122 9 
5 บ้านท่ามะพลับ 156 11 
6 บ้านกบละคร 137 10 
7 บ้านลาด 118 8 
8 บ้านหนองสนุ่น 61 4 
9 บ้านวังคลัก 157 11 

10 บ้านบึงหมัน 205 15 
11 บ้านคลองยาง 89 6 
12 บ้านเนินสะเดา 142 10 
13 บ้านบางเคียน 223 16 
14 บ้านบางเคียน 118 8 

 รวม 8,015 570 



๑๐๑ 

 

๓.๓.2 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยก าหนดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น  
ด้าน ๆ ประกอบด้วย ๑. ด้านเกษตรกรผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ๒. ด้านผู้น าชุมชน ๓. ด้านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๔. ด้านนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน จ าแนกเป็น ๔ ด้าน ส าหรับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดังนี้ 

๑. ด้ำนเกษตรกรผู้ใช้น้ ำเพื่อกำรเกษตร จ ำนวน ๕ คน ประกอบด้วย 
๑) นายสีลา จันทวงค์  เกษตรกรต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย  
๒) นายไพโรจน์ มาเวียงจันทร์ เกษตรกรต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย  
๓) นายสมยศ นุชสวาท   เกษตรกรต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย  
๔) นายชัยวัฒน์ กล่ าโพธิ์  เกษตรกรต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว  
๕) นายสมพี จันทวงค์   เกษตรกรต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย  

๒. ด้ำนผู้น ำชุมชน จ ำนวน ๕ รูปหรือคน ประกอบด้วย 
๑) พระครูนิรันดร์สีลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหนองกรด เจ้าคณะต าบล 

       หนองกรดเขต ๑ ต าบลหนองกรด  
อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

๒) พระครูนิวาสบุญวิสิฐ  เจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาวาส ต าบลหนองกรด  
     อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
๓) พระอธิการวิก ฐานวีโร   เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ ต าบลหนองกรด อ าเภอ 
     บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
๔) นายวีรัตน์ วงษ์เวียงจันทร์   ผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ ต าบลหนองกรด อ าเภอ 

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
๕) นายกฤษณะ คงทรัพย์  ผู้ใหญ่บ้านบึง ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพต 
     พิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

๓. ด้ำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน ๖ คน ประกอบด้วย 
๑) นายบุญล้ า กลิ่นจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า  

อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
๒) นายธวัช ศรีอยู่รอด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเคียน  

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
๓) นายสุชาติ น้อยชม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเคียน  

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
๔) นายนิกร กล่ าโพธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า  

อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
๕) นายบรรจง แตงน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด  

อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 



๑๐๒ 

 

๖) นายประทีป สัมมา   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
     หนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด 

นครสวรรค์ 
๔. ด้ำนนักวิชำกำรทำงรัฐประศำสนศำสตร์ จ ำนวน ๒ คน ประกอบด้วย 

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๒) อาจารย์ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
นครสวรรค์ 

๓.3.3 ผู้เชี่ยวชำญ (Experts) 
ผู้วิจัยก าหนดการประชุมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์และพระพุทธศาสนา ประชาชน โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์อย่างรอบด้านด้วยความละเอียดลึกซ้ึง จ านวน ๘ รูปหรือคน ประกอบด้วย 

๑) พระราชรัตนเวที ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒) พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๓) ผศ.ดร.สมคิด  พุ่มทุเรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๔) ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๕) นายสุรสิทธิ์  แตงน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี ๕  
 จังหวัดนครสวรรค์ 
๖) นายถวิล  เจริญคง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า  
 อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
๗) นายสมคิด สุรินทร ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ าคลองกฐิน/นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์ 



๑๐๓ 

 

๘) นายสุวิทย์  พิลึก ก านันต าบลบึงปลาทู อ าเภอบรรพตพิสัย  
  จังหวัดนครสวรรค์ 

๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือทั้งหมด ๓ ประเภท ประกอบด้วยแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเชิงส ารวจ (Questionnaire) ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และแบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) และแบบประเมินผลส าหรับการสนทนากลุ่ม ส าหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

3.4.1 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเชิงส ำรวจ (Questionnaire) 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเชิงส ารวจ (Questionnaire) 
ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม 
ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.๑) ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รายงานวิจัย รายงานการประชุมต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย เพ่ือก าหนดนิยาม
ตัวแปรที่ใช้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัยซึ่งได้นิยามตัวแปรที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดดังนี้  

1.๒) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

1.๓) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.๔) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น พร้อมทั้ง
นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  

1.5) น าเครื่องมือที่ได้จากการไปทดลองแจก (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน ๓๐ ชุด มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

1.6) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
1.7) รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปที่เป็นเชิงสถิติ 

และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพ่ือน ามาสู่กระบวนการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview 
Form) 

๒) ลักษณะของแบบสอบถำม 
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงส ารวจ 

(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบวิจัย โดยการสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 
ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน ๖ ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง และ
ทางอ้อมต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงภายนอก 



๑๐๔ 

 

(Exogenous Latent Variables) จ านวน ๓ ตัวแปร ประกอบด้วย ๑) การมีส่วนร่วม ๒) การบริหาร
จัดการ และ ๓) การจัดการความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ภายนอก (Exogenous 
Observed Variables) จ านวน ๖๕ ข้อค าถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) การมีส่วนร่วม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร ได้แก่ ๑.๑) การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๑.๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ๑.๓) การมีส่วนร่วมผลประโยชน์ และ 
๑.๔) การมีส่วนร่วมการประเมิน จ านวน ๒๐ ข้อ 

๒) การบริหารจัดการ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร ได้แก่ ๒.๑) 
การวางแผน ๒.๒) การจัดการองค์กร ๒.๓) การควบคุม และ ๒.๔) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน จ านวน 
๒๐ ข้อ 

๓) การจัดการความรู้ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๕ ตัวแปร ได้แก่ ๓.๑) 
หลักการสร้างความรู้ ๓.๒) หลักการปฏิสัมพันธ์ ๓.๓) หลักการเรียนรู้กระบวนการ ๓.๔) หลักการมี
ส่วนร่วมทางร่างกาย และ ๓.๕) หลักการประยุกต์ใช้ความรู้ จ านวน ๒๕ ข้อ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็น
ตั วแปรแฝงภายใน  (Endogenous Latent Variables)  จ านวน  ๒  ตั วแปร  ประกอบด้ วย  
๑) อปริหานิยธรรม ๗ และ ๒) การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์   
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ภายใน (Endogenous Observed Variables) จ านวน ๕๕ ข้อค าถาม 
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) อปริหานิยธรรม ๗ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๗ ตัว ประกอบด้วย 
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย เคารพเชื่อฟังหัวหน้ากลุ่มเกษตร
ผู้ใช้น้ า ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า เคารพกฎกติกาของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า 
และให้การยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๓๕ ข้อ 

๒) การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย การ
ป้องกัน, การเตรียมความพร้อม, การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟู รวม ๒๐ ข้อ  

โดยแบบสอบถามตอนที่ ๒ และ ๓ เป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 4 ค าตอบมี ๕ ระดับ ดังนี้ 

๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก  
๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
๑ หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

                                                           
4 Likert, Rensis, The Method of Constructing and Attitude Scale, (New York: Wiley & 

Son, 1970), pp. 90-95. 



๑๐๖ 

 

ตำรำงท่ี ๓.๒  โครงสร้าง และน้ าหนักข้อค าถามของแบบสอบถาม 
 

ล ำดับที่ ตัวแปร น้ ำหนัก (%) 
จ ำนวนข้อ

ค ำถำมที่สร้ำง 
1. การมีส่วนร่วม 16.67 20 
2. การบริหารจัดการ 16.67 20 
3. การจัดการความรู้ 20.83 25 
4. อปริหานิยธรรม 7 29.16 35 
5. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 16.67 20 

รวม  100.00 120 

 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 
(Open ended Questions) จ านวน ๑ ข้อ 

๓) กำรตรวจสอบและหำคุณภำพของแบบสอบถำม 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนโดยได้น า

แบบสอบถามหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) มีขั้นตอนการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

3.1) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ออกแบบไว้ 

3.2) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว 
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

3.2.1)  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ 
    คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3.2.2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

   รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3.2.3)  รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์สรรค์ สิทธิไชยเมธี  
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

3.2.4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร 
   นักวิจัย/อาจารย์ประจ าคณะศิลปะศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

3.2.5)  นายสุวิทย์ พิลึก  
   ก านันต าบลบึงปลาทู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 



๑๐๗ 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยก่อนน าไปใช้ เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหา
สาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวัด
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามแต่ละข้อ และวัตถุประสงค์ 
(IOC : (The Index of Item Objective Congruence)) ที่มีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 

+๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย  
  ๐ หมายถึง ไมแ่น่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย  
 -๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย  
 

หลังจากนั้นน าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องฯ โดยใช้สูตรของ 
Rovinelli & Hambleton๕ มีสูตรการค านวณดังนี้  

ใช้สูตร   IOC  =  ∑R

N
 

 

IOC  คือ  ดัชนีความสอดคล้อง  
                          (Index of Item – Objective Congruence) 
R  คือ  คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ  
∑R  คือ  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
N  คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

 

เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้  ข้อค าถามแต่ละต้องมีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 แสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีความเหมาะสมในการใช้วัดตัวแปรที่
ท าการศึกษาได้ ส่วนข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 จะต้องท าการปรับปรุงหรือตัดออก เนื่องจาก
ไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งเครื่องมือการวิจัยฉบับนี้ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 ทุกด้าน ซึ่ง
ถือว่าเครื่องมือใช้ได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.80 จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ รูป
หรือคน มาเป็นข้อค าถาม ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่าแบบสอบถามทุกข้อที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีความเท่ียงตรงของเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ1 

3.๓) หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค  
(α: Cronbach’s Alpha Coefficient)๖ โดยพิจารณาชุดตัวแปรที่มีลักษณะข้อมูลเป็นอันตรภาค ๕ 
ระดับ ประมาณค่าจากการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา หากมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.70 จึงจะเป็น

                                                           
๕ Rovinelli, R.J. and Hambleton, R.K. “On the Use Content Specialiats in the Assessment 

of Criterin Reference Test Item Validity”, Dutch Journal of Educational Research, 2, (1977): 49-
60. 

๖ Cochran, W. G., Sampling Techniques, Third Edition, (New York: John Wiley & Sons, 
Inc, 1977), p. 200. 



๑๐๘ 

 

แบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือ๗ โดยเกณฑ์การประเมินความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค ใช้หลักแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb)๘ 

สัมประสิทธิ์แอลฟำ (α)   ระดับควำมเชื่อม่ัน 
มากกว่า  0.90   ดีมาก 
มากกว่า  0.80   ดี 
มากกว่า  0.70   พอใช้ 
มากกว่า  0.60   ระดับค่อนข้างพอใช้ 
มากกว่า  0.50   ต่ า 
น้อยกว่า  0.50   ไม่สามารถรับได้ 

เมื่อได้ด าเนินการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแล้ว จากนั้นน าผลการ
วิเคราะห์มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้ว
จึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน ๕๗๐ คน ซึ่งเครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
รายข้อทั้งฉบับได้เท่ากับ 0.966 ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ดีมาก แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ 
และสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ ดังมีรายละเอียดดังตารางที่ ๓.3 ดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๓.3  ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามจ าแนกตามตัวแปรแฝง  

ข้อที่                     ด้ำน ค่ำควำมเที่ยง 
1. การมีส่วนร่วม .961 
2. การบริหารจัดการ .961 
3. การจัดการความรู้ .954 
4. อปริหารนิยธรรม 7 .959 
5. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง .956 
 ทั้งฉบับ .966 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๗ Santos, J.  R.  A.  “Cronbach’ s alpha:  A Tool for Assessing the Reliability of Scales” , 

Journal of extension, 37(2) (1999): 1-5. 
๘ ล าพอง กลมกูล, “อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลการปฏิบัติการในช้ันเรียน: การ

วิจัยแบบผสมวิธี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๕-๑๒๕. 



๑๐๙ 

 

๓.๔) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง  
ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีตรวจสอบ

ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรให้ได้ 
เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
ว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในเมทริกซ์ใด ไม่
มีความสัมพันธ์กัน หรือมีความสัมพันธ์กันน้อย แสดงว่าเมทริกซ์นั้นไม่มีองค์ประกอบร่วมกัน และไม่
จ าเป็นในการน าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ส าหรับค่าสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน คือ  

ค่าสถิติ  Bartlett’s Test of Sphericity เ พ่ือทดสอบว่าตัวแปรต่าง ๆ มี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยมีสมมติฐานของการทดสอบ ดังนี้ 

H0: Correlation Matrix เป็น Identity Matrix (เมทริกซ์ที่มีค่าในแนว
ทแยงเป็น ๑ ค่านอกแนวทแยงเป็น 0) หรือตัวแปรต่าง ๆ ไม่สัมพันธ์กัน 

H1: Correlation Matrix ไม่ เป็น Identity Matrix หรือตัวแปรต่าง ๆ 
สัมพันธ์กัน 

ถ้าค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคัญ แสดงว่า ตัวแปรต่าง ๆ 
มีความสัมพันธ์กันสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

ค่ าดั ชนี ไก เซอร์ - เม เยอร์ –ออลคิน  (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy = KMO)  ซึ่งค่า KMO ควรมีค่าระหว่าง ๐ ถึง ๑ ค่าจะเท่ากับ ๐ เมื่อตัวแปร
แต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปรอ่ืน โดยปราศจากความคาดเคลื่อน ส่วนค่าในช่วงอ่ืน ๆ แปล
ความหมาย ดังนี้ 

 

.๘๐ ขึ้นไป  เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก 

.๗๐ - .๗๙  เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดี 

.๖๐ - .๖๙  เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบปานกลาง 
 .๕๐ - .๕๙  เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบน้อย 
 น้อยกว่า .๕๐ ไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบไม่เหมาะสมและ 

   ไม่สามารถยอมรับได๙้                                                     
 

ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรง
ของโมเดลแบบมีตัวแปรส่งผ่านด้วยโปรแกรม Lisrell จ าเป็นต้องมีการเตรียมเมทริกซ์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบ และในการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้การแปลความหมายของขนาดความสัมพันธ์๑๐ ดังนี้  

 

                                                           
๙ Hair, J. F., and Other, Multivariate Data Analysis, (6th ed.), (New Jersey: Prentice-Hall, 

Inc., 2006), pp. 114-115. 
๑๐ Hinkle, Wiersma, & Jurs, Applied Statistics for the Behavioral Sciences, (5 th ed.), 

(Boston: Houghton Mifflin, 2003), p. 109. 



๑๑๐ 

 

            ขนำดควำมสัมพันธ์        ควำมหมำย 
  ๐.๐ – ๐.๓   มีความสัมพันธ์กันต่ ามาก 
  ๐.๓ – ๐.๕   มีความสัมพันธ์กันต่ า 
  ๐.๕ – ๐.๗   มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
  ๐.๗ – ๐.๙   มีความสัมพันธ์กันสูง 
  ๐.๙ – ๑.๐   มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 

 
เมื่อได้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละองค์ประกอบ จากนั้น

ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) ด้วยโปรแกรม Lisrell๑๑ โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๑๒๐ คน แสดงผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

๑) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงองค์ประกอบของกำรมีส่วนร่วม (PART) 
ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม (PART) สามารถ

พิจารณาได้จากค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน, ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับค่าเมทริกซ์
เอกลักษณ์ และค่าความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย มีรายละเอียดตามตารางที่ ๓.๕ 
ดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๓.4   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างองค์ประกอบ 
      ของการมีส่วนร่วม 
 

ตัวแปร PART1 PART2 PART3 PART4 
PART1 1.000    
PART2 0.838** 1.000   
PART3 0.758** 0.781** 1.000  
PART4 0.803** 0.765** 0.806** 1.000 
MEAN 4.0533 4.0383 3.9133 3.9583 
SD 0.60958 0.59876 0.61123 0.62706 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.837 
Bartlett's Test of Sphericity = 419.735 , df = 6 , p = 0.000 

หมำยเหตุ: **p < 0.01 ระดับการให้คะแนน 5 ระดับ 
 

จากตารางที่ ๓.4 แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม (PART) พร้อมด้วย Kaiser-Meyer-

                                                           
๑๑ Jöreskog, K.G. & Sörbom, LISREL 8 . 7  for Windows, ( Lincolnwood, IL: Scientific 

Software International, Inc., 2004), p. 145. 



๑๑๑ 

 

Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ตัว
แปรที่บ่งชี้องค์ประกอบการมีส่วนร่วม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ ตั้งแต่ 0.758  ถึง 0.838 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคู่  ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลาง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (PART2) 
ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการผลประโยชน์ (PART3) เมื่อ
พิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 419.735 (p = 0.000) แสดงว่าเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ -ไม
เยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.837 
แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในระดับดี มีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได ้

ตำรำงท่ี ๓.5  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม    
                   (PART) 
 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

PART1 0.93 2.13(0.16) 13.07** 0.86 0.17 
PART2 0.91 1.62(0.13) 12.67** 0.82 0.18 
PART3 0.86 3.22(0.28) 11.47** 0.73 0.04 
PART4 0.88 3.29(0.28) 11.89** 0.77 0.05 
2 = 4.37      df =  1      p = 0.04     GFI = 0.98     AGFI = 0.82       RMR = 0.079 

หมำยเหตุ: **p < 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภำพที่ ๓.๓   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของ 
      การมีส่วนรวม (PART) 



๑๑๒ 

 

จากตารางที่ ๓.5 และภาพที่ ๓.๓ พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
ทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 0.86 ถึง 0.93 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว  
ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (PART1) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.93 และมีความแปรผันร่วมกับการมีส่วนร่วม ร้อยละ 0.88 รองลงมา คือ  
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
0.91 กับ 0.88 ตามล าดับ มีความแปรผันร่วมกับการมีส่วนร่วม ร้อยละ 0.82 และ 0.77 
ตามล าดับ ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการผลประโยชน์ มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.86 มีความแปรผันร่วมกับการมีส่วนร่วม ร้อยละ 0.73 แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญของการมีส่วนร่วม 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันตามโมเดลการวัดองค์ประกอบของการ
บริหารจัดการ (MANAGMENT) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี 
พิจารณาได้จากค่าไค - สแควร์ (2 = 4.37 , df = 1 , p = 0.04) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี
นัยส าคัญ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.82 และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มี
ค่าเท่ากับ 0.079 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

๒) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงองค์ประกอบของกำรบริหำรจัดกำร (MAN) 
ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบของการบริหารจัดการ (MAN) สามารถ

พิจารณาได้จากค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน, ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับค่าเมทริกซ์
เอกลักษณ์ และค่าความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย มีรายละเอียดตามตารางที่ ๓.๖ 
ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี ๓.6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่าง

องค์ประกอบของการบริหารจัดการ (MANAGMENT) 
ตัวแปร MAN1 MAN2 MAN3 MAN4 
MAN1 1.000    
MAN2 0.812** 1.000   
MAN3 0.756** 0.871** 1.000  
MAN4 0.802** 0.882** 0.873** 1.000 
MEAN 3.9133 3.9050 3.0200 3.9617 
SD 0.57496 0.67111 0.73674 0.66423 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.863 
Bartlett's Test of Sphericity = 506.669 , df = 6 , p = 0.000 

หมำยเหตุ: **p < 0.01 ระดับการให้คะแนน 5 ระดับ 
จากตารางที่ ๓.6 แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างองค์ประกอบของการบริหารจัดการ (MAN) พร้อมด้วย Kaiser-



๑๑๓ 

 

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)  และ  Bartlett’ s Test of Sphericity 
พบว่า ตัวแปรที่บ่งชี้องค์ประกอบการบริหารจัดการ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ ตั้งแต่ 0.756  
ถึง 0.882 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคู่  ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็น
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ การจัดบุคลากร
ปฏิบัติงาน (MAN4) ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุดคือ การควบคุม (MAN3) เมื่อพิจารณา
ค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 506.669 (p = 0.000) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.863 แสดงว่าตัวแปร
สังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในระดับดี มีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

 
ตำรำงท่ี ๓.7  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของการบริหาร 
     จัดการ (MANA) 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

PART1 0.85 3.20(0.28) 11.45 0.72 0.03 
PART2 0.96 3.63(0.25) 14.29 0.93 0.11 
PART3 0.94 1.68(0.12) 13.72 0.89 0.14 
PART4 0.95 2.39(0.17) 13.80 0.89 0.11 
2 = 4.50      df =  1      p = 0.34     GFI = 0.98     AGFI = 0.81       RMR = 0.081 

หมำยเหตุ: **p < 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ ๓.๔     ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของ 
 การบริหารจัดการ (MAN) 

 



๑๑๔ 

 

จากตารางที่ ๓.7 และภาพที่ ๓.๔ พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
ทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 0.85 ถึง 0.96 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว  
ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ การจัดองค์กร (MAN2) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
0.96 และมีความแปรผันร่วมกับการบริหารจัดการ ร้อยละ 0.95 รองลงมา คือ การจัดบุคลากร
ปฏิบัติงานและการควบคุม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.95 กับ 0.94 ตามล าดับ มีความ
แปรผันร่วมกับการบริหารจัดการ ร้อยละ 0.89 ตามล าดับ ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญ
น้อยที่สุด คือ การวางแผน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.85 มีความแปรผันร่วมกับการบริหาร
จัดการ ร้อยละ 0.72 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญของการบริหารจัดการ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันตามโมเดลการวัดองค์ประกอบของการ
บริหารจัดการ (MANAGMENT) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี 
พิจารณาได้จากค่าไค - สแควร์ (2 = 4.50 , df = 1 , p = 0.34) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี
นัยส าคัญ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.81 และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มี
ค่าเท่ากับ 0.081 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๓) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงองค์ประกอบของกำรจัดกำรควำมรู้ (KNOW) 
ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบของการจัดการความรู้ (KNOW) สามารถ

พิจารณาได้จากค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน, ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับค่าเมทริกซ์
เอกลักษณ์ และค่าความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย มีรายละเอียดตามตารางที่ ๓.8 
ดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๓.8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างองค์ประกอบ 
ของการจัดการความรู้ (KNOW) 

ตัวแปร KNOW1 KNOW2 KNOW3 KNOW4 KNOW5 
KNOW1 1.000     
KNOW2 0.653 1.000    
KNOW3 0.714 0.794 1.000   
KNOW4 0.732 0.708 0.765 1.000  
KNOW5 0.733 0.718 0.730 0.772 1.000 
MEAN 3.930 3.968 3.951 4.003 3.906 
SD 0.723 0.692 0.618 0.666 0.644 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .889 
Bartlett's Test of Sphericity = 469.930, df = 10, p = .000 

หมำยเหตุ: **p < 0.01 ระดับการให้คะแนน 5 ระดับ 
 

 



๑๑๕ 

 

จากตารางที่ ๓.8 แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างองค์ประกอบของการจัดการความรู้ (KNOW) พร้อมด้วย Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)  และ  Bartlett’ s Test of Sphericity 
พบว่า ตัวแปรที่บ่งชี้องค์ประกอบการบริหารจัดการ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ ตั้งแต่ 0.653  
ถึง 0.794 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคู่  ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็น
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ หลักการเรียนรู้
กระบวนการ (KNOW3) ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุดคือ หลักการปฏิสัมพันธ์ (KNOW2) 
เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 469.930 (p = 0.000) แสดงว่าเมท
ริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์-
ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.889 
แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในระดับดี มีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได ้

 

ตำรำงที่ ๓.9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของการจัดการ
ความรู้ (KNOW) 

 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

KNOW1 0.59 0.59(0.06) 10.71 0.68 0.21 
KNOW2 0.55 0.55(0.05) 10.16 0.64 0.09 
KNOW3 0.53 0.53(0.05) 11.36 0.75 0.39 
KNOW4 0.59 0.59(0.05) 11.80 0.79 0.42 
KNOW5 0.58 0.58(0.05) 11.72 0.80 0.54 
2 = 0.08      df =  2      p = 0.96     GFI = 1.00     AGFI = 1.00       RMR = 0.001 

หมำยเหตุ: **p < 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ ๓.5  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของ 
 การจัดการความรู้ (KNOW) 

 
จากตารางที่ ๓.9 และภาพที่ ๓.5 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร

ทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 0.53 ถึง 0.59 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว  
ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ หลักการสร้างความรู้ (KNOW1) และ หลักการมีส่วนร่วม
ทางร่างกาย (KNOW4) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.59 และมีความแปรผันร่วมกับการ
บริหารจัดการ ร้อยละ 0.58 รองลงมา คือ หลักการประยุกต์ใช้ความรู้และหลักการปฏิสัมพันธ์ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.58 กับ 0.55 ตามล าดับ มีความแปรผันร่วมกับการจัดการความรู้ 
ร้อยละ 0.80 ตามล าดับ ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือ หลักการเรียนรู้
กระบวนการ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.53 มีความแปรผันร่วมกับการจัดการความรู้ ร้อย
ละ 0.64 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญของการบริหารจัดการ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันตามโมเดลการวัดองค์ประกอบของการ
บริหารจัดการ (MANAGMENT) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี 
พิจารณาได้จากค่าไค - สแควร์ (2 = 0.08 , df = 2 , p = 0.96) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี
นัยส าคัญ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มี
ค่าเท่ากับ 0.001 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
 



๑๑๗ 

 

 
๔) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงองค์ประกอบของอปริหำนิยธรรม ๗ (APAR) 
ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบของอปริหานิยธรรม ๗ (APAR) สามารถ

พิจารณาได้จากค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน, ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับค่าเมทริกซ์
เอกลักษณ์ และค่าความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย มีรายละเอียดตามตารางที่ ๓.๑๑ 
ดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๓.๑0 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างองค์ประกอบ
ของการหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

ตัวแปร APAR1 APAR2 APAR3 APAR4 APAR5 APAR6 APAR7 
APAR1 1.000       
APAR2 0.825 1.000      
APAR3 0.718 0.695 1.000     
APAR4 0.644 0.691 0.811 1.000    
APAR5 0.704 0.647 0.790 0.768 1.000   
APAR6 0.605 0.680 0.668 0.673 0.749 1.000  
APAR7 0.638 0.695 0.695 0.693 0.647 0.701 1.000 
MEAN 3.932 3.898 3.913 3.883 3.823 3.860 4.077 
SD 0.565 0.575 0.538 0.556 0.554 0.506 0.603 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .872 
Bartlett's Test of Sphericity = 728.901, df = 21, p = .000 

  

หมำยเหตุ: **p < 0.01 ระดับการให้คะแนน 5 ระดับ 
จากตารางที่ ๓.๑0 แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างองค์ประกอบของอปริหานิยธรรม ๗ (APAR) พร้อมด้วย Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)  และ  Bartlett’ s Test of Sphericity 
พบว่า ตัวแปรที่บ่งชี้องค์ประกอบอปริหานิยธรรม ๗ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ ตั้งแต่ 0.605  
ถึง 0.825 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็น
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ พร้อมเพรียงกันประชุม 
ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุดคือ เคารพสักการะบูชาปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ เมื่อ
พิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 728.901 (p = 0.000) แสดงว่าเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ -ไม
เยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.872 
แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในระดับดี มีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได ้

 



๑๑๘ 

 

ตำรำงที่ ๓.๑1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของอปริหานิย
ธรรม ๗ (APAR)  

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

APAR1 0.32 0.89 - 0.68 0.35 
APAR2 0.50 0.69 - 0.50 -0.22 
APAR3 0.19 0.90(0.07) 12.28 0.81 0.26 
APAR4 0.21 0.89(0.08) 10.84 0.79 0.35 
APAR5 0.27 0.88(0.08) 11.60 0,73 -0.11 
APAR6 0.23 0.80(0.08) 9.78 0.77 0.55 
APAR7 0.42 0.82(0.08) 10.40 0.58 -0.01 
2 = 10.86      df =  9      p = 0.28     GFI = 0.97     AGFI = 0.92       RMR = 0.023 

หมำยเหตุ: **p < 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ ๓.6    ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของ 
       อปริหานิยธรรม ๗ (APAR) 
 

จากตารางที่ ๓.๑1 และภาพที ่๓.6 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
ทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 0.19 ถึง 0.50 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว  
ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุด คือ พร้อมเพรียงกันประชุม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
0.50 และมีความแปรผันร่วมกับอปริหานิยธรรม ๗ (APAR)  ร้อยละ 0.42 รองลงมา คือ บ ารุงรักษา 



๑๑๙ 

 

ผู้มีธรรมทั้งหลายที่เป็นที่พ่ึงของประชาชนและหมั่นประชุมเนื่องนิตย์ มีค่าน้ าหนั กองค์ประกอบ 
เท่ากับ 0.42 กับ 0.32 ตามล าดับ มีความแปรผันร่วมกับอปริหานิยธรรม ๗  ร้อยละ 0.81 
ตามล าดับ ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือ ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.19 มีความแปรผันร่วมกับพร้อมเพรียงกันประชุม ร้อยละ 0.50 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญของอปริหานิยธรรม ๗ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันตามโมเดลการวัดองค์ประกอบของการ
บริหารจัดการ (MANAGMENT) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี 
พิจารณาได้จากค่าไค - สแควร์ (2 = 10.86 , df = 9 , p = 0.28) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี
นัยส าคัญ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.92 และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มี
ค่าเท่ากับ 0.023 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
๕) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงองค์ประกอบของกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งของ

ชุมชน (DROU) 
ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน 

(DROU) สามารถพิจารณาได้จากค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน, ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
กับค่าเมทริกซ์เอกลักษณ์ และค่าความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย มีรายละเอียดตาม
ตารางที่ ๓.๑๒ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๓.๑2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างองค์ประกอบ
ของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (DROU) 

ตัวแปร DROU1 DROU2 DROU3 DROU4 
DROU1 1.000    
DROU2 0.659** 1.000   
DROU3 0.441** 0.592** 1.000  
DROU4 0.464** 0.591** 0.915** 1.000 
MEAN 3.935 3.920 3.660 3.621 
SD 0.536 0.523 0.551 0.544 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.686 
Bartlett's Test of Sphericity = 333.321 , df = 6 , p = 0.000 

หมำยเหตุ: **p < 0.01 ระดับการให้คะแนน 5 ระดับ 
 

จากตารางที่ ๓.๑2 แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างองค์ประกอบของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (DROU) พร้อมด้วย 
Kaiser- Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy ( KMO)  แ ล ะ  Bartlett’ s Test of 



๑๒๐ 

 

Sphericity พบว่า ตัวแปรที่บ่งชี้องค์ประกอบการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตั้งแต่ ตั้งแต่ 0.441  ถึง 0.915 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ การ
ฟ้ืนฟู ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุดคือ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เมื่อพิจารณาค่า 
Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 333.321 (p = 0.000) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.686 แสดงว่าตัวแปร
สังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในระดับดี มีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

ตำรำงที่ ๓.๑3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของการบริหาร
จัดการ (MAN) 

 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

DROU1 0.57 0.89 - 0.32 0.06 
DROU2 0.51 0.69 - 0.26 -0.01 
DROU3 0.97 1.46(0.20) 7.35 0.94 0.45 
DROU4 0.94 1.42(0.19) 7.32 0.88 0.19 
2 = 10.07      df =  1      p = 0.00     GFI = 0.96     AGFI = 0.59       RMR = 0.027 

หมำยเหตุ: **p < 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ ๓.7   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของการแก้ไข 
ปัญหาภัยแล้งของชุมชน (DROU) 



๑๒๑ 

 

จากตารางที่ ๓.๑3 และภาพที ่๓.7 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
ทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 0.51 ถึง 0.97 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว  
ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด คือ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
เท่ากับ 0.97 และการฟ้ืนฟู  ร้อยละ 0.94 รองลงมา คือ การฟ้ืนฟูและการป้องกัน มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.94 กับ 0.57 ตามล าดับ มีความแปรผันร่วมกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ของชุมชน (DROU)  ร้อยละ 0.94 ตามล าดับ ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือ 
การเตรียมความพร้อม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.51 มีความแปรผันร่วมกับการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 0.97 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญของการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งของชุมชน 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันตามโมเดลการวัดองค์ประกอบของแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาได้
จากค่าไค - สแควร์ (2 = 10.07 , df = 1 , p = 0.00) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.59 และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 
0.027 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3.4.2 แบบสัมภำษณ์ (Interviews Form) 

การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interviews Form) ส าหรับการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ และควำมตรงเชิงเนื้อหำ 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ( Interview) ซึ่งเป็นค าถาม

ปลายเปิดที่จะน าไปใช้สัมภาษณ์ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.๑) ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการรวบรวมขั้นแรกเมื่อเริ่มท าการ
วิจัย โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประกอบการวิจัย ช่วยในการก าหนดประเด็น
และตัวแปรที่จะศึกษา และเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

1.๒) ศึกษาข้อค้นพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดใน
การสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้งน ามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย 

1.๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ 
การวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ทั้งนี้
เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ให้ละเอียด และเสริมให้
มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 



๑๒๒ 

 

1.5) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และค านวณหาค่าดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity index: CVI) 

1.6) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับจริง และน าไปสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่ก าหนดไว้ 

1.๗) รวบรวมข้อมูลที่ ได้รับจากการสัมภาษณ์แล้วน ามาวิเคราะห์ เพ่ือ
สังเคราะห์ข้อสรุปให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

๒) ลักษณะของแบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดการสร้างแบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) ซึ่งจะเป็นค าถามที่เปิด

โอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ตามกรอบปัจจัยที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 
๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ตอนที่ ๒  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

หลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 
ตอนที่ ๓  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

หลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านหลักอิทธิบาท ๔ 
ประกอบด้วย ๑) การท างานด้วยความรักในหน้าที่  ๒) การท างานด้วยความเพียรพยายาม  
๓) การท างานด้วยความเอาใจใส่ และ ๔) การท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

๓) กำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ และค ำนวณหำค่ำดัชนีควำมตรงเชิง
เนื้อหำ (content validity index: CVI) ของเครื่องมือ 

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนโดย
ได้น าแบบสัมภาษณ์ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา เพ่ือน ามาค านวณหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity index: CVI) ของเครื่องมือ ดังนี้ 

3.๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเครื่องมือที่ออกแบบไว้ 

3.๒) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยการน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จ
แล้วเสนอประธาน และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบ และน าเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ รูปหรือคน ประกอบด้วย 

3.๒.๑) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
   ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3.๒.๒) ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
    ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน 
    ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
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3.๒.๓) พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
   ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ 
3.๒.๔) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 
   ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   วิทยาเขตนครสวรรค์ 
3.๒.๕) นายบรรจง  แตงน้อย   
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด  

    อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
3.๓) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนน าไปใช้ เพ่ือพิจารณาทั้งใน 

ด้านเนื้อหาสาระ ความตรงตามเนื้อหารายข้อ (Item content validity index, I-CVI) และความตรง
เชิงเนื้อหาทั้งฉบับ ตลอดจนภาษาที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา มาตรประเมินความสอดคล้องจะมี ๔ 
ระดับ คือ 

๑ = ไม่สอดคล้อง 
๒ = สอดคล้องบางส่วน 
๓ = ค่อนข้างสอดคล้อง 
๔ = มีความสอดคล้องมาก 
เกณฑ์การแปลความหมายการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา จะน าเฉพาะข้อที่

ได้รับการประเมินในระดับ ๓ และ ๔ เท่านั้น (ถือว่ามีความสอดคล้อง) เพ่ือน ามาค านวณ จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญควรมีอย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่ควรเกิน ๑๐ คน (เกินความจ าเป็น)  

ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ ๒ ประเภท คือ ค่าดัชนีความตรง 
เชิงเนื้อหาของข้อค าถามรายข้อ (item-level CVI) และค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือทั้ง
ชุด (scale-level CVI) ซึ่งใช้ค าย่อว่า (I-CVI) และ (S-CVI) ตามล าดับ ส าหรับการค านวณค่า CVI  
แต่ละประเภท มีการค านวณดังนี้ 

ค่า I-CVI เมื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาประเมินความเกี่ยวข้องขอข้อค าถามโดยใช้
ตัวเลือก ๔ ระดับแล้ว หาสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเห็นตรงกันของข้อค าถามแต่ละข้อ เช่น  
ข้อค าถามข้อที่ ๑ ผู้เชี่ยวชาญ ๔ คนจาก ๕ คนประเมินว่าเกี่ยวข้องมากหรือเกี่ยวข้อง แต่ควรปรับ 
แก้ ค่า I-CVI ของข้อนี้เท่ากับ 0.80 ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาระดับที่ยอมรับได้ของค่า I-CVI นั้น  
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โพลิทและเบ็ค๑๒ เห็นด้วยกับลินน์๑๓ ที่ก าหนดเกณฑ์แตกต่างกันขึ้นกับจ านวนผู้ เชี่ยวชาญ  
ถ้าผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๓ - ๕ คน ทุกคนต้องมีความเห็นตรงกัน นั่นคือ ค่า I-CVI ต้องได้เท่ากับ 1.00 
จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นมีความตรงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หากเพ่ิมจ านวนผู้เชี่ยวชาญเป็น  
๖ - ๘ คน ยอมให้มีผู้ที่มีความเห็นไม่ตรงกันได้เพียง ๒ คนเท่านั้น นั่นคือ จะต้องมีค่า I-CVI ตั้งแต่ 
0.83 ขึ้นไป และถ้าผู้เชี่ยวชาญเป็น ๙ - ๑๐ คน อาจมีผู้ที่มีความเห็นไม่ตรงกันได้จ านวน ๒ คน ซึ่ง
ค่า I-CVI จะเท่ากับ 0.78 - 0.80 จึงสรุปได้ว่าถ้าใช้จ านวนผู้เชี่ยวชาญ ๓ - ๕ คน ค่า I-CVI ต้อง
เท่ากับ 1.00 แต่ถ้าเพ่ิมผู้เชี่ยวชาญเป็น ๖ คนขึ้นไป ค่า I-CVI ที่ยอมรับได้จะลดลงเล็กน้อย คือ
ประมาณ 0.80 ซึ่งถ้าข้อค าถามใดมีค่า I-CVI ต่ ากว่าเกณฑ์นี้ ผู้พัฒนาเครื่องมือควรพิจารณาปรับแก้
หรือตัดข้อค าถามนั้นทิ้ง 

ค่า S-CVI ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดอธิบายวิธีการค านวณค่า  
S-CVI เมื่อใช้จ านวนผู้เชี่ยวชาญมากกว่า ๒ คน โพลิทและเบ็ค จึงได้เสนอวิธีการค านวณค่า S-CVI ใน 
๒ ลักษณะ ดังนี้คือ 

๑) การค านวณโดยยึดตามค าจ ากัดความของค่า CVI ซึ่งตีความได้ว่า “สัดส่วน
ของข้อค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าข้อค าถามนั้นมีความเกี่ยวข้องมากหรือ
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการวัด” เรียกค่าดัชนีนี้ว่า S-CVI/UA (universal agreement) ตัวอย่าง 
การค านวณ เช่น จากจ านวนข้อค าถามทั้งหมด ๓๐ ข้อ มีข้อค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีความเห็น
ตรงกันว่าเกี่ยวข้องจ านวน ๒๔ ข้อ ค่า S-CVI/UA เท่ากับ ๒๔/๓๐ เท่ากับ 0.80 ซึ่งถ้าใช้จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญไม่มาก เช่น ๓ คน โอกาสที่จะได้ค่า S-CVI/UA 0.80 มีความเป็นไปได้สูง แต่ถ้าเพ่ิม
จ านวนผู้เชี่ยวชาญมากข้ึน (มากกว่า ๕ คน) ความเป็นไปได้จะยิ่งลดลง กล่าวคือ ค่า S-CVI/UA จะยิ่ง
ลดลงตามจ านวนผู้เชี่ยวชาญที่เพ่ิมขึ้น เพราะในกรณีเช่นนี้ความเห็นไม่ตรงกันที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 
(chance disagreement) ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับความเห็นที่ตรงกันโดยบังเอิญ (chance 
agreement) โพลิทและเบ็คมีความเห็นว่า การค านวณค่า S-CVI/UA เข้มงวดมากเกินไป ยากที่จะได้
ค่าตามเกณฑ ์

๒) การค านวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยสัดส่วน (average proportion) โพลิทและเบ็ค 
เรียกค่าดัชนีนี้ว่า S-CVI/Ave ซึ่งมีวิธีการค านวณได้ ๓ วิธี ดังนี้ 

วิธีที่หนึ่ง หาค่าเฉลี่ยของ I-CVI โดยรวมค่า I-CVI ทั้งหมดหารด้วยจ านวนข้อ 
วิธีที่สอง หาค่าเฉลี่ยสัดส่วนของข้อค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนประเมินว่า

เกี่ยวข้อง โดยน าสัดส่วนของข้อค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนประเมินว่าเกี่ยวข้องมารวมกัน แล้ว 
หารด้วยจ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

                                                           
๑๒ Polit, D.F., & Beck, C.T., “The content validity index: Are you sure you know what’s 

being reported? Critique and recommendations [ Electronic version] ” , Research in Nursing & 
Health, 29, (2006): 489-497.  

๑๓  Lynn, M.  R. , “ Determination and quantification of content validity” , Nursing 
Research, 35, (1986): 382-385.  
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วิธีที่สาม หาค่าสัดส่วนของผลรวมจ านวนค าตอบที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
ประเมินว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้อง โดยใช้จ านวนค าตอบที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนประเมินว่ามีเนื้อหา
เกี่ยวข้องมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนค าตอบทั้งหมด  

แบบสัมภาษณ์ของการวิจัยครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ ท่าน ซึ่งค่าความตรง
ตามเนื้อหารายข้อ (item content validity index, I-CVI) มีค่าดัชนีเท่ากับ 1 และความตรงเชิง
เนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity For Scale, S –CVI) มีค่าดัชนี เท่ากับ 1 แสดงว่าแบบ
สัมภาษณ์มีความตรงตามเนื้อหา 

3.4.3 แบบสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion Form) 
การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ส าหรับ

ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ในการยืนยันตัวแบบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ระยะที่ ๒ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสนทนำกลุ่ม 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม โดยใช้แบบประเมินผลโมเดล

หลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
๑.๑) น าโมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน

จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย การป้องกัน, การเตรียมความพร้อม, การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ
การฟ้ืนฟูที่ได้จากการจากแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาประกอบการวิจัยในการ
ก าหนดประเด็นและตัวแปรที่จะศึกษา และเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้าง
แบบสัมภาษณ์รวมทั้งน ามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย 

๑.๒) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
ประเมินผลเพ่ือยืนยันตัวแบบโดยการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปพัฒนา ต่อยอด 

๑.๓) สร้างแบบประเมินผลและน าเข้าสู่การสนทนากลุ่มเฉพาะ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้
ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ให้ละเอียด และเสริมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในปรากฏการณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๒) ลักษณะของแบบประเมินผล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการสร้างแบบแบบประเมินผล ตามกรอบโมเดลหลัก

พุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ที่ก าหนด แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น ๔ ตอน ค าตอบมี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

๕  หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และ
การใช้ประโยชน์มากที่สุด 

๔  หมายถึง   มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และ
การใช้ประโยชน์มาก 

๓  หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และ
การใช้ประโยชน์ปานกลาง 
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๒  หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และ
การใช้ประโยชน์น้อย 

๑  หมายถึง มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และ
การใช้ประโยชน์น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๑ การป้องกันปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์  จ านวน 
14 ข้อ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด  

ตอนที่ ๒ การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 12 ข้อ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด 

ตอนที่ ๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉินระหว่างการปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ฟู จ านวน 10 ข้อ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด 

ตอนที่ ๔ การฟ้ืนฟูหลังประสบปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 
จ านวน 9 ข้อ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา ต่อยอด 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๓.๕.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 

๑) ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จ านวน 5๗0 ฉบับ ซึ่งคิดเป็น 10 เท่าของจ านวน
พารามิเตอร์ เพ่ือชดเชยกรณีที่อัตราการตอบแบบสอบถามไม่ครบจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน ๕๗๐ ฉบับ ดังนั้น จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลครั้งนี้ มีจ านวน 5๗0 คน ซึ่งถือว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีความเหมาะสมและ
เพียงพอที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จ านวน 
๕๗๐ ฉบับ เพ่ือชดเชยกรณีที่อัตราการตอบแบบสอบถามไม่ครบจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับ ซึ่ง
การเก็บแบบสอบถามผู้วิจัยเก็บคืนด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามจ านวน ๑๒๐ ฉบับ เพ่ือการ
วิเคราะห์ตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ก่อนเก็บข้อมูลที่
สมบูรณ์ทั้งหมดจ านวน ๕๗๐ ฉบับ  

๒) น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์และวิเคราะห์ข้อค้นพบเพ่ือออกแบบข้อค าถามเพ่ือสร้างแบบ
สัมภาษณ์ (Interviews Form) 

๓.๕.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
การลงพ้ืนที่เพ่ือไปเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัย

ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต (Observation) โดยการไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant Observation) เป็นการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation) ผู้
สังเกตจะต้องเฝ้ามองพฤติกรรมผู้ถูกสังเกตอยู่ห่าง ๆ โดยไม่เข้าไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างหรือ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยสังเกตจากแบบแผนการกระท า สภาพสังคม ตลอดจนแนวคิด ทัศนคติของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งนี้แล้วแต่การสังเกตซึ่งถ้าผู้ถูกสังเกตรู้ตัวก็จะท าให้ข้อมูลที่ได้บิดเบือนไป ผู้วิจัยไม่
ก าหนดเฉพาะเรื่องที่มุ่งจะสังเกตอย่างเดียว แต่จะท าการสังเกตเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย จึงไม่
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สามารถก าหนดรูปแบบที่แน่นอนได้โดยไม่ต้องการให้ผู้ ถูกสังเกตรู้สึก รบกวนเพราะอาจท าให้
พฤติกรรมผิดไปจากปกติได้  

๓.๕.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ (Interviews Form) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ มีวิธีการเก็บข้อมูลหลายแบบให้เลือกตามความ

เหมาะสมของข้อมูลที่ต้องการ และตามลักษณะของประชากรเป้าหมายในการเก็บข้อมูล การวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สถิติ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการรวบรวมผล
จากแบบสอบถามในขั้นแรกเมื่อเริ่มท าการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา
ประกอบการวิจัย ช่วยในการก าหนดประเด็นและตัวแปรที่จะศึกษา และจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถาม เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบค าถามในการสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้งน ามาใช้
ในการวิเคราะห์ด้วย 

๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants Interview) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีข้อมูลในเรื่องที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาดีที่สุดหรือมี
ความเกี่ยวข้องมากที่สุด โดยแบ่งเป็น ๕ ด้าน จ านวน ๑๘ รูปหรือคน ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

๓.๕.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินผลตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินผล 

๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือต่อยอด 
และพัฒนาโมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

๓.๖ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๓.๖.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ประมวลผลทางสถิติ

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ 
ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติ
เชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
เพ่ือศึกษาลักษณะและการแจกแจงของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดย
ยึดเกณฑ์ ดังนี้  

 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๔.๒๑ – ๕.๐๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๓.๔๑ – ๔.๒๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๒.๖๑ – ๓.๔๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๑.๘๑ – ๒.๖๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
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ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๑.๐๐ – ๑.๘๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด๑๔ 
๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย แยกเป็น 

๒.๑) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลเครื่องมือวัด โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการหาค่า KMO (Kaiser-Mayer-Okin Measure of Sampling 
Adequecy) ค่า Bartlett’s Test of Sphericity และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation) ตัวแปรสังเกตได้และน าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันเพ่ือตรวจสอบว่าองค์ประกอบของแบบวัดที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ หากผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลเครื่องมือวัดมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งตัวแปรแฝงมีความเหมาะสมที่จะ
น าไปวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุต่อไป 

๒.๒) การวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยการวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) 
๒.๒.๑) ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Statistics: χ2) เป็นค่าสถิติที่ใช้

ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าค่าสถิติไคสแควร์มีค่าสูงมาก 
และมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ ทาง
สถิติ หรืออีกนัยหนึ่งคือ โมเดลตามสมมติฐานยังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผู้วิจัยต้อง
ด าเนินการปรับโมเดลต่อไปจนเมื่อค่าสถิติไคสแควร์มีค่าต่ าและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงแสดงว่า
โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ 
(χ2 /df) ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า ๒๑๕ และค่า Chi-Square test ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<๐.๐๕)๑๖ 

๒.๒.๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI) 
และค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) จะ
มีค่าอยู่ระหว่าง ๐ ถึง ๑ และถ้าค่า GFI และ AGFI ควรมีค่าสูงกว่า ๐.๙๐ และเข้าใกล้ ๑.๐๐ แสดงว่า
โมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์๑๗  

๒.๒.๓) ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลั งสองของส่วนที่ เหลือ 
(Standardized Root Mean Squared Residual: SRMR) แสดงขนาดของส่วนที่เหลือ และค่าเฉลี่ย

                                                           
๑๔ Rensis A.  Likert, New Patterns of Management, ( New York:  McGraw- Hill Book 

Company Inc., 1961), pp. 166-169.  
๑๕ Bollen, K.A. , Structural Equation woth Latent Variables, (New York:  Wliey, 1989) , 

p. 278. 
๑๖ Diamantopoulos, A. & Siguaw, A.D., Introducing LISREL: A guide for the uninitiated, 

(London: Sage Publication, 2000), p. 83. 
๑๗ Kaplan, D. , Structural Equation Model:  foundation and extensions, ( Thousand 

Oake: Sage publications, 2000), p. 278.  
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ของความคาดเคลื่อน (Root Mean Squared Residual: RMR) ควรมีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๕๑๘ 
จึงจะสรุปได้ว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒.๒.๔) ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ (Root 
Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติที่ได้มาจากการพิจารณาความ
สอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานมีความเที่ยงตรงนั้นไม่สอดคล้องกับความจริง และเมื่อเพ่ิม
พารามิเตอร์อิสระและค่าสถิติมีค่าลดลง เนื่องจากค่าสถิตินี้ขึ้นอยู่กับประชากรและชันของความอิสระ 
RMSEA ควรมีค่าต่ ากว่า ๐.๐๕ หรือไม่เกิน ๐.๐๘ ซึ่งแสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องดี
มากกับข้อมูลเชิงประจักษ์๑๙ 

๒.๒.๕) Q-Plot มีความชันมากกว่าเส้นในแนวทแยง (Slope>๑.๐๐)๒๐ 
๒.๓) การวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended 

Question) วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบ
บริบทน าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง  

๓.๖.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาเก็บให้เป็นระบบ ระเบียบ  

ให้ความหมายกับข้อมูล จัดหมวดหมู่ ความหมายของข้อมูล วิเคราะห์และสรุปรวบรวมความหมาย  
ผู้วิจัยเลือกใช้ “การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)”๒๑ โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัย และน าข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาแล้ว แม้จะมาจากแหล่งที่แตกต่างกันทั้งเวลา สถานที่ 
และบุคคล เพ่ือที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการน าไปวิเคราะห์ ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช้ความหลากหลายของแหล่งข้อมูลทั้งในเชิงเวลา ระยะทาง สถานที่ และบุคคล  

2)  ก า รตรวจสอบสาม เส้ าด้ านนั ก วิ จั ย  ( Investigator Triangulation)  เ ป็ น 
การพิจารณาตรวจสอบโดยการใช้ผู้วิจัยที่ต่างกัน เพ่ือได้ข้อมูลที่แตกต่างกัน 

3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช้หลายมุมมองในการแปลความหมาย หากผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างจากเดิมจะ
ท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกัน 

                                                           
๑๘ Diamantopoulos, A. & Siguaw, A.D., Introducing LISREL: A guide for the uninitiated, 

p. 88. 
๑๙ Ibid., p. 85. 
๒๐ Joreskog, Karl G.  & Sorbom, LISREL 8 Structural Equation Modeling with the 

SIMPLIS Command Language, (Chicago: Scientific Software International, 1996), pp. 110-111. 
๒๑ Denzin, Norman K. , and Yvonna S.  Lincoln, Handbook of Qualitative Research, 

(Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2000), p. 391. 



๑๓๐ 

 

4)  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ( Methodological 
Triangulation) เป็นการใช้การเลือกใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่อง
เดียวกัน  

 จากองค์ประกอบข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสามารถท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าได้ 4 วิธี
คือ  

1) การตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง ได้แก่
ด้านองค์กรภาครัฐท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ด้านนักวิชาการ ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านผู้น าชุมชนและด้านเกษตรกรผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร เช่น ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองเต่า ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด เกษตรกรในพ้ืนที่ในต าบลหนองกรด ต าบล
หนองเต่า ต าบลบางเคียน และนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นต้น 

 2) การเปรียบเทียบจากการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ วิธี  ได้แก่   
การทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสียกับการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในบริบทระหว่างที่นักวิจัยลงพ้ืนที่
ศึกษา และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ 

3) การตรวจสอบความถูกต้องจากแนวคิด ทฤษฎี โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ 
ท าให้มองปัญหาได้หลายมุมมอง เพ่ือน าผลที่ได้มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้รับ  
การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนจากคณาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยตรวจสอบ และให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างดี ทั้งใน
เรื่องของแนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

4) การเปรียบเทียบจากความคิดเห็นของนักวิชาการ และนักวิจัยหลายท่าน ได้แก่
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน นักวิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ความคิดเห็นจากเอกสารที่นักวิจัยได้จัดท าจาก  
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นจากคณะกรรมการ  
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ยังเป็นการขยายมุมมอง อุดช่องว่างหรือจุดอ่อนในเรื่องอคติความล าเอียงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการท างานเพียงล าพังผู้วิจัยเพียงคนเดียว ท าให้เห็นความสอดคล้องกันหรือความขัดแย้ง
ของความคิดเห็นของนักวิจัยแต่ละท่านได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์ แต่จะใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบใน
การวิเคราะห์ โดยวิธีการหลักที่ใช้มี ๒ วิธี คือ  

๑) การวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis)  ซึ่ ง ได้จากการศึกษาเอกสาร 
(Document Research) จากกรอบความคิดหรือทฤษฎีที่เพ่ือการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซึ้งและ
สร้างข้อสรุปที่หนักแน่น 

๒) การตีความ (Interpretation) ซึ่งได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึก
ไว้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก  
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
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Interview) ผู้วิจัยจะน าค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด ๑๘ รูปหรือคน และ 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ๘ รูปหรือคน มาสรุป
ประเด็นเชิงเนื้อหาในภาพรวมโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามข้อค าถามในแต่ละ
ตอนของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย 

 



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัย

แล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  
(Mixed Methods Research) ด้วยการตั้งค าถามการวิจัยเชิงปริมาณ และการตอบค าถามวิจัย  
พร้อมตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น น าผลการวิเคราะห์อิทธิพล
ทางตรง ทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล มาวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพ่ืออธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Method to Explain Quantitative Results)  
มาเสริมเติมเต็มให้ได้ค าตอบที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงผู้แทนจาก
หน่วยงานและภาคประชาสังคม จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นแบบจ าลอง เพ่ือน าไปพัฒนาตัวแบบการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ โดยของผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ของชุมชน จ านวน ๘ รูปหรือคน ทั้งนี้ ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

๔.๒ การศึกษาความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการใน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์  

๔.๓ การวิเคราะห์โมเดลจ าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน
ในจังหวัดนครสวรรค์ 

๔.๔ การพัฒนาโมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ 

๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
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๔.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จากการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง (Random 
Sampling) โดยใช้หลักความน่าจะเป็นการสุ่มตัวอย่าง (Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ซึ่งได้วิเคราะห์ในชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ใน ๓ อ าเภอ และ
ได้จ านวน ๓ ต าบลเป้าหมาย ประกอบด้วย ๑) ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ ๒) ต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ๓) ต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ และก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) 
ด้วยการจับฉลาก (Lottery) แจกแบบสอบถาม จ านวน ๕๗๐ ฉบับ ซึ่งคิดเป็น ๑๐ เท่าของจ านวน
พารามิเตอร์ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=570) 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ   ชาย ๓๖๘  ๖๔.๕๖  
 หญิง ๒๐๒    ๓๕.๔๔  
 รวม ๕๗๐  ๑๐๐.๐๐  
      
๒. อายุ ๑๘ - ๓๐ ป ี ๑๕๒    ๒๖.๖๗  
 ๓๑ - ๔๐ ป ี ๑๔๒    ๒๔.๙๑  
 ๔๑ - ๕๐ ป ี ๑๓๔    ๒๓.๕๑  
 มากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป   ๑๔๒      ๒๔.๙๑  
 รวม ๕๗๐  ๑๐๐.๐๐  
      
๓. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา   ๒๗๔      ๔๘.๐๗  
 มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๘๗  ๓๒.๘๑  
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๘๖    ๑๕.๐๙      
 อนุปริญญา/ปวส. ๑๙  ๓.๓๓  
 ปริญญาตรี ๔    ๐.๗๐  
 รวม ๕๗๐  ๑๐๐.๐๐  
      
๔. ประเภทการเพาะปลูก ท านา ๓๕๔  ๖๒.๑๑  
 ท าไร่ ๑๗๘  ๓๑.๒๓  
 ท าสวน ๓๘  ๖.๖๗  
 รวม ๕๗๐  ๑๐๐.๐๐  
      



๑๓๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

(n=570) 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
๕.รายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๖๑  ๑๐.๗๐  
 ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท ๑๘๓  ๓๒.๑๑  
 ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ๑๙๑  ๓๓.๕๑  
 ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท ๘๔  ๑๔.๗๔  
 ๒๕,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๓๙  ๖.๘๔  
 มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๑๒  ๒.๑๐  
 รวม ๕๗๐  ๑๐๐.๐๐  

 

จากตารางที่ ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ
พ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศชาย จ านวน ๓๖๘ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๖๔.๕๖ และเพศหญิง จ านวน ๒๐๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๔ 

อายุ พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๑๘-๓๐ ปี มีจ านวน 
๑๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ รองลงมา มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี และมากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป  
มีจ านวน ๑๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๑ และน้อยที่สุด มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี มีจ านวน ๑๓๔ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๑ 

ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ คือ ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน ๒๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๗ รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน ๑๘๗ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๓๒.๘๑ และน้อยที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๔ ราย  
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗  

ประเภทการเพาะปลูก พบว่า ประเภทการเพาะปลูกของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
อาชีพท านา จ านวน ๓๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๑ รองลงมามีอาชีพท าไร่ จ านวน ๑๗๘ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๓๑.๒๓ และน้อยที่สุดมีอาชีพท าสวน จ านวน ๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ 

รายได้ต่อเดือน  พบว่า รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๙๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๑ รองลงมามีรายได้ระหว่าง 
๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๘๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๑ และน้อยที่สุดมีรายได้มากกว่า 
๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป มีจ านวน ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๐ 

 

 



๑๓๕ 
 

๔.๒  การศึกษาความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการ
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การน าเสนอผลการวิจัยในข้อนี้เป็นการเสนอผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อ ๑ ศึกษาความสอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์  และเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดย
จ าแนกรายละเอียดแต่ละประเด็นผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ และการตอบค าถามวิจัย พร้อม
ตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น น าผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง 
ทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล มาวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุการจัดการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย พบว่า 

๔.๒.๑ สัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปรต่าง ๆ ในการวิจัย 

เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ก าหนด 
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้  

๑) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 

 หมายถึง     ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)   
S.D.  หมายถึง    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Coefficient of Variation)  
Max  หมายถึง     ค่าสูงสุด (Maximum)  
Min  หมายถึง     ค่าต่ าสุด (Minimum)  
Sk  หมายถึง    ค่าความเบ้ (Skewness)  
Ku  หมายถึง     ค่าความโด่ง (Kurtosis)  
C.V.  หมายถงึ     ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation)  
χ๒   หมายถึง     ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์  
df  หมายถึง     องศาอิสระ (Degree of freedom)  
p  หมายถึง     ระดับนัยส าคัญ (Significant)  
TE  หมายถึง     ขนาดอิทธิพลรวม (Total effect)  
ID  หมายถึง     ขนาดอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)   
DE  หมายถึง     ขนาดอิทธิพลทางตรง (Direct effect)   
R  หมายถึง     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ   
R๒  หมายถึง     สัมประสิทธิ์การท่านาย (Coefficient of determination)   
GFI  หมายถึง     ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index)    
AGFI  หมายถึง     ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  
  (Adjusted goodness of fit index) 
RMR  หมายถึง     ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (Root      
                            mean squared residual) 
 





๑๓๖ 
 

 

๒) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรแฝง 

PART หมายถึง การมีส่วนร่วม 
MAN หมายถึง การบริหารจัดการ 
KNOW หมายถึง การจัดการความรู้ 
APAR หมายถึง อปริหานิยธรรม ๗  
DROU หมายถึง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

๓) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรสังเกตได้ 

PART1 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
PART2 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
PART3 หมายถึง การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
PART4 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
MAN1 หมายถึง  การวางแผน 
MAN2 หมายถึง การจัดการองค์กร 
MAN3 หมายถึง การควบคุม 
MAN4 หมายถึง การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 
KNOW1 หมายถึง หลักการสร้างความรู้ 
KNOW2 หมายถึง หลักการปฏิสัมพันธ์ 
KNOW3 หมายถึง หลักการเรียนรู้กระบวนการ 
KNOW4 หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันในการด าเนินการ  
KNOW5 หมายถึง หลักการประยุกต์ใช้ความรู้ 
APAR1 หมายถึง ประชุมกันโดยสม่ าเสมอ 
APAR2 หมายถงึ ด าเนินการร่วมกันโดยพร้อมเพรียง 
APAR3 หมายถึง ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย 
APAR4 หมายถึง การให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพ 
APAR5 หมายถึง ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า 
APAR6 หมายถึง เคารพกฎกติกาของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า 
APAR7 หมายถึง ยกย่องเชิดชู และสนับสนุนผู้มีความรู้ 
DROU1 หมายถึง การป้องกัน 
DROU2 หมายถึง การเตรียมความพร้อม 
DROU3 หมายถึง การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
DROU4 หมายถึง การฟ้ืนฟ ู
 
 
 



๑๓๗ 
 

๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่แสดงอิทธิพลของตัวแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในโมเดล มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๒๔ ตัวแปรที่ใช้
วัดตัวแปรแฝง ๕ ตัวแปร คือ ๑) การมีส่ วนร่ วม (PART)  ๒)  การบริหารจัดการ (MAN)  
๓) การจัดการความรู้ (KNOW) ๔) อปริหานิยธรรม ๗ (APAR) และ ๕) การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ชุมชน (DROU) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจาย และการแจกแจงของตัวแปรสังเกต
ได้แต่ละตัว ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนต่ าสุด (Min) 
คะแนนสูงสุด (Max) สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku) โดยแยก
วิเคราะห์ผลแต่ละตัวแปรดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๔.๒ ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการ 
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

ตัวแปร   ระดับ S.D. Min Max C.V. Sk Ku 
PART 3.96 มาก 0.61 1.00 5.00 15.40 -0.68 1.25 
PART1 4.01 มาก 0.60 1.00 5.00 14.96 -0.76 1.72 
PART2 4.00 มาก 0.59 1.20 5.00 14.75 -0.75 1.46 
PART3 3.91 มาก 0.61 1.20 5.00 15.60 -0.60 0.82 
PART4 3.95 มาก 0.62 1.20 5.00 15.69 -0.63 0.99 
         

MAN 3.94 มาก 0.66 1.00 5.00 16.75 -0.63 1.04 
MAN1 3.86 มาก 0.59 1.00 5.00 15.28 -0.62 1.22 
MAN2 3.94 มาก 0.66 1.00 5.00 16.75 -0.62 1.08 
MAN3 4.02 มาก 0.72 1.00 5.00 17.91 -0.65 0.91 
MAN4 3.93 มาก 0.67 1.00 5.00 17.04 -0.62 0.96 
         

PART 3.96 มาก 0.61 1.00 5.00 15.40 -0.68 1.25 
PART1 4.01 มาก 0.60 1.00 5.00 14.96 -0.76 1.72 
PART2 4.00 มาก 0.59 1.20 5.00 14.75 -0.75 1.46 
PART3 3.91 มาก 0.61 1.20 5.00 15.60 -0.60 0.82 
PART4 3.95 มาก 0.62 1.20 5.00 15.69 -0.63 0.99 
         

MAN 3.94 มาก 0.66 1.00 5.00 16.75 -0.63 1.04 
MAN1 3.86 มาก 0.59 1.00 5.00 15.28 -0.62 1.22 
MAN2 3.94 มาก 0.66 1.00 5.00 16.75 -0.62 1.08 
MAN3 4.02 มาก 0.72 1.00 5.00 17.91 -0.65 0.91 
MAN4 3.93 มาก 0.67 1.00 5.00 17.04 -0.62 0.96 
         

KNOW 3.92 มาก 0.67 1.00 5.00 17.09 -0.57 0.68 
KNOW1 3.94 มาก 0.70 1.00 5.00 17.76 -0.56 0.59 
KNOW2 3.93 มาก 0.67 1.00 5.00 17.04 -0.48 0.55 
KNOW3 3.93 มาก 0.66 1.20 5.00 16.79 -0.51 0.69 
KNOW4 3.93 มาก 0.67 1.00 5.00 17.04 -0.67 1.26 
KNOW5 3.88 มาก 0.63 1.00 5.00 16.23 -0.64 1.45 





๑๓๘ 
 

ตารางที่ ๔.๒ ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการ 
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ (ต่อ) 

ตัวแปร   ระดับ S.D. Min Max C.V. Sk Ku 
APAR 3.91 มาก 0.61 1.09 5.00 15.60 -0.60 1.44 
APAR1 3.90 มาก 0.64 1.00 5.00 16.41 -0.92 2.77 
APAR2 3.90 มาก 0.64 1.00 5.00 16.41 -0.93 2.53 
APRA3 3.90 มาก 0.59 1.00 5.00 15.13 -0.62 1.03 
APAR4 3.91 มาก 0.60 1.00 5.00 15.34 -0.61 1.52 
APAR5 3.83 มาก 0.60 1.00 5.00 15.66 -0.29 0.39 
APAR6 3.90 มาก 0.57 1.00 5.00 14.61 -0.43 1.16 
APAR7 4.00 มาก 0.61 1.40 5.00 15.25 -0.43 0.67 
         
DROU 3.83 มาก 0.60 1.05 5.00 15.66 -0.21 0.52 
DROU1 3.96 มาก 0.56 1.20 5.00 14.14 -0.28 0.51 
DROU2 3.89 มาก 0.61 1.00 5.00 15.68 -0.37 0.92 
DROU3 3.73 มาก 0.62 1.00 5.00 16.62 -0.09 0.33 
DROU4  3.73 มาก 0.62 1.00 5.00 16.62 -0.09 0.33 

 

จากตารงที่ ๔.๒ ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ที่แสดงอิทธิพลของตัวแบบการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 

เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วม (PART) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๖)  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การตัดสินใจ (PART๑) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = ๔.๐๑) รองลงมา  
คือ การปฏิบัติ (PART๒) (  = ๔.๐๐) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การประเมินผล (PART๔) (  = 
๓.๙๕) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่
ต่างกันมาก โดยมีความอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๔.๗๕–๑๕.๖๙ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร 
พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปร
ทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูล
ในลักษณะสูงกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูล
น้อย 

 เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการ (MAN) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๔) ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การควบคุม (MAN๓) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = ๔.๐๒) รองลงมา คือ 
การจัดการองค์กร (MAN๒) ( = ๓ .๙๔) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวางแผน (MAN๑)  
( = ๓.๘๖) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจาย
ไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๕.๒๘-๑๗.๙๑ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร 
พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจงแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปร
ทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูล





 











๑๓๙ 
 

ในลักษณะสูงกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูล
น้อย  

เมื่อพิจารณาการจัดการความรู้ (KNOW) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๒)  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลักการสร้างความรู้ (KNOW๑) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = ๓.๙๔) 
รองลงมา คือ หลักการปฏิสัมพันธ์ (KNOW๒), หลักการเรียนรู้กระบวนการ (KNOW๓), การเรียนรู้
ร่วมกันในการด าเนินการ (KNOW๔) (  = ๓.๙๓) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักการประยุกต์ใช้
ความรู้ (KNOW๕) (  = ๓.๘๘) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า 
ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๖.๒๓-๑๗.๗๙ เมื่อพิจารณาค่าความ
เบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจงแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า 
ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการ
แจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย 

เมื่อพิจารณาหลักอปริหานิยธรรม  ๗ (APAR)  พบว่า ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  
(  = ๓.๙๑) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บ ารุงรักษาผู้มีธรรมทั้งหลายที่เป็นที่พ่ึงของ
ประชาชน (APAR๗) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = ๔.๐๐) รองลงมา คือ สักการะเคารพนับถือเชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชา (APAR๔) (  = ๓.๙๑) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของ
กลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า (APAR๕) (  = ๓.๘๓) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัว
แปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๔.๖๑-๑๖.๔๑ เมื่อ
พิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจงแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความ
เบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัว
แปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัว
แปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย  

เมื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน (DROU) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = ๓.๘๓) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การป้องกัน (DROU๑) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
(  = ๓.๙๖) รองลงมา คือ การเตรียมความพร้อม (DROU) (  = ๓.๘๙) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (DROU๓), การฟ้ืนฟู (DROU๔) (  = ๓.๗๓) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีความอยู่ระหว่างร้อย
ละ ๑๔.๑๔-๑๖.๖๒ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจง 
ในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณา
ค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงกว่าโค้งปกติ  
(ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย  

 

 



















 





๑๔๐ 
 

๔.๒.๓ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้เพื่อใช้สร้างเมทริกซ์
สหสมัพันธ์ในการวิเคราะห์ตัวแบบการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของตัวแบบการจัดการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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๑๔๒ 
 

จากตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
แบบเพียร์สันของตัวแปรสังเกตได้ในตัวแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์  
ผลการวิเคราะห์ พบว่า 

ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเป็นสถิติทดสอบสมมติฐานว่า เมทริกซ์
สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากับ ๑๓๘๕๒.๐๘๔  
(p = .๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างแตกต่าง
จากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และค่าดัชนีไกเซอร์-ไม่เยอร์-ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO) มีค่าเท่ากับ .๙๗๓ โดยมีค่าเข้าใกล้ 
๑ แสดงว่า ตัวแปรในข้อมูลชุดนี้มีความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์โมเดลลิสเรลต่อไป 

เมื่อพิจารณาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้จ านวน ๒๔ ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .๐๑) มีจ านวน ๓๐๐ คู่ มีค่า
พิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง ๐.๓๐๔ ถึง ๐.๙๑๕ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าถึง
ระดับสูงและมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ทุกตัวมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .๐๑) และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก แสดงว่า 
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ 
ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (DROU3) กับด้านการฟื้นฟู (DROU4) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๙๑๕ แสดงว่าการจัดการในภาวะฉุกเฉินเพ่ิมขึ้น การ
ฟ้ืนฟูก็เพ่ิมมากขึ้นด้วยและตัวแปรที่มีความสัมพันธ์รองลงมา คือ ด้านการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 
(MAN4) กบัด้านหลักการสร้างความรู้ (KNOW1) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๘๘๕ แสดงว่า เมื่อมีการจัดบุคลากรปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน หลักการสร้างความรู้ก็
เพ่ิมมากข้ึนด้วย 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ระหว่างกลุ่มตัวแปรด้านเดียวกัน สามารถ
แสดงรายละเอียดความสัมพันธ์ได้ ดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วม (PART) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร คือ การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (PART1) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (PART2) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
(PART3) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (PART4) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ในช่วง ๐.๗๕๘ ถึง ๐.๘๓๘ แสดงว่าความสัมพันธ์กันในระดับสูง และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (PART1) กับด้านการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ (PART2) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๘๓๘ 
แสดงว่า เมื่อมีการส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ิมขึ้น การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติก็เพ่ิมข้ึนด้วย ในขณะที่
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดสินใจ (PART1) กับด้านการมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ (PART3) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๗๕๘  

ด้านการบริหารจัดการ (MAN) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร คือ การวางแผน 
(MAN1) การจัดการองค์กร (MAN2) การควบคุม (MAN3) และการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (MAN4) 



๑๔๓ 
 

พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง ๐.๗๕๖ ถึง ๐.๘๘๒ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ด้านการจัดบุคลากร
ปฏิบัติงาน (MAN4) กับด้านการจัดการองค์กร (MAN2) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๘๘๒ แสดงว่า เมื่อมีการจัดบุคลากรปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น การจัดการ
องค์กรเพ่ิมขึ้นด้วย ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ด้านการควบคุม (MAN3) กับด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (PART1) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
เท่ากับ ๐.๗๕๖ 

ด้านการจัดการความรู้ (KNOW) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๕ ตัวแปร คือ หลัก 
การสร้างความรู้ (KNOW1) หลักการปฏิสัมพันธ์ (KNOW2) หลักการเรียนรู้กระบวนการ (KNOW3) 
หลักการมีสวนร่วมทางร่างกาย (KNOW4) และหลักการประยุกต์ใช้ความรู้ (KNOW5) พบว่า มีค่า
พิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง ๐.๖๕๓ ถึง ๐.๗๙๔ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับปาน
กลางถึงระดับสูง และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ  ด้านหลักการ
เรียนรู้กระบวนการ (KNOW3) กับด้านการจัดการองค์กร (MAN2) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๗๙๔ แสดงว่า หลักการสร้างความรู้เพ่ิมขึ้น การจัดการ
องค์กรเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ด้านหลักการปฏิสัมพันธ์ (KNOW2) 
กับด้านหลักการสร้างความรู้ (KNOW1) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
เท่ากับ ๐.๖๕๓ 

หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๗ ตัวแปร คือ การประชุมกันโดย
สม่ าเสมอ (APAR1) การด าเนินการร่วมกันโดยพร้อมเพรียง (APAR2) การไม่ตั้งกฏระเบียบที่ขัดแย้ง
ต่อกฎหมาย (APAR3) การการให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพ (APAR4) การปกป้องคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า (APAR5) การเคารพกฎกติกาของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า (APAR6) 
และยกย่องเชิดชู และสนับสนุนผู้มีความรู้ (APAR7) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 
๐.๖๓๘ ถึง ๐.๗๙๐ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางถึงระดับสูง และมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทุกคู่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ การไม่ตั้งกฏระเบียบที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย (APAR3)  
กับการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า (APAR5) มีขนาดความสัมพันธ์อย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เทา่กับ ๐.๗๙๐ แสดงว่า การไม่ตั้งกฏระเบียบที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย 
เพ่ิมขึ้น การปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า เพ่ิมขึ้นด้วย ในขณะที่ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ การประชุมกันโดยสม่ าเสมอ (APAR1) กับยกย่องเชิดชู และสนับสนุนผู้มี
ความรู้ (APAR7) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๖๓๘ 

ด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน (DROU) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร 
คือ การป้องกัน (DROU1) การเตรียมความพร้อม (DROU2) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (DROU3) 
และการฟ้ืนฟู (DROU4) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง ๐.๔๔๑ ถึง ๐.๙๑๕ แสดง
ว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าถึงระดับสูง และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน
สูงสุด คือ ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (DROU3) กับด้านการฟื้นฟู (DROU4) มีขนาดความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๙๑๕ แสดงว่า การจัดการในภาวะฉุกเฉินเพ่ิมขึ้น  



๑๔๔ 
 

การฟ้ืนฟูก็เพ่ิมขึ้นด้วย ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
(DROU3) กับด้านการป้องกัน (DROU1) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๔๔๑ 

๔.๒.๔ ผลการศึกษาความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธ
บูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของโมเดลนี้ มีตัวแปรแฝง ๕ ตัวแปร คือ การมีส่วนร่วม (PART) 
การบริหารจัดการ (MAN) การจัดการความรู้ (KNOW) หลักอปริหานิยธรรม ๗ (APAR) และ 
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์  (DROU) โดยตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ๒๔ ตัวแปร 

การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ ผลการวิเคราะห์โมเดลในครั้งแรก พบว่า โมเดลไม่สอดคล้อง กลมกลืนกับข้อมูล  
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๑๗๕๗.๕๘ ที่องศาอิสระเท่ากับ ๒๔๒ และ
ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .๐๐๐ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนก าลังสองของ 
การประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ ๐.๑๐๕ 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงปรับโมเดลโดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กัน
ได้ ซึ่งเป็นการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นจากข้อตกลงเบื้องต้นในสถิติวิเคราะห์ดั้งเดิมที่ก าหนดว่าค่า
ความคลาดเคลื่อนต้องไม่สัมพันธ์กัน เป็นข้อตกลงเบื้องต้นในสถิติวิเคราะห์ด้วย SEM ซึ่งก าหนดให้มี
การน าค่าความคลาดเคลื่อนมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กัน
ตามสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ธรรมชาติ ผลการปรับโมเดลจะได้ค่าขนาดอิทธิพลและค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น ผู้วิจัยพิจารณาปรับโมเดล
จากดัชนีดัดแปลงโมเดล (modification indices) และได้ปรับโมเดลจ านวน ๖๒ เส้นทาง โดยได้ปรับ 
๑) เส้นทาง Theta-Delta (TD)  ๒) เส้นทาง Theta-Epsilon (TE)  และ๓) เส้นทาง Theta-Delta-
Epsilon (TH) และผลจากการปรับโมเดล ท าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการ
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยมีรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ ๔.๔ 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

ตารางที่ ๔.๔  ค่าสถิติการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและการวิเคราะห์อิทธิพล 
ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

 ตัวแปรผล APAR DROU  
 

 ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE 
 PART 0.46**  0.46** 0.18 0.44** -0.27** 
  (0.09)  (0.09) (0.12) (0.11) (0.11) 
 MAN 0.16  0.16* 0.54** 0.16 0.38** 
  (0.13)  (0.13) (0.17) (0.12) (0.14) 
 KNOW 0.33**  0.33** 0.16 0.32** -0.16* 
  (0.07)  (0.07) (0.09) (0.08) (0.08) 
 APAR    0.98**  0.98** 
     (0.09)  (0.09) 

 ค่าสถิติไค-สแควร์ = 210.53  df 180  p = 0.059  GFI = 0.97,  AGEI = 0.95,  RMR = 0.0069 

 ตัวแปร PART1 PART2 PART3 PART4 MAN1 MAN2  
 ความเที่ยง 0.72 0.80 0.75 0.82 0.76 0.75 
 ตัวแปร MAN3 MAN4 KNOW1 KNOW2 KNOW3 KNOW4 
 ความเที่ยง 0.71 0.74 0.82 0.67 0.78 0.73 
 ตัวแปร KNOW5 
 ความเที่ยง 0.78 
 ตัวแปร APAR1 APAR2 APAR3 APAR4 APAR5 APAR6 
 ความเที่ยง 0.61 0.68 0.80 0.80 0.70 0.59 
 ตัวแปร APAR7 DROU1 DROU2 DROU3 DROU4 
 ความเที่ยง 0.66 0.65 0.77 0.62 0.62 

 สมการโครงสร้างตัวแปร  APAR DROU 
 R SQUARE  0.83 0.89 

 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 

 ตัวแปรแฝง APAR DROU PART MAN KNOW 
 APAR 1.00 
 DROU 0.94 1.00 
 PART 0.89 0.82 1.00 
 MAN 0.89 0.85 0.93 1.00 
 KNOW 0.87 0.81 0.86 0.92 1.00 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน *p < .05, **p < .01 

TE = ผลรวมอิทธิพล,   IE = อิทธิพลทางอ้อม,   DE = อิทธิพลทางตรง 



๑๔๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

จากตารางที่ ๔.๔ ได้แสดงค่าสถิติการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและ
การวิเคราะห์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ และภาพที่ ๔.๑ แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณา
การในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์
ตามค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณา
การในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ที่มีตัวแปรส่งผ่าน พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๒๑๐.๕๓ องศาอิสระเท่ากับ 
๑๘๐ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ ๐.๐๕๙ ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่ายอมรับ
สมมติฐานหลักที่ว่าโมเดลตัวแบบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ที่พัฒนาขึ้น
สอดคล้อง กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน 
(GEI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๗ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๕ ซึ่งมีค่าเข้า
ใกล้ ๑ ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๖๙ ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ 
และค่าเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหว่างตัวแปรสูงสุด (Largest Standardized Residual) 
เท่ากับ ๔.๕๘ ซึ่งสนับสนุนว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒) เม่ือพิจารณาค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่า
ความเที่ยงอยู่ระหว่าง ๐.๕๙ ถึง ๐.๘๒ โดยตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงสูงสุด คือ พ้ืนที่ การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล (PART4) และ หลักการสร้างความรู้ (KNOW1) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๘๒ 
รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (PART2), ไม่ตั้งกฏระเบียบที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย (APAR3) 
และการให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพ (APAR4) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๘๐ และตัวแปรที่มีค่าความ
เที่ยงต่ าสุด คือ (APAR6) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๕๙ 

๓) เ ม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R-SQUARE) ของสมการ
โครงสร้างตัวแปรภายในแฝง พบว่า หลักอปริหานิยธรรม ๗ มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 
๐.๘๓ แสดงว่า ตัวแปรภายในโมเดล คือ การมีส่วนร่วม (PART) การบริหารจัดการ (MAN) และการ
จัดการความรู้ (KNOW) ทั้ง ๓ ด้านมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ต่อหลักอปริหานิยธรรม ๗ ได้ร้อยละ 
๘๓.๐๐ และด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์  (DROU) มีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์เท่ากับ ๐.๘๙ แสดงว่า ตัวแปรแฝงภายนอกจากด้านการมีส่วนร่วม (PART) การบริหาร
จัดการ (MAN) และการจัดการความรู้ (KNOW) และการพยากรณ์ต่อหลักอปริหานิยธรรม ๗ (APAR) 
ทั้ง ๔ ด้านมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายต่อด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์
ได้ร้อยละ ๘๙.๐๐ 

 



๑๔๘ 
 

๔) เ ม่ือพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง  พบว่า ค่าพิสัย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ในช่วง ๐.๘๑ ถึง ๐.๙๔ โดยตัวแปรทุกคู่มี
ความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก) ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
มากที่สุด คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ (APAR) กับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ (DROU) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๙๔ แสดงว่า หากหลักอปริหานิยธรรม 
๗ (APAR) เพ่ิมมากขึ้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ (DROU) ก็เพ่ิมมากขึ้น
ด้วย ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รองลงมา คือ การมีส่วนร่วม (PART) กับการบริหารจัดการ 
(MAN) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๙๓ และตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด 
คือ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ (DROU) กับการจัดการความรู้ (KNOW) 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๘๑ 

๕) เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่างตัว
แปรในโมเดล พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้ 

๕.๑) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการมีส่วนร่วม (PART) กับ ด้านการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ (DROU) มีขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๘๒ แบ่ง
ออกเป็นอิทธิพลทางตรง มีค่าอิทธิพลเป็นลบเท่ากับ -๐.๒๗ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๑ 
อิทธิพลทางอ้อมผ่านด้านอปริหานิยธรรม ๗ (APAR) มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๔๔ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๑ และอิทธิพลรวม มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๑๘ อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 

๕.๒) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการบริหารจัดการ (MAN) กับด้านการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ (DROU) มีขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๘๕ แบ่ง
ออกเป็นอิทธิพลทางตรง มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๓๘ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๑ 
อิทธิพลทางอ้อมผ่านด้านอปริหานิยธรรม ๗ (APAR) มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๑๖ อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ และอิทธิพลรวม มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๕๔ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
เท่ากับ ๐.๐๑ 

๕.๓) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการจัดการความรู้ (KNOW) กับด้าน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ (DROU) มีขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๘๑ แบ่ง
ออกเป็นอิทธิพลทางตรง มีค่าอิทธิพลเป็นลบเท่ากับ -๐.๑๖ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๕ 
อิทธิพลทางอ้อมผ่านด้านอปริหานิยธรรม ๗ (APAR) มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๓๒ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๑ และอิทธิพลรวม มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๑๖ อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 

๕.๔) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านอปริหานิยธรรม ๗ (APAR) กับด้านการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ (DROU) มีค่าอิทธิพลทางตรงเป็นบวกเท่ากับ 
๐.๙๘ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๑ 

 

 



๑๔๙ 
 

๔.๒.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 
๒๑๐.๕๓ องศาอิสระเท่ากับ ๑๘๐ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ ๐.๐๕๙ ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี
นัยส าคัญ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่า
เท่ากับ .๐17 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการใน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และใน
ส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์มี ๒ ปัจจัย คือ 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (MAN) และปัจจัยด้านอปริหานิยธรรม ๗ (APAR) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ผู้วิจัยได้ใช้แผนแบบการวิจัยแบบผสานวิธีโดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Method to Extend 
Quantitative Results) ดังนั้นจะได้น าผลที่ได้รับจากการวิจัยจากการวิจัยเชิงปริมาณไปสู่การวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่ าง ๆ และเสริมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง หรือเห็นควร
เพ่ิมเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

๔.๓ การวิเคราะห์โมเดลจ าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ 
ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

การน าเสนอผลการวิจัยในข้อนี้เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ข้อที่ ๒  
เพ่ือวิเคราะห์แบบจ าลองการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยใช้การวิจัย  
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและตัวแทน
ชุมชน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ในพ้ืนที่เป้าหมาย ๓ 
ต าบล ประกอบด้วย ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ต าบลหนองเต่า อ าเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๑๘  
รูปหรือคน เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริมสนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และเสริมให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง หรือเห็น
ควรเพ่ิมเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตัวแปรศึกษา คือ หลักพุทธบูรณาการใน 
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
เชิงพรรณนา พบว่า  

 



๑๕๐ 
 

๔.๓.๑ ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness) 

จากผลสรุปวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ในเรื่อง 
ด้านการเตรียมความพร้อมนั้น พบว่า  

๑) การคัดเลือกผู้น าโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และความถนัดเป็นหลัก
เพื่อด าเนินการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ให้การอารักขา คุ้มครอง อันขอบธรรมแก่ผู้ทรงศีล)  
การมีส่วนร่วมในชุมชนทั้งในมิติการรวมตัวกันของคนในชุมชนเป็นไปในลักษณะองค์กรทางจิต
วิญญาณที่เกิดจากจิตส านึกที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดเป็นไปด้วยความเสียสละเพ่ือชุมชนที่รักและผูกพัน 
ซึ่งตั้งอยู่บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนสั่งสมมามีการสืบสานกันรุ่นต่อรุ่น 
จากอาวุโสไปสู่รุ่นกลางและรุ่นใหม่และเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และ
ชุมชนกับชุมชนข้างเคียง๑ โดยคณะกรรมการชุมชนจะประชุมเพ่ือท าข้อตกลงร่วมกันและระบุขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน ในขั้นแรกจะมีการจัดบุคคลเข้า
ประจ าการหรือท าหน้าที่ตามล าดับผู้ที่มีอาวุโสมาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก๒ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาส
ให้ผู้อาวุโสน้อยหรือมีความรู้ ความสามารถพิเศษ ในงานนั้น ๆ ได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมรับผิดชอบงาน
ในแต่ละภารกิจ๓ ทั้งนี้ เพราะในชุมชนและสังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มนั้นมักจะมีผู้ที่มี ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เมื่อมีการมาอยู่ร่วมกันด้วยความเสียสละเป็นที่ตั้ง ก็จะ
มีการยอมรับนับถือกันในเบื้องต้นเพ่ือให้ภารกิจนั้น ๆ ด าเนินไปสู่ความส าเร็จ๔ 

๒) การท างานด้วยความเสียสละ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตอาสา จิต
สาธารณะ (ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในแต่ละปีหรือแต่ละครั้งนั้นส่วนใหญ่จะเป็นไปด้วยความเสียสละ และตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของจิตอาสา จิตสาธารณะ ที่จะคิดหรือท าเพ่ือชุมชนที่ตนเองรักและผูกพันมากกว่าที่จะเป็นไป
ตามการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕ มีการขอความอนุเคราะห์
เครื่องมือต่าง ๆ จากทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือกองทุนของชุมชน เช่น 
เครื่องสูบน้ ามาสูบน้ าเข้าเส้นทางหลักเพ่ือให้ได้น้ าไปท าการเกษตร มีการเตรียมน้ ามันเชื้อเพลิง มีการ

                                                           
๑ สัมภาษณ์ นายบุญล ้า กลิ่นจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นายประทีป สัมมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ นายบรรจง แตงน้อย, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ นายธวัช ศรีอยู่รอด , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางเคียน อ้าเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ์ นายนิกร กล่้าโพธิ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๑ 
 

เตรียมวางแผนงบประมาณ๖  มีการเตรียมคณะกรรมการควบคุมการเปิดปิดน้ า ทั้งค่ายานพาหนะต่าง 
ๆ มีการเตรียมการซ่อมบ ารุงเครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างดี สามารถใช้งานได้ทันเวลา๗  มีการ
รับฟังข่าวสารเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านพยากรณ์อากาศ  และสามารถคาดการณ์ได้ทันเวลา มีการ
ประชุมกันเพ่ือติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า๘ โดยที่ผลการตัดสินใจจะมีผลผูกพันให้
หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน ร่วมถึงการเตรียมพร้อมอุปกรณ์
และเครื่องมือ เพ่ือจะได้ตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งของชุมชนได้๙   

๓) การท างานเชิงรุกในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนและหาแนวทาง
ป้องกันปัญหาภัยแล้ง (พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจ
ที่พึงท า) การมีส่วนร่วมในลักษณะของเครือข่าย โดยเฉพาะการเชื่อมประสานไปยังหมู่บ้านหรือชุมชน
ข้างเคียง ทั้งในรูปแบบการเชื่อมประสานในลักษณะของเครือญาติหรือการบริหารจัดการและตั้ง
องค์การในเครือข่ายของการปกครองส่วนท้องที่หรือผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร
ก านัน แพทย์ประจ าต าบล หรือการจัดตั้งผ่านระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลประจ าอยู่ทุกหมู่บ้านหรือตามเขตเลือกตั้ง๑๐ เมื่อจะถึงฤดูน้ า
หลากหรือน้ าท่วมคณะกรรมการเหล่านี้ก็จะมีการประชุม ปรึกษาหารือ และวิเคราะห์ถึงสถานการณ์
ความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ก่อนที่จะประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล หรือนายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุน
อุปกรณ์ เครื่องมือ หรืองบประมาณที่จะมาสนับสนุนการด าเนินการ๑๑ ขณะเดียวกันในขณะที่เกิดเหตุ
หรือประสบปัญหาน้ าท่วมก็จะมีการประสานงานเพ่ือส่งมอบส่งสนับสนุนช่วยเหลือ ๆ อยู่ตลอดเวลา 
เมื่อน้ าแห้งหรือน้ าลดก็จะประสานสนับสนุนช่วยเหลือกันในการจัดการสภาวะแวดล้อมของชุมชนให้

                                                           
๖ สัมภาษณ์ นายกฤษณะ คงทรัพย์ , ผู้ใหญ่บ้านบึง ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ์ นายสีลา จันทวงค์, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์,  

๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ กล่้าโพธ์ิ, เกษตรกรต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ์ พระครูนิรันดร์สีลาจารย์, เจ้าอาวาสวัดหนองกรด/เจ้าคณะต้าบลหนองกรดเขต ๑ ต้าบล

หนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, ๓ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายบรรจง แตงน้อย, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ นายสมพี จันทวงค์, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ , 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๒ 
 

เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยจากโรคและแมลงที่จะมารบกวน รวมถึงสนับสนุนช่วยกันใน
การปรับปรุงและแก้ไขระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน๑๒ ให้กับมาใช้การได้ตามปกติด้วย 

๔) การท างานบนพื้นฐานการยอมรับฟังซึ่งกันและกัน ให้สิทธิทุกท่านเท่าเทียม
กัน (สักการะ เคารพ นับถือผู้ใหญ่ในชุมชน) เกษตรกรผู้ใช้น้ าแต่ละพ้ืนที่นั้นจะมีการเตรียมความ
พร้อมในการท านาแต่ละคราว โดยมีการวางแผน มีการด าเนินการ มีการเตรียมแผนเพ่ือรองรับใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าภูมิประเทศ ภูมิอากาศ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศใด ทั้งระบบนิเวศใน
ชุมชน การใช้ที่ดินและทรัพยากรน้ า โดยการเชื่อมโยงกับต้นน้ าจากแหล่งน้ าสายหลัก เพราะว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีประกอบอาชีพท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์๑๓  มีการประสานงานกับหน่วยงาน
ชลประทานและหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละต าบล เพ่ือความช่วยเหลืออย่าง
ทันเวลาในการเพาะปลูกของเกษตรได้อย่างเต็มที่ มีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นนิตย์ เป็นประจ า 
เพ่ือให้ทันต่อความต้องการด้านการเกษตร มีการยอมรับปฏิบัติตามข้อบังคับ กติกาที่วางไว้ของทุก
ฝ่าย๑๔ ท าให้เกษตรกรผู้ใช้น้ านั้นมีความสมัครใจจนท าให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทางที่สนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ท าให้เกษตรผู้ใช้น้ ามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของแหล่งน้ า มีการใช้น้ า
อย่างประหยัด รู้จักคุณค่าของน้ า เพ่ือเป็นสิ่งส าคัญในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หรือ
ชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจกับข้อมูลที่ต้องการ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจ๑๕ โดยที่ผลการตัดสินใจจะมีผลผูกพัน
ให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน ร่วมถึงการเตรียมพร้อมอุปกรณ์
และเครื่องมือ เพ่ือจะได้ตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งของชุมชนได้ มีการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ มา
พัฒนาในการจัดการบริหารน้ าเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าและด าเนินการสูบน้ า มีการเตรียมการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานที่ด าเนินการอยู่ เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น๑๖ 

๕) การยอมรับกติกา กฎ ระเบียบของกลุ่มและชุมชน (สักการเคารพเจดีย์) เป็น
การรวมตัวกันในลักษณะที่ไม่เป็นทางการที่มีลักษณะเป็นองค์กรแนวราบ มีความเสมอภาคเท่าเทียม

                                                           
๑๒ สัมภาษณ์ นายประทีป สัมมา ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพสิยั 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ มาเวียงจันทร์ , เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายสุชาติ น้อยชม , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางเคียน อ้า เภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายสมยศ นุชสวาท, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, 

๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล , อาจารย์ประจ้าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, ๕ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๕๓ 
 

และอาจจะมีผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งอาจจะเป็นความอาวุโสหรือความเหมาะสมในมิติอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะ
เป็นเรื่องที่เป็นไปในลักษณะองค์กรทางจิตวิญญาณท่ีเกิดจากจิตส านึกท่ีมีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดมากกว่าที่
จะเป็นไปในรูปแบบคณะกรรมการที่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการหรือเป็นไปตามลักษณะขององค์กร
แนวดิ่งที่นิยมกันในระบบราชการ๑๗  ส่วนใหญ่การรวมตัวกันจะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
ชุมชนด้วยกันเอง โดยจะมีการสานต่อภารกิจ แนวคิด อุดมการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว ๑๘ 
รวมถึงการยอมรับในความเป็นธรรมชาติและภัยจากธรรมชาติ ถือเป็นภูมิปัญญาในการผนึกก าลัง
แรงกาย แรงใจที่ถูกสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นต่อรุ่น ทั้งนี้ไม่ว่าจะท่วมหรือแล้งคนในชุมชนในภาคพ้ืน
นี้ก็จะมีการรวมตัวกันที่จะต่อสู้กับทุกปัญหา และส่วนหนึ่งก็ยังมีการประยุกต์ใช้จังหวะและโอกาสที่จะ
หาประโยชน์หรือสร้างอรรถประโยชน์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ของปัญหา๑๙ ในพ้ืนที่ต าบลหนองกรด 
ต าบลหนองเต่า และต าบลบางเคียน ในห้วงเวลาที่ผ่านมาโดยบริบทและภูมิปัญญาชุมชนยังให้
ความส าคัญและยึดล าดับอาวุโสและความสามารถหรือความถนัดในด้านนั้น ๆ เป็นหลัก ในการเตรียม
ความพร้อมนั้น ทุกท่านที่เป็นคณะกรรมการก็ดี เป็นเกษตรกรก็ดี หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการ
บริหารจัดการน้ า มีการประชุมทุกครั้ง ก็สามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะได้ทุกท่าน มีการ
ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน ให้สิทธิทุกท่านเท่าเทียมกัน ไม่เลือกคน ยอมรับกติกา กฎ ระเบียบของกลุ่ ม
และหน่วยงาน ยอมรับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มาประชุมและฟังความคิดเห็นด้วยความเต็มใจ 
เพราะกฎระเบียบของหน่วยงานนั้นถือว่าเป็นระเบียบที่กลุ่มผู้ใช้น้ านั้นต้องยอมรับ ในการบริหาร
จัดการน้ านั้น ต้องมีขั้นตอน ระเบียบ กติกา ที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน๒๐ บางครั้งก็มีการ
เชิญหน่วยงานราชการมาร่วมประชุมในการปรึกษาหารือกัน มีการวางแผน มีการจัดองค์กร มีการจัด
บุคลากรให้ตรงกับงานนั้น ๆ เพื่อความพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ได้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การเตรียมความพร้อม หมายถึง การจัดการก่อนการเกิดภัยแล้ง  
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญในด้านต่าง ๆ  
ในการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ การด าเนินการเตรียม
ความพร้อมของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องมีกระบวนการที่ด าเนินการ 
ได้ดังนี้ คือ 

๑) การคัดเลือกผู้น าโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และความถนัดเป็นหลักเพ่ือ
ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ให้การอารักขา คุ้มครอง อันขอบธรรมแก่ผู้ทรงศีล) 

                                                           
๑๗ สัมภาษณ์ นายสุชาติ น้อยชม , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางเคียน อ้าเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ กล่้าโพธ์ิ, เกษตรกรต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณ์ นายกฤษณะ คงทรัพย์ , ผู้ใหญ่บ้านบึง ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธ์ิ, อาจารย์ประจ้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, ๕ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๕๔ 
 

๒) การท างานด้วยความเสียสละ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจิตอาสา จิตสาธารณะ (ไม่
ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) 

๓) การท างานเชิงรุกในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือวางแผนและหาแนวทาง
ป้องกันปัญหาภัยแล้ง (พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึง
ท า) 

๔) การท างานบนพ้ืนฐานการยอมรับฟังซึ่งกันและกัน ให้สิทธิทุกท่านเท่าเทียมกัน 
(สักการะ เคารพ นับถือผู้ใหญ่ในชุมชน) 

๕) การยอมรับกติกา กฎ ระเบียบของกลุ่มและชุมชน (สักการเคารพเจดีย์) 

ตารางท่ี ๔.5  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการเตรียมความพร้อม 

ประเด็นที ่  

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การคัดเลือกผู้น าโดยยึดหลักความรู้ 

ความสามารถ และความถนัดเป็นหลัก
เพ่ือด าเนินการในการแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง (ให้การอารักขา คุ้มครอง อันชอบ
ธรรมแก่ผู้ทรงศีล) 

4 11, 16, 15, 12 

    
๒. การท างานด้วยความเสียสละ และตั้งอยู่

บนพื้นฐานของจิตอาสา จิตสาธารณะ 
(ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) 

5 14, 10, 1, 4, 6 

    
๓. การท างานเชิงรุกในพ้ืนที่เพ่ือเตรียม

ความพร้อมเพ่ือวางแผนและหาแนวทาง
ป้องกันปัญหาภัยแล้ง (พร้อมเพรียงกัน
ประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า) 

3 15, 5, 16 

    
๔. การท างานบนพ้ืนฐานการยอมรับฟังซึ่ง

กันและกัน ให้สิทธิทุกท่านเท่าเทียมกัน 
(สักการะ เคารพ นับถือผู้ใหญ่ในชุมชน) 

4 2, 13, 3, 18 

    
๕. การยอมรับกติกา กฎ ระเบียบของกลุ่ม

และชุมชน (สักการเคารพเจดีย์) 
4 13, 4, 10, 17 

 

 



๑๕๕ 
 

๔.๓.๒ ด้านการป้องกัน  

จากผลสรุป วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ในเรื่อง 
ด้านการป้องกันนั้น พบว่า  

๑) การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นไปด้วยความเอ้ืออาทร 
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่และช่วยเหลือเจือจุนกัน (ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) การหล่อหลอมประสบการณ์จาก
คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดจนมาถึงปัจจุบัน บรรพบุรุษได้สอนสั่งให้ลูกหลาน
ได้เรียนรู้ที่จะต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมพร้อมที่จะรองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ต าบล
หนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย ต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว และต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง 
ส่วนใหญ่ปู่ย่าตาทวดก็จะพาลูกหลานสร้าง ขุดบ่อเลี้ยงปลา ท าบ่อดิน หรือท าบ่อบาดาล เพ่ือไว้ส ารอง
น้ าไว้ใช้ในยามที่เข้าสู่ภาวะขาดแคลนน้ า๒๑ ขณะเดียวกันก็มีการขุดบ่อสาขาจากล าน้ าหลักเข้ามายังที่
นา ที่ไร่ของตนเพ่ือการใช้ประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการวางแผนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เป็นรูปธรรมของคนในชุมชนและเป็นวิถีชีวิตที่ยังหลงเหลือหลักฐานมาจนถึง
ปัจจุบัน๒๒ ความเป็นเครือญาติในชุมชนได้ส่งผลให้เกิดการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เป็นไปด้วยความเอ้ืออาทร เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และช่วยเหลือเจือจุนกัน ทุกคนต่างยื่นมือไปฉุดดึงผู้ที่
เดือดร้อนในชุมชนและหมู่บ้านให้ก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤต๒๓  มีน้อยมีมากก็แบ่งกันกิน อยู่กันด้วยความ
รักและสามัคคี ที่ส าคัญ คือ อยู่ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เกษตรกรที่มีที่ดิน
ท าการติดกับแหล่งน้ าตามธรรมชาติก็จะถมบ่อน้ าในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมที่ดินในการเพาะปลูกโดยอาศัย
แหล่งน้ าตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ในภาวะที่ฝนขาดช่วง หรือแหล่งน้ าตามธรรมชาติตื้นเขินย่อม
ส่งผลปริมาณน้ าตามธรรมชาติ๒๔ รวมถึงการเพาะปลูกพืชที่ไม่ตรงตามฤดูกาลและต้องใช้น้ าในปริมาณ 
บางพ้ืนที่ยังมีการกั้นแหล่งน้ าเพ่ือผันน้ าเข้าที่ดินของตนเอง ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ย่อมส่งผลโดยตรง
ต่อเกษตรกรผู้ใช้น้ าจนท าให้เกิดปัญหาตามมามากมายรวมถึงปัญหาหนี้สิน๒๕ การตัดสินใจในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานในการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนมาเป็น
ปัจจัยสนับสนุนหรือเกื้อหนุน การตัดสินใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุภัยแล้งของชุมชนตั้งอยู่บน
ศักยภาพส่วนบุคคลที่จะมีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน และจะให้ความส าคัญและน้ าหนักที่เกี่ยวข้อง

                                                           
๒๑ สัมภาษณ์ นายบรรจง แตงน้อย, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ์ นายวีรัตน์ วงษ์เวียงจันทร์, ผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายสมยศ นุชสวาท, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, 

๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ์ พระครูนิรันดร์สีลาจารย์, เจ้าอาวาสวัดหนองกรด/เจ้าคณะต้าบลหนองกรดเขต ๑ ต้าบล

หนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, ๓ เมษายน ๒๕๖๒. 
๒๕ สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ มาเวียงจันทร์ , เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๕๖ 
 

กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน การสั่งการหรือการตัดสินใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยชุมชน
นั้น ทุกคนในชุมชนจะยึดถือและด าเนินการบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกันและกัน๒๖ การร่วมกลุ่มกันเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น 
เกษตรกรผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ส านักงานชลประทาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลบางเคียน และเครือข่ายเกษตรกรผู้ใช้น้ าในการ
บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 

๒) การจัดล าดับความส าคัญในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนและตามความ
รุนแรงของการประสบภัย (สักการเคารพเจดีย์) ไม่ว่าจะท่วมหรือแล้งคนในชุมชนในภาคพ้ืนนี้ก็จะมี
การเตรียมความพร้อมและวางแผนที่จะอยู่กับทุกปัญหา และส่วนหนึ่งก็ยังมีการประยุกต์ใช้จังหวะ
และโอกาสที่จะหาประโยชน์หรือสร้างอรรถประโยชน์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ของปัญหา เช่น น้ ามาก็
จะเตรียมเครื่องมือจับปลาสร้างรายได้ น้ าแล้งก็เพาะปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย เช่น แตงโม ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ เป็นต้น๒๗ ในการประชุมทุกครั้งก็มีข้อตกลงกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ าและคณะกรรมการบริหารจัด
น้ าในเขตท่ีรับผิดชอบแต่ละส่วน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาที่จะตามมา ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งนั้น จะให้
ความส าคัญกับผู้น าชุมชนและผู้บริหารจัดการน้ าแต่ละพ้ืนที่ ได้ออกความคิดเห็นว่าควรท าอย่างไรบ้าง 
บริหารจัดการอย่างไรบ้าง ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการตามขั้นตอนที่ได้ตกลงกันในที่ประชุม 
หรือพ้ืนที่ไหนมีความเดือดร้อนมากกว่า๒๘ ทางคณะกรรมการในที่ประชุมนั้นก็จะยกมาพูดคุยกันก่อน 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีการป้องกันไว้ในแต่ละด้าน แต่ละฝ่าย เพ่ือเป็นแนวทาง
เดียวกันหมด๒๙ และจะให้สิทธิในการใช้น้ าในพ้ืนที่ที่ไกลก่อน เพ่ือจะได้ให้น้ านั้นไปถึงทุกพ้ืนที่ทาง
การเกษตร มีผู้ดูแลควบคุมเปิดปิดน้ าเป็นระบบ มีการประสานงานตามต าบล ตามอ าเภอในพ้ืนที่นั้น๓๐ 

 

 

 

                                                           
๒๖ สัมภาษณ์ นายสมพี จันทวงค์, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ , 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์ นายสีลา จันทวงค์, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์,  

๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายวีรัตน์ วงษ์เวียงจันทร์, ผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธ์ิ, อาจารย์ประจ้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, ๕ เมษายน ๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณ์ นายกฤษณะ คงทรัพย์ , ผู้ใหญ่บ้านบึง ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๕๗ 
 

๓) การสร้างจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ ากับ
หน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน (พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า) มีการนัดประชุมปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลาในการ
วางแผนเพ่ือเตรียมการป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพืชพรรณทางการเกษตร๓๑ อยู่เนือง ๆ ไม่ว่าใน 
การประชุมแต่ละครั้งนั้น มีการเชิญผู้มีความเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ไม่ว่ากลุ่มผู้ใช้น้ า นักวิชาการ  
นักชลประทาน กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งชายและหญิง โดยมีการปรึกษาหารือในการวางแผน ด าเนินการ  
มีการแบ่งงานกันท าในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การขับเคลื่อนในโครงการในการบริหารจัดการน้ าให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นรูปธรรม ซึ่งให้คณะกรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่าง
จริงจัง ตั้งใจท า เต็มใจท า๓๒ จึงท าให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้นเกิดประสิทธิภาพ โดยที่มีการบริหาร
จัดการร่วมกัน มีการเข้าไปร่วมกันสัมมนากับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ า ทั้งมี 
การประชุมแบบเป็นกลุ่ม มีการประชุมแบบเครือข่าย มีการประชุมใหญ่กับผู้ใช้น้ าสายชลประทาน  
คลองกฐิน ที่ผ่านอ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอเก้าเลี้ยว และอ าเภอชุมแสง เพ่ือให้เกษตรกรผู้ใช้น้ านั้น
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสาย๓๓ ในการประชุมทุกครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมจะเข้าประชุมพร้อมกัน  
เลิกพร้อมกัน มีการเคารพสถานที่ประชุมโดยการไม่ส่งเสียงรบกวนในเวลาประชุม ให้สิทธิทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุมกัน๓๔ เพ่ือหาผลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง  

๔) การประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็น และวางแนวทางในการป้องกันปัญหา
อย่างสม่ าเสมอ (หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์) กระบวนการของการตัดสินใจ มีข้อตกลงก าหนดความ
ต้องการและมีจัดล าดับความส าคัญในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประชาชนในพ้ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง๓๕

ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงแรก ๆ มีการด าเนินการ มีการปฏิบัติงาน  มีการวางแผน มีการจัดบุคลากรที่
มีความเข้าใจในงานเข้าไปบริหารงาน เพ่ือไปควบคุมดูแลในเรื่องการบริหารจัดการน้ า ในการจัดสรร
น้ าให้ทั่วถึงกันทุกพ้ืนที่ ไม่ให้มีการแก่งแย่งน้ ากัน๓๖ โดยมีการนัดหมายประชุมกันในช่วงเวลาถึง
ฤดูกาลท าการเกษตรในพ้ืนที่เพาะปลูก การประชุมกันทุกครั้งนั้น จะให้สิทธิทุกท่านได้ออกความ
คิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ก็ดี สตรีก็ดี ที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรก็ดี เพราะจะท าให้ทุกฝ่ายนั้นมี
                                                           

๓๑ สัมภาษณ์ นายประทีป สัมมา ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพสิยั 
จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๓๒ สัมภาษณ์ พระครูนิวาสบุญวิสิฐ, เจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาวาส ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์, ๓ เมษายน ๒๕๖๒. 

๓๓ สัมภาษณ์ นายกฤษณะ คงทรัพย์ , ผู้ใหญ่บ้านบึง ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 

๓๔ สัมภาษณ์ พระอธิการวิก ฐานวีโร, เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์, ๓ เมษายน ๒๕๖๒. 

๓๕ สัมภาษณ์ นายประทีป สัมมา ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพสิยั 
จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๓๖ สัมภาษณ์ นายกฤษณะ คงทรัพย์ , ผู้ใหญ่บ้านบึง ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๕๘ 
 

การยอมรับกันในการป้องกันภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเรื่อง
การหาแหล่งน้ าเพาะปลูกเพ่ิมเติม และสถานที่กักเก็บน้ าในช่วงเวลาขาดแคลน๓๗ เช่น บึง หนอง สระ 
พ้ืนที่เป็นอ่างกระทะที่สามารถรองรับน้ าได้เป็นจ านวนมาก ในเวลาที่ขาดแคลนในพ้ืนที่การเกษตร 
พร้อมทั้งมีคณะกรรมการในการจัดสรรน้ า มีการป้องกันวัชพืชต่าง ๆ ในคูคลอง โดยการประสานงาน
กับกลุ่มผู้ใช้น้ าได้ช่วยเหลือในการมาก าจัดวัชพืชในคลองให้หมดไปหรือน้อยลง เพ่ือจะได้ให้น้ านั้นได้
เดินสะดวกเพ่ิมขึ้น๓๘ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าเรื่องการก าจัด
แมลงที่เป็นภัยต่อพืชพรรณทางการเกษตร โดยมีการร่วมกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุมกัน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้แมลงนั้นมารบกวนพืชทางการเกษตรและมีการผสมผสานกันระหว่างการใช้สารเคมีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นในการก าจัดแมลงและวัชพืช มีการรับฟังข่าวสาร สภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา๓๙ 

๕) การสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
(ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) การท าใจยอมรับและอยู่ร่วมกับปัญหาภัยแล้งอย่างปกติหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต และเป็นสิ่งที่จะต้องพบ ต้องเจอ เพราะปัญหาภัยแล้งถือเป็นส่วนหนึ่งในวิถีแห่งการด าเนิน
ชีวิตของคนในชุมชนในพ้ืนที่แห่งนี้ และความคุ้นชินเหล่านี้ท าให้ทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าการเกิดกรณี 
ขาดแคลนน้ าเป็นปัญหาของชีวิต หากแต่เขาเหล่านั้นยอมรับได้ว่าการเกิดน้ าแห้ง น้ าแล้ง น้ าท่วมหรือ
น้ าหลาก ซึ่งอาจจะมีมากบ้าง น้อยบ้างนั้น มันเป็นวิถีชีวิตที่จะต้องประสบหรือพบเจอในรอบปี๔๐ ใน
รอบ ๔ ปี หรือในรอบ ๑๐ ปี จนเกิดการเข้าใจและวางแผนในการด าเนินชีวิตได้อย่างไม่ติดขัด เช่น  
ปีนี้ท่วมหนักข้าวของหรือพืชผลทางการเกษตรอาจจะเสียหายไปบ้าง แต่ในอีก ๓ ถึง ๔ ข้างหน้าต่อไป
ปัญหาวิกฤตถึงจะเวียนมาเกิดซ้ าอีก และหากผ่านพ้นในปีที่ ๔ ไปแล้วยังไม่เกิดปัญหาน้ าแล้งหรือ
วิกฤต ก็จะเป็นเครื่องย้ าเตือนหรือเป็นลางบอกให้ทราบว่าปัญหาน้ าแล้งอาจจะขยายยาวไปถึงรอบ
ใหม่ในปีที่ ๑๐๔๑ ซึ่งในห้วงเวลานี้ก็จะเร่งเตรียมตัวและกักตุนในหลายสิ่งหลายอย่างให้พร้อมเพ่ือรอ
รับกับปัญหาที่จะตามมาในรอบใหม่ ถือเป็นการเข้าใจ เข้าถึง แล้วพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ และชุมชน
ให้อยู่กับปัญหาได้อย่างเป็นปกติชีวิตนั่นเอง๔๒ 

                                                           
๓๗ สัมภาษณ์ นายสุชาติ น้อยชม , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางเคียน อ้าเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณ์ นายวีรัตน์ วงษ์เวียงจันทร์, ผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๓๙ สัมภาษณ์ นายบรรจง แตงน้อย, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายกฤษณะ คงทรัพย์ , ผู้ใหญ่บ้านบึง ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๔๑ สัมภาษณ์ นายธวัช ศรีอยู่รอด , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางเคียน อ้าเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ์ นายบรรจง แตงน้อย, นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๙ 
 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การป้องกัน หมายถึง การจัดการในช่วงก่อนเกิดภัยแล้ง โดย 
การวิเคราะห์ วางแผนเพื่อก าหนดกิจกรรมในการป้องกัน และลดโอกาสในการสร้างความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นแก่บุคคล ชุมชนและสังคม รวมถึงการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  
การด าเนินการป้องกันของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องมีกระบวนการที่
ด าเนินการ ได้ดังนี้ คือ 

๑) การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นไปด้วยความเอ้ืออาทร เอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่และช่วยเหลือเจือจุนกัน (ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) 

๒) การจัดล าดับความส าคัญในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนและตามความ
รุนแรงของการประสบภัย (สักการเคารพเจดีย์) 

๓) การสร้างจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ ากับ
หน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน (พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า) 

๔) การประชาคมเพ่ือระดมความคิดเห็น และวางแนวทางในการป้องกันปัญหาอย่าง
สม่ าเสมอ (หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์) 

๕) การสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  
(ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) 

ตารางท่ี ๔.6  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการป้องกัน 

ประเด็นที ่  
ประเด็น 

ปริมาณ 
ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. การวางแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งเป็นไปด้วยความเอ้ือ
อาทร เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
ช่วยเหลือเจือจุนกัน  
(ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) 

6 15, 9, 3, 6, 2, 5 

    
๒. การจัดล าดับความส าคัญในการ

ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนและ
ตามความรุนแรงของการประสบภัย 
(สักการเคารพเจดีย์) 

4 1, 9, 9, 17, 10 

    
    

 

 

 



๑๖๐ 
 

ตารางท่ี ๔.6  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการป้องกัน (ต่อ) 

ประเด็นที ่  
ประเด็น 

ปริมาณ 
ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๓. การสร้างจิตส านึกให้เกิดการมีส่วน
ร่วมระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า
กับหน่วยงานราชการในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน (พร้อมเพรียงกัน
ประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า) 

4 16, 7, 10, 8 

    
๔. การประชาคมเพ่ือระดมความ

คิดเห็น และวางแนวทางในการ
ป้องกันปัญหาอย่างสม่ าเสมอ  
(หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์) 

5 16, 10, 13, 9, 15 

    
6. การสร้างความตระหนักให้เห็น

ความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง (ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) 

3 10, 12, 15 

 

๔.๓.๓ ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) 

ผลสรุปวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในเรื่องด้านการ
จัดการภาวะนั้น พบว่า  

๑) การเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการจัดการในภาวะฉุกเฉินเพื่อสนับสนุน
และเติมเต็มให้การบริหารจัดการชุมชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (สักการะ เคารพ 
นับถือผู้ใหญ่ในชุมชน)  การประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งถือเป็นกิจกรรมที่ท าให้คน
ในชุมชนได้หันมาพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากกว่าในภาวะปกติทั่วไป  ในมิติการ
ตัดสินใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งชุมชนยึดถือความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนเป็นปรากฏการณ์ทางปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกที่อาศัยอยู่ในชุมชนและตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความคิดในการพ่ึงตนเองโดยเฉพาะในสถาบันครอบครัว นอกจากนั้นยังเป็นการตัดสินใจที่มา
จากการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทุกคนในชุมชนจะยึดถือและด าเนินการ
บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของกันและกัน๔๓ มีการแบ่งงาน

                                                           
๔๓ สัมภาษณ์ พระอธิการวิก ฐานวีโร, เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๖๑ 
 

กันท าของคนในชุมชนในการจัดการภาวะภัยแล้งถือเป็นระบบของการบ่มเพาะทางความคิดและเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชุมชน และเป็นความเสียสละของผู้มีจิตอาสา จิตสาธารณะใน
การท าหน้าที่เพ่ือการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน๔๔ ในการแบ่งงานกันท าของคน
ในชุมชนเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนั้นถือเป็นพันธะทางสังคมที่จะต้องมีความร่วมแรง
ร่วมใจกัน ร่วมไม้ร่วมมือกัน และเป็นการตอบแทนคุณซึ่งกันและกัน โดยผู้คนในชุมชนจะมีการแบ่ง
งานกันท า ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเสียสละแบ่งปัน ไม่สะดวกที่จะสนับสนุนด้วยแรงกายก็จะ
สนับสนุนด้วยแรงใจ เป็นการแบ่งเบาความเหน็ดเหนื่อย การร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ของชุมชนร่วมกัน๔๕ ส าหรับการท างานร่วมกันนั้นปัจจุบันยังมีการเปิดกว้างและเคารพในความ
หลากหลายทางความคิด แต่เมื่อมีการมาท างานร่วมกันทุกคนก็จะระดมความคิดเห็นเพ่ือน ามาพัฒนา
รูปแบบหรือกระบวนการที่บรรพบุรุษได้ส่งทอดต่อมา ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และสภาพแวดล้อมในชุมชนหรือรอบชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจึงมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ฉะนั้นการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ก็จะมีส่วนสนับสนุนและเติมเต็มให้การบริหารจัดการชุมชนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น๔๖ 

๒) การมีสติใคร่ครวญ พิจารณาในการก าหนดแนวทางในการจัดการปัญหาอย่าง
เหมาะสม (ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) การติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ ปริมาณฝนในพ้ืนที่โดยมี
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือกับเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ในการ
จัดสรรช่วยเหลือการแบ่งน้ า หรือการจัดท านบกั้นน้ าชั่วคราวตามคลองตามเหมืองเพ่ือเป็นการชะลอ
ของน้ าในการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีฉุกเฉิน๔๗  เพ่ือจะได้ช่วยกันดูแลรักษาน้ าไม่ให้เกิดความ
เสียหายหรือใช้ไปอย่างไม่มีคุณค่า พร้อมทั้งมีการส ารวจแหล่งน้ า สถานที่กักเก็บน้ าบริเวณในพ้ืนที่
และใกล้เคียงจะได้เตรียมการในภาวะฉุกเฉิน  หรือหาแหล่งน้ าใต้ดินเอาไว้ในความจ าเป็นเมื่อแหล่งน้ า
จากแม่น้ าและคลองไม่เพียงพอ จะเป็นการช่วยเหลือที่ทางหนึ่ง ยังมีการประสานงานความร่วมมือ
กลุ่มผู้ใช้น้ าและคณะกรรมการน้ าในแต่ละพ้ืนที่ที่ใช้ร่วมกันมาร่วมกันจัดการบริหารให้เป็นรูปธรรม มี
การแจ้งสถานการณ์น้ าในปัจจุบัน ท าความเข้าใจกับเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยผู้ใช้น้ าช่วยกระจายข่าว 
เพ่ือให้เตรียมการรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และจัดท าแผนการในการใช้น้ าในช่วงฤดูแล้ง มี
การวางแผนว่าฤดูแล้งควรจะท าพืชอย่างไร เช่น พืชที่ใช้น้ าน้อยในการท าเกษตร เพ่ือลดต้นทุนของน้ า

                                                           
๔๔ สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธ์ิ, อาจารย์ประจ้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, ๕ เมษายน ๒๕๖๒. 
๔๕ สัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล , อาจารย์ประจ้าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, ๕ เมษายน ๒๕๖๒. 
๔๖ สัมภาษณ์ นายสีลา จันทวงค์, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, ๒ 

เมษายน ๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ์ นายสมพี จันทวงค์, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ , 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๖๒ 
 

ที่น้อยลงในฤดูฝน๔๘ จึงถือว่าเป็นการบูรณาการในการใช้น้ าได้อย่างดีด้วย กลุ่มผู้ใช้น้ านั้นต้องมีการนัด
ประชุมกัน เพ่ือหาทางจัดการภาวะภัยแล้งในพ้ืนที่มีการเชิญผู้มีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาประชุมกัน เพ่ือ
ในการวางแผน และจัดการน้ าให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี มีการแสดงความคิดเห็นของทุกฝ่ายและรับฟัง
ซึ่งกันและกัน เพ่ือในการหาแนวทางแก้ไขเป็นรูปธรรม๔๙ มีข้อตกลงกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ ากับ
หน่วยงานราชการ เพ่ือได้เป็นข้อตกลงซึ่งกันและกัน มีการนัดหมายประชุมตามสถานที่ต่าง ๆ โดยให้
เห็นสภาพหรือสถานการณ์ที่แท้จริง เพราะจะได้เห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น จะได้
เตรียมการในทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกจุด เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของเกษตรกร
อย่างแท้จริง๕๐ มีการไปดูสถานที่ต่างๆ ที่เป็นสถานที่เกิดภัยแล้ง โดยการประชุมกลุ่มย่อย มีการ
ส ารวจในพื้นที่ว่าพ้ืนที่ใดมีปัญหามากน้อยเพียงใดจะได้น ามาวางแผนในการเปิดปิดน้ าอย่างเป็นระบบ
เพ่ือช่วยเหลืออย่างทันถ่วงที ไม่ขาดแคลนหรือประสบปัญหาตามมา จึงถือได้ว่าการเตรียมการใน
ภาวะฉุกเฉินนั้นถือว่าเป็นการเตรียมการที่ดี เพ่ือให้พืชพรรณทางการเกษตรมีความเสียหายน้อยที่สุด 
จะท าให้เกษตรกรนั้นได้มีรายได้ในการท าเกษตรไปช่วยเหลือทางครอบครัวของตน  

๓) การประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที (หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์) การรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในกิจกรรมต่าง ๆ นั้นถือ
เป็นเครื่องมือทางสังคมที่ส าคัญในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกษตรกรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีโอกาสที่จะเข้าใจเข้าถึง และเกิดจิตส านึก ยิ่งเกษตรกร๕๑ และคนในชุมชนเข้าใจมากขึ้นและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งเป็นผลดีท าให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น สามารถ
ด าเนินการได้โดยได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และความร่วมมืออย่างดีจากประชาชน๕๒ มีการ
ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยให้ทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ มีการส ารวจ
ความเดือดร้อน ความเสียหายของประชาชนที่ขาดแหลนน้ า หากเกิดภัยเป็นบริเวณกว้าง ให้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยมากที่สุดที่ได้ส ารวจไว้ล่วงหน้าเป็นอันดับแรก๕๓ โดยการน าเรื่องต่างๆ 
นั้นเข้าไปในที่ประชุมเพ่ือได้วางแผน ด าเนินการ หากลยุทธ์ในการแก้ไขภัยแล้ง  มีการเชิญหน่วยงานที่
                                                           

๔๘ สัมภาษณ์ นายนิกร กล่้าโพธิ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว 
จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๔๙ สัมภาษณ์ นายสุชาติ น้อยชม, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางเคียน อ้าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๕๐ สัมภาษณ์ นายวีรัตน์ วงษ์เวียงจันทร์, ผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 

๕๑ สัมภาษณ์ พระอธิการวิก ฐานวีโร, เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์, ๓ เมษายน ๒๕๖๒. 

๕๒ สัมภาษณ์ นายสมยศ นุชสวาท, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, 
๒ เมษายน ๒๕๖๒. 

๕๓ สัมภาษณ์ นายนิกร กล่้าโพธิ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว 
จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๖๓ 
 

รับผิดชอบเข้ามาร่วมประชุมด้วย๕๔ เพ่ือหาทางแก้ไขเป็นรูปธรรม โดยให้เกษตรกรที่ได้รับความ
เดือดร้อนนั้น แสดงความคิด และบอกว่าพ้ืนที่ของตนได้รับการเสียหายมากน้อยเพียงใด และต้องการ
ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ในการทันกับการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร เช่น ขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานของชลประทานช่วยเหลือเครื่องสูบน้ ามาสูบน้ าเข้าคลองเพ่ือให้น้ านั้นมาช่วยเหลือได้ทันถ่วง
ที มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้รู้จักคุณค่าของน้ า และประหยัดน้ า๕๕ และส่งเสริมว่าน้ านั้นถือ
ว่าเป็นทรัพยากรที่มีความจ าเป็นกับเกษตรกร และให้เกษตรกรนั้นรู้ว่าเป็นเจ้าภาพอีกด้วย   

๔) การวิเคราะห์ปัญหาอย่างชัดเจนเพื่อหาแนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉินได้
อย่างเหมาะสม (หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน
พ้ืนที่นั้น หากมีการรับฟังเสียงจากประชาชนที่เกิดจากแบบล่างขึ้น โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ
ทั้งส่วนกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อ านาจในการตัดสินใจอยู่กับประชาชนในระดับล่าง 
หรือระดับท้องถิ่น๕๖ ทั้งนี้เพราะเกษตรกรในท้องถิ่น คือผู้ที่รู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาและความ
ต้องการต่าง ๆ ของชุมชนตนเองเป็นอย่างดี ดังนั้นหากประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ก็ย่อมที่จะท าให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น ได้ยอมรับและสนับสนุนและมีโอกาสที่จะบรรลุส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ง่าย๕๗ ในทางตรงกันข้ามหากประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่ภัยแล้งไม่ให้การ
สนับสนุนจนถึงขั้นท าการต่อต้านจนท าให้การด าเนินการนั้นประสบกับความล้มเหลวในที่สุด๕๘  การ
ร่วมกลุ่มกันเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เกษตรกรผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร 
ส านักงานชลประทาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเคียน และเครือข่ายเกษตรกรผู้ใช้น้ าในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตร ทั้งกระบวนการของการตัดสินใจ มีข้อตกลงก าหนดความต้องการและมีจัดล าดับ
ความส าคัญในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประชาชนในพ้ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง๕๙ ตั้งแต่การตัดสินใจใน
ช่วงแรก ๆ มีการด าเนินการ มีการปฏิบัติงาน  มีการวางแผน มีการจัดบุคลากรที่มีความเข้าใจในงาน

                                                           
๕๔ สัมภาษณ์ นายบุญล ้า กลิ่นจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕๕ สัมภาษณ์ นายธวัช ศรีอยู่รอด , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางเคียน อ้าเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕๖ สัมภาษณ์ นายบุญล ้า กลิ่นจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕๗ สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ มาเวียงจันทร์ , เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๕๘ สัมภาษณ์ นายสมยศ นุชสวาท, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, 

๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๕๙ สัมภาษณ์ นายนิกร กล่้าโพธิ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๖๔ 
 

เข้าไปบริหารงาน เพ่ือไปควบคุมดูแลในเรื่องการบริหารจัดการน้ า ในการจัดสรรน้ าให้ทั่วถึงกันทุก
พ้ืนที่ ไม่ให้มีการแก่งแย่งน้ ากัน๖๐  

๕) การท างานจะต้องยึดถือและด าเนินการบนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน 
(พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า)  การจัดการ
ภาวะภัยแล้งนั้นถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชุมชน เป็นการยึดถือเอาเสมอภาคและ
เท่าเทียม๖๑ ที่จะเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือ กันเป็นที่ตั้ง และถือเป็นระบบการบ่มเพาะทาง
ความคิดของคนในชุมชนที่ถูกส่งทอดมายังคนรุ่นหลัง ที่ทุกคนจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามัคคีกัน 
เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน๖๒ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือในชั่วชีวิตของบุคคล ๆ นั้น 
ทุกครั้งทีเ่กิดปัญหาภัยแล้งก็จะกลายเป็นปรากฏการณ์ทางชุมชนหรือสังคมที่จะน าพาให้ผู้คนในชุมชน
และสังคมหันมามีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เพ่ือร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือ และร่วมประเมินผลหรือ
ประเมินสถานการณ์๖๓ ทั้งในมิติของการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในซึ่งหน้าหรือ
ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต๖๔ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการภาวะฉุกเฉิน หมายถึง การเผชิญกับปัญหาภัยแล้งโดย
มีกระบวนการในการจัดการอย่างเป็นระบบผ่านทรัพยากรชุมชนที่มี และจากการจัดหาด้วยความ
รับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความ
สูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มีผลกระทบน้อยที่สุด การจัดการภาวะภัยแล้งได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพนั้น เราต้องมีกระบวนการที่ด าเนินการ ได้ดังนี้ คือ 

๑) การเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการจัดการในภาวะฉุกเฉินเพ่ือสนับสนุน
และเติมเต็มให้การบริหารจัดการชุมชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (สักการะ เคารพ นับ
ถือผู้ใหญ่ในชุมชน) 

๒) การมีสติใคร่ครวญ พิจารณาในการก าหนดแนวทางในการจัดการปัญหา 
อย่างเหมาะสม (ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) 

๓) การประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือ 
อย่างทันท่วงที (หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์) 

                                                           
๖๐ สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ กล่้าโพธ์ิ, เกษตรกรต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๑ สัมภาษณ์ พระอธิการวิก ฐานวีโร, เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓ เมษายน ๒๕๖๒. 
๖๒ สัมภาษณ์ พระครูนิวาสบุญวิสิฐ, เจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาวาส ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓ เมษายน ๒๕๖๒. 
๖๓ สัมภาษณ์ นายนิกร กล่้าโพธิ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๔ สัมภาษณ์ นายสมพี จันทวงค์, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ , 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๖๕ 
 

๔) การวิเคราะห์ปัญหาอย่างชัดเจนเพ่ือหาแนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉินได้  
อย่างเหมาะสม (หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์) 

๕) การท างานจะต้องยึดถือและด าเนินการบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน 
(พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า) 

ตารางท่ี ๔.๗  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

ประเด็น
ที ่

 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ 

ในการจัดการในภาวะฉุกเฉินเพ่ือ
สนับสนุนและเติมเต็มให้การบริหาร
จัดการชุมชนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น (สักการะ เคารพ 
นับถือผู้ใหญ่ในชุมชน) 

4 8, 17, 18, 1 

    
๒. การมีสติใคร่ครวญ พิจารณาในการ

ก าหนดแนวทางในการจัดการ
ปัญหาอย่างเหมาะสม (ไม่ข่มเหง 
รังแกผู้ที่ด้อย) 

4 5, 14, 13, 9 

    
๓. การประสานขอความร่วมมือจาก

ภาคีเครือข่ายในการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที (หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์) 

5 8, 3, 14, 11, 12 

    
๔. การวิเคราะห์ปัญหาอย่างชัดเจน

เพ่ือหาแนวทางการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม (หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์) 

5 11, 2, 3, 14, 4 

    
๕. การท างานจะต้องยึดถือและ

ด าเนินการบนพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบร่วมกัน (พร้อมเพรียงกัน
ประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า)  

4 8, 7, 14, 5 

 



๑๖๖ 
 

๔.๓.๔ ด้านการฟื้นฟู (Recovery) 

ผลสรุปวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ในเรื่องด้านฟ้ืนฟู
นั้น พบว่า  

๑) การแบ่งหน้าที่ท างานให้เป็นรูปธรรมด้วยความสมัครใจ และเสียสละ (พร้อม
เพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า) ในการประชุมทุกครั้ง
ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าของในพ้ืนที่นั้น ได้มีการปรึกษาหารือกันในการวางแผน 
ด าเนินการ มีการแบ่งหน้าที่กันท างานให้เป็นรูปธรรม มีการไปส ารวจความคิดเห็นของเกษตรกรในพ้ืน
ที่ว่าต้องการอย่างไรบ้าง จะท าอย่างไร๖๕ มีการประสานกับคณะกรรมการของแต่ละพ้ืนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมกันในการบริหารจัดการน้ าในเส้นทางนี้ มีทั้งข้อตกลงกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ า มีการเปิดปิดน้ าเป็น
อย่างระบบ๖๖ มีการแจกน้ าโดยการให้น้ านั้นไปถึงปลายน้ า กลางน้ า และต้นน้ าเป็นล าดับ มีการ
เส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือน้ าไปไม่ถึง โดยการท าโครงการหรือหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
และมีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่นั้น ๆ ให้ดีกว่าเก่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าเก่า เพ่ือให้ความเดือดร้อนของ
เกษตรกรนั้นลดน้อยลงด้วยอีกทางหนึ่ง๖๗ ช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่จะต้องมีการระดมสรรพก าลังทั้งทาง
ภาครัฐ ท้องถิ่น และคนในชุมชนสนับสนุนช่วยเหลือกัน แม้กระทั่งคนในพ้ืนที่อ่ืน ชุมชนอ่ืนที่ไม่ได้
เดือดร้อนจากปัญหาข้างต้น ยังแสดงน้ าใจสนับสนุนช่วยเหลือให้กับชุมชนต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาด้วย
น้ า ขณะเดียวกันในการติดตามและประเมินสถานการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของ
ชุมชนนั้นยังมีการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายร่วมกันในระดับต าบลและอ าเภอ ทั้งโดยมีการ
ติดตามตรวจสอบและส ารวจสภาพแวดล้อมชุมชน การติดตามตรวจสอบเพ่ือส่งมอบการสนับสนุน
ช่วยเหลือ และมีการประเมินและเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชุมชนให้กลับมาดีดังเดิม๖๘   

๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบภัยอย่าง
ทันท่วงที (ให้การอารักขา คุ้มครอง อันขอบธรรมแก่ผู้ทรงศีล)  เกษตรกรบางพ้ืนที่จะมี 
การร่วมกลุ่มในการร่วมไม้ร่วมมือในการท ากิจกรรมเพ่ือเป็นการส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรหรือ  
กลุ่มผู้ใช้น้ าในการไปปรับพ้ืนที่ของน้ า มีการส ารวจเส้นทาง มีการก าจัดวัชพืชต่าง ๆ ในคลอง ๖๙  
มีการปรับคลองที่ได้รับความเสียหายจากดินสไลด์หรือดินถล่มทับเส้นทางของน้ า โดยการร่วมกลุ่มกัน

                                                           
๖๕ สัมภาษณ์ นายสมพี จันทวงค์, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ , 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๖ สัมภาษณ์ นายกฤษณะ คงทรัพย์ , ผู้ใหญ่บ้านบึง ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๖๗ สัมภาษณ์ นายสมยศ นุชสวาท, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, 

๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๖๘ สัมภาษณ์ นายบุญล ้า กลิ่นจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๙ สัมภาษณ์ นายสมยศ นุชสวาท, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, 

๒ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๖๗ 
 

ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานชลประทาน หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหน่วยงานที่
มีความเก่ียวข้องมาช่วยเหลือในการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูก่อนน้ าจะ
มาในฤดูท าการเกษตรช่วงหน้า เพ่ือให้น้ านั้นเดินทางสะดวกและไม่ติดขัดสามารถเปิดน้ าเข้าสู่แปลงนา
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถท านาได้อย่างไม่ติดขัดในการท าการเกษตร๗๐ การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สะดวกและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ล่วงหน้า เมื่อเกิดปัญหาภัยแล้ง ทางกลุ่ม
ผู้ใช้น้ าและคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรได้ทัน รวดเร็ว พร้อมทั้งมีการ
วางแผนในแต่ละพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๗๑ นอกจากนั้นในการฟ้ืนฟูหลังเกิดเหตุ 
คณะกรรมการชุมชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก็จะให้ความสนใจและมีการด าเนินการหรือขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนที่จะเกิดเหตุก็จะการส ารวจสภาพแวดล้อมชุมชนโดยละเอียด มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือสิ่งสนับสนุนช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อย่างเต็มที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อมูลในการแจ้งเตือนภัย โดยเฉพาะการ
จัดระบบติดตามการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์ระดับน้ า  พร้อมกับมีการกระจายข่าวสาร
ไปยังประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันภัยเป็นการล่วงหน้า๗๒ 

๓) มีการวางแผนการด าเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟูอย่างรอบคอบและระมัดระวัง (ไม่
ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) เมื่อเกษตรกรเกิดภัยพิบัติทางการเกษตร ทางกลุ่มผู้ใช้น้ าและผู้น าชุมชนได้มี  
การประสานงานกับหน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง๗๓  มีการส ารวจพ้ืนที่เกษตรว่ามีผลกระทบ
อย่างไรบ้าง และน าไปประชุมกันหรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ในการเยียวยาให้กับ
เกษตรกรต่อไป มีการแนะน าวิธีการในการด าเนินการ มีการวางแผนให้เกษตรกรปรับไปใช้ใน  
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างต่อเนื่อง หรืออย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูแล้งนั้น เกษตรกรก็หันมาปลูก
พืชอายุสั้น ซึ่งจะท าให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจ าหน่ายได้เร็ว และลดความเสี่ยงของพืชที่มีอายุ
ยาวได้ แต่บางพ้ืนที่ก็ไม่สามารถท่ีจะท าการเกษตรได้เลย เพราะน้ านั้นไม่มีและขาดแคลน จึงให้เกษตร
บางพ้ืนที่ได้ออกไปท างานต่างจังหวัดบ้าง เมื่อถึงฤดูฝนหรือท านา จึงจะกลับมาท าต่อหรือรอฝนตกลง
มา แต่เกษตรกรบางพ้ืนที่ที่ไม่สามารถท าเกษตรได้ก็มีการเตรียมการปรับพ้ืนที่นาของตนไว้ เพ่ือรอ
น้ าฝนหรือน้ าจากแหล่งน้ ามาท าการเกษตรในฤดูฝน มีการไถดะหรือไถแปรสภาพนาของตนใน 
การเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนนาได้อีกทางหนึ่ง๗๔ ในขณะที่เกิดเหตุก็จะมีการส่ง
                                                           

๗๐ สัมภาษณ์ นายสมพี จันทวงค์, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ , 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๗๑ สัมภาษณ์ นายกฤษณะ คงทรัพย์ , ผู้ใหญ่บ้านบึง ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 

๗๒ สัมภาษณ์ นายธวัช ศรีอยู่รอด , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบางเคียน อ้าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๗๓ สัมภาษณ์ นายกฤษณะ คงทรัพย์ , ผู้ใหญ่บ้านบึง ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 

๗๔ สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ มาเวียงจันทร์ , เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๖๘ 
 

มอบความช่วยเหลือไปยังประชาชนหรือคนที่ประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหาย โดยสนับสนุน
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งคณะจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้า มาสนับสนุน
ช่วยเหลือในการลดทอนปัญหาความซึมเศร้าและความเครียดและอ่ืน ๆ๗๕ โดยใช้ก าลังแรงกายแรงใจ
ของคนในชุมชนและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพ้ืนที่ ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของคน
ในชุมชนและสังคมก็จะมีการประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนไปยังหน่วยงานราชการและภา คี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นว่า องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ต ารวจ ทหาร หรืออ่ืน ๆ เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ๗๖ 

๔) มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลืออย่างชัดเจน (พร้อม
เพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า) สถานการณ์ภัยแล้ง 
เป็นปัญหาที่ซ้ าซากที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ในบางพ้ืนที่อาจจะลากยาวมาจนถึงฤดูฝนก็เป็นไปได้ 
และจะส่งผลให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาในการเพาะปลูกพืชข้าว โดยเฉพาะเกษตรกรนอกพ้ืนที่
ของชลประทานที่ไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้ หรือเกษตรกรบางรายต้องลงทุนเจาะน้ าบาดาล หรือ
ต้องซื้อน้ ามาเพ่ือท าการเกษตรให้พ้ืนที่ของตน๗๗ จึงท าให้ผู้น าชุมชนและตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ าได้มีการ
ไปตรวจสอบความเสียหายของแหล่งน้ าที่ได้ใช้กันเป็นเวลามานาน โดยการไปส ารวจเส้นทางต่าง ๆ 
เพ่ือจะไปน าเอาไปประชุมในการหาแนวทางแก้ไขเส้นทางน้ าต่อไป๗๘ หากมีปัญหาขึ้นจะได้ติดต่อ
ประสานกับหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบเข้ามาร่วมกันแก้ไขและด าเนินการ มีการวางแผนในการปรับปรุง
พ้ืนฟูและเยียวยาในโครงการของชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ  และการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นกว่าสภาพเดิมของโครงการชลประทาน โดยมีหลักการตรวจสอบเบื้องต้น
เหมือนกับการด าเนินงานในส่วนการบริหารจัดการอุทกภัยและดินโคลนถล่ม มีการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น เครื่องสูบน้ า ระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น จะได้เป็นการช่วยเหลือได้ทันถ่วงที๗๙ นอกจากนั้นยังมีการก าหนด
พ้ืนที่เป้าหมายอย่างชัดเจนเพ่ือให้การบริหารจัดการหรือการคลี่คลายปัญหาบรรลุยังวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายสูงสุด โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายหลักที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่

                                                           
๗๕ สัมภาษณ์ นายนิกร กล่้าโพธิ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๖ สัมภาษณ์ นายประทีป สัมมา ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพสิยั 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๗ สัมภาษณ์ นายสีลา จันทวงค์, เกษตรกรต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, ๒ 

เมษายน ๒๕๖๒. 
๗๘ สัมภาษณ์ นายนิกร กล่้าโพธิ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๙ สัมภาษณ์ นายวีรัตน์ วงษ์เวียงจันทร์, ผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ ต้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 



๑๖๙ 
 

ชุมชนและสังคม คณะกรรมการชุมชนหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษ มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลในทุกชั่วโมงหรือนาทีต่อนาที๘๐   

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การฟ้ืนฟู หมายถึง การจัดการภายหลังจากการประสบปัญหาภัย
แล้ง เพ่ือปรับปรุง ซ่อมเสริมให้ชุมชนกลับมาสู่สภาวะปกติ หรือจัดการให้ปลอดภัยตามความเหมาะสม 
โดยการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชุมชนการด าเนินการฟ้ืนฟูของการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องมีกระบวนการที่ด าเนินการ ได้ดังนี้ คือ  

๑) การแบ่งหน้าที่ท างานให้เป็นรูปธรรมด้วยความสมัครใจ และเสียสละ (พร้อมเพรียง
กันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า) 

๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที  
(ให้การอารักขา คุ้มครอง อันขอบธรรมแก่ผู้ทรงศีล) 

๓) มีการวางแผนการด าเนินการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูอย่างรอบคอบและระมัดระวัง (ไม่ข่ม
เหง รังแกผู้ที่ด้อย) 

๔) มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลืออย่างชัดเจน (พร้อม
เพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๘๐ สัมภาษณ์ นายบุญล ้า กลิ่นจันทร์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๘  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการฟื้นฟู 

ประเด็นที ่  

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การแบ่งหน้าที่ท างานให้เป็นรูปธรรม

ด้วยความสมัครใจ และเสียสละ (พร้อม
เพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า) 

4 5, 10, 3, 11 

    
๒. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ

ช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบภยัอย่าง
ทันท่วงที (ให้การอารักขา คุ้มครอง  
อันขอบธรรมแก่ผู้ทรงศีล) 

4 3, 5, 10, 12 

    
๓. มีการวางแผนการด าเนินการช่วยเหลือ 

ฟ้ืนฟูอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  
(ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) 

4 10, 2, 14, 16 

    
๔. มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการ

ด าเนินการช่วยเหลืออย่างชัดเจน 
(พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียง
กันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่
พึงท า) 

4 1, 14, 9, 11 

 

๔.๔ การพัฒนาโมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

ในแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์นั้น คือ สิ่งที่ชุมชนที่จะต้อง
ด าเนินการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ในการเร่งกระจายข่าวสารให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ได้รับทราบอย่างรวดเร็วของการบริหารจัดการน้ าของภาวะวิกฤติท่ีมีผลต่อความเชื่อมั่นศรัทธา
ของชุมชนต้องมีการบูรณาการหลักการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และที่
ผ่านมาก็ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ ว่ามีการประยุกต์ใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล คือ 2P2R ซึ่งประกอบด้วย หลักการเตรียมความพร้อม (Preparedness) หลักการป้องกัน 
(Prevention) หลั กการจั ดการภาวะฉุ ก เฉิ น  (Emergency Response) และหลั กการ ฟ้ืน ฟู  
(Recovery) ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์รูปแบบจ าลองแบบรวมของการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดังนี้ 



๑๗๑ 
 

๑. การในแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการเตรียมความ
พร้อม (Preparedness) 

การเตรียมความพร้อม หมายถึง การจัดการก่อนการเกิดภัยแล้ง โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญในด้านต่าง ๆ ในการเตรียมตัวรับมือกับ
ปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ การด าเนินการเตรียมความพร้อมของการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องมีกระบวนการที่ด าเนินการ ได้ดังนี้ คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๔.2  การในแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 
             ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness) 

๑) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การประเมินผลชุมชนจะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมเปิดโอกาสให้
มีการติดตามการด าเนินงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงการประเมินผลการ
ด าเนินการของผู้รับเหมาตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ าของชุมชนและการเฝ้าระวังเ พ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ภัยแล้ง 

๒) การจัดบุคลากรปฏิบัติงานเป็นการจัดบุคลากรปฏิบัติงานจะต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการการคัดเลือก
การสรรหาบุคคลภายนอกมาเป็นคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและชุมชน
ต้องมีการประสานงานกับองค์กรอื่นๆเพ่ือสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

๓) การประยุกต์ใช้ความรู้เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า , มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา ในการน าความรู้

ผลการแจกแบบสอบถาม 
๑.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
๒.  การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 
๓.  การประยุกต์ใช้ความรู ้
๔.  เคารพเชื่อฟังหัวหน้ากลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า 
5.  การเข้าร่วมประชุมในการให้ข้อมูลขา่วสารเกีย่วกบั

สถานการณ์ภยัแล้งเป็นประจ า 
6.  การก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัในสถานการณ์

ภัยแล้งอยู่เป็นประจ า 
7.  การเสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง มีการขุดลอก

คูคลอง/ท่อระบายน้ า ในสถานการณ์ภัยแล้งอยู่เป็น
ประจ า 

8.  การวางแผนในการป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต 

9.  การด าเนินการในการลดสาธารณภยัและสร้าง
ผลกระทบชุมชน 

 

ผลการสัมภาษณ์เชงิลึก 
๑. การคัดเลือกผู้น้าโดยยึดหลกัความรู ้ความสามารถ และ

ความถนัดเป็นหลักเพื่อดา้เนินการในการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง (อุเบกขา) 

๒. การท้างานดว้ยความเสียสละ และตั งอยู่บนพื นฐานของ
จิตอาสา จิตสาธารณะ (จาคะ) 

๓. การท้างานเชิงรุกในพื นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อ
วางแผนและหาแนวทางป้องกันปัญหาภยัแล้ง (วิริยะ-
จิตตะ) 

๔. การท้างานบนพื นฐานการยอมรับฟังซ่ึงกันและกัน ให้
สิทธิทุกท่านเท่าเทียมกัน (อคติ ๔) 

๕. การยอมรับกติกา กฎ ระเบียบของกลุ่มและชุมชน 
(ธัมมัญญุตา) 

 
 



๑๗๒ 
 

ความสามารถมาใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า และการน าความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า 

๔) การให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพเป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้น าชุมชนที่
มอบหมายให้ไว้, การปฏิบัติตามค าสั่งของผู้น าชุมชนด้วยความสุจริตใจ และการให้เกียรติ เชื่อฟัง 
เคารพ ต่อผู้น าชุมชนอย่างจริงใจ 

5)  การเข้าร่วมประชุมในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งเป็น
ประจ า 

6)  การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในสถานการณ์ภัยแล้งอยู่เป็นประจ า 
7)  การเสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง มีการขุดลอกคูคลอง/ท่อระบายน้ า ใน

สถานการณ์ภัยแล้งอยู่เป็นประจ า 
8)  การวางแผนในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
9)  การด าเนินการในการลดสาธารณภัยและสร้างผลกระทบชุมชน 
10) การคัดเลือกผู้น าโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และความถนัดเป็นหลักเพ่ือ

ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อุเบกขา) 
11) การท างานด้วยความเสียสละ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจิตอาสา จิตสาธารณะ 

(จาคะ) 
12) การท างานเชิงรุกในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือวางแผนและหาแนวทาง

ป้องกันปัญหาภัยแล้ง (วิริยะ, จิตตะ) 
13) การท างานบนพ้ืนฐานการยอมรับฟังซึ่งกันและกันโดยการให้สิทธิทุกท่านเท่า

เทียมกัน (อคติ ๔)  
14) การยอมรับกติกา กฎ ระเบียบของกลุ่มและชุมชน (ธัมมัญญุตา) 

๒) การในแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการป้องกัน 
(Prevention) 

การป้องกัน หมายถึง การจัดการในช่วงก่อนเกิดภัยแล้ง โดยการวิเคราะห์ วางแผนเ พ่ือ
ก าหนดกิจกรรมในการป้องกัน และลดโอกาสในการสร้างความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคล ชุมชน
และสังคม รวมถึงการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต การด าเนินการป้องกันของการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องมีกระบวนการที่ด าเนินการ ได้ดังนี้ คือ 

 

 

 

 

 

 
 



๑๗๓ 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
๑. การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นไป

ด้วยความเอื ออาทร เอื อเฟื้อ เผื่อแผ่และช่วยเหลือ
เจือจุนกัน (เมตตา-กรุณา) 

๒. การจัดล้าดับความส้าคัญในการช่วยเหลือผู้ท่ี
เดือดร้อนในชุมชนและตามความรุนแรงของการ
ประสบภัย (กรุณา) 

๓. การสร้างจิตส้านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน (มโนสุจริต) 

๔. การประชาคมเพ่ือระดมความคิดเห็น และวาง
แนวทางในการป้องกันปัญหาอย่างสม่้าเสมอ (อปริ
หานิยธรรม) 

๕. การสร้างความตระหนักให้เห็นความส้าคัญของ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั ง (อัตถจริยา) 

 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 

๑. การเรียนรู้ร่วมกันในการด าเนินการ 
๒.  ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตร

ผู้ใช้น้ า 
3.  การมีงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกร

อย่างเพียงพอ 
4.  การมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ สภาพ

พร้อมใช้งานและคุณภาพได้มาตรฐาน 
5.  การจัดให้บริการด้านภัยแล้งอย่างมี

ประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทันท่วงที 
6.  การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดย

พื้นฐาน 
7.  การพัฒนาระบบและกระบวนการแจ้งเตือน

ภัยให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.3 การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการป้องกัน (Prevention) 
 

1) การเรียนรู้ร่วมกันในการด าเนินการเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพ
สังคม 

2) ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรผู้ ใช้น้ า เป็นการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยที่รุนแรงก่อน โดยชุมชนจะต้องให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง
ที่มีความรุนแรงตามสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริงให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้ 

3)  การมีงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเพียงพอ 
4)  การมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ สภาพพร้อมใช้งานและคุณภาพได้มาตรฐาน 
5)  การจัดให้บริการด้านภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทันท่วงที 
6)  การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยพื้นฐาน 
7)  การพัฒนาระบบและกระบวนการแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ 
8) การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นไปด้วยความเอ้ืออาทร เอ้ือเฟ้ือ 

เผื่อแผ่และช่วยเหลือเจือจุนกัน (เมตตา, กรุณา) 
9) การจัดล าดับความส าคัญในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนและตามความ

รุนแรงของการประสบภัย (กรุณา) 
10) การสร้างจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน (มโน

สุจริต) 



๑๗๔ 
 

11) การประชาคมเพ่ือระดมความคิดเห็น และวางแนวทางในการป้องกันปัญหา
อย่างสม่ าเสมอ (อปริหานิยธรรม) 

12) การสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
(อัตถจริยา) 

๓) ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) 

การจัดการภาวะฉุกเฉิน หมายถึง การเผชิญกับปัญหาภัยแล้งโดยมีกระบวนการในการ
จัดการอย่างเป็นระบบผ่านทรัพยากรชุมชนที่มี และจากการจัดหาด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญ
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินให้มีผลกระทบน้อยที่สุด การจัดการภาวะภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องมี
กระบวนการที่ด าเนินการ ได้ดังนี้ คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๔.4  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน  

 
1)  การให้ความช่วยเหลือและติดตามภัยแล้งในพื้นที่เพาะปลูกอย่างสม่ าเสมอ 
2)  การเตรียมการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3)  การเตรียมความพร้อมในการลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ตนเอง 
4)  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ โทรทัศน์ ในการเตือนภัยอยู่ตลอดเวลา 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
1.  การให้ความช่วยเหลือและติดตามภัยแล้งในพื้นท่ี

เพาะปลูกอย่างสม่ าเสมอ 
2.  การเตรียมการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีจะเกิดขึ้น

ได้ทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  การเตรียมความพร้อมในการลดความสูญเสียที่จะ

มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง 
4.  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ โทรทัศน์ ในการ

เตือนภัยอยู่ตลอดเวลา 
5.  การศึกษาภูมิประเทศ และภูมิอากาศในท้องท่ีอยู่

ตลอด 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
๑. การเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนและเติมเต็มให้การ
บริหารจัดการชุมชนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น (ธัมมัญญุตา) 

๒. การมีสติใคร่ครวญ พิจารณาในการก าหนด
แนวทางในการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม 
(สติ-สัมปชัญญะ) 

๓. การประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ในการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
(ปริสัญญุตา) 

๔. การวิเคราะห์ปัญหาอย่างชัดเจนเพื่อหาแนว
ทางการจัดการภาวะฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม 
(สมุทัย) 

๕. การท างานจะต้องยึดถือและด าเนินการบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน (อปริหานิย
ธรรม) 

 



๑๗๕ 
 

5)  การศึกษาภูมิประเทศ และภูมิอากาศในท้องที่อยู่ตลอด 
6) การเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการจัดการในภาวะฉุกเฉินเพ่ือสนับสนุน

และเติมเต็มให้การบริหารจัดการชุมชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (ธัมมัญญุตา) 
7) การมีสติใคร่ครวญ พิจารณาในการก าหนดแนวทางในการจัดการปัญหาอย่าง

เหมาะสม (สติ-สัมปชัญญะ) 
8) การประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลืออย่าง

ทันท่วงที (ปริสัญญุตา) 
9) การวิเคราะห์ปัญหาอย่างชัดเจนเพ่ือหาแนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉินได้อย่าง

เหมาะสม (สมุทัย) 
10) การท างานจะต้องยึดถือและด าเนินการบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน 

(อปริหานิยธรรม) 

๔) ด้านการฟื้นฟู (Recovery) 

การฟ้ืนฟู หมายถึง การจัดการภายหลังจากการประสบปัญหาภัยแล้ง เพ่ือปรับปรุง ซ่อม
เสริมให้ชุมชนกลับมาสู่สภาวะปกติ หรือจัดการให้ปลอดภัยตามความเหมาะสม โดยการลดปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชุมชนการด าเนินการฟ้ืนฟูของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น เราต้องมีกระบวนการที่ด าเนินการ ได้ดังนี้ คือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔.5   การในแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์  
  ด้านการฟ้ืนฟู (Recovery) 

 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 

1.  การปรับสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตและ
ความเป็นอยู่ 

2.  การฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจของตนเอง และท่ี
อยู่อาศัย ได้อย่างรวดเร็ว 

3.  การด าเนินการในสภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นไปแล้ว 
ให้ด ารงชีวิตตามปกติได้ 

4.  การเตรียมการในการรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ดี 
5.  การเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ในการรับมือภาวะ

ฉุกเฉินสาธารณภัยได้ตลอด 
 
 
 
 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

๑. การแบ่งหน้าท่ีท้างานให้เป็นรูปธรรมด้วยความ
สมัครใจ และเสียสละ (ฉันทะ)  

๒. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือ 
เยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที  

    (อัตถจริยา) 
๓. มีการวางแผนการด้าเนินการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู

อย่างรอบคอบและระมัดระวัง 
(สติสัมปชัญญะ) 

๔. มีการก้าหนดกรอบระยะเวลาในการ
ด้าเนินการช่วยเหลืออย่างชัดเจน 
(กาลัญญุตา) 

 



๑๗๖ 
 

1)  การปรับสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ 
2)  การฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจของตนเอง และท่ีอยู่อาศัย ได้อย่างรวดเร็ว 
3)  การด าเนินการในสภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไปแล้ว ให้ด ารงชีวิตตามปกติได้ 
4)  การเตรียมการในการรับมือภัยพิบัติตา่ง ๆ ได้ด ี
5)  การเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ในการรับมือภาวะฉุกเฉินสาธารณภัยได้ตลอด 
6) การแบ่งหน้าที่ท างานให้เป็นรูปธรรมด้วยความสมัครใจ และเสียสละ (ฉันทะ) 
7) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที 

(ปุคโลปรัญญุตา-กาลัญญุตา) 
8) มีการวางแผนการด าเนินการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูอย่างรอบคอบและระมัดระวัง 

(สติสัมปชัญญะ) 
9) มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลืออย่างชัดเจน 

(กาลัญญุตา) 

กล่าวโดยสรุปว่า หลักพุทธบูรณาการในแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นการจัดการกับปัญหาภัยแล้งโดยใช้หลักพุทธธรรมเข้ามาปรับ และประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหา การปรับปรุงทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประสบภัยแล้งของชุมชนประกอบด้วยหลัก  
2P2R คือ หลักการเตรียมความพร้อม (Preparedness) หลักการป้องกัน (Prevention) หลักการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) และหลักการฟ้ืนฟู (Recovery) จากผลการพัฒนา
ปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จึงน าผลที่ได้รับเข้าปรึกษาประธาน และกรรมการควบคุม
ดุษฎีนิพนธ์ และน าเข้าสู่กระบวนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๘ รูปหรือคน เพ่ือประเมินผล โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ โดยการตรวจสอบความครบถ้วน ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์ และการเสนอแนะเพ่ือพัฒนาต่อยอดโมเดลหลักพุทธ
บูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการสนทนากลุ่มกลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) พบว่า 

1) ผลการประเมินเป็นรายด้านของโมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ โดยแสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เป็นรายด้าน พบว่า โมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ ทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และ
ด้านการใช้ประโยชน์ โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าโมเดลหลักพุทธ
บูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในเชิงพ้ืนที่ได้ 

 

 



๑๗๗ 
 

2) การเสนอแนะเพ่ือพัฒนาต่อยอดโมเดลจ าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย พบว่า มีกระบวนการในการด าเนินการทั้ง 
๔ ด้าน คือ การป้องกัน (Prevention) ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ด้านการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) และด้านการฟื้นฟู (Recovery) ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ที่มีอยู่
นั้นจะเป็นกระบวนการที่ดีได้นั้นซึ่งสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1) ธรรมนูญชุมชนที่เข้มแข็งโดยเริ่มจากการสร้างข้อตกลงร่วมกันภายใน
และระหว่างชุมชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม๘๑ 

2.2) ผู้น ามีความเข้มแข็ง และสามารถจูงใจให้สมาชิกในกลุ่มผู้ใช้น้ าปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกันโดยยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง๘๒ 

2.3) สมาชิกในกลุ่มผู้ใช้น้ ามีความสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วย
ความเต็มใจ และจริงใจ๘๓  

2.4) การถอดบทเรียน และการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากน้ าและการกักเก็บน้ าเพ่ือรอการใช้ประโยชน์ที่อาศัยทุนต่ า๘๔ ผ่านเวทีการสานเสวนา และการ
จัดท าเอกสารเผยแพร่ในระบบออนไลน์ และออฟไลน์เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ 

2.5) การจัดหาแหล่งทุน หรือจัดตั้งกองทุนสนับสนุนเพ่ือการแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง และการวางแผนป้องกัน๘๕ 

2.6) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการคาดคะเนปัญหาภัยแล้ง และ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นสิ่งสนับสนุนประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงท๘ี๖ 

2.7) การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่านการวางแผนและการจัดการอย่าง
ครบวงจรเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ใช้น้ าได้ตรงตามความต้องการ

                                                           
๘๑ สนทนากลุ่ม นายสุรสิทธิ์ แตงน้อย, หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ ๕ จังหวัดนครสวรรค์, 7 

พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๘๒ สนทนากลุ่ม นายถวิล เจริญคง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด

นครสวรรค์, 7 พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๘๓ สนทนากลุ่ม นายสมคิด สุรินทร, ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ าคลองกฐิน/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

บางตาหงาย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, 7 พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๘๔ สนทนากลุ่ม ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์, ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, 7 พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๘๕ สนทนากลุ่ม นายสุวิทย์ พิลึก, ก านันต าบลบึงปลาทู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, 7 

พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๘๖ สนทนากลุ่ม ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน, อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, 7 พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๘ 
 

อย่างแท้จริง๘๗ และที่ส าคัญตัวผู้ใช้น้ า กลุ่มผู้ใช้น้ าและเครือข่ายผู้ใช้น้ าจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอิทธิ
บาทธรรมในการปฏิบัติการเพ่ือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ร่วมกัน 

2.8) การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาช่วยเยียวยาด้านจิตใจเพ่ือ
ประคับประคอง ช่วยเหลือโดยสร้างการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายในการกระจายความช่วยเหลือให้
ครอบคลุมและเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งจากภายนอกและภายในให้เกิดความเข้มแข็ง๘๘ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า โมเดลจ าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับจากผลการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับผลที่ได้รับจากการสังเคราะห์จาก
การวิจัยเชิงคุณภาพ และได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๘ รูปหรือคน จากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) ทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม 
ด้านความเป็นไปได้ และด้านการใช้ประโยชน์ โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้  

๑) ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ประกอบด้วย  
1.1) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
1.๒) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 
1.๓) การประยุกต์ใช้ความรู้ 
1.๔) การให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพ 
1.5) การเข้าร่วมประชุมในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง

เป็นประจ า 
1.6) การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในสถานการณ์ภัยแล้งอยู่เป็นประจ า 
1.7) การเสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง มีการขุดลอกคูคลอง/ท่อระบายน้ า 

ในสถานการณ์ภัยแล้งอยู่เป็นประจ า 
1.8)  การวางแผนในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
1.9)  การด าเนินการในการลดสาธารณภัยและสร้างผลกระทบชุมชน 
1.10) การคัดเลือกผู้น าโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และความถนัดเป็น

หลักเพ่ือด าเนินการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อุเบกขา) 
1.11) การท างานด้วยความเสียสละ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจิตอาสา จิต

สาธารณะ (จาคะ) 
1.12) การท างานเชิงรุกในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือวางแผนและหา

แนวทางป้องกันปัญหาภัยแล้ง (วิริยะ-จิตตะ) 
1.13) การท างานบนพ้ืนฐานการยอมรับฟังซึ่งกันและกัน โดยการให้สิทธิทุก

ท่านเท่าเทียมกัน (อคติ ๔) 
                                                           

๘๗ สนทนากลุ่ม พระราชรัตนเวที ผศ.ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 7 พฤษภาคม 
๒๕๖๒. 

๘๘ สนทนากลุ่ม พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร., ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, 7 พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๙ 
 

1.14) การยอมรับกติกา กฎ ระเบียบของกลุ่มและชุมชน (ธัมมัญญุตา) 

๒) การป้องกัน (Prevention) ประกอบด้วย  
2.๑) การเรียนรู้ร่วมกัน 
2.๒) ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า 
2.๓) การมีงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเพียงพอ 
2.๔) การมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ สภาพพร้อมใช้งานและคุณภาพได้

มาตรฐาน 
2.๕) การจัดให้บริการด้านภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและ

ทันท่วงท ี
2.๖) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยพื้นฐาน 
2.๗) การพัฒนาระบบและกระบวนการแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ 
2.๘) การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นไปด้วยความเอ้ืออาทร 

เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และช่วยเหลือเจือจุนกัน (เมตตา, กรุณา) 
2.๙) การจัดล าดับความส าคัญในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนและตาม

ความรุนแรงของการประสบภัย (กรุณา) 
2.10) การสร้างจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

(มโนสุจริต) 
2.11) การประชาคมเพ่ือระดมความคิดเห็น และวางแนวทางในการป้องกัน

ปัญหาอย่างสม่ าเสมอ (อปริหานิยธรรม) 
2.12) การสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวมเป็น

ที่ตั้ง (อัตถจริยา) 

๓) ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) ประกอบด้วย 
3.๑) การให้ความช่วยเหลือและติดตามภัยแล้งในพ้ืนที่ เพาะปลูกอย่าง

สม่ าเสมอ 
3.๒) การเตรียมการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.๓) การเตรียมความพร้อมในการลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของตนเอง 
3.๔) การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ โทรทัศน์ ในการเตือนภัยอยู่ตลอดเวลา 
3.5) การศึกษาภูมิประเทศ และภูมิอากาศในท้องที่อยู่ตลอด 
3.6) การเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการจัดการในภาวะฉุกเฉินเพ่ือ

สนับสนุนและเติมเต็มให้การบริหารจัดการชุมชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (ธัมมัญญุตา) 
3.7) การมีสติใคร่ครวญ พิจารณาในการก าหนดแนวทางในการจัดการปัญหา

อย่างเหมาะสม (สติ-สัมปชัญญะ) 
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3.8) การประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที (ปริสัญญุตา) 

3.9) การวิเคราะห์ปัญหาอย่างชัดเจนเพ่ือหาแนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ได้อย่างเหมาะสม (สมุทัย) 

3.10) การท างานจะต้องยึดถือและด าเนินการบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ
ร่วมกัน (อปริหานิยธรรม) 

๔) ด้านการฟื้นฟู (Recovery) ประกอบด้วย 
4.๑) การปรับสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ 
4.๒) การฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจของตนเอง และที่อยู่อาศัย ได้อย่าง

รวดเร็ว 
4.๓) การด าเนินการในสภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไปแล้ว ให้ด ารงชีวิตตามปกติได้ 
4.๔) การเตรียมการในการรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ดี 
4.5)  การเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ในการรับมือภาวะฉุกเฉินสาธารณภัยได้

ตลอด 
4.6) การแบ่งหน้าที่ท างานให้เป็นรูปธรรมด้วยความสมัครใจ และเสียสละ 

(ฉันทะ)   
4.7) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบภัยอย่าง

ทันท่วงท ี(อัตถจริยา) 
4.8) มีการวางแผนการด าเนินการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูอย่างรอบคอบและ

ระมัดระวัง (สติสัมปชัญญะ) 
4.9) มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลืออย่างชัดเจน 

(กาลัญญุตา) 

๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบการวิจัยด้วยวิธีวิจัยแบบ
ผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยตามระเบียบการวิจัยโดยวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑) เพ่ือศึกษาความ
สอดคล้องของหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์กับข้อมูล
เชิงประจักษ์โดยด าเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณท าการวิเคราะห์ค่าสถิติเพ่ือยืนยัน
ความสอดคล้องด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) และใน
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒) เพ่ือวิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของหลักพุทธบูรณาการใน
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการน าผลการวิจัยที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณตั้งเป็ นข้อค าถามส าหรับการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน และน า
ค าสัมภาษณ์ที่ได้รับด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ และหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหา
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ภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์เพ่ือเป็นข้อมูลน าไปสู่ขั้นตอนของวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๓ เพ่ือ
พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ที่ซึ่งเป็นผลได้รับจากการวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เข้าสู่การสนทนากลุ่ม
เฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๘ รูปหรือคน เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วน ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 

 

4.4.1 องค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปผลจากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการพัฒนาโมเดลหลัก

พุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 
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จากภาพที่ 4.6 องค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย คือ โมเดลหลักพุทธบูรณาการในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 

๑) ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ประกอบด้วย  
1.1) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
1.๒) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 
1.๓) การประยุกต์ใช้ความรู้ 
1.๔) การให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพ 
1.5) การเข้าร่วมประชุมในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง

เป็นประจ า 
1.6) การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในสถานการณ์ภัยแล้งอยู่เป็นประจ า 
1.7) การเสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง มีการขุดลอกคูคลอง/ท่อระบายน้ า 

ในสถานการณ์ภัยแล้งอยู่เป็นประจ า 
1.8)  การวางแผนในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
1.9)  การด าเนินการในการลดสาธารณภัยและสร้างผลกระทบชุมชน 
1.10) การคัดเลือกผู้น าโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และความถนัดเป็น

หลักเพ่ือด าเนินการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อุเบกขา) 
1.11) การท างานด้วยความเสียสละ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจิตอาสา จิต

สาธารณะ (จาคะ) 
1.12) การท างานเชิงรุกในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือวางแผนและหา

แนวทางป้องกันปัญหาภัยแล้ง (วิริยะ-จิตตะ) 
1.13) การท างานบนพ้ืนฐานการยอมรับฟังซึ่งกันและกัน โดยการให้สิทธิทุก

ท่านเท่าเทียมกัน (อคติ ๔) 
1.14) การยอมรับกติกา กฎ ระเบียบของกลุ่มและชุมชน (ธัมมัญญุตา) 

๒) การป้องกัน (Prevention) ประกอบด้วย  
2.๑) การเรียนรู้ร่วมกัน 
2.๒) ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า 
2.๓) การมีงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเพียงพอ 
2.๔) การมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ สภาพพร้อมใช้งานและคุณภาพได้

มาตรฐาน 
2.๕) การจัดให้บริการด้านภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและ

ทันท่วงท ี
2.๖) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยพื้นฐาน 
2.๗) การพัฒนาระบบและกระบวนการแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ 
2.๘) การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นไปด้วยความเอ้ืออาทร 

เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และช่วยเหลือเจือจุนกัน (เมตตา, กรุณา) 
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2.๙) การจัดล าดับความส าคัญในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนและตาม
ความรุนแรงของการประสบภัย (กรุณา) 

2.10) การสร้างจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
(มโนสุจริต) 

2.11) การประชาคมเพ่ือระดมความคิดเห็น และวางแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาอย่างสม่ าเสมอ (อปริหานิยธรรม) 

2.12) การสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง (อัตถจริยา) 

๓) ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) ประกอบด้วย 
3.๑) การให้ความช่วยเหลือและติดตามภัยแล้งในพ้ืนที่ เพาะปลูกอย่าง

สม่ าเสมอ 
3.๒) การเตรียมการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.๓) การเตรียมความพร้อมในการลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของตนเอง 
3.๔) การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ โทรทัศน์ ในการเตือนภัยอยู่ตลอดเวลา 
3.5) การศึกษาภูมิประเทศ และภูมิอากาศในท้องที่อยู่ตลอด 
3.6) การเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการจัดการในภาวะฉุกเฉินเพ่ือ

สนับสนุนและเติมเต็มให้การบริหารจัดการชุมชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (ธัมมัญญุตา) 
3.7) การมีสติใคร่ครวญ พิจารณาในการก าหนดแนวทางในการจัดการปัญหา

อย่างเหมาะสม (สติ-สัมปชัญญะ) 
3.8) การประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือ

อย่างทันท่วงที (ปริสัญญุตา) 
3.9) การวิเคราะห์ปัญหาอย่างชัดเจนเพ่ือหาแนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉิน

ได้อย่างเหมาะสม (สมุทัย) 
3.10) การท างานจะต้องยึดถือและด าเนินการบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ

ร่วมกัน (อปริหานิยธรรม) 

๔) ด้านการฟื้นฟู (Recovery) ประกอบด้วย 
4.๑) การปรับสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ 
4.๒) การฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจของตนเอง และที่อยู่อาศัย ได้อย่าง

รวดเร็ว 
4.๓) การด าเนินการในสภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไปแล้ว ให้ด ารงชีวิตตามปกติได้ 
4.๔) การเตรียมการในการรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ดี 
4.5)  การเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ในการรับมือภาวะฉุกเฉินสาธารณภัยได้

ตลอดเวลา 
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4.6) การแบ่งหน้าที่ท างานให้เป็นรูปธรรมด้วยความสมัครใจ และเสียสละ 
(ฉันทะ)   

4.7) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบภัยอย่าง
ทันท่วงท ี(อัตถจริยา) 

4.8) มีการวางแผนการด าเนินการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวัง (สติสัมปชัญญะ) 

4.9) มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลืออย่างชัดเจน 
(กาลัญญุตา) 

๔.๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการวิจัยและน ามาสังเคราะห์เพ่ือน าไปเป็นรูปแบบ 
และเครื่องมือในการบริหารจัดการร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และรอบด้าน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.7 โมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์  
(คลองกระถินโมเดล) 
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ภาพที่ 4.7  โมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ (คลองกระถินโมเดล) เป็นการน าหลักธรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนโดยผ่านกระบวนการศึกษา วิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ 

ส่วนที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ประกอบด้วย บวร 
1) บ – บุคคล ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ าเพ่ือ

การเกษตรและเครือข่ายผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร เป็นบุคคลและกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้น้ าใน
เส้นทางน้ าคลองกระถินอ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอชุมแสง และอ าเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ 

2) ว – วัดและชุมชน ประกอบด้วย วัดและชุมชนอันเป็นพ้ืนที่และส่วนงานในการให้
การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การเยียวยาด้านจิตใจ การเป็นศูนย์รวมและที่พ่ึงพิงยาม
ประสบปัญหาภัยแล้ง 

3) ร – ราชการ ประกอบด้วย เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และส านักงาน
ชลประทาน เป็นภาคราชการที่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือในการใช้น้ าและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ชุมชน 

ส่วนที่ 2 กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย ทกส 
1) ด้าน ท – ทุน ประกอบด้วย  

1.1) ทุนมนุษย์ ประกอบด้วย  
1.1.1) ผู้น า - ผู้น ามีความเข้มแข็ง และสามารถจูงใจให้สมาชิกในกลุ่ม

ผู้ใช้น้ าปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (ทุติยปาปณิกธรรม) 
1.1.2) ผู้ตาม - ผู้ใช้น้ า กลุ่มผู้ใช้น้ าและเครือข่ายผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร

จะต้องมีความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหา มีความเพียร ความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่องานที่ท า รับผิดชอบต่อ
งาน ทั้งยังจะต้องมีการทบทวนการทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามาเพ่ือเป็นการหาแนวทาง การวางแผน 
รวมถึงการสร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่ได้ร่วมกันปฏิบัติมาให้เกิดเป็นรูปธรรม (อิทธิบาท 4)  

1.2) ทุนทางสังคม ประกอบด้วย  
1.2.1) ความสามัคคี 
1.2.2) ความเสียสละ (จาคะ) 
1.2.3) ประโยชน์ส่วนรวม (สาธารณโภคี) 

2) ด้าน ก – กระบวนการ ประกอบด้วย 
2.๑) ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง การด าเนินการ

ช่วงก่อนเกิดภัยแล้งเพ่ือให้ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ 
และทักษะต่าง ๆ พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาภัยแล้งในอนาคต ประกอบด้วย  

2.1.1) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
2.1.๒) การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 
2.1.๓) การประยุกต์ใช้ความรู้ 
2.1.๔) การให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพ 
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2.1.5) การเข้าร่วมประชุมในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์
ภัยแล้งเป็นประจ า 

2.1.6) การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในสถานการณ์ภัยแล้งอยู่
เป็นประจ า 

2.1.7) การเสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง มีการขุดลอกคูคลอง/ท่อ
ระบายน้ า ในสถานการณ์ภัยแล้งอยู่เป็นประจ า 

2.1.8)  การวางแผนในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
2.1.9)  การด าเนินการในการลดสาธารณภัยและสร้างผลกระทบชุมชน 
2.1.10) การคัดเลือกผู้น าโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และความ

ถนัดเป็นหลักเพ่ือด าเนินการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อุเบกขา) 
2.1.11) การท างานด้วยความเสียสละ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตอาสา 

จิตสาธารณะ (จาคะ) 
2.1.12) การท างานเชิงรุกในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือวางแผน

และหาแนวทางป้องกันปัญหาภัยแล้ง (วิริยะ-จิตตะ) 
2.1.13) การท างานบนพ้ืนฐานการยอมรับฟังซึ่งกันและกัน โดยการให้

สิทธิทุกท่านเท่าเทียมกัน (อคติ ๔) 
2.1.14) การยอมรับกติกา กฎ ระเบียบของกลุ่มและชุมชน (ธัมมัญญุตา) 

2.๒) การป้องกัน (Prevention) หมายถึง การด าเนินการช่วงก่อนเกิดภัย
แล้ง ลดโอกาสการสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนหรือสังคม รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด้วยประกอบด้วย  

2.2.๑) การเรียนรู้ร่วมกัน 
2.2.๒) ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า 
2.2.๓) การมีงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเพียงพอ 
2.2.๔) การมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ สภาพพร้อมใช้งานและ

คุณภาพได้มาตรฐาน 
2.2.๕) การจัดให้บริการด้านภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว

และทันท่วงที 
2.2.๖) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยพื้นฐาน 
2.2.๗) การพัฒนาระบบและกระบวนการแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ 
2.2.๘) การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นไปด้วยความเอ้ือ

อาทร เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่และช่วยเหลือเจือจุนกัน (เมตตา, กรุณา) 
2.2.๙) การจัดล าดับความส าคัญในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในชุมชน

และตามความรุนแรงของการประสบภัย (กรุณา) 
2.2.10) การสร้างจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ

ชุมชน (มโนสุจริต) 
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2.2.11) การประชาคมเพ่ือระดมความคิดเห็น และวางแนวทางในการ
ป้องกันปัญหาอย่างสม่ าเสมอ (อปริหานิยธรรม) 

2.2.12) การสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (อัตถจริยา) 

2.๓) ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) หมายถึง การ
เผชิญเหตุและการบรรเทาทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร สภาพแวดล้อม สังคมให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ประกอบด้วย 

2.3.๑) การให้ความช่วยเหลือและติดตามภัยแล้งในพ้ืนที่เพาะปลูกอย่าง
สม่ าเสมอ 

2.3.๒) การเตรียมการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.๓) การเตรียมความพร้อมในการลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนเอง 

2.3.๔) การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ โทรทัศน์ ในการเตือนภัยอยู่
ตลอดเวลา 

2.3.5) การศึกษาภูมิประเทศ และภูมิอากาศในท้องที่อยู่ตลอด 
2.3.6) การเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

เพ่ือสนับสนุนและเติมเต็มให้การบริหารจัดการชุมชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
(ธัมมัญญุตา) 

2.3.7) การมีสติใคร่ครวญ พิจารณาในการก าหนดแนวทางในการจัดการ
ปัญหาอย่างเหมาะสม (สติ-สัมปชัญญะ) 

2.3.8) การประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที (ปริสัญญุตา) 

2.3.9) การวิเคราะห์ปัญหาอย่างชัดเจนเพ่ือหาแนวทางการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม (สมุทัย) 

2.3.10) การท างานจะต้องยึดถือและด าเนินการบนพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบร่วมกัน (อปริหานิยธรรม) 

2.๔) ด้านการฟื้นฟู (Recovery) หมายถึง การด าเนินการภายหลังจากที่
ภาวะฉุกเฉินจากปัญหาภัยแล้งเพ่ือปรับสภาพการด ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัย
ให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 

2.4.๑) การปรับสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ 
2.4.๒) การฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจของตนเอง และที่อยู่อาศัย ได้

อย่างรวดเร็ว 
2.4.๓) การด าเนินการในสภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไปแล้ว ให้ด ารงชีวิต

ตามปกติได ้
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2.4.๔) การเตรียมการในการรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ ได้ดี 
2.4.5)  การเตรียมเครื่องมือต่าง ๆ ในการรับมือภาวะฉุกเฉินสาธารณภัย

ได้ตลอด 
2.4.6) การแบ่งหน้าที่ท างานให้เป็นรูปธรรมด้วยความสมัครใจ และ

เสียสละ (ฉันทะ)   
2.4.7) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเ พ่ือช่วยเหลือ เยียวยา

ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที (อัตถจริยา) 
2.4.8) มีการวางแผนการด าเนินการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูอย่างรอบคอบและ

ระมัดระวัง (สติ) 
2.4.9) มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลืออย่าง

ชัดเจน (กาลัญญุตา) 
 

3) ด้าน ส – สิ่งสนับสนุน ประกอบด้วย 
3.๑)  เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน

การคาดคะเนปัญหาภัยแล้ง และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นสิ่งสนับสนุนประกอบการตัดสินใจใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

3.๒)  การฝึกอบรม/ ถอดบทเรียน เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากน้ าและการกักเก็บน้ าเพ่ือรอการใช้ประโยชน์ที่อาศัยทุนต่ า 

3.3)  กองทุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการจัดหาแหล่งทุน หรือ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการวางแผนป้องกัน 

3.4)  การเยียวยาด้านจิตใจเป็นการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาช่วย
เยียวยาด้านจิตใจเพื่อประคับประคอง ช่วยเหลือโดยสร้างการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายในการกระจาย
ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมและเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งจากภายนอกและภายในให้เกิดความ
เข้มแข็ง  

ส่วนที่ 3 เป้าหมาย (Goal) คือ ธรรมนูญชุมชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นข้อตกลง
ที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนร่วมกันหาทางออกร่วมกัน สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การยอมรับร่วมกัน สรุป
บทเรียนและยกระดับไปสู่ธรรมนูญ หรือกติกาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกัน ประกอบด้วย เบญจ
พลัง คือ 

1) พลังชุมชน หมายถึง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งผ่านการประชุม มติ 
ขององค์กรชุมชนโดยใช้เป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงชุมชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มาท างาน
ร่วมกัน 

2) พลังทางสังคม หมายถึง เกษตรกรผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ าเพ่ือ
การเกษตร และเครือข่ายผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรคลองกระถินอันเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหลักในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
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3) พลังความรู้ หมายถึง การถอดบทเรียน การจัดการความรู้ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานจากการปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงพ้ืนที่ผ่านการศึกษา การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ และการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการก าหนดทิศทาง เป้าหมายหลัก
ร่วมกัน 

4) พลังภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบ
ทอดจากบรรพบุรุษ ปราชญ์ชาวบ้าน  

5) พลังสื่อ หมายถึง การเผยแพร่องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็น
รูปธรรมผ่านเวทีสานเสวนา เอกสารเผยแพร่ วิทยุชุมชน หนังสือในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพ่ือ
ก่อให้เกิดการน าไปใช้ในพื้นที่อ่ืน 



 
บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการ

แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. ศึกษาความ
สอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒. วิเคราะห์โมเดลจ าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ และ ๓. พัฒนาโมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ส ารวจกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็นการสุ่มตัวอย่าง 
(Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ซึ่งได้วิเคราะห์ใน
ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ใน ๓ อ าเภอ และได้จ านวน ๓ ต าบลเป้าหมาย ประกอบด้วย ๑) ต าบล
หนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ๒) ต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์ ๓) ต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 5๗๐ คน จากประชากร
ทั้งหมด จ านวน 8,015 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.874 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนชุมชน จ านวน ๑๘ รูปหรือคน โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างซึ่งมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ ๑ และการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม (Non-participant Observation) เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงพรรณนา 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
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๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยสรุปตามล าดับดังนี้ 

๕.๑.๑  การศึกษาความสอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุหลักพุทธ 
บูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผู้วิจัยออกแบบเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 
ยืนยัน และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือศึกษาลักษณะและการแจกแจงของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) 
และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย โดยจ าแนกรายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

จ าแนกได้ดังนี้ เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศชาย จ านวน ๓๖๘ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๖๔.๕๖ อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อายุระหว่าง ๑๘-๓๐ ปี มีจ านวน ๑๕๒ ราย คิด
เป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ คือ ระดับประถมศึกษา 
จ านวน ๒๗๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๗ ประเภทการเพาะปลูกของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
อาชีพท านา จ านวน ๓๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๑ และรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
รายได้ระหว่าง ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๙๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๑ 

๒) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ

ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ มี
ค่าเท่ากับ ๒๑๐.๕๓ องศาอิสระเท่ากับ ๑๘๐ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ ๐.๐๕๙ ซึ่งแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ .๐17 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๓) การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในตัวแบบจ าลองการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในโมเดล มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวแปร 
ที่ใช้วัดตัวแปรแฝง ๕ ตัวแปร คือ ๑) การมีส่วนร่วม (PART) ๒) การบริหารจัดการ (MANA) ๓) การ
จัดการความรู้ (KNOW) ๔) อปริหานิยธรรม ๗  (APAR) และ ๕) การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ (DROU) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัว
แปรสังเกตได้แต่ละตัว ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนต่ าสุด 
(Min) คะแนนสูงสุด (Max) สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku) ผล
การวิเคราะห์ พบว่า  
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การมีส่วนร่วม (PART) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๖) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การตัดสินใจ (PART๑) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = ๔.๐๑) รองลงมา คือ 
การปฏิบัติ (PART๒) (  = ๔.๐๐) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การประเมินผล (PART๔) (  = ๓.๙๕) 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก 
โดยมีความอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๔.๗๕–๑๕.๖๙ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัว
แปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูง
กว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลใน
ลักษณะสูงกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย 

การบริหารจัดการ (MANA) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๔) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การควบคุม (MANA๓) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = ๔.๐๒) รองลงมา คือ 
การจัดการองค์กร (MANA๒) ( = ๓.๙๔) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวางแผน (MANA๑)  
( = ๓.๘๖) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจาย
ไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๕.๒๘-๑๗.๙๑ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร 
พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจงแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปร
ทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูล
ในลักษณะสูงกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูล
น้อย  

การจัดการความรู้  (KNOW) พบว่า ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (  = ๓ .๙๒)  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลักการสร้างความรู้ (KNOW๑) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = ๓.๙๔) 
รองลงมา คือ หลักการปฏิสัมพันธ์ (KNOW๒), หลักการเรียนรู้กระบวนการ (KNOW๓), การเรียนรู้
ร่วมกันในการด าเนินการ (KNOW๔) (  = ๓.๙๓) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักการประยุกต์ใช้
ความรู้ (KNOW๕) (  = ๓.๘๘) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า 
ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๖.๒๓-๑๗.๗๙ เมื่อพิจารณาค่าความ
เบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจงแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า 
ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการ
แจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย 

ห ลั ก อ ป ริ ห า นิ ย ธ ร ร ม  ๗  ( APAR)  พ บ ว่ า  ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  
(  = ๓.๙๑) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บ ารุงรักษาผู้มีธรรมทั้งหลายที่เป็นที่พ่ึงของ
ประชาชน (APAR๗) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = ๔.๐๐) รองลงมา คือ สักการะเคารพนับถือเชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชา (APAR๔) (  = ๓.๙๑) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของ
กลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ า (APAR๕) (  = ๓.๘๓) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัว
แปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๔.๖๑-๑๖.๔๑ เมื่อ
พิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจงแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความ
เบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัว





 



























๑๙๔ 
 

แปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัว
แปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย  

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน (DROU) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(  = ๓.๘๓) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การป้องกัน (DROU๑) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
(  = ๓.๙๖) รองลงมา คือ การเตรียมความพร้อม (DROU) (  = ๓.๘๙) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (DROU๓), การฟ้ืนฟู (DROU๔) (  = ๓.๗๓) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีความอยู่ระหว่างร้อย
ละ ๑๔.๑๔-๑๖.๖๒ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจง 
ในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณา
ค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงกว่าโค้งปกติ  
(ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย  

ค่ า ส ถิ ติ  Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่ ง เ ป็ น ส ถิ ติ ท ดสอบสมมติ ฐ านว่ า  
เมทริกซ์สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ( Identity Matrix) หรือไม่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากับ 
๑๓๘๕๒.๐๘๔ (p = .๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดของกลุ่ม
ตัวอย่างแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และค่าดัชนีไกเซอร์-ไม่
เยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO) มีค่าเท่ากับ .๙๗๓ 
โดยมีค่าเข้าใกล้ ๑ แสดงว่า ตัวแปรในข้อมูลชุดนี้มีความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์
โมเดลลิสเรลต่อไป 

๔) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้เพื่อใช้สร้างเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ในการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

เมื่อพิจารณาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้จ านวน 24 ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .๐๑) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ของตัวแปรสังเกตได้ระหว่างกลุ่มตัวแปรด้านเดียวกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการมีส่วนร่วม (PART) กับ ด้านการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ (DROU) มีขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๘๒ แบ่งออกเป็นอิทธิพล
ทางตรง มีค่าอิทธิพลเป็นลบเท่ากับ -๐.๒๗ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๑ อิทธิพลทางอ้อม
ผ่านด้านอปริหานิยธรรม ๗ (APAR) มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๔๔ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
เท่ากับ ๐.๐๑ และอิทธิพลรวม มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๑๘ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการบริหารจัดการ (MANA) กับด้านการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ (DROU) มีขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๘๕ แบ่งออกเป็น
อิทธิพลทางตรง มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๓๘ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๑ อิทธิพล
ทางอ้อมผ่านด้านอปริหานิยธรรม ๗ (APAR) มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๑๖ อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และอิทธิพลรวม มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๕๔ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๑ 

 



 





๑๙๕ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการจัดการความรู้ (KNOW) กับด้านการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ (DROU) มีขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๘๑ แบ่งออกเป็น
อิทธิพลทางตรง มีค่าอิทธิพลเป็นลบเท่ากับ -๐.๑๖ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๕ อิทธิพล
ทางอ้อมผ่านด้านอปริหานิยธรรม ๗ (APAR) มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๓๒ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเท่ากับ ๐.๐๑ และอิทธิพลรวม มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๑๖ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านอปริหานิยธรรม ๗ (APAR) กับด้านการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ (DROU) มีค่าอิทธิพลทางตรงเป็นบวกเท่ากับ ๐.๙๘ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ ๐.๐๑ 

5.1.2 การวิเคราะห์โมเดลจ าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเชิงส ารวจ 
(Questionnaire) เพ่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และ
เสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง 
หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา พบว่า โมเดลจ าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

ด้านที่ 1 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) 
การเตรียมความพร้อม หมายถึง การจัดการก่อนการเกิดภัยแล้ง โดยอาศัยการมีส่วนร่วม

ของภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญในด้านต่าง ๆ ในการเตรียมตัวรับมือกับ
ปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ การด าเนินการเตรียมความพร้อมของการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องมีกระบวนการที่ด าเนินการ ได้ดังนี้ คือ 

๑) การคัดเลือกผู้น าโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และความถนัดเป็นหลักเพ่ือ
ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ให้การอารักขา คุ้มครอง อันขอบธรรมแก่ผู้ทรงศีล) 

๒) การท างานด้วยความเสียสละ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจิตอาสา จิตสาธารณะ 
(ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) 

๓) การท างานเชิงรุกในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือวางแผนและหาแนวทาง
ป้องกันปัญหาภัยแล้ง (พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึง
ท า) 

๔) การท างานบนพ้ืนฐานการยอมรับฟังซึ่งกันและกัน ให้สิทธิทุกท่านเท่าเทียมกัน 
(สักการะ เคารพ นับถือผู้ใหญ่ในชุมชน) 

๕) การยอมรับกติกา กฎ ระเบียบของกลุ่มและชุมชน (สักการเคารพเจดีย์) 
ด้านที่ 2 การป้องกัน (Prevention) 
การป้องกัน หมายถึง การจัดการในช่วงก่อนเกิดภัยแล้ง โดยการวิเคราะห์ วางแผนเพ่ือ

ก าหนดกิจกรรมในการป้องกัน และลดโอกาสในการสร้างความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคล ชุมชน



๑๙๖ 
 

และสังคม รวมถึงการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต การด าเนินการป้องกันของการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องมีกระบวนการที่ด าเนินการ ได้ดังนี้ คือ 

๑) การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นไปด้วยความเอ้ืออาทร เอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่และช่วยเหลือเจือจุนกัน (ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) 

๒) การจัดล าดับความส าคัญในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนและตามความ
รุนแรงของการประสบภัย (สักการเคารพเจดีย์) 

๓) การสร้างจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ ากับ
หน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน (พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า) 

๔) การประชาคมเพ่ือระดมความคิดเห็น และวางแนวทางในการป้องกันปัญหาอย่าง
สม่ าเสมอ (หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์) 

๕) การสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (ไม่
ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) 

ด้านที่ 3 การจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) 
การจัดการภาวะฉุกเฉิน หมายถึง การเผชิญกับปัญหาภัยแล้งโดยมีกระบวนการในการ

จัดการอย่างเป็นระบบผ่านทรัพยากรชุมชนที่มี และจากการจัดหาด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญ
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินให้มีผลกระทบน้อยที่สุด การจัดการภาวะภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องมี
กระบวนการที่ด าเนินการ ได้ดังนี้ คือ 

๑) การเปิดรับฟังความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการจัดการในภาวะฉุกเฉินเพ่ือสนับสนุน
และเติมเต็มให้การบริหารจัดการชุมชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (สักการะ เคารพ นับ
ถือผู้ใหญ่ในชุมชน) 

๒) การมีสติใคร่ครวญ พิจารณาในการก าหนดแนวทางในการจัดการปัญหา 
อย่างเหมาะสม (ไม่ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) 
๓) การประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลืออย่าง

ทันท่วงที (หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์) 
๔) การวิเคราะห์ปัญหาอย่างชัดเจนเพ่ือหาแนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉินได้อย่าง

เหมาะสม (หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์) 
๕) การท างานจะต้องยึดถือและด าเนินการบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน 

(พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า) 
ด้านที่ 4 การฟื้นฟู (Recovery) 
การฟ้ืนฟู หมายถึง การจัดการภายหลังจากการประสบปัญหาภัยแล้ง เพ่ือปรับปรุง ซ่อม

เสริมให้ชุมชนกลับมาสู่สภาวะปกติ หรือจัดการให้ปลอดภัยตามความเหมาะสม โดยการลดปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชุมชนการด าเนินการฟ้ืนฟูของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น เราต้องมีกระบวนการที่ด าเนินการ ได้ดังนี้ คือ  
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๑) การแบ่งหน้าที่ท างานให้เป็นรูปธรรมด้วยความสมัครใจ และเสียสละ (พร้อม
เพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า) 

๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที 
(ให้การอารักขา คุ้มครอง อันขอบธรรมแก่ผู้ทรงศีล) 

๓) มีการวางแผนการด าเนินการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูอย่างรอบคอบและระมัดระวัง (ไม่
ข่มเหง รังแกผู้ที่ด้อย) 

๔) มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลืออย่างชัดเจน (พร้อม
เพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า) 

5.1.3 การพัฒนาโมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

การวิเคราะห์ผลจากการน าวิเคราะห์โมเดลจ าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๒ ที่ได้จากการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเข้าสู่การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน ๘ รูป/คน เพ่ือยืนยันตัวแบบตัวแบบ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
ตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ ในประเด็นที่ว่าตัวแบบฯ มี
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์จริงในพ้ืนที่ซึ่งใน
ภาพรวม พบว่า ใน ๔ ด้าน คือ การเตรียมความพร้อม การป้องกัน การจัดการภาวะฉุกเฉิน และการ
ฟ้ืนฟู) อยู่ในระดับมากทุกด้าน ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ  

ส่วนที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ประกอบด้วย บวร คือ บ-บุคคล ว-วัด
และชุมชน และ ร-ราชการ  

ส่วนที่ 2 กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 3 ด้าน ทกส คือ ด้านที่ 1 ท-ทุน 
ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ (ผู้น าและผู้ตาม) และทุนทางสังคม (ความสามัคคี ความเสียสละและ
ประโยชน์ส่วนรวม) ด้านที่ 2 ก-กระบวนการ ประกอบด้วย ด้านการเตรียมความพร้อม การป้องกัน 
การจัดการภาวะฉุกเฉิน และการฟ้ืนฟู และด้านที่ 3 ส-สิ่งสนับสนุน ประกอบด้วย เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) การฝึกอบรม/ ถอดบทเรียน กองทุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเยียวยา
ด้านจิตใจ 

ส่วนที่ 3 เป้าหมาย (Goal) คือ ธรรมนูญชุมชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นข้อตกลง
ที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนร่วมกันหาทางออกร่วมกัน สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การยอมรับร่วมกัน สรุป
บทเรียนและยกระดับไปสู่ธรรมนูญ หรือกติกาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกัน ประกอบด้วย เบญจ
พลัง คือ พลังชุมชน พลังทางสังคม พลังความรู้ พลังภูมิปัญญาท้องถิ่น และพลังสื่อ  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้จะกล่าวถึงพัฒนาโมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและน่าใจเพ่ือ
น ามาอภิปรายผล ดังนี้  

๕.๒.๑ การศึกษาความสอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการ
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าตัวแปรการมีส่วนร่วม  
การบริหารจัดการ และการจัดการความรู้สามารถร่วมกันอธิบายการได้ร้อยละ 83 แต่หากร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนโดยผ่านอปริหานิยธรรม ๗ จะอธิบายได้ร้อยละ 89 นั่นแสดงว่า อปริหานิย
ธรรม ๗ เป็นส่วนสนับสนุนให้การจัดการท่องเที่ยวประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัฎยาณี บุญทองค า1 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ า
เพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยการน าหลักอปริหานิย
ธรรมมาบูรณาการใช้ควบคู่กับการจัดการน้ าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการน าน้ ามาใช้เพ่ือการเกษตร
ได้ทุกฤดูกาล ตลอดถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าให้คงอยู่และมีใช้อย่างยืนยาว การจัดสรรน้ าด้วย
ความยุติธรรม เคารพกฎระเบียบของชุมชน และการควบคุมการใช้น้ า การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
รู้คุณค่า เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในทุกชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรน้ า เกิดการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าและใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะน าไปสู่กระบวนการ
จัดการน้ า ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ า การจัดสรรน้ าก็จะ
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรมได้ใช้น้ าที่เหมาะสมเพื่อการด าเนินงานด้านการเกษตร  

5.2.2 การวิเคราะห์โมเดลจ าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

โมเดลจ าลองหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) เป็นการ
จัดการก่อนการเกิดภัยแล้ง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญในด้านต่าง ๆ ในการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอัน
ใกล้ ด้านที่ 2 การป้องกัน (Prevention) เป็นการจัดการในช่วงก่อนเกิดภัยแล้ง โดยการวิเคราะห์ 
วางแผนเพ่ือก าหนดกิจกรรมในการป้องกัน และลดโอกาสในการสร้างความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่
บุคคล ชุมชนและสังคม รวมถึงการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ด้านที่ 3 การ
จัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) เป็นการเผชิญกับปัญหาภัยแล้งโดยมีกระบวนการใน

                                                           
1 ณัฎยาณี บุญทองค า, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 
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การจัดการอย่างเป็นระบบผ่านทรัพยากรชุมชนที่มี และจากการจัดหาด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญ
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินให้มีผลกระทบน้อยที่สุด และด้านที่ 4 การฟ้ืนฟู (Recovery) เป็นการจัดการภายหลังจาก
การประสบปัญหาภัยแล้ง เพ่ือปรับปรุง ซ่อมเสริมให้ชุมชนกลับมาสู่สภาวะปกติ หรือจัดการให้
ปลอดภัยตามความเหมาะสม โดยการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชุมชน  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอัครเดช พรหมกัลป์และคณะ2 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้ า
เชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย” ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการชุมชนกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนั้น 2.๑) ก่อนเกิดเหตุจะต้องหล่อหลอมประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น 
สร้างเครือข่ายความเสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และพร้อมที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 2.๒) 
ในขณะที่เกิดเหตุถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันคนในชุมชน มีการแบ่งงานกันท า ร่วมแรงร่วมใจกัน 
เปิดกว้างและเคารพในความหลากหลายทางความคิด 2. ๓) หลังเกิดเหตุจะต้องเร่ง ฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมชุมชนให้กลับมาดีดังเดิม โดยมีแผนงาน แผนปฏิบัติการ และเครือข่ายทั้งในระดับ
ต าบลและอ าเภอ 2.๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพ่ือความยั่งยืนนั้นทุกคนจะต้องยอมรับ
และอยู่ร่วมกับปัญหาอุทกภัยอย่างปกติ มีการหล่อหลอมประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เช่น การสร้างบ้าน
บนแพ การเตรียมเครื่องมือจับสัตว์น้ า การสร้างบ้านที่ยกพ้ืนสูง การปลูกต้นไม้หรือกอไผ่เพ่ือเป็น
ก าแพงธรรมชาติและสร้างพ้ืนที่รองรับน้ าหรือแก้มลิง 

5.2.3 การพัฒนาโมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ 

โมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 
(คลองกระถินโมเดล) ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ คือ 

ส่วนที่ 1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ประกอบด้วย บวร คือ บ-บุคคล ว-วัดและ
ชุมชน และ ร-ราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของชลธร ทิพย์สุวรรณ3 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่
น าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการลุ่มน้ าสาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัย 
พบว่า ในการแก้ปัญหาปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งจะต้องอาศัยผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่
ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่น าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ โดยพบปัจจัยฯ ได้แก่ 
(1) ข้อตกลงร่วมกันในพ้ืนที่ลุ่มน้ า (2) วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชน 
(3) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจากการใช้ทรัพยากรน้ า (4) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่
สอดคล้องกันตลอดทั้งลุ่มน้ า (5) หลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล (6) องค์กร/หน่วยงาน
หลักในการบูรณาการ (7) มาตรการและแรงจูงใจในการบริหารจัดการน้ า (8) ระบบการศึกษา และ
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ (9) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการและ 
(10) ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ า ตามล าดับ มุ่งเน้นให้ชุมชนได้ตระหนักใน
                                                           

2 อัครเดช พรหมกัลป์และคณะ, “การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย”, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕9). 

3 ชลธร ทิพย์สุวรรณ, “ปัจจัยที่น าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการลุ่มน้ าสาขาแมร่มิ 
จังหวัดเชียงใหม่”, วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (ตุลาคม 2557-มกราคม 2558). 



๒๐๐ 
 

คุณค่าของทรัพยากรและปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าที่เกิดขึ้น รวมถึงตระหนักในคุณค่าของตนเอง มี
ความภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เปิด โอกาสอย่างเต็มที่ให้ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาจากการใช้ทรัพยากรน้ าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่ริมด้วยตนเอง 
น าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุวัฒน์ อินทรประไพ4 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่าสัก” ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควร
มีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ส่วนที่ 2 กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 3 ด้าน ทกส คือ ด้านที่ 1 ท-ทุน 
ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ (ผู้น าและผู้ตาม) และทุนทางสังคม (ความสามัคคี ความเสียสละและ
ประโยชน์ส่วนรวม) สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระชัย จิตรบรรเทา5 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในการจัดการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการชลประทาน ประกอบด้วย ๑) ความตระหนักถึงปัญหา
ทรัพยากรน้ า ๒) การเข้าร่วมกิจกรรม อบรมสัมมนา และทัศนศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับการชลประทาน 
๓) อิทธิผลจากกลุ่มเพ่ือนบ้าน ๔) ความเชื่อถือบุคคลส าคัญในท้องถิ่น ๕) การได้รับน้ าและการใช้น้ า 
๖) ลักษณะของโครงการชลประทาน ๗) การสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการชลประทาน และ ๘) 
บทบาทผู้น าส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วม ได้แก่ (๑) ด้านการส่งน้ าและบ ารุงรักษา (๒) 
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชลประทาน (๓) ด้านสมาชิกลุ่มผู้ใช้น้ า ด้านที่ 2 ก-กระบวนการ 
ประกอบด้วย ด้านการเตรียมความพร้อม การป้องกัน การจัดการภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟู และด้าน
ที่ 3 ส-สิ่งสนับสนุน ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การฝึกอบรม/ ถอดบทเรียน กองทุน
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเยียวยาด้านจิตใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของเอนกพงศ์ 
ธรรมมาธิวัฒน์ และบุญช่วย สุทธิรักษ์6 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
น้ าของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” ผลการวิจัย พบว่า ควร
ให้ความส าคัญกับการให้ความรู้แก่แกนน าชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกระบวนการเรียนรู้และริเริ่มใน
ชุมชน พัฒนาระบบรวบรวมและจัดท าข้อมูลระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน สร้างกระบวนการการ
เรียนรู้การมีส่วนร่วมคิดร่วมท า ฯลฯ เหล่านี้จะช่วยเพ่ิมศักยภาพทางสังคม สามารถร่วมกันน าพาให้
การจัดการทรัพยากรน้ าทุกด้านเป็นอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส่วนที่ 3 เป้าหมาย (Goal) คือ ธรรมนูญชุมชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นข้อตกลงที่
เกิดขึ้นจากคนในชุมชนร่วมกันหาทางออกร่วมกัน สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การยอมรับร่วมกัน สรุป

                                                           
4 สุวัฒน์ อินทรประไพ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มป่าสัก”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

5 วีระชัย จิตรบรรเทา, “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการชลประทานจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑, (มีนาคม ๒๕๕๒): ๒๙-๓๐. 

6 เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ และบุญช่วย สุทธิรักษ์, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ าของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”, รายงานการวิจัย, (มหาวิยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์, ๒๕๕๕). 



๒๐๑ 
 

บทเรียนและยกระดับไปสู่ธรรมนูญ หรือกติกาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกัน ประกอบด้วย เบญจ
พลัง คือ พลังชุมชน พลังทางสังคม พลังความรู้ พลังภูมิปัญญาท้องถิ่น และพลังสื่อ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของบุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ7  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า : กรณีศึกษาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี” ผลการวิจัย พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นบทบาทของ
ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ หน่วยงานภาครัฐ 
ควรสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ และผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้สอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยารัตน์ รินศรี8 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธ : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิง จ.เชียงใหม่” 
ผลการวิจัย พบว่า ทรัพยากรน้ าเป็นของสาธารณะจึงมีการจัดการทรัพยากรน้ าร่วมกัน มีการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ และใช้อ านาจรัฐในการจัดการทรัพยากรน้ าส าหรับการจัดการ
ทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธของกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิง จ.เชียงใหม่ เป็นการจัดการแบบบูรณา
การโดยใช้หลักพุทธธรรม อ านาจรัฐ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระบวนการชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายส่วนรูปแบบการจัดการทรัพยากร
น้ าเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรสร้างคุณธรรมในจิตใจ ใช้กฎหมายควบคุมพฤติกรรม
ด าเนินงานแบบเครือข่าย และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยได้พัฒนาโมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ (คลองกระถินโมเดล) จึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์จะก่อให้เกิดประโยชน์

โดยการเสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าแก่ชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคมสูงสุด ทั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอธรรมนูญสู่
การจัดการตนเองด้านการสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการเกษตร อันจะเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่นหรือสังคมที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งโดยผ่านการจัดการตนเองในระดับพื้นท่ีได้ ดังนี้ 

1) ควรก าหนดธรรมนูญต าบล เป็นการยกระดับปัญหาจากชุมชนเป็นระดับท้องถิ่น 
ต าบลโดยการเริ่มจากฐานปัญหาของแต่ละชุมชน เพ่ือการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งต าบลเพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดกติกา ข้อตกลงร่วมของคนในชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากน้ าเพ่ือการเกษตรร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
                                                           

7 บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ, “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ า: กรณีศึกษา
พื้นที่ลุ่มน้ าช”ี, รายงานการวิจัย, (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: กรมทรัพยากรน้ า, 2551). 

8 กันยารัตน์ รินศรี, “การจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธ : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่ม 
น้ าปิง จ.เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๐๒ 
 

2) ควรก าหนดธรรมนูญแผนที่ใช้น้ า เพ่ือเชื่อมโยงสภาพปัญหาภัยแล้งในวงกว้างเป็น
การเชื่อมโยงในพ้ืนที่ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรร่วมกัน ท าให้มองเป็นสภาพปัญหาที่เชื่อมโยง ส่งผลต่อกัน
อันจะน ามาซึ่งการออกแบบ ก าหนดข้อบังคับและการปฏิบัติโดยการยอมรับของพ้ืนที่ที่เชื่อมต่อการใช้
ประโยชน์จากน้ าร่วมกัน 

3) ควรก าหนดธรรมนูญจังหวัด ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนในการใช้ประโยชน์
จากน้ าเพ่ือการเกษตรของหลายต าบล หลายอ าเภอจนครอบคลุมทั้งจังหวัดเพ่ือร่วมกันออกแบบ 
ก าหนดข้อบังคับและปฏิบัติการใช้ในพ้ืนที่ทั้งจังหวัด รวมทั้งสร้างการเชื่อมโยงการท างานร่วมกับภาค
ส่วนราชการน ามาสู่การขับเคลื่อนในระดับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการ

ตนเอง และร่วมกันหาทางออก สร้างการเรียนรู้และกติกาการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรร่วมกัน ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะ ดังนี้ 

๑) ควรยกรา่งแผนธรรมนูญชุมชนผ่านเวทีประชาคมกับผู้ที่มีส่วนในการใช้ประโยชน์
จากน้ าเพ่ือการเกษตร ประสานความร่วมมือกับผู้น้ าท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคามเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้และหา
แนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อก่อให้เกิดการสร้างส านึกรักชุมชน 

2) ควรวางระบบการติดตามผลการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ครอบ 
คลุมทุกมิติ โดยจัดให้มีการสื่อสารในหลายช่องทางและเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

3) ควรจัดกิจกรรมธรรมปฏิบัติเพ่ือการปรับเปลี่ยนจิตพฤติกรรม โดยมุ่งหมายให้ทุก
คน ทุกฝ่ายจะต้องประพฤติ ปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตา พูดจาปราศรัยต่อกันด้วยความเมตตา คิด
แต่เรื่องดี หรือเรื่องที่มีประโยชน์ต่อกันด้วยความเมตตา แบ่งปันลาภผลที่ได้มาด้วยความชอบธรรม 
กระจายและ แบ่งปันให้แก่กันและกันอย่างเท่าเทียมด้วยความเมตตา มั่นอยู่ในศีล อยู่ในธรรม ใช้สติ
ใคร่ครวญ ไตร่ตรองในการด าเนินชีวิต มีความเห็นที่ชอบประกอบด้วยธรรม และเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมาก่อน ประโยชน์ส่วนตน 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาการวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการ

แก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์” ผู้วิจัยขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
ดังนี้ 

๑) ควรมีการวิจัยธรรมาภิบาลกับการสนับสนุนส่งเสริมและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพ่ือ
ความยั่งยืนทางระบบนิเวศวิทยาคลองกระถิน 

๒) ควรมีการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเสริมสร้างธรรมนูญที่มีชีวิตของคลอง
กระถินเพ่ือการจัดสรรอรรถประโยชน์เพื่อคนในท้องถิ่น 

๓) ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการความรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งผ่าน
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

 



บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ. สรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖.  

เฉลียว บุรีภักดีและคณะ. ชุดวิชาการวิจัยชุมชน. กรุงเทพมหานคร: เอส อาร์. พรินติ้ง แมสโปรดักส์, 
๒๕๔๕.  

ชนาวัชร อรุณรัตน์. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า . กรุงเทพมหานคร: กรม
ทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๘.  

ถวิลวดี บุรีกุล. การมีสวนร่วม: แนวคิด ทฤษฎีและการบวนการ . นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, 
๒๕๔๘.  

นงลักษณ์ วิรัชชัย. วิจัยและสถิติ: ค้าถามชวนตอบ. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไอคอน 
พริ้นติ้ง, ๒๕๕๒.  

ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ. กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการท้างานของนักพัฒนา . 
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการท าวิจัย (สกว), ๒๕๔๓.  

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  

พัชนี นนทศักดิ์ และคณะ. การจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 
๒๕๕๒.  

มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน . 
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลักส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๑.  

เรวดี ประเสริฐเจริญสุข. โลกร้อนทะเลร้อน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธนาพริ้นติ้ง, 2552.  
วันชัย วัฒนศัพท์. ความขัดแย้ง: ทางออกด้วยสันติวิธี. นนทบุรี: ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

สถาบันพระปกเกล้า สมาคมสันติวิธีแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๙.  
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ

หน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, ๒๕๔๘.  



๒๐๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น: สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส 

ญี่ปุ่น และไทย. กรุงเทพมหานคร: โฟร์เพซ, ๒๕๔๕.  
วิรัช วิรัชนิภ. แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ . กรุงเทพ มหานคร: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒.  
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา . นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔.  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. เอกสารชี้แจงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๖.  

ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน. คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน . 
กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๕.  

สุคนธ์ เครือน้ าค า และคณะ. การพัฒนาทีมงาน. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๕.  
อรทัย ก๊กผล. คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน ส้าหรับนักบริหารท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร: 

จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๒.  

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 

กันยารัตน์ รินศรี. “การจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธ : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่ม 
น้ าปิง จ.เชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. 
บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

ณัฎยาณี บุญทองค า. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้ าป่าสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.  

พิมพ์วลัญช์ ประสพโชคชัย. “ปริมาณความต้องการใช้น้ าและการปรับตัวของเกษตรกร ในต าบลสัน
ก าแพง อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การ
จัดการสาธารณภัย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2554.  

ล ำพอง กลมกูล. “อิทธิพลของกระบวนกำรสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลกำรปฏิบัติกำรในชั้นเรียน: กำร
วิจัยแบบผสมวิธี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต . ภำควิชำวิจัยและจิตวิทยำ
กำรศึกษำ: จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๕๔. 

สัมฤทธิ์ ท่าเหล็กเจริญ. “ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖.  

สุวัฒน์ อินทรประไพ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มป่าสัก”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาาขารัฐประศาสนศาสตร . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  



๒๐๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๓) รายงานวิจัย: 

ทานตะวัน แกล้วเขตการ และคณะ. “การบริหารทรัพยากรร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาน้ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี”. รายงานวิจัย. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: 
สถาบันพัฒนาสยาม, ๒๕๕๔.  

ธานี สุขเกษม และวุฒิพงศ์ บัวซ้อม. “การพัฒนาศักยภาพองค์กรท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ าใน
เขตลุ่มน้ าป่าลักตอนบน”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๓.  

บุญชัย งามวิทย์โรจน์ และคณะ. “ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า: กรณีศึกษา
พ้ืนที่ลุ่มน้ าชี”. รายงานวิจัย. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ: กรมทรัพยากรน้ า, 
2551  

ปรีดา ปูนพันธ์ฉาย. “ผลของการให้ค าแนะน าแบบมีส่วนร่วมต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”. รายงานวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๐.  

เมธี สูตรสุคนธ์และคณะ. “ศึกษาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม”. รายงานวิจัย. 
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549.  

อัครเดช พรหมกัลป์และคณะ. “การจัดการชุมชนพ้ืนที่กลางน้ าเชิงกลยุทธ์กับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย”. รายงานวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕9.  

อานันท์ กาญจนพันธุ์. “พลวัตรในการจัดการทรัพยากร: กระบวนทัศน์และนโยบาย”. รายงานวิจัย. 
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544.  

เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ และบุญช่วย สุทธิรักษ์. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ าของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”. รายงานวิจัย. มหาวิยา
ลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๕.  

(๔) บทความ: 

ชลธร ทิพย์สุวรรณ. “ปัจจัยที่น าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการลุ่มน้ าสาขาแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2557-
มกราคม 2558): ๔๖. 

ธวัชชัย ภาคแก้ว. “ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย: 
กรณีศึกษา โรงแรมในพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม. 2553): 78-79. 

บุญญารัตน์ เครือวัลย์ และคณะ. “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้าชลประทานโครงการ
ส่งน้าและบ ารุงรักษายางมณี”. วารสารส่งเสริมการเกษตรและการสื่อสาร. ปีที่ 8 ฉบับ
ที่ 2 (2012):  ๒. 

 



๒๐๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
เพ็ญฑิตา เอ่ียมชม. “การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสถานการณ์ภัยแล้งในอ าเภอเมือง จังหวัด

ลพบุรี”. วารสารเกษตรพระวรุณ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2560): 
๑๙๑. 

วี ระชั ย  จิ ตรบรร เทา .  “การมีส่ วนร่ วมของ เกษตรกรในการจัดการชลประทานจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม 
๒๕๕๒): ๒๙-๓๐. 

เสน่ห์ จุ้ยโต. “การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง”. 
วารสารวิจัยและพัฒนาฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2558): ๕๘-๕๙. 

(๕) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืน ๆ: 

กรมส่งเสริมการเกษตร. “ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง” ประจ าปี 2562. (อัดส าเนา). 
กระทรวงกลาโหม. “ค้าสั่งกระทรวงกลาโหม เฉพาะ ที่ ๔๓๔/๔๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บรรเทา 

สาธารณภัย กระทรวงกลาโหม”. สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. “แผนเตรียมความพร้อมเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 

๒๕๖๐/๖๑”. (อัดส าเนา).  
กลุ่มผู้ใช้น้ าคลองกระถิน. “ทะเบียนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าคลองกระถิน ต้าบลหนองกรด” ประจ าปี 

2562. (อัดส าเนา). 
กลุ่มผู้ใช้น้ าค. “ทะเบียนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าคลองกระถิน” ประจ าปี 2562. (อัดส าเนา). 
กลุ่มผู้ใช้น้ าค. “ทะเบียนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าคลองกระถินต้าบลหนองเต่า” ประจ าปี 2562. (อัด

ส าเนา). 
กลุ่มผู้ใช้น้ าค. “ทะเบียนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าคลองกระถินต้าบลบางเคียน” ประจ าปี 2562. (อัด

ส าเนา). 
คณะกรรมการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า. แผนยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้าบทสรุปผู้บริหาร 2558. (อัดส าเนา). 
สถาบันพระปกเกล้า. “การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน”. เอกสารประกอบการ

ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการรัฐสภา . นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า ๒๕๕๑. (อัด
ส าเนา)  

 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

PPTV HD 36. “นครสวรรค์แล้งจัด ขาวขาดน้ ายืนต้นตายนับพันไร่ ”. [ออนไลน์] . แหล่งที่มา: 
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%%E0%B8%94%E0%B9%87%E0
%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/49159 [๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

กรมพัฒนาที่ดิน. “รายงานข้อมูลพื้นที่แล้งซ้้าซากในประเทศไทย”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://irw101 .ldd.go.th/irw101.ldd/data/images/drought56/dron.pdf [ 1 3 
กรกฎาคม 2561]. 

โพสต์ทูเดย์ . “พลิกวิกฤตสู่ โอกาส: นครสวรรค์กับการแก้ภัยแล้ง”. [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา: 
https://www.posttoday.com/social/think/417874 [๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตียน. “ข้อมูลทั่วไป”. [ออนไลน์] . แหล่งที่มา: http://www. 
bangkiean.go.th/index.php?options=content&mode=cate&id=1 [ 1 3 
กรกฎาคม 2561]. 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด. “ข้อมูลทั่วไป”. [ออนไลน์] . แหล่งที่มา: http://www. 
nongkrodbanpot.go.th/index.php?options=content&mode=cate&id=1 [ 1 3 
กรกฎาคม 2561]. 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า. “ข้อมูลทั่วไป”. [ออนไลน์] . แหล่งที่มา: https://www. 
nongtao.go.th/condition.php [13 กรกฎาคม 2561]. 

(๗) สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม: 

สัมภาษณ์ นายกฤษณะ คงทรัพย์ . ผู้ใหญ่บ้านบึง ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ กล่ าโพธิ์. เกษตรกรต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ , ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ นายธวัช ศรีอยู่รอด. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ นายนิกร กล่ าโพธิ์. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ นายบรรจง แตงน้อย. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ นายบุญล้ า กลิ่นจันทร์. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว 
จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

 

http://www/
http://www/
https://www/


๒๐๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สัมภาษณ์ นายประทีป สัมมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ มาเวียงจันทร์ . เกษตรกรต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายวีรัตน์ วงษ์เวียงจันทร์. ผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายสมพี จันทวงค์. เกษตรกรต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ , ๓๐ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายสมยศ นุชสวาท. เกษตรกรต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ , ๒ 

เมษายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายสีลา จันทวงค์. เกษตรกรต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ , 

๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายสุชาติ น้อยชม. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค์, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระครูนิรันดร์สีลาจารย์. เจ้าอาวาสวัดหนองกรด/เจ้าคณะต าบลหนองกรดเขต ๑ ต าบล

หนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, ๓ เมษายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระครูนิวาสบุญวิสิฐ. เจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาวาส ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓ เมษายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระอธิการวิก ฐานวีโร. เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์, ๓ เมษายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, ๕ เมษายน 
๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ , ๕ 
เมษายน ๒๕๖๒. 

สนทนากลุ่ม นายถวิล เจริญคง. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์, 7 พฤษภาคม ๒๕๖๒. 

สนทนากลุ่ม นายสมคิด สุรินทร. ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ าคลองกฐิน/นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ตาหงาย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, 7 พฤษภาคม ๒๕๖๒. 

สนทนากลุ่ม นายสุรสิทธิ์ แตงน้อย. หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ ๕ จังหวัดนครสวรรค์, 7 
พฤษภาคม ๒๕๖๒. 

สนทนากลุ่ม นายสุวิทย์ พิลึก. ก านันต าบลบึงปลาทู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ , 7 
พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
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ภาคผนวก



๒๑๓ 

ภาคผนวก ก. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการท าดุษฎีนิพนธ์  
(แบบสอบถาม) 

๑. นายสุวิทย์ พิลึก  
     ก านันต าบลบึงปลาทู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี   
    รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์   
    คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  
    รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร  
    นักวิจัย/อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
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ภาคผนวก ข. 

ผลการหาดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) 
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ภาคผนวก ค. 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) 
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ภาคผนวก ง. 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก จ. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

(แจกแบบสอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ. 

ค่า Print Out จากโปรแกรมส าเร็จรูป 
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ภาคผนวก ช. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการท าดุษฎีนิพนธ์  
(แบบสัมภาษณ์) 

 

1. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.   ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
      ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 
      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  
      ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 
   ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๕.    นายบรรจง  แตงน้อย   
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด  
  อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
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ภาคผนวก ซ. 

ผลการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity Index = CVI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๓๔ 

ภาคผนวก ฌ. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

 
๑) นายสีลา จันทวงค์  เกษตรกรต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย  
๒) นายไพโรจน์ มาเวียงจันทร์ เกษตรกรต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย  
๓) นายสมยศ นุชสวาท   เกษตรกรต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย  
๔) นายชัยวัฒน์ กล่ าโพธิ์   เกษตรกรต าบลหนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว  
๕) นายสมพี จันทวงค์   เกษตรกรต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย  
6) พระครูนิรันดร์สีลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหนองกรด เจ้าคณะต าบล 
     หนองกรดเขต ๑ ต าบลหนองกรด  

อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
7) พระครูนิวาสบุญวิสิฐ   เจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาวาส ต าบลหนองกรด  
     อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
8) พระอธิการวิก ฐานวีโร   เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ ต าบลหนองกรด อ าเภอ 
     บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
9) นายวีรัตน์ วงษ์เวียงจันทร์   ผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ ต าบลหนองกรด อ าเภอ 

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
10) นายกฤษณะ คงทรัพย์  ผู้ใหญ่บ้านบึง ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพต 
     พิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
1๑) นายบุญล้ า กลิ่นจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า  

อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
1๒) นายธวัช ศรีอยู่รอด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเคียน  

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
1๓) นายสุชาติ น้อยชม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเคียน  

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
1๔) นายนิกร กล่ าโพธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า  

อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
1๕) นายบรรจง แตงน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด  

อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
1๖) นายประทีป สัมมา   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
     หนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด 

นครสวรรค์ 
 
 



๒๓๕ 

 
17) รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์  
      อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
18) อาจารย์ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล  
      อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต  
      สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
      วิทยาเขตนครสวรรค์อ าเภอบรรพตพิสัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ. 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการศึกษาวิจัยแบบกึ่งโครงสร้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 



๒๔๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 



๒๔๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 



๒๔๔ 

 

 
 

 

 

 

 



๒๔๕ 

ภาคผนวก ฎ. 

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

๑) พระราชรัตนเวที ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒) พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๓) ผศ.ดร.สมคิด  พุ่มทุเรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๔) ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    วิทยาเขตนครสวรรค์ 
5) ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
6) นายสุรสิทธิ์  แตงน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ ๕ จังหวัดนครสวรรค์ 
7) นายถวิล  เจริญคง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า  
    อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
8) นายสมคิด สุรินทร  ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ าคลองกฐิน/นายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
9) นายสุวิทย์  พิลึก  ก านันต าบลบึงปลาทู อ าเภอบรรพตพิสัย  
    จังหวัดนครสวรรค์ 
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๒๔๘ 

 

ภาคผนวก ฏ. 
รายงานผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๒๔๙ 

 

ภาคผนวก ฐ. 

ประเด็นในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

 

จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ตัวแบบจ าลองที่ได้จากผลการวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อน าไปสู่ “โมเดลหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์” ท่านคิดว่า 

๑. มีความครบถ้วน และเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
๒. มีแนวโน้มความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
๓. ควรมีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
๔. มีข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา ต่อยอดอย่างไร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฑ. 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๑ 
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๒๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฒ. 

ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๔ 
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๒๕๗ 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ   พระครูนิติจันทโชติ   จนฺทโชโต (ธรรมนูญ บุญขันธ์) 

วัน เดือน ปีเกิด  วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๘ 

สถานที่เกิด  อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
การศึกษา  น.ธ.เอก   วัดวงฆ้อง ต าบลด่านช้าง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด 

นครสวรรค์ 
  ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), เกียรตินิยม 

อันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

อุปสมบท  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ผลงานทางวิชาการ : บทความวิชาการ 

พระครูนิติจันทโชติ บุญขันธ์. “การจัดการความขัดแย้งข้อพิพาท
แรงงานตามหลักสาราณียธรรม 6”. วารสาร
สถาบันวิจัยพิมลธรรม, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๖๑). 

พระครูนิติจันทโชติ บุญขันธ์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม”. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ ๑. ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่
ขิ ง  พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ๙-๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

พระครูนิติจันทโชติ บุญขันธ์. “เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน” . วารสารวิจยวิชาการร, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑). 

 

ด ารงต าแหน่ง  เจ้าอาวาสวัดด่านช้าง ต าบลด่านช้าง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  

เข้าศึกษา  ๒๕๖๐ 

ส าเร็จการศึกษา  2563 

ที่อยู่ปัจจุบัน  วัดด่านช้าง เลขท่ี ๒๒ หมู่ที่ ๑ ต าบลด่านช้าง อ าเภอบรรพตพิสัย  

  จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๘๐ 


