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บทคดัย่อ 

ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น เลง็เห็นถึง
ควำมส ำคญัของกำรจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร ก่อใหเ้กิดประโยชนภ์ำยในกลุ่ม เกิดควำมเขม้แขง็
และยัง่ยนื จึงไดมี้แนวคิดในกำรก ำกบัดูแล กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรบริหำรจดักำรกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำบำดำล ซ่ึงในปีงบประมำณ พ.ศ.2558  
มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กษตรกรจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำบำดำล เกษตรกรในพื้นท่ี
ใกลเ้คียงกนั ร่วมกนับริหำรจดักำรกำรใชป้ระโยชน ์โดยเร่ิมจำกกำรสร้ำงควำมเขำ้ใจ 
และใหค้วำมรู้เก่ียวกบักระบวนกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกกลุ่มเกษตรกร ท ำใหเ้กษตรกร
ทรำบถึงควำมส ำคญัและประโยชน์ท่ีไดจ้ำกกำรจดัตั้งกลุ่ม และบริหำรจดักำรกลุ่มท่ีดี 
เพื่อใหเ้กิดกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื สำมำรถน ำไปขยำยผล หรือเช่ือมโยง  กบักำรส่งเสริม
สนบัสนุนเกษตรกรในดำ้นอ่ืนๆต่อไป กำรศึกษำคร้ังน้ี ผูรั้บกำรประเมินไดท้ ำกำรศึกษำ
กลุ่มตวัอยำ่งผูใ้ชน้ ้ ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร จำกสมำชิกโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำล   
เพื่อกำรเกษตร ภำยใตโ้ครงกำรส่งเสริมและพฒันำอำชีพตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงกำรพฒันำศกัยภำพอุตสำหกรรมพืชอำหำรและพลงังำนทดแทน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2558 จ ำนวน 91 กลุ่ม 
ผลการศึกษาทั้ง 2 โครงการ พบว่า 
กำรบริหำรจดักำรกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำบำดำล  

1. เกษตรกรมีจดัตั้งกลุ่มในรูปของคณะกรรมกำร ทั้ง 91 กลุ่ม  
2. เกษตรกรส่วนใหญ่กรรมกำรกลุ่มจะตั้งผูรั้บผดิชอบและท ำสมุดบนัทึก        

กำรใชง้ำน กำรดูแล และบ ำรุงรักษำบ่อบำดำล ร้อยละ 90.24-94.00  
3. เกษตรกรมีกำรบริหำรจดักำรท่อท่ีไดรั้บจำกโครงกำรโดยมีทั้งแบ่งท่อดูแล 

ของตนเอง และบริหำรจดักำรแบบใชร่้วมกนัเป็นส่วนกลำง  
4. เกษตรกรมีกำรจดัตั้งกองทุน/บญัชีกลุ่ม ร้อยละ 78.05-82.00 เพื่อใชบ้ริหำร 

จดักำร โดยกลุ่มมีโครงกำรจะต่อยอดจำกส่ิงท่ีไดรั้บจำกโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำล    
เพื่อกำรเกษตร จดัท ำหอถงัเพื่อส่งกระจำยน ้ำใหก้บัสมำชิก  
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ผลกำรประเมินระดบัควำมพึงพอใจของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีต่อกำรรับบริกำร  
 1. มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ เก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรน ้ำบำดำล หรือขออนุญำตเจำะ
และใชน้ ้ำบำดำล ตำม พ.ร.บ. น ้ำบำดำล พ.ศ. 2520 ในระดบัปำนกลำง ร้อยละ 60.00-73.17    
 2. มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ ำบำดำล
เพื่อกำรเกษตรในระดบัปำนกลำง ร้อยละ  50.00-58.54  
 3. มีควำมพึงพอใจต่อควำมสะดวกในกำรใชน้ ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรของกลุ่ม 
ในระดบัมำก ร้อยละ 56.10-62.00  
 4. มีควำมพึงพอใจต่อกำรไดน้ ำน ้ำบำดำลจำกโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำล        
เพื่อกำรเกษตรไปใชใ้นพื้นท่ีกำรเกษตรเพียงพอในระดบัมำก ร้อยละ  58.54-60.00   
 5.มีควำมพึงพอใจเม่ือไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร     
แลว้ผลผลิตเพิ่มข้ึนในระดบัมำก ร้อยละ 64.00-65.85 
 6.มีควำมพึงพอใจเม่ือไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร       
แลว้รำยไดเ้พิ่มข้ึนในระดบัมำก ร้อยละ 66.00-73.17 
 7.มีควำมคิดวำ่จะใชบ่้อน ้ำบำดำลคุม้ค่ำในระดบัมำก ร้อยละ 43.90-46.00  
 8.มีควำมพึงพอใจกำรขดุเจำะบ่อน ้ำบำดำลในระดบัมำกท่ีสุด ร้อยละ          
44.00-46.34 

โดยทั้ง 2 โครงกำร มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจำกกลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นควำมตอ้งกำร
ควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ เช่น ขอผูรั้บผดิชอบประสำนเก่ียวกบัไฟฟ้ำลงมำในพื้นท่ี 
เน่ืองจำกเห็นวำ่ กำรด ำเนินกำรของกลุ่มเองท ำไดล่้ำชำ้ หรือ อยำกใหมี้กองทุน และ
สนบัสนุนอุปกรณ์ หรือปัจจยัทำงกำรเกษตร เป็นตน้ จำกกำรศึกษำจะเห็นว่ำ กลุ่มเกษตรกร
มีควำมตั้งใจในกำรจดัตั้งกลุ่ม และบริหำรจดักลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำบำดำล เพื่อช่วยเหลือสมำชิกในกลุ่ม 
และตอ้งกำรพฒันำกลุ่ม แต่ยงัขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจดำ้นน ้ำบำดำล และภำครัฐควรจะตอ้ง
มีกำรก ำกบัดูแล และส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรกลุ่มเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
ท่ีจะท ำใหเ้กษตรกรพึ่งพำตนเองไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 
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กติติกรรมประกาศ 
 
            ผลงำนศึกษำคร้ังน้ี ส ำเร็จลุล่วงไดด้ว้ยควำมกรุณำจำก นำยสมำน มำนะกิจ 
ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น และ
ขอขอบพระคุณท่ำนท่ีใหโ้อกำสในกำรท ำงำนคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณ                             
นำยผดุงเกียรติ สีตะวนั ผูอ้  ำนวยกำรส่วนทรัพยำกรน ้ำ และนำงเกตมณี มิตตสัสำ 
ผูอ้  ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร ท่ีไดใ้หค้วำมรู้ ประสบกำรณ์ ค  ำปรึกษำ แนะน ำ และ
สนบัสนุนกำรศึกษำวจิยั ตลอดจนก ำกบั ดูแล กำรศึกษำวจิยัน้ีเป็นอยำ่งดี รวมถึง
ขอขอบพระคุณ นำงสำวมธุรส หมู่ใหญ่ นกัวชิำกำรส่ิงแวดลอ้ม ส่วนส่ิงแวดลอ้ม           
ท่ีใหก้ำรสนบัสนุนกำรศึกษำวจิยัน้ีตลอดจนร่วมปฏิบติังำนตำมโครงกำรฯ อยำ่งเตม็ท่ี 
ตลอดปีงบประมำณน้ี เป็นอยำ่งดี   

ขอขอบพระคุณผูน้ ำทอ้งถ่ิน เจำ้หนำ้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก ำนนั 
ผูใ้หญ่บำ้น ผูน้  ำชุมชน ปรำชญช์ำวบำ้น เกษตรกรในพื้นท่ีด ำเนินโครงกำรขุดเจำะ        
บ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 รวมถึงขอขอบพระคุณ        
คณะวทิยำกรจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง วทิยำกรจำกภำคเอกชน และขอขอบพระคุณ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทุกหน่วยงำน ในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น ท่ีด ำเนินกิจกรรมร่วมกนั 
และใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชนใ์นกำรท ำผลงำนศึกษำคร้ังน้ี และหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่     
กำรด ำเนินงำนในคร้ังน้ี จะมีส่วนช่วยยกระดบักำรบริหำรจดักำรกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำบำดำล และ
กำรด ำเนินงำนโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตรในพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น        
ใหเ้กิดประสิทธิภำพยิง่ข้ึน ต่อไป 

สุดทำ้ยน้ี ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงำนในส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น ทุกท่ำน ท่ีใหค้วำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน และ
ขอขอบพระคุณก ำลงัใจ ควำมห่วงใยจำกครอบครัวและเพื่อนๆ ท่ีท ำใหก้ำรด ำเนินงำน 
และจดัท ำผลงำนในคร้ังน้ีลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

 
                                                                       ระพพีรรณ  มีโภคำ 
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สารบัญ 
 

หนำ้ 
บทคดัยอ่                 ก 
กิตติกรรมประกำศ               ค 
สำรบญั                ง 
สำรบญัตำรำง                ช 
สำรบญัภำพประกอบ              ฌ 
บทท่ี 

1   บทน ำ                1 
 1.ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ     1 
 2.วตัถุประสงค ์                    4 
 3.ระยะเวลำด ำเนินกำร                   4 
 4.พื้นท่ีด ำเนินกำร              4 
 5.สัดส่วนของผลงำน                   7 
 6.ขอ้จ ำกดัของกำรศึกษำ             8 
 7.นิยำมศพัทเ์ฉพำะ              9 
 8.ควำมยุง่ยำกซบัซอ้นของผลงำน          11 
 9.ประโยชนข์องผลงำน           11 

2   แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง         13 
 1.กำรสร้ำงกลุ่ม และควำมเขม้แขง็ขององคก์รเกษตรกร       13 
 2.ทฤษฎีเก่ียวกบักำรมีส่วนร่วม          26 
 3.แนวคิดดำ้นกำรบริหำรจดักำรน ้ำบำดำล         35 
 4.ทรัพยำกรน ้ำบำดำลจงัหวดัขอนแก่น         45 
 5.แนวคิดดำ้นกำรติดตำมและประเมินผล         52 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
บทท่ี           หนำ้ 

3   วธีิกำรศึกษำ             67 
 1.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน           67 
 2.กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ               71 
 3.ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง          71 
 4.วธีิกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล              73 
 5.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเกบ็ขอ้มูล          73 
 6.กำรทดสอบแบบสอบถำม               75 
 7.วธีิกำรวเิครำะห์ขอ้มูล               76 

4   ผลกำรศึกษำ             77 
 1.รวบรวมขอ้มูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล     77 
 2.ก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยในกำรติดตำมและประเมินผล      78 
 กำรบริหำรจดักำรกลุ่มผูใ้ช้น ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร        
 3.จดัท ำแผนกำรติดตำมประเมินผลกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำบำดำล (Action plan)     78 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 จงัหวดัขอนแก่น เป็นศนูยก์ลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและมีการพฒันาเมือง
ในทุกมิติตามวสิัยทศันจ์งัหวดั "ขอนแก่นเมืองน่าอยู ่ศนูยก์ลางเช่ือมโยงการคา้ การลงทุน 
และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง" จงัหวดัขอนแก่น มีพื้นท่ี 6,806,744 ไร่ 
แบ่งเป็น 198 ต าบล มีประชากร 1,790,049 คน ไม่รวมประชากรแฝง (ท่ีมา :กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, ปี 2557) พื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น เกิดภาวะภยัแลง้และฝนท้ิงช่วงทุกปี 
การหวงัพึ่งพาน ้าฝนหรือน ้าผวิดินเพื่อท าเกษตรจึงไม่สามารถท าใหเ้กษตรกรอยูร่อดได ้
เกษตรกรตอ้งการมีน ้าส าหรับท าการเพาะปลูก ซ่ึงจากรายงานสถานการณ์ภยัแลง้ ปี 2557 
รวม 128 ต าบล 1,288 หมู่บา้น มีประชาชนเดือดร้อน 134,015 ครัวเรือน 496,693 คน 
และมีพื้นท่ีหมู่บา้นภยัแลง้ซ ้ าซาก จ านวน 23 อ าเภอ     156 ต าบล 1,633 หมู่บา้น           
(ท่ีมา :ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัขอนแก่น) 

จงัหวดัขอนแก่น ไดด้ าเนินการตามนโยบายรัฐบาล จดัหาน ้าสะอาดส าหรับอุปโภค 
บริโภค และการเกษตรใหก้บัประชาชน มีพื้นท่ีท าการเกษตร 4,369,043 ไร่ (ร้อยละ 64.19 
ของพื้นท่ีจงัหวดั) โดยอยูใ่นเขตชลประทาน 614,680 ไร่ อยูน่อกเขตชลประทาน 3,754,363 ไร่ 
จ  านวนคนท างานในภาคเกษตร 312,487 คน (ท่ีมา :ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ขอนแก่น ปี 2555) อาศยัน ้ าธรรมชาติ การน าน ้าบาดาลมาใชเ้พื่อการเกษตร ถือไดว้า่        
เป็นโอกาสท่ีจะใหพ้ื้นท่ีนอกเขตชลประทานมีน ้าท าการเกษตรไดอ้ยา่งเพียงพอ และถือไดว้า่
เป็นการคืนความสุขใหก้บัประชาชนอยา่งแทจ้ริง  จงัหวดัขอนแก่น ประสบปัญหา          
ขาดแคลนน ้าอุปโภค บริโภค และเพื่อท าการเกษตร เกิดภาวะภยัแลง้และฝนท้ิงช่วงทุกปี 
การหวงัพึ่งพาน ้าฝนหรือน ้าผวิดินเพื่อท าเกษตร จึงไม่สามารถท าใหเ้กษตรกรอยูร่อดได ้
อีกทั้งการส่งเสริมเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกร และการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวมมีความตอ้งการน ้าส าหรับท าการเพาะปลูกตามนโยบายรัฐบาลตอ้งการให้
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ประชาชนในทุกลุ่มน ้าของประเทศ มีปริมาณน ้าท่ีเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ
การเกษตรและอุปโภค บริโภค กระจายอยา่งทัว่ถึงเป็นธรรม ประกอบกบัยทุธศาสตร์
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ท่ีตอ้งการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั
ของสินคา้ผลิตภาคการเกษตรใหมี้ปริมาณเพิ่มข้ึนของผลิตต่อไร่ ลดตน้ทุน เพิ่มผลก าไร
ใหเ้กษตรกร เป็นตน้แบบในการน าน ้าบาดาลข้ึนมาใชส้ าหรับการเกษตรใหเ้หมาะสม  
กบัศกัยภาพท่ีมีอยู ่ 

ปริมาณน ้าเข่ือนอุบลรัตน ์จ.ขอนแก่น ความจุ  2,431 ลูกบาศกเ์มตร ขอ้มูลวนัท่ี 
15 กรกฎาคม 2558 ปริมาณน ้า  27.68 %  , 673 ลา้นลูกบาศกเ์มตรเปรียบเทียบกบั       
วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557  ปริมาณน ้า  29.62 %  , 720 ลา้นลูกบาศกเ์มตร จะเห็นวา่
ปริมาณน ้าเม่ือเปรียบเทียบขอ้มูล ณ ช่วงเวลาเดียวกนั ปี 2558 มีปริมาณลดลงจาก ปี 2557 

ปริมาณน ้าใตดิ้นจงัหวดัขอนแก่น ตามศกัยภาพ 7,180 ลา้นลูกบาศกเ์มตร สามารถ
น ามาใชพ้ฒันาได ้ร้อยละ 30 ของศกัยภาพน ้าใตดิ้น หรือประมาณ 2,154 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

จากขอ้มูลน้ีจงัหวดัขอนแก่น และส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดัขอนแก่น จึงเห็นถึงความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน 
ของเกษตรกรจากภยัแลง้ อีกทั้งเพื่อใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีอาชีพท่ีมัน่คง และ 
ไม่ตอ้งยา้ยถ่ินฐานเพื่อไปประกอบอาชีพอ่ืน ทั้งน้ีจงัหวดัขอนแก่นไดจ้ดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายของจงัหวดัขอนแก่น ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
เพื่อด าเนินโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใต้
โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ  านวน 50  กลุ่ม และ
ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพพืชอาหารและพืชพลงังานทดแทน จ านวน 50 กลุ่ม 
ด าเนินการโดย ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น  
รวมจ านวน 100 กลุ่ม โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 

1) เพื่อใหเ้กษตรกรนอกเขตชลประทานมีน ้าใชเ้พื่อการเกษตรในภาวะฝนท้ิงช่วง
และในฤดูแลง้  

2) เพื่อเป็นตน้แบบในการน าทรัพยากรน ้าใตดิ้นหรือน ้าบาดาลมาใชป้ระโยชน์
ทางการเกษตรใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพพื้นท่ี โดยไม่พึ่งพาน ้าฝนหรือน ้าผวิดิน          
เพียงอยา่งเดียว  
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3) เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรไดท้ราบแนวทางการบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า และ
พฒันาอาชีพใหเ้กิดความยัง่ยนื  

กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 100 กลุ่ม อยา่งนอ้ย 400 ครัวเรือน 
พื้นท่ีรับประโยชน ์3,500 ไร่ ในเขตพื้นท่ี อ.เมือง อ.หนองเรือ อ.หนองนาค า อ.บา้นฝาง 
อ.เปือยนอ้ย อ.สีชมพ ูอ.โนนศิลา อ.ชนบท อ.ภูผาม่าน อ.ชุมแพ อ.ภูเวยีง จ.ขอนแก่น  

การด าเนินงานตามนโยบายเพื่อใหป้ระชาชนสามารถใชท้รัพยากรน ้าไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
ไดรั้บความสนใจจากเกษตรกร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นอนัมาก ส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น จึงใหค้วามส าคญัในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ และการบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล ซ่ึงไดมี้การก าหนด
ฝ่ายติดตามประเมินผลและโครงการพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการ
และการด าเนินโครงการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และไดมี้ค าสั่ง
จงัหวดัขอนแก่น  ท่ี 1607/2558 ลงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2558 แต่งตั้งคณะท างาน 
จดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าบาดาลและติดตามประเมินผลโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร เพื่อก ากบัดูแลการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าบาดาล และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน อีกทั้งหน่วยงาน/องคก์ร ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการตรวจสอบ 
ป้องกนัปรามปรามการทุจริต เช่น ส านักงานตรวจสอบภายในจงัหวดัขอนแก่น 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท่ีมีความเห็นและขอ้เสนอแนะในการก ากบั
ดูแล ติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ มีการลงพื้นท่ีติดตามประเมินผล
โครงการอย่างใกลชิ้ด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อนัเป็นประโยชน์สูงสุด     
ต่อประเทศชาติและประชาชน รวมถึงการแกไ้ขปัญหาได้ทนัท่วงที เช่น ปัญหา     
ไม่มีไฟฟ้าใช้ภายในกลุ่มเกษตรกร ปัญหาความรู้ความเขา้ใจ การใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ 
ปัญหาการเขา้ร่วมกลุ่มของเกษตรกร เป็นตน้ โดยจงัหวดัขอนแก่นสนบัสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการตรวจติดตาม และประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีของจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงคณะท างานฯท าหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลเพื่อ 
น ามาวิเคราะห์และจดัท ารายงานเสนอน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา  
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 ดงันั้น ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น จึงเลง็เห็น
ความส าคญัของการติดตามประเมินผลโครงการ และการจดัตั้ งกลุ่มผูใ้ช้น ้ าบาดาล 
การบริหารจดัการน ้าบาดาลของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย โดยไดก้  าหนดกิจกรรม 
เนน้การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และกระบวนการมีส่วนร่วมกลุ่มเกษตรกร เพื่อใหเ้กิด
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื และเป็นการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการบริหารจดัการน ้า ของกลุ่มเกษตรกร
ท่ีจะเป็นตน้แบบ และสามารถน าไปขยายผล หรือเช่ือมโยงกบัการส่งเสริมสนบัสนุน
เกษตรกรในดา้นอ่ืนๆต่อไป 

 
2. วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ในการจดัตั้งและบริหารจดัการ      
กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าบาดาลเพื่อการเกษตรใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

2.2 เพื่อประเมินผลลพัธ์ของโครงการ ในดา้นการเพิ่มรายไดแ้ละความพึงพอใจ 
 
3. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กนัยายน พ.ศ.2558 รวม  12  เดือน 
 
4. พืน้ทีด่ ำเนินกำร 

กลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 2 โครงการ รวม 100 กลุ่ม ไดแ้ก่  
4.1 พื้นท่ีด าเนินการโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าไฟฟ้า 

ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50 กลุ่ม 
ตำรำง 1  
พืน้ท่ีด ำเนินกำรโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพ่ือกำรเกษตร  พร้อมระบบสูบน ำ้ไฟฟ้ำ 
ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน หมู่ ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน หมู่ 

1 เมือง โคกสี หนองไหล  

กลุ่มท่ี 1 

7 26 หนองนาค า ขนวน ขนวน 11 

2 เมือง โคกสี หนองไหล  

กลุ่มท่ี 2 

7 27 โนนศิลา โนนแดง หนองหวา้ 5 
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ตำรำง 1 (ต่อ)  
พืน้ท่ีด ำเนินกำรโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพ่ือกำรเกษตร  พร้อมระบบสูบน ำ้ไฟฟ้ำ 
ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน หมู่ ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน หมู่ 

3 เมือง โคกสี หนองไหล  

กลุ่มท่ี 3 

7 28 โนนศิลา โนนแดง หนองทุ่ม 3 

4 เมือง โคกสี เลิง 8 29 โนนศิลา เปือยใหญ่ ชาติ 5 
5 เมือง โคกสี โคกสี 13 30 โนนศิลา บา้นหนั หนองแวง 10 
6 สีชมพู ภูห่าน หนองตาใกล ้ 2 31 โนนศิลา บา้นหนั หนองน ้ าขุ่น 16 
7 สีชมพู ภูห่าน โนนงาม 3 32 ชนบท โนนพะยอม หนองเต่า 

 กลุ่มท่ี 1 

7 

8 สีชมพู ภูห่าน ทุ่งเชือก 4 33 ชนบท โนนพะยอม หนองเต่า  

กลุ่ม 2 

7 

9 สีชมพู ภูห่าน โนนสะอาด 5 34 ชนบท โนนพะยอม หนองเต่า
นอ้ย 1 

5 

10 สีชมพู ภูห่าน สวา่งสามคัคี 7 35 ชนบท โนนพะยอม หนองเต่า
นอ้ย 2 

5 

11 สีชมพู ภูห่าน โนนสูง 6 36 เปือยนอ้ย ขามป้อม ขามป้อม 1 
12 ชุมแพ หนองไผ ่ หว้ยบง 6 37 เปือยนอ้ย ขามป้อม วงัผือ  4 
13 ชุมแพ หนองไผ ่ วงัหูกวาง 4 38 เปือยนอ้ย ขามป้อม วงัผือ 9 
14 ชุมแพ หนองไผ ่ ยอดหว้ย 8 39 เปือยนอ้ย ขามป้อม หนองนก

เขียน 

10 

15 ชุมแพ หนองไผ ่ สุขสมบูรณ์ 13 40 เปือยนอ้ย ขามป้อม หนองนก
เขียน 

5 

16 ชุมแพ โนนอุดม โนนสวา่ง 4 41 บา้นฝาง บา้นฝาง ดอนหนั 11 
17 หนองเรือ จระเข ้ หนองแปน  

กลุ่มท่ี 1 

8 42 บา้นฝาง โคกงาม ค าหญา้แดง 6 

18 หนองเรือ จระเข ้ หนองแปน 

กลุ่มท่ี 2 

8 43 บา้นฝาง โคกงาม ปากช่อง 5 

19 หนองเรือ จระเข ้ หนองแปน  

กลุ่มท่ี 3 

8 44 บา้นฝาง โคกงาม โสกดัง่ 3 

20 หนองเรือ ยางค า ดอนหนั 8 45 บา้นฝาง โคกงาม โนนคอ้ 2 
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ตำรำง 1 (ต่อ) 
พืน้ท่ีด ำเนินกำรโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพ่ือกำรเกษตร  พร้อมระบบสูบน ำ้ไฟฟ้ำ 
ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.2 พื้นท่ีด าเนินการโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าไฟฟ้า 

ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลงังานทดแทน 50 กลุ่ม 
ตำรำง 2  
พืน้ท่ีด ำเนินกำรโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพ่ือกำรเกษตร  พร้อมระบบสูบน ำ้ไฟฟ้ำ 
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพอุตสำหกรรมพืชอำหำรและพลงังำนทดแทน 
ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน หมู่ ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน หมู่ 

1 ภูเวยีง ดินด า ดินด า 1 26 บา้นฝาง ป่าหวายนัง่ สวา่ง 3 
2 ภูเวยีง ดินด า ดินด า 1 27 บา้นฝาง หนองบวั หนองบวั 7 
3 ภูเวยีง นาหวา้ โสกหา้ง 9 28 บา้นฝาง หนองบวั โสกม่วง 3 
4 ภูเวยีง บา้นเรือ โคกสง่า 4 29 บา้นฝาง หนองบวั ดอนดู่ 4 
5 ภูเวยีง บา้นเรือ โคกโก่ง 5 30 บา้นฝาง หนองบวั บะยาว 6 

6 ภูเวยีง สงเปือย สงเปือย 1 31 เปือยนอ้ย ขามป้อม ขามป้อม 1 

7 ภูเวยีง หนองกงุเซิน หนอง
กระแหล่ง 

5 32 เปือยนอ้ย ขามป้อม สม้ป่อยใหญ่ 2 

8 ภูเวยีง หนองกงุเซิน โนนพฒันา 6 33 เปือยนอ้ย ขามป้อม สม้ป่อยนอ้ย 3 

9 ภูเวยีง หนองกงุเซิน โนนพฒันา 3 34 เปือยนอ้ย ขามป้อม อบต.ขามป้อม 10 

10 เวยีงเก่า เขานอ้ย หนองแวง 3 35 เปือยนอ้ย ขามป้อม หนองโก 6 

ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน หมู่ ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน หมู่ 

21 หนองเรือ ยางค า หนองนาง
วงษ ์

9 46 ภูผาม่าน โนนคอม เซินเหนือ 2 

22 หนองนาค า ขนวน หนองกงุ 
กลุ่มท่ี 1 

3 47 ภูผาม่าน โนนคอม เซินใต ้ 3 

23 หนองนาค า ขนวน หนองกงุ 

กลุ่มท่ี 2 

3 48 ภูผาม่าน โนนคอม ป่ากลว้ย
เหนือ 

5 

24 หนองนาค า ขนวน ขนวน 1 49 ภูผาม่าน โนนคอม ป่ากลว้ยใต ้ 6 
25 หนองนาค า ขนวน ใหม่สามคัคี 9 50 ภูผาม่าน โนนคอม ท่าขาม 4 
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ตำรำง 2 (ต่อ) 
พืน้ท่ีด ำเนินกำรโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพ่ือกำรเกษตร  พร้อมระบบสูบน ำ้ไฟฟ้ำ 
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพอุตสำหกรรมพืชอำหำรและพลงังำนทดแทน 
ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน หมู่ ที ่ อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน หมู่ 

11 หนองเรือ กดุกวา้ง กดุกวา้ง 4 36 เปือยนอ้ย ขามป้อม หินฮาว 7 
12 หนองเรือ กดุกวา้ง ขนวน 3 37 เปือยนอ้ย ขามป้อม นาเสถียร 8 
13 หนองเรือ จระเข ้ หนองแปน  8 38 เปือยนอ้ย ขามป้อม วงัผือ 9 

14 หนองเรือ จระเข ้ หนองแปน  8 39 เปือยนอ้ย ขามป้อม หนองนกเขียน  10 

15 หนองเรือ จระเข ้ หนองแปน 8 40 เปือยนอ้ย ขามป้อม หนองนกเขียน 5 

16 หนองเรือ จระเข ้ หนองแปน 8 41 หนองนาค า ขนวน หนองกงุ 3 

17 หนองเรือ จระเข ้ จระเข ้ 1 42 หนองนาค า ขนวน หนองกงุ 3 

18 หนองเรือ จระเข ้ จระเข ้ 1 43 หนองนาค า ขนวน ขนวน 1 

19 หนองเรือ ยางค า ดอนแขม 4 44 หนองนาค า ขนวน ขนวน 1 

20 หนองเรือ ยางค า หนองหวา้ 3 45 หนองนาค า ขนวน ขนวน 2 

21 บา้นฝาง ป่าหวายนัง่ ป่าหวายนัง่ 1 46 หนองนาค า ขนวน ขนวน 2 

22 บา้นฝาง ป่าหวายนัง่ ป่าหวายนัง่ 1 47 หนองนาค า ขนวน ขนวน 2 

23 บา้นฝาง ป่าหวายนัง่ ป่าหวายนัง่ 2 48 หนองนาค า ขนวน ขนวน 11 

24 บา้นฝาง ป่าหวายนัง่ ป่าหวายนัง่ 2 49 หนองนาค า ขนวน ใหม่สามคัคี 9 

25 บา้นฝาง ป่าหวายนัง่ หนองเซียงซุย 4 50 หนองนาค า ขนวน ใหม่สามคัคี 9 

จากกลุ่มเกษตรกร 2 โครงการ ผูศึ้กษาด าเนินการศึกษา จ  านวน 91 กลุ่ม           
จากโครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ  านวน 41 กลุ่ม และ
โครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลงังานทดแทน จ านวน 50 กลุ่ม   

5. สัดส่วนของผลงำน 
 ผลงานการศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ในการจดัตั้งและบริหารจดัการ

กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าบาดาลเพื่อการเกษตรใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด และประเมินผลลพัธ์
ของโครงการ ในดา้นการเพิ่มรายไดแ้ละความพึงพอใจน้ี มีผูร่้วมด าเนินการ  คือ   

1) นางสาวระพพีรรณ  มีโภคา  ต  าแหน่งนกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ       
มีสัดส่วนการด าเนินงาน ร้อยละ 90  



8 

2) นางสาวมธุรส  หมู่ใหญ่  ต  าแหน่งนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม  มีสัดส่วน           
การด าเนินงานร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ตำรำง 3   
แจกแจงสัดส่วนผลงำนท่ีรับผิดชอบ  

 
6. ข้อจ ำกดัของกำรศึกษำ 
 6.1 การติดต่อประสานงาน และการลงพื้นท่ีติดตามประเมินผล กลุ่มเกษตรกร 
บางราย มีขอ้จ ากดัเร่ืองของเวลาในการใหข้อ้มูล ซ่ึงไม่สามารถเป็นไปตามช่วงเวลา 
ท่ีก  าหนด  

ล ำดับ
ที่ 

รำยละเอยีด 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

ผู้รับผดิชอบ 

1 รวบรวมขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ
ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

10 นางสาวระพีพรรณ  มีโภคา 

2 ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7 
3 

นางสาวระพีพรรณ  มีโภคา 
นางสาวมธุรส  หมู่ใหญ่ 

3 ทบทวนความรู้ทางวชิาการ การบริหาร
จดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาลและองคค์วามรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัน ้าบาดาล 

10 นางสาวระพีพรรณ  มีโภคา 
 

4 จดัท าแผนการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ (Action plan) 

10 นางสาวระพีพรรณ  มีโภคา 
 

5 สร้างความเขา้ใจและใหค้วามรู้การบริหาร
จดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล 

10 
5 

นางสาวระพีพรรณ  มีโภคา 
นางสาวมธุรส  หมู่ใหญ่ 

6 จดัท าแบบสอบถาม และทดสอบ
แบบสอบถาม 

13 
2 

นางสาวระพีพรรณ  มีโภคา 
นางสาวมธุรส  หมู่ใหญ่ 

7 เก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ผลการ
ติดตามประเมินผล 

15 
 

นางสาวระพีพรรณ  มีโภคา 
 

8 จดัท าสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 15 นางสาวระพีพรรณ  มีโภคา 



9 

 6.2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรบางราย ไม่สามารถใชน้ ้าร่วมกบักลุ่มได ้เน่ืองจากมีระยะห่าง
จากจุดขดุเจาะบ่อเกินไป หรือไม่ยอมรับวธีิการบริหารจดัการกลุ่ม จึงมีการเปล่ียนแปลง
สมาชิกภายในกลุ่ม 
 6.3 บางกลุ่มยงัไม่มีระบบไฟฟ้า หรือพลงังานทดแทนอ่ืนท่ีสามารถท าใหใ้ชง้าน
อุปกรณ์ท่ีมอบใหไ้ด ้ท าใหเ้กิดปัญหาการบริหารจดัการภายในกลุ่ม  
 6.4 ความเขา้ใจรูปแบบการบริหารจดัการกลุ่มของเกษตรกรบางกลุ่ม ยงัไม่ให ้
ความสนใจ ใส่ใจในการใหข้อ้มูล จดัเกบ็ขอ้มูล รวมถึงการดูแลอุปกรณ์ท่ีไดรั้บเท่าท่ีควร 
 
7.นิยำมศัพท์เฉพำะ 

โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใต้
โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการขดุเจาะ      
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพ
พืชอาหารและพืชพลงังานทดแทน ในท่ีน้ี หมายถึง โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล           
เพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ  านวน 50 กลุ่ม และโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
พร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพพืชอาหารและพชืพลงังาน
ทดแทน จ านวน 50 กลุ่ม ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดัขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  ประเดน็ยทุธศาสตร์ ท่ี 1 การพฒันาเศรษฐกิจใหมี้ความมัน่คง และ  
มีความสามารถทางการแข่งขนั รวมจ านวน 100 กลุ่ม ในเขตพื้นท่ี อ.เมือง อ.หนองเรือ    
อ.หนองนาค า อ.บา้นฝาง อ.เปือยนอ้ย อ.สีชมพ ูอ.โนนศิลา อ.ชนบท อ.ภูผาม่าน อ.ชุมแพ 
อ.ภูเวยีง จ.ขอนแก่น ด าเนินการโดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดัขอนแก่น    

บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมายถึง บ่อท่ีขดุเจาะตามโครงการขดุเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้า
ดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพพืชอาหารและพืชพลงังานทดแทน ทอ้งท่ี
จงัหวดัขอนแก่น จ านวน  100  กลุ่ม  
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การติดตาม ประเมินผล หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 
อยา่งเป็นระบบเพื่อสรุปผลการด าเนินงานโครงการ และการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร 
ผูใ้ชน้ ้ าบาดาล ไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์และมีประสิทธิภาพเพียงใด ในท่ีน้ี หมายถึง 
กระบวนการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการ
ส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการขดุเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพพืชอาหาร 
และพืชพลงังานทดแทน ทอ้งท่ีจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 100 กลุ่ม ศึกษา จ านวน 91 กลุ่ม 
วา่ไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์และมีประสิทธิภาพเพยีงใด  

ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกดา้นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง  
ในทางบวกหรือทางลบ เป็นสภาวะรับรู้ภายใน ซ่ึงเกิดจากความคาดหวงั ความพึงพอใจ 
จะเกิดข้ึนหากไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการในทางตรงกนัขา้ม ถา้ไม่ไดรั้บ 
การตอบสนองความไม่พอใจกจ็ะเกิดข้ึนในท่ีน้ีหมายถึง สภาวะรับรู้ภายในของเกษตรกร
ผูเ้ขา้ร่วม และมีประสิทธิภาพเพียงใดท่ีแสดงออกดา้นความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบ 
ต่อการด าเนินงานตามโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้า 
ดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการ
พฒันาศกัยภาพพืชอาหารและพืชพลงังานทดแทน ทอ้งท่ีจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 100 กลุ่ม 
ศึกษา จ านวน 91 กลุ่ม 

กลุ่มเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรท่ีมารวมกลุ่มกนัเพื่อเขา้ร่วมโครงการขดุเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
พร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพพืชอาหารและพชืพลงังาน
ทดแทน ทอ้งท่ีจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 100 กลุ่ม ศึกษา จ านวน 91 กลุ่ม ท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในพื้นท่ีเป้าหมาย ซ่ึงไดผ้า่นการฝึกอบรม และการคดัเลือกตามขั้นตอน    
ของโครงการดงักล่าว 
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การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีเกษตรกรผูเ้ป็นสมาชิกกลุ่มในโครงการขดุเจาะ   
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
พร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพพืชอาหารและพชืพลงังาน
ทดแทน ทอ้งท่ีจงัหวดัขอนแก่น จ านวน  100  กลุ่ม ศึกษา จ านวน 91 กลุ่ม ไดเ้ขา้มามีบทบาท
หรือมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และการใชป้ระโยชนจ์ากการขดุบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร
ในทุกขั้นตอนของโครงการ ไดแ้ก่ การศึกษาปัญหา การวางแผนการด าเนินงานการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล หมายถึง การท่ีเกษตรกร    
มีการจดัตั้งกลุ่มการใชป้ระโยชนจ์ากบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งสูงสุด 
และสามารถใหผ้ลตอบแทนดา้นรายไดข้องเกษตรกรท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุนของโครงการ 
ศึกษา จ านวน 91 กลุ่ม 
 
8. ควำมยุ่งยำกซับซ้อนของผลงำน 

8.1 การติดตามประเมินผลคร้ังน้ี ในบางส่วนตอ้งด าเนินการก่อน ระหวา่ง หรือ      
หลงัฤดูการเกบ็เก่ียวผลผลิตของเกษตรกร เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง เกษตรกรบางราย 
ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลไว ้จึงอาจท าใหก้ารวเิคราะห์และจดัท าสรุปขอ้มูลอาจเกิด 
ความคลาดเคล่ือนได ้

8.2 ผูป้ระเมินตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ขอ้มูล       
ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นทรัพยากรน ้าบาดาล เช่น พระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ.2520 และ            
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้มูลวชิาการเก่ียวกบัการเจาะน ้าบาดาล การซ่อมบ ารุงรักษาบ่อบาดาล
และอุปกรณ์ตูค้วบคุม ตลอดจนความรู้ทางอุทกธรณีของพื้นท่ี เพื่อสามารถใหข้อ้มูล
ขอ้แนะน าแก่เกษตรกรไดถู้กตอ้งชดัเจน 

 
9. ประโยชน์ของผลงำน 

9.1 เป็นขอ้มูลให้กบัผูด้  าเนินโครงการ ในการก ากบัดูแล และประเมินผล 
การปฏิบตัิงาน เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานและบริหารโครงการ/กิจกรรม ในดา้น 
การจดัตั้งกลุ่มและการบริหารกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาลเพื่อการเกษตร  



12 

9.2 เป็นขอ้มูลใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ ในการใหบ้ริการแก่เกษตรกร หรือประชาชน
ทัว่ไป ท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าบาดาล เพื่อสามารถน าไปพจิารณาการจดัเตรียมขอ้มูลส าหรับ 
ใหค้วามรู้ สร้างความเขา้ใจ แก่เกษตรกร หรือประชาชนทัว่ไปไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน 

9.3 เป็นขอ้มูลใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ ท่ีจะสามารถน าไปพิจารณาสนบัสนุนส่งเสริม
เกษตรกร เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 

9.4 ชุมชนสามารถน าการจดัตั้งกลุ่มไปต่อยอดเพื่อส่งเสริมดา้นรายไดใ้หก้บัประชาชน 
และเกษตรกรในชุมชน ดา้นอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

9.5 เกษตรกรท่ีไดรั้บการใหค้วามรู้ และก ากบัดูแลการจดัตั้งกลุ่ม เพื่อสร้างให้
เกษตรกรเกิดการมีส่วนร่วมบริหารจดัการน ้าภายในกลุ่ม/ชุมชน และพื้นท่ีการเกษตรกร
ของตนเอง สามารถพฒันาเป็นตน้แบบ เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรชุมชน ดา้นการบริหาร
จดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาลได ้
  



 

บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การติดตาม และประเมินผลการบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาลเพื่อการเกษตร   

ปี 2558 จงัหวดัขอนแก่น ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการพฒันาศกัยภาพพืชอาหารและพืชพลงังานทดแทน ผูรั้บการประเมิน
ไดร้วบรวมความรู้ทางวชิาการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม รวมถึงขอ้กฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาเป็นหลกัการและแนวคิดเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการด าเนินงาน  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  
1. การสร้างกลุ่ม และความเข้มแขง็ขององค์กรเกษตรกร 

ค าวา่ “กลุ่ม” มีผูท้รงคุณวุฒิ (อดุลย,์ 2539) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “กลุ่ม” หมายถึง 
บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมารวมกนั เพื่อด าเนินกิจกรรมหรือท างานพร้อมกนัเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงอาจจ าแนกได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มตามธรรมชาติ คือ กลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง
ร่วมกนั ไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่เป็นนิติบุคคล เช่น กลุ่มผูป้ลูกพืช กลุ่มผูเ้ล้ียงสัตว ์ 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหม เป็นตน้ 

2) กลุ่มเป็นทางการ คือ กลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนเป็นทางการมีกฎหมายรองรับ มีฐานะเป็น
นิติบุคคล เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สมาคม เป็นตน้ 

ความเช่ือพื้นฐานของการรวมกลุ่ม การท่ีคนเราไดม้ารวมกลุ่มกนันั้นยอ่มท าใหเ้กิด
กิจกรรมร่วมกนัเพื่อการด ารงชีวติ เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ ร่วมกนั เพื่อการท างานหรือ   
ท ากิจกรรมร่วมกนั ก่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ทุกคนมีโอกาสไดรั้บความรู้
ประสบการณ์ต่างๆร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการด าเนินงานสามารถน าไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชนต่์อตนเองและกลุ่มในการส่งเสริมพฒันาต่อยอดต่อไป 
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ภาพ 1  Flow Chart  แสดงภาพรวมของเทคนิคการสร้างกลุ่มและความเขม้แขง็ 
ขององคก์รเกษตรกร 

 
 

“เทคนิคการสร้างกลุ่มและความเข้มแข็ง
ขององค์กรเกษตรกร” 

“การวิเคราะห์ชุมชนและเกษตรกร” 

เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนและเกษตรกร 
-SWOT Analysis 
-Soft System Analysis (SSA) 

“การสร้างกลุ่ม” 
-จุดอ่อนของกลุ่มในอดีต 
-ขาดสิ่งยึดเหนี่ยว 
-ขาดการมีส่วนร่วม 
-ขาดกิจกรรมต่อเนื่อง 

แนวทางการสร้างกลุ่ม 
1.การปลูกจิตส านึก 
- เสวนาพูดคุย 
- หาแนวร่วม 
- การรวมองค์กร 
2.ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
- หาง่าย 
- ประหยัด 
- ใช้ง่าย 
- คุ้มค่าสูงสุด 
3.ต้องอดทน 

การจัดการกลุ่ม 
-คณะกรรมการกลุ่ม 
-กิจกรรมกลุ่ม 

ขั้นตอนการสร้างกลุ่มและพัฒนากลุ่ม 
- การสร้างกลุ่มและแสวงหาทางเลือก 
- การลงมือปฏิบัติ 
- การขยายตัว 
- ความสามัคคี คือ พลัง 

การสร้างความเข้มแข็งและ 
เครือข่ายกลุ่ม 

1.กลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการและ 
พัฒนากิจกรรม 
2.กลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการและ 
พัฒนาโครงสร้างองค์กร 
3.กลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.กลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการและและ 
พัฒนาทรัพยากรวัตถ ุ
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1.1 การวเิคราะห์ชุมชนและเกษตรกร 
หลกัการวเิคราะหชุ์มชน มีผูท้รงคุณวฒิุ (อภิชาติ, 2527) ไดก้ล่าวไวว้า่ การท่ีจะเขา้ใจ

สถานะภาพของชุมชนไดอ้ยา่งดีนั้น จ าเป็นตอ้งลงไปวเิคราะห์ขอ้มูลในพื้นท่ีจ  าเป็นตอ้ง
มีการวางแผน ศึกษาขอ้มูลชุมชน สังเกตอดีต ปัจจุบนั ตลอดจนการคาดการณ์แผนในอนาคต
ของชุมชน แลว้น ามาวเิคราะห์ตามกระบวนการวเิคราะห์ชุมชน ซ่ึงตอ้งการทราบวา่ 
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนแต่ละพื้นท่ีนั้นๆ วา่คืออะไร เป็นอยา่งไร ตอ้งการอะไร 
แบบไหน อยา่งไร เหล่าน้ีเป็นตน้ ในการวเิคราะห์ชุมชนแต่ละชุมชนนั้น มีทรัพยากร
มากมายหลากหลายท่ีจะน าไปสู่การวิเคราะห์ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ คนสูงอายุ
หรือคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน คนวยัหนุ่มสาวและเดก็ๆ วยัเรียน ในชุมชน ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ี
จะน าไปสู่การศึกษาเรียนรู้ชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ขอ้มูลทางดา้นประวติัศาสตร์
ของชุมชน วถีิชีวติ ประเพณีวฒันธรรมต่างๆ ซ่ึงสามารถท่ีจะศึกษาเรียนรู้ไดจ้ากกลุ่มคน
ผูสู้งอายใุนชุมชนนั้น  ๆส าหรับในกลุ่มคนวยัหนุ่มสาว กจ็ะท าใหไ้ดเ้รียนรู้สภาพปัญหาต่าง  ๆ
สภาพความรู้สึก ความคิดต่างๆ ทศันคติต่างๆวถีิการด ารงชีวติ การขบัเคล่ือนทางสังคม 
ซ่ึงจะน าไปสู่ความเขา้ใจสภาพทางสังคมของชุมชนในปัจจุบนั ในประเดน็ของกลุ่มเด็กๆ
วยัเรียนในชุมชน กจ็ะเป็นทรัพยากรบุคคลอีกกลุ่มหน่ึง ท่ีจะช้ีใหเ้ห็นภาพกวา้งๆ  
ของแนวโนม้ชุมชนในอนาคต ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการวางแผนการด าเนินงานได ้
ซ่ึงนอกจากทรัพยากรบุคคลแลว้ กอ็าจจะมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีจะท าใหเ้ราไดศึ้กษา
เรียนรู้ขอ้มูลของชุมชนนั้นๆได ้เช่น วดัท่ีท าพิธีกรรมต่างๆในชุมชน มสัยดิ โบสถ ์วหิาร 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ประเพณีวฒันธรรมในชุมชนสถานศึกษาและหอ้งสมุดชุมชน 
นอกจากน้ีการวิเคราะห์ชุมชนจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ชุมชน ซ่ึงมีอยูห่ลายรูปแบบ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การเดินส ารวจ 
การใชแ้ผนท่ีชุมชน เป็นตน้ ในกรณีเขา้ไปอยูร่่วมกบัชุมชนเพื่อการวเิคราะห์แบบมีส่วนร่วม
ในชุมชน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงกบัสภาพชุมชนมากท่ีสุด ตลอดทั้งท าใหรั้บรู้ปัจจยั
ผลกระทบของชุมชนต่างๆ 
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1.2 เทคนิคการวเิคราะห์ชุมชนและเกษตรกร 
1) การวเิคราะห์ชุมชนและเกษตรกรโดยใชห้ลกัการวเิคราะห์แบบ SWOT 

Analysis  
ในการวเิคราะห์สภาพภายในและภายนอกของชุมชนและองคก์รเกษตรกร       

โดยการใชห้ลกัการวเิคราะห์แบบ SWOT Analysis เพื่อคน้หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส
ทางสภาพแวดลอ้ม และอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มของชุมชนและองคก์รเกษตรกร 
เป็นการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้ในปัจจุบนั
และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต ตลอดทั้งผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ   
ท่ีมีต่อชุมชนและองคก์ร การประเมินสภาวะชนบท/การวเิคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Rural Appraisal : PRA) โดยการกระตุน้ใหค้นท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 
ผูน้  าชุมชน ผูมี้อิทธิพลในชุมชน เพื่อร่วมประชุมในการแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชนและองคก์ร เช่น การก าหนดโจทยแ์ละแนวทางการแกไ้ขปัญหา ตวัอยา่ง
นิทรรศการภาพถ่าย การใชส่ื้อพื้นฐานเพื่อการแสดง ประเพณีวฒันธรรม การอบรม
สัมมนา การใชแ้ผนภูมิ แผนท่ีชุมชน และการมอบหมายหนา้ท่ี เพื่อการด าเนินงาน
ร่วมกบับุคคลท่ีเขา้ร่วมกระบวนการ ควรมาจากกลุ่มคนทุกเพศ ทุกกลุ่ม ทุกสถาน     
ความเป็นอยู ่ทุกวยัและทุกสาขาอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการวเิคราะห์ชุมชนและ
องคก์รเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม PRA ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ตวันกัพฒันาหรือตวันกัวจิยัเอง 
ความสามารถในการจินตนาการ การวางแผน ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้างๆ เช่น 
แผนท่ี แผนภูมิ อุปกรณ์การเขียน รูปแบบสัญลกัษณ์ การใชส่ิ้งของทดแทนท่ีส่ือความหมาย 
ของชุมชนและองคก์รท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี เช่น กอ้นหิน ดิน เป็นตน้ โดยสรุปการวิเคราะห์
ชุมชนและองคก์ร 

การเกษตรแบบมีส่วนร่วม (PRA) เป็นเทคนิคท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
ร่วมกนั โดยร่วมศึกษารวบรวมขอ้มูล แลกเปล่ียนเรียนรู้ การประชุมสัมมนาร่วมกนั    
การวางแผนในการด าเนินงานร่วมกนั และการวเิคราะห์ขอ้มูลชุมชนร่วมกนั 
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2) เทคนิคการวเิคราะห์ชุมชนและองคก์รเกษตรกรดว้ยความละเอียดอ่อน      
(Soft System Analysis: SSA) 

เป็นเทคนิคท่ีเกิดข้ึนดว้ยความคิดท่ีวา่ การท่ีนกัพฒันา/นกัวจิยัน ากิจกรรม/
แผนงาน/โครงการจากส่วนกลาง เขา้ไปท างานร่วมกบัคนในชุมชน ซ่ึงบางคร้ังเหมือนวา่
เป็นการเร่งเร้าใหค้นในชุมชนเกิดการพฒันา ซ่ึงเป็นการเร่งเร้าจากบุคคลภายนอกแก่ชุมชน 
แต่ถา้กระบวนการเร่งเร้านั้นปราศจากความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้ของคนในชุมชน       
ผลของการด าเนินกิจกรรม/แผนงาน/โครงการนั้น แมว้า่จะบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ 
เป้าหมายกเ็ป็นเพียงระยะสั้นและไม่เกิดประโยชนต่์อคนในชุมชน นอกจากนั้นยงัส่งผลเสีย
ต่อระบบการแกไ้ขปัญหาชุมชนในระยะยาวอีกดว้ย การท างานกบัชุมชน และองคก์ร
เกษตรกรจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัเวลา และไม่ฉาบฉวย ถา้การด าเนินงานนั้นเร่ิมตน้      
การพฒันาหรือแกไ้ขจากส่ิงท่ีชุมชนมีอยูก่เ็ท่ากบัว่าขั้นตอนการพฒันาแกไ้ขปัญหาส าเร็จ
ไปแลว้ส่วนหน่ึง ส่ิงเหล่าน้ีนกัวชิาการ นกัพฒันาหรือนกัวจิยัตอ้งค านึงถึงอยูเ่สมอวา่
ตนเองยอมรับกบัแนวคิดดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด และพึงระลึกวา่ทุกคนมีความสามารถ
เพียงแต่ไม่ไดน้ าออกมาใช ้ดงันั้นคนนอกท่ีจะเขา้ไปพฒันาชุมชนตอ้งเขา้ใจสภาพ      
ของชุมชนนั้นๆ อยา่งลึกซ้ึงจะสามารถร่วมคิดร่วมท าและเอ้ือประโยชนใ์หชุ้มชนในการ
พึ่งพาตนเอง การเขา้ไปพฒันาแกไ้ขปัญหา การดึงศกัยภาพ และการพฒันาขีดความสามารถ
มาก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นกระบวนการพฒันานั้น จ าเป็นตอ้งวเิคราะหส์ถานการณ์ของชุมชน
ท่ีเป็นอยูจ่ริง ร่วมกบัคนในชุมชนดว้ยความละเอียดอ่อน (Soft System Analysis: SSA) 
ทั้งน้ีเพื่อผลการวเิคราะห์จะเป็นท่ียอมรับและสามารถด าเนินการแกไ้ขหรือพฒันางานได้
ตรงตามความตอ้งการทั้งสองฝ่าย และในท่ีสุดความรู้สึกของชุมชนและประชาชน         
ท่ีมีต่อภาครัฐ กลบัมาเป็นความรู้สึกท่ีเป็นเจา้ของท่ีตนเองจะรับผดิชอบเพื่อตวัเขาเอง
และเพื่อชุมชน 

ขั้นตอนของการวเิคราะห์ชุมชนดว้ยความละเอียดอ่อน (SSA) 
1) การมองปัญหาในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงจะตอ้งเขา้ถึงชุมชน พดูคุย ซกัถาม 

และเรียนรู้สถานการณ์ความเป็นอยูข่องชุมชนทั้งระบบ เม่ือน าขอ้มูลมาวเิคราะห์          
จะท าใหท้ราบบริบท และสภาพช้ีวดัความเป็นอยูข่องชุมชนทั้งระบบ และรู้ถึงสถานการณ์
ปัจจุบนัของชุมชน เช่น กลุ่มผูน้  าการเขา้สู่สถานการณ์ เป็นการน าสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่
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ของชุมชนมาพดูคุย อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในประเดน็ต่างๆ ตามกระบวนการ     
ทั้งน้ีตอ้งเคารพความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย 

2) การรู้สถานการณ์ท่ีเป็นจริงจะตอ้งคน้หาค าตอบใหไ้ดว้า่สรุปจากการพดูคุย 
อภิปราย โตแ้ยง้ในขั้นตอนท่ีหน่ึง ชุมชน/ประชาชนเห็นดว้ยและพึงพอใจกบัสภาพปัญหานั้น
หรือไม่ น ามาอภิปรายในรายละเอียดท าความเขา้ใจดว้ยเหตุและผล จึงหามิติในสถานการณ์
ท่ีเป็นจริงในขณะนั้น 

3) การสร้างภาพท่ีพึงประสงค ์เป็นการวาดภาพโดยจินตนาการท่ีคาดหวงั 
ส่ิงท่ีควรจะเป็น โดยการอภิปราย วพิากษว์จิารณ์ระหวา่งประชาชนในชุมชนกบั
เจา้หนา้ท่ีรัฐและประชาชนดว้ยกนัเอง เพื่อหาค าตอบวา่ตอ้งการจะเปล่ียนสถานการณ์
หรือสภาพปัญหาท่ีเผชิญอยูอ่ยา่งไร พร้อมทั้งใหเ้รียงล าดบัความส าคญัของปัญหาและ
ความตอ้งการนั้น 

4) การหาช่องทาง เป็นการหาช่องทางหรือแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

5) หาขอ้ตกลง เพื่อก าหนดวตัถุประสงคต์ามโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
6) การวางแผนโดยการวางแผนร่วมกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐและประชาชน          

โดยการตั้งค  าถามดงัน้ี คือ ท าอะไร ท าไม เม่ือไร ท่ีไหน ใครเป็นผูท้  าและจะท าอยา่งไร 
7) การปฏิบติัตามแผน 
8) การประเมินผล โดยน าการประเมินผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค ์

ท่ีก  าหนดวา่เป็นไปตามท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
1.3 การสร้างกลุ่ม 

จุดอ่อนของกลุ่มในอดีต มีผูท้รงคุณวฒิุ (เรืองศกัด์ิ,2535) กล่าววา่ ก่อนท่ีจะสร้าง
กลุ่มใหม่หรือจะพฒันากลุ่มใหดี้ข้ึนควรท่ีจะยอ้นหลงัไปดูวา่ความไม่ส าเร็จของกลุ่ม
เหล่านั้นมีจุดบกพร่องอะไรบา้ง เร่ืองใดบา้ง โดยไม่ตอ้งค านึงวา่เป็นกลุ่มของใครหรือ
แมแ้ต่กลุ่มของเราเอง โดยไม่เขา้ขา้งใคร ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแต่เรามองหรือค านึงถึง       
ความเป็นธรรม จุดอ่อนของกลุ่มในอดีต พอสรุปได ้3 ประเดน็ใหญ่ๆ คือ 

1) ขาดส่ิงยดึเหน่ียว ซ่ึงเป็นความไม่เขา้ใจองคป์ระกอบ ความหมาย ปัญหา ความ
ตอ้งการตลอดจนประโยชนท่ี์สมาชิกพึงจะไดรั้บ ส่วนใหญ่เป็นการช้ีน าของเจา้หนา้ท่ี 
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ประชาชนไม่เขา้ใจไม่รู้ซ้ึงจึงถือเป็นการขาดส่ิงยดึเหน่ียว กลุ่มท่ีเกิดข้ึนกลายเป็นกลุ่มจบัตั้ง
ไม่ใช่กลุ่มท่ีจดัตั้ง 

2) ขาดการมีส่วนร่วมโดยเจา้หนา้ท่ีรัฐ ซ่ึงถือวา่เป็นบุคคลภายนอก เป็นผูคิ้ด 
ตดัสินใจเร่ือง นโยบายองคป์ระกอบกลุ่ม ปัญหา ความตอ้งการและอ่ืนๆจากการศึกษา
และวเิคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละจบัตั้งข้ึนมาโดยประชาชนในชุมชนหรือเกษตรกร     
ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจหรือท าความเขา้ใจในเร่ืองปัญหา 
ความตอ้งการ องคป์ระกอบ ประโยชนท่ี์พึงจะไดรั้บ เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มกัจะสรุปง่ายๆ 
วา่ประชาชน/เกษตรกรไม่รู้ ท าไม่ได ้ท าไม่เป็น ไม่รู้จกัคิด ไม่รู้จกัตดัสินใจ และอ่ืนๆ 
มากมายท่ีประชาชน/เกษตรกรขาด 

3) ขาดกิจกรรมต่อเน่ือง เม่ือบุคคลอ่ืนเป็นผูก้  าหนด คิด ตดัสินใจในการด าเนิน
กิจกรรมแลว้สั่งการใหป้ระชาชน/เกษตรกรท าโดยเขาไม่เขา้ใจ ไม่รู้ซ่ึงวา่การด าเนินงาน
ดงักล่าวเป็นการแกไ้ขปัญหาใหก้บัเขาได ้เขาไม่รู้ประโยชน์จะไดรั้บขาดส่ิงยดึเหน่ียวต่างๆ 
ขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายกลุ่ม คิด ตดัสินใจ ศึกษาสถานการณ์ วเิคราะห์
ปัญหา สาเหตุ ตลอดจนการแกไ้ขปัญหา ท าใหเ้ขาตระหนกัวา่กิจกรรมต่างๆท่ีท าไป
ไม่ใช่ของเขาเอง เขาจึงใหค้วามส าคญันอ้ยในกิจกรรมนั้นๆ แมแ้ต่การประชุมเขากจ็ะละเลย 
หากเจา้หนา้ท่ีไม่ไปเขา้ร่วมประชุมเขากไ็ม่ประชุม ไม่ท า จึงรอคอยแต่ใหเ้จา้หนา้ท่ี    
คอยช้ีแนะน าอยา่งเดียว โดยไม่ปล่อยใหเ้ขาท า ไม่ใหอิ้สระส าหรับเขา จึงไม่เป็นการ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นความคิด และตดัสินใจ จึงท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมต่างๆ        
ขาดความต่อเน่ือง 

1.4 แนวทางการสร้างกลุ่ม 
1) ตอ้งปลูกจิตส านึก ไดแ้ก่ 

1.1) การเสวนาพบปะพดูคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือการจบัเข่าคุยกนัตามอตัภาพ 
ศกัยภาพ นโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบ ประโยชนอ์นัพึงมีพึงได ้        
ในแต่ละส่วน 

1.2) การหาแนวร่วมจากการเสวนา ศึกษาวิเคราะห์ร่วมกนัตลอดจนแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ร่วมท ากิจกรรม ท าใหท้ราบปัญหา ผลความกา้วหนา้ การบรรลุวตัถุประสงค ์
จดัองคป์ระกอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ในประเดน็น้ีจะไดผู้ท่ี้มีเหตุมีผล บรรลุผลส าเร็จ 
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ในกิจกรรมเป็นตวัอยา่งเกิดผูน้  าธรรมชาติในการรวมองคก์รต่อไป 
1.3) การรวมองคก์ร ในท่ีน้ีหมายถึง การรวมกลุ่มแบบ “จดัตั้ง” ไม่ใช่แบบ 

“จบัตั้ง” ปัญหากิจกรรมท่ีมีเหตุมีผล มีผูน้  ามีความเหมือน คลา้ย หรือแตกต่างท่ีไดจ้าก
การเสวนา หาแนวร่วมของเจา้หนา้ท่ีหรือจากการศึกษาวเิคราะห์จากท่ีประชาชน/
เกษตรกรเลือกตามทางเลือก ตามประเดน็ส่งเสริมของเจา้หนา้ท่ี 

1.4) สอนกนัเอง การสอนกนัเองเร่ิมจากการเสวนา หาแนวร่วม รวมองคก์ร 
ลกัษณะสังคมไทยในชนบทมกัมีการเลียนแบบกนัเอาอยา่งกนั การพดูคุยมีเหตุมีผล      
ซ่ึงถือวา่การสอนกนัเอง สอนจากการกระท าเป็นการสอนแบบไม่มีโรงเรียน เช่น 
เกษตรกรสอนเกษตรกรดว้ยกนัเอง ซ่ึงสอนไดท้ั้งในระบบกลุ่มและส่วนบุคคล 

2) ตอ้งใชท้รัพยากรทอ้งถ่ิน  เป็นส่ิงท่ีหาง่าย ประหยดั ใชง่้าย ใชเ้ป็น เคยใชแ้ละ  
มีคุณค่าสูงท่ีสุดส าหรับเกษตรกร ประเภทวสัดุอุปกรณ์ ไดแ้ก่ คราดไม ้ไถไม ้ประเภท
ปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ โค กระบือ เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม น ามาใชแ้ลว้ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา
ตามมาไม่ซบัซอ้น ปรับใชไ้ดง่้าย คนเป็นปัจจยัท่ีส าคญั และมีคุณค่าท่ีสุด การเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์ ปัจจยัการผลิต ตลอดจนเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกเ็ป็นทาง หากคนไดศึ้กษา
วเิคราะห์จากข่าวสารดว้ยคนเองและด าเนินการจนถึงปัญหาสาเหตุแลว้ยงัมาเป็นประโยชน์ 
โดยเฉพาะท่ีเป็นเกษตรกรยอ่มส าคญัท่ีสุดในการสร้างและพฒันากลุ่ม 

3) ตอ้งอดทน จากจุดอ่อนของกลุ่มในอดีตไม่วา่จะเป็นขาดส่ิงยดึเหน่ียวใจ      
ขาดการมีส่วนร่วมและขาดกิจกรรมต่อเน่ือง หากมองและคิดใหลึ้กๆ แลว้จะเป็นเพราะ
เจา้หนา้ท่ีไม่ใหเ้วลาแก่เกษตรกรไดมี้โอกาสคิดศึกษาดว้ยตวัเกษตรกรเอง อาจเป็นเพราะ
นโยบายของหน่วยงานไม่ชดัเจน จิตส านึกของเจา้หนา้ท่ีหรือเพื่อสนองนโยบาย          
ตามธรรมชาติของมนุษยไ์ม่อยากถูกบงัคบัหรือจบัตั้ง เราควรใหเ้วลาแก่เกษตรกร         
ไดศึ้กษาเรียนรู้ไดคิ้ด ไดต้ดัสินใจดว้ยตวัเกษตรกรเอง เพื่อจะเกิดกิจกรรมตามปัญหา       
ท่ีเขารู้ เจา้หนา้ท่ีเป็นเพียงบุคคลภายนอกท่ีคอยกระตุน้เตือนการรอคอย ใหข้อ้มูล ติดตาม
วเิคราะห์ เสนอแนวคิด สนบัสนุน ประสานงาน เปิดโอกาสร่วมเสวนา ตอ้งอดทน          
มีการลงทุนเวลา แต่ตอ้งท าแน่ๆ ตามขั้นตอน สถานการณ์ในหว้งเวลาท่ีเหมาะสม        
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองของกลุ่มวา่
เป็นเร่ืองท่ีน่าปวดหวัท่ีสุด ส่วนมากกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนจะไปรอดหรือไม่นั้นกข้ึ็นอยูก่บัคน
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ในกลุ่มนัน่เอง ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเช่น การท่ีไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือ การท่ีไม่มาประชุม 
คนโนน้จะเอาอยา่งนั้นคนน้ีจะเอาอยา่งน้ี มีกรรมการหลายคนแต่ท างานจริงจงัเพียงไม่ก่ีคน 
พอท าอะไรไม่ถูกใจ ไม่พอใจ กจ็ะกล่าวหาวา่ลบัหลงั พอใหม้าท าเองกท็  าไม่ได ้เพราะ
ไม่สามารถเสียสละเวลาได ้เป็นตน้  

1.5 การจัดการกลุ่ม 
กลุ่มท่ีดีตอ้งเกิดข้ึนดว้ยความสมคัรใจ มีคณะกรรมการท่ีดี มีการบริหารจดัการ  

ท่ีถูกตอ้ง สมาชิกร่วมกนัวางแผนในการท างาน แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบร่วมกนั ดงันั้น    
การจดัการกลุ่มและคนในกลุ่มท าใหเ้กิดความร่วมมือกนัและกลุ่มมีความยัง่ยนื ไม่วา่จะ
จดัตั้งกลุ่มนั้นข้ึนมาเพียงวตัถุประสงคใ์ดกต็ามจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลหลายคน       
มารวมกนัจึงตอ้งมีคณะกรรมการและแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบร่วมกนัวา่ใครท าอะไร         
อยูใ่นฐานะใด ประธาน รองประธานเลขานุการ เหรัญญิก หรือกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารกลุ่มจะเป็นผูก้  าหนดนโยบายและแนวทางการท างานใหเ้ป็นไปตามท่ีกลุ่มตอ้งการ 
แต่ละกลุ่มอาจมีไม่เท่าเทียมกนัแต่ท่ีส าคญัตอ้งมาจากการเลือกตั้งของคนทั้งกลุ่มและ
ควรจะกระจายใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทั้งกลุ่มไม่ควรจะอยูจุ่ดเดียว  

1) คณะกรรมการกลุ่ม ประกอบดว้ย 
1.1) ประธาน ท าหนา้ท่ีควบคุม ก ากบั ดูแลการท างานของคณะกรรมการ

ทั้งหมดใหท้ าหนา้ท่ีท่ีถูกตอ้งโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนด 
เป็นผูป้ระสานระหวา่งกรรมการและสมาชิก ตลอดทั้งหน่วยงานและบุคคลภายนอกกลุ่ม 

1.2) รองประธาน ท าหนา้ท่ีช่วยด าเนินงานตามท่ีประธานมอบหมาย และ                
ท าหนา้ท่ีแทนประธานกรณีประธานไม่อยู ่

1.3) เลขานุการ ท าหนา้ท่ีจดบนัทึกรายงานการประชุม ช่วยประสานติดตามงาน 
ติดต่อบุคคล ติดต่อบุคคลภายนอก และดูแลดา้นเอกสารต่างๆ 

1.4) เหรัญญิก ท าหนา้ท่ีดูแลดา้นการเงินการบญัชีทั้งหมดของกลุ่ม และกิจการ
ของกลุ่มตั้งแต่ค่าธรรมเนียมของสมาชิก การขายสินคา้และการเกบ็รักษาเงินของกลุ่ม    
ใหป้ลอดภยั การรับและการจ่ายเงินควรจดัท าบญัชีใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

1.5) กรรมการ ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการด าเนินงาน/กิจกรรมของกลุ่ม
และคณะกรรมการกลุ่มดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
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2) กิจกรรมของกลุ่ม 
2.1) ควรมีการก าหนดกิจกรรมของกลุ่มใหช้ดัเจน สมาชิกในกลุ่มตอ้งมีส่วนร่วม

ในการประชุมหารือ เพื่อการก าหนดกิจกรรมของกลุ่มธุรกิจหรือการใหบ้ริการของกลุ่ม
ใหช้ดัเจน เพื่อใหก้ารด าเนินงาน/กิจกรรมของกลุ่มบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

2.2) สมาชิกทุกคนในกลุ่มตอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ร่วมวางแผน
การท างาน ร่วมกนัสอดส่องดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการวา่ถูกตอ้งตามท่ี
ก าหนดหรือไม่ ตอ้งคิดเสมอวา่เราเป็นเจา้ของกิจการกลุ่ม การด าเนินงานของกลุ่ม 
จะส าเร็จหรือลม้เหลวข้ึนอยูก่บัสมาชิกทุกคน และการมีส่วนร่วมในการร่วมมือร่วมแรง
ร่วมใจและร่วมทุนของสมาชิกทุกคน 

2.3) การท างานของกลุ่มจะตอ้งโปร่งใสตรวจสอบได ้การท างานทุกอยา่ง 
ยอ่มมีการผดิพลาดเสมอ สมาชิกตอ้งคอยสอดส่องดูและการท างานของคณะกรรมการ
โดยตลอด เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่กลุ่มไดห้ากพบวา่อะไรท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนดหรือตกลงไวต้อ้งรีบทกัทว้งจะไดไ้ม่เกิดความเสียหายลุกลามใหญ่โต 
จนแกไ้ขไม่ได ้ทางกลุ่มจะไดใ้หบ้ริการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สมาชิกกต็อ้งมีความไวว้างใจ  
ไม่หวาดระแวงกนัโดยเฉพาะเร่ืองการเงิน ซ่ึงตอ้งมีการจดบนัทึกเป็นประจ าทุกวนั 
หากปล่อยไวน้านๆ อาจหลงลืมได ้ไม่สามารถบอกไดว้า่จ่ายค่าอะไรไป รับค่าอะไรมา 
ท่ีส าคญัคือท าใหรู้้วา่แต่ละปีกิจการของกลุ่มมีก าไร/ขาดทุน มากนอ้ยเพียงใด 

2.4) ก าไรท่ีเกิดจากการท าธุรกิจของสมาชิกในกลุ่มจะตอ้งแบ่งปันผลประโยชน์
อยา่งเป็นธรรม ซ่ึงตอ้งระบุไวใ้นขอ้ตกลงตั้งแต่เร่ิมแรกของการด าเนินงานโครงการ
จดัท าเป็นเอกสารวา่จะแบ่งผลประโยชน์กนัอยา่งไร มีอะไรบา้ง และจะแบ่งปันเท่าใด 
อยา่งไร โดยทัว่ไปจะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก จะใชใ้นการพฒันางานของกลุ่ม 
ส่วนท่ีสองใชใ้นการแบ่งปันผลประโยชนคื์นก าไรใหแ้ก่สมาชิก 

2.5) กลุ่มเป็นของสมาชิก ความเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิกสามารถใชเ้ป็น
ขอ้ตกลงในการท ากิจกรรมใหเ้ป็นไปตามตอ้งการของกลุ่มไดอ้ยา่งแทจ้ริง กลุ่มตอ้งมี  
การประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อปรึกษาหารือ รับฟังปัญหาช่วยกนัหาแนวทาง 
แกไ้ขใหดี้ข้ึน รวมทั้งเลือกตั้งกรรมการใหม่ ตกลงแบ่งปันก าไร และร่วมวางแผน 
ในการท างานในปีต่อไป 
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1.6 ขั้นตอนการสร้างกลุ่มและพฒันากลุ่ม 
ในทุกขั้นตอนจะตอ้งมีการศึกษาวเิคราะห์ร่วมกนัของชุมชนและการมีส่วนร่วม

อยา่งแทจ้ริงของสมาชิก ดงัน้ี 
1) ขั้นก่อร่างสร้างกลุ่มและแสวงหาทางเลือกในระดบัความคิด ประกอบดว้ย

ขั้นตอนยอ่ยๆ ไดแ้ก่ขั้นตอนการวเิคราะห์ชุมชน และการแสวงหาทางเลือกเพื่อท ากิจกรรม 
1.1) การวเิคราะห์ชุมชน ขั้นก่อร่างเป็นขั้นตอนท่ีเป็นหวัใจของการพฒันา

เป็นไปตามหลกัของพุทธศาสนาท่ีวา่ “การมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง (สัมมาทิฐิ)  
เป็นหลกัประกนัของส่ิงอ่ืนๆ ท่ีจะตามมา” ความส าเร็จของการพฒันาข้ึนอยูก่บัปัญหา
และการแกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้ง มีความเขา้ใจร่วมกนัอยา่งเป็นเอกภาพ ผลท่ีเกิดข้ึน 
ในขั้นตอนน้ี คือ ตอ้งการเพิ่มพลงัและองคค์วามรู้แก่ชุมชนในการจดัล าดบัของปัญหา
การมองสังเกต หลกัของปัญหา การตรวจสอบสาเหตุท่ีแทจ้ริง รวมถึงการตรวจวเิคราะห์
ตวัเองกบัคนอ่ืนๆ ในชุมชน 

1.2) การแสวงหาทางเลือกเพื่อท ากิจกรรม เป็นการระดมความคิดเพื่อท ากิจกรรม
ก่อนหลงัใหพ้อเหมาะกบัความสามารถของชุมชน จึงจ าเป็นตอ้ง “รู้เขา...รู้เรา” 
นอกเหนือจากระดมความคิดในกลุ่มตนเองแลว้ จ าเป็นตอ้งศึกษาดูงานของกลุ่มพฒันา
อ่ืนๆ เพื่อเป็นการขยายฐานความรู้ในเร่ืองของการแกปั้ญหา การคิดล่วงหนา้ถึงปัญหา
หรือสถานการณ์ในอนาคต และประเมินความเป็นไปไดใ้นการท ากิจกรรม รวมทั้ง     
การประเมินโอกาสและขีดจ ากดั 

2) ขั้นลงมือปฏิบติัการ เป็นขั้นตอนท่ีสัมพนัธ์กบัขั้นตอนแรก หากกลุ่มสามารถ
วเิคราะห์ปัญหาและศกัยภาพของตนเองไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงและมีประสบการณ์
กจ็ะสามารถเลือกกิจกรรมแรกๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัธรรมชาติของกลุ่มไดดี้ ในการเลือก
ท ากิจกรรมมีหลกัส าคญับางประการท่ีตอ้งยดึเอาไว ้เช่น “หลกัเร่ืองการพยายามพึ่งตนเอง 
ใชท้รัพยากรและความพยายามของตนเองใหม้ากท่ีสุด”  

3) ขั้นขยายตวั ลกัษณะการขยายตวัขององคก์ร ชุมชนนั้น จะมีอยู ่2 ทิศทาง ไดแ้ก่ 
การขยายตวัของประเภทกิจกรรม ตวัอยา่งเช่น การซ้ือขายปุ๋ยในกิจกรรมแรก ต่อมาก็
ขยายกิจกรรมไปยงัการซ้ือขายขา้วเปลือก และกิจกรรมจดัตั้งโรงสีขา้ว อีกทิศทางหน่ึง
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เป็นการขยายกิจกรรม และแนวคิดในส่วนของพื้นท่ี เช่น การถ่ายทอดบทเรียนไปยงั
พื้นท่ีใกลเ้คียง 

4) ขั้นความสามคัคีคือพลงั หลงัจากกลุ่มมีความเขม้แขง็แลว้กจ็ะสามารถระดม
ความร่วมมือจากกลุ่มซ่ึงเรียกวา่ “องคก์รพนัธมิตร” รูปแบบของการส าแดงพลงัความสามคัคี 
นอกจากจะเป็นไปในรูปแบบระดมความร่วมมือแลว้ ในบางกรณียงัเป็นไปในรูปแบบ
ของการต่อรองอ านาจ และโดยทัว่ไปเป็นหลกัธรรมชาติ ท่ีวา่ กลุ่มของชุมชนใดมีความ
เขม้แขง็มากกส็ามารถส าแดงในรูปแบบต่างๆไดม้าก กย็งัจะระดมความสามคัคี และ 
การยอมรับจากบุคคลภายนอกไดม้ากยิง่ข้ึน 

1.7 การสร้างความเข้มแขง็และเครือข่ายกลุ่ม 
หลกัการสร้างความเขม้แขง็และสร้างเครือข่ายโดยสรุป 
1) กลยทุธ์เก่ียวกบัการจดัการและพฒันากิจกรรม เป็นการแบ่งกิจกรรมตาม

ลกัษณะการท าหนา้ท่ีและวตัถุประสงค ์อาจแบ่งกิจกรรมชุมชนไดด้งัน้ี 
1.1) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การพฒันากระบวนการผลิต การเพิ่ม

ผลผลิต การแปรรูปผลผลิต ตลอดจนการสร้างงานใหเ้กิดข้ึนในชุมชน 
1.2) กิจกรรมสวสัดิการท่ีเก่ียวกบัการเกิด แก่ เจบ็ ตาย หรือความจ าเป็น 

ในชีวติอยา่งอ่ืน เช่น ค่าเทอม รักษาพยาบาล ค่าฌาปณกิจ เป็นตน้ 
1.3) กิจกรรมเก่ียวกบัการจดัระเบียบควบคุม เช่น การตั้งกฎชุมชน/หมู่บา้น 
1.4) กิจกรรมเก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรมของชุมชน เช่น การสร้างบูรณะวดั 

การจดังานบุญ 
1.5) กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัดา้นการศึกษาในทุกๆ ดา้น ทั้งในระบบและนอกระบบ 

เช่น การฝึกสมาธิการฝึกอบรมอาชีพของชุมชน/หมู่บา้น 
2) กลยทุธ์เก่ียวกบัการจดัการและการพฒันาโครงสร้างองคก์ร กลยทุธ์ท่ีสามารถ

มองเห็นไดใ้นการจดัสร้างองคก์รชุมชน ดงัน้ี 
2.1) มีการกระจายตวัหน่วยยอ่ยเป็นชั้นๆ เร่ิมตั้งแต่สมาชิกทั้งหมดมาเป็น

หวัหนา้หน่วย หวัหนา้กลุ่ม คณะกรรมการด าเนินงาน ผูจ้ดัการ เป็นตน้ การกระจายตวั
ของโครงสร้างดงักล่าวน้ีเป็นการกระจายงานและความรับผดิชอบออกไปเป็นขั้นๆ     
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ในระดบัต่างๆ เป็นรูปแบบโครงสร้างท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพชีวติความเป็นจริงของชุมชน
ซ่ึงไม่มีเวลาวา่งมากมายเลย ไม่ไดใ้ชชี้วติทั้งหมดเพื่อการพฒันาเพียงอยา่งเดียว 

2.2) มีการระดมการมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีในเร่ืองขั้นตอนของการท างาน 
พฒันาแบบจากล่างข้ึนบนองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ ชุมชน/ ชาวบา้น จะมีส่วนร่วม 
ในทุกขั้นตอนและในทุกองคป์ระกอบ สมาชิกกลุ่มเขา้ร่วมตั้งแต่ขั้นวเิคราะห์การท ากิจกรรม
ขั้นตดัสินใจ การร่วมลงทุน เป็นตน้ นอกจากน้ีกลุ่มไดใ้ชร้ะบบหมุนเวยีนการเป็นผูน้  า
เพื่อเกล่ียภาระความรับผดิชอบและสร้างโอกาสการพฒันาความเป็นผูน้  าของทุกคน 

3) กลยทุธ์เก่ียวกบัการจดัการและการพฒันาทรัพยากรบุคคลในการท างาน 
ขององคก์รชุมชนนั้นคงจะเป็นท่าทีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ คือใชท้ั้ง 
ท านุบ ารุงรักษา ทั้งจดัการทั้งพฒันา ร่วมทั้งสืบทอดดว้ย มิติของการพฒันาบุคคลมี 2 มิติ คือ 

3.1) พฒันาความสามารถ ไดแ้ก่ ทกัษะการผลิต การตลาด ท างานองคก์ร  
การต่อรอง การจดัการกบัความขดัแยง้ เป็นตน้ 

3.2) พฒันาจิตส านึก ไดแ้ก่ ความซ้ือสัตย ์รักษาวนิยั มีศีลธรรม รับผดิชอบ 
เสียสละ เป็นตน้ 

4) กลยทุธ์เก่ียวกบัการจดัการและการพฒันาทรัพยากรวตัถุ การจดัการและ 
การพฒันาทุน ไดแ้ก่ กลยทุธ์การระดมทุน การพฒันาทุน การจดัแบ่งบริหารเงินทุน  
การผลิตและการแปรรูปผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การเกบ็รักษาจะมีลกัษณะ
เช่ือมโยงอยา่งต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ การจดัการและการพฒันาการตลาดในกรณีท่ีองคก์ร
ชุมชน เร่ิมท าธุรกิจจ าเป็นตอ้งมีการแสวงหาตลาด การขยายตลาด ร่วมทั้งการสร้างตลาด
ใหม่ๆ การจดัการกบัการแบ่งปันผลประโยชน์ ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรก าไร 
การจ่ายค่าตอบแทนเงินปันผลโดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง หลกัยติุธรรม และ
หลกัความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

5) กลยทุธ์เก่ียวกบัการจดัการและการพฒันาเครือข่ายองคก์รชุมชนมีการขยาย
แผนความคิด ขยายกิจการสร้างเครือข่ายอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นการขยายเครือข่าย
ตามพื้นท่ี เช่น ขยายไปในหมู่บา้นใกลเ้คียงหรือขยายตามลกัษณะกิจกรรม เช่น สร้างเครือข่าย
กบักลุ่มอ่ืน ท่ีท ากิจกรรมแบบเดียวกนั หรือท ากิจกรรมเสริมกนั ความสัมพนัธ์กบัเครือข่าย



26 

กย็งัเป็นแบบองคก์รพนัธมิตร ดงันั้นในการขยายเครือข่าย จึงตอ้งมีการคิดถึงหลกัการ
เร่ือง ขยายท่ีก าลงัพอเหมาะ ไม่เลก็หรือใหญ่จนเกินไป 

 
2. ทฤษฎเีกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม 

2.1 ความหมายของการมส่ีวนร่วม 
           การมีส่วนร่วม (participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพอ้งกนัในเร่ืองของ 
ความ ตอ้งการและทิศทางของการเปล่ียนแปลงและความเห็นพอ้งตอ้งกนั จะตอ้งมีมาก
จนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบติั เหตุผลเบ้ืองแรกของการท่ีมีคนมารวมกนัได้
ควรจะตอ้งมีการตระหนกัวา่ปฏิบติัการทั้งหมดหรือการกระท าทั้งหมด ท่ีท าโดยกลุ่ม
หรือในนามกลุ่มนั้น กระท าผา่นองคก์าร (organization) ดงันั้นองคก์ารจะตอ้งเป็นเสมือน 
ตวัน าใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงได ้(ยพุาพร รูปงาม, 2545, หนา้ 5)              
            Erwin (ยพุาพร รูปงาม5 2545, หนา้ 6) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมไวว้า่ 
คือ กระบวนการใหบุ้คคลเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานพฒันา ร่วมคิดตดัสินใจ 
แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง เนน้การมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งอยา่งแขง็ขนั ของบุคคล แกไ้ขปัญหา
ร่วมกบัการใชว้ทิยาการท่ีเหมาะสมและสนบัสนุน ติดตามการปฏิบติังานขององคก์าร
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  อคิน รพีพฒัน ์(ยพุาพร รูปงาม, 2545, หนา้ 7-9) ไดส้รุปไวด้งัน้ี 

1) ทฤษฎีการเกล้ียกล่อมมวลชน (Mass Persuation) 
Maslow (อคิน รพีพฒัน,์ 2527, หนา้ 7-8) กล่าววา่ การเกล้ียกล่อม หมายถึง 

การใชค้  าพดูหรือการเขียน เพื่อมุ่งใหเ้กิดความเช่ือถือและการกระท า ซ่ึงการ เกล้ียกล่อม
มีประโยชนใ์นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในการปฏิบติังานและถา้จะใหเ้กิดผลดี 
ผูเ้กล้ียกล่อมจะตอ้งมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเร่ืองท่ีจะเกล้ียกล่อม โดยเฉพาะ 
ในเร่ือง ความตอ้งการของคนตามหลกัทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกวา่ส าดบัขั้นความตอ้งการ 
(hierarchy of needs) คือ ความตอ้งการของคนจะเป็นไปตามส าดบัจาก นอ้ยไปมาก  
มีทั้งหมด 5 ระดบั ดงัน้ี 
             1.1) ความตอ้งการทางดา้นสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความตอ้งการ 
ขั้นพื้นฐานของมนุษย ์(survival needร) ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางตา้นอาหาร ยา เคร่ืองนุ่งห่ม 
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ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ 
              1.2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัของชีวติ (safety and security needs) 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัอยา่งมีความปลอดภยัจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือ      
ถูก ขโมยทรัพยสิ์น หรือความมัน่คงในการท างานและการมีชีวติอยูอ่ยา่งมัน่คงในสังคม 
            1.3) ความตอ้งการทางดา้นสังคม (social needs) ไตแ้ก่ ความตอ้งการความรัก 
ความตอ้งการท่ีจะใหส้ังคมยอมรับวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
              1.4) ความตอ้งการท่ีจะมีเกียรติยศช่ือเสียง (self-esteem needs) ไตแ้ก่  
ความภาคภูมิใจ ความตอ้งการดีเด่นในเร่ืองหน่ึงท่ีจะใหไ้ตรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน 
ความตอ้งการ ตา้นน้ีเป็นความตอ้งการระดบัสูงท่ีเก่ียวกบัความมัน่ใจในตวัเองในเร่ือง
ความสามารถ และความส าคญัของบุคคล 

1.5) ความตอ้งการความส าเร็จแห่งตน (self-actualization needs) เป็นความ ตอ้งการ
ในระดบัสูงสุด ท่ีอยากจะใหเ้กิดความส าเร็จในทุกส่ิงทุกอยา่งตามความนึกคิดของตนเอง
เพื่อจะพฒันาตนเองใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดค้วามตอ้งการน้ีจึงเป็นความตอ้งการพิเศษ
ของบุคคลท่ีจะพยายามผลกัดนัชีวติของตนเองใหเ้ป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด 

2) ทฤษฎีการระดมสร้างขวญัของคนในชาติ (National Morale) 
    คนเรามีความตอ้งการทางกายและใจถา้คนมีขวญัดีพอ ผลของการท างาน 

จะสูง ตามไปดว้ย แด่ถา้ขวญัไม่ดีผลงานกต็  ่าไปดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ขวญัเป็นสถานการณ์ 
ทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูปพฤติกรรมด่าง ๆ นัน่เอง การจะสร้างขวญัใหดี้ตอ้งพยายาม
สร้างทศันคติท่ีดีต่อผูร่้วมงาน เช่น การไม่เอารัดเอาเปรียบ การใหข้อ้เทจ็จริงเก่ียวกบังาน 
การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น เป็นตน้ และเม่ือใดกต็ามถา้คนท างานมีขวญัดีจะ 
เกิดส านึกในความรับผดิชอบ อนัจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่วนท่ีเป็นขวญัส่วน
บุคคล และขวญัของกลุ่ม ดงันั้น จะเป็นไปไดว้า่ขวญัของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวญัท่ีดี
ยอ่มเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆไดเ้ช่นกนั (ยพุาพร รูปงาม, 
2545,หนา้ 8) 

3) ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) 
ปัจจยัประการหน่ึงท่ีน าสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยม 

ใหเ้กิดข้ึน หมายถึง ความรู้สึกเป็นตวัของตวัเองท่ีจะอุทิศหรือ เนน้ค่านิยม 
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เร่ืองผลประโยชน ์ส่วนรวมของชาติ มีความพอใจในชาติของตวัเอง พอใจเกียรติภูมิ 
จงรักภกัดี ผกูพนัต่อ ทอ้งถ่ิน (ยพุาพร รูปงาม, 2545, หนา้ 8) 

4) ทฤษฎีการสร้างผูน้  า (Leadership) 
    การสร้างผูน้  าจะช่วยจูงใจใหป้ระชาชนท างานดว้ยความเตม็ใจเพื่อบรรลุ 

เป้าหมายหรือวตัถุประสงคร่์วมกนั ทั้งน้ีเพราะผูน้  าเป็นปัจจยัส าคญัของการร่วมกลุ่มคน 
จูงใจไปยงัเป้าประสงคโ์ดยทัว่ไปแลว้ผูน้  าอาจจะมีทั้งผูน้  าท่ีดีเรียกวา่ ผูน้  าปฎิฐาน 
(positive leader) ผูน้  าพลวตั คือ เคล่ือนไหวท างานอยูเ่สมอ (dynamic leader) และ 
ผูน้  าไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค ์ ท่ีเรียกวา่ ผูน้  านิเสธ (negative leader) ผลของการให้
ทฤษฎีการสร้างผูน้  า จึงท าใหเ้กิดการระดมความร่วมมือปฏิบติังานอยา่งมีขวญัก าลงัใจ 
งานมีคุณภาพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และร่วมรับผดิชอบ ตงันั้น การสร้างผูน้  าท่ีดี 
ยอ่มจะน าไปสู่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆดว้ยดีนัน่เอง (ยพุาพร รูปงาม, 2545, หนา้ 8) 

5) ทฤษฎีการใชว้ธีิและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
              การใชร้ะบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหน่ึงท่ีง่ายเพราะใช้
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ แต่อยา่งใดกต็าม 
ผลของความร่วมมือยงัไม่มีระบบใดดีท่ีสุดในเร่ืองการใชบ้ริหาร เพราะธรรมชาติของคน 
ถา้ท างานตามความสมคัรใจอยา่งตั้งใจไม่มีใครบงัคบักจ็ะท างานดว้ยความรัก แต่ถา้ 
ไม่ควบคุมเลย กไ็ม่เป็นไปตามนโยบายและความจ าเป็นของรัฐ เพราะการใชร้ะบบ
บริหาร เป็นการใหป้ฏิบติัตามนโยบายเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวงั
ผลประโยชน ์(ยพุาพร รูปงาม, 2545, หนา้ 8-9) 
             ส านกังานคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ส านกังาน
สภาสถาบนัราชภฎั และทบวงมหาวทิยาลยั (2546, หนา้ 114) ไดร้ะบุวา่ การมีส่วนร่วม 
คือ การท่ีประชาชนหรือชุมชนสามารถเขา้ไปมีส่วนในการตดัสินใจ ในการก าหนด 
นโยบายพฒันาทอ้งถ่ิน และมีส่วนร่วมในการรับประโยชนจ์ากบริการ รวมทั้งมีส่วน 
ในการควบคุมประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัไดใ้หค้วามหมาย
ของการมีส่วนร่วมวา่มี 2 ลกัษณะ คือ 
              1) การมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพฒันา โดยใหป้ระชาชน 
มีส่วนร่วมในการพฒันาตั้งแต่เร่ิมดน้จนส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหา 



29 

การวางแผน การดดัสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยทีอ้งถ่ิน การบริหารจดัการ 
การคิดตามประเมินผล รวมทั้งรับผลประโยชนท่ี์เกิดข้ึนจากโครงการ 
              2) การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิ
และพลงัอ านาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพฒันาขีดความสามรถของตน 
ในการจดัการเพื่อรักษาผลประโยชนข์องกลุ่ม ควบคุมการใชแ้ละการกระจายทรัพยากร
ของชุมชนอนัจะก่อใหเ้กิดกระบวนการ และ โครงสร้างท่ีประชาชนในชนบทสามารถ
แสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและไดรั้บ ผลประโยชนจ์ากการพฒันาการเปล่ียนแปลง
กลไกการพฒันาโดยรัฐ มาเป็นการพฒันาท่ีประชาชน มีบทบาทหลกัโดยการกระจาย
อ านาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอ านาจในการพฒันา
ใหแ้ก่ประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการก าหนดอนาคต ของตนเอง 
             นิรันดร์ จงวฒิุเวศย ์(2527,หนา้ 183)ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วมวา่ 
การมีส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์ของ บุคคลหน่ึง 
ในสถานการณ์กลุ่ม ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจใหก้ระท าการใหบ้รรลุ 
จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กบัทั้งท าใหเ้กิดความส่วนร่วมรับผดิชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย 
             นรินทร์ชยั พฒันพงศา (2546, หนา้ 4) ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วมวา่ 
การมีส่วนร่วม คือ การท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท่ีไม่เคยไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเขา้ร่วม 
การตดัสินใจหรือเคยมาเขา้ร่วมดว้ยเลก็นอ้ยไดเ้ขา้ร่วมดว้ยมากข้ึน เป็นไปอยา่งมี อิสรภาพ 
เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอยา่งผวิเผนิแต่เขา้ร่วมดว้ยอยา่งแทจ้ริงยิง่ข้ึนและการเขา้ร่วมนั้น
ตอ้งเร่ิมตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทา้ยของโครงการ 
             ชิต นิลพานิช และกลุธน ธนาพงศธร (2532, หนา้ 350) ไดร้ะบุวา่ การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการพฒันาชนบท หมายถึง การท่ีประชาชนทั้งในเมืองและชนบท 
ไดเ้ขา้มีส่วนร่วมหรือเขา้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานพฒันาชนบทขั้นตอนใด
ขั้นตอนหน่ึง หรือทุกขั้นตอนแลว้แต่เหตุการณ์จะเอ้ืออ านวย 
            วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน (2531, หนา้ 10) ไดส้รุปวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การเขา้ร่วมอยา่งแขง็ขนัและอยา่งเตม็ท่ีของกลุ่มบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกขั้นตอน
ของโครงการหรืองานพฒันาชนบท โดยเฉพาะอยา่งยิง่การมีส่วนร่วมในอ านาจการตดัสินใจ
และหนา้ท่ีความรับผดิชอบ การมีส่วนเขา้ร่วมจะเป็นเคร่ืองประกนัวา่ส่ิงท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
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ตอ้งการท่ีสุดนั้น จกัไดรั้บการตอบสนองและท าใหมี้ความเป็นไปไดม้ากข้ึน วา่ส่ิงท่ีท าไปนั้น
จะตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และมัน่ใจมากข้ึนวา่ผูเ้ขา้ร่วม ทุกคนจะไดรั้บประโยชน์
เสมอหนา้กนั 

2.2 ขั้นตอนการมส่ีวนร่วม 
             โกวทิย ์พวงงาม (2545, หนา้ 8) ไดส้รุปถึงการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงของประชาชน 
ในการพฒันา ควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 
             1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละทอ้งถ่ิน 
กล่าวคือ ถา้หากชาวชนบทยงัไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหา 
ในทอ้งถ่ินของตนเป็นอยา่งดีแลว้ การด าเนินงานต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาของทอ้งถ่ินยอ่ม  
ไร้ประโยชน ์เพราะชาวชนบทจะไม่เขา้ใจและมองไม่เห็นถึงความส าคญัของการ ด าเนินงาน
เหล่านั้น 
             2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงาน 
เป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยใหช้าวชนบทรู้จกัวธีิการคิด การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  
รู้จกัการน าเอาปัจจยัข่าวสารขอ้มูลต่างๆ มาใชใ้นการวางแผน 
             3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน แมช้าวชนบทส่วนใหญ่ 
จะมีฐานะยากจน แต่กมี็แรงงานของตนท่ีสามารถใชเ้ขา้ร่วมได ้การร่วมลงทุนและ
ปฏิบติังาน จะท าใหช้าวชนบทสามารถคิดตน้ทุนด าเนินงานไดด้ว้ยตนเอง ท าให้ 
ไดเ้รียนรู้การด าเนินกิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด 
             4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถา้หากการติดตามงานและ 
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแลว้ชาวชนบทยอ่มจะไม่ทราบดว้ยตนเองวา่งานท่ีท าไปนั้น
ไดรั้บผลดี ไดรั้บประโยชนห์รือไม่อยา่งใด การด าเนินกิจกรรมอยา่งเดียวกนัในโอกาสต่อไป 
จึงอาจจะประสบความยากส าบาก 

นอกจากน้ีส านกัมาตรฐานการศึกษา, ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎั, กระทรวง 
ศึกษาธิการ, ส านกัมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวทิยาลยั (2545,หนา้ 116)  
ยงัไดก้ล่าวถึง การมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการพฒันา 5 ขั้น ดงัน้ี 

1) ขั้นมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจน 
ก าหนดความตอ้งการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ 
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2) ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด 
นโยบายและวตัถุประสงคข์องโครงการ ก าหนดวธีิการและแนวทางการด าเนินงาน 
ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีใช ้

3) ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการสร้างประโยชนโ์ดยการสนบัสนุนทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเขา้ร่วม 
บริหารงาน ประสานงานและด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

4) ขั้นการมีส่วนร่วมในการับผลประโยชนจ์ากการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ี ประชาชน
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชนท่ี์พึงไดรั้บจากการพฒันาหรือยอมรับ ผลประโยชน์ 
อนัเกิดจากการพฒันาทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ 

5) ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันา เป็นขั้นท่ีประชาชนเขา้ร่วม 
ประเมินวา่การพฒันาท่ีไดก้ระท าไปนั้นส าเร็จดามวตัถุประสงคเ์พียงใด 

2.3 ระดับของการมส่ีวนร่วม 
           นรินทร์ชยั พฒันพงศา (2546, หนา้ 17) ไดก้ล่าวถึง ระดบัของการมีส่วนร่วม 
ตามหลกัการทัว่ไปวา่แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 
            1) การมีส่วนร่วมเป็นผูใ้หข้อ้มูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 
      2) การมีส่วนร่วมรับขอ้มูลข่าวสาร 
            3) การมีส่วนร่วมตดัสินใจ โดยเฉพาะในโครงการท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย  
โดยแบ่งเป็น 3 กรณี แลว้แต่กิจกรรมในตนอยูใ่นขั้นตอนใดต่อไปน้ี 

   3.1) ตนมีน ้าหนกัการตดัสินใจนอ้ยกวา่เจา้ของโครงการ 
   3.2) ตนมีน ้าหนกัการตดัสินใจเท่ากบัเจา้ของโครงการ 
   3.3) ตนมีน ้าหนกัการตดัสินใจมากกวา่เจา้ของโครงการ 
4) การส่วนร่วมท า คือร่วมในขั้นดอนการด าเนินงานทั้งหมด 

 5) การมีส่วนร่วมสนบัสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือ 
ในดา้นอ่ืน ๆ 

นอกจากน้ียงัไดมี้การแบ่งระดบัของการมีส่วนร่วมเป็นระดบัของการมีส่วนร่วม 
ตามแนวทางพฒันาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยได ้
แบ่งไวด้งัน้ี 
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1) ร่วมคน้หาปัญหาของตนใหเ้ห็นวา่ส่ิงใดท่ีเป็นปัญหารากเหงา้ของปัญหา 
2) ร่วมคน้หาส่ิงท่ีจ  าเป็นของตนในปัจจุบนัคืออะไร 

2.1) ร่วมคิดช่วยตนเองในการจดัส าดบัปัญหา เพื่อจะแกไ้ขส่ิงใดก่อนหลงั 
2.2) วางแผนแกไ้ขปัญหาเป็นเร่ือง ๆ 
2.3) ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม 

เพื่อ แกไ้ขปัญหาท่ีวางแผนนั้น 
2.4) ร่วมพฒันาเทคโนโลยท่ีีจะน ามาใช ้
2.5) ร่วมด าเนินการแกไ้ขปัญหานั้น ๆ 
2.6) ร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
2.7) ร่วมรับผลประโยชน/์หรือร่วมเสียผลประโยชนจ์ากการด าเนินงาน 

2.4 การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
           หลกัการส าคญัของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมี ดงัน้ี 
(ชิต นิลพานิช และกลุธน ธนาพงศธร, 2532, หนา้ 362)  
            1) หลกัการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งทางราชการกบัประชาชน  
โดย ยดึถือความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 

2) หลกัการขจดัความขดัแรง ความขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชนแ์ละความคิด  
จะมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานพฒันาเป็นอยา่งมากเพราะจะท าใหง้านหยดุชะงกั และ 
ลม้เหลว 

3) หลกัการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในดา้นความขยนั ความอดทน การร่วมมือ 
การซ่ือสัตย ์และการพึ่งตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเร่ืองท่ีจะจูงใจประชาชนให ้ 
ร่วมสนบัสนุนนโยบาย และเป้าหมายการด าเนินงาน และอาจก่อใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจ 
ในการปฏิบติังาน 

4) การใหก้ารศึกษาอบรมอยา่งต่อเน่ืองเป็นการส่งเสริมใหค้นมีความรู้ความคิด 
ของตนเอง ช่วยใหป้ระชาชนมัน่ใจในตนเองมากข้ึน การใหก้ารศึกษาอบรมโดยให ้
ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด ปฏิบติั จะช่วยใหป้ระชาชนสามารถคุม้ครองตนเอง 
ไดรู้้จกัวเิคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และน่าไปสู่การเขา้ร่วมในการพฒันา 
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5) หลกัการท างานเป็นทีม สามารถน ามาใชใ้นการแสวงหาความร่วมมือ 
ในการพฒันาได ้

6) หลกัการสร้างพลงัชุมชน การรวมกลุ่มกนัท างานจะท าใหเ้กิดพลงั 
ในการท างานและท าใหง้านเกิดประสิทธิภาพ 

อน่ึง ส านกัมาตรฐานการศึกษา, ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎั, กระทรวงศึกษาธิการ, 
ส านกัมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวทิยาลยั (2545,หนา้ 118) ได ้กล่าวถึง
ยทุธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้2 ประการ 

1) การจดักระบวนการเรียนรู้ สามารถท าไดห้ลายวิธี ดงัน้ี 
1.1) จดัเวทีวเิคราะห์สถานการณ์ของหมู่บา้นเพื่อท าความเขา้ใจและเรียนรู้

ร่วมกนัในประเดน็ต่าง ๆ 
1.2) จดัเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือจดัทศันศึกษาระหวา่งกลุ่มองคก์ร 

ต่าง ๆ ภายในชุมชนและระหวา่งชุมชน 
 1.3) แก่อบรมเพื่อพฒันาทกัษะเฉพาะดา้นต่าง ๆ  

1.4) ลงมือปฏิบติัจริง 
1.5) ถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุง 

กระบวนการท างานท่ีเหมาะสม 
2) การพฒันาผูน้  าเครือข่าย เพื่อใหผู้น้  าเกิดความมัน่ใจในความและ ความสามารถท่ีมี 

จะช่วยใหส้ามารถริเร่ิมกิจกรรมการแกไ้ขปัญหา หรือกิจกรรมการพฒันาได ้ซ่ึงสามารถ
ท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

2.1) แลกเปล่ียน เรียนfระหวา่งผูน้  าทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
2.2)สนบัสนุนการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนเอยา่งต่อเน่ือง และสนบัสนุนขอ้มูล 

ข่าวสารท่ีจ  าเป็นอยา่งต่อเน่ือง 
2.3) แลกเปล่ียนเรียน!และด าเนินงานร่วมกนัของเครือข่ายอยา่งต่อเน่ืองจะท า ให้

เกิดกระบวนการจดัการและจดัองคก์รร่วมกนั 
2.5 กรรมวธิีในการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

          กรรมวธีิการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถท าไดห้ลายวธีิ ท่ีส าคญัมี ดงัต่อไปน้ี 
(โกวทิย ์พวงงาม,2545,หนา้ 11) 



34 

1) การเขา้ร่วมประชุมอภิปราย เป็นการเขา้ร่วมถกปัญหาหรือเน้ือหาสาระของแผนงาน 
หรือครงการพฒันา เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 

2) การถกเถียง เป็นการแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ตามวถีิทางประชาธิปไตยเพื่อให้
ทราบถึงผลดี ผลเสียในกรณีต่าง ๆ  โดยเฉพาะประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีมีผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบต่อความเป็นอยูข่องเขา 

3) การใหค้  าปรึกษาแนะน า ประชาชนตอ้งร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
บริหารโครงการเพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่มีเสียงของประชาชนท่ีลูกผลกระทบ เขา้มีส่วนร่วม 
รับรู้และร่วมในการตดัสินใจและการวางแผนดว้ย 

4) การส ารวจ เป็นวธีิการใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเร่ือง 
ต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึง 

5) การประสานงานร่วม เป็นกรรมวธีิท่ีประชาชนเขา้ร่วมตั้งแต่การคดัเลือก ตวัแทน
ของกลุ่มเขา้ไปเป็นแกนน าในการจดัการหรือบริหาร 

6) การจดัทศันศึกษา เป็นการใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วมตรวจสอบขอ้เทจ็จริง  
ณ จุดด าเนินการ ก่อนใหมี้การตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

7) การสัมภาษณ์หรือพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการกบัผูน้  า รวมทั้งประชาชนท่ีไดรั้บ 
ผลกระทบเพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของทอ้งถ่ิน 

8) การไต่สวนสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกกลุ่มเขา้ร่วมแสดง 
ความคิดเห็นต่อนโยบาย กฎ ระเบียบในประเดน็ต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชน 
โดยรวม 

9) การสาธิต เป็นการใชเ้ทคนิคการส่ือสารทุกรูปแบบเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
ใหป้ระชาชนรับทราบอยา่งทัว่ถึงและชดัเจนอนัจะเป็นแรงจูงใจใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม 

10) การรายงานผล เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทบทวนและสะทอ้นผล 
การตดัสินใจต่อโครงการอีกคร้ังหน่ึง หากมีการเปล่ียนแปลงจะไดแ้กไ้ขไดท้นัท่วงที 
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3. แนวคดิด้านการบริหารจัดการน า้บาดาล 
3.1 ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการน า้บาดาล (Groundwater Governance)  

(ดร.อริสรา เพียรมนกลุ นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านกับริหารกลาง กรมทรัพยากร 
น ้าบาดาล ,10 พฤษภาคม 2557) 

น ้าบาดาลเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวติของ
ประชาชนและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและทัว่โลก จากการประมาณ 
พบวา่ 34 เปอร์เซ็นตข์องการชลประทานทัว่โลก (Siebert et al., 2010) และการใชน้ ้า 
ในภาคอุตสาหกรรมของโลก ต่างพึ่งพาน ้าบาดาลในเป็นทรัพยากรพื้นฐานในการผลิต
ทั้งส้ิน นอกจากน้ี ประมาณ 2 พนัลา้นคนทัว่โลกต่างด่ืมน ้าท่ีผลิตจากน ้าบาดาล  
(Wijnen et al., 2012)  จึงถือไดว้า่ น ้าบาดาลมีส่วนส าคญัในการเพิ่มผลิตภณัฑม์วลรวม
ของประเทศ (GDP) จากสถานการณ์น ้าในภาพรวมของประเทศไทยตามขอ้มูลของ 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล (2555) แสดงใหเ้ห็นวา่ ประเทศไทยมีทรัพยากรน ้าสามารถ 
กกัเกบ็อยูใ่นแหล่งต่างๆ ทัว่ประเทศ ท่ีไดรั้บจากปริมาณฝนตก ปีละประมาณ 
75,360 ลูกบาศกเ์มตร มีปริมาณน ้าบาดาลกกัเกบ็ในแอ่งน ้าบาดาล ทั้ง 27 แอ่ง จ านวน 
1,131,959.84 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และมีปริมาณน ้าบาดาลไหลเติมปีละ 102,809.83  
ลา้นลูกบาศกเ์มตร จากตวัเลขดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่น ้าบาดาลเป็นแหล่งน ้าส ารอง 
ทางยทุธศาสตร์ (Strategic Reserve) ท่ีส าคญั ในการพฒันาข้ึนมาใชป้ระโยชน ์
ในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่ประชาชน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม 

อยา่งไรกดี็ การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร การขยายตวัของเมือง และการพฒันา
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าใหป้ริมาณความตอ้งการใชน้ ้าในประเทศ และทัว่โลก
เพิ่มสูงข้ึน ก่อใหเ้กิดปัญหาขาดแคลนน ้าและความเส่ือมโทรมของคุณภาพน ้า นอกจากน้ี 
ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท าใหห้ลายพื้นท่ีของประเทศไทย 
ตอ้งประสบกบัสถานการณ์ความแหง้แลง้และภยัธรรมชาติท่ีทวคีวามรุนแรงมากข้ึน 
ประกอบกบัพื้นท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประเทศอยูน่อกเขตชลประทาน (ประมาณ 
152,000 ตารางกิโลเมตร) ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี ส่งผลใหมี้การพฒันาและใชน้ ้าบาดาล
ในปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึน จนในหลายพื้นท่ีปริมาณการใชเ้กินความสมดุลของธรรมชาติ 
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ท่ีจะสามารถทดแทนได ้ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น 
การทรุดตวัของแผน่ดิน การแทรกซึมของน ้าทะเลสู่ชั้นน ้าบาดาลในบริเวณใกลช้ายฝ่ังทะเล 
และการปนเป้ือนของมลพิษในชั้นน ้าบาดาล เป็นตน้ ซ่ึง ปริมาณและคุณภาพของน ้าบาดาล
ท่ีลดลง ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการเขา้ถึงน ้าของประชาชนและภาคการผลิตต่างๆ  
ซ่ึงแน่นอนวา่คนยากจนยอ่มไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดจากสภาพทรัพยากรน ้ าบาดาล 
ท่ีแยล่ง ดงันั้น เพื่อรับมือกบัความทา้ทายกบัปัญหาดงักล่าว แนวคิดธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจดัการน ้าบาดาล (Groundwater Governance) จึงเป็นกรอบท่ีส าคญัในการ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้ าบาดาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงท่ีประเทศไทยก าลงัเขา้สู่
การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558 ซ่ึงอิทธิพลของการรวมตวั
ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและน ้าบาดาล 

แนวคิดธรรมาภิบาลหรือการบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance) ไม่ใช่ส่ิงใหม่ 
United Nation Development Program (FIAD, 1999) ไดใ้หนิ้ยามความหมายวา่ คือ 
“การใชอ้  านาจทางการเมือง การบริหาร และเศรษฐกิจในการด าเนินภารกิจ กิจกรรม
ต่างๆของประเทศในทุกระดบั โดยมีกลไก กระบวนการ และสถาบนั ท่ีประชาชนและ
กลุ่มต่างๆ สามารถแสดงออกถึงความตอ้งการผลประโยชน ์การใชสิ้ทธิและหนา้ท่ี 
ตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถประสานความแตกต่างโดยผา่นกลไก กระบวนการและ
สถาบนัเหล่านั้น” โดยมีหลกัการส าคญั ประกอบดว้ย   

1) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation)  
2) หลกันิติธรรม (Rule of Law)  
3) หลกัความโปร่งใส (Transparency)  
4) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness)  
5) หลกัการมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus Oriented)  
6) หลกัความเสมอภาค (Equity)  
7) หลกัประสิทธิผลและหลกัประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency)  
8) หลกัภาระรับผดิชอบ (Accountability) และ  
9) หลกัการมีวสิัยทศันใ์นเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic vision) 
จากหลกัการดงักล่าว เม่ือน ามาประยกุตก์บัการบริหารจดัการน ้าบาดาล 



37 

ในยคุโลกาภิวตัน ์(Globalisation) และมุ่งสู่ภูมิภาคนิยม (Regionalism) จะเห็นไดว้า่ 
การบริหารจดัการน ้าบาดาลมีความซบัซอ้นและยากท่ีจะควบคุม เน่ืองเป็นทรัพยากร 
ท่ีมองไม่เห็น (Invisible) อยูใ่ตดิ้น ต่างจากน ้าผิวดิน (Surface Water) ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 
ดงันั้น การด าเนินการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลน ้าบาดาล จ าตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ภาครัฐและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ในการบงัคบัใชก้ฎระเบียบ มาตรการ
เคร่ืองมือต่างๆ ตลอดจนการสร้างองคก์ารท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในกระบวนการตดัสินใจ (Decision-making Process) เพื่อน าไปสู่การสร้างนโยบาย       
การบริหารจดัการน ้าบาดาลท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบริบทของพื้นท่ีท่ีมีสภาพอุทกธรณีวิทยา 
ท่ีแตกต่างกนั ในการน้ี (Wijnen et al., 2012)  ไดเ้สนอกรอบในการวเิคราะห์ระบบ 
ธรรมาภิบาลน ้าบาดาลใน 3 ระดบั ประกอบไปดว้ย ระดบันโยบาย ระดบัยทุธศาสตร์ 
และระดบัธรรมาภิบาลในส่วนทอ้งถ่ิน  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั การบริหารจดัการทรัพยากรน ้าบาดาลของประเทศไทย 

ไดมี้การประยกุตน์ าแนวคิดธรรมาภิบาลมาใชใ้นการก าหนดและน านโยบายไปปฏิบติั 
เช่น การจดัตั้งคณะกรรมการน ้าบาดาล ท่ีประกอบไปดว้ยผูส่้วนไดส่้วนเสีย และ

ภาพ 2 กรอบในการวเิคราะห์ระบบธรรมาภิบาลน ้าบาดาลใน 3 ระดบั 
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ผูท้รงคุณวฒิุดา้นน ้าบาดาล การสร้างเครือข่ายการอนุรักษน์ ้าบาดาล และการจดัตั้งกลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้ าบาดาลในบางพื้นท่ี เป็นตน้ หากแต่ความทา้ทายจากการเกิดข้ึนของประชาคม
อาเซียน การบริหารจดัการน ้าบาดาลขา้มพรมแดน (Transboundary Aquifer Management) 
ระหวา่งไทยและเพื่อนบา้น ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าใหต้อ้งสร้างยทุธศาสตร์ธรรมาภิบาล การบริหาร
จดัการน ้าบาดาลอยา่งเป็นระบบและบูรณาการในแอ่งน ้าบาดาล ทั้ง 27 แอ่ง เพื่อน าไปสู่
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการน ้ าบาดาล เสริมสร้างศกัยภาพและ
องคค์วามรู้ดา้นน ้าบาดาลของเจา้หนา้ท่ีและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกระดบั ตลอดจน
ส่งเสริมความเขม้แขง็ขององคก์รในการบริหารจดัการน ้าบาดาล เพื่อน าไปสู่ความเป็น
ศนูยก์ลางในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าบาดาลของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(Groundwater Hub in Southeast Asia) ในอนาคต 

3.2 การบริหารจัดการน า้ใต้ดินร่วมกบัน า้ผวิดิน (Groundwater and surface water 
conjunctive management) (ชนาวชัร อรุณรัตน์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านกัประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ กรมทรัพยากรน ้า ,10 กรกฎาคม 2557) 

ในปัจจุบนั หลายประเทศไดเ้ผชิญกบัความทา้ทายมากข้ึน จากปัญหาการขาด
แคลนน ้า การเพิ่มข้ึนของประชากร การขยายตวัของพื้นท่ีเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม 
(The Secretariat of the Cabinet, 2002) รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
(Climate change) ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของปริมาณน ้าฝนในพื้นท่ีลุ่มน ้า
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาวะฝนท้ิงช่วงหรือเกิดภาวะน ้าแลง้ ปริมาณน ้าในแหล่งน ้าท่ี 
กกัเกบ็ไวไ้ม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม แหล่งน ้า
ใตดิ้นไดถู้กสูบมาใชเ้พิ่มมากข้ึน ส่งผลใหร้ะดบัน ้าบาดาลลดลง แหล่งน ้าใตดิ้นระดบัต้ืน
ไม่สามารถสูบได ้ปริมาณน ้าใตดิ้นไม่เพียงพอต่อความตอ้งการและไม่สามารถคืนกลบัสู่
สภาพสมดุล (Chulalongkorn University, 2009) การสูบน ้าใตดิ้นใกลแ้หล่งตน้น ้า และ
แม่น ้า มีผลต่อการลดลงของน ้าผวิดินและระบบนิเวศในน ้า (Aquatic ecosystems) 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ ซ่ึงมีปริมาณน ้าไหลนอ้ยในแม่น ้า (Naturally lowstream flow) 
การใชท่ี้ดินท่ีเปล่ียนแปลง สร้างผลกระทบต่อปริมาณน ้าท่ีเติมลงไปสู่ชั้นน ้าใตดิ้น และ
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มลพิษในแหล่งน ้า (Brodie et al, 2007) รวมทั้งการเสียสมดุลกลไกการเติมน ้าโดย
ธรรมชาติ (Groundwater recharge) (Chulalongkorn University, 2009)  

จากความทา้ทายขา้งตน้ หลายประเทศไดน้ าแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากร
น ้าแบบผสมผสาน (Integrated Water Resources Management: IWRM) มาประยกุตใ์ช้
ในการด าเนินการ โดยมุ่งเนน้ไปสู่การมีประสิทธิภาพดา้นเศรษฐกิจ (Economic efficiency) 
ความเท่าเทียมทางสังคม (Social equity) และความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 
sustainability) (GWP, 2006a) ผา่นการพฒันาและปรับปรุงการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า
อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวทางหน่ึงในการพิจารณาโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า คือ การบริหารจดัการน ้าใตดิ้นร่วมกบั
น ้าผวิดิน (GWP, 2006b) โดย FAO (1995) ไดใ้หนิ้ยามการใชน้ ้าใตดิ้นร่วมกบัน ้าผวิดิน 
(Conjunctive use) ไวว้า่ “เป็นการใชน้ ้าผวิดินร่วมกบัน ้าใตดิ้นท่ีสอดคลอ้งกนัโดยการ 
บูรณาการใชน้ ้าทั้งสองแหล่งนั้น จะตอ้งไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพพื้นท่ีลุ่มน ้า 
ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความสมดุลต่อความตอ้งการ
ใชน้ ้า (Waterdemand) และอุปทานน ้าตน้ทุน (Water supply)” ซ่ึงแหล่งน ้าทั้งสองแหล่ง
ไดถู้กบริหารจดัการเป็นแหล่งน ้าเดียวกนัและมีการเช่ือมโยงกนัทางกายภาพ (Physical 
connection) (Fullager,2004) จากปัจจยัทางภูมิประเทศ (Topography) ธรณีวิทยา (Geology) 
และอุทกวทิยา (Hydrology) ซ่ึงการไดรั้บ(Gaining stream) และการสูญเสีย (Losing 
stream) ระหวา่งแหล่งน ้าทั้งสองแหล่ง มีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณของน ้าใตดิ้น
และผวิดิน (Baker et al, 2012) 
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ภาพ 3  แสดงการถ่ายเทตามวฏัจกัรน ้าจากการไดรั้บ (Gaining stream) และการสูญเสีย
(Losing stream) ระหวา่งน ้าใตดิ้นและผวิดิน (Reid et al, 2009) 
 

 
 

ภาพ 4  แสดงการถ่ายเทตามวฎัจกัรน ้า การสูญเสีย (Losing stream) ระหวา่งน ้ าใตดิ้น
และผวิดิน ในเขตพื้นท่ีไม่อ่ิมตวัของน ้า (Unsaturated Zone) (Reid et al, 2009) 
 

การได้รับ (Gaining stream) ระดับน ้าในแม่น ้า 
เพิ่มขึ น เนื่องจากระดับน ้าพื นผิวน ้าใต้ดิน 
(Water Table) สูงมากกว่าระดับน ้าในแม่น ้า 
 
การสูญเสีย (Losing stream) ระดับน ้าในแม่น ้า 
มีระดับลดลง เนื่องจากระดับน ้าพื นผิวน ้าใต้ดิน 
(Water Table) ต่้ากว่าระดับน ้าในแม่น ้า 
 
 

การสูญเสีย (Losing stream) ในเขตพื นท่ีไม่
อิ่มตัวของน ้า (Unsaturated Zone) โดยระดับ
น ้าในแม่น ้าจะถ่ายเทลงไปสู่ชั นน ้าระดับพื นผิวน ้า
ใต้ดิน(Water Table) ซึ่งมีระดับต่้ากว่าระดับน ้า
ในแม่น ้า 
 

การสูญเสีย (Losing stream) การเปลี่ยนแปลง
ของระดับน ้าในแม่น ้าท่ีสูงมากขึ น จะไหลถ่ายเท
ไปสู่ระดับพื นผิวน ้าใต้ดิน (Water Table) ซึ่งจะ
ท้าให้มีน ้ามากขึ นในบริเวณฝ่ังแม่น ้า (Bank 
storage) 
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จากความเช่ือมโยงในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าใตดิ้นและผวิดินขา้งตน้ 
รัฐบาลออสเตรเลีย(Australian Government) ไดป้ระยกุตแ์นวทางดงักล่าวและไดจ้ดัท า
กรอบแนวคิดในการบริหารจดัการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั การสร้างเคร่ืองมือสนบัสนุน 
ในการตดัสินใจ (Support of decision-making) การศึกษาและสร้างความเขา้ใจ 
ความเช่ือมโยงระหวา่งน ้าผวิดินและใตดิ้น พร้อมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการน าแบบจ าลองเชิงตวัเลข (Numerical model) และเคร่ืองมือการบริหารจดัการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ช ้โดยกรอบ/แนวทางการบริหารจดัการดงักล่าว สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกพื้นท่ี (Scales) และทุกโครงการ ในระดบัพื้นท่ีลุ่มน ้าและ
ระดบัประเทศ (Brodie   et al, 2007) การไดรั้บ (Gaining stream) ระดบัน ้าในแม่น ้า
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากระดบัน ้าพื้นผวิน ้าใตดิ้น (Water Table) สูงมากกวา่ระดบัน ้าในแม่น ้า
การสูญเสีย (Losing stream) ระดบัน ้าในแม่น ้ามีระดบัลดลง เน่ืองจากระดบัน ้าพื้นผวิน ้า
ใตดิ้น(Water Table) ต ่ากวา่ระดบัน ้าในแม่น ้าการสูญเสีย (Losing stream) ในเขตพื้นท่ี
ไม่อ่ิมตวัของน ้า (Unsaturated Zone) โดยระดบัน ้าในแม่น ้าจะถ่ายเทลงไปสู่ชั้นน ้าระดบั
พื้นผวิน ้าใตดิ้น (Water Table) ซ่ึงมีระดบัต ่ากวา่ระดบัน ้าในแม่น ้าการสูญเสีย (Losing 
stream) การเปล่ียนแปลงของระดบัน ้าในแม่น ้าท่ีสูงมากข้ึน จะไหลถ่ายเทไปสู่ระดบั
พื้นผวิน ้าใตดิ้น (Water Table) ซ่ึงจะท าใหมี้น ้ามากข้ึนในบริเวณฝ่ังแม่น ้า (Bank storage) 

3                                  
ภาพ 5 แผนผงัแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าใตดิ้นร่วมกบัน ้าผวิดิน  
(Brodie et al, 2007) 
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จากเป้าหมายในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าใตดิ้นร่วมกบัน ้าผวิดินดงักล่าว 
รัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Government) ไดก้  าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) การก าหนดขอบเขตการบริหารจดัการ (Identify management setting) 
เป็นการก าหนดพื้นท่ีการด าเนินการของลุ่มน ้า การก าหนดประเดน็ปัญหาและปัจจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาจากแผนและนโยบาย (Planning and Policy) ท่ีมีอยู ่ 
การวเิคราะห์โอกาสและขอ้จ ากดัในการด าเนินการ การคน้หาประเดน็ส าคญัของ 
การบริหารจดัการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการบริหารจดัการลุ่มน ้า (Catchment Issues) 
การวเิคราะห์ปริมาณการใชน้ ้าใตดิ้นและผวิดินปัจจุบนั รวมทั้งขอ้มูลการใชน้ ้ า 
และส่ิงก่อสร้างท่ีไดด้ าเนินการก่อสร้างในพื้นท่ีท่ีพิจารณา (Water Use and water 
resource development) 

2) การประเมินดา้นทรัพยากรน ้า (Assess water resources)จะด าเนินการเก่ียวกบั
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลลกัษณะทางอุทกวทิยา (Hydrology) ธรณีวทิยา(Geology) ลกัษณะ
พื้นท่ี (Topography) และการใชท่ี้ดิน (Land use) รวมทั้งการวิเคราะห์ความเช่ือมโยง 
(Interaction)ระหวา่งน ้าใตดิ้นและผวิดินในเชิงพื้นท่ี (Spatial) และช่วงเวลา (Temporal) 
จากการส ารวจภาคสนาม (Fieldobservation) การวดัการไหลซึมของน ้าจากผวิดินลงสู่ 
น ้าใตดิ้น (Seepage measurement) การใชต้วัช้ีวดัทางดา้นนิเวศวทิยา(Ecological 
indicators) การจดัท าแผนท่ีพนัธุ์พืชและส่ิงมีชีวิตในดิน เพื่อก าหนดปริมาณการใชน้ ้าใตดิ้น 
รวมทั้งการจดัท าแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา (Hydrological mapping) เพื่อก าหนดลกัษณะ 
การไหลของน ้า การศึกษาดา้นอุทกเคมี (Hydrochemical studies) และการศึกษาสมดุล 
น ้า (Water budget) 

3) ความเขา้ใจและการพยากรณ์ (Understand and Predict)จากขอ้มูลพื้นฐาน 
(Baseline) ท่ีไดรั้บจากขั้นตอนท่ี 2 จะน าไปสู่ขั้นตอนการพฒันาความเขา้ใจใน 
ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งน ้าใตดิ้นและผวิดินและการพฒันาแนวคิดแบบจ าลอง 
(Conceptual model) ท่ีจะช่วยในการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัค่าขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
จากการส ารวจภาคสนาม (Field Observation) และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน โดยผลลพัธ์ 
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ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ดงักล่าว จะแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบท่ีส าคญัต่อปริมาณและ
คุณภาพน ้า การเปล่ียนแปลงสมดุลน ้าในแต่ละช่วงเวลา/ฤดูกาล และการคาดการณ์ และ
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต จากการเปล่ียนแปลงสภาพเง่ือนไข 
ของลุ่มน ้า เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) หรือผลกระทบ 
จากการสูบน ้าใตดิ้นมาใช ้พร้อมทั้งใชเ้คร่ืองมือดงักล่าว ในการส่ือสารในการบริหาร
จดัการทรัพยากรน ้าของลุ่มน ้าทั้งน้ี การพฒันาแบบจ าลองนั้น จะตอ้งสามารถบ่งช้ี 
ไดถึ้งขอ้มูลท่ีตอ้งการและขอ้มูลส าคญัท่ีขาดหายไป (Key informationgap) ของ
แบบจ าลอง (Brodie et al, 2007) ในส่วนการปรับปรุงความถูกตอ้งของแบบจ าลองนั้น 
จะวเิคราะห์จากค่าผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากแบบจ าลอง รวมทั้งการวเิคราะห์ความความ
น่าเช่ือถือ (Uncertainty) ซ่ึงขอ้ผดิพลาดดงักล่าว อาจจะเกิดข้ึนจากค่าขอ้มูลท่ีผดิพลาด 
(Input data error) และการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี (Black et al, 2011) 

4) การก าหนดเป้าหมายในการบริหารจดัการ (Set management targets) 
เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในกระบวนการวางแผน การก าหนดเป้าหมายในการบริหารจดัการ
จะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้จ ากดัในการจดัสรรน ้าใตดิ้นและผวิดิน และการก าหนดปริมาณการไหลของน ้า
(Minimum flow) ส าหรับระบบนิเวศลุ่มน ้า 

5) การพฒันาและการก าหนดทางเลือกในการบริหารจดัการ(Develop and 
implement management options) การพฒันาและการก าหนดทางเลือกในการบริหาร
จดัการจะเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งประเดน็นโยบายและทางเลือกในการลงทุน  
โดยในประเดน็โยบายจะเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชนท์รัพยากรน ้า เช่น  
การออกใบอนุญาตการใชน้ ้า (Licensing) การก าหนดขอ้บงัคบั (Regulation) การก าหนด
พื้นท่ีอนุรักษ ์(Buffer zone) การจดัสรรน ้า (Water allocation) และในประเดน็ทางเลือก
ในการลงทุน เช่น ทางเลือก/รูปแบบในการก่อสร้างแหล่งกกัเกบ็น ้า (Storages) และ
ระยะเวลาการคืนทุน (Recovery cost) โดยจะพิจารณาขอ้มูลพื้นฐานลุ่มน ้าปัจจุบนั
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าของลุ่มน ้า รวมทั้ง
ทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหารจดัการ เช่น ระยะเวลา งบประมาณ เจา้หนา้ท่ี และ
ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 



44 

6) การทบทวนและการติดตามตรวจสอบ (Monitor and review performance) 
การติดตามตรวจสอบ (Monitor) เป็นส่วนส าคญัในการด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดข้ึน โดยประเดน็ดงักล่าวจะก าหนดตวัช้ีวดัท่ีส าคญั (Key indicators) ในระดบั
เชิงพื้นท่ี (Spatial) และช่วงเวลา(Temporal) เช่น การวดัระดบั ปริมาณ และการไหล 
ของน ้าผวิดิน ระดบัน ้าและคุณภาพน ้าใตดิ้น สภาพการใชท่ี้ดิน รวมทั้งระบบนิเวศวทิยา 
ส าหรับการทบทวนการด าเนินงานนั้น จะพิจารณาการประเมินสภาพลุ่มน ้า เช่น  
การก าหนดประเดน็ท่ีส าคญัในการด าเนินการ การบ่งช้ีขอ้มูลส าคญัท่ีขาดหายไป 
(Information gaps) การพฒันาความเช่ือมัน่ของแบบจ าลอง และการแสวงหาแนว
ทางการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 

ส าหรับประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามแนวทางดงักล่าวขา้งตน้นั้น 
จ าเป็นตอ้งก าหนดบทบาทและความรับผดิชอบ (Roles and responsibilities)  
ของหน่วยงานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งชดัเจนรวมทั้งการมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียม
และความร่วมมืออยา่งแขง็ขนัในทุกระดบั ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการด าเนินการ  
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการบริหารจดัการ ส าหรับประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการบริหารจดัการ
น ้าใตดิ้นร่วมกบัน ้าผวิดิน ไดแ้ก่ 

1) การพฒันาการเขา้ถึงการใชน้ ้าอยา่งย ัง่ยนื 
2) การสร้างความยดืหยุน่ใหก้บัองคก์รลุ่มน ้าในการเขา้ถึงแหล่งน ้า และ มีแหล่ง

น ้าตน้ทุนมากข้ึน 
3) สามารถเฉล่ียน ้ าตน้ทุนไดม้ากข้ึน โดยการกกัเกบ็และการเกบ็รักษาน ้าส่วนเกิน 
4) แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าขององคก์รลุ่มน ้ า 
5) องคก์รลุ่มน ้าสามารถบริหารจดัการทรัพยากรน ้าและส่ิงแวดลอ้มใหบ้รรลุ

เป้าหมายไดม้ากข้ึน 
6) รัฐบาลสามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิดา้นทรัพยากรน ้ าตามความตอ้งการของ

ประเทศ (Brodie et al, 2007) 
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4. ทรัพยากรน า้บาดาลจังหวดัขอนแก่น 
    

                          
ภาพ 6  แผนท่ีแสดงคุณภาพและปริมาณน ้าบาดาลจงัหวดัขอนแก่น 
 

              
ภาพ  7  คู่มือการใชแ้ผนท่ีน ้าบาดาล 
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ภาพ 8  ตวัอยา่งแผนท่ีน ้าบาดาล ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
 
ตาราง 4  
รายงานความเสียหายจากภยัพิบติัและการให้ความช่วยเหลือจังหวดั ขอนแก่น  

ปี 
เกษตรกร 
(ราย) 

พื้นท่ีประสบภยัดา้นพืช (ไร่) รวมพื้นท่ี
เสียหายทั้งส้ิน

(ไร่) 

มูลค่าชดเชย 
(บาท) ขา้ว พืชไร่ 

พืชสวนและ

อ่ืน ๆ 

2553 23,985 1,976.00 130,943.75 3,159.75 136,079.50 113,679,066.75 

2555 63,609 466,940.25 464.00 27.00 467,431.25 283,378,785.02 

 

(ท่ีมา : ส านกังานพฒันาท่ีดินจงัหวดัขอนแก่น, 2557) 
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ตาราง  5   
จ านวนบ่อน า้บาดาลจังหวัดขอนแก่น (ข้อมลูส านักทรัพยากรน า้บาดาลเต 4 ขอนแก่น  
ณ วนัท่ี 18  มิถนุายน  2556) 

อ าเภอ 
ใชไ้ด-้
กร่อย 

ใชไ้ด-้
จืด 

ใช้
ไม่ได-้
น ้าเคม็ 

ใช้
ไม่ได-้
น ้าแหง้ 

ใช้
ไม่ได-้
ไม่ระบุ 

ใช้
ไม่ได-้
อ่ืนๆ 

ผลรวม
ทั้งหมด 

ใชไ้ด ้
ใช้

ไม่ได ้

กระนวน 1 197 -  39 94 13 344 198 146 

เขาสวนกวาง 2 84 -  10 68 3 167 86 81 

โคกโพธ์ิไชย 11 54 2 6 36 1 110 65 45 

ชนบท 24 128 2 4 53 11 222 152 70 

ชุมแพ 4 366 1 2 197 32 602 370 232 

ซ าสูง 1 56 9 5 25  - 96 57 39 

น ้าพอง 11 178 2 21 117 30 359 189 170 

โนนศิลา  - 31 2 3 7  - 43 31 12 

บา้นไผ ่ 63 332 9 17 81 42 544 395 149 

บา้นฝาง 12 139 9 14 99 5 278 151 127 

บา้นแฮด 7 126 -  2 19 22 176 133 43 

เปือยนอ้ย 6 105 2 1 36 2 152 111 41 

พระยนื 7 99 6 3 49 4 168 106 62 

พล 37 186 11 3 92 17 346 223 123 

ภูผาม่าน  - 53  - 2 45 1 101 53 48 

ภูเวยีง 9 355 5 11 156 13 549 364 185 

มญัจาคีรี 22 174 8 10 198 13 425 196 229 

เมืองขอนแก่น 44 351 25 43 213 27 703 395 308 

แวงนอ้ย 8 78 5 4 54 10 159 86 73 

แวงใหญ่ 9 109 5 3 34 4 164 118 46 

สีชมพู 1 207 -  2 144 2 356 208 148 

หนองนาค า  - 78 -  2 10 3 93 78 15 
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ตาราง  5  (ต่อ) 
จ านวนบ่อน า้บาดาลจังหวัดขอนแก่น (ข้อมลูส านักทรัพยากรน า้บาดาลเต 4 ขอนแก่น  
ณ วนัท่ี 18  มิถนุายน  2556) 

อ าเภอ 
ใชไ้ด-้
กร่อย 

ใชไ้ด-้
จืด 

ใช้
ไม่ได-้
น ้าเคม็ 

ใช้
ไม่ได-้
น ้าแหง้ 

ใช้
ไม่ได-้
ไม่ระบุ 

ใช้
ไม่ได-้
อ่ืนๆ 

ผลรวม
ทั้งหมด 

ใชไ้ด ้
ใช้

ไม่ได ้

หนองเรือ 5 342  - 10 198 30 585 347 238 

หนองสองหอ้ง 36 192 4 7 95 31 365 228 137 

อุบลรัตน ์ 4 120 -  3 60 10 197 124 73 

 ผลรวมทั้งหมด  324  4,140  107  227  2,180  326  7,304  4464 2840 

 
การด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น (2558, อดัส าเนา) 

ไดร้ะบุขอ้มลูการด าเนินงานโครงการ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากจงัหวดัขอนแก่น ตามแผนปฏิบติั
ราชการประจ าปีของจงัหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ใหส้ านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น เป็นผูด้  าเนินการรับผดิชอบโครงการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดงัปรากฏรายละเอียดตามตารางท่ี 3 
 
ตาราง 6  
ตารางโครงการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในความรับผิดชอบ
ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัขอนแก่น 
ล าดับที่ รายละเอยีดโครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน ้ า
ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 1.5 แรงมา้ พร้อมตูค้วบคุม จ านวน 50 บ่อ 14,715,000.- 

 

2 โครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลงังาน
ทดแทน กิจกรรมขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ติดตั้งเคร่ือง
สูบน ้าดว้ยไฟฟ้า 1.5 แรงมา้ พร้อมตูค้วบคุม จ านวน 50 บ่อ 14,715,000.- 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
โครงการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัขอนแก่น 
ล าดับที่ รายละเอยีดโครงการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

3 โครงการศูนยก์ลางประชุมนานาชาติและการท่องเท่ียวก่อน
ประวติัศาสตร์ 
- โครงการมหศัจรรยไ์ดโนเสาร์ประเทศไทย@ขอนแก่น 3,100,000.- 

 

4 โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า 
- โครงการคืนคลองให้น ้ าไหล คืนความสดใสให้แม่น ้ าทัว่
ประเทศ จงัหวดัขอนแก่น 1,799,700.- 

 

5 โครงการฟ้ืนฟูอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
- โครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดินฯ สืบสานแนวทาง
พระราชด าริเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 500,000.- 

 

6 โครงการเติมน ้ าในแหล่งน ้ าหลกั (เข่ือนอุบลรัตน์) จงัหวดั
ขอนแก่น 1,939,400.- 

 

7 โครงการรักษาสมดุลธรรมชาติในจงัหวดั 
- กิจกรรมอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4,745,000.- 

 

8 โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองส่ิงแวดล้อมดี 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 2,060,000.- 

 

 รวม 43,574,100.-  

 
ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูเ้สนอผลงานไดศึ้กษา กิจกรรมขดุเจาะบ่อบาดาล 

เพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพ
อุตสาหกรรมพืชอาหารและพลงังานทดแทน และภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันา
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในทอ้งท่ี 12 อ าเภอ 
จ านวน 100 แห่ง/กลุ่ม วงเงินงบประมาณรวม  29,430,000  บาท โดยส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น (2558) ไดร้ะบุขอ้มูลโครงการ 
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ตามประเดน็ยทุธศาสตร์จงัหวดัขอนแก่น ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาเศรษฐกิจใหมี้ความมัน่คง 
และมีความสามารถทางการแข่งขนั โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

หลกัการและเหตุผล 
จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ขอ้ 1.4  ส่งเสริมใหมี้การบริหารจดัการน ้า 

แบบบูรณาการ ซ่ึงตอ้งการใหป้ระชาชนในทุกลุ่มน ้ าของประเทศมีปริมาณน ้าท่ีเพียงพอ
ต่อการประกอบอาชีพการเกษตร และอุปโภค บริโภค กระจายอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
ประกอบกบัยทุธศาสตร์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ท่ีตอ้งเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนัของสินคา้ทางดา้นผลผลิตภาคการเกษตรใหมี้ปริมาณเพิ่มข้ึนของผลผลิต
ต่อไร่ ลดตน้ทุน เพิ่มผลก าไรใหเ้กษตรกร 

พื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่นเกิดภาวะภยัแลง้และฝนท้ิงช่วงทุกปี การหวงัพึ่งพาน ้าฝน 
หรือน ้าผวิดินเพื่อท าเกษตรจึงไม่สามารถท าใหเ้กษตรกรอยูร่อดได ้เกษตรกรตอ้งการ 
มีน ้าส าหรับท าการเพาะปลูก จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ เพื่อให้
เกษตรกร มีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีอาชีพท่ีมัน่คง และไม่ตอ้งยา้ยถ่ินฐานเพื่อไปประกอบอาชีพอ่ืน 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อใหเ้กษตรกรนอกเขตชลประทานมีน ้าใชเ้พื่อการเกษตรในภาวะฝนท้ิงช่วง

และในฤดูแลง้  
2) เพื่อเป็นตน้แบบในการน าทรัพยากรน ้าใตดิ้นหรือน ้าบาดาลมาใชป้ระโยชน์

ทางการเกษตรใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพพื้นท่ี  
3) เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรไดท้ราบแนวทางการบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าและ

พฒันาอาชีพใหเ้กิดความยัง่ยนื  
ความสอดคล้องกบัแผนพฒันาจังหวดักบัประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดักบัประเดน็ยทุธศาสตร์การจดัสรร

งบประมาณ ดา้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดบัรายได ้พฒันาการคา้
การท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั 

ประเภท/ลกัษณะของโครงการ 
เป็นโครงการเพื่อการพฒันา/มีลกัษณะเป็นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
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ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ปี เร่ิมตน้ปี  2558  ส้ินสุดปี  2558 
 

พืน้ทีด่ าเนินการ  
1) โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าไฟฟ้า ภายใต้

โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50 แห่ง/กลุ่มเกษตรกร 
อ าเภอ   จ านวนบ่อ  อ าเภอ   จ านวนบ่อ 
เมือง        5   โนนศิลา        5  
สีชมพ ู        6   ชนบท              4 
ชุมแพ        5   เปือยนอ้ย        5 
หนองเรือ       5   บา้นฝาง        5 
หนองนาค า       5   ภูผาม่าน        5 
2) โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าไฟฟ้า ภายใต้

โครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลงังานทดแทน 50 แห่ง/ 
กลุ่มเกษตรกร 

อ าเภอ   จ านวนบ่อ อ าเภอ   จ านวนบ่อ  
ภูเวยีง          8  เปือยนอ้ย       10 
หนองเรือ       10  หนองนาค า       10  
บา้นฝาง       10  เวยีงเก่า         2   
 

กลุ่มเป้าหมาย และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร 
2) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย : เกษตรกรท่ีไดใ้ชน้ ้ าและเกษตรกรท่ีไม่ไดใ้ชน้ ้ าจากโครงการน้ี 
ผลลพัธ์ 
พื้นท่ีท าการเกษตรไดรั้บผลประโยชนป์ระมาณ  3,000– 5,000  ไร่ จ  านวน  300 – 400 

ครัวเรือน 
ผลกระทบเชิงบวก 
1) ชุมชนมีแหล่งน ้าตน้ทุนเพิ่มข้ึน 
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2) ชุมชนมีแหล่งน ้าเก้ือหนุนในการท าการเกษตร 
3) ชุมชนมีอาชีพท่ีย ัง่ยนื 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) ส ารวจพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจดัท าเป็นโครงการ 
2) เจาะบ่อน ้าบาดาลใหก้บัพื้นท่ีเป้าหมาย 
3) ติดตั้งระบบสูบน ้าไฟฟ้า ขนาด 1.5 แรงมา้ พร้อมตูค้วบคุม 
4) ส่งมอบท่อกระจายน ้าพร้อมอุปกรณ์ขอ้ต่อเขา้แปลงเกษตร 
5) อบรมเกษตรกร 
6) ประเมินผลโครงการ 
 

วงเงินงบประมาณในการด าเนินงาน 
1) โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าไฟฟ้า ภายใต้

โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
งบประมาณรวม 14,715,000 บาท 

 - งบลงทุน (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) จ  านวน 14,349,600  บาท 
 - งบด าเนินงาน 365,400 บาท 
2) โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าไฟฟ้า ภายใต้

โครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลงังานทดแทน  
งบประมาณรวม 14,715,000 บาท 

 - งบลงทุน (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) จ  านวน 14,349,600  บาท 
 - งบด าเนินงาน 365,400 บาท 
 

5. แนวคดิด้านการติดตามและประเมนิผล 
การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการท่ีส าคญักระบวนการหน่ึงของ

กระบวนการจดัการองคก์ร ซ่ึง วลิเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช์
จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.) ไดใ้หค้  านิยามวา่ การจดัการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการ
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ส าหรับการประสานและบูรณาการการใชท้รัพยากรเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร
ดว้ยการใชค้นซ่ึงคนจะใชเ้ทคนิค และข่าวสารในโครงสร้างขององคก์ร” ซ่ึงจาก 
ค าจ  ากดัความน้ี ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่การจดัการหมายถึงการปฏิบติั ซ่ึงอาศยัองคค์วามรู้
ของทฤษฎีองคก์ารมาใชใ้หบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงอาจจะเป็นผลผลิต บริการ 
หรือความพึงพอใจ ซ่ึงกระบวนการจดัการดงักล่าวประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) 
การจดัองคก์ร (Organizing) การเป็นผูน้  า (Leading) และการประเมินผล (Evaluation) 
ส าหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบนันั้น ตามแนวคิดของ Robert S. 
Kaplan และ David P. Norton2 ไดเ้สนอแนวคิด Balanced Scorecard  เพื่อใชใ้นการ
วดัผลของกิจการท่ีจะท าใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเห็นภาพรวมขององคก์รไดช้ดัเจนข้ึน  
ใหไ้ดก้ารวดัผลของกิจการท่ีจะท าใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเห็นภาพรวมขององคก์รไดช้ดัเจนข้ึน 
ใหไ้ดภ้าพรวมขององคก์รอยา่งสมดุลข้ึน โดยการวดัผลนอกจากการวดัทางดา้นการเงิน
ท่ีเป็นผลของการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ ตอ้งมีการวดัผลดา้นกระบวนการ
บริหารงาน การสร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ ตลอดจนสร้างนวตักรรมและการเรียนรู้
ใหแ้ก่องคก์รเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างอนาคตใหแ้ก่องคก์ร
ดว้ยแนวคิดน้ีผูบ้ริหารสามารถประเมินศกัยภาพโดยรวมขององคก์รและความสามารถ
ในการแข่งขนัและอนาคตขององคก์รนั้นๆไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน โดยขอบเขตหรือ
องคป์ระกอบในการวดัผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard ภายใตมุ้มมองแต่ละดา้นนั้น
จะประกอบดว้ยประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ 

1) วตัถุประสงค ์(objective) เพื่อเป็นการก าหนดวตัถุประสงคข์องแต่ละมุมมอง 
ท่ีตอ้งการจะช้ีวดั 

2) ตวัช้ีวดั (Performance Indication) คือ ตวัช้ีวดันั้นจะแสดงใหเ้ห็นวา่องคก์รได้
บรรลุถึงวตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้นหรือไม่ 

3) เป้าหมาย (Target ) คือ เป้าหมายหรือค่าตวัเลขท่ีตั้งไว ้เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุ 
ถึงค่านั้นๆ 

4) แผนงาน โครงการท่ีตั้งใจ (Initiatives) คือ แผนการปฏิบติังานท่ีมีการล าดบั
เป็นขั้นๆ ในการจดัท ากิจกรรมซ่ึงจากแนวคิดดงักล่าว สามารถน า มาก าหนดเป็นตวัแบบ
เพื่ออธิบายกระบวนการบริหารจดัการองคก์รในภาพรวม ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหวา่ง



54 

แนวคิดดา้นการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ วดัผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard 
ภายใตต้วัแบบของทฤษฎีระบบไดด้งัน้ี 

       
ภาพ 9  
ภาพตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฏีระบบ 

 
จากแผนภาพขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการในการบริหารจดัการองคก์ร

โดยจะเร่ิมตั้งแต่ปัจจยัน าเขา้ (Input) อนัประกอบดว้ยความตอ้งการหรือขอ้เรียกร้อง
(Demand) และแรงสนบัสนุน (Support) ท่ีเป็นเสมือนแรงผลกัดนัหรือแรงกระตุน้ 
ใหอ้งคก์รเร่ิมกระบวนการในการบริหารจดัการ (Internal Process) เพื่อก่อใหเ้กิดผลผลิต 
(Output)หรือผลลพัธ์ (Outcome) ท่ีสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการหรือการ
สนบัสนุนต่างๆซ่ึงผลผลิตหรือผลลพัธ์ดงักล่าวน้ี จะเป็นผลสะทอ้น (Feed Back) กลบัมา
เป็นปัจจยัน าเขา้อีกคร้ังหน่ึง โดยมีกระบวนการควบคุมและประเมินผลเป็นอีกปัจจยั 
ในการช่วยสะทอ้นผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผลลพัธ์และผลผลิต 
กลบัไปสู่กระบวนการบริหารจดัการ เพื่อปรับปรุงกลยทุธ์ พฒันากระบวนการ ปรับปรุง 
หรือขยายผลการด าเนินการต่อไป 

ในดา้นการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานนั้น เกณฑใ์นการ 
วดัความส าเร็จในผลิตภาพทั้งในดา้นการปฏิบติังานและการบริหารจดัการมิไดมี้เพียงแค่
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพเท่านั้น ยงัมีหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
อีกดงัต่อไปน้ี 
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5.1 แนวคดิในการควบคุมและประเมนิผลแผนกลยุทธ์ มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่  
1) การติดตามผลการด าเนินการ (Track Status) เป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูบ้ริหาร

ท่ีจะสร้างความมัน่ใจไดว้า่ การปฏิบติังานขององคก์รเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งและ
สามารถสร้างผลงานท่ีสอดคลอ้งตามเป้าประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีวางเอาไว ้ 
การติดตามผลการด าเนินงานจะช่วยใหผู้บ้ริหารทราบขอ้มูลท่ีเป็นตวับ่งช้ีปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลแก่ผูบ้ริหารในการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใหส้อดรับ 
กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป การติดตามผลการด าเนินงานน้ี หมายความรวมถึงการ
รวบรวมผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่างๆ สอดคลอ้ง
ตามตวัช้ีวดัผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละระดบัท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแผนปฏิบติังาน
ประจ าปี 

2) การรายงานความกา้วหนา้ (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลงัจาก
ท่ีไดมี้การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ภายใตก้รอบของ
ตวัช้ีวดัผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแลว้ เป็นหนา้ท่ีของผูมี้หนา้ท่ี 
ในการก ากบัติดตามผลท่ีจะตอ้งจดัท ารายงานสรุปเสนอต่อผูบ้ริหารใหไ้ดรั้บทราบ
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งขอ้มูลยอ้นกลบัใหแ้ก่
ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยใหผู้รั้บผดิชอบแต่ละระดบั ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

3) การวดัผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบดว้ย
กระบวนการยอ่ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และประเมินผล
ขอ้มูล และการน าเสนอผลการประเมิน การวดัผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผล
ส าเร็จของการปฏิบติังานตามแผนในแต่ละรอบเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนกลยทุธ์รอบต่อไปขององคก์ร 

5.2 แนวคดิและหลกัการในด้านการควบคุมและติดตามผลการปฏบัิติงาน ไดแ้ก่ 
กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1) การก าหนดมาตรฐานท่ีใชว้ดั (Establishing Standard) ทุกองคก์รจะมี
วตัถุประสงคข์ององคก์ร ดงันั้นมาตรฐานท่ีก าหนดนโยบายจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคน์ั้น มาตรฐานโดยทัว่ไปแยกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
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1.1) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซ่ึงวดัดว้ยปริมาณ คุณภาพ ตน้ทุน 
และเวลาท่ีใช ้จ านวนเงินท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบังบประมาณ จ านวนหน่วยผลิต และขนาด
ของบริการท่ีใชใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด 

1.2) มาตรฐานปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิต (Input Standard) จะวดัดว้ยความพยายาม
ท่ีใหก้บังาน (Work Effort) เช่น การวดัประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรเป็นตน้ 

2) การวดัผลงานท่ีท าไดจ้ริง (Measuring Actual Performance) ไดแ้ก่ การวดัผลงาน
ท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นหน่วยการผลิตท่ีจริง หรือความพยายามท่ีใหก้บังานจริง หน่วยวดัท่ีใช้
จะตอ้งเป็นอยา่งเดียวกนักบัมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนมา เช่น จ านวนท่ีผลิต จ านวนวนัท่ี
ขาดงาน จ านวนแฟ้ม จ านวนรายไดท่ี้เกิดข้ึน ซ่ึงผลงานเหล่าน้ี ไดม้าจากการรายงาน  
การสังเกต และสถิติตวัเลขต่างๆ 

3) การเปรียบเทียบผลงานท่ีท า ไดจ้ริงกบัมาตรฐาน (Comparing Actual 
Performance with Standard) เป็นการเปรียบเทียบเน้ือหาความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน ระหวา่ง
หน่วยงานท่ีท าใหจ้ริงกบัมาตรฐาน 

4) การแกไ้ขใหถู้กตอ้ง (Taking Corrective Action) ไดแ้ก่ การด าเนินการ
ทางดา้นการบริหาร เม่ือพบความแตกต่างระหวา่งผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง กบัมาตรฐานเพื่อ
ปรับการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีตอ้งการ 

5.3 เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
1) การควบคุมดา้นคุณภาพ หมายถึงเทคนิคต่างๆ ท่ีน ามาใชเ้พื่อวดัวา่สินคา้และ

บริการท่ีผลิตไดน้ั้น ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
2) การควบคุมดา้นปริมาณ คือการควบคุมท่ีมีการใชต้วัเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้

วดัผลในทางปริมาณ เช่นการวดัจ านวนผลผลิตวา่เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่ 
3) การควบคุมดา้นค่าใชจ่้าย โดยการใชร้ะบบงบประมาณเพื่อควบคุมค่าใชจ่้าย 

ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีส าคญัและนิยมใชม้ากท่ีสุด โดยการใหห้น่วยงานจดัท างบประมาณ 
การใชจ่้ายในทุกๆ ดา้นไวล่้วงหนา้ เม่ือเขา้สู่ขั้นตอนการปฏิบติั ผูบ้ริหารก ็
จะสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายโดยวดัผลการใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนกบังบประมาณท่ีตั้งเอาไว ้

4) การควบคุมดา้นเวลา คือการควบคุมใหง้านต่างๆ ด าเนินไปไดโ้ดยสามารถ
จดัท าไดเ้สร็จตามก าหนดเวลาท่ีวางเอาไว ้



57 

5.4 การควบคุมและตดิตามผลทีม่ปีระสิทธิภาพ ประกอบดว้ย  
1) ความถูกตอ้ง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีถูกตอ้งจะท าให้

เกิดความน่าเช่ือถือ และน าไปใชไ้ดผ้ลตามท่ีตอ้งการ หากการควบคุมเกิดจากขอ้มูล 
ท่ีไม่ถูกตอ้ง จะท าใหฝ่้ายบริหารแกไ้ขไม่ตรงจุด โดยไม่อาจทราบไดว้า่ควรแกไ้ข
อยา่งไร หรือควรด าเนินการต่อไปอยา่งไร 

2) ความทนัเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตอ้ง
สามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริหารสนใจและเอาใจใส่ไดท้นัเวลา เพื่อการแกไ้ข หรือป้องกนั
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน โดยขอ้มูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมาย
เลยหากไดรั้บมาล่าชา้กวา่เวลาอนัควร ดงันั้นระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตอ้ง
สามารถน ามาใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัเวลา 

3) ความประหยดั (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะตอ้งสามารถท า
ใหเ้กิดประโยชนท่ี์คุม้ค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยจะตอ้งใชร้ะดบั 
ของการควบคุมใหน้อ้ยท่ีสุด ประหยดัท่ีสุด แต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) ความยดืหยุน่ (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตอ้งมีความ
ยดืหยุน่ สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและการเกิดข้ึนใหม่ของสถานการณ์ต่างๆ  
ซ่ึงระบบการควบคุมควรปรับตวัตามเวลาและสภาพแวดลอ้ม 

5) การสามารถเขา้ใจได ้(Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผล
ควรมีความซบัซอ้นนอ้ยท่ีสุด เพื่อความสะดวกในการใช ้และคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
การควบคุมสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

6) การมีมาตรฐานท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การก าหนดมาตรฐาน
ของการควบคุมและติดตามผลจะตอ้งสมเหตุสมผล และสามารถท าไดจ้ริงจึงจะสามารถ
จูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานปฏิบติัตามได ้

7) การจดัระบบอยา่งมีกลยทุธ์ (Strategic Placement) ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัวาง
ระบบการควบคุมและติดตามผลอยา่งมีกลยทุธ์ อนัจะท าใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์
ในการควบคุมได ้ซึงระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม 
เหตุการณ์ และการด าเนินงานทุกอยา่งภายในองคก์ร ซ่ึงถา้หากองคก์รน าระบบ 
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การควบคุมและติดตามผลมาใชโ้ดยขาดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม กจ็ะไม่สามารถบรรลุผลตาม
ตอ้งการได ้

8) การเนน้กฎแห่งขอ้ยกเวน้ (Emphasis on The Exception) ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ผูบ้ริหารไม่สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอยา่งได ้จึงตอ้งเนน้เฉพาะเร่ืองท่ีส าคญั 
หรือควบคุมติดตามเฉพาะในหลกัใหญ่ท่ีเป็นสาระส าคญัจริงๆ ไม่ใช่ลงไปดู 
ในรายละเอียดทุกเร่ือง การเขา้ไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อการ 
ใชอ้  านาจในการบริหารจดัการ อีกทั้งส่งผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวั 

9) การใชม้าตรการหลายๆอยา่ง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามท่ีเนน้
จุดใดจุดหน่ึง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง จะท าใหม้องปัญหาไม่ครอบคลุม เพราะ
งานแต่ละงานยอ่มมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตาม
ผลจึงควรก าหนดใหเ้หมาะสมส าหรับกิจกรรมแต่ละประเภท 

10) การแกไ้ขใหถู้กตอ้ง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เป็นการแจง้ใหรู้้วา่มีขอ้บกพร่องผดิพลาดอะไรเกิดข้ึนเท่านั้น 
แต่จะตอ้งเสนอแนะดว้ยวา่ ควรจะด าเนินการแกไ้ขอยา่งไรเพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง และ
สามารถด าเนินการต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและประสบผลส าเร็จ 

5.5 คุณลกัษณะของการควบคุมและติดตามผลทีด่ี ไดแ้ก่  
1) ตอ้งประหยดั ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีนอกจากจะตอ้งช่วยใหเ้กิด

ความมัน่ใจวา่องคก์รจะสามารถท างานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งเอาไวแ้ลว้ ในเวลา
เดียวกนัการควบคุมและติดตามผลจะตอ้งคุม้ค่ากบัตน้ทุนในการด าเนินการดว้ย ระบบ
การควบคุมและติดตามผลท่ีมากเกินความจ าเป็น มีวธีิการหรือเทคนิคท่ียุง่ยาก และเสีย
ค่าใชจ่้ายสูงนั้น ยอ่มท าใหเ้กิดผลเสียมากกวา่ผลดี ผูบ้ริหารจึงควรค านึงถึงตน้ทุนทั้งใน
แง่ของระยะเวลาและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการควบคุมและติดตามผลดว้ย 

2) รายงานผลตอ้งรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะตอ้งสามารถรายงานผล
ความแตกต่างระหวา่งเป้าหมายท่ีพึงไดรั้บกบัผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงได ้
อยา่งรวดเร็ว เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถด าเนินการแกไ้ข และปรับปรุงขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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3) เนน้ส่วนส าคญัของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะตอ้งเนน้ถึงส่วน
ส าคญัของผลงานอนัจะส่งผลต่อความส าเร็จตามวตัถุประสงคก์ารวดัในรายละเอียด
ปลีกยอ่ยท่ีไม่ใช่ส่วนส าคญัของความส าเร็จของงานตามวตัถุประสงคย์อ่มไม่เกิด
ประโยชน์ เพราะจะไม่ช่วยช้ีใหเ้ห็นถึงคามเป็นไปท่ีแทจ้ริงซ่ึงจะมีผลต่อความส าเร็จของ
องคก์ร 

4) สามารถเขา้ใจไดง่้าย การควบคุมและติดตามผลจะตอ้งเขา้ใจง่าย ไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น เพราะหากกระบวนการมีความยุง่ยากซบัซอ้น หรือเล่ือนลอยจนยากท่ีจะเขา้ใจ 
กย็อ่มไม่เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติัตาม และไม่อาจก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นทางปฏิบติัได ้

5) เป็นท่ียอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการช้ีแจงใหผู้ป้ฏิบติัเลง็เห็นถึง
ประโยชนแ์ละเหตุผลประกอบ เพื่อใหผู้ป้ฏิบติัเกิดความยอมรับ และทุ่มเทในการปฏิบติั
หนา้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

5.6 ประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผล มีดงัต่อไปน้ี  
1) ท าใหง้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกนั ไม่วา่จะเป็นงานของแต่ละคน หรืองาน

ของแต่ละกลุ่ม รวมถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคลอ้งกนั นอกจากนั้นงานตามแผน
ระยะสั้นและแผนระยะยาวของทั้งองคก์รสอดคลอ้งกนัอีกดว้ย 

2) ท าใหเ้ป้าหมายขององคก์รส าเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลกัและเป้าหมายรอง 
เกิดข้ึนอยา่งสอดคลอ้ง เหมาะสมอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีต ่าสุด 

3) ท าใหว้ธีิการปฏิบติันโยบาย และกฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆขององคก์รด าเนินไป
ในแนวทางเดียวกนั ตลอดทั้งระบบ 

4) ช่วยป้องกนัมิใหท้รัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน ถูกใชไ้ปอยา่งไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือตอ้งสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน ์

5) ช่วยรักษาคุณภาพของงานใหต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
และช่วยใหส้ามารถผลิตสินคา้และบริการไดต้รงตามความตอ้งการ 
ของลูกคา้และผูม้าใชบ้ริการ 

6) ท าใหส้ามารถก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแกไ้ขและป้องกนัความ
ผดิพลาดในระหวา่งกระบวนการปฏิบติังานไดต้ลอดเวลา ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีดีกวา่การ
แกไ้ขเม่ือการปฏิบติังานส้ินสุดลงแลว้ 
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5.7 แนวคดิและหลกัการในด้านประเมนิผลโครงการ ไดแ้ก่ 
แนวคิดดา้นการประเมินผลแผนงาน / โครงการอยา่งเป็นระบบ D.Stufflebeam 

ไดเ้สนอตวัแบบ (Model) ไว ้เรียกช่ือยอ่วา่”CIPP Model” ซ่ึงประกอบดว้ย 4 
องคป์ระกอบ คือ  

1) การประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม (ContextEvaluation) เป็นการ
ประเมินผลแผนงาน / โครงการในภาพกวา้ง (Macro Analysis) เป็นรูปแบบพื้นฐานของ
การประเมินผลโดยทัว่ๆ ไป เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลน ามาเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคข์อง
โครงการ โดยจะเนน้ในดา้นความสัมพนัธ์ของแผนงาน / โครงการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สภาพแวดลอ้ม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 
ระบบนิเวศ ฯลฯ 

2) การประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลเก่ียวกบั
ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ การประเมินในดา้นอตัราก าลงั งบประมาณวสัดุอุปกรณ์ วธีิการ
จดัการ เวลา ฯลฯ วา่มีเพียงพอหรือไม่ การประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้น้ี จะช่วยใหไ้ด้
ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ วา่ควรปรับวตัถุประสงคเ์ชิงปฏิบติัอยา่งไร ใชอ้ตัราก าลงัเท่าใด 
วงแผนและด าเนินการอยา่งไร ซ่ึงจะแตกต่างจากการประเมนสภาวะแวดลอ้มในแง่ท่ีวา่ 
การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้เป็นการกระท าเฉพาะกรณีนั้นๆ และวเิคราะห์ภายในแผนงาน 
/ โครงการเท่านั้น 

3) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อหา
ขอ้บกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอนของแผนงาน / โครงการท่ีก าหนดไว ้เพื่อ
เป็นขอ้มูลสารสนเทศส าหรับนกัประเมินผล ตลอดจนเป็นการบนัทึกสะสมขอ้มูล
ระหวา่งการปฏิบติังาน จะพบวา่การประเมินผลกระบวนการเป็นการคน้หาค าตอบท่ีวา่
ระบบการท างาน กลไก ขั้นตอนการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรบุคคล
วธีิการติดต่อส่ือสาร ฯลฯ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด จะมีแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อวดัผลและแปล
ความหมายของผลความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ โดยทัว่ไปการประเมินผลผลิต
เป็นการเปรียบเทียบผลงานท่ีท าได ้(ทั้งปริมาณ คุณภาพตน้ทุน และเวลา) กบัเกณฑท่ี์
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ก าหนดไวใ้นแผนงาน / โครงการ หากผลงานท่ีท าไดสู้งกวา่หรือเท่ากบัเกณฑ ์แสดงวา่
แผนงาน / โครงการประสบผลส าเร็จ แต่ถา้ผลงานท่ีท าไดต้  ่ากวา่เกณฑ ์กแ็สดงวา่
แผนงาน / โครงการไม่ประสบผลส าเร็จ โดยผูป้ระเมินผลจะตอ้งอธิบายถึงสาเหตุ ปัญหา 
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดยอาจใชร้ายงานการประเมินผลสภาวะแวดลอ้ม การประเมินผล
ปัจจยัเบ้ืองตน้ และการประเมินผลกระบวนการประกอบในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
ดว้ย 

5.8 รูปแบบและประเด็นการประเมนิผลโครงการ ประกอบดว้ย  
1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมิน

ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) จะเนน้การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ 
โดยศึกษากระบวนการจดัท ากิจกรรมต่างๆ (Activity) วา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 
ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดผลงาน (Outputs) ของโครงการ โดยจะพิจารณาถึง 

1.1) การด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนวา่ช่วยส่งเสริมหรือเป็นปัญหา
อุปสรรคในการบรรลุผลงาน(Outputs) และผลลพัธ ์(Outcomes) 

1.2) การจดัหาทรัพยากร (Resources) ของโครงการในแต่ละ ขั้นตอน ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

1.3) วเิคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีอยูเ่หนือการควบคุม ซ่ึงมีผลต่อการด าเนิน
กิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ 

1.4) มูลค่าของผลงานท่ีไดรั้บเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้าย 
2) การประเมินผลท่ีไดรั้บของโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมิน

ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) จะเนน้การวเิคราะห์ประสิทธิผลของโครงการ
โดยศึกษาวา่ผลงาน (Outputs) ของโครงการสามารถน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์อง 
โครงการ (Project Purpose) ไดห้รือไม่ เพียงใด โดยประเดน็ในการประเมินจะพิจารณา
เก่ียวกบั 

2.1) ประเมินผลความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องงาน / 
โครงการตามตวัช้ีวดัท่ีไดก้  าหนดไว ้

2.2) ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความคุม้ค่า (Cost-Effectiveness) ของงาน / 
โครงการ 
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2.3) วเิคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีอยูเ่หนือการควบคุม ซ่ึงมีผลต่อการด าเนิน
กิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ 

3) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) จะเนน้การวเิคราะห์
ผลท่ีไดรั้บต่อเน่ืองจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาวา่ผลท่ีไดรั้บจาก
วตัถุประสงคข์องโครงการ (Project Purpose) จะไปช่วยสนบัสนุนการบรรลุเป้าหมาย
แผนงาน (Program Goal) ไดม้ากนอ้ยเพียงใด โดยประเดน็ในการประเมินจะพิจารณา
เก่ียวกบั 

3.1) ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ และผลกระทบท่ีมีต่อแผนงาน
ตามตวัช้ีวดัท่ีไดก้  าหนดไว ้

3.2) วเิคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีอยูเ่หนือการควบคุม ซ่ึงมีผลต่อการด าเนิน
กิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ 

5.9 ความส าคญัและหลกัการก ากบัติดตามประเมนิผล 
ระบบการก ากบัติดตามและประเมินผล นบัเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ท่ี

จะช่วยใหผู้ด้  าเนินโครงการทราบวา่โครงการนั้นบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีตอ้งการ
มากนอ้ยเพียงใด ด าเนินการประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการ
ติดตามและประเมินผล จะใหข้อ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จ จุดแขง็ จุดอ่อน และ
แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงาน ช่วยใหก้ารบริหารแผนงานและโครงการมี
ประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึน ระบบการติดตามและประเมินผลจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ใน
การบริการแผนงานและโครงการ เพราะในวงจรบริหารแผนงานและโครงการ 
ประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การปฏิบติัตามแผน (Implementation) การควบคุม 
(Control) และการประเมินผล (Evaluation) ถา้ขาดส่วนหน่ึงส่วนใด หรือส่วนหน่ึงส่วน
ใดขาดประสิทธิภาพกจ็ะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการ
ทั้งหมดการก ากบัติดตามและประเมินผล มีค  าซ่ึงมีความหมายเฉพาะตวัท่ีแยกจากกนัได้
ชดัเจน แต่ในการด าเนินงานหรือจดักิจกรรมแลว้มีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งใกลชิ้ด 
เพราะขอ้มูลจากการก ากบัติดตามจะเป็นประโยชนต่์อการประเมินผล ตอ้งท าควบคู่กนัไป 
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การก ากบัติดตาม(Monitoring) หมายถึงการสังเกตการณ์เป็นระยะ ๆ เพื่อบนัทึก
กิจกรรมการด าเนินการตามแผนงานโครงการ ดว้ยกระบวนการรวบรวมขอ้มูล
ความกา้วหนา้ของโครงการอยา่งเป็นระบบและมีความหมาย หรือ หมายถึง การเกบ็
รวบรวมขอ้มูลเพื่อตรวจสอบวา่การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบติังานท่ีวางไว้
หรือไม่ มีจุดมุ่งหมายของการก ากบัติดตาม 

1) เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปตามแผน 
2) เพื่อใหใ้ชท้รัพยากรไดเ้ตม็ท่ี คุม้ค่า และประหยดั 
3) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
4) เพื่อใหไ้ดแ้นวทางแกไ้ข ปรับปรุง ปัจจยัน าเขา้และกิจกรรมต่างๆ 
5) เพื่อสนบัสนุนโครงการใหบ้รรลุผล 
การประเมนิผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการท่ีใชใ้นการอธิบายและ

ตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งมีหลกัเกณฑ ์มีจุดมุ่งหมายของการประเมินผล 
1) เป็นขอ้มูลสารสนเทศประกอบการตดัสินใจ 
2) เพื่อใหก้ารบริหารโครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) เพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุงโครงการท่ีคลา้ยกนั 
4) เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินโครงการวา่ประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการติดตามและการประเมนิผล 

ความเหมอืน : มีกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ความแตกต่าง : 

- การประเมินผลเนน้การตดัสินคุณค่าของโครงการแต่การติดตามเนน้
ความกา้วหนา้ของโครงการ 

- การติดตามมีเฉพาะระหวา่งด าเนินการแต่การประเมินมีตั้งแต่ก่อนจนถึงส้ินสุด
โครงการ 

วธิีท างานของการติดตามและการประเมนิผล 
1) การติดตาม เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฏิบติังานตามแผน ซ่ึงมีการก าหนดไว้

แลว้ เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการตดัสินใจ แกไ้ข ปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม
แผน หรือก าหนดวธีิการด าเนินงานใหเ้กิดผลดียิง่ข้ึน ดงันั้น จุดเนน้ท่ีส าคญัของการ
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ติดตาม คือ การปฏิบติัการต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมก ากบั การปฏิบติังานของ
โครงการ 

2) การติดตาม จะเกิดข้ึนในขณะท่ีโครงการก าลงัด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว ้
ส่วนการประเมินจะเกิดข้ึนในทุกขั้นตอนของโครงการ นบัตั้งแต่ก่อนตดัสินใจจดัท า
โครงการ ในขณะด าเนินงานในช่วงระยะต่างๆ และเม่ือโครงการด าเนินงานเสร็จแลว้ 
หรือประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ 

3) การประเมินผล เป็นกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็น
ระบบ และน าผลมาใชใ้นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ 

4) การประเมินผล บางมิติน ามาใชใ้นการประเมินความส าเร็จของโครงการ วา่
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการท่ีตั้งไวห้รือไม่ มีปัญหา อุปสรรค
อะไรบา้ง 

ความแตกต่างและส่วนท่ีซ ้ าซอ้นกนัของการติดตามและประเมินผล คือ การ
ติดตาม (Monitoring) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ไดมี้การด าเนินการ
ในขั้นตอนต่าง ๆของโครงการ ท่ีก  าหนดไดอ้ยา่งไร ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาประกอบเป็น
เคร่ืองมือ ควบคุม ก ากบั การด าเนินงานในขณะปฏิบติั โครงการโดยตรง ทั้งในดา้น
ปัจจยั (Input) ดา้นกระบวนการด าเนินงาน (Process) และดา้นผลผลิต (Output) ส าหรับ 
การประเมนิผล (Evaluation) มีขอบข่ายกวา้งขวาง ข้ึนอยูว่า่จะประเมินในขั้นตอนใด
ของโครงการ เช่น ก่อนเร่ิมโครงการ ขณะด าเนินโครงการซ่ึงอาจด าเนินการเป็นช่วง 
เป็นระยะต่าง ๆ เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุกปี ประเมินเม่ือโครงการด าเนินงานไป
ระยะคร่ึงโครงการ เป็นตน้ หรือเป็นการประเมินผลเม่ือโครงการด าเนินการเสร็จส้ินแลว้ 

เกณฑ์ทีใ่ช้แบ่งประเภทการประเมนิ  
1) เกณฑจุ์ดมุ่งหมายและลกัษณะการใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจ แบ่งเป็น 2 

ประเภทคือ 
1.1) การประเมินความกา้วหนา้ (Formative Evaluation) 
1.2) การประเมินเพื่อสรุปผล (Summative Evaluation) 

2) เกณฑก์ารยดึวตัถุประสงคข์องการประเมิน แบ่งเป็น  
2.1) การประเมินโดยยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั (Goal-Based Evaluation) 
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2.2) การประเมินท่ีอิสระไม่ยดึวตัถุประสงคข์องโครงการ (Goal-Free 
Evaluation) 

3) เกณฑล์ าดบัเวลาท่ีประเมิน มีระยะเวลาในการประเมิน ดงัน้ี 
3.1) ประเมินก่อนเร่ิมปฏิบติังานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) การประเมินตามความตอ้งการจ าเป็น (Need Assessment) 
(2) การประเมินความเหมาะสมหรือความเป็นไปไดข้องโครงการ 

(Project Appraisal) 
3.2) ประเมินในระหวา่งการด าเนินงาน (Implementation Evaluation) 
3.3) ประเมินหลงัการด าเนินงาน (Result Evaluation) 

4) โดยเกณฑล์กัษณะการใชเ้กณฑใ์นการตดัสิน มี 2 ประเภทคือ 
4.1) ประเมินแบบอิงเกณฑ ์(Criterion- Referenced Evaluation) 
4.2) ประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-Reference Evaluation) 

รูปแบบการประเมนิ 
ในการประเมินทุกคร้ัง การก าหนดรูปแบบการประเมินมีความส าคญัส าหรับเป็น

กรอบหรือแนวคิดท่ีแสดงถึงกระบวนการหรือรายการท่ีประเมิน การจะใชรู้ปแบบการ
ประเมินใด ข้ึนอยูก่บัจุดเนน้และจุดมุ่งหมายของการประเมิน ซ่ึง สมคิด พรมจุย้, 2544; 
สุพกัตร์ พิบูลย,์ 2544 และธเนศ ข าเกิด, 2545 ไดเ้สนอการแบ่งรูปแบบการประเมิน
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) รูปแบบการประเมินท่ีเนน้จุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบ
ท่ีเนน้การตรวจสอบผลท่ีคาดหวงัวา่เกิดข้ึนหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลท่ีระบุ
ไวใ้นจุดมุ่งหมายเป็นหลกั ไดแ้ก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler) ครอนบาค 
(Cronbach) เคริกแพตทริค (Kirkpatrick) เป็นตน้ 

2) รูปแบบการประเมินท่ีเนน้การตดัสินคุณค่า (Judgemental Evaluation Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศส าหรับก าหนดและ
วนิิจฉยัคุณค่าของโครงการ ไดแ้ก่ รูปแบบการประเมินของ สเตค (Stake) สคริฟเวน่ 
(Scriven) โพรวสั (Provus) เป็นตน้ 
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3) รูปแบบการประเมินท่ีเนน้การตดัสินใจ(Decision-Oriental Evaluation)  
เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล และข่าวสารต่างๆ เพื่อช่วยให้
ผูบ้ริหารในการตดัสินใจเลือกทางเลือก ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไดแ้ก่ รูปแบบการประเมิน
ของเวลช ์(Welch) สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) อลัคิน (Alkin) เป็นตน้ 



 

บทที่ 3 
วธีิการศึกษา 

 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวธีิวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท่ีมีการเกบ็
ขอ้มูล อยา่งเป็นระบบจากกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาลเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 จงัหวดัขอนแก่น ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการพฒันาศกัยภาพพืชอาหารและพืชพลงังานทดแทน โดยการ
สัมภาษณ์ และใชแ้บบสอบถาม (self-administered questionnaire) เนน้การศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีเกิดข้ึน  
1. ขั้นตอนการด าเนินงานศึกษา 

1.1 รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะด าเนินการติดตามและประเมนิผล 
1) กลุ่มเป้าหมายไดม้าจากการคดัเลือกเกษตรกรท่ีรวมกลุ่ม โดยผูเ้ป็นเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นสมาชิกกลุ่ม และสมคัรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพฒันาศกัยภาพพืชอาหารและพืชพลงังาน
ทดแทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยผา่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
อ าเภอในเขตพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น  

2) คดักรองศกัยภาพน ้าบาดาลในพื้นท่ีของกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการ จากแผนท่ี
ศกัยภาพน ้าบาดาล ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม วา่อยูใ่นเขตพื้นท่ีศกัยภาพบาดาลสามารถพฒันาได ้คุณภาพและปริมาณ 
น ้าบาดาลอยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถน ามาใชป้ระโยชนท์างการเกษตรได ้ 

3) คดักรองตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มเกษตรกรของกิจกรรมขดุเจาะ 
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า 

4) จดัประชุมช้ีแจงโครงการใหก้บัอ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีผา่นการคดัเลือกและคดักรองแลว้เพื่อช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ และ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มเกษตรกรท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
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1.2 ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายในการตดิตามและประเมนิผลการบริหารจัดการ

กลุ่มผู้ใช้น า้บาดาลเพื่อการเกษตร  
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์และเป้าหมายในการก ากบั ติดตามการบริหาร

จดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน ้าดว้ย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ของจงัหวดัขอนแก่น เพื่อใหเ้กษตรกรมีการจดัตั้งกลุ่ม และบริหารจดัการ 
ของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกษตรกรมีน ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ และสร้างรายได้
อยา่งย ัง่ยนื  

1.3 ทบทวนความรู้ทางวชิาการ การบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น า้บาดาลและองค์ความรู้ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัน า้บาดาล  

1) ทบทวนความรู้ทางวชิาการ  
(1) การจดัตั้งกลุ่ม/การบริหารจดัการกลุ่ม และการพฒันากลุ่ม 
(2) การมีส่วนร่วม 
(3) ขอ้มูลดา้นทรัพยากรน ้ าบาดาลของจงัหวดัขอนแก่น 
(4) หลกัการติดตาม และประเมินผล 

 2) ทบทวนกฎ ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดา้นน ้าบาดาล 
(1) พระราชบญัญติัน ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม  
(2) กฎกระทรวง ก าหนดประเภทการใชน้ ้าบาดาลและการขอ ใบอนุญาตและ

การออกใบอนุญาตเก่ียวกบัการประกอบกิจการน ้าบาดาล พ.ศ.2556  
(3) การถ่ายโอนภารกิจดา้นการประกอบกิจการน ้าบาดาลใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

1.4 จัดท าแผนการติดตามประเมนิผลกลุ่มผู้ใช้น า้บาดาล (Action plan)  
น าขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายสมาชิกโครงการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาลเพื่อการเกษตร 

ท่ีไดร้วบรวมไว ้มาจดัตารางการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม และ
ติดตามประเมินผล  
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1.5 สร้างความเข้าใจและให้ความรู้การบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น า้บาดาล  
1) จัดประชุมคณะท างานจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าบาดาลและติดตามประเมินผล

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อสร้างความเขา้ใจในการก ากบัดูแล 
การจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าบาดาล และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

2) จัดอบรมช้ีแจงการด าเนินงาน โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
พร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า สร้างความเขา้ใจการด าเนินงานโครงการและการจดัตั้งกลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้ าบาดาล จ านวน 100 กลุ่ม หลกัสูตร ระยะเวลา 1 วนั/คร้ังๆละ 5 กลุ่ม โดยจดั
กิจกรรมในพื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เช่น หอ้งประชุมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือหอ้งประชุมท่ีวา่การอ าเภอของกลุ่มเป้าหมาย และประสานเชิญวิทยากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามหลกัสูตรท่ีก าหนด เพื่อใหข้อ้มูลความรู้ และช้ีแจงท าความเขา้ใจกบักลุ่มเกษตรกร  

3) จัดอบรมการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น า้บาดาล ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
จ านวน 2 คร้ัง  ณ หอ้งประชุมในพื้นท่ีอ  าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เพื่อใหค้วามรู้ และ
แนวทางในการจดัตั้งกลุ่มและบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล พร้อมทั้งใหผู้เ้ขา้อบรม
ท าการทดสอบก่อน-หลงัการอบรม เพื่อวดัผลคุณภาพการรับรู้ขอ้มูลของเกษตรกร 
ผูเ้ขา้อบรม 

1.6 จดัท าแบบสอบถาม และทดสอบแบบสอบถาม  
จดัท าแบบสอบถามโดยน าวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการติดตามประเมินผล 

มาก าหนดแบบสอบถาม และทดสอบแบบสอบถาม  
1.7 เกบ็รวมรวมข้อมูล และวเิคราะห์ผลการติดตามประเมนิการบริหารจัดการกลุ่ม

ผู้ใช้น า้บาดาล 
เกบ็รวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 91 กลุ่ม เพือ่ศึกษาความรู้ความเขา้ใจ

ปัญหาอุปสรรคในการใชง้านบ่อน ้าบาดาลของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม และจดัเกบ็ขอ้มูล
กลุ่มท่ีมีการใชน้ ้าบาดาลแลว้เพื่อประเมินผลการบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล  
น ามาวเิคราะห์ผลการติดตามประเมินกลุ่มเป้าหมาย  
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1.8 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 
 สรุปผลการด าเนินงานจากการอบรมช้ีแจงโครงการ การอบรมการบริหารจดัการ
กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล และผลการก ากบัดูแลการจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการใชง้านบ่อน ้าบาดาล รายงานผลต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา
อุปสรรคใหก้บักลุ่มเกษตรกร สรุปผลติดตามประเมินการบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ช ้
น ้าบาดาล จดัท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานใหก้บัจงัหวดัขอนแก่น และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพ 10  ผงัแสดงขั้นตอนการด าเนินงานศึกษา 

1. รวบรวมขอ้มูลประชากรท่ีจะด าเนินการติดตามและ

ประเมินผล 
2. ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายในการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ช้น ้าบาดาลเพื่อ
การเกษตร 
3. ทบทวนความรู้ทางวชิาการ การบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ช ้
น ้าบาดาล 
และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าบาดาล 
4. จดัท าแผนการติดตามประเมินผลกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล  
(Action plan) 

5. สร้างความเขา้ใจและใหค้วามรู้การบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า
บาดาล 
6. จดัท าแบบสอบถาม และทดสอบแบบสอบถาม 

 
7. เกบ็รวมรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ผลการติดตามประเมินการ
บริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล 

8. จดัท าสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 
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2.  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
การด าเนินงานศึกษา ผูศึ้กษาไดแ้สดงแนวคิดและการวเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษา

การจดัตั้งและบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน ้า        
ดว้ยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ปรากฏตาม ภาพ 11 

       ตวัแปรตน้ (Independent Variable)                        ตวัแปรตาม (dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 11  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1 ประชากร 
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น มีกลุ่มประชากร

จากกิจกรรมขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใต้

ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
- สถานะของผูใ้หข้อ้มูล 
- เพศ 
- อายุ  
- การศึกษา 
- อาชีพ (ประเภทเกษตรกรรมท่ีท า) 
 

ปัจจัยทางจิตวทิยา ไดแ้ก่ 
- การสร้างความเขา้ใจ และใหค้วามรู้ 
- การใหค้  าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
 

การมีส่วนร่วม ของกลุ่มเกษตรกร 
- การจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล 
- บริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล 
 

ความพงึพอใจต่อโครงการ 
- ระดบัความพึงพอใจของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ความคุ้มค่า 
- มีน ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ 
- รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากการใชน้ ้า
บาดาล 
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โครงการพฒันาศกัยภาพพืชอาหารและพลงังานทดแทน และโครงการส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ  านวน 100 กลุ่ม ท่ีอยูใ่นพื้นท่ี 12 อ าเภอ     
ในจงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ก่ ต.โคกสี อ.เมือง , ต.จระเข ้ต.ยางค า ต.กดุกวา้ง อ.หนองเรือ , 
ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน, ต.ขนวน อ.หนองนาค า ,ต.ดินด า ต.นาหวา้ ต.บา้นเรือ ต.สงเปือย 
ต.หนองกงุเซิน อ.ภูเวยีง , ต.ภูห่าน อ.สีชมพ ู, ต.เขานอ้ย อ.เวียงเก่า , ต.หนองไผ ่อ.ชุมแพ ,
ต.ขามป้อม อ.เปือยนอ้ย ,ต.โนนศิลา ต.เปือยใหญ่ ต.บา้นหนั อ.โนนศิลา ,ต.โนนพะยอม 
อ.ชนบท ,ต.โคกงาม ต.ป่าหวายนัง่ ต.หนองบวั อ.บา้นฝาง จ.ขอนแก่น 

3.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ผูศึ้กษาก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้วามเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 และใหมี้   

ความผดิพลาดไม่เกิน ร้อยละ 5 จากตารางส าเร็จรูปท่ีใชสู้ตรการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Krejcic Moran จะได ้จ  านวนประชากร 100 จ  านวนตวัอยา่งเท่ากบั 80        
ซ่ึงส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเกษตรกรสามารถใหข้อ้มูลได ้จ  านวน 91 กลุ่ม โดยใชต้วัแทนกลุ่มๆละ 1 คน เป็นผูใ้หข้อ้มูล 
แมว้า่ผูศึ้กษาจะมีขอ้มูลประชากรท่ีชดัเจน เน่ืองจากเป็นสมาชิกของโครงการขดุเจาะ 
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558 ท่ีสามารถใช้
วธีิสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได ้แต่ดว้ยจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อ
ติดตามประเมินผลกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาลของจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงพื้นท่ีของสมาชิกโครงการ
ครอบคลุม 12 อ าเภอ ผูศึ้กษาจึงใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 
(Non-Probability Sampling) เลือกตวัอยา่งแบบวธีิโควตา (Quota Selection) เพื่อแบ่ง
ตามเขตพื้นท่ีท่ีเลือกส ารวจ อ าเภอละ 7-8 กลุ่ม  ซ่ึงจะสามารถตอบแบบสอบถาม  
เพื่อเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ผลการประเมิน การจดัตั้งและบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ช ้
น ้าบาดาลได ้ตามกรอบแนวความคิดของผูศึ้กษา จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ  านวน 91 กลุ่ม  
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4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

ผูศึ้กษาใชว้ธีิการส ารวจดว้ยแบบสอบถาม โดยการสัมภาษณ์  (Personal 
Interview) จากตวัแทนของกลุ่มเกษตร กลุ่มละ 1 คน เป็นผูใ้หข้อ้มูลโดยตรง ในการตอบ
แบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และ
แบบส ารวจความพึงพอใจ กลุ่มละ 1 ชุด รวม 91 กลุ่ม/ชุด  

 

4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
ไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  รายงาน  และขอ้มูลทุติยภูมิอ่ืนๆ จาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีท าการอ าเภอ และ
ขอ้มูลจากบุคลากรของรัฐ เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น หรือคณะกรรมการหมู่บา้น ท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกในโครงการ แต่เป็นผูป้ระสานงานและร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นท่ี 
ของกลุ่มตวัอยา่ง  

 
5. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  
ท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเดน็ คือ 

5.1 แบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นการแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัตั้งกลุ่ม และ 
การบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาลของกลุ่มเกษตรกร โดยมีค าถามเป็นแบบปิด (Fixed 
Form) มีตวัเลือกใหผู้ต้อบ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการตอบ ง่ายต่อการตดัสินใจ 
ของผูต้อบ และมีส่วนของค าถามแบบเปิด (Open-Form) ในส่วนของขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเปิดโอกาสใหต้วัแทนกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล สามารถเสนอได ้ 
ค าถามประกอบดว้ย 

 1) การรับมอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ท่ีกลุ่มตวัอยา่งทราบ 
และเขา้ใจวา่ไดรั้บหรือไม่ และไดรั้บเม่ือใด 
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2) มีการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบดว้ย ประธาน 
เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ หรือ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

3) มีผูรั้บผดิชอบการใชง้าน การดูแล และบ ารุงรักษาบ่อบาดาลโดยจดัท า 
สมุดบนัทึกการใชง้าน การดูแล และบ ารุงรักษาบ่อบาดาล หรือ ไม่มีผูรั้บผดิชอบ 
แลว้มีการบนัทึกหรือไม่ 

4) มีผูรั้บผดิชอบดูแลการใชง้านท่อ โดยเกษตรกรดูแลของตนเอง (แบ่งท่อ 
ตามความเหมาะสมของระยะพื้นท่ี) หรือ ตวัแทนสมาชิกเป็นผูดู้แล (เกบ็ไวท่ี้ส่วนกลาง) 
หรือดูแลแบบอ่ืน (ใหร้ะบุ) 

5) มีการจดัตั้งกองทุนเพื่อบริหารจดัการค่าใชจ่้ายของกลุ่มเกษตรกร โดยจดัท า
บญัชีค่าใชจ่้ายของกลุ่มเกษตรกร หรือหากไม่มี เพราะสาเหตุใด (ใหร้ะบุ) 

6) กลุ่มเกษตรกรมีโครงการเพิ่มเติมจากท่ีไดรั้บหรือไม่ เช่น สร้างหอถงั (ใหร้ะบุ) 
7) หน่วยงานในพื้นท่ีไดม้าร่วมสนบัสนุนเพิ่มเติมหรือไม่อยา่งไร (ใหร้ะบุ) 
8) ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  

มีหรือไม่มี (ใหร้ะบุ) 
9) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

5.2 การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการขดุบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
พร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหาร
และพืชพลงังาน และภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยแบบสอบถามแบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล/ขอ้มูลทัว่ไป ของกลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ สถานภาพของผูใ้หข้อ้มูล เช่น หวัหนา้กลุ่ม หรือ เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม ,เพศ ,
อาย ุ,การศึกษา และประเภทอาชีพเกษตรกรรมท่ีท า เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวน เล้ียงสัตว ์
โดย สถานภาพ ,เพศ ,อาย,ุ การศึกษา ผูต้อบค าถามสามารถเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว 
ส่วนประเภทอาชีพเกษตรกรรมนั้น สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ และเรียงล าดบัจาก
มากไปหานอ้ย 
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีใชศึ้กษาระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อ
โครงการขดุบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ทอ้งท่ีจงัหวดัขอนแก่น ทั้งน้ี ค  าถามแต่ละขอ้ 
มีค  าตอบใหเ้ลือกตอบแสดงระดบัความพึงพอใจ  5  ระดบั โดยก าหนดค่าการใหค้ะแนน
ของค าตอบแต่ละตวัเลือก ดงัต่อไปน้ี 
ตาราง 7  
แสดงระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อโครงการ 

ระดับความพงึพอใจ ระดับคะแนนทีไ่ด้ ร้อยละของความพงึพอใจ 
พึงพอใจมากท่ีสุด 5 100 
พึงพอใจมาก 4 80 
พึงพอใจปานกลาง 3 60 
พึงพอใจนอ้ย 2 40 
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 1 20 
ไม่พึงพอใจ 0 0 

 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวกบัโครงการขดุบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

พร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ทอ้งท่ีจงัหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
6. การทดสอบแบบสอบถาม  
 ผูศึ้กษาไดก้ารทดสอบความเท่ียงตรง (content validity) ของค าถามทุกขอ้ 
ในแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีจดัสร้างข้ึนเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษาวิจยั
ของส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น เพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเน้ือหาค าถามท่ีอยูใ่นเกณฑใ์ชไ้ด ้ จากนั้นน าแบบสอบถาม 
จ านวน 10 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กบัเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกขดุบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร 
พร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงของค าถามทุกขอ้ในแบบสอบถาม
อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากนั้นจึงน าแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไ้ขใหเ้กิดความสมบูรณ์ 
ก่อนน าไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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7. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
7.1 ตรวจสอบขอ้มูล (Editing) โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

ในแต่ละชุดท่ีไดเ้กบ็รวบรวมมา วา่ผูต้อบแบบสอบถามกรอกขอ้มูลครบถว้นหรือไม่ 
และสามารถน าแบบสอบถามชุดนั้นๆ มาใชใ้นการวเิคราะห์ไดห้รือไม่ เม่ือตรวจสอบ
ความถูกตอ้งแลว้ แยกแบบสอบถามออกเป็น สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
 7.2 แยกแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งเป็นรายโครงการ คือ ภายใตโ้ครงการพฒันา
ศกัยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพืชพลงังาน และภายใตโ้ครงการส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 7.3 ก าหนดเลขท่ีของแบบสอบถามในแต่ละชุด เรียงจากล าดบัท่ี 1 เป็นชุดท่ี 1 เรียงไป
จนถึงชุดสุดทา้ยของแต่ละโครงการ 

7.4 รวมขอ้มูลจ านวนผูต้อบแบบสอบถามแต่ละส่วน แต่ละขอ้  
 1) แบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
จ านวน 9 ขอ้ พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมรายโครงการ  
 2) แบบส ารวจความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ขอ้มูลทัว่ไป 5 ขอ้ 
และขอ้มูลระดบัความพึงพอใจ 8 ขอ้ พร้อมสรุปขอ้เสนอแนะรายโครงการ 

7.5 น าเสนอขอ้มูลแสดงค่าสถิติอยา่งง่ายประกอบค าอธิบาย ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
(frequency distribution) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าต ่าสุด 
(minimum) และค่าเฉล่ีย (mean) 

7.6 สรุปผลการศึกษา จดัท ารูปเล่มรายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ น าเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น เพื่อพิจารณาน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปใชป้ระโยชน์
ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ีต่อไป 

 



 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูรั้บการประเมินไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร        

ในการจดัตั้งและบริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าบาดาลเพื่อการเกษตรใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด และประเมินผลลพัธข์องโครงการ ในดา้นการเพิ่มรายไดแ้ละความพึงพอใจของ
โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการ
ส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพฒันาศกัยภาพ
อุตสาหกรรมพืชอาหารและพลงังานทดแทน จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 จ านวน 91 กลุ่ม จากจ านวนสมาชิกโครงการ 100 กลุ่ม โดยมีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1. รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะด าเนินการติดตามและประเมนิผล 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น ไดค้ดัเลือก    
กลุ่มเกษตรกรตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก โดยผา่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
อ าเภอในเขตพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น และตรวจสอบศกัยภาพน ้าบาดาลในพื้นท่ี 
ของกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการ จากแผนท่ีศกัยภาพน ้าบาดาล ของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
คดักรองความซ ้ าซอ้นกบัหน่วยงานในพื้นท่ีแลว้ จ านวน 100 กลุ่ม รวมถึงความพร้อม 
ในการดูแล บริหารจดัการกลุ่มของเกษตรกรท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงโครงการใหก้บั
อ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พร้อมดว้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รับฟังแนวทาง
ในการด าเนินโครงการและตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มเกษตรกรท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
ณ หอ้งประชุมศาลาแก่นไพร ส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 7 ขอนแก่น  เม่ือวนัท่ี   
7 พฤศจิกายน 2557 
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2. ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายในการตดิตามและประเมนิผลการบริหารจัดการกลุ่ม
ผู้ใช้น า้บาดาลเพื่อการเกษตร  

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น มีการก าหนด
วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย เพื่อก ากบั ดูแล การบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล 
เพื่อการเกษตร ส่งเสริมและใหค้  าแนะน าเกษตรกรใหมี้การจดัตั้งกลุ่ม จดัตั้งกองทุนหรือ
บญัชีร่วม ซ่ึงใชใ้นการบริหารจดัการภายในกลุ่ม เขา้ใจถึงการมีส่วนร่วมช่วยเหลือ 
ซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม และร่วมกนับริหารจดัการของกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาลใหมี้ประสิทธิภาพ 
ใหเ้กิดความคุม้ค่า และยัง่ยนื มีเป้าหมายด าเนินการติดตามประเมินผลใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในเดือนกนัยายน 2558 พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามประเมินผลต่อผูบ้งัคบับญัชา
เป็นระยะตามความเหมาะสม  
 
3. จัดท าแผนการติดตามประเมนิผลกลุ่มผู้ใช้น า้บาดาล (Action plan)  

น าขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายท่ีไดร้วบรวมไว ้มาจดัตารางการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลา
การด าเนินกิจกรรม และติดตามประเมินผลโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
พร้อมระบบสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลงังานทดแทน 
จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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ตาราง  8   
แผนการด าเนินงานโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมระบบสูบน า้ด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวดัขอนแก่น  
(กิจกรรม : จัดอบรม และติดตามประเมินผล) 

ล าดบั กจิกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย
ทั้งปี 

ปฏิทนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ต.ค.
57 

พ.ย.
57 

ธ.ค.
57 

ม.ค.
58 

ก.พ.
58 

มี.ค.
58 

เม.ย.
58 

พ.ค.
58 

มิ.ย.58 
ก.ค.
58 

ส.ค.
58 

ก.ย.58 

1 ขออนุมติัด าเนินกิจกรรม/ขออนุมติัจดัซ้ือ
จดัจา้ง 

โครงการ 2 15-31      
        

2 จดัท าหนงัสือประสานอบรม กลุ่ม 100    1-15                     

3 จดัอบรมช้ีแจงโครงการ  คร้ัง/กลุ่ม 20/100      1-31                  

4 จดัอบรมกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล  คร้ัง/กลุ่ม 2/100             15-30          

5 แต่งตั้งคณะท างาน ก ากบั ติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

คณะ 1             1-30      

6 ก ากบั ดูแลการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้
น ้ าบาดาล และการบริหารจดัการกลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้ าใหเ้ป็นตามแนวทางท่ีไดฝึ้กอบรม
และเป็นตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

กลุ่ม/บ่อ 100              1-31 1-30 1-31 1-31  

7 ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน กลุ่ม 100/91                       1-15 

8 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล เล่ม 2                       1-30 
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4. สร้างความเข้าใจและให้ความรู้การบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น า้บาดาล  
4.1 จัดอบรมช้ีแจงการด าเนินงาน โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้า

ดว้ยไฟฟ้า สร้างความเขา้ใจการด าเนินงานโครงการ และการจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล 
จ านวน 100 กลุ่ม หลกัสูตร ระยะเวลา 1 วนั/คร้ังๆละ 5 กลุ่ม โดยจดักิจกรรมในพื้นท่ี 
ของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย หอ้งประชุมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหอ้งประชุม 
ท่ีวา่การอ าเภอของกลุ่มเป้าหมาย และประสานเชิญวทิยากรท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัสูตร 
ท่ีก  าหนด เพื่อใหข้อ้มูลความรู้ และช้ีแจงท าความเขา้ใจกบักลุ่มเกษตรกร โดยมีเจา้หนา้ท่ี
จากหน่วยงานในพื้นท่ีเขา้ร่วมเป็นวทิยากร ประกอบดว้ย ส านกังานเกษตรจงัหวดัขอนแก่น ,
สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัขอนแก่น ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ส านกังานขอนแก่น  
ตาราง  9   
การอบรมช้ีแจงโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมระบบสูบน า้ด้วยไฟฟ้า 
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดบั
ที ่

อ าเภอ/กลุ่มเกษตรกร วนัที ่ สถานที ่
จ านวนผู้ร่วม
ประชุม/คน 

หมายเหต ุ

1 ผูแ้ทน อปท. 18 ธ.ค. 57 สน.จทป.7 30 หอ้งแก่นไพร 
2 อ.หนองนาค า/ต.ขนวน 19 ธ.ค. 57 ต.ขนวน 30  
3 อ.ชุมแพ/ต.หนองไผ ่ 20 ธ.ค. 57 ต.จระเข ้ 30  
4 อ.หนองเรือ/ต.จระเข ้ต.ยางค า 22 ธ.ค. 57 ต.หนองไผ ่ 30  
5 อ.สีชมพ/ูต.ภูห่าน 23 ธ.ค. 57 ต.ภูห่าน 30  
6 อ.ภูผาม่าน/ต.โนนคอม 24 ธ.ค. 57 ต.โนนคอม 30  
7 อ.เปือยนอ้ย/ต.ขามป้อม 25 ธ.ค. 57 ต.ขามป้อม 30  
8 อ.ชนบท/ต.โนนพะยอม 26 ธ.ค. 57 ต.โนน

พะยอม 
30  

9 อ.โนนศิลา/ต.บา้นหนั 29 ธ.ค. 57 ต.บา้นหนั 30  
10 อ.เมือง/ต.โคกสี ,อ.บา้นฝาง/ต.

โคกงาม 
30 ธ.ค. 57 ต.โคกงาม 30  
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ตาราง  10   
การอบรมช้ีแจงโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อมระบบสูบน า้ด้วยไฟฟ้า 
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลงังานทดแทน 
ล าดบั
ที ่

อ าเภอ/กลุ่มเกษตรกร วนัที ่ สถานที ่
จ านวนผู้ร่วม
ประชุม/คน 

หมายเหต ุ

1 อ.บา้นฝาง/ต.หนองบวั 3 ธ.ค. 57 ต.หนองบวั 30  
2 อ.บา้นฝาง/ต.ป่าหวายนัง่ 4 ธ.ค. 57 ต.ป่าหวายนัง่ 30  
3 อ.หนองเรือ/ต.จระเข ้ 8 ธ.ค. 57 ต.จระเข ้ 30  
4 อ.หนองเรือ/ต.ยางค า 9 ธ.ค. 57 ต.ยางค า 30  

5 อ.หนองนาค า/ต.ขนวน 11 ธ.ค. 57 ต.ขนวน 30  
6 อ.หนองนาค า/ต.ขนวน 12 ธ.ค. 57 ต.ขนวน 30  
7 อ.ภูเวยีง/ต.สงเปือย 13 ธ.ค. 57 ต.สงเปือย 30  
8 อ.ภูเวยีง/ต.บา้นเรือ 15 ธ.ค. 57 ต.บา้นเรือ 30  
9 อ.เปือยนอ้ย/ต.ขามป้อม 16 ธ.ค. 57 ต.ขามป้อม 30  
10 อ.เปือยนอ้ย/ต.ขามป้อม 17 ธ.ค. 57 ต.ขามป้อม 30  

 
กจิกรรมอบรมช้ีแจงโครงการ ระหว่างวนัที ่3-30 ธนัวาคม 2557 

 
 
 
 

ภาพ  14  อบรมช้ีแจงโครงการ                             ภาพ  15  อบรมช้ีแจงโครงการ 
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กจิกรรมอบรมช้ีแจงโครงการ ระหว่างวนัที ่3-30 ธนัวาคม 2557 (ต่อ) 

 
 

 

ภาพ  16  อบรมช้ีแจงโครงการ                         ภาพ  17  อบรมช้ีแจงโครงการ 

ภาพ  18  อบรมช้ีแจงโครงการ                ภาพ  19  อบรมช้ีแจงโครงการ 

ภาพ  20  อบรมช้ีแจงโครงการ                              ภาพ  21  อบรมช้ีแจงโครงการ 
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4.2 จดัอบรมการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น า้บาดาล ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
จ านวน 2 คร้ัง  ณ หอ้งประชุมศาลาประชาคมจงัหวดัขอนแก่น เพื่อใหค้วามรู้ และ
แนวทางในการจดัตั้งกลุ่มและบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล พร้อมทั้งใหผู้เ้ขา้อบรม
ท าการทดสอบก่อน-หลงัการอบรม เพื่อวดัผลคุณภาพการรับรู้ขอ้มูลของเกษตรกร 
ผูเ้ขา้อบรม เม่ือวนัท่ี 21-22 เมษายน 2558 โดยมีหน่วยงานรัฐและเอกชน เขา้ร่วมเป็นวทิยากร 
ประกอบดว้ย ส านกังานจงัหวดัขอนแก่น โดยหวัหนา้ส านกังานจงัหวดัขอนแก่น         
นายยรรยง วไิลพงษ ์, ส านกัทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 4 ขอนแก่น โดยผูอ้  านวยการ 
ศนูยพ์ฒันาน ้าบาดาล นายอานนท ์ ผงกลุา ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ส านกังานขอนแก่น ,อาจารยเ์กรียงศิลป์  เยน็เหลือ ผูใ้หญ่บา้นหนองแปน ต.จระเข ้อ.หนองเรือ 
นายพิพฒัน ์พึ่งสวา่ง และช่างจาก บริษทั สหบาดาล จ ากดั 

การอบรมการบริหารจัดการกลุ่มบริหารจัดการน า้และส่งมอบโครงการ  

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558) 

ภาพ  22  อบรมบริหารจดัการกลุ่ม                   ภาพ  23  อบรมบริหารจดัการกลุ่ม 

ภาพ  24  อบรมบริหารจดัการกลุ่ม                    ภาพ  25  อบรมบริหารจดัการกลุ่ม 
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การอบรมการบริหารจัดการกลุ่มบริหารจัดการน า้และส่งมอบโครงการ 
(เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558) 

 
 

5. เกบ็รวมรวมข้อมูล และวเิคราะห์ผลการติดตามประเมนิการบริหารจัดการ      
กลุ่มผู้ใช้น า้บาดาล 

1) แต่งตั้งคณะท างานจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าบาดาลและติดตามประเมินผล
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ตามค าสั่งจงัหวดัขอนแก่น ท่ี 1607/2558   
ลงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2558 เพื่อก ากบัดูแลการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าบาดาล และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  

 

74 

ภาพ  26  อบรมบริหารจดัการกลุ่ม                    ภาพ  27  อบรมบริหารจดัการกลุ่ม 

  ภาพ  28  อบรมบริหารจดัการกลุ่ม                       ภาพ  29  อบรมบริหารจดัการกลุ่ม 
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2) เกบ็รวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 91 กลุ่ม จากสมาชิกโครงการ 100 กลุ่ม 
โดยใหต้วัแทนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มละ 1 คน ตอบแบบสอบถาม 2 ประเดน็ คือ การจดัตั้งกลุ่ม/
บริหารจดัการกลุ่ม ศึกษาความรู้ความเขา้ใจปัญหาอุปสรรคในการใชง้านบ่อน ้าบาดาล
ของกลุ่มเกษตรกร และประเมินผลการบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล และประเดน็
ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการ  

ภาพการติดตามประเมนิผลการจัดตั้ง/บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น า้บาดาล 
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ภาพ  30  ก ากบั ติดตามประเมินผล                   ภาพ  31 ก ากบั ติดตามประเมินผล 

ภาพ  32  ก ากบั ติดตามประเมินผล                     ภาพ  33  ก ากบั ติดตามประเมินผล 

ภาพ  34 ก ากบั ติดตามประเมินผล                         ภาพ  35  ก ากบั ติดตามประเมินผล 



 

สรุปผลการวเิคราะห์การติดตามประเมนิผลการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น า้บาดาล 
เพือ่การเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 
จากแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน  41 ชุด (ตวัแทนกลุ่มละ 1 คน) 
1.การรับมอบโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

- ยงัไม่รับมอบ  จ  านวน  2  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ   4.88 
     - รับมอบแลว้   จ  านวน  39 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 95.12 
2.มีการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร โดย 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบดว้ยประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก  และกรรมการ      
จ  านวน 41  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 100 

3.มีผูรั้บผดิชอบการใชง้าน การดูแล และบ ารุงรักษาบ่อบาดาล โดย 
    - จดัท าสมุดบนัทึกการใชง้าน การดูแล และบ ารุงรักษาบ่อบาดาล 
       จ  านวน  37  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 90.24 
    - ไม่มีการบนัทึก จ านวน  4  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 9.76 
4.มีผูรั้บผดิชอบดูแลการใชง้านท่อ  โดย 
    -  เกษตรกรดูแลของตนเอง (แบ่งตามความเหมาะสมของระยะพื้นท่ี) 
        จ  านวน  20  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 48.78 
    - ตวัแทนสมาชิกเป็นผูดู้แล (เกบ็ไวท่ี้ส่วนกลาง) จ  านวน  20  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 48.78 
    - รอการขดุฝังท่อลงดิน และรอไฟฟ้า  จ  านวน  1 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 2.44 
5.มีการจดัตั้งกองทุนเพื่อบริหารจดัการค่าใชจ่้ายของกลุ่มเกษตรกร โดย 
     - จดัท าบญัชีค่าใชจ่้ายของกลุ่มเกษตรกร  จ านวน  32  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 78.05 
     - ไม่มีการจดัตั้งกองทุน จ านวน 9 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 21.95 
6.กลุ่มเกษตรกรมีโครงการเพิ่มเติมจากท่ีไดรั้บหรือไม่ เช่น ท าหอถงัส่งน ้า จดัท าระบบ
พลงังาน เป็นตน้ 
     - มี  จ านวน  21 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 51.22         

- ไม่มี  จ  านวน 20 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 48.78 
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7.หน่วยงานในพื้นท่ีไดม้าร่วมสนบัสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ 
    -  มี จ านวน  11  กลุ่ม   คิดเป็นร้อยละ 26.83 
    - ไม่มี   จ  านวน 30  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 73.17 
8.ปัญหา  อุปสรรค  ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร มีหรือไม่ 
     - มี จ านวน  12 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 29.27 
     - ไม่มี  จ  านวน 29  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 70.73 
9.ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
    - ขอผูรั้บผดิชอบประสานไฟฟ้าลงมาในพื้นท่ี 
    - ยงัไม่มีไฟฟ้า รอไฟฟ้าแรงต ่าท่ี อบต.จะต่อให ้
    - อยากใหมี้กองทุน และสนบัสนุนปัจจยัการเกษตร 
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สรุปผลการวเิคราะห์การประเมนิความพงึพอใจ 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ    

ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

สุ่มสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 41 คน/กลุ่ม โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  
ตาราง  11    
วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป ภายใต้โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. มีผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งส้ิน 41 คน ซ่ึงมีการวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถามดงัน้ี 

ข้อมูลทัว่ไป/เร่ือง จ านวน ร้อยละ 

1. สถานะภาพของผู้ให้ข้อมูล   
           หวัหนา้กลุ่มเกษตรกร     

 
23 

 
56.10 

           เกษตรกร 17 41.46 
           ผูน้ าชุมชน 1 2.44 
              อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 41 100.00 
2. เพศ   
           ชาย 25 60.98 
           หญิง 16 39.02 

รวม 41 100.00 

3. อายุ   
            20 – 30 ปี 0 0.00 
            31 – 40 ปี 0 0.00 
            41 ปีข้ึนไป 41 100.00 

รวม 41 100.00 
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ตาราง  11  (ต่อ) 
วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป ภายใต้โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อมูลทัว่ไป/เร่ือง จ านวน ร้อยละ 

4. การศึกษา   
            ป.1-ป.6     20 48.78 
            ม.1-ม.3     0 0.00 
            ม.4-ม.6 (ปวช.)    20 48.78 
            ปริญญาตรี    1 2.44 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0.00 

รวม 41 100.00 

5. ประเภทเกษตรกรรม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
            เล้ียงสัตว ์  
            ท าสวน/ท าไร่ 
            ท านา      

 
0 

41 
0 

 
0.00 
100.00 
0.00 

รวม 41 100.00 
 

จากตารางขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ มีผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการ      
ขดุเจาะบ่อดาลเพื่อการเกษตร ทั้งส้ิน 41 ชุด ซ่ึงประกอบดว้ย สถานะภาพของผูใ้หข้อ้มูล 
หวัหนา้กลุ่มเกษตรกร จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 เกษตรกร จ านวน 17 คน    
คิดเป็นร้อยละ 41.46  ผูน้  าชุมชน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44  เพศชาย จ านวน  25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.98 เพศหญิง 16 คิดเป็นร้อยละ 39.02 อาย ุ41 ปีข้ึนไป จ านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00  การศึกษาระดบั  ป.1-ป.6  จ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.78  
ระดบั  ม.4-ม.6 (ปวช.) จ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.78 และระดบัปริญญาตรี จ  านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.44 ประกอบอาชีพประเภทเกษตรกรรม  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) ท าสวน/   
ท าไร่ จ  านวน 41 คน  คิดเป็นร้อย 100.00   
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ส่วนที ่2  ระดบัความพึงพอของการรับบริการ จ านวน  8 ขอ้ โดยมีระดบัความพึงพอใจ  5 ระดบั 
คือ  1 =  นอ้ยท่ีสุด  , 2 = นอ้ย , 3 ปานกลาง ,  4  = มาก  และ 5 = มากท่ีสุด 

ตาราง  12   
วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ ส่วนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจการรับบริการ ภายใต้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ ประเด็นความคิดเห็น 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 
3 

นอ้ย 
2 

นอ้ย
ท่ีสุด 
1 

ไม่พึง
พอใจ 
0 

1 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการประกอบ
กิจการน ้ าบาดาล หรือขออนุญาต เจาะและใชน้ ้ า
บาดาล ตาม พ.ร.บ. น ้ าบาดาล พ.ศ. 2520  

0 
(0.00) 

10 
(24.39) 

30 
(73.17) 

1 
(2.44) 

3 
(7.32) 

0 
(0.00) 

2 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตร 

1 
(2.44) 

15 
(36.59) 

24 
(58.54) 

1 
(2.44) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 ท่านมีความสะดวกในการใชน้ ้ าบาดาล 
เพ่ือการเกษตรของกลุ่ม 

5 
(12.20) 

23 
(56.10) 

13 
(31.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 ท่านไดน้ าน ้ าบาดาลจากโครงการขดุเจาะ 
บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรไปใชใ้นพ้ืนท่ี
การเกษตรของท่านเพียงพอ 

3 
(7.32) 

24 
(58.54) 

14 
(34.15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 เม่ือท่านไดเ้ขา้ร่วมโครงการขดุเจาะ 
บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรแลว้ผลผลิตของท่าน
เพ่ิมข้ึน 

14 
(34.15) 

27 
(65.85) 

0 
(00.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

6 เม่ือท่านไดเ้ขา้ร่วมโครงการขดุเจาะ 
บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรแลว้รายไดข้องท่าน
เพ่ิมข้ึน 

0 
(00.00) 

30 
(73.17) 

11 
(26.83) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

7 ในภาพรวมท่านคิดวา่ท่านใชบ่้อน ้ าบาดาลคุม้ค่า 16 
(39.02) 

18 
(43.90) 

7 
(17.07) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการขดุเจาะ
บ่อน ้ าบาดาล 

19 
(46.34) 

16 
(39.02) 

6 
(14.63) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

 
 

90 



 

จากตารางระดบัความพึงพอใจของการรับบริการพบวา่ มีผูต้อบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจโครงการขดุเจาะบ่อดาลเพื่อการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งส้ิน 41 ชุด   
 ขอ้ 1 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการประกอบกิจการ 
น ้าบาดาล หรือขออนุญาต เจาะและใชน้ ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ. น ้าบาดาล พ.ศ. 2520  
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 73.17 รองลงมาเป็นระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 24.39 และระดบันอ้ย  คิดเป็นร้อยละ  2.44  ตามล าดบั 
 ขอ้ 2 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าบาดาลเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็น 
ร้อยละ  58.54 รองลงมาเป็นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.59  ระดบัมากท่ีสุด , 
ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 2.44 ตามล าดบั 
 ขอ้ 3 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใชน้ ้าบาดาล
เพื่อการเกษตรของกลุ่ม ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 56.10 รองลงมา 
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.71 และระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 12.20 ตามล าดบั 
 ขอ้ 4 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการไดน้ าน ้าบาดาลจากโครงการ 
ขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรไปใชใ้นพื้นท่ีการเกษตรเพียงพอ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ  58.54  รองลงมามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.15  
และมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.32 ตามล าดบั 
 ขอ้ 5 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเม่ือท่านไดเ้ขา้ร่วมโครงการขดุเจาะ 
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแลว้ผลผลิตของท่านเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 65.85 รองลงมามีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  34.15 ตามล าดบั 
 ขอ้ 6 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเม่ือท่านไดเ้ขา้ร่วมโครงการขดุเจาะ 
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแลว้รายไดข้องท่านเพิ่มข้ึน  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 73.17 รองลงมามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.83  ตามล าดบั 
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 ขอ้ 7 ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดวา่จะใชบ่้อน ้าบาดาลคุม้ค่า  
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 43.90 รองลงมามีความคิดวา่จะใชบ่้อน ้าบาดาล
คุม้ค่าในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.09  และมีความคิดวา่จะใชบ่้อน ้าบาดาลคุม้ค่า 
ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.07 ตามล าดบั 
 ขอ้ 8 ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.34  รองลงมามีความพึงพอใจในระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 39.02 และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 14.63 ตามล าดบั 
 จะเห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยเฉล่ียภาพรวม    
ของประโยชนท่ี์ไดรั้บภายหลงัจากการรับมอบบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแลว้อยูใ่นระดบัมาก   
 
สรุปผลการวเิคราะห์การติดตามประเมนิผลการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น า้บาดาลเพือ่

การเกษตร ภายใต้โครงการพฒันาศักยภาพอตุสาหกรรมพชือาหารและพลงังานทดแทน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
จากแบบประเมินความพึงพอใจ  จ  านวน  50  ชุด (ตวัแทนกลุ่มละ 1 คน) 
1.การรับมอบโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 
    - ยงัไม่รับมอบจ านวน  จ  านวน  1 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  2.00 
    - รับมอบแลว้จ านวน  จ  านวน  49  กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 98.00 
2.มีการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร โดย 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบดว้ยประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก  และกรรมการ    
   จ านวน 50  กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100.00 

3.มีผูรั้บผดิชอบการใชง้าน การดูแล และบ ารุงรักษาบ่อบาดาล โดย 
   - จดัท าสมุดบนัทึกการใชง้าน การดูแล และบ ารุงรักษาบ่อบาดาล 
      จ  านวน 47 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 94.00 
   - ไม่มีการบนัทึก  จ านวน 3 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 6.00 
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4.มีผูรั้บผดิชอบดูแลการใชง้านท่อ  โดย 
   - เกษตรกรดูแลของตนเอง (แบ่งตามความเหมาะสมของระยะพื้นท่ี) 
     จ  านวน 32 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ  64.00 
   - ตวัแทนสมาชิกเป็นผูดู้แล (เกบ็ไวท่ี้ส่วนกลาง) จ  านวน 17  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 34.00 
    - อ่ืนๆ ระบุ  จ านวน  1  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 2.00 
5.มีการจดัตั้งกองทุนเพื่อบริหารจดัการค่าใชจ่้ายของกลุ่มเกษตรกร โดย 
    - จดัท าบญัชีค่าใชจ่้ายของกลุ่มเกษตรกร จ านวน  41 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 82.00 
    - ไม่มีการจดัตั้งกองทุน  จ  านวน  7 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 14.00 
    - อ่ืนๆ จ านวน 2 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 4.00 
6.กลุ่มเกษตรกรมีโครงการเพิ่มเติมจากท่ีไดรั้บหรือไม่ เช่น ท าหอถงัส่งน ้า จดัท า 
ระบบพลงังาน เป็นตน้ 
   - มี  จ านวน 28 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 56.00 
   - ไม่มี  จ  านวน 22 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 44.00 
7.หน่วยงานในพื้นท่ีไดม้าร่วมสนบัสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ 
    -  มี  จ านวน 17 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 34.00 
    - ไม่มี  จ  านวน 33 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 66.00 
8.ปัญหา  อุปสรรค  ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร มีหรือไม่ 
   - มี  จ  านวน 16 กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 32.00 
   - ไม่มี  จ  านวน  34  กลุ่ม  คิดเป็นร้อยละ 68.00 
9.ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
   - อยากใหมี้อุปกรณ์ใหค้รบ เช่น ไฟฟ้า หอถงั เคร่ืองก าเนิดไฟ เป็นตน้ 
    - อยากใหมี้การสนบัสนุนงบประมาณค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกลุ่มส าหรับกลุ่ม
ท่ีไม่มีเงินทุน 
    - อยากใหมี้โครงการเจาะบ่อ แปลงละ 1 บ่อ 
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สรุปผลการวเิคราะห์การประเมนิความพงึพอใจ 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร ภายใต้โครงการพฒันาศักยภาพอตุสาหกรรม

พชือาหารและพลงังานทดแทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

สุ่มสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน/กลุ่ม โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป  
ตาราง  13    
วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป  ภายใต้โครงการพัฒนาศกัยภาพ
อุตสาหกรรมพืชอาหารและพลงังานทดแทน 
 1. มีผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งส้ิน  41 คน ซ่ึงมีการวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม ดงัน้ี 

ข้อมูลทัว่ไป/เร่ือง จ านวน ร้อยละ 

1. สถานะภาพของผู้ให้ข้อมูล   
           หวัหนา้กลุ่มเกษตรกร     

 
27 

 
54.00 

           เกษตรกร 23 46.00 
           ผูน้ าชุมชน 0 0.00 
              อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 50 100.00 
2. เพศ   
           ชาย 30 60.00 
           หญิง 20 40.00 

รวม 50 100.00 

3. อายุ   
            20 – 30 ปี 0 0.00 
            31 – 40 ปี 4 8.00 
            41 ปีข้ึนไป 46 92.00 

รวม 50 100.00 
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ตาราง  13  (ต่อ)    
วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป  ภายใต้โครงการพัฒนาศกัยภาพ
อุตสาหกรรมพืชอาหารและพลงังานทดแทน 

ข้อมูลทัว่ไป/เร่ือง จ านวน ร้อยละ 

4. การศึกษา   
            ป.1-ป.6     27 54.00 
            ม.1-ม.3     0 0.00 
            ม.4-ม.6 (ปวช.)    22 44.00 
            ปริญญาตรี    1 2.00 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0.00 

รวม 50 100.00 

5. ประเภทเกษตรกรรม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
            เล้ียงสัตว ์  
            ท าสวน/ท าไร่ 
            ท านา      

 
13 
50 
36 

 
26.00 

100.00 
72.00 

 

จากตารางขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ มีผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ 
ขดุเจาะบ่อดาลเพื่อการเกษตร  ทั้งส้ิน 50 ชุด ซ่ึงประกอบดว้ย สถานะภาพของผูใ้หข้อ้มูล 
หวัหนา้กลุ่มเกษตรกร  จ านวน  27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 เกษตรกร จ านวน 23 คน  
คิดเป็นร้อยละ  46.00  เพศชาย  จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ  60.00  เพศหญิง 20 คน  
คิดเป็นร้อยละ  40.00  อาย ุ31-40 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 อาย ุ41 ปีข้ึนไป  
จ  านวน  46  คน คิดเป็นร้อยละ 92.00  การศึกษาระดบั  ป.1-ป.6  จ านวน 27 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 54.00  ระดบั  ม.4-ม.6 (ปวช.)  จ  านวน  22 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.00  และ 
ระดบัปริญญาตรี   จ  านวน  1 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.00 ประกอบอาชีพประเภทเกษตรกรรม 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) เล้ียงสัตว ์13 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.00 ท าสวน/ท าไร่ จ  านวน 50 คน   
คิดเป็นร้อย  100.00 และท านา จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 
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ส่วนที ่2   ระดบัความพึงพอของการรับบริการ  จ  านวน  8  ขอ้ โดยมีระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั 
คือ 1 =  นอ้ยท่ีสุด  , 2 = นอ้ย , 3 ปานกลาง , 4  = มาก  และ 5 = มากท่ีสุด 

ตาราง  14   
วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ  ส่วนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจการรับบริการ ภายใต้
โครงการพัฒนาศกัยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลงังานทดแทน 

 

ที ่ ประเด็นความคิดเห็น 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 
3 

นอ้ย 
 
2 

นอ้ย
ท่ีสุด 
1 

ไม่พึง
พอใจ 
0 

1 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการ
ประกอบกิจการน ้ าบาดาล หรือขออนุญาต 
เจาะและใชน้ ้ าบาดาล ตาม พ.ร.บ. น ้ าบาดาล 
พ.ศ. 2520  

4 
(8.00) 

14 
(28.00) 

30 
(60.00) 

2 
(4.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าบาดาล 
เพื่อการเกษตร 

1 
(2.00) 

20 
(40.00) 

28 
(56.00) 

1 
(2.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 ท่านมีความสะดวกในการใชน้ ้ าบาดาล 
เพ่ือการเกษตรของกลุ่ม 

5 
(10.00) 

31 
(62.00) 

14 
(28.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 ท่านไดน้ าน ้ าบาดาลจากโครงการขดุเจาะ 
บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรไปใชใ้นพ้ืนท่ี
การเกษตรของท่านเพียงพอ 

3 
(6.00) 

30 
(60.00) 

17 
(34.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 เม่ือท่านไดเ้ขา้ร่วมโครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตรแลว้ผลผลิตของท่าน
เพ่ิมข้ึน 

3 
(6.00) 

32 
(64.00) 

15 
(30.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

6 เม่ือท่านไดเ้ขา้ร่วมโครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตรแลว้รายไดข้องท่าน
เพ่ิมข้ึน 

6 
(12.00) 

33 
(66.00) 

14 
(28.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

7 ในภาพรวมท่านคิดวา่ท่านใชบ่้อน ้ าบาดาล
คุม้ค่า 

18 
(36.00) 

23 
(46.00) 

9 
(18.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

8 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการ 
ขดุเจาะบ่อน ้ าบาดาล 

22 
(44.00) 

18 
(36.00) 

4 
(8.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 
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 จากตารางระดบัความพึงพอใจของการรับบริการพบวา่ มีผูต้อบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจโครงการขดุเจาะบ่อดาลเพื่อการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งส้ิน 50 ชุด   
 ขอ้ 1 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการประกอบกิจการ 
น ้าบาดาล หรือขออนุญาต เจาะและใชน้ ้าบาดาล ตาม พ.ร.บ. น ้าบาดาล พ.ศ. 2520  
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาเป็นระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 28.00 รองลงมาเป็นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 8.00 และระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 
 ขอ้ 2 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
กลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ าบาดาลเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็น 
ร้อยละ 56.00 รองลงมาเป็นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 40.00 และระดบัมากท่ีสุด , 
ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 
 ขอ้ 3 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใชน้ ้าบาดาล
เพื่อการเกษตรของกลุ่ม ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมา  
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.00 และระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 10.00 ตามล าดบั 
 ขอ้ 4 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการไดน้ าน ้าบาดาลจากโครงการ 
ขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรไปใชใ้นพื้นท่ีการเกษตรเพียงพอ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.00  
และมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั 
 ขอ้ 5 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเม่ือท่านไดเ้ขา้ร่วมโครงการขดุเจาะ 
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแลว้ผลผลิตของท่านเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 64.00 รองลงมามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.00  ตามล าดบั 
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 ขอ้ 6 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเม่ือท่านไดเ้ขา้ร่วมโครงการขดุเจาะ 
บ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแลว้รายไดข้องท่านเพิ่มข้ึน  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 66.00 รองลงมามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.00 และ
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดบั 
 ขอ้ 7 ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดวา่จะใชบ่้อน ้าบาดาลคุม้ค่า  
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมามีความคิดวา่จะใชบ่้อน ้าบาดาล
คุม้ค่าในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.00  และมีความคิดวา่จะใชบ่้อน ้าบาดาลคุม้ค่า 
ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 18.00 ตามล าดบั 
 ขอ้ 8 ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.00  รองลงมามีความพึงพอใจในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 36.00 และมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8.00 
ตามล าดบั 
 จะเห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยเฉล่ียภาพรวม 
ของประโยชนท่ี์ไดรั้บภายหลงัจากการรับมอบบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแลว้อยูใ่นระดบัมาก   
 

6. การสรุปผลและรายงานผล  
 จากการก ากบัดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและบริหารจดัการ 
กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาลเพื่อการเกษตรนั้น ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดัขอนแก่น ไดจ้ดัท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงานการอบรมเกษตรกร การก ากบั
ดูแลการจดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า และรายงานผลการติดตามประเมินการบริหารจดัการ 
กลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาล ต่อผูบ้งัคบับญัชา  
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการศึกษา 
 ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น ไดด้ ำเนินกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจดักำรกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำบำดำล และประเมินควำมพึงพอใจ
ของกลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำยโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตรพร้อมระบบสูบน ้ำ
ดว้ยไฟฟ้ำ ภำยใตโ้ครงกำรส่งเสริมและพฒันำอำชีพตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ
ภำยใตโ้ครงกำรพฒันำศกัยภำพอุตสำหกรรมพืชอำหำรและพลงังำนทดแทน ซ่ึงไดมี้กำรก ำหนด
ฝ่ำยติดตำมประเมินผลและโครงกำรพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิกำรบริหำรงำนโครงกำร
และกำรด ำเนินโครงกำรแกไ้ขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน และไดแ้ต่งตั้ง
คณะท ำงำนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้น ้ำบำดำลและติดตำมประเมินผลโครงกำร 
ขุดเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตรวตัถุประสงคเ์พื่อก ำกบั ดูแล กำรบริหำรจดักำร 
กลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร ส่งเสริมและใหค้  ำแนะน ำเกษตรกรใหมี้กำรจดัตั้งกลุ่ม 
จดัตั้งกองทุนหรือบญัชีร่วม ซ่ึงใชใ้นกำรบริหำรจดักำรภำยในกลุ่ม เขำ้ใจถึงกำรมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภำยในกลุ่ม และร่วมกนับริหำรจดักำรกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำบำดำล 
ใหมี้ประสิทธิภำพ ใหเ้กิดควำมคุม้ค่ำและยัง่ยนื มีเป้ำหมำยด ำเนินกำรติดตำมประเมินผล
ใหแ้ลว้เสร็จภำยในเดือนกนัยำยน 2558 พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผล 
ต่อผูบ้งัคบับญัชำ สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนได ้ ดงัน้ี 

1.1 ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น  ไดค้ดัเลือก 
กลุ่มเกษตรกรตำมหลกัเกณฑก์ำรคดัเลือก โดยผำ่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
อ ำเภอในเขตพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น และตรวจสอบศกัยภำพน ้ำบำดำลในพื้นท่ีของกลุ่ม 
ท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร จำกแผนท่ีศกัยภำพน ้ำบำดำล ของกรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล คดักรอง
ควำมซ ้ ำซอ้นกบัหน่วยงำนในพื้นท่ีแลว้ รวมถึงควำมพร้อมในกำรดูแล บริหำรจดักำร
กลุ่มของเกษตรกรท่ีสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำร จ ำนวน 100 กลุ่ม ครอบคลุม 12 อ ำเภอ  
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22 ต ำบล 74 หมู่บำ้น ซ่ึงส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัขอนแก่น 
ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงโครงกำรใหก้บัอ ำเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พร้อมดว้ย
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง รับฟังแนวทำงด ำเนินโครงกำรและตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 
ของกลุ่มเกษตรกรท่ีสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำร  

1.2  จดัอบรมช้ีแจงกำรด ำเนินงำน โครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร  
พร้อมระบบสูบน ้ำดว้ยไฟฟ้ำ สร้ำงควำมเขำ้ใจกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกำรจดัตั้งกลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้ ำบำดำล จ ำนวน 100 กลุ่ม รวม 600 คน หลกัสูตร ระยะเวลำ  1 วนัต่อคร้ังๆละ 5 กลุ่ม
กลุ่มละ 6 คน รวม 30 คน โดยจดักิจกรรมในพื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำย โดยมี
เจำ้หนำ้ท่ีจำกหน่วยงำนในจงัหวดัขอนแก่น เป็นวิทยำกรใหข้อ้มูลควำมรู้ และช้ีแจง  
ท ำควำมเขำ้ใจกบักลุ่มเกษตรกร ประกอบดว้ย ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดัขอนแก่น ,สถำนี
พฒันำท่ีดินจงัหวดัขอนแก่น ,ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ส ำนกังำน
ขอนแก่น  

1.3 จดัอบรมกำรบริหำรจดักำรกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำบำดำล ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรเป้ำหมำย 
จ ำนวน 2 คร้ัง จ ำนวน 600 คน เพื่อใหค้วำมรู้ และแนวทำงในกำรจดัตั้งกลุ่มและบริหำร
จดักำรกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำบำดำล โดยมีหน่วยงำนรัฐ และเอกชน เขำ้ร่วมเป็นวทิยำกร ประกอบดว้ย 
ส ำนกังำนจงัหวดัขอนแก่น โดยหวัหนำ้ส ำนกังำนจงัหวดัขอนแก่น นำยยรรยง วไิลพงษ ์, 
ส ำนกัทรัพยำกรน ้ำบำดำล เขต 4 ขอนแก่น โดยผูอ้  ำนวยกำรศนูยพ์ฒันำน ้ำบำดำล  
นำยอำนนท ์ ผงกุลำ ,ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ส ำนกังำนขอนแก่น ,
อำจำรยเ์กรียงศิลป์ เยน็เหลือ ผูใ้หญ่บำ้นหนองแปน ต.จระเข ้อ.หนองเรือ นำยพพิฒัน ์พึ่งสวำ่ง 
และช่ำงจำก บริษทั สหบำดำล จ ำกดั 

1.4  จำกกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำนวน 91 กลุ่ม จำกสมำชิกโครงกำร 
100 กลุ่ม โดยใหต้วัแทนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มละ 1 คน ตอบแบบสอบถำม  2 ประเดน็ คือ 
กำรจดัตั้งกลุ่ม/บริหำรจดักำรกลุ่ม ศึกษำควำมรู้ควำมเขำ้ใจปัญหำอุปสรรคในกำรใชง้ำน
บ่อน ้ำบำดำลของกลุ่มเกษตรกร และประเมินผลกำรบริหำรจดักำรกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำบำดำล 
และประเดน็ควำมพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงกำร สรุปผลกำรวเิครำะห์ 
กำรประเมินผล ดงัน้ี 
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1) โครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร ภำยใตโ้ครงกำรส่งเสริมและพฒันำ
อำชีพตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

1.1) ในส่วนของกำรบริหำรจดักำรกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำ 
(1) กลุ่มเกษตรกรมีกำรจดัตั้งกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมกำรทุกกลุ่ม  
(2) มีผูรั้บผดิชอบและท ำสมุดบนัทึกกำรใชง้ำน กำรดูแล และบ ำรุงรักษำ

บ่อบำดำล  ร้อยละ 90.24   
(3) กำรบริหำรจดักำรท่อท่ีไดรั้บจำกโครงกำร ส่วนใหญ่เกษตรกรดูแล

ของตนเอง แบ่งตำมระยะของพื้นท่ี และเกบ็ไวส่้วนกลำง  
(4) มีกำรจดัตั้งกองทุน/บญัชีกลุ่ม เพื่อบริหำรจดักำรค่ำใชจ่้ำย  

ร้อยละ 78.05  
(5) กลุ่มเกษตรกรมีโครงกำรเพิ่มเติมจำกท่ีไดรั้บ เช่น ท ำหอถงัส่งน ้ำ 

จดัท ำระบบพลงังำน ซ่ึงไดจ้ำกกำรจดัตั้งกองทุนของกลุ่มเอง ร้อยละ 51.22  
(6) ไดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นอ่ืนๆ จำกหน่วยงำนในพื้นท่ี ร้อยละ 26.83  
(7) มีปัญหำ/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำล 

เพื่อกำรเกษตร ร้อยละ 29.27 
(8) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นควำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ 

จ่ำยภำครัฐ คือ ขอผูรั้บผดิชอบประสำนไฟฟ้ำลงมำในพื้นท่ี ,ยงัไม่มีไฟฟ้ำ รอไฟฟ้ำแรงต ่ำ
ท่ี อปท.ในพื้นท่ีต่อให ้, อยำกใหมี้กองทุน และสนบัสนุนปัจจยักำรเกษตร  

1.2) ในส่วนของควำมพึงพอใจต่อโครงกำร 
(1) ขอ้มูลทัว่ไป 

ผูต้อบแบบสอบถำม จ ำนวน 41 คน ส่วนใหญ่เป็นหวัหนำ้ 
กลุ่มเกษตรกร  ร้อยละ 56.10 สมำชิกกลุ่ม ร้อยละ 41.46 และเป็นเพศชำย ร้อยละ 60.98  
อำยผุูต้อบแบบสอบถำมอยูใ่นช่วง 41 ปีข้ึนไปทั้งหมด กำรศึกษำส่วนใหญ่มีทั้งระดบั
ประถมศึกษำ และมธัยมศึกษำ  ประกอบอำชีพท ำสวน/ท ำไร่ ทุกกลุ่ม 
  (2) ระดบัควำมพึงพอใจของกำรรับบริกำรของผูต้อบแบบสอบถำม 
  -  มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ เก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรน ้ำบำดำล หรือ 
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ขออนุญำต เจำะและใชน้ ้ำบำดำล ตำม พ.ร.บ.น ้ ำบำดำล พ.ศ. 2520 อยูใ่นระดบัปำนกลำง 
ร้อยละ 73.17    
  -  มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ ำ
บำดำลเพื่อกำรเกษตร อยูใ่นระดบัปำนกลำง ร้อยละ 58.54  
  -  มีควำมพึงพอใจต่อควำมสะดวกในกำรใชน้ ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร 
ของกลุ่ม อยูใ่นระดบัมำก ร้อยละ 56.10  
  -  มีควำมพึงพอใจต่อกำรไดน้ ำน ้ำบำดำลจำกโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำล
เพื่อกำรเกษตรไปใชใ้นพื้นท่ีกำรเกษตรเพียงพอ อยูใ่นระดบัมำก ร้อยละ 58.54   
  -  มีควำมพึงพอใจเม่ือไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพื่อ
กำรเกษตรแลว้ผลผลิตเพิ่มข้ึน อยูใ่นระดบัมำก ร้อยละ 65.85 
  - มีควำมพึงพอใจเม่ือไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร
แลว้รำยไดเ้พิ่มข้ึน อยูใ่นระดบัมำก ร้อยละ 73.17 
  -  มีควำมคิดวำ่จะใชบ่้อน ้ำบำดำลคุม้ค่ำ อยูใ่นระดบัมำก ร้อยละ 43.90  
  -  มีควำมพึงพอใจกำรขดุเจำะบ่อน ้ำบำดำล อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด  
ร้อยละ 46.34   
  จำกจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งผูต้อบแบบสอบถำมทั้งส้ิน 41 คน โดยเฉล่ียภำพรวม 
ของประโยชนท่ี์ไดรั้บภำยหลงัจำกกำรรับมอบบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตรแลว้อยูใ่นระดบัมำก 

2) โครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร ภำยใตโ้ครงกำรพฒันำศกัยภำพ
อุตสำหกรรมพืชอำหำรและพลงังำนทดแทน  

2.1) ในส่วนของกำรบริหำรจดักำรกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำ 
(1) กลุ่มเกษตรกรมีกำรจดัตั้งกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมกำรทุกกลุ่ม  
(2) มีผูรั้บผดิชอบและท ำสมุดบนัทึกกำรใชง้ำน กำรดูแล และบ ำรุงรักษำ

บ่อบำดำล  ร้อยละ 94.00 
(3) กำรบริหำรจดักำรท่อท่ีไดรั้บจำกโครงกำร ส่วนใหญ่เกษตรกร 

ดูแลของตนเอง แบ่งตำมระยะของพื้นท่ี ร้อยละ 64.00  
(4) มีกำรจดัตั้งกองทุน/บญัชีกลุ่ม เพือ่บริหำรจดักำรค่ำใชจ่้ำย ร้อยละ 82.00  
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(5) กลุ่มเกษตรกรมีโครงกำรเพิ่มเติมจำกท่ีไดรั้บ เช่น ท ำหอถงัส่งน ้ำ 
จดัท ำระบบพลงังำน ซ่ึงไดจ้ำกกำรจดัตั้งกองทุนของกลุ่มเอง ร้อยละ 56.00  

(6) ไดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นอ่ืนๆ จำกหน่วยงำนในพื้นท่ี ร้อยละ 34.00  
(7) มีปัญหำ/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำล 

เพื่อกำรเกษตร ร้อยละ 32.00 
(8) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นควำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ 

จ่ำยภำครัฐ คือ อยำกใหมี้อุปกรณ์ใหค้รบ เช่น ไฟฟ้ำ หอถงั เคร่ืองก ำเนิดไฟ ,อยำกใหมี้
กำรสนบัสนุนงบประมำณค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจดักำรกลุ่มส ำหรับกลุ่มท่ีไม่มีเงินทุน 
และอยำกใหมี้โครงกำรเจำะบ่อ แปลงละ 1 บ่อ  

1.2) ในส่วนของควำมพึงพอใจต่อโครงกำร 
(1) ขอ้มูลทัว่ไป 

ผูต้อบแบบสอบถำม จ ำนวน 41 คน ส่วนใหญ่เป็นหวัหนำ้กลุ่มเกษตรกร  
ร้อยละ 54.00 สมำชิกกลุ่ม ร้อยละ 46.00  และเป็นเพศชำย ร้อยละ 60.00 อำยผุูต้อบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่ อยูใ่นช่วง 41 ปีข้ึนไป ร้อยละ 92.00 กำรศึกษำส่วนใหญ่ 
มีทั้งระดบัประถมศึกษำ และมธัยมศึกษำ  ประกอบอำชีพท ำนำจ ำนวนมำกท่ีสุด 
รองลงมำท ำสวน/ท ำไร่ และเล้ียงสัตว ์
 (2) ระดบัควำมพึงพอใจของกำรรับบริกำรของผูต้อบแบบสอบถำม 
  -  มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ เก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรน ้ำบำดำล หรือ 
ขออนุญำต เจำะและใชน้ ้ำบำดำล ตำม พ.ร.บ. น ้ำบำดำล พ.ศ. 2520 อยูใ่นระดบั 
ปำนกลำง ร้อยละ 60.00    
  -  มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรกลุ่มเกษตรกรผูใ้ชน้ ้ ำ
บำดำลเพื่อกำรเกษตร อยูใ่นระดบัปำนกลำง ร้อยละ  50.00  
  - มีควำมพึงพอใจต่อควำมสะดวกในกำรใชน้ ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรของกลุ่ม 
อยูใ่นระดบัมำก ร้อยละ 62.00  
  -  มีควำมพึงพอใจต่อกำรไดน้ ำน ้ำบำดำลจำกโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำล
เพื่อกำรเกษตรไปใชใ้นพื้นท่ีกำรเกษตรเพียงพอ  อยูใ่นระดบัมำก ร้อยละ 60.00   
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  - มีควำมพึงพอใจเม่ือไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร
แลว้ผลผลิตเพิ่มข้ึน อยูใ่นระดบัมำก ร้อยละ 64.00 
  - มีควำมพึงพอใจเม่ือไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรขดุเจำะบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตร
แลว้รำยไดเ้พิ่มข้ึน อยูใ่นระดบัมำก ร้อยละ 66.00 
  - มีควำมคิดวำ่จะใชบ่้อน ้ำบำดำลคุม้ค่ำ อยูใ่นระดบัมำก ร้อยละ 46.00  
  -  มีควำมพึงพอใจกำรขดุเจำะบ่อน ้ำบำดำล อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด  
ร้อยละ 44.00   
 จำกจ ำนวนกลุ่มตวัอยำ่งผูต้อบแบบสอบถำมทั้งส้ิน 50 คน โดยเฉล่ียภำพรวมของ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บภำยหลงัจำกกำรรับมอบบ่อบำดำลเพื่อกำรเกษตรแลว้อยูใ่นระดบัมำก 

 
2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ควรมีกำรออกติดตำมประเมินผลกำรบริหำรจดักำรกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำบำดำล ภำยหลงั
โครงกำรด ำเนินกำรแลว้เสร็จ ด ำเนินกำรในปีถดัไป เพื่อประเมินผลผลิตและรำยได ้และ
จะท ำใหเ้กษตรกรท่ีเป็นสมำชิกโครงกำร มีควำมไวว้ำงใจ เช่ือมัน่ในภำครัฐมำกข้ึน 
 2.2 ควรจดัใหมี้กำรประกวดกลุ่มเกษตรท่ีมีกำรบริหำรจดักำรกลุ่มดีเยีย่มเป็นตน้แบบ
ใหก้บักลุ่มอ่ืนๆต่อไป เป็นกำรใหค้วำมส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรกลุ่ม เพื่อกระตุน้ และ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรจดักำรน ้ำ กำรพึ่งพำกนัเองภำยในกลุ่ม 
ต่อยอดใหเ้กิดควำมส ำเร็จ และเกิดควำมยัง่ยนื  

2.3 ควรมีกำรจดัใหค้วำมรู้ สร้ำงควำมเขำ้ใจใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกร ในเร่ืองของ พ.ร.บ.
น ้ำบำดำล หรือกฎหมำย ระเบียบ อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรบริหำรจดักำรกลุ่มผูใ้ชน้ ้ ำ 
ทั้งน ้ำผวิดิน และน ้ำบำดำล จำกผลกำรศึกษำจะเห็นวำ่ทั้ง 2 โครงกำรนั้น กลุ่มตวัอยำ่ง
ส่วนใหญ่ มีควำมเขำ้ใจในระดบัปำนกลำง-นอ้ย  อำจเน่ืองจำกเกษตรกรส่วนใหญ่ 
ท ำกำรเกษตรแบบเด่ียว รวมไปถึงกำรใชป้ระโยชน์จำกแหล่งน ้ำสำธำรณะ ทั้งผวิดิน และ
ใตดิ้น ท่ีต่ำงคนต่ำงจดักำรพื้นท่ีของตนเอง ซ่ึงกำรใหค้วำมรู้น้ีจะเป็นประโยชนต่์อเกษตรกร
ในกำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิต และเกิดควำมยัง่ยนื และจะท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของภำครัฐ 
มีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน  
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2.4  ควรมีกำรส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งงบประมำณ ในกำรต่อยอด
โครงกำร เพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต สร้ำงนวตักรรม เพื่อส่งเสริมรำยไดใ้หแ้ก่เกษตรกร และ
กำรก ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำรกลุ่มของเกษตรกรในพื้นท่ีรับผดิชอบ 
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ภาคผนวก  ก 
โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าไฟฟ้า  
ภายใตโ้ครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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ภาคผนวก  ข 
โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน ้าไฟฟ้า ภายใตโ้ครงการ

พฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลงังานทดแทน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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ภาคผนวก  ค 
ค าสั่งจงัหวดัขอนแก่น ท่ี 1607/2558 ลงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2558 

แต่งตั้งคณะท างานจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้น ้าบาดาลและติดตามประเมินผลโครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
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ภาคผนวก  ง 
แบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

     บ้าน........................................................... หมู่ที่ ............. ต าบล .................................................... อ าเภอ 
............................................... 

แบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ด าเนินงานโดย ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 
 

1. การรับมอบโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 
 ยังไม่รับมอบ   
 รับมอบแล้ว (ระบุวัน เดือน ปี) 

...................................................................... ................................... 
2. มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร โดย 

 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และ
กรรมการ   
 ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

3. มีผู้รับผิดชอบการใช้งาน การดูแล และบ ารุงรักษาบ่อบาดาล โดย 
  จัดท าสมุดบันทึกการใช้งาน การดูแล และบ ารุงรักษาบ่อบาดาล 

 ไม่มีการบันทึก 
 ไม่มีผู้รับผิดชอบ 

4. มีผู้รับผิดชอบดูแลการใช้งานท่อ โดย 
  เกษตรกรดูแลของตนเอง (แบ่งท่อตามความเหมาะสมของระยะพ้ืนที่)     

 ตัวแทนสมาชิกเป็นผู้ดูแล (เก็บไว้ที่ส่วนกลาง) 
 อ่ืนๆ ระบุ 

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

5. มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของกลุ่มเกษตรกร โดย 
 จัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายของกลุ่มเกษตรกร (เงินกองทุน ................................ บาท) 
 ไม่มีการจัดตั้งกองทุน (สาเหตุเพราะ ............................................................... 
 อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................................... ..........  

กลุ่มที่ ........ 
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6. กลุ่มเกษตรกรมีโครงการเพ่ิมเติมจากที่ได้รับหรือไม่ เช่น ท าหอถังส่งน้ า ,จัดท าระบบพลังงาน 
เป็นต้น 

 มี คือ 
............................................................................................................................. ..................... 

 ไม่มี 
7. หน่วยงานในพื้นท่ีได้มาร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ 

 มี คือ 
............................................................................................................................. ..................... 

 ไม่มี 
8. ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร มีหรือไม่ 

 มี คือ 
............................................................................................................................. ..................... 

 ไม่มี 
9. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

ภาคผนวก  จ 
แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน/เกษตรกร ท่ีเขา้ร่วมโครงการขดุเจาะบ่อดาล

เพื่อการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

 

 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน/เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการขุดเจาะบ่อดาลเพื่อ
การเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ด าเนินงานโดย ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 
ข้อมูลทั่วไป 

โปรดท าเครื่องหมาย ในช่อง   

1.  สถานะภาพของผู้ให้ข้อมูล    หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร    เกษตรกร    ผู้น าชุมชน  อื่นๆ ระบุ 

2.  เพศ          ชาย         หญิง 

3.  ช่วงอาย ุ    20-30 ปี     31-40 ปี     41ป ีขึ้นไป 

4. การศึกษา    ป.1-ป.6      ม.1-ม.3      ม.3-ม.6 (ปวช.)    ปริญญาตรี    สูงกว่า
ปริญญาตรี    

5. ประเภทเกษตรกรรม     (1)   เลี้ยงสัตว์  (2)   ท าสวน/ท าไร่ ระบุ............................................ 
(3)    ท านา      

(เรียงล าดับสัดส่วนการใชน้้ าจากมากไปหาน้อย) ............................................................................................. 

ข้อมูลความพึงพอใจของการรับบริการ  

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ โดยมีเกณฑ์การให้ระดับคะแนนความพึงพอใจ คือ 

ระดับคะแนน  5  พอใจมากที่สุด  (พอใจ ร้อยละ 100 )          ระดับคะแนน  4  พอใจมาก  (พอใจ ร้อยละ 80) 

ระดับคะแนน  3  พอใจปานกลาง (พอใจ ร้อยละ 60 )            ระดบัคะแนน  2  พอใจน้อย  (พอใจ ร้อยละ 40)  

ระดับคะแนน  1  พอใจน้อยที่สดุ  (พอใจ ร้อยละ 20)      
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ที่ รายละเอียด 
ระดับคะแนนความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด  มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่พึง
พอใจ 

1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ า
บาดาล หรือขออนุญาต เจาะและใช้น้ าบาดาล ตาม 
พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520  

     
 

2 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้ าบาดาลเพื่อการเกษตร       

3 ท่านมีความสะดวกในการใช้น้ าบาดาลเพื่อการเกษตร       

4 ท่านได้น าน้ าบาดาลจากโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรไปใช้ในพื้นที่การเกษตรของท่านเพียงพอ       

5 เมื่อท่านได้ เข้าร่วมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรแล้ว ผลผลิตของท่านเพิ่มข้ึน       

6 เมื่อท่านได้ เข้าร่วมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรแล้ว รายได้ของท่านเพิ่มข้ึน        

7 ในภาพรวมท่านคิดว่าท่านใช้บ่อน้ าบาดาลคุ้มค่า       

8 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล       

 

ข้อเสนอแนะ  ท่านต้องการให้สนับสนุนปัจจัยอะไรเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก  ฉ 
ก าหนดการจดัอบรมช้ีแจงโครงการ 
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ภาคผนวก  ช 
ก าหนดการจดัอบรมการบริหารจดัการกลุ่มผูใ้ชน้ ้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ-สกลุ  นางสาวระพีพรรณ  มีโภคา 
วนั เดือน ปีเกิด วนัท่ี  15 พฤศจิกายน 2520 
สถานท่ีเกิด  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา 
วฒิุการศึกษา ส าเร็จปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต  

(การบริหารงานทัว่ไป)  
จากสถาบนัราชภฏันครราชสีมา 

   ปีการศึกษา 2543  
 ส าเร็จปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
   จากมหาวทิยาลยัรามค าแหง สาขาวทิยบริการ เฉลิมพระเกียรติ  
   จงัหวดันครราสีมา 
   ปีการศึกษา 2559 
ต าแหน่งหนา้ท่ี  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
การท างานปัจจุบนั       ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 จงัหวดัขอนแก่น (ผลงานท่ีขอรับการประเมิน) 
1. จดัท าและรวบรวมแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 4 ปี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 

2. จดัท าและรวบรวมแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดั 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 

3. จดัท าแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั 

4. จดัท าและรวบรวมขอ้มูลชุดโครงการ รายละเอียดโครงการ 
(Project Bank) 

5. ร่วมจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 3 ปี 
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ประวตัิผู้เขยีน (ต่อ) 
 
6. จดัท าแผนการประเมินผลงานโครงการ 
7. รวบรวมและบนัทึกขอ้มูลความคืบหนา้ผลการด าเนินโครงการ

ในระบบติดตามประเมินผล E-Projectและ Padme 
8. ขบัเคล่ือนการด าเนินงานโครงการพิเศษ 
9. ติดตามและประเมินผลโครงการและสรุปรายงาน

ความกา้วหนา้โครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
จงัหวดันครราชสีมา 
1. จดัท าและรวบรวมแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 4 ปี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 

2. จดัท าและรวบรวมแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดั 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 

3. ด าเนินงานโครงการพฒันาชนบทเชิงพื้นท่ีประยกุตต์ามแนว
พระราชด าริ (ปิดทองหลงัพระ) 

4. ด าเนินงานอนุรักษแ์ละพฒันาเมืองเก่า จงัหวดันครราชสีมา 
(เมืองเก่าพิมาย ,เมืองเก่านครราชสีมา) 

5. รายงานตามขอ้สั่งการ/นโยบายนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี ,ผูว้า่
ราชการจงัหวดั  

 



 

 

ค ำรับรองผู้บังคบับัญชำ 

 ขอรับรองวา่  ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวชิาการฉบบั
น้ีแลว้  ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  และเป็นผลงานของผูข้อประเมินโดยแทจ้ริง 

   

     ลงช่ือ ....................................................... 
                     (นายสุเมธ  อ  าภรณ์) 

    ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ 
        และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดันครราชสีมา 
    ............./............../................ 
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