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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้น้้าโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้าน
ส้มโฮง เมืองจ้าปาสัก แขวงจ้าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการชลประทาน และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้้า
โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า บ้านส้มโฮง เมืองจ้าปาสัก แขวงจ้าปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ผู้ใช้น้้าชลประทานในพื้นที่รับน้้าจากโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า
บ้านส้มโฮง เมืองจ้าปาสัก แขวงจ้าปาสัก ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ของ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 173 
คน แล้วสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการชลประทาน
แบบมีส่วนร่วม และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t (t-test 
Independent) และค่า F-test (One-way ANOVA) 
  ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพทั่วไปของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโฮง เมือง
จ้าปาสัก แขวงจ้าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 -50 ปี 
ส้าเร็จการศึกษาระดับ ประถมศึกษา มีอาชีพหลัก คือ ท้านา  มีรายได้ครัวเรือน/ต่อปี 5,000,001-10,000,000 กีบ 
มีพื้นที่ท้าการเกษตรที่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน ขนาดกลาง (1.01-1.5 เฮกตาร์) มีประสบการณ์ในการใช้น้้า ต่้า
กว่า 10 ปี มีสถานภาพทางสังคมเป็นลูกบ้าน 2) การบริหารจัดการชลประทานโดยรวมมีการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเพื่อประชาชน อย่าง
จริงจังและจริงใจ เจ้าหน้าที่จัดประชุมช้ีแจง เรื่องการบริหารจัดการน้้าชลประทานให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้า และ
เจ้าหน้าท่ีจัดพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานของ
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โดยรวมกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล้าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ใน
ระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โครงการสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้าบ้านส้มโฮง เมืองจ้าปาสัก แขวงจ้าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม และประสบการณ์ในการใช้น้้า มีรายได้ครัวเรือนต่อปี ที่มีขนาด
พื้นที่การเกษตรที่อยู่ในพ้ืนท่ีชลประทานแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) แนวทางการบริหารจัดการการชลประทานของ
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโฮง เมืองจ้าปาสัก แขวงจ้าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้แก่ ควรสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมถึงเหตุผลความจ้าเป็นหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับ ให้
เกษตรกรได้รับทราบเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจและสมัครใจ ฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อม มี
ความรู้ความเข้าใจในการท้ากิจกรรมแบบให้เกษตรกรมีส่วนร่วมโดยมีการท้าข้อตกลงของการมีส่วนร่วมระหว่าง
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่พัฒนากลุ่มผู้ใช้น้้าด้วยการก่อตั้งฟ้ืนฟูและสร้างความเข้มแข็งให้สอดคล้องกับเป้าหมายการมี
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ส่วนร่วม ก้าหนดบทบาทหน้าที่ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีระบบติดตาม
ประเมินผลการด้าเนินงานเพื่อทราบความส้าเร็จและปัญหาอุปสรรคน้ามาปรับแผนการด้าเนินงานให้ เหมาะสมสู่
ความส้าเร็จและยั่งยืนต่อไป  
 
ค้าส้าคัญ: การบริหารจัดการชลประทาน, การมีส่วนร่วม,  กลุ่มเกษตรผู้ใช้น้้า, โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า 
 

Abstract 
 The research aimed to study the general state, study participation in the management of 
the irrigation, and study guidelines on participatory irrigation management of the water users in 
the electric pumping project of Ban Somhong, Muang Champasak, Champasak District, Lao 
People Democratic Republic. The sample comprised 173 agriculturists who were members of the 
irrigated water user group in the catchment area of the electric pumping project of Ban Somhong, 
Muang Champasak, Champasak District, obtained through cluster sampling. The sample size was 
determined according to the Yamane’s formula. The instrument for data collection was a 5-level 
rating scale questionnaire with the reliability of 0.957. The statistics employed in data analysis 
were percentage, the mean, standard deviation, and t-test (independent) and F-test (One-way 
ANOVA) were employed in hypothesis testing. 
  The results are as follows:: 1) Regarding the general state of the water user group in the 
electric pumping project of Ban Somhong, Muang Champasak, Champasak District, Lao People 
Democratic Republic, most of the members were males aged 41 – 50 with elementary education; 
their main occupation was growing rice; the household annual income was 5,000,001-10,000,000 
Kips. The agricultural area in the catchment area was of the medium size (1.01-1.5 hectares). The 
experience of using water was less than 10 years. Their social statuses were villagers. 2) The 
overall irrigation management was at a moderate level. Ranked in descending order according to 
the mean, the top 3 activities are: the officials worked earnestly and sincerely for the people, the 
officials held meetings to inform and explain the irrigation management to the water user group 
members, and the officials handed out brochures to dissiminate the information on the project. 
The level of participation of the water user group members, on the whole, was at a high level. 
When considered by aspect and ranked in descending order, the aspects are as follows: 
participation in carrying out activities  and participation in sharing the benefit are in the high level, 
meanwhile, participation in decision making and participation in following-up and evaluation were 
in the moderate level.  The comparison of participation in the irrigation management of the 
water user group members in the electric pumping project of Ban Somhong, Muang Champasak, 
Champasak District, Lao People Democratic Republic indicated that the water user group 
members with a different sex, age, level of education, social status, experience of using water, 
annual household income and size of the agricultural area, had a difference in their participation 
in the irrigation management, on the whole and on every aspect, with statistical significnce at the 
.05 level. and 3) Regarding guidelines on the irrigation management of the wate user group in the 
electric pumping project of Ban Somhong, Muang Champasak, Champasak District, Lao People 
Democratic Republic, the following were suggested: understanding in the rationale, duties of the 
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agriculturists and the benefits of participation in the project should be built in order for the 
agriculturists to understand and participate in the project willingly and voluntarily; the officials 
should be trained to be ready, with knowledge and understanding  of carrying out participatory 
activities for agriculturalists; agreements between the agriculturists and the officials should be 
made in order to develop the water user group by setting up, reviving, and empowering the 
group in a way that is consistent with the goals of participation. The roles and duties of the 
agriculturists and the officials should be clearly defined and made known to everyone 
concerned, with a following-up and evaluation system so as to make known successes and 
obstacles which lead to further adjustments of the work for further success and sustainability. 
 
Keyword: Irrigation Management, Participatory, Farmer Water Users, Electric Pumping Station 
 

บทน้า 
 โครงการสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโฮง เมืองจ้าปาสัก แขวงจ้าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ได้ด้าเนินการก่อสร้างเพื่อลดปัญหา ความเดือดร้อนในการ
อุปโภค-บริโภคและเพื่อท้าการเกษตร ของเกษตรกรึึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากความแห้งแล้งที่มีความส้าคัญมากใน
พื้นที่ ทั้งนี้โครงการสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโรง มีท่ีตั้งของสถานีอยู่ริมฝั่งแม่น้้าโขงและเมื่อการก่อสร้างคลองส่ง
น้้าครบจ้านวนตามที่โครงการก้าหนด สามารถส่งน้้าครอบคลุมพื้นที่ชลประทานประมาณ 624 เฮกตาร์ (3,900ไร่) 
โดยในโครงการจะมีสถานีที่ควบคุมระบบสูบน้้า ด้วยพลังงานไฟฟ้าขนาด 250 KW 2 เครื่อง ระบบคลองส่งน้้า 15 
สาย ระบบการแพร่กระจายน้้าในแปลงนา เป็นระบบชลประทานขนาดกลางที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ มีปริมาณน้้า
เพียงพอส้าหรับการส่งน้้าเพื่อการเพาะปลูกทั้งสองฤดู ด้วยทูนกู้ยืมจากรัฐบาลอินเดีย โดยโครงการจะด้าเนินการส่ง
น้้าช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งเป็นหลกัโดยเริ่มด้าเนินการประมาณเดอืนธันวาคม และสิ้นสุดประมาณเดือน
พฤษภาคมของทุกปี เพ่ือท้านาปรังส้าหรับในฤดูฝนจะด้าเนินการส่งน้้าช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชเมื่อเกิดสภาวะฝน
ทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ึึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูก โครงการสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโฮงได้
ด้าเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้้า ที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2559 และได้มีการมอบโอนเป็นของประชาชน
ให้ประชาชนคุ้มครองดูแล ตามค้าสั่งแนะน้าของนายกรัฐมนตรี  
 ในปัจจุบันการด้าเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้ใช้น้้าในเขตพื้นที่โครงการสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโฮง 
สัมฤทธ์ิผลในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้้าได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังประสบปัญหาสภาพการใช้
น้้าในพ้ืนท่ี มีการจัดการที่ไม่เป็นระบบด้านการส่งน้้าและด้านการบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน จากปัญหาดังกล่าว
พบว่า มีสาเหตุส้าคัญจากการที่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้ามีการใช้น้้าชลประทานไม่เต็มศักยภาพ ขาดการวางแผนในการใช้
น้้า ขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในแต่ละขั้นตอนการด้าเนินงาน สมาชิกขาดความเข้มแข็งด้านการเสรมิสรา้งและ
การประสานงานการจัดการน้้าชลประทาน รวมทั้งไม่มีการก้าหนดความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้า
กับเจ้าหน้าที่โครงการสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโฮง [1]  
 จากเหตุผลดังกล่าวจึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการทรัพยากรน้้า
ในเขตโครงการสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านสม้โฮง เมืองจ้าปาสัก แขวงจ้าปาสัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบระดับ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้้าในการจัดการทรัพยากรน้้าจากโครงการชลประทานแม่น้้าโขง ตลอดจนปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แนวทางที่จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการทรัพยากรน้้าจาก
โครงการชลประทาน ผลจากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยคาดว่าจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการทรัพยากรน้้าึึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนาคต 
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1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้น้้าโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโฮง เมืองจ้าปาสัก แขวง
จ้าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.2 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โครงการสูบน้้า
ด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโฮง เมืองจ้าปาสักแขวงจ้าปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้้าโครงการสูบน้้า
ด้วยไฟฟ้า บ้านส้มโฮง เมืองจ้าปาสัก แขวงจ้าปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 2.1 นโยบายการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้า สปป. ลาว 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคมแห่งชาติแห่งชาติ  5 ปี  ครั้ งที่  8 (2016 -2020) ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวส้าหรับความคาดหมายด้านเศรษฐกิจมหาภาค ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจกสิกรรมป่า
ไม้ ให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและการบริการ โดยเน้นด้านกสิกรรมเป็นพ้ืนฐานในการค้าประกันเรื่องของอาหารให้
เพียงพอ ควบคู่กับการปกป้องรักษา และพัฒนาป่าไม้เป็นส้าคัญ และให้การบริการและอุตสาหกรรมเป็นตัวผลักดัน
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การสร้างงาน สร้างรายได้ของประชาชน 
  2.2 แนวคิดการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 
  การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม  หมายถึง การบริหารจัดการชลประทาน โดย
เกษตรกรหรือผู้ใช้น้้าชลประทาน ึึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการบริหารจัดการชลประทาน  เข้ามามีส่วนร่วมกับกรม
ชลประทาน ในการ ตัดสินใจและด้านเนินงานกิจกรรมชลประทาน ทั้งในด้านการก่อสร้าง ด้านการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษา ตามที่ได้ตกลงเห็นชอบร่วมกันหรือได้ก้าหนดขึ้น ทั้งนี้ ยังหมายรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนต้าบล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกระจาย อ้านาจสู่
ท้องถิ่น [2] 
 2.3  แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
  การด้าเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกร
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้้า [2] 
 2.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านกายภาพ  ประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้าน
กายภาพ : ลักษณะภูมิประเทศ การตั้งถิ่นฐาน การคมนาคม (2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ : ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้ 
(3) ปัจจัยด้านการเมือง : บรรยากาศทางการเมือง อุดมการณ์ อุดมคติทางการเมืองของประชาชน (4) ปัจจัย
ทางด้านวัฒนธรรม : วิถีการด้าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ทัศนคติความเช่ือ ค่านิยมที่แตกต่างกันแต่ละพื้นที่  
(5) ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ : ความเป็นมาของเช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ ข้อก้าหนดของชุมชน และ (6) ปัจจัยส่วนบุคคล :  
คนเมือง คนชนบท กลุ่มอาชีพ ระดับความรู้ การมีบทบาทในฐานะต่างๆ ของสังคม 2)  ปัจจัยด้านลักษณะโครงการ 
ประกอบด้วย (1) ความยากง่ายของเทคโนโลยีที่ใช้ในงาน (2) ทรัพยากรที่ใช้ ความยากง่ายในการหา (3) ลักษณะ
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ (4) ความเชื่อมโยงของ โครงการกับโครงการอื่นๆ (5) ความยืดหยุ่นของโครงการ และ (6) การ
เข้าถึงการบริหารโครงการ     
  2.5 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แนวคิดการมีส่วนร่วมในปัจจุบันได้รับการยอมรับและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในงาน  การมีส่วนร่วมนั้น
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการริเริ่มหรือการวางแผนโดยรัฐ แต่ความส้าเร็จที่แท้จริงน้ันเกิดจากการที่ประชาชนในชุมชุนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นอิสระ เน้นการท้างานในรูปของกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่มีวัตถุประสงค์
อย่างชัดเจน เกิดเป็นพลังกลุ่มึึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้งานพัฒนาต่าง ๆ บรรลุความส้าเร็จตามความมุ่งหมาย 
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[3,4] การมีส่วนร่วมเป็นการรับฟังความคิดเห็นและการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ จึงเป็น
สิ่งจ้าเป็น เพราะจะท้าให้ลดความขัดแย้งและผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างให้เกิด
พลังของทุกฝ่ายในการร่วมกันคิด ร่วมกันท้า และร่วมกันรับผลตอบแทนจากการกระท้าน้ัน ที่จะน้าไปสู่การพัฒนาที่
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 2.6 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
  กระบวนการมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนเหล่านั้นได้รับโอกาสและเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ึึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นมีอยู่หลายขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะ
น้าไปสู่การพัฒนาท่ีแท้จริงของชุมชนนั้น ประชาชนจ้าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของการมีส่วนร่วม 
โดยมีนักพัฒนาหรือนักวิชาการจากภายนอกเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า โดยส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเริ่มจากการค้นหา
สาเหตุและการวางแผน การด้าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงาน การร่วมรับผลประโยชน์และการติดตาม
ประเมินผล 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
1. ขั นตอนการด้าเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ระยะ คือ  
  ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรผู้ใช้น้้าและระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทาน 
โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโฮง เมืองจ้าปาสัก แขวงจ้าปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า
ชลประทาน โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโฮง เมืองจ้าปาสัก แขวงจ้าปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบรหิารจัดการชลประทานแบบมสี่วนร่วม 
 2.2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการชลประทาน แบบมีส่วนร่วม 
 
3. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ระยะที่ 1  
  ประชากร คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานในพื้นที่รับน้้าจากโครงการสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้าบ้านส้มโฮง จ้านวน 15 กลุ่มย่อย รวมทั้งหมด 305 ครัวเรือน  
  กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานในพื้นที่รับน้้าจากโครงการสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้าบ้านส้มโฮง เมืองจ้าปาสัก แขวงจ้าปาสัก จ้านวน 173 คน ึึ่งได้มาโดยวิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร 
ของ Yamane และการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)และการสุ่มอย่างง่าย(Sample 
Random Sampling)  
 ระยะที่ 2  
  กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการชลประทาน จ้านวน 5 คน และสมาชิกตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า บ้านส้มโฮง จ้านวน 25 คน 
รวมทั้งสิ้น 30 คน 
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4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test และ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Variance) F-test เป็นการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way 
ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพท่ัวไปของเกษตรกรผู้ใช้น้้า และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานของ
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า   
 1. กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโฮง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.02 มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 34.10 ส้าเร็จการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ร้อยละ 49.71 มีอาชีพหลัก คือ ท้านา  ร้อย
ละ 60.69 มีรายได้ครัวเรือน/ต่อปี 5,000,001-10,000,000 กีบ ร้อยละ 54.91 มีพ้ืนท่ีท้าการเกษตรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ชลประทาน ขนาดกลาง (1.01-1.5 เฮกตาร์) ร้อยละ 54.91 มีประสบการณ์ในการใช้น้้า ต่้ากว่า 10 ปี ร้อยละ 
90.17 และมีสถานภาพทางสังคมเป็นลูกบ้าน ร้อยละ 97.69  
 2. การบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผูใ้ช้น้้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 13 ข้อ และปานกลาง 16 ข้อ โดยเรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเพื่อประชาชน อย่างจริงจังและจริงใจ เจ้าหน้าที่จัดประชุมช้ีแจง เรื่องการบริหารจัดการ
น้้าชลประทานให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้า และเจ้าหน้าท่ีจัดพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโครงการ  
 3. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โดยรวมและรายด้าน การมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โดยรวมกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยเรียงล้าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการติดตามและประเมินผล  
 4. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า 
จ้าแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้าน  
     4.1 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการใช้น้้า และสถานภาพทางสังคมแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ชลประทานไม่แตกต่างกัน  
   4.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า ที่มีอายุ อาชีพ 
รายได้ครัวเรือนต่อปี มีขนาดพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ชลประทานต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ชลประทานโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โครงการสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้าบ้านส้มโฮง เมืองจ้าปาสัก แขวงจ้าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  แนวทางการบริหารจัดการการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้ม
โฮง เมืองจ้าปาสัก แขวงจ้าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ ควรสร้างความเข้าใจในการมีส่วน
ร่วมถึงเหตุผลความจ้าเป็น หน้าท่ีและประโยชน์ท่ีได้รบั ให้เกษตรกรได้รับทราบเข้ามามีสว่นร่วมดว้ยความเต็มใจและ
สมัครใจ ฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจในการท้ากิจกรรมแบบให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมโดยมีการท้าข้อตกลงของการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่พัฒนากลุ่มผู้ใช้น้้าด้วยการก่อตั้งฟื้นฟู
และสร้างความเข้มแข็งให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายการมสี่วนรว่ม ก้าหนดบทบาทหน้าท่ีของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ให้
ชัดเจนประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีระบบติดตามประเมินผลการด้าเนินงานเพื่อทราบความส้าเร็จและปัญหา
อุปสรรค น้ามาปรับแผนการด้าเนินงานให้เหมาะสมสู่ความส้าเร็จและยั่งยืนต่อไป 
 



 วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
     ปีท่ี 5 ฉบับ พิเศษ (สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ)        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    
 

148 
 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  การบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโฮง เมือง
จ้าปาสัก แขวงจ้าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   
  2.  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้าน
ส้มโฮง  
   2.1 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โดยรวมกลุ่มเกษตรกรมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
   2.2  เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า 
โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโฮง จ้าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ครัวเรือนต่อปี ขนาด
ของพื้นที่แปลงเพาะปลูก ประสบการณ์ในการใช้น้้าชลประทาน และสถานภาพทางสังคม  
   2.3.1  การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โครงการสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้าบ้านส้มโฮง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการใช้น้้าชลประทาน และสถานภาพทางสังคม 
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แสดงว่า เกษตรกรกลุ่ม
ผู้ใช้น้้าไม่ว่าเพศชายหรือหญิง มีอายุ มีระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการใช้น้้าชลประทาน และสถานภาพทาง
สังคม ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า เพราะกลุ่มเกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่ว่าจะมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การใช้น้้า  และสถานภาพทางสังคมแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการชลประทานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ดุษฎี เริงหรินทร์ [5]; สมศักดิ์ สมานไทย 
[6] 
  2.4  กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า ที่มีอาชีพหลัก รายได้ครัวเรือนต่อปี และที่ตั้งของพื้นที่แปลง เพาะปลูก 
แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทานโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าที่มีอาชีพหลัก รายได้ครัวเรือนต่อปี และมีที่ตั้งของพื้นที่แปลง
เพาะปลูกแตกต่างต่างกัน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชลประทาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มเกษตรกร
ที่มีอาชีพหลักและขนาดพื้นท่ีในเขตชลประทาน ต่างกัน มีความต้องการรับน้้าเข้าพ้ืนที่แปลงนาของตนเพื่อใช้ในการ
ท้าการเกษตรแตกต่างกัน ดังนั้นเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้้าท่ีมีอาชีพหลัก ความต้องการใช้น้้ามาก จึงต้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้้ามาก ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพหลักและมีพื้นที่น้อยย่อมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้าน้อย 
และส่งผลไปถึงรายได้ครัวเรือนต่อปีด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุไอดา วงศ์อนวัช [7] ; วันเพ็ญ เตียววิไล [8] 
 3. แนวทางการบริหารจัดการชลประทานของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านส้มโฮง 
เมืองจ้าปาสัก แขวงจ้าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ ควรสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วม
ถึงเหตุผลความจ้าเป็นหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับ ให้เกษตรกรได้รับทราบเข้ ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจและ
สมัครใจ ฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจในการท้ากิจกรรมแบบให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมโดยมีการท้าข้อตกลงของการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่พัฒนากลุ่มผู้ใช้น้้าด้วยการก่อตั้งฟื้นฟู
และสร้างความเข้มแข็งให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายการมสี่วนรว่ม ก้าหนดบทบาทหน้าท่ีของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ให้
ชัดเจนประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีระบบติดตามประเมินผลการด้าเนินงานเพื่อทราบความส้าเร็จและปัญหา
อุปสรรคน้ามาปรับแผนการด้าเนินงานให้เหมาะสมสู่ความส้าเร็จและยั่งยืนต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. กระตุ้นให้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้้าได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดแนวทาง กติกา และบทลงโทษร่วมกันใน
การบริหารจัดการน้้า โดยประธานกลุ่มหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ช่วยเหลือ 
หรือเป็นที่ปรึกษาแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้้า ให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องประโยชน์ของรอบการ
ปลูกพืชกับปริมาณน้้าให้เหมาะสมและไม่สิ้นเปลืองน้้ากับชนิดของพืชที่ปลูก ึึ่งสามารถส่งผลให้เห็นถึงการบริหาร
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จัดการน้้าได้อย่างประหยัด พอเพียง และเหมาะสมกับพืชที่ปลูกในระดับคูคลอง ให้สมาชิกภายในกลุ่มได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละคนที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาหาทางออก
ที่เหมาะสม และเป็นวิธีในการป้องกันการเกิดปัญหาึ้้าึ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้อีก ให้สมาชิกกลุ่มจัดสรรแปรรูปผลผลิต
เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้มีความถี่ในการเข้ารว่มกิจกรรมได้รบัการจัดสรรผลประโยชน์ที่เหมาะสม เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
  2. ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับเวลาที่เหมาะสมในการเปิด/ปิดประตูคลองส่งน้้า
อย่างทั่วถึงแก่สมาชิกกลุ่ม 
  3. ก้าหนดนโยบายให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่นชลประทาน และ
ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้้าคูน้้าสายอื่นๆ เพื่อรับทราบปัญหาและน้ามาก้าหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และเพื่อ
ประเมินการด้าเนินงานร่วมกัน 
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