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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร  เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นาและปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของ
การมีส่วนร่วมด้านการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ เกษตรกรในพื้นที่งาน
จัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
ประมวลวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยโปรแกรมทางสถิติโดยใช้ t-test และ F-Test กำหนดค่านัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ 

ผลจากการวิจัย พบว่า เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา โดยมีปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในการมีส่วนร่วม ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดพื้นที่ทำการเกษตร ชนิดพืชที่ปลูก รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่ตั้งแหล่งเพาะปลูก การได้รับข่าวสาร และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้าง
ระบบชลประทานในไร่นา 3 ลำดับแรกได้แก่ คือ 1) เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อมูลในการวางแผนงานสำรวจแนวการก่อสร้าง
อย่างเหมาะสมและชัดเจน 2) เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อมูลผลประโยชน์ของการก่อสร้างเพื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอย่าง
ละเอียดและชัดเจน 3) เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อมูลการสละพื้นที่และร่วมออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพื่อการตัดสินใจเข้า
ร่วมโครงการอย่างละเอียดและชัดเจน 
คำสำคัญ: เกษตรกร, การมสี่วนร่วม, ปัจจัยที่มผีล  

 
Abstract 

This research has purpose are as follows, firstly, to investigate general condition of farmer's 
economy and Society.  Moreover, comparison of personal factors affecting farmers' participation in 
construction of farm irrigation systems. Secondly, to study the relationship between farmers' 
participation in construction of farm irrigation systems. Lastly, to study the problems, drawbacks and 
recommendations of participation in construction of farm irrigation systems. The sample group in this 
research is the farmers of the Pa-Ao Dam PR3 in Ubon Ratchathani Province. In addition, this research 
has collected data from questionnaires and interviews as well as the results were analyzed with 
statistical program by using t-test and F-Test also set significance statistically at the 0.05 and tested 
for the correlation coefficient. 

 The results of this research showed farmers' participation in construction of farm irrigation 
systems with economic factors and society such as age, size of farming area, average income per 
month and how to receive the information. The top three factors affecting the participation of farmers 
in construction of farm irrigation systems are as follows, First, the officers have provided information 
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on planning the construction surveys appropriately and clearly. Second, the officers have informed 
the benefits of the construction in order to make a decision to participate in the project in detail and 
clearly. Third, the staff have informed the information about the waiver area and jointly pay the 
construction cost for the decision to join the project clearly. 
Keywords: Farmer, Participation, Influential factors  
 
1. บทนำ 

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในปัจจุบันความต้องการใช้น้ำได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในด้านเกษตรกรรม ด้านอุปโภคบริโภค และด้านอุตสาหกรรม ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การ
พัฒนาด้านเกษตรจึงสำคัญ น้ำซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักของเกษตรกรรมเมื่อมีการพัฒนาเกษตรกรรมความต้องการน้ำ
ก็ย่อมจะต้องการเพิ่มขึ ้นด้วย ดังนั ้น การพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา เพื่อให้สามารถกระจายน้ำเข้าสู่แปลง
เพาะปลูกของเกษตรกรได้ทั่วถึงทุกแปลง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นาจะมี
ความสัมพันธ์กับเกษตรกรในระดับพื้นที่โดยตรง และจำเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและหน่วยงานท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นาให้ประสบผลสำเร็จ ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการ
นำระบบวิเคราะห์การถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อศึกษาว่ามีตัวแปรอิสระตัวใดบ้างที่ร่วมกันทำนายหรือพยากรณ์ หรือ
อธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้ ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมต่อการพยากรณ์ในด้านปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา กรณีศึกษา งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 จังหวัด
อุบลราชธาน ี
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่การก่อสร้างระบบชลประทานใน  
ไร่นา งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 จังหวัดอุบลราชธาน ี

2.2 เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบ
ชลประทานในไร่นา งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 จังหวัดอุบลราชธานี 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในระดับ  
ไร่นาและปัจจัยที่มีผลต่อการมีสว่นร่วมของเกษตรกรในการก่อสรา้งระบบชลประทานในไร่นา งานจัดระบบน้ำโครงการ
เขื่อนปะอาว PR3 จังหวัดอุบลราชธาน ี

2.4 เพื ่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมด้านการก่อสร้างระบบชลประทาน  
ในไร่นา งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรในการศึกษา หมายถึง เกษตรกรในพื้นที่ก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 
จังหวัดอุบลราชธาน ีจำนวนทั้งหมด 210 คน หากคิดตัวอย่างในการศึกษาวิจัยจากการสูตร ทาโร่ ยามาเน่ จะได้จำนวน
เกษตรกรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย จำนวน 138 คน แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะใช้เกษตรกรทั้งหมด จำนวน 210 คน หรือ 
100% โดยแบ่งเกษตรกรออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เกษตรกรจำนวน 30 คน นำไป (Try out) เพื่อทดสอบคุณภาพ
ทั้งฉบับ (ความเชื่อมั่น) และส่วนที่ 2 เกษตรกรจำนวน 180 คน นำมาศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งจำนวนมากกว่าค่าจากสตูร 
ทาโร่ ยามาเน่ 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งลักษณะคำถามในแบบสอบถามเป็นแบบคำถามปลายปิด 

(Closed-ended question) โดยสอบถามจากเกษตรกรในพื้นที่ก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 
จังหวัดอุบลราชธาน ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้ 

ส่วนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของเกษตรกร 
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ส่วนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการประกอบอาชีพ รายได้และสถานภาพทางสังคม  
ส่วนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้าง 
          ระบบชลประทานในไร่นา เป็นลักษณะคำถามแบบปลายปิด 
ส่วนท่ี 4 สอบถามเกี่ยวกับลักษณะการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในในการก่อสร้างระบบ 
           ชลประทานในไร่นา เป็นลักษณะคำถามแบบปลายปิด  
ส่วนท่ี 5 สอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 

 3.3 การทดสอบเครื่องมือ ผู ้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ ้นสำหรับการวิจัย ไปทดสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี ้  

3.3.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามทฤษฎีไปเสนอต่อ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 ท่าน โดยใช้วิธีการหาความตรงเชิงเนื้อหาทำได้โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC ) (ธานินทร์,2560) มีสูตรในการหาค่า ดังนี้  
 

 สูตร  IOC =  
N

R  

  เมื่อ  IOC =  ดัชนีความสอดคล้อง 
     R  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

      N =  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
  โดยที ่  +1 =  แน่ใจว่าสอดคล้อง 
      0 =  ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
     -1 =  แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
 

 3.3.2 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยหาความเชื่อมั่นโดยนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว
ไป 

ทดสอบกับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่ศึกษา โดย
นำไปทดสอบก่อนเก็บข้อมูลจริง (Try-Out) จำนวน 30 คน โดยการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นรวมโดยวิธีการ Cronbach’s 
Coefficient Alpha (ธานินทร์ ,2560) มีสูตรในการหาค่า ดังนี้ 

 

สูตร     =  
k

k−1
  (1- 

    

st

2
 )              

    
เมื่อ   =   ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

            k =   จำนวนข้อของเครื่องมือ 
                =   ผลรวมขอ 

=   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 

180 คน โดยทำการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร

ในพื้นที่งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 นำข้อมูลที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ สรุปและอธิบายผลการศึกษา โดย
เขียนบรรยายและนำเสนอในลักษณะของตาราง แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Means) ค่าความถี่ 
(Frequency Distribution) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ำสุด (Minimum) และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation, S.D.) (ธานินทร์ ,2560) 

 
  3.5.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  
        1) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา แบ่ง

ออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะกำหนดโครงการ ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะระหว่างการก่อสร้าง และระยะหลังก่อสร้าง โดย
ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามปลายปิด ซึ่งมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับคือ 

             ระดับการมสี่วนร่วม ค่าน้ำหนักคะแนนของตัวเลือก 

มากที่สุด/บ่อยที่สดุ 5 

มาก/บ่อยครั้ง 4 

ปานกลาง/พอสมควร 3 

น้อย/นานๆ ครั้ง 2 

น้อยที่สุด/ไมเ่คย 1 

 
วิเคราะห์หาความแตกต่างของข้อมูล เพื่อจัดระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของ 

เกษตรกร โดยใช้เกณฑ์คำนวณช่วงห่าง (interval) ของแต่ละระดับแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Reference) ตามเกณฑ์ที่
กำหนดค่าไว ้

  การพิจารณาระดับคะแนน ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จากค่าเฉลี่ย (X̄) โดย
แบ่งระดับเป็น 5 อันตรภาคชั้น (ธานินทร์ ,2560) ตามสูตรในการคำนวณ ดังน้ี 

 

   
(คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ำสุด)

จำนวนช่วงชั้น
  = 

(5−1)

5
 = 0.80 

 
เกณฑ์ความหมายระดับปัจจัยทีม่ผีลต่อการมสี่วนร่วมของเกษตรกร 
 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.80 มีผลต่อการมีส่วนร่วมในระดับน้อยท่ีสุด 
คะแนนเฉลีย่ 1.81 - 2.60 มีผลต่อการมีส่วนร่วมในระดับน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 2.61 - 3.40 มีผลต่อการมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 3.41 - 4.20 มีผลต่อการมีส่วนร่วมในระดับมาก 
คะแนนเฉลีย่ 4.21 - 5.00 มีผลต่อการมีส่วนร่วมในระดับมากท่ีสุด 

 
    2) การทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสถิติ t-test และ F-test ในการทดสอบสมมติฐานกับตัวแปร 
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4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลการศึกษาสถานภาพท่ัวไปของเกษตรกรในพื้นที่ก่อสร้างงานจัดระบบนำ้โครงการเขื่อนปะอาว PR3 

จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา การตั้งถิ่นฐาน สถานภาพ ฯลฯ งาน
จัดระบบนำ้โครงการเขื่อนปะอาว PR3 จังหวัดอุบลราชธาน ีจำนวน 180 ชุด แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1.1 เพศ   
 1.4 การต้ังถิ่นฐาน     

ชาย 104 57.8  เกิดที่นี่ 175 97.2 

หญิง 76 42.2  ย้ายมาจากท่ีอื่น 5 2.8 

รวม 180 100  รวม 180 100 

1.2  อายุ   
 1.5 สถานภาพในกลุม่ผู้ใช้น้ำ 

35 ปี หรือน้อยกว่า 8 4.4  ไม่ได้เป็นสมาชิก 3 1.7 

36 - 45 ปี 13 7.2  เป็นสมาชิกกลุ่ม 176 97.8 

46 - 55 ปี 58 32.2  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุม่ 0 0 

56 - 60 ปี 50 27.8  คณะกรรมการบรหิาร 1 0.6 

61 ปีข้ึนไป 51 28.3  หัวหน้ากลุ่ม 0 0 

รวม 180 100  รวม 180 100 

1.3 ระดับการศึกษา   
 1.6 แรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน (คน) 

ต่ำกว่าประถมศึกษา 53 29.4  1 6 3.3 

ประถมศึกษา 107 59.4  2 26 14.4 

ม.ต้น 5 2.8  3 43 23.9 

ม.ปลาย หรือ ปวช. 9 5  4 51 28.3 

อนุปริญญา หรือ ปวส. 2 1.1  5 31 17.2 

ปริญญาตร ี 0 0  6 15 8.3 

สูงกว่าปริญญาตร ี 1 0.6  7 3 1.7 

อื่นๆ  3 1.7  8 5 2.8 

รวม 180 100  รวม 180 100 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

 1.7 พ้ืนที่ทำการเกษตร (ไร่)  
 2.3 รายได้เฉลี่ยของท่านเดือน 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 120 66.7  5,000 บาท หรือต่ำกว่า  102 56.7 

11-50 60 33.3  5,001-10,000 บาท 74 41.1 

51-100 0 0  10,001-20,000 บาท 3 1.7 

มากกว่า 100 0 0  20,001-30,000 บาท 0 0 

รวม 180 100  30,001-40,000 บาท 0 0 

2.1 อาชีพหลักของท่าน  40,001 บาทขึ้นไป 1 0.6 

เกษตรกรรม  159 88.3  รวม 180 100 

ค้าขาย 1 0.6  2.4 พ้ืนที่แปลงเพาะปลูกอยู่ในชว่งใดของคู 

ธุรกิจส่วนตัว 0 0  ส่งน้ำ   

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 0 0  ช่วงต้น  77 42.8 

พนักงานบริษัท/ ห้างร้าน/ 
โรงงาน 

0 0  ช่วงกลาง  59 32.8 

 ช่วงปลาย  44 24.4 

อื่นๆ  20 11.1  รวม 136 75.6 

รวม 180 100  2.5 ปริมาณน้ำที่ได้รับจากระบบชลประทาน  

2.2 ชนิดพืชที่ปลูกในพืน้ที่ทำการเกษตรของท่าน  เพียงพอ 165 91.7 

ข้าว 94 52.2  ไม่เพียงพอ 5 2.8 

มันสำปะหลัง 1 0.6  ไม่สม่ำเสมอ 10 5.6 

ข้าวโพด 1 0.6  มากเกินความต้องการ 0 0 

หญ้าเลี้ยงสัตว ์ 0 0  รวม 180 100 

พืชผัก 0 0     
อื่นๆ 84 46.7     
รวม 180 100     
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ   ข้อมูลส่วนบุคคล 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

2.6 ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
ก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา  

  2.8 ในความเข้าใจของท่าน เมื่อดำเนินการก่อสร้างระบบ
ชลประทานในไร่นาแล้วเสร็จ การ 

บ่อยครั้ง 177 98.3  ดูแลบำรุงรักษา เป็นหน้าท่ีของ 

บางครั้ง 3 1.7  กรมชลประทาน  8 4.4 

ไม่ได้รับข่าวสารเลย 0 0  ผู้ใช้น้ำชลประทานทุกคน  5 2.8 

รวม 180 100  องค์การบริหารส่วนตำบล 160 88.9 

 2.7 โดยส่วนใหญ่ข่าวสารเกี่ยวกับการ   อื่นๆ ..... 7 3.9 

ดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา  รวม      180 100 
จะแจ้งจากแหล่งใด     

พูดคุย บอกต่อ 179 99.4     

การประชุม 1 0.6  
   

หอกระจายข่าว วิทย ุ 0 0     
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0     

อื่นๆ ..... 0 0     
รวม  180 100     

 
4.2 ผลการศึกษา 

4.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา  
กรณีศึกษา งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 จังหวัดอุบลราชธาน ีเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามนั้น ส่วนใหญ่
มีคิดเห็นว่าปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา มีค่าเฉลี่ย 4.83 
มีผลต่อการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อมูลในการวางแผนงานสำรวจแนวการก่อสร้างอย่าง
เหมาะสมและชัดเจนมีค่าเฉลี่ย 4.98 ถือได้ว่า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมมากที่สุด ปัจจัยรองลงมาคือ เจ้าหน้าที่
ได้แจ้งข้อมูลผลประโยชน์ของการก่อสร้างเพื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอย่างละเอียดและชัดเจนมีค่าเฉลี่ย 4.97 
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อมูลการสละพื้นที่และร่วมออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพื่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอย่าง
ละเอียดและชัดเจน เป็นลำดับที่ 3 ในค่าเฉลี่ย 4.97 จาก 3 ลำดับข้างต้น ถือได้ว่ากลุ่มเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการ
ก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา ให้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อมูลในการวางแผนงานสำรวจแนวการก่อสร้างอย่างเหมาะสม
และชัดเจน เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการมีส่วนร่วมที่สุด  แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา  
ข้อ 

                     ปัจจัยการมีส่วนร่วม 
ค่าเฉลี่ย 

S.D. 
ระดับการ 

ลำดับ 
       X̄ มีส่วนร่วม 

      
ระยะกำหนดโครงการ     

1 เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการอย่างละเอียดและชัดเจน 

4.42 0.49 มากที่สุด 15 

2 เจ้าหน้าท่ีได้ชี้แจงความแตกต่างของงานจัดรูปท่ีดินและ
งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมอย่างละเอียดและ
ชัดเจน 

4.41 0.49 มากที่สุด 16 

3 เจ้าหน้าท่ีได้สอบถามความสมัครใจ เพื่อเข้าร่วม
โครงการที่เหมาะสมและชัดเจน 

4.41 0.49 มากที่สุด 17 

4 เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งข้อมูลผลประโยชน์ของการก่อสร้างเพื่อ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอย่างละเอียดและชัดเจน 

4.97 0.14 มากที่สุด 2 

5 เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งข้อมูลการสละพื้นที่และร่วมออก
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพื่อการตดัสินใจเข้าร่วม
โครงการอย่างละเอียดและชัดเจน 

4.97 0.14 มากที่สุด 3 

6 เจ้าหน้าท่ีได้รวบรวมเอกสารบันทึกการยินยอมและ
เอกสารประกอบอ่ืนๆ เพื่อขอความเห็นชอบจากเจ้าของ
ที่ดินอย่างครบถ้วนเหมาะสม 

4.97 0.14 มากที่สุด 4 

 
ระยะก่อนการก่อสร้าง 

    

7 เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งข้อมูลในการวางแผนงานสำรวจแนว
การก่อสร้างอย่างเหมาะสมและชดัเจน 

4.98 0.12 มากที่สุด 1 

8 เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งข้อมูลในการวางแนวการก่อสร้างที่
เหมาะสมและชัดเจน 

4.97 0.14 มากที่สุด 5 

9 เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งรายละเอียดการคดัเลือกและวิธีปฏิบตัิ
คณะกรรมการจัดระบบน้ำชุมชนอย่างละเอียดและ
ชัดเจน 

4.97 0.14 มากที่สุด 6 

7 เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งข้อมูลในการวางแผนงานสำรวจแนว
การก่อสร้างอย่างเหมาะสมและชดัเจน 

4.98 0.12 มากที่สุด 1 

  
ระยะระหว่างการก่อสร้าง 

    

10 เจ้าหน้าท่ีได้ชี้แจงแบบ แนวก่อสรา้ง และทำข้อตกลง
ต่างๆ ร่วมกันท่ีละเอียดและชัดเจน 

4.94 0.22 มากที่สุด 11 

11 เจ้าหน้าท่ีได้ชี้แจงวิธีการและกระบวนการงานก่อสร้างที่
จะดำเนินการเหมาะสมและชัดเจน 

4.95 0.20 มากที่สุด 9 

12 เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งแผนการปฏิบตัิงานก่อสร้างที่จะ
ดำเนินการอยา่งชัดเจน 

4.95 0.21 มากที่สุด 10 

13 เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งและประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้าใน
การก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอและตอ่เนื่อง 

4.96 0.19 มากที่สุด 7 
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ตารางที่ 2 ปัจจัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา (ต่อ) 

ข้อ                      ปัจจัยการมีส่วนร่วม 
ค่าเฉลี่ย 

S.D. 
ระดับการ 

ลำดับ 
       X̄ มีส่วนร่วม 

      
ระยะระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)     

14 

เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทาง
สำนักงานจัดรปูท่ีดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 
15 จัดฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมความรู้และศักยภาพของ
เกษตรกรในด้านต่างๆ ในเขตโครงการอย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง 

4.78 0.41 มากที่สุด 13 

 
ระยะระหว่างการก่อสร้าง 

    

15 
ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการกอ่สร้างมีความรวดเร็ว
และเหมาะสม 

4.55 0.50 มากที่สุด 14 

16 
เจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใสต่่อการปฏิบัติหน้าท่ีและมี
ความสมำ่เสมอในการออกตรวจเยีย่มพื้นท่ีโครงการ 

4.95 0.20 มากที่สุด 8 

17 ความพึงพอใจต่อภาพรวมผลงานการก่อสร้าง 4.93 0.25 มากที่สุด 12 
      
 เฉลี่ย 4.83 0.27 มากที่สุด  

 
4.2.2 ลักษณะการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา กรณีศึกษา 

งานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาว PR3 จังหวัดอุบลราชธาน ีเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามนั้น ส่วนใหญ่มีคิดเห็นว่า
ลักษณะที่มีผลต่อการมีสว่นร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา ค่าเฉลี่ย 4.89 มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด ท่านมีส่วนร่วมในงานสำรวจและวางแนวการก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ย 4.98 ถือได้ว่า เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมมากที่สุด ปัจจัยรองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะกรรมการจัดระบบน้ำชุมชน มี
ค่าเฉลี่ย 4.98 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ เป็นลำดับที่ 3 ในค่าเฉลี่ย 4.97 
จาก 3 ลำดับข้างต้น ถือได้ว่ากลุ่มเกษตรกรที่มีลักษณะการส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา  ท่านมี
ส่วนร่วมในงานสำรวจและวางแนวการก่อสร้าง เป็นปัจจัยท่ีสำคัญต่อการมีส่วนร่วมที่สุด แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ลักษณะการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา  

ข้อ ลักษณะการมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับการ

มีส่วน
ร่วม 

ลำดับ 

 
ระยะกำหนดโครงการ 

    

1 
ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมช้ีแจ้งและประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับโครงการ 

4.77 0.42 มากที่สุด 16 

2 
ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นและเสนอแนะข้อมูลที่
อาจจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ 

4.64 0.48 มากที่สุด 17 

3 
ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเข้าร่วมโครงการด้วยความ
สมัครใจ 

4.97 0.18 มากที่สุด 3 

4 
ท่านมีส่วนร่วมในการรวบรวมเอกสารบันทึกการยินยอมและ
เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

4.97 0.18 มากที่สุด 4 
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ตารางที่ 3 ลักษณะการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา (ต่อ)  

ข้อ ลักษณะการมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับการ
มีส่วนร่วม 

ลำดับ 

ระยะก่อนการก่อสร้าง     

5 
ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อรบัทราบข้อมูลในการวางแผนงาน
สำรวจและการวางแนวก่อสร้าง 

4.93 0.25 มากที่สุด 12 

6 
ท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดและเลือกวางแนวการก่อสร้างให้
เหมาะสมกับความต้องการและลักษณะของแปลงเกษตรกรรม 

4.96 0.21 มากที่สุด 8 

7 ท่านมีส่วนร่วมในงานสำรวจและวางแนวการก่อสร้าง 4.98 0.15 มากที่สุด 1 

8 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะกรรมการจัดระบบน้ำชุมชน 4.98 0.15 มากที่สุด 2 

9 
ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมช้ีแจงแบบ แนวก่อสร้าง วิธีการและ
กระบวนการงานก่อสร้าง และกำหนดข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน 

4.9 0.3 มากที่สุด 15 

10 ท่านมีส่วนร่วมกำหนดแผนการปฏบิัติงานก่อสร้าง 4.94 0.24 มากที่สุด 9 

 
ระยะก่อนการก่อสร้าง 

    

11 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในงานก่อสร้าง 4.93 0.25 มากที่สุด 11 

12 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างให้ถูกต้อง 4.38 0.49 มากที่สุด 18 

13 
ท่านได้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมเพือ่เพิ่มความรู้และศักยภาพของ
เกษตรกรในด้านต่างๆ   

4.94 0.24 มากที่สุด 10 

14 ท่านให้ความร่วมมือในการปฎิบัตติามข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน 4.93 0.26 มากที่สุด 13 

 
 

ระยะหลังการก่อสร้าง 
    

15 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพคูส่งน้ำหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ 4.93 0.25 มากที่สุด 14 

16 
ท่านมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาและรูส้ึกถึงความเป็นเจ้าของคู
ส่งน้ำ 

4.96 0.19 มากที่สุด 7 

17 
ท่านไดเข้าร่วมประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมผลงานการ
ก่อสร้าง 

4.97 0.16 มากที่สุด 5 

18 
ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะหรอืแสดงความคดิเห็นเพื่อใช้
ปรับปรุงโครงการในอนาคตต่อไป 

4.96 0.21 มากที่สุด 6 

  เฉลี่ย 4.89 0.26 มากที่สุด   

 
4.2.3 การพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับการมีส ่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบ

ชลประทานในไร่นา ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุ่ม ( t-test) 
และตัวแปร 3กลุ่มขึ้นไป (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรโดยจำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 สำหรับค่านัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา 
 

ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. เพศ  

2. อายุ  

3. ระดับการศึกษา  

4. รายได ้  

5. ชนิดพืชที่ปลูก  

6. ท่ีตั้งแหล่งเพาะปลูก  

7. การไดร้ับข่าวสาร  

 
 หมายถึง ตัวแปรที่ทดสอบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  
 หมายถึง ตัวแปรที่ทดสอบ ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 
5. สรุปผลวิจัย 

สภาพทั ่วไปทางสังคมของเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ได้แก่ ทำนา และทำสวน โดยใช้น้ำเพื่อ
การเกษตรผ่านทางคลองส่งน้ำสายใหญ่ เกษตรกรมีอายุเฉลี่ยประมาณ 46-55 ปี จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ส่วนใหญ่ทำการเกษตรในพื้นที่ของตน 

ลักษณะการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา พบว่าได้ค่าเฉลี่ย 4.89 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยลักษณะการมีส่วนร่วม ใน 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ท่านมีส่วนร่วมในงานสำรวจและวางแนวการ
ก่อสร้าง 2) ท่านมีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะกรรมการจัดระบบน้ำชุมชน 3) ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเข้าร่วม
โครงการด้วยความสมัครใจ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา พบว่าได้ค่าเฉลี่ย 4.83 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีผลต่อการมสี่วนร่วม ใน 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งข้อมูลในการวางแผน
งานสำรวจแนวการก่อสร้างอย่างเหมาะสมและชัดเจน 2) เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อมูลผลประโยชน์ของการก่อสร้างเพื่อ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอย่างละเอียดและชัดเจน 3) เจ้าหน้าท่ีได้แจ้งข้อมูลการสละพื้นท่ีและร่วมออกค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างเพื่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอย่างละเอียดและชัดเจน 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อพยากรณ์การมีส่วนร่วม 
ในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา ระยะกำหนดโครงการ พบว่า มีเพียง 3 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมใน
การก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา ระยะกำหนดโครงการ คือ 1) เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อมูลผลประโยชน์ของการ
ก่อสร้างเพื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอย่างละเอียดและชัดเจน 2) เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงความแตกต่างของงานจัดรูปที่ดิน
และงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมอย่างละเอียดและชัดเจน 3) เจ้าหน้าที่ได้สอบถามความสมัครใจเพื่อเข้าร่วม
โครงการที่เหมาะสมและชัดเจน ระยะก่อนการก่อสร้าง พบว่ามีเพียง 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา ระยะก่อนการก่อสร้าง คือ 1) เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อมูลในการวางแนวการก่อสร้างที่
เหมาะสมและชัดเจน 2) เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อมูลในการวางแผนงานสำรวจแนวการก่อสร้างอย่างเหมาะสมและชัดเจน 
ระยะระหว่างการก่อสร้าง พบว่ามีเพยีง 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา 
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ระยะระหว่างการก่อสร้าง คือ 1) เจ้าหน้าท่ีได้ชี้แจงวิธีการและกระบวนการก่อสร้างที่จะดำเนินการอย่างเหมาะสมและ
ชัดเจน 2) เจ้าหน้าที่ได้แจ้งและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทางสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 
15 จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพของเกษตรกรในด้านต่างๆ ในเขตโครงการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื ่อง 
ระยะหลังก่อสร้าง พบว่ามีเพียง 1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบชลประทานในไร่นา ระยะ
หลังการก่อสร้าง คือ 1) เจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่และมีความสม่ำเสมอในการออกตรวจเยี่ยมพื้นที่
โครงการ  
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