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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหัววัว ต้าบล
เสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Factors effecting the a Model of Water Management Community: A Case
Study of Ban Hua Wua Community, Samet Subdistrict, Mueang District, Buri
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาวะของผู้น้า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านทรัพยากรน้้าภายใน
ชุมชนส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่สมาชิกชุมชนบ้านหัววัว จ้านวน 268 คน การสุม่ กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยร้อยละ การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์ค่าถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านภาวะของผู้น้า ปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านทรัพยากรน้้าภายในชุมชนส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัว
วัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์ โดยมีนัยส้าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 และทั้งสามตัวแปรสามารถพยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ 60.7 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้พบว่าความได้เปรียบด้านต้นทุนทรัพยากรน้้า และ
ชุมชนมีผู้น้าที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และการได้รับความร่วมมือและมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนก็จะท้า
ให้เกิดผลลัพธ์ต่อการเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการน้้า
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Abstract
The purpose of this research was to study leadership factors, participation factors, water
resources of the community affect to the model of water management communities a case study of Ban
Hua Wua community, Samet subdistrict, Mueang district, Buriram province. This research is quantitative
research. The sample consisted of 268 members of Ban Hua Wua community. The random sampling was
used by accidental random sampling. The tools used in the research were questionnaires. Data were
analyzed using descriptive statistics, average percentage correlation analysis of variables, multiple
regression analysis. The study found that the leadership factors, participation factors and water resources
of community affecting to be a model of water management communities a case study of Ban Hua Wua
Community, Samet subdistrict, Mueang district, Buriram province with statistical significance of 0.01. The
knowledge gained from this research found that the cost advantage of water resources of the community
has leaders who are knowledgeable in management. The participation and participation of community
members will result in being a role model community in water management.
Keywords: Leadership, Participation, Water resources of the community, the model of water
management community
บทน้า
ภัยแล้งหรือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้้าจะเกิดขึ้นเป็นประจ้าทุกปีในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน เริ่มจากครึ่ง
หลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะมีปริมาณฝนลดลง จนกระทั่งเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป และจะเกิด
ฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมมักเกิดขึ้นในพื้นที่ หรือบางครั้งอาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
ต่อเนื่องกันหลายอ้าเภอ และนับวันภัยแล้งจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และผกผันกับนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ถึงแม้ว่าทุกจังหวัดได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าของคนในสังคมโดยผ่านการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนมีอาชีพมีรายได้จากการผลิตสินค้าภายในชุมชนซึ่งเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยการบูร
ณาการแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงนโยบายและกิจกรรมต่างๆ จะเห็นได้ทุก
กิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคมในประเทศไทย
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท้าให้เกิดการผลิตสินค้าขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวโดยให้นักท่องเที่ยว
มาเยือนสถานที่นั้นๆ ได้มาสัมผัสความเป็นอัตลักษณ์ของสถานที่แต่ละแห่งพร้อมกับการจับจ่ายซื้อสินค้า ของที่ระลึก และการ
มาท่ อ งเที่ ย วจ้ า เป็ น ต้ อ งมาพั ก แรมซึ่ งท้ า ให้เ กิ ด การบริ ก ารที่พั ก และบริ ก ารอื่ นๆ อย่ า งไรก็ ต ามการใช้ บริ ก ารต่ างๆ ของ
นักท่องเที่ยวท้าให้เกิดรายได้กับชุมชนและสังคมเหล่านั้น แต่สิ่งที่เป็ นปัญหาหรือเป็นข้อจ้ากัดของแหล่งท่องเที่ยวคือ การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ส้าคัญเพราะทรัพยากรน้้าจะต้องใช้เวลาระยะยาวในการวางแผน อีก
ประการหนึ่งทรัพยากรน้้าในแต่ละปีนั้นมีปัจจัยด้านธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นหากปีใดมีฝนตกในปริมาณน้อยก็
อาจจะท้าให้บางพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้้าได้
ในบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้ก้าหนดแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2564 โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มี
ทั้งหมด 4 ประเด็นได้แก่ 1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
และผู้น้าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 2) ด้านสังคมและ คุณภาพชีวิต ซึ่งมุ่งเน้นให้คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น
เป็นสุข ในปี 2560 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ มีส่วนร่วม
สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4) ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ โดย “ประชาสังคมมี ความมั่นคง และมีความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สิน” (ส้านักงานจังหวัดบุรีรัมย์, 2559 : 34) จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ล้วนมีจุดมุ่งหมายท้าให้
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เกิดความเจริญและเมืองน่าอยู่ในระดับจังหวัด และในท้านองเดียวกันเมื่อพิจารณาข้อมูลสถานการณ์จ้านวนนักท่องเที่ยวในปี
2559 จ้านวน1,535,714 คน และในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวจ้านวน1,419,833 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นคิด
เป็ น ร้ อ ยละ 8.16 การเพิ่ ม ขึ้ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เกิ ด การพั ฒ นาความเจริ ญ ของจั งหวั ด บุ รี รั ม ย์ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างที่นักท่องเที่ยวมาพ้านักในจังหวัดบุรีรัมย์ นั้นได้มีการใช้น้าในปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งข้อมูลจาก
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ้าปี ๒๕๖๐ แสดงให้เห็นว่ามีทั้งหมด 7 อ้าเภอของจังหวัด
บุรีรัมย์ที่มีความเสี่ยงภัยแล้ง ได้แก่อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ อ้าเภอพุทไธสง อ้าเภอนาโพธิ์ อ้าเภอหนองหงส์ อ้าเภอบ้านด่าน อ้าเภอ
ล้าปลายมาศ และอ้าเภอประโคนชัย และเมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวพบว่าอ้าเภอดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการส่งเสริมการเกษตร
และมีสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักบริการให้กับนักท่องเที่ยว (กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ,
2560) ในพื้นที่อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์โดยเฉพาะบ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้
อ่างเก็บน้้าห้วยจระเข้มาก สมาชิกในชุมชนใช้ทรัพยากรน้้าให้เกิด ประโยชน์ทั้งภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือนโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งในเขตชุมชนไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้้าเหมือนชุมชนอื่นๆ ชุมชนแห่งนี้ได้เป็นที่ยอมรับว่ามี
การบริหารจัดการน้้าที่ดีในระดับต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ดังนั้นเพื่อให้เกิดองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการน้้าเพื่อลดปัญหาการเกิดภัยแล้งในบางพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษาชุมชน บ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด
อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะน้าองค์ความรู้จากการวิจัยมาใช้ในการถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการทรัพยากรน้้าภายในชุมชนในเขตพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดบุรีรมั ย์ต่อไป จึงน้ามาสู่วตั ถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษาชุมชน
บ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาวะของผู้นา้ ที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษาชุมชน
บ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์
4. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทรัพยากรภายในชุมชนที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์
กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย
จากวัตถุประสงค์การวิจยั จึงน้ามาสู่สมมติฐานการวิจัย และแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ดังภาพที่ 1
สมมติฐานที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านภาวะของผู้น้าที่ส่งผลเชิงบวกต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า
กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการมีสว่ นร่วมของสมาชิกที่ส่งผลเชิงบวกต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า
กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านทรัพยากรน้้าภายในชุมชนที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์
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ภาวะของผู้น้า (LD)

การมีส่วนร่วมของสมาชิก
(PC)

การเป็นชุมชนต้นแบบ
ด้านการจัดการน้้า
( CM)

ทรัพยากรน้้าภายใน
ชุมชน (WT)

ภาพประกอกบ 1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษาชุมชน
บ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
การวิจัยนี้ได้นิยามตัวแปรในการศึกษาดังนี้
ภาวะของผู้น้า คือ ระดับคุณลักษณะของผู้น้าที่เป็นผู้เสียสละ ซื่อสัตย์มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้การจัดการ
ทรัพยากรภายในชุมชนเกิดผลลัพธ์ และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชน ผู้น้าเป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกใน
ชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการของชุมชนในการก้าหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบในการด้าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านทรัพยากร
น้้าให้เกิดการใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า การหาแนวทางในการแก้ปัญหาทรัพยากรน้้าเมื่อมีปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้้า
ในบางปี การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกันของสมาชิกในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิก คือ ระดับของสมาชิกในชุมชนทีเ่ ข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนี้เป็นการยอมรับข้อตกลง กฎระเบียบที่ได้จากที่ประชุมของชุมชนมาปฏิบัตติ าม เช่น
นโยบายการใช้น้าอย่างประหยัด การดูแลรักษาแหล่งน้้าบนผิวดินในเขตชุมชน การให้ความร่วมมือในการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน
ทรัพยากรน้้าภายในชุมชน คือ ระดับการบริหารจัดการแหล่งน้้าบนผิวดินที่เกิดตามธรรมชาติ และแหล่งน้้าที่
เกิดจากการก่อสร้างขอองสมาชิกในชุมชน คลองน้้า บ่อน้้า ชลประทาน ที่สมาชิกในชุมชนน้ามาใช้อุปโภคและบริโภค
การเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า หมายถึง ระดับของชุมชนทีไ่ ด้รับการยอมรับจากต้าบลเสม็ดให้เป็น
ชุมชนที่มีการบริหารจัดการน้้าที่ดี แหล่งน้้าสาธารณะภายในชุมชนได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านอุปโภค
บริโภค ทรัพยากรน้้าในชุมชนมีเพียงพอในการอุปโภคและใช้เพื่อการเกษตร ในชุมชนมีการบริหารจัดการประปาของชุมชนที่มี
ความสะอาดได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานสาธารณสุขก้าหนด โดยชุมชนมีการตรวจวัดระดับคุณภาพของน้้าเพื่อให้มีความ
ปลอดภัยแก่สมาชิก ชุมชนมีการวางแผนเพื่อรองรับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละปี
วิธีการด้าเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วจิ ัยได้ก้าหนดวิธีการด้าเนินวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรได้แก่สมาชิกชุมชนบ้านหัววัวซึ่งมีจ้านวนทั้งสิ้น 1,063 คน ข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์
จากองค์การบริหารส่วนต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นจ้านวน 286 คน ซึ่งได้จากการ
เปิดตารางทาโร่ยามาเน่ โดยก้าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (1973: 89) โดยก้าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95
เปอร์เซ็นต์ ที่ความคลาดเคลื่อน ±5 เปอร์เซ็นต์
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้ท้าการทบทวนวรรณกรรมและได้น้ากรอบแนวคิดการศึกษาส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ (2560) และได้ท้าการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย มีขนั้ ตอนด้าเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และน้ามาสร้างเป็นนิยามตัวแปร
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถามจากแนวคิด เกี่ยวกับภาวะผู้น้า การมีส่วนร่วมและทรัพยากรน้้า ซึ่งครอบคลุม
นิยายตัวแปรที่ก้าหนด ก้าหนดตัวเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะการตอบจากระดับมากที่สุดจนถึงระดับน้อยที่สุด โดยปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญในการท้าวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 ได้น้าแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และผู้วิจัยได้ท้าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน้า(Nunnally, 1978: 245)
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้
4.1 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกต้องของส้านวนและภาษาที่ใช้
4.2 ทดสอบความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ท้ า การวิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มั่ น โดยใช้ สู ต รของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยน้าแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงกับประชากรที่ท้าการศึกษา
จ้านวน 30 ตัวอย่าง พบว่าแบบสอบถามในแต่ละด้ านมีระดับความเชื่อมั่นระหว่าง 0.820-0.889 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมี
ระดับความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีและน้าไปใช้ได้ ส่วนค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือนั้นพบว่าแบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับ
ค่าน้้าหนักปัจจัย (factor loading) ระหว่าง .622-.817 (Nunnally, 1978: 245)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในการวิจัยดังนี้
3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีการรวบรวมเอาไว้แล้ว อาทิ
หนังสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์
3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างได้แก่สมาชิก
ชุมชนหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ้านวน 286 คน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรก่อนที่จะด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งพบว่า
ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรในการศึกษาเป็นดังนี้ภาวะของผู้น้ามีค่าสหสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสมาชิก เท่ากับ ( r = .564,
p<0.01), ภาวะของผู้น้ามีค่าสหสัมพันธ์กับทรัพยากรน้้าภายในชุมชน เท่ากับ ( r = .560, p<0.01), ภาวะของผู้น้ามีค่า
สหสัมพันธ์กับการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า เท่ากับ ( r = .661, p<0.01), การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีค่าสหสัมพันธ์
กับการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า เท่ากับ ( r = .564, p<0.01), และทรัพยากรน้้าภายในชุมชนมีค่าสหสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกเท่ากับ( r = .491, p<0.01) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวแปรทั้งหมดในการศึกษามีความสัมพันธ์กันในระดับ
ที่อยู่ในเกณฑ์ข้อก้าหนดหรือต่้ากว่า 0.8 (Nunnally, 1978: 245) ไม่ท้าให้เกิดปัญหา (muliticollinearity) ดังตาราง 1
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ตาราง 1 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า
กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์
ตัวแปร

ภาวะของผู้น้า
(LD)

การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก
(PC)

ทรัพยากรน้้าภายใน
ชุมชน
(WT)

Mean
S.D.

3.757
.706
1

3.862
.663

3.544
.662

ภาวะของผู้น้า (LD)
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
.564**
1
(PC)
ทรัพยากรน้้าภายใน
.560**
.491**
ชุมชน (WT)
การเป็นชุมชนต้นแบบ
.661**
.564**
ด้านการจัดการน้้า (CM)
***p < .01 , a Beta coefficients with standard errors in parenthesis

การเป็นชุมชน
ต้นแบบด้านการ
จัดการน้้า
(CM)
3.627
.743

1
.695**

1

สรุปผล
การศึกษาปัจจัยด้านภาวะของผู้น้า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านทรัพยากรน้้าภายในชุมชนส่งผลต่อการเป็น
ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังตารางที่ 2
ตาราง 2 การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis)

Model

Standardized
Coefficients
Beta

Constant
ภาวะของผู้น้า
(LD)

.328***

Unstandardized
Coefficients
Std.Error

Sig

.186

.583

.049

.000

การมีส่วนร่วมของ
.179***
.047
.000
สมาชิก
(PC)
ทรัพยากรน้้าภายใน
.422***
.046
.000
ชุมชน
(WT)
ตัวแปรตาม การเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า (CM)
***p < .01 , a Beta coefficients with standard errors in parenthesis

Adjusted R
Square

VIF

.607

1.738
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จากตารางที่ 2 จะเขียนสมการเพื่อพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ดังนี้
การเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า (CM) =α+β1ภาวะของผูน้ ้า +β2การมีส่วนร่วมของสมาชิก+
β3ทรัพยากรน้้าภายในชุมชน +ε1
ซึ่งจะพบว่าตัวแปรที่น้ามาศึกษาในครั้งนี้รวมกันทุกตัวแปรสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของตัว แปรตามได้
ร้อยละ 60.7 และการวิจัยครั้งนี้ตอบวัตถุประสงค์ ทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านภาวะของผู้น้าส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า
กรณีศึกษาชุมชน บ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์ มีนัยส้าคัญทางสถิติ (b1 =.328, p < 0. 01) โดยพบว่า
ผู้น้าชุมชนบ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์ มีแนวคิดในการบริหารจัดการน้้าเพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชนมี
ทรัพยากรน้้าใช้ในการอุปโภคบริโภค ผู้น้าของชุมชนแห่งนี้มีคุณลักษณะเป็นผู้เสียสละ ซื่อสัตย์มุ่งมันในการปฏิบัติงานเพื่อให้
การจัดการทรัพยากรภายในชุมชนเกิดผลลัพธ์ และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดท้าโครงการขุด
ลอกสระหนองเบ็งเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง นอกจากนี้ผู้น้าของชุมชนยังร่วมกับคณะกรรมการของชุมชนในการก้าหนดหลักเกณฑ์
กฎระเบียบในการด้าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านทรัพยากรน้้าให้เกิดการใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า การหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาทรัพยากรน้้าเมื่อมีปัญหา
2. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัว
วัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์ มีนัยส้าคัญทางสถิติ (b2 =.179, p < 0. 01) โดยพบว่าสมาชิกในชุมชนให้
ความส้าคัญในการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและเสนอแนะความคิดเห็นในการจัดการกิจกรรมของชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้า นอกจากนี้สมาชิกในชุมชนให้ความส้าคัญกับการปฏิบัตติ ามนโยบายการใช้น้าอย่างประหยัด การ
ดูแลรักษาแหล่งน้้าบนผิวดินในเขตชุมชน
3. ปัจจัยด้านทรัพยากรน้้าภายในชุมชนส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษาชุมชนบ้าน
หัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์ มีนัยส้าคัญทางสถิติ (b3 =.422, p < 0. 01) โดยพบว่าแหล่งน้้าบนผิวดินในเขต
ชุมชนบ้านหัววัวมีหลายแห่งและมีคลองน้้าไหลผ่านในเขตชุมชน นอกจากนี้ยังมีหนองน้้าของชุมชนที่เป็นแหล่งน้้าส้าคัญที่
ชุมชนใช้เพื่ออุปโภค บริโภค และการท้าการเกษตร
อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ท้าให้เกิดการยืนยันกรอบแนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการ
จัดการน้้า กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์ พบว่าตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1
ปัจจัยด้านภาวะของผู้น้าที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษาชุมชน บ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรมั ย์ ซึ่งที่ผ่านมานักวิชาการได้อธิบายว่าภาวะของผูน้ ้าเป็นปัจจัยทีส่ ้าคัญผู้น้าจะต้องมีจิตใจที่มั่นคง มีสติและมี
ความยุติธรรม กล้าเสี่ยง ผู้น้าจะต้องสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้ (อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, 2555: 190) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการที่ชุมชนมีผู้น้าที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์เชิงบวก สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรหรือ
สมาชิกในชุมชนให้มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันได้ สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นและปฏิบัตติ ามข้อตกลงของสมาชิกใน
ชุมชนก็จะท้าให้ชุมชนเกิดความยัง่ ยืน (Kridram Khanisa, P. Wiriya, L., Teetiptida, S., & Phong-inwong, 2014 : 99)
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัว
วัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์ การด้าเนินกิจกรรมทีม่ ีสมาชิกที่อยู่ในชุมชนมาร่วมกันท้ากิจกรรมโดยกิจกรรมนั้น
เป็นกิจกรรมเพื่อท้าให้ชุมชมได้รับประโยชน์ การมีส่วนร่วมนั้นจะเป็นได้ทั้งการเสนอแนะความคิดเห็น การให้ความร่วมมือ การ
เสียสละเวลา เป็นต้น งานวิจัยที่ผา่ นมาค้นพบว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นนั้นสมาชิกในชุมชนเป็นปัจจัยที่
ส้าคัญอีกปัจจัยหนึ่งโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนได้จัดขึ้นโดยสมาชิกในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการเสียสละเวลา เสนอความคิดเห็นและสมาชิกในชุมชนเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการกิจกรรมให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย (ก้าพล แสนบุณเรือง, 2542: 5 และ Seamkratok, Suksanhansa, & Phonginwong (2015: 175)
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และจะเห็นได้ชัดเจนจากงานของจ้าเนียร โกมลวาณิช (2553: 68) ได้กล่าวว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
ผู้ใช้น้าชลประทานในเขตจัดรูปที่ดนิ ด้านการบริหารจัดการการใช้น้า: ศึกษากรณีโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพนมทวน
อ้าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นั้นสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การรับฟังความรู้จากหน่วยงาน
ภายนอกที่เข้ามามีส่วนเกีย่ วข้องในการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้้า โดยสมาชิกในชุมชนเต็มใจที่จะปฏิบัตติ ามข้อเสนอแนะ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ปัจจัยด้านทรัพยากรน้้าภายในชุมชนที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้้า กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัว
วัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทรัพยากรน้้าเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญในการด้ารงชีวิตของสมาชิกในชุมชนทั้งด้าน
อุปโภคและบริโภค หากชุมชนใดมีทรัพยากรน้้าในชุมชนอยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่ก่อตั้งชุมชนให้ความส้าคัญกับพิกัดยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน และทรัพยากรที่ส้าคัญในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนก็คือ ทรัพยากรน้้าเพราะทรัพยากรน้้าเป็นปัจจัยส้าคัญ
ในการท้ากิจกรรมต่างๆ ทั้งการด้ารงชีวิต การประกอบอาชีพการเกษตรหรืออาชีพอื่นๆ ก็ตาม งานวิจัยที่ผ่านได้กล่าวว่า
ทรัพยากรน้้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจ้าเป็นหากขาดทรัพยากรน้้าหรือเกิดภัยแล้งก็จะสร้างความเดือนร้อนให้ชุมชน
และสังคม โดยเฉพาะในปัจจุบันในธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและธุรกิจการผลิตมีความจ้าเป็นต้องใช้ทรัพยากรน้้าในกระบวนการ
การผลิต (จิราภรณ์ หะยีปิ, 2553 : 140) และถ้าหากว่าชุมชนใดมีต้นทุนทางด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรบุคลากร
ชุมชนดังกล่าวก็จะมีต้นทุนในการน้าทรัพยากรเหล่านั้นมาบริหารจัดการซึ่งจะท้าให้เกิดผลดีต่อชุมชนเช่น ชุมชนมีความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจ สมาชิกในชุมชนมีรายได้สามารถดูแลเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีวัฒนธรรมเป็น
ของตนเอง มีการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง และ
ผลลัพธ์ก็จะท้าให้ชุมชนเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ (ยนตรการ จินะค้าปา และศิวรักษ์ ศิวารมย์ ,2560 : 6) ในท้านอง
เดียวกันในการวิจัยนี้จะเห็นได้ว่ าชุมชนหัววัวมีทรัพยากรน้้าภายในชุมชนที่ถือว่าเป็นต้นทุนที่ส้าคัญที่ท้าให้ชุมชนมีความ
ได้เปรียบชุมชนแห่งอื่น และเมื่อชุมชนแห่งนี้มีผู้น้าที่มีคุณลักษณะภาวะของผู้น้าที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพก็จะท้า
ให้ชุมชนหัววัวเป็นต้นแบบของชุมชนที่มีการบริหารจัดการน้้าที่ดี
การวิจัยนี้ท้าให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวแปรภาวะของผู้น้า การมีส่วนร่วมและทรัพยากรน้้าภายในชุมชน และจะ
เห็นได้ว่าชุมชนใดก็ตามที่จะเป็นต้นแบบได้นั้นจะต้องมีทรัพยากรที่มีคุณค่าอยู่ภายในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏี ทฤษฏี ฐาน
ทรัพยากรขององค์การหรือที่เรียกว่า (RBV) ของ วาเนอร์เฟล (Wanerfelt ,1984: 172) และ มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ์ (2552:
79-81) ได้อธิบายเนื้อหาทฤษฏีฐานทรัพยากรขององค์การเป็นภาษาไทย กล่าวว่าคุณสมบัติของทรัพยากรที่จะก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ต้องมีเงื่อนไข 4 ข้อ ดังนี้ 1) คุณค่าของทรัพยากร (Valuable Resources) 2) ทรัพยากรที่หายาก
(Rare Resources) 3) ทรัพยากรที่ไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้โดยสมบูรณ์ และ 4) ทรัพยากรถูกทดแทนได้
(Substitutability Resources) ดังนั้นในการวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าชุมชนมีทรัพยากรบุคคล หรือมีผู้น้าที่มีคุณค่า และมีทรัพยากร
แหล่งน้้าตามธรรมชาติและแหล่งน้้าที่สร้างขึ้นซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ก็จะท้าให้เกิดผลดีท้าให้ชุมชนเกิดการบริหารจัดการน้้าที่ดี
และเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้้า
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้
1.1 การวิจัยนี้จะพบว่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรน้้าจะท้าให้ชุมชนน้าน้้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ทั้งด้านการเกษตร การอุปโภคและบริโภค และขณะเดียวกันหากสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการใช้น้ามาก
ขึ้นของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้นการบริหารจัดการน้้าเพื่อให้ชุมชนมีน้าเพียงพอตลอดทั้งปี ชุมชนจ้าเป็นต้องมีผู้น้าที่
เป็นผู้เสียสละ ซื่อสัตย์มุ่งมันในการปฏิบัติงานเพื่อให้การจัดการทรัพยากรภายในชุมชนเกิดผลลัพธ์ และเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกในชุมชน
1.2 สมาชิกในชุมชนถือว่าเป็นตัวแปรที่ส้าคัญที่จะท้าให้การปฏิบัติงานของผู้น้า ด้าเนินงานไปได้และบรรลุตาม
เป้าหมายของชุมชนที่ได้ก้าหนดไว้ โดยเฉพาะสมาชิกในชุมชนจะต้องเข้ามามีบทบาทและรับทราบ ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อตกลง การก้าหนดกฎระเบียบในการบริหารจัดการน้้าของชุมชน ก็จะท้าให้สมาชิกทุกคนมีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับด้านการจัดการ
น้้าไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 ในบริบทการวิจัยนีเ้ ป็นการศึกษาเฉพาะในชุมชนบ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์ ซึ่งมี
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ทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าอยู่แล้วซึ่งได้แก่ทรัพยากรน้้าดังนั้นในการบริหารจัดการชุมชนในระดับนโยบาย เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาชุมชน
ต่อไป ชุมชนควรมีการน้านโยบายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเข้าไปบูรณาการกับทรัพยากรน้้าภายในชุมชนเพื่อท้าให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างอาชีพและท้าให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
1.4 การวิจัยนี้ท้าให้เกิดความรู้เชิงประจักษ์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาโดยเฉพาะตัวแปรภาวะผู้น้า เพื่อน้าไป
ถอดบทเรียนในการจัดการทรัพยากรน้้าภายในชุมชน และการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น้าที่เป็นต้นแบบตามทฤษฏีเชิงวิชาการ
2. ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาอนาคตควรน้าตัวแปรอื่นๆ มาใช้ในการศึกษา เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านสังคม
วัฒนธรรม และควรศึกษาในบริบทอื่น การเก็บกลุ่มตัวอย่างบริบทอืน่ และควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อจะท้าให้ได้ผล
การศึกษาเพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนีส้ ้าเร็จตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณชุมชนบ้านหัววัว ต้าบลเสม็ด อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจยั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ ที่ให้ค้าแนะน้าในการท้าวิจัยในครั้งนี้
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