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บทท่ี 3  

การด าเนินการวิจยั 
 

 โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรน ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่   
ลุ่มน ้ายวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มจีดุประสงคห์ลกั เพื่อสรา้งรปูแบบการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อ
การอุปโภคและบรโิภคที่มคีวามเหมาะสมกบัชุมชนในพื้นทีลุ่่มน ้ายวม รวมทัง้สามารถด าเนินการ 
ได้เองในชุมชน ซึ่งการวิจยัครัง้นี้ได้เลือกพื้นที่ศึกษา คือ ลุ่มน ้ายวมตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ของต าบล
แม่ยวม อ าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซึง่มพีื้นที่อยู่ตลอดความยาวของลุ่มน ้ายวมตอนล่าง
ก่อนไหลไปบรรจบกบัแม่น ้าสาละวนิ ในส่วนของบทที ่3 นี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอน
การด าเนินงานวจิยั ประกอบด้วย การเตรยีมความพรอ้มของคณะผู้วจิยั ขอบเขตของการวจิยั 
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั และกิจกรรมที่ใช้ในการด าเนินการวจิยั 
โดยมรีายละเอยีดของการด าเนินการวจิยัดงัต่อไปนี้  
 
การเตรียมความพร้อมของคณะผูวิ้จยั 
 การวจิยัครัง้นี้ ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน โดยเน้นการวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบ 
มสี่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นส าคญั ดงันัน้การเตรยีมความพรอ้ม
ของคณะผู้วจิยั ในการวจิยัครัง้นี้จงึเป็นการเตรยีมความพร้อมที่เกี่ยวขอ้งกบัพื้นที่ลุ่มน ้ายวม
ต าบลแมย่วม จงัหวดัแมฮ่่องสอน เป็นหลกั ไดแ้ก่ การสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชนเป็นสิง่แรกที่
คณะผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ซึง่คณะผูว้จิยัไดล้งพืน้ทีเ่บือ้งต้น ตดิต่อประสานกบัผูน้ าทีเ่ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการในต าบลแม่ยวมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน รวมทัง้การจดัหาแหล่ง
ความรู้ที่ต้องใช้ในการจดัการปญัหาทรพัยากรน ้า ได้แก่ การตรวจวดัคุณภาพน ้าใต้ดินและ
น ้ าประปา การเตรียมเอกสารในการจัดการอบรม แบบสอบถาม การประเมินความรู้ 
ความตระหนัก และพฤตกิรรมการจดัการทรพัยากรน ้าของชุมชน รวมทัง้มกีารตดิต่อวทิยากร
ผูใ้หค้วามรูก้บัชาวบา้นในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการปญัหาทรพัยากรน ้าในชุมชนเป็นตน้  
 
ขัน้ตอนโดยรวมในการด าเนินการวิจยั 

การด าเนินการวิจยั โครงการการจดัการทรัพยากรน ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
ในพื้นที่ลุ่มน ้ ายวม ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะผู้วิจ ัยได้ม ี
การวางแผนงานและโครงการไวด้งัตารางการปฏบิตังิานทีจ่ะน าเสนอดงัต่อไปนี้ 
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 ระยะท่ี 1 การศกึษาบรบิทของชุมชนเกีย่วทรพัยากรน ้าในพืน้ที ่
กิจกรรมตามแผน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 

- ศกึษาบรบิทชุมชนทัว่ไป - เพื่ อรวบรวมแนวคิดทฤษฎี 
  ทีเ่กีย่วและท าความเขา้ใจชุมชน 

- ศึกษาจากเอกสาร การลง 
  พืน้ทีข่องคณะผูว้จิยั 

- ศึกษาขอ้มูลทางกายภาพ 
  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับ บ ริบ ท 
  ชุมชน 

- เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นบรบิทของ 
  ชุมชนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหาการ 
  จดัการทรพัยากรน ้าในพืน้ที ่

- ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับ 
  ชาวบ้านในชุมชน รวมทัง้ 
  การศึกษาจากงานวิจัยที่ 
  เกีย่วขอ้ง 

 
ระยะท่ี 2 การด าเนินการวจิยั โดยกิจกรรมการก าหนดแนวทางและสรุปรูปแบบการ 

จดัการทรพัยากรน ้าในพืน้ที ่
กิจกรรมตามแผน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 

- การสรรหาแนวร่วมใน 
  ก า ร จั ด ก า ร ป ัญ ห า 
  ทรพัยากรน ้า 

- เพื่อสรรหาแนวร่วม/แกนน าใน 
  การจัดการแก้ไขปญัหาการ 
  จดัการทรพัยากรน ้า 

- ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม  ก า ร 
  คดัเลอืกโดยประชาชนที่เข้า 
  รว่มการประชุม 

- เลือกรูปแบบ/ทางเลือก 
  ในการ แก้ไขปญัหาการ 
  จดัการทรพัยากรน ้า 

- เพื่อร่วมคัดเลือกแนวทางใน 
  การจัดการทรัพยากรน ้ าที่ 
  เหมาะสมกบัชุมชน 

- ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม แ ล ะ 
  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

- กิจกรรมการด าเนินการ 
  แก้ไขปญัหาการจัดการ 
  ทรัพยากรน ้ าในชุมชน 
  ตามกิจกรรมที่ได้ก าหนด 
  และวางแผนไวร้ว่มกนั 

- เพื่อด าเนินการแก้ไขปญัหา 
  และประเมินผลของกิจกรรม 
  การจดัการปญัหาทรพัยากรน ้า 
  ในพืน้ที ่

- การลงมือปฏิบัติกิจกรรมที ่
  คดัเลอืกไว ้
- การด าเนินกจิกรรม 

- กิจกรรมถ่ายทอดองค์ 
  ค ว ามรู้ ใ นก าร จัดก า ร 
  ทรัพยากรน ้ าสู่ชุมชนสู่ 
  ชุมชน 

- เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นการ 
  จดัการทรพัยากรน ้า 

- ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม แ ล ะ 
  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
- จดัเวทชีาวบา้นเพื่อถ่ายทอด 
  องคค์วามรู ้
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ระยะท่ี 3 สรปุผล/วเิคราะหผ์ล เพื่อจดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์  
กิจกรรมตามแผน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 

- จดัเวทใีนพืน้ทีส่รุปผลการ 
  ด าเนินการวจิยั 

- เพื่อสรุปผลและวิเคราะห์การ 
  วจิยัตลอดโครงการ 

- จดัเวทีชุมชน ประชุมแบบ 
  มสี่วนรว่มของชุมชน 

- สรุปผล/วิเคราะห์ผลจาก 
  การด าเนินการวจิยั 

- เ พื่ อ ส รุ ป ร าย ง านก า ร วิจัย 
  เตรยีมความพร้อมส าหรบัการ 
  จดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์ 

- การสรุปผลการวิเคราะห์ 
  และการสงัเคราะห ์

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การศึกษาครัง้นี้ ได้ใช้เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวธิีการสมัภาษณ์ 
การสงัเกต และการสนทนากลุ่ม และจดัเวทชีาวบ้าน เป็นวธิกีารหลกั โดยการพจิารณา
ปรากฏการณ์ภายใต้สภาพแวดลอ้ม และความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ในชุมชน เพื่อหาความสมัพนัธ์
ของปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัสภาพแวดล้อมนัน้ โดยผู้วจิยัได้ใชเ้ครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี  
 1. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารทีเ่ป็นต ารา เอกสารทางวชิาการ รายงาน
การวจิยั เพื่อรวบรวมแนวคดิ ทฤษฎขีองนักวชิาการใหเ้ป็นระบบก่อนทีจ่ะเขา้ไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูในหมูบ่า้น และเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูและก าหนดแนวทางในการท า
เครื่องมอืเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู เมื่อท าการศกึษาเอกสารจนสามารถรวบรวมแนวคดิเกี่ยวกบั
การการมสี่วนร่วมของประชาชน หลงัจากนัน้จงึได้น ามาก าหนดเป็นเครื่องมอืการเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม ในลกัษณะการท าเคา้โครงในการสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง  
 2. ข้อมูลจากพื้นท่ีต่างๆ ในชุมชน ในการศกึษานี้ผูว้จิยัไดเ้ลอืกพืน้ทีว่จิยัเป็นชุมชน 
ต าบลแม่ยวม อ าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นต าบลที่มพีื้นที่ตดิต่อกบัแม่น ้ายวม 
ตลอดความยาวของแม่น ้ ายวมตอนล่างเป็นพื้นที่ศึกษา เพราะสามารถที่จะท าให้เห็น 
ปรากฏการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรมของการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค โดยทีป่ระชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรมแก้ปญัหาของการใช้ใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในชุมชนอย่าง
แทจ้รงิ 
 3. การสมัภาษณ์ ในการวจิยัครัง้นี้ไดก้ าหนดวธิกีารสมัภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสรา้งโดย
ผูว้จิยั ก าหนดประเดน็ทีจ่ะรวบรวมขอ้มลูในสภาพทัว่ไปของหมู่บ้าน อนัไดแ้ก่ ประวตัคิวาม
เป็นมา วถิกีารด ารงชวีติในรอบปี วฒันธรรม สมัภาษณ์จาก ผูน้ าชุมชน ประชาชนทัว่ไปใน
หมู่บา้น รวมทัง้เจา้หน้าทีข่องรฐัทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที่ ในส่วนประเดน็ของการจดัการทรพัยากร
น ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคนัน้ ผู้วจิยัได้ใช้แบบสมัภาษณ์ในการรวบรวมโดยได้ก าหนดกรอบ
กวา้ง ๆ ตามประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา   
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 4. วิธีการสงัเกต ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ใช้การสงัเกตแบบมสี่วนร่วมและ 
การสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม โดยผู้ศึกษาเขา้ไปท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มประชาชน ได้แก่ 
กิจกรรมการประชุมเพื่อแก้ปญัหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน กจิกรรมเมื่อวนัที่ 5 ธนัวาคม คือ 
กจิกรรมการลอกคูคลองในชุมชน ท าใหผู้ว้จิยัไดท้ราบถงึลกัษณะและขัน้ตอนในการท ากจิกรรม
ว่าเป็นอย่างไร ขัน้ตอนการเข้ามามสี่วนร่วมตลอดจน ปจัจยัที่ส่งเสรมิให้เขา้มามสี่วนร่วม 
ในกจิกรรมต่างๆ ของชุมชน  
 5. วิธีการสนทนากลุ่ม ผู้วจิยัได้ใช้วธิกีารสนทนากลุ่มนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นการกระตุ้นใหค้นในกลุ่มแสดงความคดิเหน็ และทศันะของตนเองออกมาอย่างเปิดเผย และ
จรงิใจ ในขณะทีส่นทนากนัความคดิเหน็ของคนๆ หนึ่งในกลุ่มจะกระตุ้นใหค้นอื่นๆ อยากพูด 
อยากแสดงความคดิเห็นออกมา โดยผู้วจิยัได้สนทนากลุ่มกบัประชาชนทัว่ไป ซึ่งจากการ
สนทนากลุ่มท าให้ทราบถึงสภาพปญัหาการใช้ทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในชุมชน 
สาเหตุของปญัหา และแนวทางการแกป้ญัหาทีส่่งผลกระทบต่อตวัเขาและชุมชน 
 
กิจกรรมท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั  
 การศึกษาวิจัยในครัง้นี้  คณะผู้วิจยัได้ก าหนดกิจกรรมที่ใช้ ในการด าเนินการวิจัย 
โดยประกอบดว้ย กจิกรรมการศกึษาบรบิทของชุมชน ไดแ้ก่ บรบิทของชุมชนโดยทัว่ไป บรบิท
ชุมชนเกีย่วกบัความตระหนกัและความรู ้บรบิทชุมชนเกีย่วกบัความพงึพอใจและปญัหาของการ
ใชท้รพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค และกจิกรรมการด าเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วน
รว่ม ซึง่มรีายละเอยีดของกจิกรรมดงัต่อไปนี้  
 1. การศึกษาบริบทของชุมชน  

 กจิกรรมการศกึษาบรบิทของชุมชนคณะผูว้จิยัไดแ้ยกเป็นประเดน็ในการเกบ็ขอ้มลูที่
เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค ได้แก่ บรบิทของชุมชนโดยทัว่ไป 
บรบิทชุมชนเกี่ยวกบัความตระหนักและความรู ้บรบิทชุมชนเกี่ยวกบัความพงึพอใจและปญัหา
ของใชท้รพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค ดงัภาพที ่3.1 โดยมกีจิกรรมยอ่ยดงันี้  
 1.1 การศึกษาบริบทชุมชนทัว่ไป  
 การศึกษาบริบทชุมชนโดยทัว่ไปของลุ่มน ้ ายวม ในพื้นที่ต าบลแม่ยวม 
คณะผูว้จิยั ไดท้ าการศกึษาโดยวธิกีารเกบ็ขอ้มลูผ่านแบบสอบถาม เกบ็ขอ้มลูผ่านเวทชีุมชนทีม่ ี
การพูดคุยกนัระหว่างคณะผู้วจิยักบัชาวบา้นในพืน้ที่ และลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูโดยการพูดคุยแบบ
ตัวต่อตัวกับชาวบ้านและผู้น าชุมชนในพื้นที่ รวมทัง้การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ยวม โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นข้อมูล
เกี่ยวกบัปญัหาทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค และขอ้มูลเกี่ยวกบัความรู ้ความตระหนัก
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และพฤตกิรรมเกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค ซึ่งรายละเอยีดของผล
การศกึษาจะไดน้ าเสนอไวใ้นบทที ่4  
 1.2 การศึกษาบริบทชุมชนเก่ียวกบัความตระหนักและความรู้  
  การศึกษาข้อมูลด้านความรู้และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน ้ า 
ของประชาชนในพื้นที่นัน้ คณะผู้วจิยัได้ท าการศึกษาผ่านการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
และการพูดคุยกบัแกนน าชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งการศกึษาขอ้มูลด้านความรู้ ความตระหนักและ
พฤตกิรรมของชาวบา้นในพืน้ทีน่ัน้สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการแก้ปญัหาการจดัการทรพัยากรน ้า
เพื่อการอุปโภคและบรโิภคไดอ้ย่างถูกต้อง ซึง่รายละเอยีดของผลการศกึษาจะไดน้ าเสนอไวใ้น
บทที ่4  
 1.3 การศึกษาบริบทเก่ียวกบัความพึงพอใจและปัญหาของใช้ทรพัยากรน ้า  
  การศกึษาขอ้มลูเกี่ยวกบับรบิทเกี่ยวกบัความพงึพอใจและปญัหาของใชท้รพัยากร
น ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค ปญัหาทรพัยากรน ้า คณะผูว้จิยัได้ท าการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัปญัหา
ทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในพื้นที่ โดยผ่านเครื่องมอืแบบสอบถามการพูดคุยพบปะ
กบัชาวบา้น และการตดิต่อประสานงานเพื่อขอขอ้มลูจากเจา้หน้าทีใ่นส่วนงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยวม ซึ่งรายละเอียดของผลการศึกษาจะได้
น าเสนอในบทที ่4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. การด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  
  การด าเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมนัน้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหชุ้มชนได้
ทราบถงึบรบิทของทรพัยากรน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในพืน้ทีข่องตนเองตัง้แต่สภาพในอดตี 
ปจัจบุนั และอนาคตทีต่อ้งการรว่มกนั จนน าไปสู่การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค
ในชุมชนได ้โดยมกีจิกรรมยอ่ยทีใ่ชใ้นการด าเนินการวจิยัดงันี้  
 

ภาพท่ี 3.1 แสดงภาพการเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบับรบิทของชุมชนในดา้นต่างๆ  
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  2.1 วิเคราะหห์าปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกนั  
  ในส่วนของการวิเคราะห์หาปญัหาและสาเหตุของปญัหาของการจัดการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคนัน้ คณะผู้วจิยัได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาบรบิทของ
ชุมชนมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานวจิยัโดยมกีจิกรรมต่างๆ ดงัต่อไปนี้  
  1) การสร้างความตระหนักให้กบัประชาชนในพื้นท่ี  
 การสรา้งความตระหนกั ใหก้บัประชาชนเกี่ยวกบัปญัหาทรพัยากรน ้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในพื้นที่ คณะผู้วิจ ัยด าเนินงานโดยการจัดเวทีพบปะชาวบ้าน เพื่อชี้แจง
รายละเอยีดโครงการและปญัหาเกี่ยวกบัทรพัยากรน ้าในชุมชน เพื่อระดมความคดิเหน็ในการ
แก้ปญัหา รวมทัง้ตระหนักถึงทางเลอืกในการแก้ปญัหา ซึ่งกจิกรรมที่ได้จดัท าขึน้ส าหรบัการ
สร้างความตระหนักในชุมชน ได้แก่ การประชุมเวทชีาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
เกี่ยวกบัปญัหาทรพัยากรน ้าของชุมชนการอภิปรายถึงความรุนแรงของปญัหาทรพัยากรน ้า 
รวมทัง้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปญัหาร่วมกัน ซึ่งจะอาศยัข้อมูลที่ได้จาก
การศกึษาบรบิทของชุมชนก่อนหน้านี้โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของชุมชนที่
เกี่ยวข้องกบัปญัหาทรพัยากรน ้า รวมทัง้เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงปญัหาทรพัยากรน ้าของ
ต าบลแมย่วม โดยมรีะยะเวลาในการด าเนินการ 2 วนั สถานทีใ่นการจดัเวทชีาวบา้นครัง้นี้ ไดใ้ช้
ศาลาเอนกประสงค์ของโรงเรยีนห้วยสงิห์ เป็นสถานที่จดัเวท ีมผีู้เข้าร่วมกจิกรรมสร้างความ
ตระหนกัทัง้สิน้ประมาณ 35 คน ดงัภาพที ่3.2 โดยมขีัน้ตอนการจดักจิกรรมยอ่ยดงันี้  
  1) กิจกรรมเริม่ต้นจากการละลายพฤติกรรม และการแนะน าตนเองของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ ใหเ้กดิความเป็นกนัเองระหว่างชาวบา้นผูเ้ขา้ร่วมเวที
กบัคณะผูว้จิยัซึง่จะท าใหก้ารแลกเปลีย่นและการแสดงความคดิเหน็เป็นไปตามธรรมชาต ิ 
  2) กจิกรรม Time Line “อดตี ปจัจุบนั อนาคต” มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้ร่วม
เวท ีได้มกีารแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพของน ้าอุปโภคและบรโิภค ตัง้แต่ในอดตีจนถึง
ปจัจบุนั เพื่อใหเ้กดิความรูส้กึรกัและหวงแหนชุมชนทรพัยากรน ้าของตนเอง  
  3) กจิกรรมความคาดหวงัและความต้องการ ในการจดัการกบัปญัหาทรพัยากร
น ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคทีเ่กดิขึน้ในชุมชน มวีตัถุประสงค์เพื่อ ให้ผูเ้ขา้ร่วมเวทไีด้แสดงความ
คาดหวังต่อสถานะภาพของชุมชนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตว่าต้องการเห็นการ
เปลีย่นแปลงไปในลกัษณะใด 
 
 
 
 
 
 



 3-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2) การสร้างความรู้และวิเคราะหปั์ญหาของทรพัยากรน ้าในพ้ืนท่ี  
 กจิกรรมวเิคราะห์แนวทางในการแก้ปญัหาร่วมกนั คณะผู้วจิยัได้ใช้การ
อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัรูปแบบการจดัการทรพัยากรน ้า โดยผ่านกจิกรรมการอบรมให้ความรู้
เกีย่วกบัรปูแบบการจดัการทรพัยากรน ้า มวีตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในชุมชน ซึง่จะเป็นขอ้มลูใหป้ระชาชนในชุมชน
ไดว้เิคราะหป์ญัหาและน าไปก าหนดแนวทาง และรปูแบบการแก้ปญัหาทรพัยากรน ้าทีเ่หมาะกบั
ชุมชนของตนเองต่อไป โดยมกีจิกรรมย่อย 2 กจิกรรมคอืการศกึษาดูงานระบบประปาหมู่บา้น
ของชุมชนอื่น และการจดัการอบรมให้ความรู ้โดยมรีะยะเวลาในการด าเนินการ 3 วนั สถานที่
ในการจดัเวทชีาวบา้นครัง้นี้ ไดใ้ชห้อ้งประชุมขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ยวม เป็นสถานที่
จดัเวท ีมผีู้เขา้ร่วมกจิกรรมสรา้งความตระหนักทัง้สิ้นประมาณ 35 คน โดยมรีายละเอียดของ
การอบรมเกี่ยวกับทรัพยากรน ้ า ได้แก่ ที่มาของทรัพยากรน ้ า สภาพปญัหาที่เกิดขึ้นกับ
ทรพัยากรน ้า สาเหตุของปญัหา การวดัคุณภาพน ้ าอย่างง่าย และการปรบัปรุงคุณภาพน ้ า
เบือ้งตน้ ดงัภาพที ่3.3 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2 แสดงกจิกรรมสรา้งความตระหนกัใหก้บัประชาชนพืน้ที ่

  

ภาพท่ี 3.3 แสดงกจิกรรมการสรา้งความรูแ้ละวเิคราะหป์ญัหาของทรพัยากรน ้า 
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 2.2 ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีเลือกไว้ร่วมกนั  
  การวางแผนการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางที่เลอืกไว้ร่วมกัน  โดยใช้ห้อง
ประชุมขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ยวม เป็นสถานทีจ่ดัเวท ีมผีู้เขา้ร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ 35 
คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบที่จะน ามามาใช้ในการ
แก้ปญัหาทรพัยากรน ้าในชุมชน รวมทัง้เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ร่วมกัน 
ไดแ้ก่ กลุ่มผูร้่วมกจิกรรม การจดัหาออกแบบเครื่องมอืและอุปกรณ์ รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนการ
ด าเนินกจิกรรมร่วมกนั และสุดท้ายวางแผนการตดิตามประเมนิผลการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั 
โดยกจิกรรมทีเ่ลอืกมาใช้ในการจดัการปญัหาทรพัยากรน ้าในต าบลแม่ยวม ไดแ้ก่ ตรวจวเิคราะห์
คุณภาพน ้าภายในชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรบัปรุงแก้ไข ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
จดัท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภคในชุมชน จดัท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อ
การบรโิภคในครวัเรอืน ท าการผลติสารก าจดัสนิมเหลก็ และการจดัท าระบบบ าบดัน ้าเสยีขนาด
เลก็ โดยมกีจิกรรมยอ่ยดงัต่อไปนี้  
  1) การท าแผนท่ีแหล่งทรพัยากรน ้าส าหรบัการอปุโภคบริโภคในชุมชน  
  เนื่องจากว่าพืน้ทีต่ าบลแมย่วม อ าเภอแมส่ะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนค่อนขา้ง
ที่จะมพีื้นที่กว้างขวาง การศึกษาเพื่อให้เกิดการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค  
ให้เกดิการครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายนัน้ จะต้องมกีารเรยีนรู้จากชุมชนและรู้จกัพื้นที่ในชุมชน
อย่างละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนการด าเนินกิจกรรมอื่นต่อไป ดงันัน้จงึมกีารด าเนิน
กจิกรรมการท าแผนทีแ่หล่งทรพัยากรน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในชุมชนขึน้ จากการด าเนิน
กจิกรรมการท าแผนทีชุ่มชนในพืน้ที ่พบว่า มผีูน้ าชุมชนเขา้ร่วมกจิกรรมนี้จ านวน 15 คน แลว้จงึ
เริม่ท าแผนทีชุ่มชนจนได้แผนทีชุ่มชนซึ่งแสดงแผนทีเ่กี่ยวกบัเส้นทางน ้า เส้นทางสญัจร ป่าไม ้
และแหล่งน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคในชุมชนในพื้นต าบลแม่ยวม รวมทัง้ร่วมกนัก าหนดจุดเก็บ
ตวัอยา่งน ้าทีต่อ้งการตรวจสอบคุณภาพน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภค ดงัภาพที ่3.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 3.4 แสดงกจิกรรมการท าแผนทีแ่หล่งทรพัยากรน ้าส าหรบัการอุปโภคบรโิภคในชุมชน 
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 2) ส ารวจทรพัยากรน ้าเพ่ือการอปุโภคบริโภคของหมู่บ้านร่วมกนั  
  การส ารวจทรพัยากรน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านร่วมกันเป็น
กจิกรรมทีค่ณะผูว้จิยัไดจ้ดัท าขึน้เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมและผูว้จิยัไดน้ าแผนทีท่รพัยากรน ้าใน
ชุมชนที่ถูกสรา้งขึ้นจากกจิกรรมที่แล้วน ามาใช้ประโยชน์ในการส ารวจและร่วมกนัในการรบัรู้
ปญัหาทรพัยากรน ้าของแต่ละแหล่งน ้าทัง้ระบบประปาหมู่บา้น ระบบประปาภูเขา แหล่งน ้าจาก
ล าหว้ยและบ่อน ้าตื้น โดยมเีป้าหมายของการด าเนินกจิกรรม คอื การส ารวจภาพรวมของแหล่ง
ทรพัยากรน ้าเพื่ออุปโภคบรโิภคในพื้นที่ต าบลแม่ยวมทัง้ 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ประปา
หมูบ่า้นจากน ้าบาดาล 18 แห่ง ประปาภูเขา 8 แห่ง ประปาหมู่บา้นจากน ้าบ่อตื้น 1 แห่ง ประปา
หมู่บ้านจากน ้าผวิดนิ 1 แห่งบ่อบาดาล 8 แห่ง และแหล่งน ้าจากล าห้วยจ านวน 5 แห่ง โดย
กจิกรรมนี้มผีูท้ ีเ่ขา้รว่มกจิกรรมทัง้สิน้ 25 คน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูน้ าชุมชนและเป็นผูดู้แลระบบน ้า
อุปโภคบรโิภคในชุมชน ดงัภาพที ่3.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3) การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าในชุมชน  
    กจิกรรมการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าในชุมชน เป็นกจิกรรมที่คณะผู้วิจยั
และประชาชนในพื้นที่ได้จดัท าขึ้นเพื่อท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าที่ผ่านระบบประปา
หมู่บ้านและบ่อน ้าตื้น รวมทัง้การวเิคราะห์คุณภาพน ้าที่ผ่านระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบั
การอุปโภคบรโิภค โดยมเีป้าหมายของกลุ่มกจิกรรม คอื ซึง่การตรวจสอบคุณภาพน ้าคณะผูว้จิยั
ได้ท าการตรวจวดัค่าพารามเิตอรต่์างๆ จากแหล่งน ้าบ่อตื้นจ านวน 20 จุด น ้าจากล าห้วย 5  
ล าหว้ย น ้าประปาหมู่บา้นจากน ้าบาดาลและน ้าผวิดนิ 18 แหล่ง และน ้าประปาภูเขา 8 แหล่ง 
เพื่อใชเ้ป็นดชันีชีว้ดัว่าน ้าอุปโภคบรโิภค ในต าบลแม่ยวม สามารถน ามาอุปโภคบรโิภคไดต้าม
มาตรฐานน ้าประปาของกรมอนามยั และมาตรฐานคุณภาพน ้าดื่มที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท
หรอืไม่ โดยพารามเิตอร์ที่ท าการตรวจวดั ได้แก่ ค่าพีเอช ค่าความขุ่น ค่าของแข็งทัง้หมด  
ความกระดา้ง ดงัภาพที ่3.6 

ภาพท่ี 3.5 แสดงกจิกรรมการส ารวจทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคของชุมชนรว่มกนั 
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   4) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการวิธีการปรบัปรงุคณุภาพน ้า  
 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธกีารในการแก้ปญัหาทรพัยากรน ้าเป็น
กิจกรรมที่ชุมชนเป็นผู้เลอืกรูปแบบและมกีารก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อ ส่งเสรมิความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัรูปแบบกิจกรรมที่ชุมชนเลอืกมาใช้ในการจดัการปญัหาทรพัยากรน ้าในต าบล
แม่ยวม ซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งความรูเ้พิม่เตมิใหก้บัชาวบา้น ซึง่จะเป็นขอ้มลูใหป้ระชาชน
ในชุมชนน าไปวางแผนการด าเนินกจิกรรมแก้ปญัหาทรพัยากรน ้า ทีเ่หมาะกบัชุมชนโดยหวัขอ้ 
ที่ท าการอบรมดังนี้  การตรวจวัดคุณภาพน ้ าอย่างง่าย หลักการท างานของระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในชุมชน และในครวัเรอืนดงัภาพที ่3.7  
 
 
 

ภาพท่ี 3.6 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งน ้าจากแหล่งน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคพืน้ทีข่องต าบลแมย่วม  
 

  

ค) แสดงการเกบ็ตวัอย่างน ้าจากน ้าล าหว้ย  ง) แสดงการเกบ็ตวัอยา่งน ้าจากน ้าประปาภเูขา 

  

ก) แสดงการเกบ็ตวัอยา่งน ้าจากน ้าบ่อตืน้  ข) แสดงการเกบ็ตวัอยา่งน ้าจากน ้าประปาหมูบ่า้น 
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  4.1) กจิกรรมการท าสารกรองเพื่อก าจดัสนิมเหลก็ ชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมการอบรม
ช่วยกนัก าหนดรูปแบบของกจิกรรม ในการท าสารกรองเพื่อก าจดัสนิมเหลก็ ที่คดิว่าเหมาะสม
กบัชุมชนของตนเองมากที่สุด โดยขอใช้พื้นที่ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบรหิารส่วนต าบล
แม่ยวม เป็นพื้นที่ท าสารกรองสนิมเหล็ก หลงัจากนัน้ที่ประชุมได้ก าหนดแนวทางการด าเนิน
กจิกรรมรว่มกนัดงันี้ 
 1) กลุ่มด าเนินกจิกรรม 

 กลุ่มกจิกรรมในการท าระบบน ้าเพื่อการบรโิภคของชุมชน คอื บา้นที่
มปีญัหาเกีย่วกบัสนิมเหลก็ในน ้าบรโิภคและตอ้งการบ าบดัก่อนน าไปใชใ้นครวัเรอืนหรอืบา้นทีใ่ช้
ระบบก าจดัสนิมเหลก็อยูแ่ลว้ตอ้งการปรบัเปลีย่นระบบใหด้ยีิง่ขึน้จ านวน 25 คน  
 2) สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 
   - สถานที่ที่ใชใ้นการท ากจิกรรม ได้แก่ ศาลาเอนกประสงค์องค์การ
บรหิารส่วนต าบลแมย่วม  
   - อุปกรณ์ในการด าเนินกจิกรรม ไดแ้ก่ ทราย ด่างทบัทมิ กระทะและ
ชุดเชือ้เพลงิ (รายละเดยีดดงัภาคผนวก ก) ซึง่ทางคณะผูท้ าการวจิยั และวทิยากร ไดน้ าทราย
มาเป็นส่วนประกอบหลกั ในการด าเนินกิจกรรมเพราะหาได้ง่ายและมีความคงทนสูงโดย
ชาวบา้นจะไดช้่วยกนัในการประกอบและตดิตัง้รวมทัง้รว่มกนัผลติ  

   3) ก าหนดขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงาน เมื่อไดร้ะบบปรบัปรุงคุณภาพ
น ้าแลว้ คณะผูท้ าการวจิยั และผูเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมกนัอภปิรายถงึวธิกีารท าสารกรองเพื่อก าจดั
สนิมเหลก็ โดยทีป่ระชุมไดร้ว่มกนัก าหนดด าเนินกจิกรรม ดงัภาพที ่3.8 และภาพที ่3.9   
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.7 แสดงกจิกรรมการอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการแกป้ญัหาทรพัยากรน ้า 
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 4.2) การท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภค ชาวบ้านที่เขา้ร่วมการ
อบรมช่วยกนัก าหนดรปูแบบของกจิกรรม ทีค่ดิว่าเหมาะสมกบัชุมชนของตนเองมากทีสุ่ดโดยได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินกจิกรรมร่วมกนั ในการท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภค 
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องท าชุดปรบัปรุงคุณภาพน ้ า เอง ซึ่งจะมีวิทยากรและ
คณะผู้วจิยั มาให้การแนะน าและดูแลอย่างใกล้ชดิ โดยคณะผู้วจิยัต้องท าการส ารวจจ านวน
ชาวบา้นทีต่อ้งการเขา้รว่มโครงการท าชุดปรบัปรงุคุณภาพน ้าส าหรบัครวัเรอืน เพื่อเป็นขอ้มลูใน
การก าหนดกลุ่มด าเนินกจิกรรมดงันี้ 

ประชุมหารอื 

จดัหาแหล่งของวสัดุอุปกรณ์ 

ท าการผลติสารกรองสนิมเหลก็ 

ตรวจวดัประสทิธภิาพ และสภาพปญัหา 

ภาพท่ี 3.8 แสดงขัน้ตอนกจิกรรมการท าสารกรองสนิมเหลก็ 

ภาพท่ี 3.9 แสดงการผลติสารกรองสนิมเหลก็ส าหรบัชุมชนแม่ยวม 
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 1) การจดัหากลุ่มด าเนินกิจกรรม กลุ่มกิจกรรมในการท าระบบน ้าดื่ม
ของชุมชน คอื บ้านที่ไม่มรีะบบปรบัปรุงคุณภาพส าหรบับรโิภคภายในครวัเรอืนของตนเอง  
แต่ตอ้งการใชน้ ้าสะอาดรว่มกบัชุมชน  
 2) สถานที่และอุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้ในการท ากิจกรรม ได้แก่ ต าบล
แมย่วม โดยมอุีปกรณ์ในการด าเนินกจิกรรม ไดแ้ก่ ท่อพวีซี ีและอุปกรณ์ต่อเชื่อมท่อพวีซี ีขอ้ต่อ 
วาลว์ สารกรอง ตระแกรง หลอดยวูฆี่าเชื้อโรค และโรงเรอืนส าหรบัตดิตัง้ระบบน ้าดื่มชุมชนซึ่ง
ทางคณะผูท้ าการวจิยั และวทิยากรไดน้ าท่อพวีซีมีาเป็นส่วนประกอบหลกัในการด าเนินกจิกรรม 
โดยชาวบ้านจะได้ช่วยกนัในการประกอบและตดิตัง้ โดยในที่ประชุมได้ร่วมกนัออกแบบระบบ
ปรบัปรงุคุณภาพน ้าส าหรบัชุมชน โดยน าท่อพลาสตกิมาท าการเจาะรแูลว้ใส่ท่อชุดต่อพ่วงต่างๆ 
โดยจะน ามาประยกุตโ์ดยใชว้สัดุทีห่าไดเ้องภายในทอ้งถิน่และสามารถประกอบตดิตัง้ไดเ้อง โดย
จะใช้รูปแบบเหมอืนกบัระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัครวัเรอืน แต่จะมหีลอดยูวสี าหรบัฆ่า
เชื้อโรคตดิตัง้เพิม่เขา้มาอกีขัน้ตอนหนึ่ง โดยภายในถงัจะมกีารบรรจุสารกรองที่ท าขึน้เองส่วน
หนึ่ง และซือ้จากทอ้งตลาดอกีส่วนหน่ึง  
  3) ก าหนดขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงาน เมื่อได้ระบบน ้าดื่มชุมชนแล้ว
คณะผู้ท าการวจิยั และผู้เขา้ร่วมประชุมร่วมกนัอภิปรายถึงวธิกีารท าระบบน ้าดื่มชุมชน โดยที่
ประชุมไดร้ว่มกนัก าหนดขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมดงัภาพที ่3.10 และ ภาพที ่3.11  
 4) ก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผล ได้แก่ ให้ค าปรกึษาโดย
วทิยากร และคณะผูว้จิยั ตรวจวดัคุณภาพน ้าทีผ่่านระบบน ้าดื่มชุมชนโดยคณะผูว้จิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมหารอื 

จดัหาแหล่งของวสัดุอุปกรณ์ 

ประกอบ และตดิตัง้ระบบปรบัปรงุคุณภาพน ้า
เพื่อการบรโิภค 

ตรวจวดัประสทิธภิาพ และสภาพปญัหา 

ภาพท่ี 3.6 แสดงขัน้ตอนกจิกรรมการท าระบบน ้าเพื่อการบรโิภค 
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  5) การท าแผนชุมขนร่วมกนัในการปรบัปรงุระบบน ้าอปุโภคบริโภคในชุมชน
  เป็นกจิกรรมที่องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ยวม และคณะผู้วจิยัได้จดัท าขึน้เพื่อท า
การวางแผนในการปรบัปรุงระบบน ้าประปาหมู่บ้าน ที่ช ารุดทรุดโทรมและยงัไม่ได้มาตรฐาน  
ซึง่คณะวจิยัไดร้ว่มกบัแกนน าชุมชนเขา้ไปส ารวจประปาหมู่บา้นแต่ละหมู่บา้น ซึง่กจิกรรมนี้ทาง
องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ยวมจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการเพิ่ม
ประสทิธภิาพของระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคให้ดขีึน้ เป้าหมายของกลุ่ม
กจิกรรม คอื แกนน าชุมชนที่จะร่วมกนัปรบัปรุงระบบประปาหมู่บา้น รวมถงึคณะกรรมการทีท่ า
หน้าทีดู่แลระบบประปาหมู่บา้น ส าหรบั สถานทีท่ีใ่ชใ้นการท ากจิกรรม ไดแ้ก่ ทีต่ ัง้ระบบประปา
หมู่บ้านที่มปีญัหา จ านวน 8 แห่ง โดยมขีัน้ตอนในการจดัท าแผนการปรบัปรุงระบบประปา
หมูบ่า้นดงันี้  
 1) ส ารวจระบบประปาหมู่บา้นในแต่ละหมู่บา้น สรุปปญัหาและความต้องการของ
แต่ละชุมชนในต าบลแมย่วม  
 2) น าเสนอผลการส ารวจต่อองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแมย่วม  
 3) รว่มกนัออกแบบระบบ และท าการปรบัปรงุระบบประปาหมูบ่า้น  
  4) ก าหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานเป็นระยะ  
 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  
 การติดตามประเมนิผลการมสี่วนร่วม ของประชาชนในการจดัการทรพัยากรน ้าของ
ชุมชนนัน้ คณะผู้วิจยัได้คดัเลือกกิจกรรม ที่จะใช้ในการติดตามและประเมนิผลการด าเนิน
กิจกรรม โดยประกอบด้วย กิจกรรมการเคาะประตูตามบ้าน กิจกรรมแจกแบบสอบถาม
ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม และกิจกรรมการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนปญัหาและ

ภาพท่ี 3.8 แสดงการอบรมการท าระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเพื่อการบรโิภค 
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ขอ้เสนอแนะ ซึ่งจะต้องท าการบนัทกึข้อมูลที่จ าเป็น และเกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอแนวทางการ
ปรบัปรุงแก้ไข แผนการด าเนินงานที่มีข้อบกพร่อง รวมทัง้ปญัหาอุปสรรคต่างๆ โดยการ
ประเมนิผลจะมขีอ้มลู 2 ส่วน คอื ขอ้มลูจากการประเมนิผลเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ การจดัเกบ็ขอ้มลู
จากแต่ละกิจกรรม แยกตามประเภทของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า และข้อมูลจากการ
ประเมนิผลเชิงคุณภาพ ด าเนินโดยใช้แบบสอบถามส ารวจประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่ยวม  
เพื่อหาขอ้มูลเกี่ยวกบัประสทิธภิาพของกจิกรรมต่างๆ เช่น พฤตกิรรมการใชน้ ้าในการอุปโภค 
บรโิภค ระดบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า ทศันคติที่มต่ีอการ
ด าเนินโครงการ นอกจากการตดิตามประเมนิผลดงัไดก้ล่าวมาแลว้ยงัมกีารตดิตามประเมนิผล
ทางดา้นเศรษฐศาสตร ์โดยพจิารณาประเดน็ ความคุม้ทุนในการด าเนินงานจะด าเนินการ ซึง่จะ
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ที่จะด าเนินโครงการหรอืสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งดชันีที่จะน ามาใช้ในการ
ประเมนิความคุม้ทุนของโครงการ คอื อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost ratio หรอื 
B/C ratio) โดย  
           
  
 
 เป็นการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระหว่างมลูค่าปจัจุบนัของผลตอบแทน กบัมูลค่าปจัจุบนั
ของเงนิลงทุนและค่าใช้จ่ายในโครงการ ถ้า B/C ratio มคี่ามากกว่า 1 แสดงว่าโครงการให้
ผลตอบแทนคุม้ค่ากบัทีล่งทุนไป แต่ถา้ค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากโครงการ
ไมคุ่ม้กบัเงนิลงทุนทีเ่สยีไป        
 

วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 
 การศึกษาวิจยัครัง้นี้  มีวตัถุประสงค์เพื่อที่จะอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการจดัการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค โดยกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการ
วเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัท าการวเิคราะหข์้อมลูทีไ่ดพ้รอ้มทัง้น าทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งมาอธบิาย เพื่อหา
ขอ้สรปุทีท่ าใหเ้หน็ปรากฏการณ์การมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภคโดยชุมชน ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูอยู่ตลอดเวลาในขณะทีท่ าการศกึษาใน
ชุมชน ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดม้าเชื่อมโยงและพจิารณาถงึความสมัพนัธ์
กนั เพื่อใหส้ามารถน าไปสู่ความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ ภายใต้บรบิทของชุมชน ทัง้ยงัท าความ
เขา้ใจกบัความหลากหลายและความแตกต่างของขอ้มลูทีเ่กบ็รวมมา การวเิคราะหใ์นแต่ละครัง้
จะเป็นการเปรยีบเทยีบขอ้มลูเพื่อแสวงหาขอ้สรุป ทัง้ในส่วนของขอ้มลูทีเ่หมอืนกนัและแตกต่าง
กนั โดยขอ้สรุปทีไ่ดใ้นระยะแรกจะเป็นตวัก าหนดแนวทางและประเภทของขอ้มลูทีจ่ะต้องไปท า
การเกบ็รวบรวมเพิม่เตมิ  

มลูค่าปจัจุบนัของผลตอบแทน 

มลูค่าปจัจุบนัของค่าใชจ้่ายผลตอบแทน 
B/C ratio =  

ผลตอบแทน 
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 ทัง้นี้ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูไปตรวจสอบกบัผูใ้หข้อ้มลูคนอื่น ๆ จนกระทัง้ไดข้อ้สรุปทีต่รงกนั 
และมคีวามเชื่อมัน่ไดว้่า ขอ้มลูทีเ่กบ็เพิม่เตมิในระยะหลงั เป็นปรากฏการณ์ทีแ่ทจ้รงิและในกรณี
ทีไ่ดข้อ้มลูทีแ่ตกต่างกนั ผูว้จิยัน าขอ้มลูนัน้ไปตรวจสอบกบัผูใ้หข้อ้มลูเดมิอกีครัง้ และตรวจสอบ
กบับุคคลอื่นที่มไิด้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบัการด าเนินกจิกรรมนัน้ ลกัษณะการเก็บขอ้มูล และ
วเิคราะห์ขอ้มูลจงึจะกระท าสลบัและต่อเนื่องกนัไปจนกระทัง่เสรจ็สิ้น การศึกษาและรายงาน
ผลการวจิยัโดยใชร้ปูแบบการบรรยายเชงิวเิคราะห์ โดยเป้าหมายของการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยั
วเิคราะหต์ามวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อใหเ้หน็ประเดน็ การเปลีย่นแปลงเชงิพฒันาของประชาชน
ทีผ่่านกระบวนการบรูณาการการการมสี่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปญัหาทรพัยากรน ้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคในชุมชน โดยอาศัยการประเมินจากการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม  
แบบสมัภาษณ์ และประเด็นปญัหาและความต้องการของชุมชน วเิคราะห์จาก แบบสงัเกต  
แบบสัมภาษณ์ และการจดัเวที สงัเคราะห์ภูมปิญัญาท้องถิ่น จนน าไปสู่การได้รูปแบบการ
จดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในชุมชนไดอ้ยา่งยัง่ยนืต่อไป  
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