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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและประเมินผลการพัฒนากลุ่มเยาวชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการจัดการน้้าระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ พื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้า้ ลุ่มน้้า
คลองสวนหมาก จังหวัดก้าแพงเพชร และ (2) สร้างกิจกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของเยาวชนสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ มีระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย การพัฒนากลุ่มเยาวชน การสร้างกิจกรรมเพิ่ม
ความรู้ การประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเยาวชน การสร้างกิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้ และประเมินผลการส่ง
ต่อองค์ความรู้จากกลุ่มเยาวชนสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ผลการศึกษา พบว่า สามารถพัฒนากลุ่มเยาวชน ได้จ้านวน
186 คน จาก 7 โรงเรียน เป็นเยาวชนต้นน้้า 49 คน กลางน้้า 76 คน และปลายน้้า 61 คน เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
การจัดการน้้า ผ่านกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในประเด็นด้าน องค์ความรู้ด้านการจัดการน้้าและ
การจัดการน้้าโดยชุมชน การจัดการน้้าในพื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า การจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า
คลองสวนหมาก เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศในการจัดการน้้า และปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดการน้้าชุมชน ทั้งนี้ เยาวชนมีความรูด้ ้านดังกล่าวเพิม่ มากขึ้น และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการระดับมาก (X = 4.48/5.00, S.D. = 0.64) ส่วนผลการสร้างกิจกรรมและประเมินผลการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของเยาวชนสู่กลุม่ เป้าหมายอื่น เพื่อขยายผลการเรียนรู้ พบว่า เยาวชนสามารถส่งต่อองค์ความรู้
สู่ประชาชนในพื้นที่ ผ่านวิธีการบรรยายให้ความรู้ ด้วยสัดส่วน เท่ากับ 1 : 10 รวมจ้านวน 1,860 คน ทั้งนี้
การประเมินผลการส่งต่อองค์ความรู้ 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) หลักการจัดการน้้า (2) การจัดการน้า้ โดยชุมชน
(3) การจัดการน้้าบริเวณต้นน้้า (4) การจัดการน้้าบริเวณกลางน้้า (5) การจัดการน้้าบริเวณปลายน้้า
(6) เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ และ (7) เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการน้้า พบว่า
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ผู้ได้รับการถ่ายทอดมีผลความพึงพอใจระดับมากทุกด้าน โดยหลักการจัดการน้้าเป็นประเด็นที่มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุด (X = 4.28/5.00, S.D. = 0.69) และการประเมินความสามารถในการให้ความรู้จากกลุม่ เยาวชน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก (X = 8.32/10.00, S.D. = 1.17)
ค้าส้าคัญ : เยาวชน / การถ่ายทอดองค์ความรู้ / ภูมิสารสนเทศ / พัฒนาชุมชน / การจัดการน้าท้องถิ่น

ABSTRACT
This study aimed to (1) strengthen and evaluate the strengthening of youth groups to transfer
knowledge on local water management by Geo-informatics technology in the upstream,
midstream, and downstream of Khlong Suan Mak Basin, Kamphaeng Phet Province, and
(2) create activities and assess the results of knowledge transfer of youths to other target
groups. The methodology in this research consisted of, youth strengthening, creating activities
to increase knowledge, satisfaction evaluation of youth groups, and creating knowledge
transfer activities and evaluation. The results of the study revealed that 186 youths from
7 schools were able to strengthen, 49 upstream youths, 76 midstream youths, and 61
downstream youths. The water management learning topics, comprising, water management
and local water management, upstream, midstream, and downstream water management,
Khlong Suan Mak basin management, Geo-informatics technology in water management, and
using Geo-informatics technology to support local water management. As a result of the
strengthening, it indicated that the youths obtained more knowledge. Furthermore, they were
satisfied with their participation in the project at a high level (X = 4.48/5.00, S.D. = 0.64).
In respect of the knowledge transfer to other target groups for learning outcomes expansion,
it found that the youths were able to transfer knowledge to local people through a lecturegiving method with a proportion of 1: 10, totaling 1,860 people. The evaluation of knowledge
transfer in 7 topics included (1) principles of water management, (2) local water management,
(3) upstream water management, (4) midstream water management, (5) downstream water
management, (6) Geo-informatics technology, and (7) using Geo-informatics technology to
support water management, the result showed that all satisfaction of participants was at high
levels in all aspects. In addition, the principle of water management satisfaction was at the
highest level (X = 4.28/5.00, S.D. = 0.69), and the overall of youth network competency was
at very good level (X = 8.32/10.00, S.D. = 1.17).
Keywords : Youth / Knowledge Transfer / Geo-informatics / Community Development /
Local Water Management.

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
ลุ่มน้้าคลองสวนหมากเป็นลุม่ น้้าทีส่ ้าคัญของจังหวัดก้าแพงเพชร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด
มีรูปแบบการระบายน้้าเป็นแบบกิง่ ไม้ ประกอบด้วยล้าคลองสาขาต่างๆ ที่ส้าคัญหลายสาย เช่น คลองสวนหมาก
คลองจ้าปา คลองเต่าด้า คลองวุ้งกะสัง และคลองคะยาง มีพื้นที่ 1,110.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 694,338 ไร่
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สถานการณ์ปัจจุบันของลุม่ น้้า มีปญ
ั หาเกิดขึ้นหลายประการ ทั้งปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และด้านสังคมวัฒนธรรม เช่น ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้้า ปัญหาความแห้งแล้ง ภัยแล้งซ้้าซาก ปัญหาน้้าท่วม
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ปัญหาการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพที่ดิน และปัญหาการสูญหายของ
ภูมิปัญญา โดยปัญหาด้านการจัดการน้้า นับได้ว่าเป็นปัญหาที่ส้าคัญอย่างหนึ่งของลุ่มน้้า เนื่องจากมีข้อจ้ากัด
ในด้านการจัดท้าโครงการของหน่วยงานภาครัฐ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และบางพื้นที่เป็นเขตป่าสงวน ส่วนด้าน
การจัดการน้้าโดยชุมชนในพื้นที่ นับได้ว่ามีความโดดเด่น แต่ก็ยังขาดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อน้าไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน (Ruthamnong, 2018)
“ภูมิสารสนเทศ” (Geomatics, Geo-Informatics: 3S) ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยีหลัก คือ ระบบ
ก้าหนดต้าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง หรือการส้ารวจข้อมูล
ระยะไกล (Remote Sensing: RS) และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System:
GIS) (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency; GISTDA, 2009) ปัจจุบันมีการ
ประยุกต์ใช้ภมู ิสารสนเทศอย่างหลากหลาย ทั้งรูปแบบ วิธีการและหน่วยงานที่น้าไปใช้ ทั้งด้านการจัดการภาครัฐ
และด้านการวิจัย เช่น การส้ารวจ การติดตาม เตือนภัย และเฝ้าระวังภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบบจ้าลองทางด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการในสภาวะฉุกเฉิน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ (Spatial Decision Support System: SDSS) และระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Expert System) ในด้านการจัดการน้้าภูมสิ ารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการประยุกต์ใช้หลายด้าน เช่น การ
จัดท้าผังน้้า การแสดงข้อมูลแหล่งน้้าโดยใช้รีโมทเซนซิง การจัดท้าฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทรัพยากรน้้า การส้ารวจ
โดยใช้ GPS การวิเคราะห์พื้นที่เสีย่ งภัยแล้ง การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้้าท่วม และการประเมินผลกระทบทางด้าน
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ และสังคม จากภัยธรรมชาติทางน้้า เป็นต้น (Geo-Informatics and Space
Technology Development Agency; GISTDA, 2009; Ruthamnong, 2019)
The Thailand Research Fund; TRF (2017) ได้กล่าวถึงการจัดการน้้าชุมชนไว้ว่าเป็นการจัดการน้า้
โดยชุมชนเพื่อชุมชน มีการบูรณาการการท้างานระหว่างชุมชน นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเก็บ
รวบรวม สรุปวิเคราะห์ และน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยการผสมผสานความรู้ทางวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดังนั้น ในการบริหารจัดการงานวิจยั “การจัดการน้า้ ชุมชน” จึงต้องยึดเอา “คน” เป็นศูนย์กลาง ในการท้างาน
โดยเริ่มจากการท้าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท้างานร่วมกัน ผ่านการเรียนรูจ้ นเกิดความเข้าใจบริบท
และเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ ผ่านกิจกรรมส้าคัญ เช่น การพัฒนาฐานข้อมูล กิจกรรมท้าแผนผังน้้า
ท้ามือ การจัดท้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดท้าผังน้้ารวม โดยการจัดการน้้า
ชุมชนต้องมีการจัดการที่สอดคล้องกับพื้นที่และการเกษตรเป็นส้าคัญ และต้องบูรณาการผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสีย
ทุกฝ่าย รวมทั้งกลุม่ เยาวชนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้้าของชุมชนด้วย เนื่องจากเยาวชนนั้นมีส่วน
ส้าคัญที่จะขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นในอนาคต ดังนั้น กลุ่มเยาวชนจึงเป็นพลังส้าคัญในการเรียนรู้องค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านการจัดการน้้าส้าหรับชุมชน เพื่อน้าไปสู่การประยุกต์ใช้ เผยแพร่ และขยายผล (Department of
Environmental Quality Promotion; DEQP, 2017)
การศึกษานี้ มีเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มเยาวชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการน้้าส้าหรับ
ชุมชน ด้วยเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ พื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ลุ่มน้้าคลองสวนหมาก จังหวัด
ก้าแพงเพชร พร้อมทั้งสร้างกิจกรรมในการส่งต่อองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นคนในชุมชน
ผลลัพธ์ของการศึกษาจะน้าไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการน้้าโดยชุมชน การจัดการน้้าแบบบูรณาการ และ
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การใช้เครื่องมือภูมสิ ารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดการน้้า เพื่อน้าไปสู่การจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาและประเมินผลการพัฒนากลุ่มเยาวชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการน้้าระดับท้องถิ่น
ด้วยเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ พื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ลุม่ น้้าคลองสวนหมาก จังหวัดก้าแพงเพชร
2. สร้างกิจกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเยาวชนด้านการจัดการน้้าระดับท้องถิ่น
ด้วยเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ พื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ลุม่ น้้าคลองสวนหมาก จังหวัดก้าแพงเพชร
สู่กลุ่มเป้าหมาย
วิธีด้าเนินการวิจัย
พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ลุ่มน้้าคลองสวนหมาก มีพื้นที่รวม 694,338 ไร่ ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง 11 ต้าบล ได้แก่
ต้าบลนาบ่อค้า ต้าบลนครชุม ต้าบลทรงธรรม ต้าบลท่าขุนราม และต้าบลคลองแม่ลาย ในอ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพชร ต้าบลคลองน้้าไหล ต้าบลโป่งน้้าร้อน และต้าบลสักงาม ในอ้าเภอคลองลาน และต้าบลโกสัมพี
ต้าบลเพชรชมภู และต้าบลลานดอกไม้ตก ในอ้าเภอโกสัมพีนคร ดังภาพที่ 1
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมายกลุม่ เยาวชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการน้้าระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ พื้นที่ต้นน้้า กลางน้า้ และปลายน้้า ลุม่ น้้าคลองสวนหมาก จังหวัดก้าแพงเพชร คือ กลุ่มเยาวชน
ที่มีศักยภาพ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้าคลองสวนหมาก อายุอยู่ในช่วง 14-18 ปี โดยก่อนเริ่มกระบวนการมีการก้าหนด
ขนาดของกลุ่มเป้าหมาย จ้านวนอย่างน้อย 6 โรงเรียน รวม 150 คน (การศึกษานี้มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
7 โรงเรียน รวมจ้านวน 186 คน)
2. กลุ่มเป้าหมายผูไ้ ด้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเยาวชนด้านการจัดการน้้าระดับท้องถิ่นด้วย
เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ พื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ลุ่มน้้าคลองสวนหมาก จังหวัดก้าแพงเพชร คือ
ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้้าคลองสวนหมาก จังหวัดก้าแพงเพชร รวมจ้านวน 1,860 คน

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ลุม่ น้้าคลองสวนหมาก จังหวัดก้าแพงเพชร
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ขั้นตอนการด้าเนินงาน
1. ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนากลุ่มเยาวชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการ
น้้าระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ พื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ลุม่ น้้าคลองสวนหมาก จังหวัด
ก้าแพงเพชร
การพัฒนากลุ่มเยาวชน มีขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย
- วางแผนการด้าเนินการวิจัย
- ก้าหนดกลุ่มเยาวชนที่มีศักยภาพ โดยแยกเป็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ต้นน้้า กลางน้้า และ
ปลายน้้า
- จัดท้าประกาศไปยังโรงเรียนต่างๆ ในเขตลุ่มน้า้ คลองสวนหมาก จังหวัดก้าแพงเพชร
- คัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
- จัดท้าท้าเนียบกลุม่ เยาวชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นการจัดการน้้า
การสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มเยาวชนและประเมินผล มีขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย
- วางแผนการด้าเนินกิจกรรม
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนากลุ่มเยาวชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นการจัดการ
น้้าระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ พื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ลุม่ น้้าคลองสวนหมาก จังหวัด
ก้าแพงเพชร” ในวันที่ 28-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร และโรงเรียน
ของกลุ่มเยาวชน
- สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับกลุม่ เยาวชน โดยมีประเด็นหลัก ประกอบด้วย
องค์ความรู้ด้านการจัดการน้้าและการจัดการน้้าโดยชุมชน การจัดการน้้าในพื้นที่ต้นน้้า การจัดการน้้าในพื้นที่
กลางน้้า และการจัดการน้้าในพื้นที่ปลายน้้า การจัดการน้้าในพื้นที่ลมุ่ น้้าคลองสวนหมาก เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศในการจัดการน้้า และปฏิบตั ิการใช้เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการน้า้ ชุมชน
- ประเมินผลการเพิ่มขึ้นของความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้้าและการจัดการน้้าโดยชุมชน และ
ภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ของกลุ่มเยาวชน โดยการประเมินตนเอง
- ประเมินผลความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ (1) กระบวนการและการ
ให้บริการในการอบรม (2) วิทยากรและการถ่ายทอดความรู้ (3) การอ้านวยความสะดวก (4) เนื้อหา แนวคิด
และผลจากการฝึกอบรม และ (5) ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ โดยมีคา่ คะแนนความพึงพอใจในแต่ละ
ประเด็น เท่ากับ 1 ถึง 5 (น้อยที่สุดถึงมากที่สุด) มีเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 1
- บันทึก และสรุปผลข้อมูล
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเยาวชนเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย

การแปลผลความพึงพอใจ
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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2. ขั้นตอนการสร้างกิจกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเยาวชนด้านการจัดการน้้า
ระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ พื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ลุ่มน้้าคลองสวนหมาก จังหวัด
ก้าแพงเพชร สู่กลุ่มเป้าหมาย
การสร้างกิจกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเยาวชนสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ มีขั้นตอน
หลักประกอบด้วย
- วางแผนการด้าเนินงาน
- จัดท้าสื่อ และรวบรวมองค์ความรู้เพื่อใช้ในการสร้างกิจกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
เยาวชน สู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
- ก้าหนดกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมส้าหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ของเยาวชน ทั้งนี้
ในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการถ่ายทอดโดยการบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ร่วมกับการใช้เอกสาร
ประกอบการบรรยาย
- ด้าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกลุ่มเยาวชนไปยังกลุม่ อื่นๆ ในพื้นที่ โดยก้าหนดสัดส่วน
เยาวชนและผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เท่ากับ 1:10 (ตามขอบเขตการวิจัยและอยู่ในสัดส่วนที่เยาวชน
สามารถถ่ายทอดองค์ความรูไ้ ด้) มีช่วงระยะเวลาการด้าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2563 โดยในขั้นตอนนี้ จะมีครูผู้ประสานงานทั้ง 7 โรงเรียน ช่วยก้ากับ ดูแล และติดตามการด้าเนินการ
ของกลุ่มเยาวชนร่วมด้วย
- รวบรวมข้อมูลผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกลุ่มเยาวชน ลงข้อมูลและรหัสข้อมูลใน
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ของข้อมูลความพึงพอใจในการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากกลุ่ม
เยาวชน 7 ด้าน ได้แก่ (1) หลักการจัดการน้้า (2) การจัดการน้้าโดยชุมชน (3) การจัดการน้้าบริเวณต้นน้้า
(4) การจัดการน้้าบริเวณกลางน้้า (5) การจัดการน้้าบริเวณปลายน้้า (6) เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ และ
(7) เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการน้้า โดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น เท่ากับ
1 ถึง 5 (น้อยที่สุดถึงมากที่สุด) มีเกณฑ์การแบ่งช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อประเมินความพึงพอใจ เหมือนกับเกณฑ์การ
ประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมการพัฒนากลุม่ เยาวชนเพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในตารางที่ 1
- ประเมินภาพรวมความสามารถในการให้ความรู้ของกลุม่ เยาวชนจากผู้ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ โดยมีค่าคะแนนเต็ม 10 คะแนน
- บันทึก และสรุปผลข้อมูล (กรอบขั้นตอนวิธีการศึกษา แสดงได้ดังภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 กรอบขั้นตอนวิธีการศึกษา
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนากลุ่มเยาวชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นการจัดการน้้าระดับ
ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ พื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ลุ่มน้้าคลองสวนหมาก จังหวัด
ก้าแพงเพชร
การสร้างกิจกรรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการจัดการน้้าระดับท้องถิน่ ด้วยเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ
ในพื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ให้กับกลุ่มเยาวชน มีประเด็นกิจกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย องค์ความรู้
ด้านการจัดการน้้าและการจัดการน้้าโดยชุมชน การจัดการน้้าในพื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า การจัดการ
น้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าคลองสวนหมาก เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศในการจัดการน้้า และปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการน้้าชุมชน มีรายละเอียดในประเด็นส้าคัญ ดังนี้
ด้านการจัดการน้้าในพื้นที่ลมุ่ น้้าคลองสวนหมาก เป็นการน้าเสนอข้อมูลสภาพของลุ่มน้้าและชุมชน
ในลุ่มน้้าคลองสวนหมาก เน้นการใช้แผนที่ ข้อมูลภาพจากดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาอธิบาย
คุณลักษณะของพื้นที่ 12 ด้าน ประกอบด้วย (1) ที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้า้ และเขตการปกครอง (2) ภูมิประเทศ
(3) เนื้อดิน และชุดดิน (4) เส้นทางน้้า และแหล่งน้้าผิวดิน (5) การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (6) ชั้น
คุณภาพลุ่มน้้า (7) ลักษณะอากาศ (8) ปริมาณน้้าฝนและน้้าท่า (9) น้้าใต้ดินและบ่อบาดาล (10) พื้นที่เสี่ยง
ภัยแล้ง (11) พื้นที่เสี่ยงน้้าท่วม และ (12) ข้อมูลด้านเศรษฐสังคม นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายเพื่อแสดงให้เห็น
แนวทางการจัดการน้้าในลุ่มน้้าคลองสวนหมาก โดยใช้กรณีตัวอย่างที่ส้าคัญ เช่น ภูมิปญ
ั ญาการจัดการต้นน้้าของ
ชุมชนต้นน้้าและกลุ่มชาติพันธุ์ ภูมปิ ัญญาการจัดการน้้าชุมชนหนองปิ้งไก่ โดยใช้ระบบ “เหมืองฝาย” และ “แต”
การจัดการน้้าของกลุ่มผู้ใช้น้าต้าบลนาบ่อค้า และโครงการจัดการน้้าของโครงการชลประทานก้าแพงเพชร
ด้านเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศในการจัดการน้้า เป็นการน้าเสนอความรู้ด้านเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
อันประกอบด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รีโมทเซนซิง และระบบก้าหนดต้าแหน่งบนพื้นโลก รวมทั้งแนวทาง
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การประยุกต์ใช้ทั่วไปและการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการน้้าชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการ
ของเทคโนโลยีดังกล่าว ให้มองเห็นภาพรวมของการน้าภูมิสารสนเทศเข้าไปช่วยในการจัดการน้้าของชุมชน
หลายรูปแบบ เช่น การจัดท้าแผนที่ชุมชน การส้ารวจและน้าเสนอข้อมูลทรัพยากรเชิงพื้นที่ การจัดฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่เส้นทางน้้าและแหล่งน้้า การจัดท้าฐานข้อมูลโครงการด้านการจัดการน้้า การสร้างฐานข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้า
จ้านวนสมาชิกและพื้นที่ถือครองเพื่อสนับสนุนการจัดการน้า้ ชุมชน การจัดการท้าผังน้้าท้ามือ การจัดท้า
ผังน้้ารวม การจัดท้าสมดุลน้้าชุมชน การวิเคราะห์พื้นที่เสีย่ งภัยแล้งและเสี่ยงน้้าท่วม และระบบสนับสนุน
การตัดสินใจเพื่อจัดสรรทรัพยากรน้้า
ด้านปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการน้้าชุมชน เป็นการฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนาม การใช้เครื่องมือระบบก้าหนดต้าแหน่งบนพื้นโลก การใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม และการใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับเบื้องต้น โดยที่กลุ่มเยาวชนจะได้รับการฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆ โดยมีวิทยากร และ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภูมสิ ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร เป็นผู้ฝึกสอน มีการน้ากลุ่มเยาวชน
ลงภาคสนามฝึกวัดพิกัดต้าแหน่งของแหล่งน้้าและสายน้้า โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูงเป็น
แผนที่ฐาน มีการฝึกจัดท้าแบบส้ารวจจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ และกรอกข้อมูลการส้ารวจและพิกัดลงในแบบ
ส้ารวจ จากนั้นน้าเข้าข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจัดท้าเป็นแผนที่เพื่อการน้าเสนอ โดย
การฝึกปฏิบัติดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะเบื้องต้น เพื่อน้าไปสู่การจัดด้าเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าโดยชุมชน เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การส้ารวจภาคสนามเส้นทางน้้า
แหล่งน้้า และพื้นที่เกษตรกรรม การจัดท้าแผนที่ การจัดท้าแผนผังน้า้ ท้ามือ และการท้าผังน้้ารวม เป็นต้น
ผลการพัฒนากลุ่มเยาวชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการน้้าระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ พื้นที่ต้นน้้า กลางน้า้ และปลายน้้า ลุม่ น้้าคลองสวนหมาก จังหวัดก้าแพงเพชร โดยการประชุม
เชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นในวันที่ 28-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า มีเยาวชนที่เข้าร่วมการพัฒนาเป็นกลุ่ม
เยาวชน จ้านวนทั้งหมด 186 คน ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 รหัสเยาวชน YWM-001 ถึง YWM-186
เป็นเพศชายร้อยละ 36.02 เพศหญิงร้อยละ 63.98 ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 15.05 มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ร้อยละ 27.42 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 44.09 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 16.44 เป็นกลุ่มเยาวชน
ต้นน้้าร้อยละ 26.34 เยาวชนกลางน้้าร้อยละ 40.86 และเยาวชนปลายน้้าร้อยละ 32.80 มาจาก 7 โรงเรียน
ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองแดนร้อยละ 12.90 โรงเรียนบ้านคลองมดแดงร้อยละ 13.44 โรงเรียนนาบ่อค้า
วิทยาคมร้อยละ 13.44 โรงเรียนบ้านชัยภูมิร้อยละ 13.98 โรงเรียนบ้านโป่งน้้าร้อนร้อยละ 13.44 โรงเรียน
สหวิทยาคมร้อยละ 13.44 และโรงเรียนบ้านทรงธรรมร้อยละ 19.36 โดยมีประเด็นการเรียนรูต้ ามแผนกิจกรรม
ทั้งนี้ มีภาพของกิจกรรม แสดงได้ดังภาพที่ 3
การประเมินผลการพัฒนากลุ่มเยาวชนจากผลการเรียนรู้ พบว่า เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
น้้าและการจัดการน้้าโดยชุมชนเพิม่ มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 1.21 คะแนน (ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนอบรม
เท่ากับ 7.09/10, หลังอบรมเท่ากับ 8.30) และมีความรู้เกีย่ วกับภูมสิ ารสนเทศและการประยุกต์ใช้ด้านการ
จัดการน้้าที่เพิม่ ขึ้นเท่ากับ 1.27 คะแนน (ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนอบรมเท่ากับ 7.22, หลังอบรมเท่ากับ 8.49)
เมื่อประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม พบว่า กลุ่มเยาวชนมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมของโครงการระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64) และมี
ความพึงพอใจในประเด็นการวัดทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ กระบวนการและการให้บริการในการอบรม วิทยากรและ
การถ่ายทอดความรู้ การอ้านวยความสะดวก และเนื้อหา แนวคิด และผลจากการฝึกอบรม ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน
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ภาพที่ 3 กลุ่มเยาวชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นการจัดการน้้าระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
พื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ลุ่มน้้าคลองสวนหมาก กิจกรรม และการฝึกทักษะ
2. ผลการสร้างกิจกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเยาวชนด้านการจัดการน้้าระดับ
ท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ พื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ลุ่มน้้าคลองสวนหมาก จังหวัด
ก้าแพงเพชร สู่กลุ่มเป้าหมาย
การถ่ายทอดองค์ความรู้ของเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายเครือข่ายและผล
การเรียนรู้ พบว่า มีสดั ส่วนเยาวชนและผูร้ ับการถ่ายทอด เท่ากับ 1: 10 ท้าให้มีผู้ได้รับการถ่ายทอด รวม
จ้านวน 1,860 คน ทั้งนี้ กลุ่มเยาวชนทุกกลุ่ม จะต้องเล่าถึงแนวคิดเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศและการจัดการน้้า
ด้วยเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ และเล่าถึงกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการใช้เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การจัดการน้้า รวมทั้ง ส่งต่อองค์ความรู้ 7 ประเด็น ประกอบด้วย (1) หลักการจัดการน้้า (2) การจัดการน้้า
โดยชุมชน (3) การจัดการน้้าบริเวณต้นน้้า (4) การจัดการน้้าบริเวณกลางน้้า (5) การจัดการน้้าบริเวณปลายน้้า
(6) เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ และ (7) เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการน้้า โดยมีคู่มอื และ
เอกสารประกอบ และมีครูผดู้ ูแลคอยก้ากับ ดูแล และติดตามผล โดยร้อยละ 100.00 ของกลุ่มเยาวชน
มีการเล่าถึงแนวคิดเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศและการจัดการน้า้ ด้วยเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ และเล่าถึงกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการน้้าชุมชน โดยทีผ่ ู้ได้รับการถ่ายทอด
1,860 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.20) ช่วงอายุ 10-20 ปี (ร้อยละ 21.45) รองลงมาคือ 51-60 ปี
(ร้อยละ 20.22) และ 41-50 ปี (ร้อยละ 19.40) ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ท้าเกษตรกรรม (ร้อยละ 37.42)
รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 27.90) และนักเรียน นักศึกษา (ร้อยละ 20.65) เป็นคนในเครือญาติ
(ร้อยละ 59.68) พี่ น้อง หรือลูกพี่ลูกน้อง (ร้อยละ 14.03) เพื่อนหรือรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียน (ร้อยละ 12.10)
และพ่อหรือแม่ (ร้อยละ 10.27) ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น นอกจากจะท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้้า
แล้ว ยังท้าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและเปิดโอกาสให้คนในครอบครัวและเครือญาติได้พบปะพูดคุยกันอีกด้วย
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจกลุ่มเยาวชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการน้้า ทั้ง
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7 ประเด็น พบว่า มีผลความพึงพอใจระดับมากทุกประเด็น เรียงล้าดับตามค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ ดังนี้ คือ
หลักการจัดการน้้ามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (x̅= 4.28/5.00, S.D. = 0.69) รองลงมาได้แก่การจัดการน้้า
บริเวณต้นน้้า (x̅ = 4.12, S.D. = 1.83) การจัดการน้้าโดยชุมชน (x̅ = 4.10, S.D. = 0.72) เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ (x̅ = 4.04, S.D. = 0.89) การจัดการน้้าบริเวณปลายน้้า (x̅ = 4.02, S.D. = 0.78) เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการน้้า (x̅ = 4.02, S.D. = 0.92) และการจัดการน้้าบริเวณกลางน้า้
(x̅ = 4.01, S.D. = 0.77) ตามล้าดับ ดังตารางที่ 2 ส่วนการประเมินภาพรวมความสามารถในการให้ความรู้ของ
กลุ่มเยาวชน พบว่า เยาวชนมีความสามารถในระดับดีมาก (x̅ = 8.32/10.00, S.D. = 1.17) โดยเยาวชนปลาย
น้้ามีค่าคะแนนจากการประเมินมากที่สุด (x̅ = 8.48, S.D. = 1.21) รองลงมาได้แก่ เยาวชนต้นน้้า (x̅ = 8.25,
S.D. = 1.23) และเยาวชนกลางน้า้ (x̅ = 8.24, S.D. = 1.09) ตามล้าดับ ทั้งนี้ ภาพกิจกรรมแสดงได้
ดังภาพที่ 4 และแผนผังเครือข่ายการส่งต่อองค์ความรู้ แสดงได้ดังภาพที่ 5
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีต่อกลุ่มเยาวชน (n = 1,860)
ประเด็น
หลักการจัดการน้้า
การจัดการน้้าโดยชุมชน
การจัดการน้้าบริเวณต้นน้้า
การจัดการน้้าบริเวณกลางน้้า
การจัดการน้้าบริเวณปลายน้้า
เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการน้้า

ระดับความพึงพอใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.
การแปลผล
4.28
0.69 มาก
4.10
0.72 มาก
4.12
1.83 มาก
4.01
0.77 มาก
4.02
0.78 มาก
4.04
0.89 มาก
4.02
0.92 มาก

ภาพที่ 4 การถ่ายทอดองค์ความรูข้ องเยาวชนด้านการจัดการน้้าระดับท้องถิ่น และกิจกรรมการฝึกใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการน้้าโดยชุมชนในพื้นที่จริง
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ภาพที่ 5 ผังกลุ่มเยาวชนและผูไ้ ด้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนากลุ่มเยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมการจัดการน้้าระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ เป็นการน้ากลุ่มเยาวชนในลุ่มน้้าเดียวกัน มาเรียนรู้ร่วมกัน และแลกเปลีย่ นทรรศนะกัน ทั้งพื้นที่
ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้า้ เพื่อน้าไปสู่การเข้าใจมิติของการจัดการน้้าโดยชุมชน และฝึกใช้เครื่องมือในการ
สนับสนุนการจัดการน้้าชุมชน ในด้านต่างๆ เนื่องจากเยาวชนจะเป็นก้าลังในการพัฒนาชุมชนของตนในอนาคต
โดยกิจกรรมที่จดั ขึ้นจะน้าไปสู่การจัดการน้้าในรูปแบบต่างๆ เช่น การส้ารวจเส้นทางน้้า แหล่งน้้า และพื้นที่
เกษตรกรรม โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและเครื่อง GPS การจัดท้าแผนผังน้้าท้ามือ หรือไปถึงการท้า
ผังน้้ารวม
2. การศึกษานี้ เริ่มจากการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการจัดการน้้าระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศให้กับกลุม่ เยาวชน จากนั้น ให้กลุ่มเยาวชนขยายผลการเรียนรูไ้ ปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ซึง่ ได้ผลดี
ชี้ให้เห็นได้จากกลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้้าและการจัดการน้้าโดยชุมชนเพิม่ มากขึ้น
และผลจากการประเมินการถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า กลุ่มเยาวชนมีศักยภาพในการส่งต่อองค์ความรูใ้ ห้กับ
คนในชุมชนระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวมความสามารถในการให้ความรู้ของกลุ่มเยาวชนจากผูไ้ ด้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้เท่ากับ 8.32/10.00 คะแนน
3. การศึกษานี้เป็นการฝึกกลุม่ เยาวชนให้ใช้เครื่องมือภูมิสารสนเทศ น้าไปสู่การสนับสนุนการจัดการน้า้
โดยชุมชนหรือการจัดการน้้าแบบบูรณาการ ซึ่งผลการศึกษา ได้เน้นย้้าถึงความส้าคัญของข้อมูลเชิงพื้นที่มี
ความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านเกษตรกรรม หรือ
แก้ปัญหาในระดับชุมชน ดังนั้น การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน การจัดท้าข้อมูลเชิงพื้นที่บนฐานของความต้องการของ
ชุมชน และการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวสู่ชุมชนเพื่อต่อยอด จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะท้าให้ชุมชนสามารถ
ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ในระยะยาว สอดคล้องกับการศึกษาของ Ruthamnong (2015);
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Ruthamnong. & Thong-On. (2014) ที่ได้ท้างานด้านการจัดการน้า้ โดยร่วมมือกับคณะท้างานโครงการการ
บริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการในพื้นที่แนวตะวันตกของจังหวัดก้าแพงเพชร (Working Group on Integrated
Water Management Project in the Western Area of Kamphaeng Phet Province, 2013) ซึ่งเป็น
หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในการจัดท้าแผนการท้างานร่วมกัน และร่วมส้ารวจ จัดท้า ฝึกใช้ และ
เรียนรู้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ด้านการจัดการน้้า แล้วพบว่า ภูมิสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการน้้าชุมชน และชุมชนมีศักยภาพในการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีดังกล่าว
โดยภูมิสารสนเทศสามารถแสดงให้เห็นถึงบริบทเชิงพื้นที่ของชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการน้้า นอกจากนี้
การส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ภูมิสารสนเทศ ยังน้าไปสู่การรับรู้เชิงพื้นที่ การมีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดการ
อย่างมีส่วนร่วม รวมทั้ง เป็นข้อมูลหนุนเสริมเชิงวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการเสนอโครงการจัดการน้้าภาค
ประชาชน ตลอดจนสามารถต่อยอดข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้เอง การศึกษาของ Pirapake,
et al. (2016) ที่ได้ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ เข้ามาศึกษาสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เขตป่าต้นน้้าห้วยฝางใหญ่ ต้าบลขุนฝาง อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้ง วางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินโดยใช้ระบบภูมสิ ารสนเทศ และสร้างกลไกการบริหารจัดการรูปแบบระบบการผลิตทางการเกษตร จน
สามารถพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการผลิตทางการเกษตรภายใต้ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรเกษตร
ได้ การศึกษาของ Ruthamnong (2020) ที่ได้วิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกมันส้าปะหลัง จังหวัด
ก้าแพงเพชร โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งพัฒนาชุดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
มันส้าปะหลังสะอาดโดยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ และการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เกษตรกร
ต้นแบบ และปราชญ์ชาวบ้าน และจัดกิจกรรม เผยแพร่ และประเมินผลการส่งต่อองค์ความรู้สเู่ กษตรกร 3 วิธี
ได้แก่ การฝึกอบรม การพัฒนาคู่มอื หนังสือเล่มเล็ก และการจัดกิจกรรมโรงเรียนมันส้าปะหลังเคลื่อนที่ แล้ว
พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตมันส้าปะหลังสะอาด และมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งในระดับภาพรวมและระดับกิจกรรมเท่ากับระดับมาก และการศึกษาของ
Ruthamnong & Phanitchayaphan (2016) ที่ได้แปลงข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management
Information System: MIS) ของจังหวัดก้าแพงเพชร เพื่อสร้างเป็นข้อมูล GIS ในการสนับสนุนงานยุทธศาสตร์
ของจังหวัด โดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสามารถรวบรวมและจัดท้าฐานข้อมูลได้
58 ชั้นข้อมูล พร้อมจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องและท้องถิ่น พบว่า หน่วยงานราชการมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด และข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสนับสนุนที่ดตี ่อการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. องค์ความรู้ด้านการจัดการน้า้ ระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ พื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และ
ปลายน้้า ลุม่ น้้าคลองสวนหมาก จังหวัดก้าแพงเพชร ที่พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาเป็นเนื้อหาหรือหลักสูตร
การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาได้
2. องค์ความรู้ด้านการจัดการน้า้ ระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ พื้นที่ต้นน้้า กลางน้้า และ
ปลายน้้า ลุม่ น้้าคลองสวนหมาก จังหวัดก้าแพงเพชร สามารถใช้ในกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดสูค่ นในลุ่มน้้า
เดียวกันและในลุ่มน้้าอื่นๆ ได้
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการต่อยอดการพัฒนากลุม่ เยาวชนและเครือข่ายเยาวชนเพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การจัดการน้้าระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศไปยังลุม่ น้้าอื่นๆ ในจังหวัดก้าแพงเพชร ทั้งนี้ จังหวัด
ก้าแพงเพชรเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านภูมิประเทศและภูมิสังคม ซึ่งมีความจ้าเป็นหรือความต้องการ
องค์ความรู้เพื่อการจัดการที่แตกต่างกันไป
2. ควรมีการต่อยอดการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการน้้าระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศไปกลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกลุ่มเยาวชน
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