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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปริมาณ เ ร่ือง การบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรมบริเวณเข่ือน 
ล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและความสัม พันธ์
ของปัจจัยส่วนบุคคล ในการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรม ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
เกษตรกรจากกลุ่มประชาชนผู้ใช้น ้าชลประทานเข่ือนล้าพระเพลิงจ้านวน 18 กลุ่ม ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ได้กลุ่มตัวอย่าง 247 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื นฐาน การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) และ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติอ้างอิง (Chi-Square (x2)) ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 148 คน (59.9%) เพศชาย 99 คน (40.1%) ส่วน
ใหญ่มีอายุ 50 ขึ นไป 129 คน (52.2%) มีความรู้ต้่ากว่าระดับปริญญาตรี 243 คน (94.7%) และมีอาชีพเกษตรกรรม 
ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 221 คน (89.47%) มีเพียง 4 คน (1.6%) เท่านั นท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 
บาทต่อเดือน 2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรม
บริเวณเข่ือน ล้าพระเพลิง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.43, S.D. = 0.64) 3) มีความ สัมพันธ์กันระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ) กับการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรมเท่านั น  
ค้าส้าคัญ: การมีส่วนร่วม / การบริหารจัดการน ้า / ความย่ังยืนของการท้าเกษตรกรรม / เข่ือนล้าพระเพลิง 

 
Abstract 

The quantitative research on water management for sustainability of agriculture at 
Lamphra Phloeng Dam, Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima Province, aims to study the 
levels’ relationship and personal factors of water management for sustainability of agriculture. 
Population used in the study was the farmers’ irrigation water users from 18 groups at Lamphra 
Phloeng Dam. 247 samples were choosing by purposive sampling. Data were analyzed by using 
basic statistics, frequency, percentage, mean (�̅�), Standard distribution (SD) and the reference 
statistics [Chi-Square (x2)] by instant programmed.  
 The research found that: 1) The respondents were 148 females (59.9%), 99 males (40.10%), 
most of them were more than 50 years old (129 people, 52.2%), their education were lower than 
the bachelor degree (243 people, 94.7%). 221 people (89.47%) earn less than 10,000 baht, only 4 
people (1.6%) earn more than 20000 baht per month. 2) The overall level of public participation 
on water management for sustainability of agriculture at Lamphra Phloeng Dam was at the highest 
level (�̅�= 4.43, S.D. = 0.64). 3) There was relationship between personal factors (age) and water 
management for sustainability of agriculture at Lamphra Phloeng Dam only 
Keywords: participation / water management / sustainability of farming / Lamphra Phloeng Dam 
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
น ้ามีความส้าคัญอย่างย่ิงในภาคเกษตรกรรม ความร่วมมือของทุกภคส่วนจ้าเป็นต่อการรักษาระบบนิเ วศ

และสัตว์น ้า แม้ว่าทรัพยากรน ้าจะเป็นทรัพยากรท่ีใช้แล้วไม่หมดสามารถทดแทนได้ตามวัฏจักรของน ้า แต่แหล่งน ้า
เหลือน้อยลงไปเร่ือยๆ เนื่องจากการใช้น ้าอย่างไม่ค้านึงถึงความต้องการในในอนาคต (กรมชลประทาน, 2552, หน้า
1) การจัดการน ้าโดยขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ส่งผลให้เกิดปัญหาทรัพยากรน ้ามีความรุนแรง
มากขึ น เพราะการแบ่งปันน ้า (allocation) ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุให้เกิดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและ
ความขัดแย้งในสังคม แนวความคิดการมีส่วนร่วมจึงเกิดขึ น เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องตระหนักในความสามา รถ 
ศักยภาพ และความต้องการของชุมชน เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา  
 ส้านักงานชลประทานท่ี 8 จังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหาร
จัดการน ้า โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ประเภทเก็บกักน ้า การส่ง
น ้าสู่พื นท่ีเพาะปลูกด้านท้ายน ้าโดยปล่อยให้น ้าไหลโดยแรงดึงดูดของโลก (gravity) มีระบบเป็นคลองส่งน ้าสายใหญ่ 
สายซอยและคูน ้าเพ่ือภาคเกษตรกรรมของจังหวัดนครราชสีมา ทั งยังให้มีน ้าเพียงพอทั งภาคอุตสาหกรรมและการ
อุปโภคบริโภคจึงต้องปรับบทบาทให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทาง โครงการตั งอยู่เลขท่ี 159 หมู่ท่ี 9 บ้านบุหัวช้าง 
ต้าบลตะขบ อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากอ้าเภอปักธงชัยประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากอ้าเภอ
เมืองนครราชสีมา ประมาณ 65 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 320 กิโลเมตร พื นท่ีชลประทานอยู่ใน
อ้าเภอปักธงชัย อ้าเภอโชคชัย อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทิศเหนือติดต่อกับอ้าเภอสูงเนินและอ้าเภอเมื อง
นครราชสีมา ทิศใต้ติดต่อกับล้าพระเพลิง เขตอ้าเภอปักธงชัยและอ้าเภอโชคชัย ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น ้ามูล 
เขตอ้าเภอโชคชัย ทิศตะวันตกติดต่อกับอ้าเภอปากช่องและอ้าเภอสูงเนิน พื นท่ีทั งหมดของโครงการอยู่ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิง เข่ือนล้าพระเพลิงลักษณะเป็นเข่ือนดิน โครงการรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค การประปา การเกษตร การรักษาระบบนิเวศน์ล้าน ้า การป้องกันน ้าท่วม 
และการรักษาคุณภาพน ้า โดยการผลักดันน ้าเสีย มีพื นท่ีโครงการ 91,916 ไร่ คลอบคลุมพื นท่ี 3 อ้าเภอ 18 ต้าบล 
88 หมู่บ้าน 7,466 ครัวเรือน ดูแลรับผิดชอบอ่างเก็บน ้ารวม 4 แห่ง 1 ฝาย ได้แก่ 1) อ่างเก็บน ้าล้าพระเพลิง 2) อ่าง
เก็บน ้าล้าส้าลาย 3) อ่างเก็บน ้าบ้านสันก้าแพง 4) อ่างเก็บน ้าล้าเชียงสา 5) ฝายยางล้าเชียงสา ลักษณะส้าคัญของ  
ล้าพระเพลิง เป็นล้าน ้าสาขาส้าคัญสาขาหนึ่งของแม่น ้ามูล มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาสันก้าแพง ซ่ึงอยู่ตอนใต้สุดของ
อ้าเภอปักธงชัย จากต้นน ้าถึงบ้านบุหัวช้างเป็นช่วงท่ีล้าน ้าไหลผ่านภูมิประเทศเป็นเขามีความลาดชันมาก ล้าน ้าช่วง
นี มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตรและมีความลาดเทประมาณ 1:300 จากบ้านบุหัวช้าง จนถึงแม่น ้ามูล ล้าน ้าจะ
เร่ิมไหลผ่านท่ีราบแคบบริเวณฝ่ัง ซ้ายของล้าน ้าจะมีพื นท่ีราบมากกว่าฝ่ังขวา ล้าน ้าช่วงนี มีความยามประมาณ 60 
กิโลเมตรและมีลาดเทน้อยกว่าช่วงแรกคือ ประมาณ 1:2,500 รวมความยาวของล้าพระเพลิง 120 กิโลเมตร และอยู่
ในจังหวัดนครราชสีมาทั งหมด โดยเร่ิมจากเขตอ้าเภอปักธงชัยไหลลงแม่น ้ามูลในเขตอ้าเภอโชคชัย  

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน สภาพพื นท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบเชิงเขาในระยะ 30 กิโลเมตรห่างจากตัวเข่ือน จากนั น
จะเป็นท่ีราบจนถึงปลายคลองส่งน ้า พื นท่ีการเกษตรในฤดูฝนจะปลูกข้าวเต็มพื นท่ี ฤดูแล้งจะเพาะปลูกข้าวนาปรัง
และพืชไร่ประมาณ 60% ของพื นท่ีชลประทาน พืชไร่ท่ีท้าการเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นถ่ัวเขียว และข้าวโพดเลี ยงสัตว์  
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าพระเพลิงไ ด้เร่ิมการพัฒนาการเกษตรส่งน ้าช่วยเหลือพื นท่ีเพาะปลูกท้ายเ ข่ือน 
ตั งแต่ปี 2511 เดิมมีพื นท่ีชลประทาน 57,000 ไร่ แบ่งเป็นพื นท่ีปลูกข้าว 29,500 ไร่ พื นท่ีปลูกอ้อยและพืชไร่อ่ืนๆ 
27,500 ไ ร่ ความจุคลองส่งน ้าสายใหญ่ 5 ลูกบาศก์ เมตรต่อวินาที หลังจากปี 2513 เกษตรกรได้บุกเบิกพื นท่ี
เพาะปลูกเพ่ิมเติมและเปล่ียนจากการปลูกอ้อยและพืชไร่อ่ืนๆ มาเป็นปลูกข้าว จนกระท่ังปี 2515 พื นท่ีนาในเขต
ชลประทานเพ่ิมเป็น 65,000 ไร่ เหลือพื นท่ีปลูกอ้อยและพืชไร่อ่ืนๆ เพียง 10,000 ไร่เศษ เกษตรกรเลิกปลูกพืชไ ร่
ต่างๆ หันมาปลูกข้าวแทนหลังจากปี 2515 เกษตรกรเร่ิมสนใจการปลูกข้าวและพืชไร่ครั งท่ี 2 ในฤดูแล้ง และพื นท่ี
โครงการ ได้เพ่ิมขึ นเป็น 75,524 ไร่ในปี 2559  

พื นท่ีการเกษตรในเขตโครงการล้าพระเพลิง จะท้าการเพาะปลูกปีละ 2 ครั ง ฤดูนาปี จะเร่ิมจากเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม เกษตรกรจะปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ พันธ์ุข้าวท่ีใช้ปลูกข้าวเบา ได้แก่ พันธ์ุ กข.23 ข้าว
ดอกมะลิ 105 ข้าวกลาง ได้แก่ พันธ์ุ เจ็ดรวง ขาวกระโทก เหลืองประทิว ชัยนาท 60 สุพรรณบุรี 60 และข้าวหนัก 
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ได้แก่ พันธ์ุเจ็ดรวง เก้ารวง ขาวพวง ขาวใหญ่ และเหลือใหญ่ ฤดูแล้ง จะเร่ิมจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 
เกษตรกรจะเพาะปลูกข้าวนาปรังในปีท่ีน ้าเหลือมากพอ และพืชไร่-พืชผัก เช่น ถ่ัวเขียว พันธ์ุก้าแพงแสน 2 ข้าวโพด
เลี ยงสัตว์พันธ์ุลูกผสม No 328 และไฮบริด ระบบส่งน ้าของอ่างเก็บน ้าล้าพระเพลิง ประกอบด้วยคลองส่งน ้าสาย
ใหญ่ ฝ่ัง ซ้าย 1 สาย ยาว 74,520 กิโลเมตร คลองซอยและคลองแยกซอยรวม 9 สาย รวมความยาว 39,649 
กิโลเมตร รวมความยาวของคลองส่งน ้าทั งสิ น 114.169 กิโลเมตร มีอาคารประกอบในคลองส่งน ้าประมาณ 390 
แห่ง สามารถส่งน ้าช่วยเหลือพื นท่ีเพาะปลูกในฤดูแล้งได้เพียง 40,000 ไร่หรือประมาณร้อยละ 52.96 ของพื นท่ี 
ทั งหมด (75,524 ไร่)  

เพ่ือป้องกันปัญหาความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ นเพราะการขาดแคลนน ้า จึงมีความจ้าเป็นอย่างย่ิงท่ีประชาชน
และผู้เก่ียวข้องจะต้องร่วมกันบริหารจัดการน ้า รวมกันวางแผนโดยการรวบรวมข้อมูลภาคสนามทั งด้านปริมาณน ้า
ต้นทุน ปริมาณความต้องการน ้า จากนั นจะท้าการค้านวณเพ่ือท้าการสมดุลระหว่างปริมาณน ้าท่ีมีและความต้องการ
เมื่อวางแผนเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ขั นตอนการจัดสรรน ้า โดยวิถีชุมชนกลุ่มน ้าล้าพระเพลิง ท่ีพ่ึงพิงน ้าในการด้ารงชีวิต 
ใช้วิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการน ้าตามวงจรการด้าเนินงาน โครงการส่งน ้าและบ้ารุง รักษา  
ล้าพระเพลิงเพ่ือการเกษตร ท่ีตระหนักถึงความย่ังยืนในการบริหารจัดการน ้าเพ่ือท้าการเกษตรกรรมของชุมชนใน
พื นท่ีเป็นส้าคัญ ด้วยเหตุนี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรม
บริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนของการท้าเกษตรกรรมบริเวณ
เข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

2. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการน ้าเ พ่ือความย่ังยืนในการท้า
เกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้าเ พ่ือความย่ังยืนของ การท้า
เกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมากถึงระดับมากท่ีสุด 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคลจ้าแนกตามเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์ 
กับการบริหารจัดการน ้าเ พ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื อหา 

ศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้า 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมด้าเนินการวางแผนกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ลงทุนและปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรท่ีเป็นประชาชนกลุ่มบริหารการใ ช้น ้าชลประทานเ ข่ือน  

ล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีอยู่จ้านวน 18 กลุ่ม 
กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 247 คน ได้มาโดยการการก้าหนดแบบเจาะจง (purposive method)  

ขอบเขตด้านพื นท่ี 
พื นท่ีในการท้าวิจัย คือ บริเวณเข่ือนล้าพระเพลิงอ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษา ช่วงระหว่างพฤษภาคม 2559 –มิถุนายน 2560 
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 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ครอบครัวต่อเดือน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่เกษตรกรท่ีเป็นประชาชนกลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทานเข่ือนล้าพระเพลิง 

จ้านวน 18 กลุ่ม โดยก้าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง 247 คน  
 

ตารางท่ี 1 จ้านวนกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้ใช้น ้ากลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทานเข่ือนล้าพระเพลิง 
ประชาชนกลุ่มบริหารหารการใช้น ้าชลประทาน ต้าบล อ้าเภอ คน ร้อยละ 

กลุ่ม 1   สุขเกษมสามัคคี ตะคุ ปักธงชัย 15 6.07 
กลุ่ม 2   ประสานใจผู้ใช้น ้าชลประทาน ตะคุ ปักธงชัย 12 4.86 
กลุ่ม 3   รวมใจผู้ใช้น ้า ตะคุ ปักธงชัย 11 4.45 
กลุ่ม 4   ตะขบร่วมใจ ตะขบ ปักธงชัย 16 6.48 
กลุ่ม 5   เกษตรพอเพียง ตะขบ ปักธงชัย 17 6.88 
กลุ่ม 6  ดอนโคกไทยพัฒนา ดอน ปักธงชัย 19 7.69 
กลุ่ม 7   ตูม-งิ วสามัคคี ตูม ปักธงชัย 15 6.07 
กลุ่ม 8   พระเพลิงพัฒนา นกออก ปักธงชัย 10 4.05 
กลุ่ม 9   รวมใจผู้ใช้น ้า 4R หนองระเวียง เมือง 12 4.86 
กลุ่ม 10  5R รวมใจ หนองระเวียง เมือง 13 5.26 
กลุ่ม 11  5R ร่วมใจพัฒนา หนองระเวียง เมือง 14 5.66 
กลุ่ม 12  บึงทับปรางค์ร่วมใจ โชคชัย โชคชัย 16 6.48 
กลุ่ม 13  โซน 4 ร่วมใจพัฒนา โชคชัย โชคชัย 12 4.86 
กลุ่ม 14  ท่าอ่างส่ีคูสายร่วมใจพัฒนา ท่าอ่าง โชคชัย 13 5.26 
กลุ่ม 15  ท่าอ่างรักษ์น ้า ท่าอ่าง โชคชัย 14 5.66 
กลุ่ม 16  สองสายประสานใจ ด่านเกวียน โชคชัย 12 4.86 
กลุ่ม 17  โซน 6 รุ่งเรือง ด่านเกวียน โชคชัย 11 4.45 
กลุ่ม 18  เกษตรร่วมใจพัฒนาพลับพลา-ท่าลาดขาว ท่าลาดขาว โชคชัย 15 6.07 

รวมกลุ่มตัวอย่างทั งสิ น 247 100 

การสร้างเคร่ืองมือ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนใน
การท้าเกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มาสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็น

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้ครอบครัวต่อเดือน 
 

การบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรมบริเวณ 
เข่ือนล้าพระเพลิง 

- ร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
- ร่วมในการด้าเนินการวางแผนกิจกรรม 
- ร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
- ร่วมในการติดตามประเมินผล 
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เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลมี 3 ตอนประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจรายการจ้าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้า 4 ด้านคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมด้าเนินการวางแผนกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและ
ปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล จัดท้าเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ( rating 
scale) 5 ระดับตามแบบของ (Likert, 1932, p.17) วิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อค้าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index: IOC) จากผู้เช่ียวชาญจ้านวน 5 ท่าน ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.6-1 
ตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach, 1951, p. 299) = 0.77 และ
ในตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยการประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างล่วงหน้าและนัดเก็บข้อมลู 
พร้อมกันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย อธิบาย ชี แจงรายละเอียดของข้อมูลในแบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมแบบสอบถามได้ครบรวม 247 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง ตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามเพ่ือน้าไปวิเคราะห์  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าโดยใช้ (Chi-
Square (x2)) ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (247 คน)   

ข้อมูลส่วนบุคคล จ้านวนคน ร้อยละ 
เพศ ชาย 99 40.10 
 หญิง 148 59.90 
อายุ ไม่เกิน 40 ปี 50 20.24 
 41-50 ปี 68 27.53 
 50 ปีขึ นไป 129 52.23 
การศึกษา ต้่ากว่าปริญญาตรี 234 94.74 
 ปริญญาตรี 13 5.26 
อาชีพ เกษตรกรรม 215 87.04 
 รับจ้างและอ่ืนๆ 32 12.96 
รายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท 221 89.47 

 ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท 22  8.91 
 20,000 บาทขึ นไป 4  1.62 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 247 คน เป็นเพศหญิง (148 คน, 59.90%) มากกว่า
เพศชาย (99 คน,40.10%) ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ขึ นไป (129 คน, 52.23%) รองลงมาอายุ 41-50 ปี (68 คน, 27.53%) 
เกือบทั งหมดมีความรู้ต้่ากว่าระดับปริญญาตรี (234 คน, 94.74%) มีอาชีพเกษตรกรรม (215 คน, 87.04%) และมี
รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท (221 คน, 89.47%) นอกจากนี มีรายได้ระหว่าง 10001- 20,000 บาท (22 คน, 8.91%) 
มีเพียง 4 คน (1.62%) เท่านั นท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เก่ียวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิงในภาพรวม
และรายด้าน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้า �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 4.42 0.61 มากท่ีสุด 
2. ด้านการด้าเนินการวางแผนกิจกรรม 4.45 0.67 มากท่ีสุด 
3. ด้านการลงทุนและการปฏิบัติงาน 4.48 0.63 มากท่ีสุด 
4. ด้านการติดตามประเมินผล 4.37 0.67 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.43 0.64 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้าในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (�̅� = 4.43, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการลงทุนและการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงท่ีสุด (�̅� = 4.48, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ด้านการด้าเนินการวางแผนกิจกรรม (�̅�= 
4.45, S.D. = 0.67) ด้านการค้นหาปัญหาสาเหตุของปัญหา ( �̅� = 4.42, S.D. = 0.61) และด้านการติดตาม
ประเมินผล (�̅�= 4.37, S.D. = 0.67) ตามล้าดับ 
 ผลสรุปจากแบบสอบถามปลายเปิดในตอนท่ี 3 ท่ีเป็นข้อเสนอแนะท่ัวไปและความคิดเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ชาวเกษตรกรบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิงส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐให้ความรู้
เก่ียวกับการแปรรูปอาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากพืชผลทางการเกษตรท่ีผลิตได้ เพ่ือเพ่ิมรายได้และท้าให้ชาวเกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตดีขึ นอย่างย่ังยืน 
 การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติไคสแควร์ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 
ตารางท่ี 4 การติดตามประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้า จ้าแนกตามเพศ พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 

การบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืน 
เพศชาย เพศหญิง 

𝑥2 จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 14 14.14 29 19.59 Pearson  

chi-square  
P=.409 

มาก 62 62.63 102 68.92 
ปานกลาง 23 23.23 17 11.49 

รวม 99 100 148 100 
*มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางท่ี 5 ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับการบ ริหาร
จัดการน ้า จ้าแนกตามอายุ พบว่า มีความสัมพันธ์กัน 

บริหาร
จัดการน ้า 

ต่้ากว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 
𝒙𝟐 จ้านวน % จ้านวน % จ้านวน % จ้านวน % จ้านวน % 

มากท่ีสุด 1 11.11 5 22.73 3 15.79 11 16.18 23 17.83 Pearson 
chi-

square 
P=0.053 

มาก 4 44.44 10 45.45 10 52.63 49 72.06 91 70.54 
ปานกลาง 4 44.44 7 31.82 6 31.58 8 11.76 15 11.63 

รวม 9 100 22 100 19 100 68 100 129 100 
*มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 6 ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับการบ ริหาร
จัดการน ้า จ้าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

การบริหารจัดการน ้า 
ต่้ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 

𝒙𝟐 จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 39 16.67 4 30.77   Pearson  

  chi-square  
   P=0.766 

มาก 160 68.38 4 30.77 
ปานกลาง 35 14.96 5 38.46 
รวม 234 100 13 200 

*มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางท่ี 7 ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริหาร
จัดการน ้า จ้าแนกตามอาชีพพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

บริหาร
จัดการน ้า 

เกษตรกร ผสมผสาน เลี ยงสัตว์ อุตสาหกรรม ราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 
𝒙𝟐  

f % f % f % f % f % f % f % 
มากที่สุด 38 19 2 18.18 - - - - - - 3 15 38 19 

Pearson  
chi-square 
P=0.99 

มาก 128 64 9 81.82 1 100 2 66.67 10 83.33 16 15 128 64 

ปานกลาง 34 17 - - - - 1 33.33 2 16.67 1 15 34 17 
รวม 200 100 11 100 1 100 - 100 12 100 20 45 200 100 

*มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางท่ี 8 ค่าร้อยละและค่าไคสแควร์ ของความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริหาร
จัดการน ้า จ้าแนกตามรายได้พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

การบริหาร
จัดการน ้า 

ต่้ากว่า10,000 10,000-15,000 15,001-20,000 20,000 ขึ นไป 
𝒙𝟐 f % f % f % f % 

มากท่ีสุด 39 17.65 1 5.88 1 20 2 50 
Pearson 

chi-square 
P=0.404 

มาก 151 68.33 11 64.71 1 20 1 25 
ปานกลาง 31 14.03 5 29.41 3 60 1 25 
รวม 221 100 17 100 5 100 4 100 

*มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เร่ืองการบริหารจัดการน ้าเ พ่ือความย่ังยืนของการท้าเกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเ พลิง 
อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 247 คน เป็นเพศหญิง (148 คน, 59.90%) 
มากกว่าเพศชาย (99 คน, 40.10%) ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ขึ นไป (129 คน, 52.23%) รองลงมาอายุ 41-50 ปี (68 คน, 
27.53%) เกือบทั งหมดมีความรู้ต้่ากว่าระดับปริญญาตรี (234 คน, 94.74%) มีอาชีพเกษตรกรรม (215 คน, 
87.04%) และมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท (221 คน, 89.47%) นอกจากนี มีรายได้ระหว่าง 10001- 20,000 บาท 
(22 คน, 8.91%) มีเพียง 4 คน (1.62%) เท่านั นท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน ้าเ พ่ือความย่ังยืนในการท้าเกษตรกรรมบริเ วณ
เข่ือนล้าพระเพลิง ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ตรงตามสมมติฐาน และเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัย
ส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนของเกษตรกรบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง พบว่า มีความสัมพันธ์กัน
เมื่อจ้าแนกตามอายุเท่านั น (ตรงตามสมมติฐาน) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กันเมื่อจ้าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และ รายได้ในครอบครัวต่อเดือน ซ่ึงไม่ตรงตามสมมติฐานของการวิจัย 
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ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการน ้าเ พ่ือความย่ัง ยืนในกา รท้า
เกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก (�̅�= 
4.43, S.D = 0.64) เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ท่ีตั งไว้ อภิปรายได้ว่า เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือและ  
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด ช่วยสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม
ผู้ใช้น ้าซ่ึงท้าให้หน่วยงานภาครัฐ มีความไว้วางใจและมีความเช่ือมั่นในการมอบหมายและแต่งตั งให้มีประธานกลุ่ม
ผู้บริหารจัดการน ้าเ พ่ือท้าหน้าท่ีแทนหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลบริหารจัดการน ้าชลประทาน เมื่อพิจารณาผลการ
วิเคราะห์รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน  

ด้านการลงทุนและการปฏิบัติงานมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�= 4.48, S.D = 0.63) และอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของรมย์รวินท์ กล่ินศรีสุข (2553, บทคัดย่อ) การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้าในการบ ริหาร
จัดการน ้าชลประทาน กรณีศึกษาโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาชัณสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัด
สิงห์บุรี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้น ้า ความพึงพอใจของผู้ใช้น ้า และแรงจูงใจมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการคิดค้นปัญหา และสาเหตุของปัญหา การมี  ส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ และการมี
ส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ และ สอดคล้องกับงานวิจัยวิทวัส 
พราหมณโชติ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้าในการจัดการน ้าชลประทานของโครงการ
ส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การแบ่งปันผลประโยชน์ หรือจะได้ประโยชน์ 
แก่ตนจะให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

การมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.37, S.D = 0.67) เนื่องจาก
ประชาชนกลุ่มบริหารการใช้น ้ามีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการการบริหารจัดการน ้าตั งแต่ต้นจนถึงการ
ประเมินผล และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้า (พ.ศ.2558-2569) ท่ีได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ใ ห้ “ทุก
หมู่บ้านมีน ้าสะอาดอุปโภคบริโภค น ้าเพ่ือการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน บริหารจัดการน ้าอย่าง ย่ังยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” รวมทั ง
ควบคุมและจัดสรรน ้าให้สมดุลและบริหารจัดการความต้องการใช้น ้าให้สมดุลกับต้นทุน และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ก้าหนดสาระส้าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบการพัฒนาระยะยาว ก้าหนด 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตราไว้ ณ วันท่ี 6 เมษายน พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 65 
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล บทบัญญัติตามกฎหมายระบุ
เก่ียวกับการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึง 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการ
บริหารจัดการน ้าเ พ่ือความย่ัง ยืนของการท้าเกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั งไว้เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลจ้าแนกตามเพศ มีค่า
ความสัมพันธ์ Pearson chi-square P= 0.409 จ้าแนกตามระดับการศึกษา มีค่าความสัมพันธ์ Pearson chi-
square P= 0.766 จ้าแนกตามอาชีพ มีค่าความสัมพันธ์ Pearson chi-square P=0.99 จ้าแนกตามรายได้ ค่า
ความสัมพันธ์ Pearson chi-square P= 0.404 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการบ ริหาร
จัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนของการท้าเกษตรกรรมบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง ยกเว้น ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีจ้าแนกตาม
อายุเท่านั นท่ีมีค่าความสัมพันธ์ Pearson chi-square P= 0.053 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล วุฒิจันทร์ 
(2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน ้าชลประทานสาย
บ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง พบว่า ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการอยู่อาศัย และประเภทของการท้าการเกษตรหรือชนิดพื นท่ีปลูก 
 จากผลการวิจัยครั งนี สรุปได้ว่าทั งภาพรวมและรายด้าน ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการด้าเนินการวางแผนกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงตรงตามสมมุติฐาน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลกับการ
บริหารจัดการน ้าเพ่ือความย่ังยืนของเกษตรกรบริเวณเข่ือนล้าพระเพลิง อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาเกือบ
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ทั งหมด ไม่มีความสัมพันธ์กันและไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันเมื่อจ้าแนกตาม
อายุเท่านั น สรุปผลความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการวิจัยพบว่าเกษตรกรบ ริเวณ
เข่ือนล้าพระเพลิง ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรมีความ รู้ความสามารถในการถนอมอาหารและแปรรูป
พืชผลทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้จะท้าให้เกษตรกรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมากขึ น  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ภาครัฐควรสนองตอบความต้องการของเกษตรกร ท่ีสนใจเก่ียวกับการถนอมอาหารและการแปรรูป

อาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและควรให้ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการตลาด ด้วยวิธีการ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การพาไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ    

2. ผู้เก่ียวข้องควรให้ความส้าคัญ ช่ืนชม ยกย่อง และประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนต่างๆ ทราบว่าถ้าชาว
เกษตรกรให้ร่วมมือร่วมใจกันท้างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งแล้ว ย่อมได้รับความไว้วางใจและได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากภาครัฐ และการร่วมมือท่ีประสบความส้าเร็จในการบริหารจัดการน ้าย่อมได้ผลผลิต
ดี มีรายได้ดี มีคุณภาพชีวิตดี เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนร่วมอาชีพเกษตรกรรม 

ข้อเสนอแนะท้าวิจัยครั งต่อไป 
 ควรท้าการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในพื นท่ีอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดให้เกษตรกรท่ีร่วมใจ กัน
ท้างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจชองประเทศ 
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