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บทคัดยอ  
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลทรัพยากรนํ้า ปญหาการนํานํ้ามาใชของชุมชน นํามา
ออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบภูมิสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เพื่อใชสนับ สนุน
การตัดสินใจ และใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมไปถึงแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการนํ้าของ
ชุมชนจากการศึกษาและพัฒนาระบบ โดยใชโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร(GIS) ใชโปรแกรมภาษา SQL 
เปนเครื่องมือสรางฐานขอมูล และใชโปรแกรมภาษา PHP ในการติดตอฐานขอมูล และออกแบบเว็บเพจผล
จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผูใชงานระบบและผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวยวิธี Black Box Testing พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.85 จากคะแนนเต็ม 10 สรุปไดวา ระบบมี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไดในระดับดี  
 
คําสําคัญ: การจัดการทรัพยากรนํ้า, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 
Abstract 

The purpose of this research was to compile data of water resources, and problems 
in water usage and to design and develop an information system including Geographic 
information system for water management, for use for decision support, exchange of 
knowledge and solutions to water management in communities. The system was developed 
on (1) Geographic information system program (GIS) (2) SQL language for create database 
and (3) PHP language for connecting database and design webpage. An evaluation of the 
information system efficiency was undertaken by users and system professionals using Black 
Box Testing method. The result averaged 8.8 (out of 10) indicated that the information 
system for the management is effective and highly applicable to the decision support 
system for water management. 
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บทนํา 
นํ้าเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญตอการเกษตรกรรม ซึ่งในการใชทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตรของชุมชน

มักประสบปญหาการขาดแคลนนํ้า ปญหาดานคุณภาพนํ้า  ปญหาไดรับนํ้าในปริมาณมากเกินความตองการ 
โดยไมสามารถควบคุมได ตลอดจนการไมสามารถใชทรัพยากรนํ้าที่มีอยูในชุมชนมาใชประโยชน หรือไม
นํามาใชประโยชนไดเต็มศักยภาพของแหลงนํ้าที่มีอยู  โดยเฉพาะอยางย่ิงในพื้นที่ชลประทานมักประสบปญหา
ไมสามารถนํานํ้ามาใชไดเต็มศักยภาพ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการขาดการบริหารจัดการที่ดีของกลุมผูใชนํ้า  

โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร ซึ่งมีการทําพื้นที่เพาะปลูกพืชทั้ง
ลักษณะพึ่งพานํ้าฝนตามฤดูกาล แหลงนํ้าธรรมชาติ และแหลงนํ้าจากระบบชลประทาน เมื่อพิจารณาถึงพื้นที่
ชลประทานของจังหวัดทั้งสอง พบวามีพื้นที่ราวรอยละ 2.4 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด แมมีระบบ
ชลประทาน แตชุมชนยังคงประสบปญหาในการใชทรัพยากรนํ้า ไดแก ปญหาปริมาณที่ไมเพียงพอตอความ
ตองการของพืช  ปญหาการไมไดรับประโยชนจากคลองชลประทานเต็มศักยภาพ ปญหาการลักลอบใชนํ้า 
ปญหาการดูแลรักษาคลองสงนํ้าปญหาความขัดแยงในการชําระคาใชนํ้า ทั้งน้ีจากการศึกษาเกี่ยวกับการใชนํ้า
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ตําบลสงยาง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดย วสุและคณะ(2552) พบวา กลุมผูใช
นํ้าชลประทานมีปญหาการใชนํ้า โดยเฉพาะปญหาดานการบริหารจัดการ กลาวคือมีปญหากลุมผูใชนํ้าไม
สามารถใชนํ้าไดเต็มศักยภาพของระบบชลประทานที่มีอยู ปญหาการย่ืนคําขอการใชนํ้า การจัดสรรปริมาณ
และชวงเวลาการใหนํ้า ปญหาความขัดแยงในการคํานวณคาใชนํ้า ซึ่งคณะวิจัยไดนําระบบสารสนเทศมาใชใน
การเปนเครื่องมือชวยในการแกใขปญหาของชุมชน โดยพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของกลุมผูใชนํ้าและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเปนเครื่องมือสื่อกลางเพื่อใหเกิดการยอมรับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ  

 จากปญหาและวิธีการแกไขปญหาขางตน ผูวิจัยจึงไดมุงพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการนําระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจของกลุมผูใชนํ้าตําบลสงยางมาใชเปนตนแบบการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตอยอดและขยาย
ผลในเชิงพื้นที่ กลุมตัวอยางเกษตรกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมุงออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เพื่อใหสามารถขยายการนําไปใชในพื้นที่อื่น และพัฒนาใหเปน
เครื่องมือที่สามารถบงบอกถึงการบริหารทรัพยากรที่มีอยูในระดับชุมชน ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 
ตลอดจนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและแนวความคิดในการแกปญหา รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ซึ่งในแตละชุมชนจะมีความแตกตางกัน 
 
จุดประสงค 

1. เพื่อรวบรวมขอมูลทรัพยากรนํ้า ปญหาของทรัพยากรนํ้า ปริมาณการใชนํ้าในดานการเกษตร และ
พฤติกรรมการใชนํ้าของกลุมตัวอยางเกษตรกร ในพื้นที่การศึกษา 44 ตําบลของจังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดยโสธร 

2. เพื่อพัฒนาฐานขอมูลดานทรัพยากรนํ้า และใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า และแนวทางการแกไขปญหาทรัพยากรนํ้าในแตละพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กําหนด 

3. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อเปน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยระบบฯดังกลาวสามารถจัดการเพิ่ม ลบ 
และปรับปรุงขอมูลได ตลอดจนสามารถรายงานผลในรูปแบบที่นํามาใชประโยชนตอเกษตรกร ชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดในระดับดี 
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วิธีการศึกษา 
1. ศึกษางานวิจัยดานการทําระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ที่มีการศึกษามากอน เพื่อพัฒนา
แบบสอบถามและศึกษาความตองการของผูใชงานระบบ 
2. สํารวจขอมูลการใชนํ้าของเกษตรกร โดยวิธีการสัมภาษณ จํานวน 60 ครัวเรือน ตอตําบล ในจังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 25 ตําบล จังหวัดยโสธร จํานวน 19 ตําบล ซึ่งจัดเก็บขอมูลการใชนํ้าของเกษตรกรใน
ดานตางๆ เชนแหลงนํ้าที่นํามาใชประโยชน คาใชจายในการใชนํ้า และปญหาการนํานํ้ามาใชประโยชน 
3. การพัฒนาระบบ แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการใชงานผานระบบอินเตอรเน็ต โดยเครื่องมือที่ใชใน
การพัฒนาฐานขอมูล คือ โปรแกรม MySQL และเครื่องมือการพัฒนาเว็บไซด คือ โปรแกรมภาษา PHP สวนที่
สองเปนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยใชเครื่องมือในการแสดงผลและจัดทําช้ันขอมูล คือ โปรแกรม 
QuantumGIS  
4. จัดทําคูมือและอบรมการใชงานระบบใหกับเจา หนาที่แตละองคการบริหารสวนตําบลที่รวมงานวิจัย 
5. ประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยวิธี Black Box Testing เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและคนหาความผิดพลาดของการทํางานของระบบที่พัฒนาข้ึน มาวิเคราะหหาคาสถิติ 
โดยใชการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการศึกษา 

ระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนประกอบดวย การสมัครสมาชิก ซึ่งผูใชสามารถสมัครสมาชิกและเขา
ระบบไปบันทึกขอมูลรายละเอียดการใชนํ้า ของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลที่เขารวมโครงการ เชน ขอมูลแหลงนํ้า 
ขอมูลคาใชจายการใชนํ้า ระบบสูบนํ้าและการใหนํ้าในระดับรายแปลง ปญหาการนํานํ้ามาใชประโยชน ซึ่งจะ
สามารถดูขอมูลในระดับรายแปลง เฉพาะพื้นที่ตําบลที่รับผิดชอบเทาน้ัน และรายงานในรูปแบบสถิติ ไดใน
ระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ทั้งน้ีบุคคลทั่วไปจะไมสามารถเขาดูขอมูลรายละเอียดของเกษตรกร
รายแปลงได แตสามารถดูรายงานสรุปขอมูลในรูปแบบสถิติไดในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด 

จากผลการสํารวจความคิดเห็น พบวาดานความสามารถของระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.03 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.94 แสดงใหเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก ในดานความถูกตองใน
การทํางานของระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.90 แสดงใหเห็นวาระบบมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับดี ระบบสามารถทํางานไดอยางถูกตอง ดานความสะดวก และงายตอการใชงานระบบ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.04 แสดงใหเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพดานความ
สะดวกในการใชงานอยูในระดับดี ดานความรักษาความปลอดภัยของระบบ มีคาเฉลี่ยคะแนนการประเมินดาน
ความปลอดภัยของระบบ เทากับ 8.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.93 แสดงใหเห็นวาระบบมี
ประสิทธิภาพดานความปลอดภัยของระบบอยูในระดับดี ดานผลลัพธและรายงานผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 
8.79 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.93 แสดงใหเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพดานการรายงานผลอยูในระดับ
ดี  
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Figure 1 Main menu 

 
Figure 2  The screen shows details of water management in each crop field by Quantum GIS 
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Table 1 Results of system evaluation. 
The opinions    X   SD Meaning 

System capabilities.   
1. Overall satisfaction on the system capability. 9.2 0.94 Very good 
2. Searching ability. 8.8 0.92 Good 
3. Speed of processing. 9.1 0.97 Very good 
Total 9.03 0.94 Very good 
System accuracy. 
1. Validity of the results. 8.72 0.89 Good 
2. Accuracy of data recording. 9.22 0.85 Very good 
3. Accuracy of information processing. 9.12 0.96 Very good 
4. Correspondence with requirement. 8.87 0.93 Good 
5. Accuracy of data for decision making. 8.8 0.89 Good 
Total 8.95 0.90 Good 
Convenience and ease of use. 
1. Ease of use. 8.81 1.12 Good 
2. Page design. 8.75 1.05 Good 
3. Page color. 8.56 1.08 Good 
4. Font Format.   8.65 0.92 Good 
Total 8.69 1.04 Good 
System security.  
1. Suitability of access rights. 8.66 0.98 Good 
2. Suitability of security system. 8.89 0.87 Good 
Total 8.78 0.93 Good 
The results and reporting. 
1. Match with demand. 8.83 1.04 Good 
2. Precision 8.85 0.89 Good 
3. Ease of understanding. 8.68 0.87 Good 
Total 8.79 0.93 Good 
Average 8.85 0.95 Good 

 
 

 
 

วิจารณและสรุปผล 
1.  ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรนํ้าที่พัฒนาข้ึน ชวยใหเกิดผลดีในการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

และบุคลากรของหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปน้ี 
1.1 การจัดการขอมูล การประมวลผล รายงานและในรูปแบบแผนที่ ทําใหผูบริหาร สามารถ

เขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว สามารถลดปญหาตางๆ ของหนวยงาน 
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1.2  ระบบชวยลดระยะเวลาการทํางาน 
ของบุคลากรไดมากข้ึน  

1.3 สามารถนํามาเปนขอมลูในการจัดทําแผนพัฒนาของแตละชุมชนได 
1.4 การจัดเก็บขอมูลเปนระบบ และมีความปลอดภัยของขอมูลดีกวาแบบแฟมขอมูลที่ใชรวมกัน 

ทําใหลดปญหาการสูญหายของขอมูล เน่ืองจากระบบเก็บขอมูลในเครื่อง Server สวนกลาง  
2. การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบโดยผูเช่ียวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.85 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.95 อยูในระดับดี ดังน้ันสามารถสรุปไดวาระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรนํ้า ที่
ออกแบบและพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี สามารถนําไปใชงานได 
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ในการดําเนินการวิจัยน้ีจะไมสามารถดําเนิน การสําเร็จได หากไมไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากโครงการนําเขาขอมูลการใชประโยชนเชิง
พื้นที่รายแปลง มาตราสวน 1:4,000 คณะเกษตรศาสตรรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร การอํานวยความ
สะดวก ดานเครื่องมือและสถานที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบลที่
เขารวมโครงการ และ คณาจารยคณะเกษตรศาสตร ที่ใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษา ตลอดระยะเวลา
ดําเนินงาน 
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