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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อรวบรวมขอมูลทรัพ ยากรน้ํา ปญ หาการนําน้ํามาใชของชุมชน นํามา
ออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบภูมิสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อใชสนับ สนุน
การตัดสินใจ และใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมไปถึงแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ําของ
ชุมชนจากการศึกษาและพัฒนาระบบ โดยใชโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร(GIS) ใชโปรแกรมภาษา SQL
เปนเครื่องมือสรางฐานขอมูล และใชโปรแกรมภาษา PHP ในการติดตอฐานขอมูล และออกแบบเว็บเพจผล
จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผูใชงานระบบและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวยวิธี Black Box Testing พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.85 จากคะแนนเต็ม 10 สรุปไดวา ระบบมี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดในระดับดี
คําสําคัญ: การจัดการทรัพยากรน้ํา, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
17

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.
Keywords: Water management, Geographic information system
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บทนํา
น้ําเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญตอการเกษตรกรรม ซึ่งในการใชทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตรของชุมชน
มักประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา ปญหาดานคุณภาพน้ํา ปญหาไดรับน้ําในปริมาณมากเกินความตองการ
โดยไมส ามารถควบคุมได ตลอดจนการไมสามารถใชท รัพ ยากรน้ําที่มีอยูในชุม ชนมาใชประโยชน หรือไม
นํามาใชประโยชนไดเต็มศักยภาพของแหลงน้ําที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ชลประทานมักประสบปญหา
ไมสามารถนําน้ํามาใชไดเต็มศักยภาพ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการขาดการบริหารจัดการที่ดีของกลุมผูใชน้ํา
โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร ซึ่งมีการทําพื้นที่เพาะปลูกพืชทั้ง
ลักษณะพึ่งพาน้ําฝนตามฤดูกาล แหลงน้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําจากระบบชลประทาน เมื่อพิจารณาถึงพื้นที่
ชลประทานของจั ง หวั ดทั้ง สอง พบวามี พื้นที่ ร าวรอยละ 2.4 ของพื้นที่ ก ารเกษตรทั้ ง หมด แมมีร ะบบ
ชลประทาน แตชุมชนยังคงประสบปญหาในการใชทรัพยากรน้ํา ไดแก ปญหาปริมาณที่ไมเพียงพอตอความ
ตองการของพืช ปญหาการไมไดรับประโยชนจากคลองชลประทานเต็มศัก ยภาพ ปญหาการลักลอบใชน้ํา
ปญหาการดูแลรักษาคลองสงน้ําปญหาความขัดแยงในการชําระคาใชน้ํา ทั้งนี้จากการศึกษาเกี่ยวกับการใชน้ํา
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ตําบลสงยาง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดย วสุและคณะ(2552) พบวา กลุมผูใช
น้ําชลประทานมีปญหาการใชน้ํา โดยเฉพาะปญหาดานการบริหารจัดการ กลาวคือมีปญหากลุมผูใชน้ําไม
สามารถใชน้ําไดเต็มศักยภาพของระบบชลประทานที่มีอยู ปญหาการยื่นคําขอการใชน้ํา การจัดสรรปริมาณ
และชวงเวลาการใหน้ํา ปญหาความขัดแยงในการคํานวณคาใชน้ํา ซึ่งคณะวิจัยไดนําระบบสารสนเทศมาใชใน
การเปนเครื่องมือชวยในการแกใขปญหาของชุมชน โดยพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของกลุมผูใชน้ําและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเปนเครื่องมือสื่อกลางเพื่อใหเกิดการยอมรับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ
จากปญหาและวิธีการแกไขปญหาขางตน ผูวิจัยจึงไดมุงพัฒ นาระบบสารสนเทศโดยการนําระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจของกลุมผูใชน้ําตําบลสงยางมาใชเปนตนแบบการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตอยอดและขยาย
ผลในเชิงพื้นที่ กลุมตัวอยางเกษตรกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมุงออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อใหส ามารถขยายการนําไปใชในพื้นที่อื่น และพัฒนาใหเปน
เครื่องมือ ที่ส ามารถบงบอกถึง การบริห ารทรัพยากรที่มีอยูในระดับ ชุม ชน ระดับอําเภอ และระดับ จัง หวัด
ตลอดจนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและแนวความคิดในการแกปญหา รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ซึ่งในแตละชุมชนจะมีความแตกตางกัน
จุดประสงค
1. เพื่อรวบรวมขอมูลทรัพยากรน้ํา ปญหาของทรัพ ยากรน้ํา ปริมาณการใชน้ําในดานการเกษตร และ
พฤติก รรมการใชน้ําของกลุม ตัวอยางเกษตรกร ในพื้นที่การศึกษา 44 ตําบลของจังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดยโสธร
2. เพื่อพัฒนาฐานขอ มูล ดานทรัพยากรน้ํา และใหเ กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา และแนวทางการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําในแตละพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กําหนด
3. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อเปน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยระบบฯดังกลาวสามารถจัดการเพิ่ม ลบ
และปรับปรุงขอมูลได ตลอดจนสามารถรายงานผลในรูปแบบที่นํามาใชประโยชนตอเกษตรกร ชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดในระดับดี
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษางานวิจัยดานการทําระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ที่มีการศึกษามากอน เพื่อพัฒนา
แบบสอบถามและศึกษาความตองการของผูใชงานระบบ
2. สํารวจขอมูล การใชน้ําของเกษตรกร โดยวิธีก ารสัม ภาษณ จํานวน 60 ครัวเรือน ตอตําบล ในจัง หวัด
อุบลราชธานี จํานวน 25 ตําบล จังหวัดยโสธร จํานวน 19 ตําบล ซึ่งจัดเก็บขอมูลการใชน้ําของเกษตรกรใน
ดานตางๆ เชนแหลงน้ําที่นํามาใชประโยชน คาใชจายในการใชน้ํา และปญหาการนําน้ํามาใชประโยชน
3. การพัฒนาระบบ แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการใชงานผานระบบอินเตอรเน็ต โดยเครื่องมือที่ใชใน
การพัฒนาฐานขอมูล คือ โปรแกรม MySQL และเครื่องมือการพัฒนาเว็บไซด คือ โปรแกรมภาษา PHP สวนที่
สองเปนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยใชเครื่องมือในการแสดงผลและจัดทําชั้นขอมูล คือ โปรแกรม
QuantumGIS
4. จัดทําคูมือและอบรมการใชงานระบบใหกับเจา หนาที่แตละองคการบริหารสวนตําบลที่รวมงานวิจัย
5. ประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยวิธี Black Box Testing เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและคนหาความผิดพลาดของการทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้น มาวิเคราะหหาคาสถิติ
โดยใชการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย การสมัครสมาชิก ซึ่งผูใชสามารถสมัครสมาชิกและเขา
ระบบไปบันทึกขอมูลรายละเอียดการใชน้ํา ของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลที่เขารวมโครงการ เชน ขอมูลแหลงน้ํา
ขอมูลคาใชจายการใชน้ํา ระบบสูบน้ําและการใหน้ําในระดับรายแปลง ปญหาการนําน้ํามาใชประโยชน ซึ่งจะ
สามารถดูขอมูลในระดับรายแปลง เฉพาะพื้นที่ตําบลที่รับผิดชอบเทานั้น และรายงานในรูปแบบสถิติ ไดใน
ระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ทั้งนี้บุคคลทั่วไปจะไมสามารถเขาดูขอมูลรายละเอียดของเกษตรกร
รายแปลงได แตสามารถดูรายงานสรุปขอมูลในรูปแบบสถิติไดในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด
จากผลการสํารวจความคิดเห็น พบวาดานความสามารถของระบบ มีคา เฉลี่ย เทา กับ 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 แสดงใหเ ห็นวาระบบมี
ประสิทธิภาพดานความปลอดภัยของระบบอยูในระดับดี ดา นผลลัพ ธแ ละรายงานผล มีคา เฉลี่ย เทา กับ
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
System capabilities.
1. Overall satisfaction on the system capability.
2. Searching ability.
3. Speed of processing.
Total
System accuracy.
1. Validity of the results.
2. Accuracy of data recording.
3. Accuracy of information processing.
4. Correspondence with requirement.
5. Accuracy of data for decision making.
Total
Convenience and ease of use.
1. Ease of use.
2. Page design.
3. Page color.
4. Font Format.
Total

X

SD

Meaning

9.2
8.8
9.1
9.03

0.94
0.92
0.97
0.94

Very good
Good
Very good
Very good

8.72
9.22
9.12
8.87
8.8
8.95

0.89
0.85
0.96
0.93
0.89
0.90

Good
Very good
Very good
Good
Good
Good

8.81
8.75
8.56
8.65
8.69

1.12
1.05
1.08
0.92
1.04

Good
Good
Good
Good
Good

System security.
1. Suitability of access rights.
2. Suitability of security system.
Total
The results and reporting.
1. Match with demand.
2. Precision
3. Ease of understanding.
Total

8.66
8.89
8.78

0.98
0.87
0.93

Good
Good
Good

8.83
8.85
8.68
8.79

1.04
0.89
0.87
0.93

Good
Good
Good
Good

Average

8.85

0.95

Good

วิจารณและสรุปผล
1. ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรน้ําที่พัฒนาขึ้น ชวยใหเกิดผลดีในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
และบุคลากรของหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
1.1 การจัดการขอมูล การประมวลผล รายงานและในรูปแบบแผนที่ ทําใหผูบริหาร สามารถ
เขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว สามารถลดปญหาตางๆ ของหนวยงาน
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1.2 ระบบชวยลดระยะเวลาการทํางาน
ของบุคลากรไดมากขึ้น
1.3 สามารถนํามาเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาของแตละชุมชนได
1.4 การจัดเก็บขอมูลเปนระบบ และมีความปลอดภัยของขอมูลดีกวาแบบแฟมขอมูลที่ใชรวมกัน
ทําใหลดปญหาการสูญหายของขอมูล เนื่องจากระบบเก็บขอมูลในเครื่อง Server สวนกลาง
2. การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.85 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.95 อยูในระดับดี ดังนั้นสามารถสรุปไดวาระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรน้ํา ที่
ออกแบบและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี สามารถนําไปใชงานได
กิตติกรรมประกาศ
ในการดําเนินการวิจัยนี้จะไมสามารถดําเนิน การสําเร็จ ได หากไมไดรับ การสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากโครงการนําเขาขอมูลการใชประโยชนเชิง
พื้นที่รายแปลง มาตราสวน 1:4,000 คณะเกษตรศาสตรรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร การอํานวยความ
สะดวก ดานเครื่องมือและสถานที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบลที่
เขารวมโครงการ และ คณาจารยคณะเกษตรศาสตร ที่ใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษา ตลอดระยะเวลา
ดําเนินงาน
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