
ปัจจยัที่มีผลต่อการเลอืกแนวทางการแก้ไขปัญหาน า้ท่วมในพืน้ที ่
ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววนัเพญ็  เปร่ืองนนท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 

ปีการศึกษา 2555 



ปัจจยัที่มีผลต่อการเลอืกแนวทางการแก้ไขปัญหาน า้ท่วมในพืน้ที ่
ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี   อนุมติัใหน้บัโครงงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต  
 
 

คณะกรรมการสอบโครงงาน  
 
 

__________________________________  

(รศ. ดร.อวรุิทธ์ิ  ชินกุลกิจนิวฒัน์)  
ประธานกรรมการ  

 
 

__________________________________  

(ผศ. ดร.ปรียาพร  โกษา)  
กรรมการ (อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน)  

 
 

__________________________________  

(ผศ. ดร.พรศิริ  จงกล) 
 กรรมการ  

 
 

__________________________________ 

 (รศ. ร.อ. ดร.กนตธ์ร  ช านิประศาสน์)  
                                                                                                 คณบดีส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 

 



ก 

 

 

วนัเพญ็  เปร่ืองนนท ์: ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมในพื้นท่ี
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ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 7 บ้านมาบมะค่า ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั

นครราชสีมา เกิดปัญหาน ้ าท่วมขงัในพื้นท่ีท าการเกษตร ประมาณ 400 ไร่ มากว่า 10 ปี และเม่ือ 
พ.ศ. 2554 กาจนา ภกัดีสาร ไดเ้สนอแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วมไว ้6 แนวทาง ซ่ึงแต่ละแนว
ทางการแก้ปัญหาอาจมีผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียง และประกอบกบัมีผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสม เน่ืองจากผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจมีมุมมองท่ีแตกต่างกันในการเลือกแนวทางการ
แกปั้ญหา ดงันั้น การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม ตรงตาม
ความตอ้งการของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแกปั้ญหา
น ้ าท่วม โดยการศึกษาน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถาม แลว้น ามาวิเคราะห์ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นเจา้ของท่ีดินท่ี
ถูกน ้าท่วม ประชาชนในพื้นท่ีขา้งเคียงท่ีอาจไดรั้บผลกระทบต่อแนวทางการแกปั้ญหา และผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน จ านวน 390 คน ผลการศึกษาปรากฏวา่ แนวทางท่ี 2 คือ โครงการก่อสร้างปากประตูระบาย
น ้ าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก มีความเหมาะสมทั้ งทางด้านกายภาพ ด้าน
งบประมาณ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ถึงแมว้า่แนวทางท่ี 1 คือโครงการขุดลอกบึงชะอม กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการแกปั้ญหาน ้ าท่วม ทั้งน้ี ขอ้ดีจากการแกปั้ญหาน ้ าท่วมดว้ยแนวทาง
ท่ี 2 คือ เพิ่มทางเลือกในการช่วยระบายน ้ า แต่ขอ้เสียคือ ในการก่อสร้างตอ้งใชท่ี้ดินบางส่วนจาก
เจา้ของท่ีดิน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วมคือ ประโยชน์ท่ีมีต่อชุมชน
เม่ือไดรั้บการแกปั้ญหาน ้าท่วม 
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In the area of Moo 7 Bann Mabmaka, Muang Nakhon Ratchasima District, 

Nakhon Ratchasim, the last decades, there is a flooding in the agricultural areas about 

400 rai. In 2011, Kanjana Pakdeesan presents the six flood solutions. However, the 

stakeholders are affected on these six solutions. Then, it is important to concern the 

optimize solution for the flooding area. The purposes of this study are to determine an 

optimal flood solution and to study the parameter of the selected flood solution. To 

achieve the objectives, the questionnaire is used and the result is analyzed. The 

sampling consists of 390 stakeholders included land owner, people around flood area 

and government officer. The result can be concluded that the construction of water 

gage, pipe line and manhole (Option no. 2) is an optimal flood solution for this area 

because this solution is suitable for topography, budget and environment although the 

development of the Cha-Om swamp (Option no. 1) is satisfied from most 

stakeholders. The advantage of selected flood solution (Option no. 2) is the enlarged 

drainage system but some land owners have to donate some part of their area for 

construction. Moreover, the parameter of the selected flood solution is the benefit of 

flood solution for community. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

น ้าเป็นส่ิงส าคญัต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์ปริมาณน ้าก็เป็นส่ิงส าคญัเช่นกนัหากพื้นท่ีใดมี
ปริมาณน ้ าท่ีเพียงพอเหมาะสมก็จะไม่เกิดปัญหาน ้ าท่วมและการขาดแคลนน ้ าในพื้นท่ี ซ่ึงผลท่ี
ตามมาคือความเดือดร้อนของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีนั้น ๆ เช่น ในพื้นท่ีหมู่ 7 บา้นมาบมะค่า
ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นท่ีซ่ึงเดิมใช้ในการท า
การเกษตรโดยเฉพาะการปลูกขา้วท่ีไดผ้ลผลิตเป็นอยา่งดีพื้นท่ีประมาณ 400 ไร่ ปัจจุบนัถูกน ้ าท่วม
ขงัเป็นเวลานานกวา่ 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จึงไม่สามารถท าการเกษตรและใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน
การประกอบอาชีพได ้ 

กาญจนา ภกัดีสาร (2554) ไดศึ้กษาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมขงัในพื้นท่ีต าบลหนอง
ระเวียง พื้นท่ีบริเวณหมู่ท่ี 7 บา้นมาบมะค่า ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา ผลการศึกษาในพื้นท่ีแบ่งเป็น  6 แนวทาง ไดแ้ก่ โครงการท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างทาง
วิศวกรรม  ทางเลือกท่ี 1 โครงการขุดลอกบึงชะอม  คิดเป็นเงินงบประมาณ 8,824,112 บาท 
ทางเลือกท่ี 2 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพกั คิด
เป็นเงินงบประมาณ   1,960,348 บาท ทางเลือกท่ี 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก คิดเป็นเงินงบประมาณ   2,338,924 บาท  ทางเลือกท่ี 4 โครงการขุดลอกเหมืองดิน จากบึง
ชะอม – บึงโตนด  คิดเป็นเงินงบประมาณ   572,878  บาท  และโครงการท่ีไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 
ทางเลือกท่ี 5 การเล้ียงปลานิล และทางเลือกท่ี 6 การเล้ียงกุง้ฝอย เป็นทางเลือกส าหรับประชาชนใน
พื้นท่ีท่ีสนใจจะปรับเปล่ียนความคิดเดิม ๆ จากการท านา ท าการเกษตร แลว้หันมาด าเนินการเล้ียง
สัตว ์การเปล่ียนพื้นท่ีท่ีวกิฤติท่ีถูกน ้าท่วมขงั ใหเ้ป็นโอกาสในการพฒันาพื้นท่ีท ากินของตนเอง 

แนวทางการแก้ปัญหาทั้ ง 6 แนวทางท่ีคุณกาญจนา ภักดีสารได้เสนอไว้นั้ น อาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง และประกอบกบัมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่าย 
จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งพิจารณาหาแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสียอาจมีมุมมองท่ีแตกต่างกันในการเลือกแนวทางการแก้ปัญหา เช่น ผูท่ี้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมย่อมตอ้งการน ้ าในการประกอบอาชีพของตน แต่ส าหรับบุคคลท่ีมีอาชีพอ่ืนท่ีไม่ตอ้ง
พึ่งพาน ้ าในการประกอบอาชีพอาจไม่ตอ้งการเลือกแนวทางการแก้ปัญหา เพราะปริมาณน ้ าท่ีผนั
ออกจากพื้นท่ีท่ีประสบปัญหานั้นมีปริมาณมากการผนัน ้ าอาจส่งผลให้เกิดน ้ าท่วมบริเวณพื้นท่ี
ขา้งเคียง หรือกระทบต่อแนวเขตท่ีดินของตนได ้
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ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีต่อการเลือกแนวทางการแกปั้ญหาน ้ า
ท่วมในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา และหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม เพื่อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง    ระเวยีง หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากแนวทางการแกปั้ญหาทั้ง 6 แนวทาง 
2.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อการเลือกแนวทางการแกปั้ญหาน ้าท่วม 
3.  เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีศึกษา  

 
1.3 ขอบเขตและแนวทางการศึกษา  

1.  ศึกษาแนวทางในการแกปั้ญหาน ้ าท่วมทั้ง 6 แนวทาง (กาญจนา ภกัดีสาร, 2554) และ
ด าเนินการเก็บขอ้มูลลกัษณะภูมิประเทศ พร้อมทั้งท าการลงส ารวจพื้นท่ีศึกษาบริเวณท่ี
ประสบปัญหาน ้ าท่วมและพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการแก้ปัญหาน ้ าท่วม เพื่อ
วิเคราะห์หาผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วมทั้ง 6 แนวทาง และวิเคราะห์
หาวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปได ้

2.  ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วมจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ในพื้นท่ีต าบลหนองระเวยีง บริเวณหมู่ท่ี 7 บา้นมาบมะค่า ดว้ย
แบบสอบถาม 

3.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย (1) ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากน ้ าท่วมขงั 
เช่น เจา้ของท่ีดินบริเวณท่ีถูกน ้าท่วม (2) ผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบจากการแกปั้ญหา เช่น
ประชากรในพื้นท่ีขา้งเคียง และ (3) ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ี
มีอ านาจในการพิจารณาอนุมติังบประมาณในการแกไ้ขปัญหา เพื่อหาวิธีการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปได ้

 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.  ทราบถึงปัจจยัในการตดัสินใจเลือกแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีต าบลหนอง
ระเวยีง บริเวณหมู่ท่ี 7 บา้นมาบมะค่า จากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

2.  ทราบถึงแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี และตรงตามความ
ตอ้งการของประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบทั้งสามกลุ่ม 
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บทที ่2 
ปริทศัน์วรรณกรรมงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาและสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก
แนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ี  ต าบลหนองระเวียง   อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั
นครราช สีมา  ไดท้  าการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาใชป้ระกอบการวิจยั โดยไดก้ าหนดประเด็น
การศึกษาวจิยัไวด้งัน้ี 
 2.1  พื้นท่ีศึกษา 
 2.2  ทฤษฎีการป้องกนัปัญหาน ้าท่วม  
 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการน ้า 
 2.4  การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.5  ทฤษฎีของโปรแกรม SPSS  
 2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
2.1  พืน้ทีศึ่กษา 

2.1.1 ลกัษณะทัว่ไปและประวตัิความเป็นมาของพืน้ทีศึ่กษา  
ต าบลหนองระเวียงเป็นต าบลเก่าแก่ของอ าเภอเมืองนครราชสีมา จากเดิมพื้นท่ีต าบลเป็น

พื้นท่ีป่ารกร้าง เส้นทางสัญจรไปมามีแต่รอยทางเกวยีน และเป็นทางผา่นของกองทหารในสมยัก่อน 
มีการเล่าขานของชาวบา้นว่าเดิมต าบลหนองระเวียงมีพื้นท่ีเป็นท่ีกวา้งราบลุ่มแม่น ้ า มีห้วยหนอง
คลองบึงหลายแห่งในพื้นท่ี พื้นดินมีความอุดมสมบรูณ์ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีใกลก้บัแหล่งน ้ า และแต่
ละบึงนั้นจะมีตน้ไมใ้หญ่ หลายชนิดแต่ท่ีมีมาก คือ ตน้ระเวียง ข้ึนบริเวณรอบ ๆ บึงให้นก และสัตว์
อ่ืน ๆ เขา้มาอาศยัอยู ่ต่อมามีการเกิดเป็นชุมชนในพื้นท่ีซ่ึงประชาชนท่ีเขา้มาอาศยัอยู่ในพื้นท่ีจาก
เดิมนั้น ยา้ยมาจากต าบลพะเนาและต าบลมะเริง และเร่ิมมีลูกหลานเกิดการกระจายตวัของ
ประชาชนมีการจบัจองท่ีดินท ากิน เรียกง่าย ๆ ว่าใครท่ีขยนัก็จะมีท่ีท ากินมาก และมีการตั้งเป็น
ต าบลข้ึน จึงใชช่ื้อวา่ “ต าบลหนองระเวยีง”  

2.1.2 การตั้งถิ่นฐานและววิฒันาการ 
อบต.หนองระเวียง (ดงัรูปท่ี 2.1) เป็นต าบลใหญ่มีพื้นท่ีกวา้งมีเน้ือท่ีทั้งหมด 54.77 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 32,231.25 ไร่ แรกเร่ิมนั้นชุมชนในต าบลเกิดข้ึนจาก การอพยพยา้ยเขา้มา
ท าการอาศยัอยู่จากบุคคลต าบลใกล้เคียง คือ ต าบลพะเนา สังเกตจากการใช้นามสกุลของคนใน
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พื้นท่ี แรกเร่ิมมีการตั้งถ่ินฐานท่ีบา้นโตนด เน่ืองจากบริเวณนั้นมีแหล่งน ้ า สาธารณะแลว้แบ่งแยก 
ออกเป็นหมู่บา้นต่าง ๆ ในพื้นท่ีปัจจุบนัมีจ านวน 15 หมู่บา้น ดงัน้ี  

 
หมู่ท่ี 1  บา้นยองแยง   หมู่ท่ี 9  บา้นชะอม 
หมู่ท่ี 2  บา้นหนองไทร   หมู่ท่ี 10  บา้นโตนด 
หมู่ท่ี 3  บา้นหนองม่วง   หมู่ท่ี 11  บา้นโตนด 
หมู่ท่ี 4   บา้นหนองขาม   หมู่ท่ี 12  บา้นหนองระเวยีง 
หมู่ท่ี 5   บา้นทบัชา้ง   หมู่ท่ี 13  บา้นหนองสมอ 
หมู่ท่ี 6   บา้นทบัชา้ง   หมู่ท่ี 14  บา้นโนนมะกอก 
หมู่ท่ี 7   บา้นมาบมะค่า   หมู่ท่ี 15  บา้นหนองพะลาน 
หมู่ท่ี 8   บา้นชะอม 
 

                   

รูปท่ี 2.1 อาคารท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวยีง 

ต าบลหนองระเวียง เป็นต าบลหน่ึงใน 24 ต าบลของอ าเภอเมืองนครราชสีมา (ดงัรูปท่ี 2.2) 
และไดรั้บการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็นต าบลหนองระเวียง  มีผล
เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2541 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองตั้งและเปล่ียนแปลงเขตต าบลใน
ทอ้งท่ี อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอครบุรี อ าเภอสูงเนิน อ าเภอหว้ยแถลง อ าเภอคง อ าเภอด่านขุน
ทด อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2514 มี 15 หมู่บา้น และไดรั้บยก
ฐานะจากสภาต าบลหนองระเวยีง เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวยีง เม่ือปี พ.ศ.2539  
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รูปท่ี  2.2  แผนท่ีแสดงอาณาเขตติดต่อระหวา่งพื้นท่ี 
 

2.1.3 ความส าคัญของชุมชน 
 ต าบลหนองระเวยีง เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมก่ึงชนบทประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ียงัประกอบ
อาชีพท าการเกษตร เช่น การปลูกขา้ว ท าไร่มนัส าปะหลงั ไร่ออ้ยและท่ีส าคญัคือการปลูกถัว่ฝักยาว 
แตงกวา ซ่ึงเป็นผลผลิตท่ีถูกส่งเขา้ไปจ าหน่ายในตวัเมืองมากท่ีสุดของต าบลหนองระเวียง โดยจะ
ส่งเขา้ไปจ าหน่ายท่ีตลาดสุรนคร ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ีมีรายได้ในการด ารงชีวิต ส่วนพืชไร่
เกษตรกรจะส่งเขา้โรงงานท่ีรับซ้ือผลผลิตท่ีอยูใ่กลพ้ื้นท่ี เน่ืองจากการซ้ือขายตอ้งขนส่งผลผลิตไป
ให้โรงงานท่ีรับซ้ือเอง นอกจากต าบลหนองระเวียงจะเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมแล้วยงัมีพื้นท่ี
อุตสาหกรรมในหมู่ท่ี 6 บา้นทบัชา้งในนามของนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ฯ  เป็นพื้นท่ีท่ีส าคญัของ
ต าบลหนองระเวียง เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีท าให้ประชาชนทั้งในพื้นท่ีต าบลและอ่ืน ๆ มีรายไดจ้าก
การประกอบอาชีพ เช่นเป็นพนกังานภายในโรงงาน รายไดจ้ากร้านคา้ รายได้จากหอพกั เป็นตน้ 
และนอกจากน้ีทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงยงัสามารถจดัเก็บรายไดก้ารเสียภาษีจาก
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละปีเป็นจ านวนหลายลา้นบาท ท าให้สามารถน า
ภาษีดงักล่าวมาจดัตั้งเป็นงบประมาณในการพฒันาพื้นท่ีต าบลหนองระเวียงไดต่้อไป พื้นท่ีต าบล
หนองระเวยีงยงัมีมีศูนยฝึ์กภาคสนามของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีพร้อมส าหรับ
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การให้ความรู้ในดา้นพนัธ์ุพืชต่าง ๆ และเม่ือปี พ.ศ.2554 สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จมายงัศูนยฝึ์ก
ภาคสนามของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเปิดศูนยอ์นุรักษ์ปกปักพนัธุกรรมพืชท าให้ต าบล
หนองระเวยีงเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนทัว่ไปมากข้ึน 

2.1.4 สภาพทางด้านกายภาพ 
 สภาพภูมิประเทศทัว่ไปของต าบลหนองระเวียง มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีกวา้งยาวลาดตามลุ่ม
แม่น ้ า ตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองนครราชสีมา สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่มแม่น ้ า
บางส่วนเป็นดอน บางแห่งเป็นพื้นท่ีต ่ามาก มีคลองส่งน ้ าชลประทานไหลผา่นลงสู่แม่น ้ าสาธารณะ 
ในพื้นท่ีต าบล และมีล าน ้ าบริเวณแนวเขตดา้นขา้งของ อบต. คือ ล าช่องโคเป็นล าน ้ าแยกจากล าน ้ า
มูล มีระยะทางยาวกวา่ 10 กิโลเมตร ปัจจุบนั อบต.หนองระเวียง มีส านกังานตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 3 บา้น
หนองม่วง ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอ าเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี (ดงัรูปท่ี 2.3) 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต าบลมะเริง ต าบลพะเนา และต าบลบา้นโพธ์ิ  
  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลพะเนา อ าเภอเมืองนครราชสีมา และ ต าบลพระพุทธ   
  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศใต ้ ติดต่อกบั ต าบลด่านเกวยีน และต าบลท่าจะหลุง    
  อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลด่านเกวยีน  อ าเภอโชคชยั  และต าบลหนองบวัศาลา 
  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
ในปัจจุบนั ลกัษณะประชากรในปัจจุบนั อบต.หนองระเวียง มีประชากรรวมทั้งส้ิน 10,703 

คน แยกเป็นชาย 5,173 คน หญิง 5,530 คน จ านวนครัวเรือน 3,207 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 
195.42 คนต่อตารางกิโลเมตร 

ลกัษณะดินของต าบลหนองระเวียงสภาพทัว่ไป คือ เป็นดินร่วนมีการระบายน ้ าไดดี้ เน้ือ
ดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือร่วนสีน ้ าตาลเขม้ หรือสีน ้ าตาลปนเทา ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรายสีแดง ดินน้ีเกิดจากตะกอนล าน ้าท่ีมีอาย ุความเหมาะสมของดินโดยทัว่ไปเหมาะสมในการ
ปลูกพืชไร่ และปลูกพืชผกัสวนครัว 
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รูปท่ี  2.3  แผนท่ีแสดงอาณาเขตการปกครองในพื้นท่ี 
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แหล่งน ้า ต าบลหนองระเวยีงมีแหล่งน ้าสาธารณะหลายแห่ง และมีล าน ้ าท่ีส าคญั คือล าช่อง
โค มีคลองส่งน ้ าชลประทานผา่นหลายหมู่บา้น เพื่อให้ประชาชนใชใ้นการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร (ดงัรูปท่ี 2.4) แหล่งน ้าในต าบลหนองระเวยีง มีดงัน้ี 
 ระบบประปาหมู่บา้น 8 แห่ง 
 บ่อบาดาล 160 แห่ง 
 ฝายน ้าลน้/ชะลอน ้า 7 แห่ง 
 หว้ย/หนอง/คลอง/บึง (สาธารณะ) 12 แห่ง 
 คลองส่งน ้าชลประทาน (สายหลกั) 4 สาย 
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รูปท่ี 2.4 แหล่งน ้าสาธารณะ ฝาย คลองชลประทานในพื้นท่ี  
 
2.1.5 สภาพภูมิอากาศและปริมาณน า้ฝน 
ลกัษณะภูมิอากาศโดยทัว่ไปในต าบลหนองระเวียง แบ่งเป็น 3 ฤดู โดยช่วงฤดูฝนมีฝนตก

ปานกลางถึงตกมาก ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นและแห้งแล้ง ในช่วงฤดูร้อนอากาศจะ
ค่อนขา้งร้อนมาก มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้งปีประมาณ 28-38 องศาเซลเซียส   

สภาพภูมิอากาศของอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมาจดัอยู่ในประเภททุ่งหญา้เขตร้อน
(Tropical Savanna) โดยมีลมมรสุมหลกัพดัผา่น คือ ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยพดัจากทิศ
ตะวนัออกหรือทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้อากาศหนาวเยน็และแห้งแลง้ กบัลมมรสุมตะวนัตก
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เฉียงใต ้ซ่ึงพดัจากทิศตะวนัตกเฉียงใตห้รือทิศใต ้ท าให้มีอากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุก โดยแบ่ง
ฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู 

1. ฤดูฝน เร่ิมตั้ งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ของทุกปี เร่ิมมีฝนตกชุก ตั้ งแต่เดือน
เมษายนจนถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณน ้าฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม 

2. ฤดูหนาว สภาพอากาศจะเร่ิมเปล่ียนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึง
กลาง เดือนกุมภาพนัธ์ ระยะน้ีไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็น
ลมหนาวและแหง้พดัจากประเทศจีน 

3. ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงท่ีอากาศร้อน
ท่ีสุดอยูใ่นเดือนมีนาคม 

จากสถิติขอ้มูลระดบัน ้ า ปริมาณน ้ า สูงสุด ต ่าสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2554 มี
ปริมาณน ้ าท่าและปริมาณน ้ าเฉล่ียสูงสุดในปี พ.ศ. 2553 และต ่าสุดในปี พ.ศ. 2550 ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1  ระดบัน ้า – ปริมาณน ้า สูงสุด – ต ่าสุด 

สถานี   M.180  ล าพระเพลงิ  บ.ท่าเยีย่ม  ต.บ่อปลาทอง   อ.ปักธงชัย   จ.นครราชสีมา

พืน้ที่รับน า้                864          ตร.กม. La t .          14๐_38'- 23"

ศูนย์เสาระดบั  +  219.210  ม.    ( รทก. ) Long.      101๐_53'- 29"

ปริมาณน า้ท่า ปริมาณน า้

ระดบั ปริมาณ เวลา ระดบั ปริมาณ เฉลีย่

(รสม.) ลบ.ม./วิ ( ซม. ) (รสม.) ลบ.ม./วิ ล้าน ลบ.ม. ลบ.ม./วิ

2545 7.60 137.50 17  ต.ค. 18.00 0.20 0.20 12  เม.ย. 94.41 2.99

2546 8.90 251.20 16  ต.ค. 09.00 0.38 0.38  6   ม.ค. 75.83 2.40

2547 2.10 6.60 28  มิ.ย. 06.00 0.05 0.00 19  มี.ค. 30.16 0.96

2548 4.09 - 18  พ.ย. 06.00 0.00 - 24  มิ.ย. ขอ้มูลไม่สมบูรณ์ -

2549 6.48 132.80 11  ต.ค. 18.00 0.16 0.02  1   ก.พ. 70.73 2.24

2550 2.60 5.74 11  ต.ค. 18.00 0.12 0.02 6  มี.ค. 13.40 0.42

2551 3.50 30.50 5  ต.ค. 18.00 0.18 0.05 20 เม.ย. 54.73 1.74

2552 1.83 6.18 27  พ.ค. 12.00 0.02 0.01 13 มี.ค. 28.50 0.90

2553 8.65 366.00 17 ต.ค. 06.00 0.14 0.03 21 เม.ย. 243.43 7.72

2554 5.22 60.25 19 ต.ค. 06.00 0.46 0.27 7มี.ค 126.66 4.02

สูงสุด 8.90 366.00 0.46 0.38 243.43 7.72

เฉลีย่ 5.10 110.75 0.17 0.11 81.98 2.60

ต ่าสุด 1.83 5.74 0.00 0.00 13.40 0.42

ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ ภาค ตอน. ตอนล่าง  ส านักอุทกวทิยา  กรมชลประทาน

ระดบัน า้ - ปริมาณน า้   สูงสุด - ต ่าสุด

ปีน า้

สูงสุด ต ่าสุด

วนั-เดอืน วนั-เดอืน

�  

 

2.1.6 โครงสร้างชุมชน 

1. รูปร่างชุมชน (Urban Form) การกระจายตวัของชุมชนในเขตพื้นท่ี มีลกัษณะ
รวมตวัหนาแน่นเป็นกระจุก อยูต่รงกลางบริเวณพื้นท่ีของหมู่บา้นต่าง ๆ โดยอาศยั
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เส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมต่อระหวา่งหมู่บา้น จากหมู่บา้นหน่ึงไปยงัอีกหมู่บา้นหน่ึง 
โดยเฉพาะจุดศูนยร์วมของหมู่บา้นจะมีประชาชนอาศยัอยู่หนาแน่นและปัจจุบนั
เร่ิมมีการขยายตวัของชุมชนออกมาอยูต่ามถนนสายหลกัของแต่ละหมู่บา้นมากข้ึน 

2.  โครงของชุมชน (Urban Frame) โครงของชุมชนมีการขยายเส้นทางคมนาคม 
โดยเฉพาะเส้นทางท่ีเช่ือมต่อระหว่างหมู่บา้นจะมีการกนัแนวเขตทางไวเ้ผื่อการ
เจริญเติบโตเมืองในอนาคต ส่วนบริเวณแม่น ้ าล าคลองส่วนใหญ่ยงัไม่มีการ
ขยายตวัของชุมชนไปถึง ยงัใช้ประโยชน์ส าหรับเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม การขยาย
ชุมชนในปัจจุบนัจะขยายตามโครงสร้างพื้นฐานของต าบล 

3.  ศูนยก์ลางชุมชน (Urban Center) ศูนยก์ลางชุมชนส่วนใหญ่แต่ละหมู่บา้นในพื้นท่ี
จะมีศูนยก์ลางชุมชนอยู่ท่ีวดัของแต่ละหมู่บา้นซ้ึงพื้นท่ีใดไม่มีวดัก็อาศยัวดัของ
หมู่บา้นขา้งเคียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใช้ส าหรับจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ตามประเพณี ในดา้นศูนยก์ลางทางดา้นพาณิชยจ์ะอยู่ในบริเวณเขตอุตสาหกรรม 
จะมีการคา้ขายสินคา้ต่าง ๆ มากมายในพื้นท่ี เน่ืองจากเป็นแหล่งชุมนุมคน 

4.  ศูนยร์าชการ (Civil Center) ในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียงยงัไม่มีศูนยร์าชการท่ี
เด่นชดั สถานท่ีราชการท่ีมีอยู่จะตั้งกระจายตวัทัว่พื้นท่ีต าบล แต่ปัจจุบนัสถานท่ี
ราชการท่ีมีประชาชนในพื้นท่ีมาติดต่อจ านวนมาก คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองระเวียง ตั้งอยู่หมู่ท่ี 3 บา้นหนองม่วง และศูนยฝึ์กภาคสนามมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนครราชสีมา) 
ตั้งอยูห่มู่ท่ี 7 บา้นมาบมะค่า มีพื้นท่ีกวา่ 2,500 ไร่ ใชเ้ป็นพื้นท่ีศึกษาพนัธุกรรมพืช
ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา 

5.  ศูนยก์ารศึกษาและวฒันธรรม (Education and Cultural Center) 
    โรงเรียนประถมศึกษา        4 แห่ง 
    โรงเรียนมธัยมศึกษา (ขยายโอกาส)   2 แห่ง 
    สถาบนัทางศาสนา วดั/ส านกัสงฆ ์ 10 แห่ง 

6. เส้นทางสัญจร (Movement Route) เส้นทางสัญจรท่ีส าคญัในต าบลหนองระเวียง 
คือ เส้นทางถนนลาดยางสายบา้นหนองตะคอง  – หนองม่วง (ดงัรูปท่ี 2.5) เป็น
เส้นทางท่ีตดัผา่นจากถนนราชสีมา – โชคชยั ประชาชนส่วนใหญ่ จะใชเ้ส้นทางน้ี
ส าหรับเข้าไปในตวัอ าเภอเมืองนครราชสีมา และจะมีถนนเล่ียงเมืองสายด่าน
เกวียน – จกัราช เป็นเส้นทางลดั จากต าบลด่านเกวียนไปอ าเภอจกัราช ถนนสาย
หลกัในพื้นท่ีจะเช่ือมโยงเขา้กบัถนนสายรองในต าบลได้สะดวก รูปแบบการ
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เดินทางของประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองระเวยีง ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะ
มียานพาหนะเป็นของตวัเอง เช่น รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ และมีรถประจ า
ทางส าหรับรับส่งนกัเรียน นกัศึกษา และพอ่คา้แม่คา้ท่ีน าผลผลิตทางการเกษตรไป
ขายในตวัเมือง ส่วนเส้นทางรถประจ าทาง จะมีรถประจ าทางสองแถวสายราชสีมา 
– บา้นทบัชา้ง ซ่ึงรถประจ าทางจะวิ่งเส้นทางบา้นหนองตะคลอง-หนองม่วง ส่วน
คนท่ีมีบา้นอยู่ในเขตอุตสาหกรรมนั้นจะมีรถสองแถวประจ าทางสาย 5 วิ่งผ่าน 
ส่วนคนท่ีอยู่ทางหมู่ท่ี 1 บา้นยองแยงจะมีรถประจ าทางสาย  ท่าช้าง – จกัราชวิ่ง
ผ่านและบริเวณ หมู่ 2 บา้นหนองไทรจะมีรถประจ าทางสองแถวสายราชสีมา – 
หนองไทรรับส่งผูโ้ดยสาร 

 

          
 

รูปท่ี 2.5 สายทางหลกัท่ีใชเ้ช่ือมระหวา่งหมู่บา้น 
 

2.1.7 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
ในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียงมีลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินร้อยละ 50 ของพื้นท่ีเป็นพื้นท่ี

ใช้ประกอบการทางการเกษตร และรองลงมาได้แก่ พื้นท่ีป่าสงวน พื้นท่ีพกัอาศยั  พื้นท่ีส่ิงปลูก
สร้าง พื้นท่ีแหล่งน ้า และอ่ืน (ดงัรูปท่ี 2.6) ตามล าดบั 

2.1.8 อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
 อาคารและส่ิงก่อสร้างในพื้นท่ีต าบลหนองระเวยีง มีการใชอ้าคารท่ีใกลเ้คียงกนัทั้งทางดา้น
รูปร่างและลกัษณะของอาคารทั้งความสูง รวมทั้งชนิดของวสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้างจะมีส่วนท่ี
แตกต่างออกไปก็คือ อาคาร โรงงานท่ีอยู่ในพื้นท่ีจะมีลกัษณะใหญ่เป็นอาคารควบคุมการใช้งาน 
ลกัษณะโดยรวมของอาคารแยกไดด้งัน้ี 
 1. ประเภทบา้นพกัอาศยั 1-2 ชั้น ก่อสร้างดว้ยวตัถุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
 2. ประเภทอาคารพกัอาศยัรวม (หอพกั) 1-3 ชั้น  
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 3. ประเภทอาคารโรงงาน 1-2 ชั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง 

2.1.9 สวนสาธารณะ สนามกฬีา และศูนย์เยาวชน 
ในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียงมีสวนสาธารณะบริเวณบึงชะอมท่ีมีผูค้นนิยมไปวิ่งออกก าลงั

กายในช่วงเยน็ ส่วนสนามกีฬาทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลสนบัสนุนให้เยาวชนหนัมาออกก าลงั
กายและเล่นกีฬากันให้มากข้ึนโดยมีการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงคใ์หแ้ก่ทุกหมู่ พร้อมซ้ือเคร่ืองออกก าลงักายไวป้ระจ าหมู่บา้น นอกจากน้ี ยงัมีสถานท่ี
ส าหรับออกก าลงักายอ่ืน ๆ เช่นลานกีฬาภายในโรงเรียน เป็นตน้ 

2.1.10  สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณะสุข และอืน่ ๆ 
    สถานีอนามยัประจ าต าบล/หมู่บา้น 2    แห่ง 
    สถานพยาบาลเอกชน   2    แห่ง 
    อตัราการมีและใชส้้วมราดน ้ า     ร้อยละ  100    
2.1.11 สถานีต ารวจและดับเพลงิ 
   สถานีต ารวจ (ตูย้ามหนองระเวยีง)  1    แห่ง 
   ศูนยก์ูภ้ยัฉุกเฉิน (ก าลงัก่อสร้าง)   1    แห่ง 

51%

10%

13%

2%17%

5%2%

จ านวนพื้นที่ ร้อยละ

1.พื้นที่เกษตรกรรม

2.พื้นที่อ ยู่อาศัย

3.พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง

4.พื้นที่สาธารณะประโยชน์

5.พื้นที่ป าสงวน

6.แหล่งน้ า

7.อ่ืนๆ
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2.1.12 ไฟฟ้า 
ต าบลหนองระเวียงมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 3,207 ครัวเรือน และทุกหมู่บา้นในเขตพื้นท่ี

จ  านวน 15 หมู่บา้น และในเขตอุตสาหกรรมจะมีสถานีไฟฟ้ายอ่ย 1 แห่ง และ อบต.หนองระเวียงจะ
ดูแลในด้านแสงสว่างในเวลากลางคืนโดยจดัสรรงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่อง
สวา่งเพื่อป้องกนัเหตุในยามวกิาล 

2.1.13 ประปา 
ปัจจุบนัประปาในพื้นท่ีจะมีใชทุ้กหมู่บา้นไม่มีปัญหาการขาดแคลนน ้าใช ้ไดแ้ก่ 

1. ประปาภูมิภาคใชห้มู่ท่ี 1 บา้นยองแยง 
2. ประปา อบต.หนองระเวียง ผลิตน ้ าใช้จ  านวน 5 หมู่บา้น เป็นน ้ าประปาผิวดินจาก

บึงชะอมผสมกบัประปาบาดาล  หมู่ท่ี 3 บา้นหนองม่วง หมู่ท่ี 5 บา้นทบัชา้ง หมู่ท่ี 
6 บา้นทบัชา้ง หมู่ท่ี 8 บา้นชะอม หมู่ท่ี 9 บา้นชะอม  

3. ประปาบา้นโตนด จะใชน้ ้ าจากบึงโตนดผลิตให้ประชาชน ใชจ้  านวน   2 หมู่บา้น 
หมู่ท่ี 10 บา้นโตนด หมู่ท่ี 11 บา้นโตนด 

4. ประปาบาดาลบา้นหนองพะลานใช้จ  านวน 2 หมู่บา้น บา้นหนองสมอ หมู่ท่ี 13 
หมู่ท่ี 15 บา้นหนองพะลาน 

5. ประปาบาดาลหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 บา้นหนองไทร 
6. ประปาผวิดิน หมู่บา้นหมู่ท่ี 4 บา้นหนองขาม 
7. ประปาบาดาลหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 บา้นมาบมะค่า 
8. ประปาผวิดินหมู่บา้น หมู่ท่ี 12 บา้นหนองระเวยีง 
9. ประปาผวิดินหมู่บา้น หมู่ท่ี 14 บา้นโนนมะกอก 

2.1.14 โทรศัพท์ 
ส าหรับการให้บริการทางโทรศพัท์ ส่วนใหญ่จะมีเกือบทุกครัวเรือน และในพื้นท่ียงัมีตู้

โทรศพัท์สาธารณะ ติดตั้งไวใ้นพื้นท่ี และในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีแทบทุก
ครัวเรือน 

2.1.15 ส่ิงแวดล้อม 
1. การระบายน ้าภายในพื้นท่ีการระบายน ้ าในเขตต าบลหนองระเวียง มีการระบายน ้ า

ไปตามสภาพของพื้นท่ี น ้ าจะซึมลงสู่ผิวดินไปตามธรรมชาติ และมีการระบายน ้ า
ไปตามคลองชลประทาน และไหลลงสู่ท่ีต ่ากว่าเสมอ การใช้น ้ าของประชาชน
ส่วนใหญ่จะใชน้ ้าประปา เน่ืองจากสะดวกและใชไ้ดต้ลอดเวลา ส่วนน ้ าจากแม่น ้ า
ล าคลองหรือบ่อบาดาลนั้นจะใชส้ าหรับท าการเกษตร 
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2. แหล่งน ้าเสียและปริมาณน ้าเสียในพื้นท่ี ตามบา้นพกัอาศยัจะมีการใชบ้่อเกรอะ บ่อ
ซึม ส่วนอาคารโรงงานในพื้นท่ีจะมีการติดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสียของแต่ละโรงงาน
บ าบดัก่อนปล่อยลงสู่บ่อและตก ตะกอนต่อไป 

3. ปัญหาน ้ าเสียในปัจจุบนัยงัไม่เกิดปัญหาท่ีรุนแรงระหว่างน้ี อบต.หนองระเวียง
ก าลงัเตรียมในดา้นการดูแลปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน มีการประชุมปรึกษาหารือกนัของ
คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขต่อไป 

4. การจดัการมูลฝอย การเก็บขนขยะมูลฝอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
มีรถเก็บขยะบริการ จดัเก็บขยะในพื้นท่ี ทั้งในหมู่บา้นและในเขตอุตสาหกรรม 
แนวโน้มปัญหามูลฝอยในอนาคต บริเวณท่ีน่าจะเกิดปัญหามากท่ีสุดคือ บริเวณ
เขตอาคารบา้นพกัอาศยัรวมในเขตอุตสาหกรรมและบริเวณหมู่บา้นออมทรัพยท่ี์
ก าลงัก่อสร้างในพื้นท่ี เน่ืองจากมีการอยู่กนัหลายครอบครัว และพื้นท่ีมีจ  านวน
จ ากดั จึงไม่สามารถท าการฝังหรือเผาไดจึ้งน่าจะส่งผลกระทบต่อไปในอนาคต 

2.1.16 ภูมิทศัน์ 
ลกัษณะทางภูมิทศัน์ มีลกัษณะเป็นชุมชนชานเมือง ยงัมีความเป็นชนบทอยู่มาก เน่ืองจาก

พื้นท่ีส่วนใหญ่ยงัประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ และปลูกพืชผกัสวนครัว (ดงัรูปท่ี 2.7) 
บริเวณท่ีขยายตวัทางดา้นติดเขตอุตสาหกรรมจะมีการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วในอนาคต 

 

       
 

       
รูปท่ี 2.7 พื้นท่ีเกษตรกรรม 
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2.1.17 สภาพทางด้านเศรษฐกจิ 
1. ลกัษณะทางดา้นเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร 

ส่วนประชากรวยัแรงงานจะประกอบอาชีพท าอาชีพรับจา้งในเขตโรงงาน
อุตสาหกรรม ลกัษณะการประกอบอาชีพทางการเกษตรมีการท านาปลูกขา้ว
ตามฤดูกาล ท าสวน ปลูกพืชผกัผลไมใ้นช่วงฤดูต่าง ๆ ตามสภาพพื้นท่ี มีการ
เล้ียงสัตว ์เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และเล้ียงปลาในบ่อปลาในพื้นท่ีของ
ตนเอง ปัจจุบนัรายไดข้องประชาชนในพื้นท่ี มีรายไดท่ี้เพียงพอในระดบัหน่ึง  

2. แรงงานและการจา้งงาน ในพื้นท่ีต าบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จึงใชแ้รงงานกนัเองภายในครอบครัว จะมีการจา้งแรงงานกนัในช่วงเก็บเก่ียว
ผลผลิต เช่น ช่วงเก่ียวข้าว หรือ เก็บหัวมนัส าปะหลัง ส่วนประชาชนท่ีใช้
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้ค่าจา้งแรงงานตามอตัราการจา้งงาน 
ค่าแรงงานตามค่าแรงของจงัหวดันครราชสีมา การคาดการณ์ดา้นแรงงานและ
จา้งงานในอนาคตเม่ือมีเขตอุตสาหกรรมเขา้มารองรับ การจา้งงานในพื้นท่ีจะ
ไม่มีปัญหาการวา่งงานเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาแลว้ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
เป็นต าบลหน่ึงท่ีอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครราชสีมา อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
ประมาณ 15 กิโลเมตร พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ประชาชนยงัประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ท าไร่มนั
ส าประหลงั ไร่ออ้ย ท าสวน และท านา ตามฤดูกาล ประชาชนในพื้นท่ียงัมีความเป็นอยูแ่บบชนบท 
มีการอยู่อาศยักนัแบบครอบครัวใหญ่ และอนุลกัษณ์ไว ้ซ่ึงวฒันธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นเทศกาล
สงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ โดยผูน้ าในพื้นท่ีจะมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ เพื่อให้
ลูกหลานไดสื้บทอดต่อไป ปัจจุบนัในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียงก าลงัไดรั้บผลกระทบจากการพฒันา
พื้นท่ีขา้งเคียง เกิดจาการขยายเมือง ขยายพื้นท่ีพกัอาศยัมีการขุดดิน ถมดินในพื้นท่ีบริเวณขา้งเคียง 
ท ากิจการบา้นจดัสรร ท าให้เกิดปัญหาน ้ าท่วมขงัในพื้นท่ี (ดงัรูปท่ี 2.8) ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดมานาน
หลายปี ปัจจุบนัมีพื้นท่ีประมาณ 400 ไร่ ของประชาชนในพื้นท่ีถูกน ้ าท่วมขงัตลอดปีไม่สามารถท า
นาหรือท าการเกษตรในพื้นท่ีไดจึ้งตอ้งพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาให้มีความสอดคลอ้งกบั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และตอ้งค านึงถึงงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความตอ้งการของเจา้ของท่ีดิน 
ความตอ้งการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินซ่ึงมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติังบประมาณในการแกปั้ญหา
และประชาชนขา้งเคียงท่ีอาจไดรั้บผลกระทบในการแกปั้ญหา 

 ขอ้จ ากดัในการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในพื้นท่ีท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ในพื้นท่ีขา้งเคียงจุดเช่ือม
ต่อบริเวณท่ีน ้าท่วมขงัในพื้นท่ีนั้นซ่ึงเป็นทางระบายน ้าเขา้เป็นบึงสาธารณะไดแ้ก่ บึงชะอม (ดงัรูปท่ี 
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2.9) ซ่ึงเป็นบึงขนาดใหญ่มีพื้นท่ีประมาณ 79 ไร่ ใช้ส าหรับผลิตน ้ าประปาใช้ในพื้นท่ี  5 หมู่บา้น 
ประมาณ 700 ครัวเรือน ซ่ึงแนวทางการแกปั้ญหาท่ีคุณกาญจนา ภกัดีสารเสนอไว ้6 แนวทาง มีค่า
ด าเนินการแต่ละโครงการไม่เท่ากนั ผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละฝ่ายอาจมองการแกปั้ญหาไม่เหมือนกนั เช่น  

(1) เจา้ของท่ีดินอาจคิดวา่จะใชว้ธีิใดก็ไดใ้หผ้นัน ้าออกจากพื้นท่ีของตนใหส้ามารถกลบัมา
ท าการเกษตรหรือใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพไดด้งัเดิม  

(2)  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติังบประมาณในการแกปั้ญหาดงักล่าว 
ดา้นผูบ้ริหารอาจมองถึงความคุม้ค่าในการลงทุนเปรียบเทียบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
กบังบประมาณท่ีเสียไป  

(3) ผูไ้ดรั้บผลกระทบท่ีมีท่ีอยูอ่าศยั ท่ีดินท ากินอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีท่ีถูกเสนอไว้
เป็นแนวทางส าหรับการแกปั้ญหา  

ซ่ึงวธีิแกปั้ญหาโดยใชส่ิ้งก่อสร้างทางวศิวกรรมอาจมีผลกระทบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งในกลุ่มท่ี 3 
ทั้งปริมาณน ้าท่ีผนัออกอาจเขา้ท่วมท่ีดินท่ีอยูอ่าศยั และการก่อสร้างอาจตามแนวทางอาจมีการลุกล ้า
หรือผา่นท่ีดินบริเวณดงักล่าว ผลกระทบเหล่าน้ียอ่มเป็นประเด็นให้เกิดปัญหา ความขดัแยง้ทั้งส้ิน 
จึงตอ้งหาแนวทางท่ีตรงต่อความตอ้งการของผูไ้ดรั้บผลกระทบทุกฝ่าย เพื่อเป็นการแกปั้ญหาแบบ
ยัง่ยนื เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและงบประมาณ ต่อไป 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.8 น ้าท่วมภายในพื้นท่ีหมู่ท่ี 7 บา้นมาบมะค่า 
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รูปท่ี 2.9 น ้าในบึงชะอม 
 
2.1.18 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ภายใต้

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2554 – 2558) เป็นการก าหนดวา่ในอนาคต องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองระเวียงจะเป็นไปในทิศทางใด  และเป็นเคร่ืองมือก าหนดแนวทางการพฒันาของ
แผนพฒันาต าบล 3 ปี วา่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยมีรายละเอียดแนวทางการพฒันาตามวิสัยทศัน์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระ
เวียง “ส่ิงแวดล้อมดี  ชุมชนเข็มแข็ง  คนดีมีคุณภาพ   มีการบริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมผสาน
ภาครัฐและเอกชน” ดงันั้นหลกัในการบริหารจดัการองคก์รเพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีจึงมุ่งเนน้ในการพฒันาในทุกดา้น ไดแ้ก่  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อก่อสร้าง และซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ดา้นอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ดา้นคมนาคม
ขนส่ง ดา้นความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและดา้นเศรษฐกิจ 
แนวทางการพฒันา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วข้ึน โดยเนน้การมีมาตรฐาน และเกิดความ
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ยุติธรรม ดงัน้ี ก่อสร้าง และปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน เส้นทางคมนาคม ก่อสร้าง 
และปรับปรุงบ ารุงรักษาสะพาน เหมือง คลองชลประทาน แหล่งน ้ าธรรมชาติ ทาง
ระบายน ้า ฝาย ระบบประปา ทางคมนาคมขา้มล าน ้ า บ่อบาดาล และก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ โทรศพัท ์และระบบเสียงตามสาย 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ เพื่อสนบัสนุนเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน ทางเศรษฐกิจ ระดบับุคคล ครอบครัวและชุมชนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะผลิตผล
ทางการเกษตรและการแปรรูปสินคา้ทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทกัษะ
ในการพฒันาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินคา้และสามารถขยายการตลาดไปสู่
ตลาดกลาง แนวทางการพฒันา คือ ส่งเสริมศกัยภาพและขีดความสามารถในการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเสริมสร้างและเพิ่มทกัษะอาชีพของครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อเสริมสร้างทกัษะของคนภายในชุมชนทั้ง
ทางดา้นจิตใจ ดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นสวสัดิการและสังคม ดา้น
กีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ แนวทางการพฒันา คือ การพฒันาดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน การพฒันาและส่งเสริม
การศึกษา การพฒันาส่งเสริมดา้นสุขภาพและอนามยั การพฒันาและส่งเสริมดา้น
สวสัดิการชุมชน และการพฒันา และส่ิงเสริมดา้นกีฬาและการนนัทนาการ 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มอนั
พึงปรารถนาร่วมกนัไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน แนวทางการพฒันา การบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการ 
และรณรงคก์ารก าจดัขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกลูอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการท่ีดี เพื่อสนบัสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วน
ร่วมในการพฒันาและตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล แนว
ทางการพฒันา คือ สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การใหบ้ริการประชาชนตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

6. ยุทธศาสตร์การจดัระเบียบชุมชนและการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อ
ส่งเสริมระบบความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน แนวทางการ
พฒันา การพฒันาและจดัระเบียบของชุมชนและสังคม ส่งเสริมอตัราการป้องกนั 
เฝ้าระวงั รักษาบ าบดัผูเ้ส่ียง ผูติ้ดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เขม้แข็ง ส่งเสริม
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ระบบความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
อุบติัเหตุ อุบติัภยั อาชญากรรม และการบรรเทาสาธารณภยั  

ตามยุทธศาสตร์การพฒันาในด้านต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้วนั้น การบริหารงานในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมุ่งเน้นให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและจะตอ้งด าเนินการภายใต ้
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นตวัก าหนดทิศทางการด าเนินการท่ี
เหมาะสมและถูกตอ้งในการบริหารราชการในหน่วยงานและเกิดประโยชน์สูงสุดในการจดัสรร
งบประมาณในการพฒันาพื้นท่ีต าบล 
 
2.2 การป้องกนัปัญหาน า้ท่วม 

การป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม คือสภาพท่ีมีน ้ านองข้ึนมาบนผิวดินเป็นเวลานาน ก่อให้เกิด
ความยากล าบากในการสัญจร การอยูอ่าศยั หรือท าให้พื้นท่ีไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ เม่ือเกิด
น ้าท่วมขงัข้ึนในพื้นท่ีก็แสดงวา่น ้าฝนไม่สามารถระบายออกจากพื้นท่ีไดท้นัท่วงที สามารถป้องกนั
การเกิดปัญหาน้ีไดโ้ดยการออกแบบสภาพทางกายภาพให้เอ้ืออ านวยต่อการระบายน ้ าดีออกจาก
พื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

1  พิจารณาปัญหา หรือส่ิงท่ีเป็นตน้เหตุท าใหเ้กิดน ้าท่วม แบ่งได ้3 กรณี คือ จากน ้ าฟ้า น ้ า
จากแหล่งเก็บกกัน ้า และน ้าทะเลหนุน 
1.1 น ้ าท่วมจากน ้ าฟ้า (Precipitation) ซ่ึงน ้ าฟ้าหมายถึง สภาวะของน ้ าท่ีตกลงมาจาก

ทอ้งฟ้า อาจจะเป็นลกัษณะ ฝน หิมะ ละอองหรือลูกเห็บ โดยทัว่ไปแลว้ถือวา่ฝน
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดอุทกภยั และฝนท่ีมีปริมาณมากจนท าให้เกิดอุทกภยั
ไดน้ั้นมาจากพายฝุน  

1.2 น ้ าจากแหล่งเก็บกกัน ้ า หรือระบบควบคุม (Control System) เช่น เข่ือน อ่างเก็บ
น ้า ประตูระบายน ้า ฝายทดน ้า ฯลฯ โดยสาเหตุใหญ่ ๆ ท่ีท าให้น ้ าท่วมคือ (1) การ
ระบายน ้ าส่วนเกินในปริมาณมาก ทิ้งออกไปเพื่อให้เกิดความมัน่คงปลอดภยัต่อ
แหล่งเก็บกกัน ้าดงักล่าว กรณีน้ีจะท าใหเ้กิดน ้ าท่วมพื้นท่ีลุ่มสองฝ่ังล าน ้ าดา้นทา้ย
น ้าในลกัษณะค่อย ๆ ท่วม และ (2) น ้ าท่วมอนัเกิดจากการวิบติัของระบบควบคุม
ดงักล่าว เช่น เข่ือนพงั อ่างเก็บน ้ าแตก ประตูระบายน ้ าไม่อาจท าหนา้ท่ีได ้กรณีน้ี
จะก่อให้เกิดน ้ าหลาก มีความรุนแรงมากกว่าน ้ าป่า และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนก็
มากกวา่เช่นกนั   

1.3 น ้ าท่วมจากน ้ าทะเลหนุน เกิดในพื้นท่ีอยู่ติดทะเล ลักษณะการท่วมเกิดจาก
ระดบัน ้ าทะเลยกตวัสูงในช่วงน ้ าข้ึนแลว้ท่วมพื้นท่ีโดยตรง กบัน ้ าทะเลไหลยอ้น
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เขา้สู่ล าน ้ า เพิ่มระดบัน ้ าในล าน ้ าท่ีระบายน ้ าจากลุ่มน ้ าตอนบนข้ึนไป สูงข้ึนจน
เอ่อออกท่วมพื้นท่ีสองฝ่ัง และเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้ าของพื้นท่ีลุ่มน ้ า
ตอนบนดงักล่าว ซ่ึงหากเกิดน ้าท่วมในพื้นท่ีดงักล่าวอยูแ่ลว้ก็จะยิง่ท่วมนานยิง่ข้ึน 

2. พิจารณาถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดน ้าท่วม   การเกิดน ้ าท่วมโดยทัว่ไปนั้นมกัเกิด
จากสาเหตุต่อไปน้ี คือ การเกิดน ้ าท่วมขงัในท่ีราบลุ่ม เน่ืองมาจากความไม่สมดุล
ระหวา่ง ปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าฝนท่ีซึมลงสู่ใตดิ้น และ ปริมาณน ้ าผิวดินท่ีไหลหรือ
ระบายออกจากพื้นท่ีนั้น ถา้ปริมาณน ้ าฝน มากกวา่ปริมาณน ้ าฝนท่ีซึมลงสู่ใตดิ้น และ
ปริมาณน ้ าผิวดินท่ีไหลหรือระบายออกจากพื้นท่ีรวมกนั ก็จะเกิดการท่วมขงั ความ
รุนแรงของการท่วมขงัไม่มากนกั ค่อยเป็นค่อยไป แต่อาจกินเวลานานกวา่จะระบายน ้ า
ออกไดห้มด  
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการระบายน ้าจากพื้นท่ีเกิดจากสาเหตุต่อไปน้ี 
2.1 การสร้างถนน การวางผังเมืองไม่เหมาะสม สร้างเป็นแหล่งชุมชน แหล่ง

อุตสาหกรรม ฯลฯ ขวางทางน ้ าไหลหรือพื้นท่ีระบายน ้ าตามธรรมชาติ แลว้ไม่
สร้างอาคารระบายน ้ า เช่น ท่อระบายน ้ า คูหรือคลองระบายน ้ า ท่ีเหมาะสม
เพียงพอกบัการระบายน ้า 

2.2 แผน่ดินทรุด หรือหนา้ดินถูกกดัเซาะชะลา้ง ท าให้พื้นท่ียิ่งต ่าลงไปกวา่เดิม ท าให้
เกิดน ้ าท่วมขงัมากและนานข้ึน เพราะการระบายน ้ าออกไปจากพื้นท่ีไม่สะดวก
เหมือนแต่ก่อน 

3. พิจารณาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ 
3.1  ตอ้งวางผงัเมืองใหเ้หมาะสม รักษาระบบระบายน ้ าตามธรรมชาติให้คงไว ้เพื่อใช้

ระบายน ้าจากพื้นท่ี แต่หากมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาพื้นท่ีเป็นแหล่งชุมชน แหล่ง
อุตสาหกรรม ฯลฯ ขวางทางน ้ าไหล หรือพื้นท่ีระบายน ้ าตามธรรมชาติ จะตอ้ง
ก่อสร้างระบบระบายน ้าทดแทนส่วนท่ีสูญไป 

3.2 การก่อสร้างถนนจะตอ้งวางระบบการระบายน ้า เช่น ท่อลอด สะพาน ท่ีเหมาะสม
ทั้งต าแหน่งท่ีตั้ง จ  านวนและขนาด 

3.3 ในพื้นท่ีท่ีมีการทรุดตอ้งไม่สูบน ้าใตดิ้นมาใชโ้ดยปราศจากการควบคุม ตอ้งมีการ
ป้องกนัการกดัเซาะชะลา้งหนา้ดินออกจากพื้นท่ีดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น การ
ใชห้ญา้แฝก การปลูกพืชคลุมดิน เป็นตน้ 

3.4 การขดุลอกหนองและบึง เป็นงานขุดลอกดินในหนองและบึงธรรมชาติท่ีต้ืนเขิน 
ให้มีความลึกจนสามารถเก็บน ้ าได้เพิ่มมากข้ึน สภาพของหนองและบึงโดย
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ธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นแอ่งน ้ าหรือบริเวณท่ีลุ่มซ่ึงมีความสมดุลตาม
ธรรมชาติในการเก็บน ้ าไวไ้ด้จ  านวนหน่ึง  ถ้าหากปีใดมีฝนตกจนน ้ าไหลลง
หนองมีปริมาณมากกว่าปกติ น ้ าจ  านวนมากเกินไปนั้นจะระบายออกไปตาม
ช่องทางระบายน ้ าท่ีมีในบริเวณท่ีต ่าไดเ้อง  จนสามารถเก็บน ้ าไวไ้ดเ้ท่ากบัระดบั
สันของช่องทางระบายน ้ านั้น หนองและบึงโดยส่วนใหญ่จะมีลกัษณะแบนและ
ต้ืน   เน่ืองจากน ้าท่ีไหลลงหนองและบึงมกัจะชะพาดินลงไปตกตะกอนทบัถมกนั
อยู่ทุกปีจึงท าให้หนองและบึงจ านวนมากเก็บน ้ าไวไ้ดไ้ม่ลึกนกั   และมีน ้ าไม่
พอใชไ้ดต้ลอดฤดูแลง้ เพราะน ้าระเหยหมดไปเสียก่อน การเพิ่มปริมาณน ้ าเก็บกกั
ในหนอง และบึงท่ีต้ืนเขินให้มากข้ึน อาจกระท าไดด้ว้ยการสร้างเข่ือนดินขนาด
เล็กปิดกั้นช่องต ่าท่ีเป็นช่องระบายน ้ าไว ้ ซ่ึงสามารถเพิ่มระดบัความลึกของน ้ าท่ี
ตอ้งการจะเก็บกกัในหนองและบึงให้มากข้ึนกวา่เดิมได ้ การปรับปรุงหนองและ
บึงให้ เก็บน ้ ามากข้ึนโดยวิธีน้ีจะเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนกั แต่มกัมีปัญหาเก่ียวกบั
น ้ าท่ีเพิ่มสูงนั้นจะแผ่ออกไปท่วมพื้นท่ีเพาะปลูกตามขอบหนองและบึงเป็น
บริเวณกวา้ง จนไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได ้การขุดลอกดินท่ีกน้หนองและ
บึงให้ลึกลง จึงเป็นวิธีการเพิ่มจ านวนน ้ าท่ีจะเก็บให้เพียงพอกบัความตอ้งการได้
อีกวิธีหน่ึง   ซ่ึงวิธีการน้ีสามารถเพิ่มปริมาณน ้ าในหนองและบึงโดยมีระดบัน ้ า
เก็บกกัเท่ากบัท่ีเคยเป็นอยู่ตามปกติ  แต่ควรพิจารณาถึงค่าใชจ่้ายอยา่งรอบคอบ 
เน่ืองจากจ านวนน ้ าท่ีเก็บได้มากข้ึนนั้ น จะต้องขุดดินท่ีก้นหนองและบึง
น าออกไปทิ้งดว้ยปริมาณท่ีเท่า ๆ กนันัน่เอง น ้ าในหนองและบึงสามารถสูบข้ึน
ไปใชป้ลูกพืชผกัสวนครัว  ปลูกพืชไร่  ใชเ้ล้ียงสัตวต์ลอดจนใชส้ าหรับอุปโภค
บริโภคภายในหมู่บา้น และใชเ้ป็นแหล่งน ้าเพื่อการเล้ียงปลาไดด้ว้ย 

3.5 งานสระเก็บน ้ า  สระเก็บน ้ าคือแหล่งเก็บขงัน ้ าฝน น ้ าท่า หรือน ้ าท่ีไหลออกมา
จากดินดว้ยการขุดดินให้เป็นสระส าหรับเก็บขงัน ้ า โดยมีขนาดความยาว ความ
กวา้ง และความลึกของสระ ตามจ านวนน ้ าท่ีตอ้งการจะเก็บไวใ้ชง้าน สระเก็บน ้ า
ส่วนใหญ่มีขนาดความจุน้อยนิยมสร้างในทอ้งท่ีซ่ึงไม่มีล าน ้ าธรรมชาติหรือใน
สภาพภูมิประเทศท่ีไม่เอ้ืออ านวยให้ท าการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าและท่ีเก็บกกัน ้ า
ประเภทอ่ืน งานสระเก็บน ้ าประกอบดว้ยงานขุดดินให้เป็นสระ  แลว้น าดินท่ีขุด
ข้ึนมานั้นถมเป็นคนัลอ้มรอบขอบสระ    บางแห่งอาจลอ้มเพียงสามดา้น หรือบาง
แห่งถมเป็นคนัลอ้มขอบสระเฉพาะส่วนล่างในแนวต ่าให้เป็นรูปโคง้  อย่างใด
อยา่งหน่ึง โดยข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิประเทศของแต่ละแห่ง น ้ าท่ีเก็บกกัไวใ้นสระ
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อาจเป็นน ้ าท่ีไหลมาบนผิวดิน ไหลมาตามร่องน ้ าเล็ก ๆ และน ้ าท่ีไหลซึมหรือ
ไหลพุออกมาจากดินลงสู่สระ  น ้ าในสระส่วนใหญ่จะขงัอยูใ่นส่วนล่างซ่ึงไดขุ้ด
ดินออกไป โดยมีระดบัน ้ าเก็บกกัอยูสู่งกวา่ผิวดินขา้งเคียงเพียงเล็กนอ้ย     หรือ
ในบางทอ้งท่ีอาจเก็บขงัน ้ าทั้งหมดไวต้  ่ากว่าผิวดินธรรมชาติ น ้ าในสระเก็บน ้ า
สามารถน าไปใชป้ลูกพืชผกัสวนครัว   ใชเ้ล้ียงสัตว ์ ตลอดจนใชส้ าหรับอุปโภค
บริโภคภายในหมู่บา้น  และใชเ้ป็นแหล่งน ้ าเพื่อการเล้ียงปลาไดด้ว้ย (ปัญหาและ
สาเหตุทัว่ไปของการเกิดน ้าท่วม,ออนไลน์) 

 
2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดการน า้ 

2.3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยัง่ยนื 
ปัญหาเร่ืองน ้ าแตกต่างจากปัญหาอ่ืนโดยส้ินเชิงตรงท่ีไม่สามารถแก้ไขเฉพาะแห่งหรือ

เฉพาะจุดได ้เพราะล าน ้ามีความยาวและมีการไหลผา่นพื้นท่ีหรือชุมชนต่าง ๆ ต่อเน่ืองกนัไป ดงันั้น 
การแกปั้ญหาเร่ืองน ้ าท่วมหรืออุทกภยัจะตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองน ้ าโดยเฉพาะโดย
จะตอ้งศึกษา และวเิคราะห์ปัญหาอยา่งเป็นระบบทั้งลุ่มน ้ าเลยทีเดียว ถา้เป็นไปไดค้วรจะด าเนินการ
เร่ืองน้ีเป็นวาระแห่งชาติโดยเร่งด่วนท่ีสุด 

ปัญหาท่ีท าให้เกิดน ้ าท่วมในประเทศไทยเกิดจากปัจจยัหลกั 2 อย่าง คือ ธรรมชาติ และ
มนุษย ์ โดยปัจจยัขอ้แรกควบคุมไดย้ากมาก จึงจ าเป็นตอ้งหาวิธีการ และบริหารจดัการให้ปัจจยัท่ี
สองอยูร่่วมกบัปัจจยัแรกใหไ้ด ้เพื่อใหปั้ญหาท่ีหนกัมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด แนวทางแกไ้ขปัญหาควร
พิจารณาจากทั้งมาตรการใชส่ิ้งปลูกสร้างและมาตรการท่ีไม่ตอ้งใชส่ิ้งปลูกสร้าง ดงัน้ี 

1. การแกปั้ญหาท่ีสะสมมาตั้งแต่อดีตและด ารงอยู่ในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
บา้นเรือน การขยายตวัของชุมชนท่ีอยูริ่มแม่น ้ าสายส าคญั ๆ ท่ีในระยะหลงัไม่ได้
ปลูกบา้นมีใต้ถุนสูงเลยระดบัน ้ าหลาก แต่ไปนิยมรูปแบบบา้นแบบยุโรป หรือ
ตะวนัตก โดยมิไดต้ระหนกัถึงปัญหาท่ีจะตามมาเม่ือมีการหลากลน้ตล่ิง หรือการ
ถมท่ีสร้างบ้านจดัสรรหรือขยายเมืองไปในทิศทางท่ีเป็นท่ีต ่าหรือท่ีลุ่มซ่ึงเป็น
จุดอ่อนท่ีจะถูกน ้ าท่วมไดง่้ายเม่ือเกิดฝนตกเน่ืองจากประสิทธิภาพการระบายน ้ า
ไม่ดีพอจะตอ้งใชม้าตรการต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
- การป้องกนัปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก คือ น ้ าท่ีจะหลากเขา้ท่วมโดยใช้

มาตรการปิดลอ้มพื้นท่ีหรือชุมชนท่ีไม่ตอ้งการให้ถูกน ้ าท่วม โดยการก่อสร้าง
ระบบป้องกนัน ้าท่วมโดยรอบ ไดแ้ก่ การก่อสร้างคนักั้นน ้ าตามแนวล าน ้ าหรือ
ใกลเ้คียงล าน ้ าในระยะถอยร่น การยกระดบัของถนนบางสายให้สูงกวา่ระดบั



25 

น ้าหลากสูงสุด รวมถึงการก่อสร้างประตูน ้าตามคู คลองต่าง ๆ เป็นตน้ เพื่อปิด
กั้นไม่ใหน้ ้าจากภายนอกเขา้มาในพื้นท่ีป้องกนัได ้ 

- การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน คือ ฝนท่ีตกหนกัลงในพื้นท่ีโดยตรง
โดยการแกไ้ขปรับปรุงระบบระบายน ้าใหมี้ประสิทธิภาพสามารถรองรับอตัรา
การไหลไดอ้ย่างเหมาะสม และจดัหาพื้นท่ีบางส่วนส าหรับท าเป็นแก้มลิง 
หรือบึงพกัน ้ าฝนชัว่คราว พร้อมติดตั้งสถานีสูบน ้ า เพื่อสูบน ้ าระบายออกจาก
พื้นท่ีกรณีท่ีน ้าภายนอกสูงกวา่ระดบัน ้าภายในพื้นท่ีป้องกนั 

- ให้มีการออกแบบ และก่อสร้างคลองระบายน ้ าหรือคลองผนัน ้ าสายใหม่ เพื่อ
ผนัน ้าจากล าน ้าเดิมท่ีเคยไหลผา่นพื้นท่ีโดยตรงออกไปทิ้งยงัจุดท่ีตอ้งการ เพื่อ
มิใหเ้กิดการไหลบ่าเขา้ท่วมพื้นท่ีป้องกนั 

- ใหมี้การเร่งออกประกาศและบงัคบัใชก้ฎหมายผงัเมืองอยา่งเคร่งครัด และแจง้
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลกระทบจากการใช้พื้นท่ี หรือการก่อสร้าง
อาคาร บา้นเรือน ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางของผงัเมือง เพื่อสร้างจิตส านึก
และเรียนรู้กบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 

- ใหจ้ดัหาหรือจดัท าบึงพกัน ้าหรือแกม้ลิงของเมืองหรือชุมชนนั้น ๆ 
2. การป้องกนัปัญหาใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เป็นการหามาตรการเพื่อเตรียมการ

ป้องกนัปัญหา ดงัน้ี 
- พื้นท่ีท่ีอยูริ่มแม่น ้ าให้มีการยกร่างกฎหมายโดยอาจออกประกาศเป็นพระราช

กฤษฎีกา เพื่อกนัเขตแม่น ้ าสายส าคญั ๆ ซ่ึงในประเทศไทยมีอยู่ 25 ลุ่มน ้ า 
เหมือนการเวนคืนท่ีเพื่อสร้างถนน โดยเฉพาะบริเวณท่ีราบลุ่มสองฝ่ังแม่น ้ า
หรือยา่นชุมชนท่ีคาดวา่จะมีการขยายตวัในอนาคต และมีโอกาสเกิดการหลาก
ลน้ตล่ิงเขา้ไปท่วมได ้ ส่วนความกวา้งวดัจากแม่น ้ าออกไปสุดแนวเขตเป็น
ระยะเท่าใดข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี ทั้งน้ีจะตอ้งมีการศึกษา
และจดัท าเป็นลุ่มน ้าไป โดยก าหนดใหพ้ื้นท่ีดงักล่าวเป็นเขตท่ียอมให้น ้ าหลาก
ท่วมได ้(Flood plain) หรือจะเรียกวา่ พื้นท่ีควบคุมน ้าท่วม 

- ให้มีการก่อสร้างแนวคนัดินกั้นน ้ าหรือถนนท่ีมีความสูงเหนือระดบัน ้ าหลาก
สูงสุดตามแนวเขตพื้นท่ีควบคุมท่ีประกาศเพื่อป้องกนัน ้ ามิให้น ้ าหลากท่วม
พื้นท่ีภายนอก 

- ให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมส่ิงปลูกสร้างท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ในพื้นท่ี
ควบคุม เป็นตน้วา่หากใครจะปลูกสร้างอาคารบา้นเรือนหรือท่ีอยูอ่าศยัจะตอ้ง
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ปลูกแบบยกพื้นมีใตถุ้นสูงพน้ระดบัน ้ าหลากสูงสุดท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตหรือ
ปลูกบา้นแบบลอยน ้ าได ้ ห้ามถมดินเพื่อก่อสร้างโดยเด็ดขาด เพื่อมิให้มีการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม และเพื่อให้ทุกคนรู้สภาพปัญหาของตวัเอง และ
พร้อมท่ีจะยอมรับกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต พร้อมกนันั้นก็จะไดเ้ตรียม
หาทางพึ่งพาตนเองซ่ึงจะช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาแต่
ละคร้ังลงไดม้าก 

- รณรงค์ให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเขม้งวดกวดขนัและเร่งปลูกฝัง และ
สร้างจิตส านึกเพื่อใหม้าตรการสัมฤทธ์ิผลแบบยัง่ยนืแทนการไล่ตามแกปั้ญหา
ดินพอกหางหมูแบบไม่รู้จบ 

3. ท่ีต  ่าหรือท่ีลุ่มท่ีเป็นจุดอ่อนต่อการถูกน ้าท่วม  
- น ามาตรการทางดา้นกฎหมายผงัเมืองรวมมาบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดย

ก าหนดให้พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะดงักล่าวเป็นพื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรม ไม่ควรท า
เป็นพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

- หา้มมิใหมี้การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีให้แตกต่างไปจากสภาพ
เดิมโดยการถมท่ี การปลูกสร้างบ้านเรือนให้ปลูกสร้างตามลกัษณะทาง
กายภาพของพื้นท่ีเป็นหลกั เช่น ปลูกแบบมีใตถุ้นสูง หรือปลูกบา้นลอยน ้ าได ้
เป็นตน้ 

นอกจากการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาดงัท่ีกล่าวแลว้อาจตอ้งมีมาตรการอ่ืนเขา้มาช่วยเสริม 
ไดแ้ก่ การเร่งก่อสร้างเข่ือน และอ่างเก็บน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าท่ีมีน ้ าท่วมซ ้ าซาก เช่น ลุ่มน ้ ายม การ
ก่อสร้างฝายแบบขั้นบนัไดเพื่อให้เป็นแกม้ลิงคอยช่วยชะลอการหลากในพื้นท่ีเส่ียงภยั เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ตาม การแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมให้ไดผ้ลลพัธ์สมบูรณ์คงเป็นเร่ืองท่ียาก เพราะมีการขยายตวั
อยา่งกระจดักระจาย และขาดการวางแผนของชุมชนเมืองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั ท าให้การตาม
แกปั้ญหาเป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก (โชติไกร ไชยวจิารณ์, 2549) 

2.3.2 ทฤษฏีการแก้ไขปัญหาน า้ท่วม 
  ทฤษฏีการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริตามแนวทางการบริหารจดัการ
ดา้นน ้าท่วมลน้ (Flood Management) โดยท่ีประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตมรสุม มีฝนตกชุกและปริมาณ
น ้ าฝนสูง จึงเกิดปัญหาน ้ าท่วมอยู่ในหลายพื้นท่ีเกือบทุกภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรง
พระปริวติกห่วงใยในปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอมา และทรงวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีท่ี
ประสบปัญหาน ้ าท่วมและทรงค านึง ถึงการเลือกใชว้ิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพทอ้งท่ีและ
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สมรรถนะของก าลงัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอยูต่ลอดจนงบ ประมาณค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย วิธีการ
ต่าง ๆ ทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด าริในการแก้ไขปัญหาน า้ท่วม คือ 

1. การก่อสร้างคนักั้นน ้ า เพื่อป้องกนัน ้ าท่วมซ่ึงเป็นวิธีการดั้งเดิมแต่คร้ังโบราณโดย
การก่อสร้างคนัดินกั้นน ้ าขนาดท่ีเหมาะสมขนานไปตามล าน ้ าห่างจากขอบตล่ิง
พอสมควร เพื่อป้องกนัมิให้น ้ าลน้ตล่ิงไปท่วมในพื้นท่ีต่าง ๆ ดา้นใน เช่น คนักั้น
น ้ าโครงการมูโนะ และโครงการปิเหล็งอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจังหวดั
นราธิวาส เป็นตน้ 

2. การก่อสร้างทางผนัน ้ า เพื่อผนัน ้ าทั้ งหมด หรือบางส่วนท่ีล้นตล่ิงท่วมท้นให้
ออกไป โดยการก่อสร้างทางผนัน ้ าหรือขุดคลองสายใหม่เช่ือมต่อกบัล าน ้ าท่ีมี
ปัญหาน ้ าท่วมโดยให้น ้ าไหลไปตามทางผนัน ้ าท่ีขุดข้ึนใหม่ไปลงล าน ้ าสายอ่ืน 
หรือระบายออกสู่ทะเลตามความเหมาะสม ซ่ึงการด าเนินการสนองพระราชด าริวิธี
น้ี ด าเนินการโดยกรมชลประทาน ในการแกไ้ขปัญหาจากแม่น ้ าโก-ลก เขา้มาท่วม
ไร่นาของราษฎรเสียหายหลายหม่ืนไร่ทุกปีการขุดคลองมูโนะไดช่้วยบรรเทาลง
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพล าน ้า เพื่อใหน้ ้าท่ีท่วมทะลกัสามารถไหลไปตามล า
น ้าไดส้ะดวกหรือช่วยใหก้ระแสน ้าไหลเร็วยิง่ข้ึน อนัเป็นการบรรเทาความเสียหาย
จากน ้ าท่วมขงัได ้โดยใช้วิธีการ ดงัน้ี การขุดลอกล าน ้ าต้ืนเขินให้น ้ าไหลสะดวก
ข้ึน ตกแต่งดินตามลาดตล่ิงให้เรียบมิให้เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของน ้ า ก าจดั
วชัพืชผกัตบชวา และร้ือท าลายส่ิงกีดขวางทางน ้ าไหลให้ออกไปจนหมดส้ิน หาก
ล าน ้ าคดโคง้มากให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็นล าน ้ าสายตรงให้น ้ าไหลสะดวก
การก่อสร้างเข่ือนเก็บกกัน ้ าเป็นมาตรการป้องกนัน ้ าท่วมท่ีส าคญัประการหน่ึง 
(มูลนิธิชยัพฒันา 2554) 

 

2.4 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
2.4.1 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ีเน่ืองจากการเก็บขอ้มูลกบัประชากรทุก

หน่วยอาจท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากและบางคร้ังเป็นเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจภายในเวลา
จ ากดั  การเลือกศึกษาเฉพาะบางส่วนของประชากรจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็น  เพื่อให้มีความเขา้ใจ
ในการเลือกตวัอยา่ง จะขอน าเสนอความหมายของค าท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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1. ประชากร (Population) หมายถึง สมาชิกทุกหน่วยของส่ิงท่ีสนใจศึกษา ซ่ึงไม่ได้
หมายถึงคนเพียงอยา่งเดียว ประชากรอาจจะเป็นส่ิงของ เวลา สถานท่ี   ฯลฯ เช่น 
ถา้สนใจวา่ความคิดเห็นของคนไทยท่ีมีต่อการเลือกตั้ง ประชากร คือ คนไทยทุก
คน หรือถ้าสนใจอายุการใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ยี่ห้อหน่ึง ประชากร คือ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ยีห่อ้นั้นทุกเคร่ือง  แต่การเก็บขอ้มูลกบัประชากรทุกหน่วยอาจ
ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากและบางคร้ังเป็นเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจภายใน
เวลาจ ากัด  การเลือกศึกษาเฉพาะบางส่วนของประชากรจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความ
จ าเป็น เรียกวา่กลุ่มตวัอยา่ง 

2. กลุ่มตวัอย่าง (Sample) หมายถึง ส่วนหน่ึงของประชากรท่ีน ามาศึกษาซ่ึงเป็น
ตวัแทนของประชากร การท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรเพื่อการ
อา้งอิงไปยงัประชากรอย่างน่าเช่ือถือไดน้ั้น จะตอ้งมีการเลือกตวัอย่างและขนาด
ตวัอย่างท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะตอ้งอาศยัสถิติเข้ามาช่วยในการสุ่มตวัอย่างและการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

3. การสุ่มตวัอยา่ง (Sampling) หมายถึง กระบวนการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความ
เป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร 

2.4.2 วธีิการสุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
1. การสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability sampling) 

เป็นการเลือกตวัอย่างโดยไม่ค  านึงว่าตวัอยา่งแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมากนอ้ยเท่าไร 
ท าใหไ้ม่ทราบความน่าจะเป็นท่ีแต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบน้ีไม่
สามารถน าผลท่ีได้อา้งอิงไปยงัประชากรได้ แต่มีความสะดวกและประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย
มากกวา่  ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายแบบ ดงัน้ี 

1.1 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อใหไ้ดจ้  านวนตามตอ้งการโดยไม่มีหลกัเกณฑ์ กลุ่มตวัอยา่งจะเป็น
ใครก็ไดท่ี้สามารถใหข้อ้มูลได ้

1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยค านึงถึงสัดส่วนองคป์ระกอบของประชากร เช่น เม่ือตอ้งการกลุ่ม
ตัวอย่าง 100 คน ก็แบ่งเป็นเพศชาย 50 คน หญิง 50 คน แล้วก็เลือกแบบ
บงัเอิญ คือเจอใครก็เลือกจนครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ 

1.3 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจยัเอง ลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือก



29 

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงตอ้ง
อาศยัความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ ของผูท้  าวิจยั 
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบน้ีมีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่ Judgment sampling 

2. การสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็น (Probability sampling) 
 เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยสามารถก าหนดโอกาสท่ีหน่วยตวัอยา่งแต่ละหน่วยถูกเลือก ท าให้
ทราบความน่าจะเป็นท่ีแต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือก การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบน้ีสามารถน า
ผลท่ีไดอ้า้งอิงไปยงัประชากรได ้ สามารถท าไดห้ลายแบบ ดงัน้ี 

2.1 การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดย
ถือว่าทุก ๆ หน่วยหรือทุก ๆ สมาชิกในประชากรมีโอกาสจะถูกเลือกเท่า ๆ 
กัน การสุ่มวิธีน้ีจะต้องมีรายช่ือประชากรทั้ งหมดและมีการให้เลขก ากับ 
วิธีการอาจใช้วิธีการจบัสลากโดยท ารายช่ือประชากรทั้งหมด หรือใช้ตาราง
เลขสุ่มโดยมีเลขก ากบัหน่วยรายช่ือทั้งหมดของประชากร 

2.2 การสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ (Systematic sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดย
มีรายช่ือของทุกหน่วยประชากรมาเรียงเป็นระบบตามบญัชีเรียกช่ือ การสุ่มจะ
แบ่งประชากรออกเป็นช่วง ๆ ท่ีเท่ากนั อาจใชช่้วงจากสัดส่วนของขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างและประชากร แลว้สุ่มประชากรหน่วยแรก ส่วนหน่วยต่อ ๆ ไปนับ
จากช่วงสัดส่วนท่ีค านวณไว ้ 

2.3 การสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยแยก
ประชากรออกเป็นกลุ่มประชากรย่อย ๆ หรือแบ่งเป็นชั้นภูมิก่อน โดยหน่วย
ประชากรในแต่ละชั้นภูมิจะมีลกัษณะเหมือนกนั (homogenious) แลว้สุ่มอยา่ง
ง่ายเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของขนาดกลุ่มตวัอยา่งและกลุ่ม
ประชากร  

2.4 การสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างโดยแบ่ง
ประชากรออกตามพื้นท่ี โดยไม่จ  าเป็นตอ้งท าบญัชีรายช่ือของประชากร และ
สุ่มตวัอย่างประชากรจากพื้นท่ีดงักล่าวตามจ านวนท่ีตอ้งการ แลว้ศึกษาทุก
หน่วยประชากรในกลุ่มพื้นท่ีนั้น ๆ หรือจะท าการสุ่มต่อเป็นล าดบัขั้นมากกวา่ 
1 ระดบั โดยอาจแบ่งพื้นท่ีจากภาค เป็นจงัหวดั จากจงัหวดัเป็นอ าเภอ และ
เร่ือยไปจนถึงหมู่บา้น  

นอกจากน้ีการสุ่มตวัอยา่งยงัสามารถเลือกสุ่มตวัอยา่งผสมระหวา่งแบบง่ายแบบชั้นภูมิและ
แบบกลุ่มดว้ยก็ได ้
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2.4.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  ทฤษฎี Taro Yamane ไดถู้กน ามาวิเคราะห์หาจ านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร
ทั้งหมดท่ีท าการส ารวจ และใชว้ธีิน้ีสุ่มหาตวัอยา่งประชากรอยา่งเป็นสัดส่วนเพื่อให้ไดจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งจากกลุ่มประชากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 3 กลุ่มท่ีเหมาะสม โดยไดก้ าหนดความคลาดเคล่ือนของ
การสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดระหวา่งค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.05 สมการต่อไปน้ี    
 
     n  =   
 
  เม่ือ n คือ จ านวนขนาดตวัอยา่งประชาชนท่ีตอ้งการ 
   N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (0.05) 
 
2.5 ทฤษฎขีองโปรแกรม SPSS 

ปิยะพงษ์ กิตติคุณธาดา (2547)  ไดอ้ธิบายโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS หลายประการ ดงัน้ี
SPSS ยอ่มาจาก Statistical Package for the Social Sciences เป็นโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมา ตั้งแต่สมยั
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคลยงัไม่มี ดงันั้น ลกัษณะการท างานในรุ่นแรก ๆ จะยืนอยูบ่นรากฐานของการ
ท างานแบบดั้งเดิม กล่าวคือ ผูใ้ช้จะตอ้งพิมพค์  าสั่งลงในบตัรเจาะรูแลว้ส่งให้ผูคุ้มเคร่ืองเป็นคน
จดัการท างานต่อ แต่เม่ือมีการพฒันาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ข้ึน SPSS ก็ไดพ้ฒันาโปรแกรม
ส าหรับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ โดยออก  SPSS รุ่น pc ท่ีเรียกว่า SPSS/PC+ และเน่ืองจาก
ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นแรก ๆ นิยมใช้ระบบปฏิบติัการ MS-DOS ซ่ึงยงัมีลกัษณะการท างานคลา้ย
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe) เพียงแต่ในส่วนค าสั่ง SPSS ท่ีเขียนเสร็จแทนท่ีจะใช้
บตัรเจาะรูแลว้ส่งให้ผูคุ้มเคร่ืองเป็นคนสั่งงานต่อ ผูใ้ช้จ  าเป็นจะตอ้งพิมพข์อ้มูลลงในแผ่นขอ้มูล
แทนการใชบ้ตัรเจาะรูและแทนท่ีจะส่งให้ผูคุ้มเคร่ืองเป็นคนช่วยท าต่อ ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าเองทั้งหมด  
ในปัจจุบนัระบบปฏิบติัการมีแนวโนม้ท่ีเปล่ียนไปจาก MS-DOS เป็น WINDOWS ดว้ยเหตุผลท่ีได้
กล่าวมาแลว้ ดงันั้น  จึงไดพ้ฒันาโปรแกรม SPSS ภายใต ้  WINDOWS ท่ีเรียกว่า SPSS FOR 
WINDOWS ข้ึน และเน่ืองจากลกัษณะการท างานบน MS-DOS และ WINDOWS มีแนวความคิดท่ี
ต่างกนั กล่าวคือ  การท างานบน MS-DOS  จะยืนอยูบ่นรากฐานของตวัอกัษรและการท างานของ
ซอฟต์แวร์จะไม่มีการแลกขอ้มูลระหว่างกนั (ถา้จะมีการแลกขอ้มูลระหว่างกนัก็ท าไดย้าก) แต่
ส าหรับ WINDOWS แล้วจะท างานอยู่บนรากฐานของกราฟฟิกส์ และมีการแลกขอ้มูลขอ้มูล
ระหวา่งซอฟต์แวร์ต่างชนิดท่ีท างานอยู่ภายใต ้ WINDOWS เม่ือ WINDOWS มีจุดเด่นท่ีต่างกนั

N 

1 + N(e)
2
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ออกไปจาก MS-DOS ดงันั้น SPSS ท่ีพฒันาบน WINDOWS จึงมีลกัษณะเด่นท่ีต่างจาก  SPSS/PC+ 
ก็คือ ใชก้ราฟฟิกท่ีดีข้ึนมีการท างานระหวา่งซอฟตแ์วร์ท่ีอยูบ่น WINDOWS ค าสั่งท่ีใชง่้ายข้ึน แต่
ใหร้ายละเอียดมากข้ึนกวา่เดิม 
 โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS   ส าหรับ  WINDOWS  ซ่ึงได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis)  ไดแ้ก่  อตัราส่วนร้อยละ (Percentage)  ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าเฉล่ียเลข
คณิต (Arithmetic Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เพื่อวดัค่าเฉล่ียและ
การกระจายของขอ้มูล  และน าเสนอในรูปตารางพร้อมกบัการพรรณนาประกอบ  (ปิยะพงษ ์กิตติ
คุณธาดา,2547) 
 
2.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การศึกษาพฤติกรรมมนุษย ์(กนัยา สุวรรณแสง, 2540) ในการศึกษาพฤติกรรมนั้นสามารถ
ท าไดห้ลายวธีิดว้ยกนั คือ        

1. วธีิการทดลอง (experimental method )  
วิธีการทดลองน้ีเป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยใ์นเชิงของวิธีทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึง

เป็นการศึกษาพฤติกรรมเชิงเหตุ และผลระหว่างตวัแปร (variable) ซ่ึงตวัแปรน้ี หมายถึง ส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงค่าไดไ้ม่คงท่ี ส าหรับตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุ หรือเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดผลตามมา เรา
เรียกวา่ ตวัแปรตน้ หรือตวัแปรอิสระ (independent variable) ซ่ึงเป็นตวัแปรถูกสร้างข้ึนมาเพื่อดูวา่
ส่งผลต่อตวัแปรตามอยา่งไรส่วนตวัแปรท่ีเป็นผลเรียกวา่ ตวัแปรตาม (dependent variable) ส าหรับ
การปฏิบติัของผูท้ดลองต่อตวัแปรอิสระ เรียกวา่ การจดักระท า (treatment) ในการทดลองแต่ละคร้ัง 
ผูท้ดลองตอ้งตั้งสมมุติฐานก่อนแลว้ท าการทดลอง ในการทดลองจะมีสองลกัษณะ คือ การทดลอง
ในสภาพธรรมชาติ กบัการทดลองในห้องปฏิบติัการในการทดลองแต่ละคร้ังตอ้งค านึงถึง การ
ปฏิบติัซ ้ า หมายถึงวา่การกระท าซ ้ าอีกคร้ังแมว้า่จะบุคคลและสถานท่ีต่างกนัก็ไดผ้ลอยา่งเดิมทุกคร้ัง 
นกัจิตวิทยาควรท าการทดลองซ ้ า ๆ หลาย ๆ คร้ังเพื่อให้ไดผ้ลอยา่งเดิมเพื่อให้เกิดความมัน่ใจ ส่วน
การควบคุมตวัแปรนั้นจะเห็นวา่ในการทดลองแต่ละคร้ังมีขอ้จ ากดั เพราะการท่ีจะควบคุมตวัแปรใด
ตวัแปรหน่ึงนั้น อาจจะมีตวัแปรซ้อนมาท าให้ผลลพัธ์คลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงได้ ในการ
สรุปผลก็เช่นเดียวกนัตอ้งมีขอบเขตจ ากดั คือ ผลการทดลองจะเกิดลกัษณะน้ีไดเ้ฉพาะในกลุ่มทีมี
คุณลกัษณะแบบนั้นเท่านั้น ซ่ึงไม่สามารถน าไปใชก้บักลุ่มอ่ืนท่ีแตกต่างกนัออกไปได ้ 

2. วธีิการตรวจสอบจิตตนเอง (introspection method)  
วธีิการตรวจสอบจิตตนเอง หรือ วธีิการพินิจภายในน้ี หมายถึง วธีิการท่ีบุคคลสังเกตตนเอง

หรือส ารวจตนเอง โดยการให้บุคคลพิจารณาความรู้สึกของตนเอง  ส ารวจตรวจสอบตนเอง แลว้
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รายงานถึงสาเหตุและความรู้สึกของตนเองออกมา ซ่ึงในการตรวจสอบจิตตนเอง บางคร้ังอาจใช้
วิธีการนึกยอ้นทบทวนไปถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และฝังใจหรือประทบัใจในอดีต อาจกลายเป็นปม
ขดัแยง้ซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดพฤติกรรมนั้นๆ ก็เป็นได ้ 

3. วธีิทางคลีนิค (clinical method)  
วิธีการน้ีเป็นหลกัการศึกษาทางจิตวิทยาวิธีหน่ึง ท่ีสามารถช่วยให้บุคคลมีสุขภาพจิตดีข้ึน 

โดยการเรียนรู้หลกัเกณฑ์และความจริงต่าง ๆ จากการท างานและท าการศึกษาคนไขเ้ป็นรายบุคคล 
คนไขห้รือผูป่้วย (client) ท่ีมีปัญหาหรือมีความผิดปกติทางจิต ซ่ึงมาหาจิตแพทยห์รือนกัจิตวิทยา
คลีนิค นกัจิตวิทยาจะไม่เพียงแต่ศึกษาเร่ืองตามท่ีคนไขเ้ล่าให้ฟังเท่านั้น ยงัตอ้งมีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากประสบการณ์ในอดีตชีวประวติั ศึกษาความสัมพนัธ์ในครอบครัวและส่ิงแวดลอ้มเพื่อดู
ภูมิหลงัทางสังคมของคนไข ้โดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การศึกษารายกรณี การสังเกต 
การสัมภาษณ์ สังคมมิติ การทดสอบทางจิตวทิยา อาทิ การทดสอบบุคลิกภาพ การฉายจิต เพื่อศึกษา
เจตคติ ความตอ้งการทางอารมณ์และทางจิตใจ เพื่อดูสาเหตุของปกติทางบุคลิกภาพนั้น ๆ ว่ามี
สาเหตุท่ีแทจ้ริงมาจากอะไร  

4. การใชแ้บบสอบถาม (questionnaire)  
การใชแ้บบสอบถามเหมาะส าหรับในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีจ านวนมาก ๆ และ

ตอ้งการค าตอบอย่างรวดเร็ว ท าให้ประหยดัเวลาค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แบบสอบถามทีใช้จะตอ้งเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีความเป็นมาตรฐาน มีคุณภาพ มีความเท่ียงตรง มีความเช่ือมัน่ได ้สามารถวดัในส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการจะวดั ในการใหต้อบแบบสอบถามมกัจะถามเก่ียวกบัเจตคติเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งการจะทราบ 
เม่ือรวบรวมขอ้มูลจาการตอบแบบสอบถามได้แล้วก็จะใช้วิธีการทางสถิติวิจยัหาค าตอบออกมา 
เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีชดัเจนข้ึนควรน าวธีิการอ่ืนมาใชต้รวจสอบอีกคร้ัง เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็น
ตน้  

5. การสังเกต (observation)  
การสังเกตเป็นวิธีการเฝ้าดูพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้ตา  ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีมีความชดัเจน 

ง่าย และสะดวก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสังเกตวา่จะมีความรู้ความเขา้ใจในจิตวิทยา มีทกัษะความช านาญ มี
ความสามารถในการสังเกตมากน้อยแค่ไหน ส่ิงเหล่าน้ีผูส้ังเกตควรไดรั้บการฝึกฝนการสังเกตมา
เป็นอย่างดี การสังเกตท่ีดีนั้ นจะต้องมีจุดมุ่งหมาย ว่าจะสังเกตเร่ืองอะไร สังเกตไปท าไม 
สถานการณ์และสภาพการณ์ท่ีตอ้งการสังเกตจ านวนคร้ังในการสังเกต ระยะเวลา วนัเวลาในการ
สังเกต ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งก าหนดให้ชดัเจน และท่ีส าคญัผูท่ี้ท  าการสังเกตตอ้งไม่มีอคติต่อผูถู้กสังเกต
และเร่ืองท่ีท าการสังเกตอยู ่ 
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 ดารงค ์ ศิริเขต (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัการตดัสินใจผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือบา้นพกัอาศยัท่ี
ก่อสร้างดว้ยระบบช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป โดยศึกษาโครงการบา้นจดัสรรท่ีก่อสร้างดว้ยระบบ
ช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จากประชากร 150 คน โดยล าดบัปัจจยัความส าคญัจากกลุ่มตวัอยา่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด อยูใ่นกลุ่มอายุ 31-40 ปี มีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท โดย
ผลการวิจยัพบวา่ ผลจากการวิจยัพบวา่ ดา้นภาพรวมของโครงการ จะให้ความส าคญัอยา่งมากกบั
ท าเลท่ีตั้งโครงการและมาตรฐานการก่อสร้าง รองลงมา คือ ราคาท่ีเหมาะสมและการออกแบบ-
สาธารณูปโภค ในดา้นท่ีเก่ียวกบัช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป จะให้ความส าคญัอยา่งมากกบัราคาค่า
ก่อสร้างท่ีถูกลงและการควบคุมคุณภาพไดดี้ รองลงมาคือคุณลกัษณะเฉพาะท่ีดี  
 ณัฐพล  ธนเชวงสกุล (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ี มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม
บริหารธุรกิจ นนทบุรี ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
แบ่งเป็น 7 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นภูมิหลงั, ดา้นความสามารถส่วนบุคคล, ดา้นความคาดหวงัของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อมหาวิทยาลยั, ด้านอิทธิพลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ, ด้านคุณภาพ
มหาวทิยาลยั, ดา้นสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั และดา้นค่าเล่าเรียนและแหล่งเงินทุน นกัศึกษา
มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการศึกษาโดย พบวา่อนัดบัท่ี 1 คือ ปัจจยัดา้นค่าเล่าเรียนและ
แหล่งเงินทุน อนัดบัท่ี 2 คือ ปัจจยัดา้นความคาดหวงัของนกัศึกษาท่ีมีต่อมหาวิทยาลยั อนัดบัท่ี 3 คือ 
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั อนัดบัท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นภูมิหลงั อนัดบัท่ี 5 คือ ปัจจยั
ดา้นความสามารถส่วนบุคคล อนัดบัท่ี 6 คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพมหาวิทยาลยั และอนัดบัท่ี 7 คือ 
ปัจจยัดา้นอิทธิพลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  

ดิเรก อาสาสินธ์ (2550) ไดศึ้กษาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงสามพนัอ าเภอบึงสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาสาเหตุท่ีท า
ใหเ้กิดน ้าท่วมในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงสามพนั และศึกษาผลกระทบจากการเกิดปัญหา
น ้าท่วมและแนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงสามพนั เคร่ืองมือ
ใช้ในการศึกษาแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุและปัญหาท่ีท าให้เกิดน ้ าท่วมมีค่าเฉล่ีย
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ขาดความรู้ในการกกัเก็บน ้ าด้านเหนือพื้นท่ีต าบลบึงสามพนั ขาดความรู้ในการ
ก่อสร้างฝาย ขาดการวางแผน และการใช้มาตรการในการป้องกนัปราบปรามทางกฎหมาย ขาด
ความรู้ในการอนุรักษป่์าตน้น ้ า และขาดการศึกษาวิจยัแนวทางแกไ้ขปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดจากน ้ า
ท่วมมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ค่าครองชีพของประชากรสูงข้ึน 
ไดรั้บความเส่ียงจากสัตวมี์พิษกดัต่อยและพืชผกัผลไมมี้ราคาแพง แนวทางแกไ้ขปัญหามีค่าเฉล่ีย
ระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขุดลอกล าน ้ าท่ีมีอยูเ่ดิมทั้งหมด ก่อสร้างอ่างเก็บน ้ า ดา้นเหนือพื้นท่ีต าบลบึง
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สามพนั ก่อสร้างฝายกกัเก็บน ้ าพร้อมประตูระบายน ้ า จดัสร้างระบบคลองส่งน ้ าเพื่อแบ่งเบาน ้ าจาก
แม่น ้าล าคลอง และจดัหาพื้นท่ีท าแกม้ลิง 

วรนุช  บวรนนัทเดช (2546)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของหน่วย
บริการปฐมภูมิเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  โดยเลือกประชากรในแขวงกระทุ่มราย แขวงโคก
แฝดแขวงคลองสิบ และแขวงล าผกัชี เป็นกลุ่มตวัอย่าง ใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติร้อยละไคสแควร์ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ พบว่า  ประชาชนมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ในดา้นบริการหลกั  การให้ค  าปรึกษา  และบริการก่อนกลบั
บา้น  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อบริการ  ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา  รายได ้ 
และเขตท่ีอยู่อาศยัของประชาชนท่ีมารับบริการ  และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  คือ  หน่วยงาน
ควรก าหนดมาตรฐานบริการให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี  มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีเนน้บริการเชิงรุกเขา้สู่ชุมชน  ดา้นการส่งต่อ/เยีย่มบา้น  และดา้นกิจกรรมในชุมชน 
 สุรชัย  รัชตประทาน (2546)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของ
ส านกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่  สาขาสารภี  โดยเลือกประชากรจากกลุ่มตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถาม
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ผลการศึกษาพบวา่  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมาก  ทั้งในดา้น
การปฏิบติังาน  การปฏิบติัตน    และการใหค้  าแนะน าปรึกษาของเจา้หนา้ท่ี  ส่วนดา้นท่ีประชาชนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  สถานท่ีและบริเวณโดยรอบมีความสะดวกสบาย  ขั้นตอนในการรับ
บริการ  ระยะเวลาในการรับบริการ  กฎระเบียบท่ีใช้  ค่าธรรมเนียมท่ีช าระ  ในขณะท่ีด้าน
อตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี  และการประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้แก่ประชาชน  ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง  นอกจากน้ีผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะคือ  ควรน าระบบเทคโนโลยีสมยัใหม่มา
ช่วยในการบริการประชาชน  ตลอดจนพฒันาเจา้หน้าท่ีทุกฝ่ายให้สามารถท างานทดแทนกนัได ้ 
ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนใหเ้กิดความสะดวก  รวดเร็ว  ดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชน   
 

2.7 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ซ่ึงจะน ามา

ประยกุตใ์ชก้บังานวจิยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
2.7.1 ตัวแปรต้น  
สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

(1) กลุ่มผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ  
(2) เพศ 
(3) อาย ุ 
(4) สถานะภาพ  
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(5) การศึกษา  
(6) อาชีพ  
(7) รายได ้ 
(8) ท่านไดรั้บผลกระทบดา้นใดจากแนวทางการแกปั้ญหาทั้ง 6 แนวทาง 

2.7.2 ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจต่อแนวทางการแก้ปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ี หมู่ท่ี 7 บา้นมาบมะค่า ต าบล

หนองระเวยีง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา  จ านวน 6 แนวทาง คือ 
(1) โครงการขดุลอกบึงชะอม  คิดเป็นเงินงบประมาณ 8,824,112 บาท   
(2) โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพกั 

คิดเป็นเงินงบประมาณ   1,960,348 บาท  
(3) โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็นเงินงบประมาณ   

2,338,924  บาท   
(4) โครงการขุดลอกเหมืองดิน จากบึงชะอม – บึงโตนด  คิดเป็นเงินงบประมาณ   

572,878  บาท   
(5) การเล้ียงปลานิล  
(6) การเล้ียงกุง้ฝอย 

ล าดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา จากการตดัสินใจเลือกแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วม
ทั้ง 6 แนวทาง คือ 

(1) ความเหมาะสมของแนวทางการแกปั้ญหา มัน่ใจวา่หากด าเนินการตามท่ีท่านไดเ้ลือก
แนวทางไวใ้นขอ้ท่ี 7) จะสามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง 

(2) ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีใช ้(ตามท่ีท่านไดเ้ลือกแนวทางไวใ้นขอ้ท่ี 7) 
(3) ผลกระทบต่อชุมชนท่ีอาจไดรั้บจากการแกปั้ญหา 
(4) ประโยชน์ต่อชุมชนท่ีไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหา 
(5) ผลกระทบต่อครอบครัวท่ีอาจไดรั้บจากการแกปั้ญหา 
(6) ประโยชน์ต่อครอบครัวท่ีอาจไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหา 
(7) การประกอบอาชีพปัจจุบนัอาจไดรั้บผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหา 
(8) ท่ีตั้ งของท่ีอยู่อาศัย/สถานท่ีประกอบอาชีพอาจได้รับผลกระทบจากแนวทางการ

แกปั้ญหา 
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บทที ่3 
วธิกีารด าเนินโครงงาน 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) และการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิจากการสร้างแบบสอบถามมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการแกปั้ญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา วิธีด าเนินการวิจยัท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการ
ศึกษาวจิยัเชิงบรรยาย (Descriptive research) ซ่ึงมีการน าเอาสถิติเชิงพรรณนา (Description statistic)
มาใชใ้นการบรรยายลกัษณะขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดแ้ละใช้ในการวิเคราะห์สรุปขอ้มูลตวัอย่าง 
โดยผูว้จิยัไดศึ้กษารายละเอียดตามล าดบั ดงัน้ี  

3.1 วเิคราะห์แนวทางการแกปั้ญหาน ้าท่วมจาก กาญจนา ภกัดีสาร 2554 
3.2 ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 เคร่ืองมือการศึกษาวจิยั  
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 วเิคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาน า้ท่วมจาก กาญจนา ภักดีสาร 2554 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการน าขอ้มูลท่ี คุณกาญจนา  ภกัดีสาร 2554 ได้เสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ี หมู่ท่ี 7 บา้นมาบมะค่า ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงการศึกษาน้ีจะน าแนวทางดงักล่าวมาวิเคราะห์และเสนอต่อกลุ่มผูไ้ด้รับ
ผลกระทบทั้ง 3 กลุ่ม โดยศึกษาผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหา ปัจจยัในการตดัสินใจเลือก
แนวทางการแกปั้ญหาตามแนวทาง โดยการใชแ้บบสอบถาม 6 แนวทาง (ดงัรูปท่ี 3.1) ดงัน้ี 
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รูปท่ี 3.1 แผนท่ีแนวทางการแกปั้ญหา 6 แนวทาง 

(1) โครงการขุดลอกบึงชะอม (ดังรูปที ่3.2) คิดเป็นเงินงบประมาณ 8,824,112 บาท   
หากด าเนินการโครงการขดุลอกในพื้นท่ีบึงชะอมท าให้สามารถเก็บกกัน ้ าไดเ้พิ่มอีกจ านวน 

256,000 ลูกบาศกเ์มตร สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมขงัในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาได ้โดยปริมาณ
น ้ าจะถูกผนัเขา้สู่บึงชะอมไดเ้ร่ือย ๆ เน่ืองจากน ้ าในบึงจะถูกน าไปผลิตน ้ าประปาให้แก่ประชาชน
ในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง จ  านวน 5 หมู่บา้นกว่า 700 ครัวเรือน ซ่ึงปริมาณน ้ าในพื้นท่ีประสบ
ปัญหาก็จะลดลงไปเร่ือย ๆจึงสามารถรับน ้ าท่ีผนัออกจากพื้นท่ีประสบปัญหาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และ
ดา้นผลกระทบหากด าเนินการแกปั้ญหาโดยใชแ้นวทางน้ีจะไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศยั
อยู่ในบริเวณพื้นท่ีขา้งเคียง แต่กลบัเป็นผลดีต่อระบบการผลิตน ้ าประปาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองระเวียง ลกัษณะการผนัน ้ าออกจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ือง
ของพื้นท่ีรับน ้า  

ดา้นงบประมาณในการด าเนินโครงการส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือว่าสูงเกิน
กวา่ท่ีทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงจะจดัสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการได้
ถึงแมโ้ครงการดงักล่าวจะมีการบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระ
เวียง แต่มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการแต่ก็เป็นไปไดย้าก เน่ืองจากจ านวนงบประมาณท่ีค่อนขา้งสูง 
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีแนวทางการแกปั้ญหาแนวทางท่ี 1 
 

(2) โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (ดัง
รูปที ่3.3) คิดเป็นเงินงบประมาณ   1,960,348 บาท  

เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวน้ีจะสามารถระบายน ้ าออกจากพื้นท่ีไดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งผา่นน ้ าเขา้
ในบึงชะอมหากพื้นท่ีตอ้งการใหน้ ้าใชไ้หลเขา้บึงชะอมก็สามารถปิดกั้นบริเวณปากประตูระบายน ้ า
ออกได ้ซ่ึงตอ้งด าเนินการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ า เทียบตามแบบของชลประทาน เพื่อความ
สะดวกในการกกัเก็บและปล่อยน ้ าออก การผนัน ้ าออกจากพื้นท่ีประสบปัญหาดว้ยแนวทางท่ี 2 น้ี
ปริมาณน ้ าท่ีผนัออกจะสามารถผนัออกไดเ้ร่ือย ๆ เน่ืองจากพื้นท่ีรับน ้ า คือพื้นท่ีเกษตรกรรมของ
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีอาศยับริเวณขา้งเคียง ในหมู่ท่ี 3 บา้นหนองม่วง  หมู่ท่ี 8 บา้นชะอม และหมู่ท่ี 9 
บา้นชะอม ซ่ึงปริมาณน ้ าท่ีผนัออกหากมีการผนัออกในปริมาณท่ีมากเกินไปก็อาจมีผลกระทบต่อ
พื้นท่ีอยู่อาศยัของประชาชน และอาจท าให้พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรไดรั้บความเสียหาย 
รวมทั้งการด าเนินโครงการอาจตอ้งมีการขอก่อสร้างในท่ีดินของเอกชนบา้งบางส่วน ซ่ึงถือเป็น
ผลเสียต่อประชาชนท่ีมีท่ีดินบริเวณโครงการก่อสร้าง แต่ก็มีผลดีเช่นกนั คือน ้ าท่ีผนัออกน้ีหากมี
ปริมาณท่ีเหมาะสมเกษตรกรในพื้นท่ีทั้ ง 3 หมู่บ้านน้ีก็สามารถใช้น ้ าในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได ้  
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ดา้นงบประมาณในการด าเนินโครงการส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือวา่สูงแต่ก็
อยู่ในศกัยภาพท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงจะจดัสรรงบประมาณในการด าเนิน
โครงการได้  เน่ืองจากน ้ าท่ีผนัออกจากพื้นท่ีประสบปัญหาหากน ้ ามีปริมาณมากก็สามารถใช้
แนวทางร่วมกนัเพื่อระบายน ้ า และหากในอนาคตเกิดน ้ าเสีย แนวทางท่ี 2 น้ีสามารถเป็นทางเลือก
ในการระบายน ้ าโดยไม่ตอ้งให้น ้ าเสียนั้นผ่านเขา้บึงชะอม ซ่ึงจะเป็นผลเสียต่อคุณภาพน ้ าในบึง
ชะอมอีก  

 

 
 

รูปท่ี 3.3 แผนท่ีแนวทางการแกปั้ญหาแนวทางท่ี 2 
 

(3) โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ดังรูปที่  3.4) คิดเป็นเงิน
งบประมาณ 2,338,924 บาท   

การผนัน ้ าออกจากพื้นท่ีประสบปัญหาดว้ยแนวทางท่ี 3 น้ีปริมาณน ้ าท่ีผนัออกจะสามารถ
ผนัออกไดเ้ร่ือย ๆ เช่นเดียวกบัแนวทางท่ี 2 เน่ืองจากพื้นท่ีรับน ้า คือพื้นท่ีเกษตรกรรมของประชาชน
ในพื้นท่ีท่ีอาศยับริเวณขา้งเคียง ในหมู่ท่ี 3 บา้นหนองม่วง  หมู่ท่ี 8 บา้นชะอม และหมู่ท่ี 9 บา้น
ชะอม ซ่ึงปริมาณน ้ าท่ีผนัออกหากมีการผนัออกในปริมาณท่ีมากเกินไปก็อาจมีผลกระทบต่อพื้นท่ี
อยูอ่าศยัของประชาชนและอาจท าใหพ้ืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรไดรั้บความเสียหาย รวมทั้ง
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การด าเนินโครงการอาจตอ้งมีการขอก่อสร้างในท่ีดินของเอกชนบา้งบางส่วน ซ่ึงถือเป็นผลเสียต่อ
ประชาชนท่ีมีท่ีดินบริเวณโครงการก่อสร้าง แต่ก็มีผลดีเช่นกนั คือน ้ าท่ีผนัออกน้ีหากมีปริมาณท่ี
เหมาะสมเกษตรกรในพื้นท่ีทั้ง 3 หมู่บา้นน้ีก็สามารถใชน้ ้าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได ้ 

ด้านงบประมาณในการด าเนินโครงการอยู่ในศกัยภาพท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองระเวยีงสามารถพิจารณาจดัสรรได ้

 

 
 

รูปท่ี 3.4 แผนท่ีแนวทางการแกปั้ญหาแนวทางท่ี 3 

 

(4) โครงการขุดลอกเหมืองดิน จากบึงชะอม – บึงโตนด (ดังรูปที่ 3.5) คิดเป็นเงิน
งบประมาณ 572,878 บาท  

เน่ืองจากบึงโตนดมีพื้นท่ีประมาณ 158 ไร่ หากด าเนินการระบายน ้ าออกไปทางบึงโตนดก็
จะสามารถระบายน ้ าได้หมด โดยน ้ าในบึงโตนดใช้ในการผลิตน ้ าประปาหมู่บา้น และสามารถ
ระบายออกสู่พื้นท่ีเกษตรกรรมของหมู่ท่ี 10 และ 11 บา้นโตนดเกษตรกรสามารถใชน้ ้ าดงักล่าวท า
การเกษตรต่อไปได ้และเป็นการแกปั้ญหาน ้ าท่วมขงัในพื้นท่ีหมู่ท่ี 7 บา้นมาบมะค่า การแกปั้ญหา
ดว้ยแนวทางท่ี 4 น้ีการผนัน ้ าตอ้งผา่นน ้ าเขา้สู่บึงชะอมก่อนแลว้ผา่นน ้ าออกสู่เหมืองดินท่ีจะท าการ
ขุดลอกก าจดัวชัพืช ซ่ึงการผ่านน ้ าเขา้บึงชะอมก่อนก็มีประโยชน์ในการเปล่ียนถ่ายน ้ าในบึงชะอม
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ทางหน่ึงและสามารถใชน้ ้ าเพื่อเป็นน ้ าตน้ทุนในการผลิตน ้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองระเวยีงใหแ้ก่ประชาชนใน 5 หมู่บา้นกวา่ 700 ครัวเรือนได ้ในการระบายน ้ าจากบึงโตนดออก
สู่พื้นท่ีเกษตรกรรมของบา้นโตนด หมู่ 10 และ 11 นั้น เส้นทางการระบายน ้ าออกจะผ่านพื้นท่ี
ชุมชนก่อนปล่อยน ้ าสู่พื้นท่ีเกษตรกรรมท าให้หากปริมาณน ้ ามากเกินไปจะท าให้น ้ าเอ่อเขา้ท่วม
พื้นท่ีอยู่อาศยัของประชาชนในหมู่บา้นดงักล่าวแลว้ไหลลาดลงสู่พื้นท่ีเกษตรกรรม และอาจส่งผล
ใหเ้กิดความเสียหายแก่พื้นท่ีเกษตรกรรมดว้ย ดงันั้นการผนัน ้าดว้ยแนวทางน้ีจึงตอ้งท าแบบค่อยเป็น
ค่อยไป เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่พื้นท่ีชุมชน 

ด้านงบประมาณในการด าเนินโครงการส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือว่าเป็น
งบประมาณท่ีทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงสามารถจดัสรรงบประมาณในการด าเนิน
โครงการได้ ซ่ึงแนวการการแก้ปัญหาน้ีถือว่าเป็นแนวทางท่ีเป็นไปได้ภายใต้งบประมาณของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวยีงเอง 

 

 
รูปท่ี 3.5 แผนท่ีแนวทางการแกปั้ญหาแนวทางท่ี 4 
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(5) การเลี้ยงปลานิล (ดังรูปที่  3.6) คิดเป็นงบประมาณในการสนับสนุนประมาณ 
2,792,500 บาท 

กรณีการแกปั้ญหาดว้ยแนวทางท่ี 5 น้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบริเวณขา้งเคียง 
ในดา้นการแกปั้ญหาทางวิศวกรรม เน่ืองจากไม่มีการการผนัน ้ าออกจากพื้นท่ี แต่เป็นการเปล่ียน
แนวคิดในการประกอบอาชีพจากการท าการเกษตรมาเป็นการเล้ียงสัตวแ์ทน แต่การเล้ียงปลาในน ้ า
หากมีการดูแลไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางกล่ิน ซ่ึงอาจท าให้ประชาชนท่ีอาศยับริเวณ
ใกลเ้คียงไดรั้บความเดือดร้อนหรือเกิดความร าคาญ ซ่ึงหากเกิดปัญหาข้ึนจริงผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบคือ 
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบา้นหนองม่วง หมู่ท่ี 3 บา้นชะอม หมู่ท่ี 8 และเจา้ของท่ีดินท่ีอาศยัอยู่ใน
บริเวณท่ีประสบปัญหา 

ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่เจา้ของท่ีดินจะเป็นลกัษณะการสนบัสนุนงบประมาณ
ใหแ้ก่ชุมชน แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี คือ 

1. ในรูปแบบของเศรษฐกิจชุมชน อา้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการด าเนิน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 โดยหมู่บา้นหรือชุมชนตอ้งมีการ
จดัตั้งกลุ่มมีสมาชิกจ านวน 5 คนข้ึนไป วงเงินการขอรับสนบัสนุนไม่เกิน 100,000 
บาท ต่อหมู่บา้น โดยมีเง่ือนไขวา่กลุ่มจะตอ้งมีเงินสมทบ 30 % ของวงเงินกูย้ืม มี
ก าหนดส่งเงินคืนภายใน 5 ปี ไม่มีดอกเบ้ียเงินกู้ ซ่ึงงบประมาณท่ีท้องถ่ิน
สนบัสนุนให้แก่ชุมชนมาจากงบประมาณท่ีกระทรวงมหาดไทยโอนงบประมาณ
ให้แก่ท้องถ่ิน บริหารจดัการตามเง่ือนไขของระเบียบงบประมาณตามจ านวน 
หมู่บ้านในเขตปกครอง ซ่ึงต าบลหนองระเวียงได้รับการสนับสนุน จ านวน 
1,500,000 บาท 

2. ในรูปแบบของเงินให้เปล่า อา้งประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง หลกัเกณฑ์การสนบัสนุนขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการใหบ้ริการสาธารณะ ลง
วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 และ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง หลกัเกณฑ์การสนบัสนุนขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 การสนบัสนุนงบประมาณ
จะเป็นแบบให้เลยแบบไม่ตอ้งมีการส่งเงินคืน โดยกลุ่มหรือชุมชนตอ้งมีการจด
ทะเบียนต่อส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ และมีสถานะเป็นกลุ่มมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 1 ปี จ  านวน สมาชิก 5 คนข้ึนไป ตอ้งมีเงินสมทบแต่ไม่ก าหนดจ านวนเงิน ใน
แต่ละหมู่บา้นจะมีก่ีกลุ่มก็ได ้วงเงินการขอรับสนบัสนุนไม่จ  ากดัจ านวน แต่วงเงิน
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ท่ีไดรั้บจะพิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการท่ีทางกลุ่มเสนอมาโดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณท่ีใช้สนับสนุน
กลุ่มจะใชง้บประมาณของทอ้งถ่ินเอง และกลุ่มตอ้งรายงานผลการด าเนินโครงการ
ใหท้อ้งถ่ินทราบดว้ย 

จากแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วมแนวทางท่ี 5 การสนบัสนุนงบประมาณในการเล้ียงปลา
นิล นั้นมีงบประมาณสูงถึง 2,792,500 บาท เม่ือศึกษารูปแบบการสนบัสนุนทั้ง 2 แบบน้ีรูปแบบท่ี 2 
มีแนวทางท่ีสามารถใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาได้ แต่ก็ต้องอยู่ในการพิจารณาด้านความ
เหมาะสมของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงวงเงินน้ีถือว่าเป็นงบประมาณท่ีสูงมากการแกปั้ญหาอาจไดรั้บ
งบประมาณลดลงจากท่ีคาดไว ้หรืออาจมีการแบ่งย่อยงบประมาณออกโดยให้ผูป้ระสบปัญหา
จ านวน 53 ราย แบ่งกลุ่มเล้ียงปลานิลร่วมกนั จ านวนหลายกลุ่มจะท าให้มีโอกาสไดรั้บงบประมาณ
สนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน 

(6) การเลีย้งกุ้งฝอย (ดังรูปที ่3.6) คิดเป็นงบประมาณในการสนับสนุนประมาณ 1,569,500 
บาท 

กรณีการแกปั้ญหาดว้ยแนวทางท่ี 6 น้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบริเวณขา้งเคียง 
ในดา้นการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม เน่ืองจากไม่มีการการผนัน ้ าออกจากพื้นท่ีแต่เป็นการเปล่ียน
แนวคิดในการประกอบอาชีพจากการท าการเกษตรมาเป็นการเล้ียงสัตวแ์ทนแต่การเล้ียงกุง้ฝอยใน
น ้ าหากมีการดูแลไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางกล่ิน ซ่ึงอาจท าให้ประชาชนท่ีอาศยับริเวณ
ใกลเ้คียงไดรั้บความเดือดร้อนหรือเกิดความร าคาญ ซ่ึงหากเกิดปัญหาข้ึนจริงผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบคือ
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบา้นหนองม่วง หมู่ท่ี 3 บา้นชะอม หมู่ท่ี 8 และเจา้ของท่ีดินท่ีอาศยัอยู่ใน
บริเวณท่ีประสบปัญหา 

จากแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วมแนวทางท่ี 6 การสนบัสนุนงบประมาณในการเล้ียงกุง้
ฝอย นั้นมีงบประมาณสูงถึง 1,569,500 บาท เม่ือศึกษารูปแบบการสนบัสนุนทั้ง 2 แบบน้ีรูปแบบท่ี 
2 มีแนวทางท่ีสามารถใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาได้ แต่ก็ตอ้งอยู่ในการพิจารณาด้านความ
เหมาะสมของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงวงเงินน้ีถือว่าเป็นงบประมาณท่ีสูงมากการแกปั้ญหาอาจไดรั้บ
งบประมาณลดลงจากท่ีคาดไว ้หรืออาจมีการแบ่งย่อยงบประมาณออกโดยให้ผูป้ระสบปัญหา
จ านวน 53 ราย แบ่งกลุ่มเล้ียงกุง้ฝอยร่วมกนั จ านวนหลายกลุ่มจะท าให้มีโอกาสไดรั้บงบประมาณ
สนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน 
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รูปท่ี 3.6 แผนท่ีแนวทางการแกปั้ญหาแนวทางท่ี 5 และ 6 

3.1.1 การวเิคราะห์งบประมาณ ณ ปีปัจจุบัน และ ณ ปีอนาคต 
แนวทางการแกปั้ญหาทั้ง 6 แนวทาง ไดถู้กน ามาปรับราคาค่าด าเนินการให้เป็นปัจจุบนั 

(2555) และค านวณค่าเงินในช่วงอีก 1 ถึง 3 ปี เพื่อคาดการณ์ล่วงหนา้หากแนวทางการแกปั้ญหาทั้ง 
6 แนวทางนั้นยงัไม่ไดรั้บงบประมาณในการแกปั้ญหาในปีปัจจุบนั ดงัน้ี 

แนวทางที ่1  โครงการขุดลอกบึงชะอม 
การขดุลอกบึงชะอมท่ีมีอยูแ่ลว้ ดงัแสดงในรูปท่ี 3.7 และ 3.8 โดยด าเนินการขุดลอกบึงให้

มีขนาดลึกเฉล่ียจากเดิม 2.00 เมตร เพื่อใหส้ามารถเก็บกกัน ้าไดจ้  านวนเพิ่มข้ึน และสามารถใชน้ ้ าผิว
ดินผลิตน ้าประปาใชอ้ยา่งเพียงพอในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง สามารถแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ี
แลว้ยงัมีน ้ าใชใ้นการผลิตน ้ าประปาอีกทางหน่ึง พื้นท่ีท่ีท าการขุดลอกขนาดพื้นท่ี 80 ไร่ หรือพื้นท่ี 
128,000 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตร เท่ากบั 128,000 x 2.00 เมตร = 256,000 ลูกบาศกเ์มตร 

หากด าเนินการโครงการขดุลอกในพื้นท่ีบึงชะอมท าให้สามารถเก็บกกัน ้ าไดเ้พิ่มอีกจ านวน 
256,000 ลูกบาศกเ์มตร จะสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงัในพื้นท่ีลงได ้

 
การประมาณราคาโครงการขดุลอกบึงชะอม  
การคิดปริมาณดินซ่ึงมีขนาดพื้นท่ี 80 ไร่ ความลาดเอียง 1:2    
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ปริมาณดินขดุ  = 128,000 x  2.00    = 256,000    ลูกบาศกเ์มตร  
ราคาดินขดุขนทิ้ง  = 256,000 x 25.87  = 6,622,720   บาท  
ค่างานตน้ทุนรวม  = 6,622,720 บาท  
จากค่างานตน้ทุน น ามาคิดค่า Factor F เงินประกนัผลงานหกัร้อยละ 10 ดอกเบ้ียเงินกูร้้อย

ละ 7 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ค่า Factor F = 1.3384  
รวมเป็นค่างานก่อสร้างทั้งส้ิน 6,622,720 x 1.3384 = 8,863,848 บาท 
หากโครงการก่อสร้างน้ียงัไม่ไดรั้บงบประมาณในการด าเนินการในปีปัจจุบนัในอีก 1 – 3 

ปีขา้งหนา้โครงการน้ีจะมีมูลค่า ดงัตารางท่ี 3.1 โดยสามารถคิดมูลค่าโครงการ ณ ปี พ.ศ.2556-2558 
ไดจ้ากสมการท่ี (3-1) 

F =     P(1+i x n) (3-1) 
เม่ือ  F  คือ มูลค่าเงินอนาคต 
 P  คือ เงินปัจจุบนั 
 i  คือ อตัราดอกเบ้ีย 
 n  คือ จ านวนปีอนาคต  
 

ตารางท่ี 3.1 งบประมาณโครงการขดุลอกบึงชะอม ณ ปี พ.ศ.2556-2558 

ปี พ.ศ. เงินตน้ (บาท) ดอกเบ้ีย 0.63% (บาท) งบประมาณทั้งหมด (บาท) 

2556 8,863,848.00 55,842 8,919,690 

2557 8,863,848.00 55,842 8,975,532 

2558 8,863,848.00 55,842 9,031,374 

 

 
 

รูปท่ี 3.7 บริเวณโครงการขดุลอกบึงชะอมปัจจุบนั 
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รูปท่ี 3.8 ภาพตดัขวางการขุดลอกบึงชะอม 

 
แนวทางที่ 2  โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม

บ่อพกั 

โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ า ดงัแสดงในรูปท่ี 3.9 และ3.10 และวางท่อระบายน ้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นท่ี เน่ืองจากบริเวณดังกล่าวน้ีจะสามารถระบายน ้ าออกจากพื้นท่ีได้
โดยตรง ไม่ตอ้งผา่นน ้ าเขา้ในบึงชะอมหากพื้นท่ีตอ้งการให้น ้ าใชไ้หลเขา้บึงชะอมก็สามารถปิดกั้น
บริเวณปากประตูระบายน ้ าออกได ้ซ่ึงตอ้งด าเนินการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ า เทียบตามแบบ
ของชลประทาน เพื่อความสะดวกในการกกัเก็บและปล่อยน ้าออก  
การประมาณราคาโครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พกั 

การคิดปากประตูระบายน ้าพร้อมประตูน ้าเหล็ก 1 จุด = 68,300  บาท 
การคิดงานวางท่อและฝังกลบ ระยะทาง 423 เมตร พร้อมบ่อพกัน ้า 35 บ่อ 

ปริมาณงานวางท่อ  423   เมตร ราคาต่อ 1 เมตร =           3,020 บาท 
ราคางานวางท่อ        =   423 x 3,020   =     1,277,460 บาท 
ปริมาณงานบ่อพกั 35 บ่อ ราคาประมาณการต่อบ่อ =           5,600 บาท 
ราคางานบ่อพกั  =   35 x 5,600   =        196,000 บาท 

ค่างานตน้ทุนรวม  68,300 + 1,277,460 +  196,000    =     1,541,760 บาท 
จากค่างานตน้ทุน น ามาคิดค่าFactor เงินประกนัผลงานหกัร้อยละ 10 ดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 

7 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ค่า Factor F = 1.380  
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รวมเป็นค่างานก่อสร้างทั้งส้ิน 1,541,760 x 1.380  = 2,127,629 บาท 
หากโครงการก่อสร้างน้ียงัไม่ไดรั้บงบประมาณในการด าเนินการในปีปัจจุบนัในอีก 1 – 3 

ปีขา้งหนา้โครงการน้ีจะมีมูลค่า ดงัตารางท่ี 3.2 โดยสามารถคิดมูลค่าโครงการ ณ ปี พ.ศ.2556-2558 
ไดจ้ากสมการท่ี (3-1) 

 

ตารางท่ี 3.2 งบประมาณโครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพกั ณ ปี พ.ศ.2556-2558 

ปี พ.ศ. เงินตน้ (บาท) ดอกเบ้ีย 0.63% (บาท) งบประมาณทั้งหมด (บาท) 

2556 2,127,629 13,404 2,141,033 

2557 2,127,629 13,404 2,154,437 

2558 2,127,629 13,404 2,167,841 
 

 

     
 

รูปท่ี 3.9 บริเวณโครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้าและวางท่อระบายน ้าปัจจุบนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.10 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้าและวางท่อระบายน ้า 
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แนวทางที่ 3  จะตอ้งปรับปรุงรางระบายน ้ าเดิมท่ีอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 บา้นหนองม่วง ราง
ระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ดงัแสดงในรูปท่ี 4.7 ช ารุดเสียหายในหลายพื้นท่ีเป็นเหตุให้เกิด
ปัญหาน ้ าร่ัวซึมเขา้ในพื้นท่ีท านาของประชาชน ดงันั้น จึงตอ้งด าเนินการก่อสร้างรางระบายน ้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ึนใหม่เพื่อป้องกนัการร่ัวซึมของน ้าท่ีจะไหลออกจากพื้นท่ี  
ประมาณราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

การคิดรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกวา้ง 3.00  เมตร  ลึก 1.00 เมตร ยาว  
650 เมตร  ประมาณราคางานรางระบายน ้าต่อ 1 เมตร    =       2,830 บาท 

ราคางานก่อสร้างรางระบายน ้า = 650 x 2,830 = 1,839,500 บาท 
ค่างานตน้ทุนรวม     = 1,839,500  บาท 
จากค่างานตน้ทุน  น ามาคิดค่า Factor เงินประกนั ผลงานหกัร้อยละ 10 ดอกเบ้ียเงินกูร้้อย

ละ 7 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ค่า Factor F = 1.380  
รวมเป็นค่างานก่อสร้างทั้งส้ิน 1,839,500 x 1.380 = 2,538,500 บาท 
หากโครงการก่อสร้างน้ียงัไม่ไดรั้บงบประมาณในการด าเนินการในปีปัจจุบนัในอีก 1 – 3 

ปีขา้งหนา้โครงการน้ีจะมีมูลค่า ดงัตารางท่ี 3.2 โดยสามารถคิดมูลค่าโครงการ ณ ปี พ.ศ.2556-2558 
ไดจ้ากสมการท่ี (3-1) 

 

ตารางท่ี 3.3 งบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กปี พ.ศ.2556-2558 
ปี พ.ศ. เงินตน้ (บาท) ดอกเบ้ีย 0.63% (บาท) งบประมาณทั้งหมด (บาท) 

2556 2,538,500 15,993 2,554,493 

2557 2,538,500 15,993 2,570,486 

2558 2,538,500 15,993 2,586,479 

 

 
 

รูปท่ี 3.11 บริเวณโครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กปัจจุบนั 
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รูปท่ี 3.12 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

แนวทางที่ 4 สามารถด าเนินการปล่อยน ้ าออกไปสู่บึงโตนดได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 4.8 ตาม
ขอ้มูลหากด าเนินการขุดลอกเหมืองดินข้ึนใหม่ซ่ึงจากเดิมมีตน้ไมแ้ละวชัพืชข้ึนปกคลุมและกีด
ขวางทางน ้ าไหลท าให้น ้ าไหลไม่สะดวก จึงตอ้งท าโครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน ้ า จะเห็นได้ว่าบึงโตนดเป็นบึงขนาดใหญ่พื้นท่ีรวมทั้ง 2 บึง มีพื้นท่ีรับน ้ ารวม 158 ไร่ 
สามารถเก็บกกัน ้าไดถึ้ง 1,011,200 ลูกบาศกเ์มตร หากด าเนินการระบายน ้าออกไปทางบึงโตนดก็จะ
สามารถระบายน ้ าได้หมด โดยน ้ าในบึงโตนดสามารถระบายออกสู่พื้นท่ีเกษตรกรรมของหมู่ท่ี 
10,11 บา้นโตนดเกษตรกรสามารถใชน้ ้ าดงักล่าวท าการเกษตรต่อไปได ้และเป็นการแกปั้ญหาน ้ า
ท่วมขงัในพื้นท่ีหมู่ท่ี 7 บา้นมาบมะค่า  
ประมาณราคาโครงการขุดลอกเหมืองดิน จากบึงชะอม – บึงโตนด 

การคิดปริมาณดินซ่ึงมีขนาดความยาว 1,500 เมตร ลึกเฉล่ียจากเดิม 1.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบ พร้อมปรับแต่งคนัคลอง ความลาดเอียง 1:2  

ปริมาณดินขุด  = ((1/2 x (6.00 + 2.8) x1.50) + ((2.24x1)x2))x1,500  = 16,620 ลูกบาศก์
เมตร 
ราคาดินขดุขนทิ้ง     = 16,620 x 25.87             =  429,959.40  บาท 
ค่างานตน้ทุนรวม     = 429,959.40   บาท   จากค่างานตน้ทุนน ามาคิดค่า Factor เงินประกนั 

ผลงานหกัร้อยละ 10 ดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 7 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ค่า Factor F = 1.380  
รวมเป็นค่างานก่อสร้างทั้งส้ิน   429,959.40 x 1.380  =  593,344  บาท 
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หากโครงการก่อสร้างน้ียงัไม่ไดรั้บงบประมาณในการด าเนินการในปีปัจจุบนัในอีก 1 – 3 
ปีขา้งหนา้โครงการน้ีจะมีมูลค่า ดงัตารางท่ี 3.2 โดยสามารถคิดมูลค่าโครงการ ณ ปี พ.ศ.2556-2558 
ไดจ้ากสมการท่ี (3-1) 

 

ตารางท่ี 3.4 งบประมาณโครงการขดุลอกเหมืองดิน จากบึงชะอม – บึงโตนด ปี พ.ศ.2556-2558 

ปี พ.ศ. เงินตน้ (บาท) ดอกเบ้ีย 0.63% (บาท) งบประมาณทั้งหมด (บาท) 

2556 593,344 3,738 597,382 

2557 593,344 3,738 600,820 

2558 593,344 3,738 604,558 

 

      
 

รูปท่ี 3.13 บริเวณโครงการขุดลอกเหมืองดินปัจจุบนั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.14 โครงการขุดลอกเหมืองดิน 
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แนวทางที ่5  การสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลีย้งปลานิล 
กรณีการสนบัสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินการส่งเสริมการเล้ียงปลานิลในพื้นท่ี 399 ไร่ 

2 งาน 60 ตารางวา จ านวนประชาชน 53 ราย ท่ีมีพื้นท่ีรับประโยชน์ การเลือกโครงการน้ีจะตอ้ง
สนบัสนุนงบประมาณ ดงัน้ี 

กรณีค่าใชจ่้ายต่อพื้นท่ี 1 ไร่ คิดประมาณการลงทุนคร้ังแรกประมาณ 20,000 บาท (จะเป็น
ค่าพนัธ์ุปลา ค่าอาหารปลา  ค่าเคร่ืองสูบน ้า ค่าปุ๋ยส าหรับการเตรียมบ่อเล้ียง) จากขอ้มูลขา้งตน้จะท า
ใหมี้รายไดจ้ากการเล้ียงปลานิล 50,000 บาทต่อไร่ต่อปี  

ดงันั้น คิดจ านวนประชาชน x งบประมาณลงทุนคร้ังแรก 
 = 53 x 20,000  บาท 
 = 1,060,000   บาท 
รวมดว้ยพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือ คิดจากพื้นท่ี 399.50 – 53 = 346.50 ไร่ 
พื้นท่ีส่วนท่ีเหลือให้คิดเป็นค่าพนัธ์ุปลาประมาณ 1,000 บาท และค่าอาหารต่อพื้นท่ี 1 ไร่

คิดเป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 5,000 บาท แลว้รวมพื้นท่ีคงเหลือทั้งหมด 
 = 346.50 x 5,000 บาท 
 = 1,732,500 บาท 
คิดเป็นเงินสนบัสนุนการเล้ียงปลานิลในพื้นท่ี = 1,060,000 + 1,732,500 บาท 
         = 2,792,500   บาท 
 
คิดเป็นงบประมาณลงทุนต่อปีต่อไร่   =   2,792,500   
                                         399.260 

   = 6,994 ≈ 7,000 บาทต่อไร่ต่อปี 
ก าไรต่อปี  = ก าไรต่อปี – งบลงทุนต่อปี 

= 50,000 – 7,000  
= 43,000   บาทต่อไร่ต่อปี   

 ดงันั้น การสนบัสนุนงบประมาณส าหรับการเล้ียงปลานิลในพื้นท่ีท่ีถูกน ้ าท่วมขงัพื้นท่ี 399 
ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา จะตอ้งลงทุนเป็นเงินประมาณ 2,792,500 บาท และขอ้มูลจากการลงทุนจะท า
ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีผลก าไรจาการเล้ียงปลานิลคิดเป็นต่อไร่ต่อปีเป็นเงินประมาณ 43,000 บาท 
ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีเสนอแนวคิดการตดัสินใจในการสนบัสนุนงบประมาณแก่ประชาชนในพื้นท่ี
ท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนแนวคิดเดิม ๆ คือ การท านาในพื้นท่ีโดยหันมาประกอบอาชีพใหม่ท่ีมีรายได้
สามารถเล้ียงครอบครัวได ้ 
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หากโครงการก่อสร้างน้ียงัไม่ไดรั้บงบประมาณในการด าเนินการในปีปัจจุบนัในอีก 1 – 3 
ปีขา้งหนา้โครงการน้ีจะมีมูลค่า ดงัตารางท่ี 3.2 โดยสามารถคิดมูลค่าโครงการ ณ ปี พ.ศ.2556-2558 
ไดจ้ากสมการท่ี (3-1) 
 
ตารางท่ี 3.5 การสนบัสนุนงบประมาณส าหรับการเล้ียงปลานิลปี พ.ศ.2556-2558 
 

ปี พ.ศ. เงินตน้ (บาท) ดอกเบ้ีย 0.63% (บาท) งบประมาณทั้งหมด (บาท) 

2556 2,792,500 17,593 2,810,093 

2557 2,792,500 17,593 2,827,686 

2558 2,792,500 17,593 2,845,279 

 
 

 
 

รูปท่ี 3.15 โครงการเล้ียงปลานิล 
 

แนวทางที ่6  การสนับสนุนให้ความรู้ในการเลีย้งกุ้งฝอย 
ทางเลือกท่ี 6 กรณีการสนบัสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินการเพื่อส่งเสริมการเล้ียงกุง้ฝอย

ในพื้นท่ี 399 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา จ านวนประชาชน 53 ราย ท่ีมีพื้นท่ีรับประโยชน์  การเลือก
โครงการน้ีจะตอ้งสนบัสนุนงบประมาณดงัน้ี 

กรณีค่าใชจ่้ายต่อพื้นท่ี 1 ไร่ คิดประมาณการลงทุนคร้ังแรกประมาณ 10,000 บาท (เป็นค่า
พนัธ์ุกุง้ฝอย ค่าอาหารไดแ้ก่ ล าละเอียด ค่าเคร่ืองสูบน ้ า ค่าปุ๋ยคอกในการเตรียมบ่อ) จะตอ้งลงทุน
ต่อไร่ ประมาณ 10,000 บาท ขอ้มูลเป็นการประมาณราคาไดจ้ากการสอบถามเกษตรกรในพื้นท่ีซ่ึง
สามารถจบัขายไดว้นัละ 2-4 กิโลกรัม คิดจากพื้นท่ี 1 ไร่ ราคากิโลกรัมละ 200 บาทในหน่ึงเดือนจะ
สามารถจบัขายไดป้ระมาณ 10-15 วนั 
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ดงันั้น   คิดจ านวนประชาชน x งบประมาณลงทุนคร้ังแรก 
 = 53 x 10,000  
 = 530,000 บาท 
รวมดว้ยพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือ คิดจากพื้นท่ี 399.50 – 53 = 346.50 ไร่ 
 

พื้นท่ีส่วนท่ีเหลือใหคิ้ดเป็นค่าพนัธ์ุกุง้ฝอย ประมาณ 1,000 บาท ค่าอาหาร  1,500 บาท และ
ค่าปุ๋ย 500 บาท ต่อพื้นที  1 ไร่ รวมเป็นเงินประมาณ 3,000 บาท แลว้รวมพื้นท่ีคงเหลือทั้งหมด 

 = 346.50 x 3,000 บาท 
 = 1,039,500 บาท 
คิดเป็นเงินสนบัสนุนการเล้ียงกุง้ฝอยในพื้นท่ี  = 530,000 + 1,039,500 
         = 1,569,500  บาท 
คิดเป็นงบประมาณลงทุนต่อปีต่อไร่   = 1,569,500   
                                  399.260 

   = 3,931 ≈ 4,000 บาทต่อไร่ต่อปี 
ก าไรต่อปี  = ก าไรต่อปี – งบลงทุนต่อปี 

= 48,000 – 4,000  
= 44,000   บาทต่อไร่ต่อปี   

ดงันั้น การสนบัสนุนงบประมาณส าหรับการเล้ียงกุง้ฝอยในพื้นท่ีท่ีถูกน ้ าท่วมขงัพื้นท่ี 399 
ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา จะตอ้งลงทุนเป็นเงินประมาณ 1,569,500 บาท และขอ้มูลจากการลงทุนจะท า
ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีผลก าไรจาการเล้ียงกุง้ฝอยคิดเป็นต่อไร่ต่อปีเป็นเงินประมาณ 44,000 บาท 
ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีเสนอแนวคิดการตดัสินใจในการสนบัสนุนงบประมาณแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
เน่ืองจากงบประมาณด าเนินการในการลงทุนนอ้ยกวา่ทางเลือกท่ี 4 แต่ไดผ้ลตอบแทนมากกวา่  

หากโครงการก่อสร้างน้ียงัไม่ไดรั้บงบประมาณในการด าเนินการในปีปัจจุบนัในอีก 1 – 3 
ปีขา้งหนา้โครงการน้ีจะมีมูลค่า ดงัตารางท่ี 3.2 โดยสามารถคิดมูลค่าโครงการ ณ ปี พ.ศ.2556-2558 
ไดจ้ากสมการท่ี (3-1) 
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ตารางท่ี 3.6 การสนบัสนุนการเล้ียงกุง้ฝอยปี พ.ศ.2556-2558 

ปี พ.ศ. เงินตน้ (บาท) ดอกเบ้ีย 0.63% (บาท) งบประมาณทั้งหมด (บาท) 

2556 1,569,500 9,888 1,579,388 

2557 1,569,500 9,888 1,589,276 

2558 1,569,500 9,888 1,599,164 

 

 
 

รูปท่ี 3.16 โครงการเล้ียงกุง้ฝอย 
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3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ มีส่วน

ไดส่้วนเสียในการแกปั้ญหา คือ  
(1) ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมขงั เช่น เจา้ของท่ีดินบริเวณท่ีถูกน ้าท่วม จ านวน 53 ราย  
(2) ผูท่ี้อาจได้รับผลกระทบต่อการแก้ปัญหาน ้ าท่วม ตามแนวทางทั้ ง 6 แนวทาง เช่น 

ประชากรในพื้นท่ีขา้งเคียงบริเวณท่ีประสบปัญหา จ านวน 5 หมู่บา้น ดงัตารางท่ี 3.7 
 
ตารางท่ี 3.7 ผลกระทบต่อการแกปั้ญหาน ้าท่วม 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น 
จ านวนผูไ้ดรั้บผลกระทบ พื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 

(ไร่) ครัวเรือน คน 
3 บา้นหนองม่วง 125 376 780 
8 บา้นชะอม 45 167 560 
9 บา้นชะอม 82 224 1,250 

10 บา้นโตนด 37 112 1,350 
11 บา้นโตนด 92 358 1,050 

 
(3) ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ท่ีมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติั

งบประมาณในการแก้ไขปัญหา เช่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงทั้ง 15 หมู่บา้น ปลดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองระเวียง ผูอ้  านวยการกองช่างและผูอ้  านวยการกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองระเวยีง รวม 34 คน 

 

เน่ืองจากประชากรท่ีศึกษามีจ านวนมาก ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีของ Taro Yamane เพื่อหา
จ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่างจากประชาชนทั้งหมด โดยได้ก าหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม
ตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดระหวา่งค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.05 ดงัสมการท่ี (3-2)  

2Ne1
N

n


  (3-2) 

 

เม่ือ e  คือ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนในรูปของสัดส่วน (0.05) 
 N คือ ขนาดของประชากร จ านวนประชากรทั้งหมด 
 n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวนขนาดตวัอยา่งประชาชนท่ีตอ้งการ 
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เน่ืองจากมีเจา้ของท่ีดินบริเวณท่ีถูกน ้ าท่วม จ านวน 53 คน (N = 53) ดงันั้น n = 47 คน และ
เม่ือมีประชากรท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบจ านวน 1,237 คน (N = 1,237) ดงันั้น n = 303 คน 

อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้ผลการศึกษาท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มมาสามารถใชอ้ธิบายกลุ่ม 
ประชากรเป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเพื่อเป็นการเพิ่มความเท่ียงตรงของขอ้สรุปท่ีจะไดรั้บจาก 
ตวัอยา่ง จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการสุ่มตวัอยา่งประชาชนอยา่งเป็นสัดส่วน เพื่อจะไดเ้ป็นการกระจาย 
กลุ่มตวัอยา่งใหค้รอบคลุมและไม่ใหมี้การกระจุกตวัอยูใ่นเขตพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงมากเกินไป  

การสุ่มตวัอยา่งในการวจิยัน้ีใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งประชาชนอยา่งเป็นสัดส่วน (Proportional 
Random Sampling) เพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมตามสัดส่วน โดยจากการค านวณและ
รวมตวัอยา่งในตารางเท่ากบั 384 ตวัอยา่ง หรือใชต้วัอยา่งทั้งหมดรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 390 ตวัอยา่ง 
ดงัตารางท่ี 3.8  

 

ตารางท่ี  3.8 จ านวนประชากรท่ีรับผลกระทบและจ านวนตวัอยา่งท่ีด าเนินการเก็บแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอยา่ง ประชากร(คน) สัดส่วน(%) กลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

1.เจ้าของทีด่ิน 53 88.00 47.00 

2.ผู้ได้รับผลกระทบในพืน้ทีใ่กล้เคียง 5 หมู่บ้าน    

2.1 หมู่ท่ี 3 บา้นหนองม่วง 376 30.40 92.00 

2.2 หมู่ท่ี 8 บา้นชะอม 167 13.50 41.00 

2.3 หมู่ท่ี 9 บา้นชะอม 224 18.11 55.00 

2.4 หมู่ท่ี 10 บา้นโตนด 112 9.05 27.00 

2.5 หมู่ท่ี 11 บา้นโตนด 358 28.94 88.00 

รวม 1,237 100.00 303.00 

3.ผู้บริหารท้องถิ่น 34 100.00 34 

รวมทั้งส้ิน 1,324  384 
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หลงัจากท าการก าหนดขนาดตวัอยา่งของแต่ละกลุ่มไดแ้ลว้ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะ
สุ่มประชากรในแต่ละเขตพื้นท่ีโดยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ทั้งน้ี เพราะ
ประชากรมีจ านวนมากและมีเขตพื้นท่ีกวา้ง ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งด้านการอนุมติั
งบประมาณสามารถเก็บขอ้มูลไดท้ั้งหมด จ านวน 34 ราย 

 
3.3 เคร่ืองมือการศึกษาวจัิย  

3.3.1 แบบสอบถาม 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด โดย

การศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกบั
วตัถุประสงค ์โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ตอน (ดงัภาคผนวก ก) ดงัน้ี  

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที ่2 ความพึงพอใจของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและมีส่วนไดส่้วนเสียกบัทั้ง 6 แนวทางการ

แกปั้ญหา ซ่ึงประกอบดว้ย 
(1) ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมขงั เช่น เจา้ของท่ีดินบริเวณท่ีถูกน ้าท่วม  
(2) ผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบการการแกปั้ญหา เช่นประชากรในพื้นท่ีขา้งเคียง และ  
(3) ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงท่ีมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณในการแกไ้ขปัญหาประชาชนท่ีมีต่อการแกปั้ญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ี หมู่ท่ี 7 
บา้นมาบมะค่า ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา  

มาตรวดัแบบ Likert Scale ถูกน ามาใชเ้พื่อให้ค่าน ้ าหนกัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อแนวทางการแกปั้ญหาน ้าท่วมทั้ง 6 แนวทาง โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด   5  คะแนน  
ระดบัความพึงพอใจมาก    4  คะแนน  
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง   3  คะแนน  
ระดบัความพึงพอใจนอ้ย   2  คะแนน  
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด   1  คะแนน  
วิเคราะห์และล าดับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างในด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนว

ทางการแกปั้ญหาน ้าท่วมในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
โดยใชส้ถิติร้อยละ ท าการรวบรวมขอ้มูล โดยพิจารณาจากแบบสอบถาม (ขอ้ 8) 

ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะของกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ ทั้ง 3 กลุ่ม ท่ีอาจเสนอแนะแนวทางหรือ
ความตอ้งการดา้นอ่ืน ๆ 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท าดว้ยวิธีหาความเท่ียงตรง  (Validity) ดว้ยการหา
แบบสอบถามฉบบัร่างไปหาความเท่ียงตรงด้านเน้ือหาและโครงสร้าง โดยเสนอต่อท่ีปรึกษา
โครงการเพื่อตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเน้ือ (Content Validity) และความเหมาะสมถูกตอ้ง
ดา้นภาษา เพื่อน าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม  
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

1. น าส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2. ติดตามผลการตอบแบบสอบถาม และรวบรวมแบบสอบถามดว้ยผูว้จิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 390 ฉบบั ตรวจสอบแบบสอบถามให้

มีขอ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
3.5.1 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)  
การวิเคราะห์ขอ้มูลการส ารวจในคร้ังน้ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS for windows (Statistical Package for the Social Sciences) ซ่ึงไดเ้ลือกใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ อตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวดั
ค่าเฉล่ียและการกระจายของขอ้มูล และน าเสนอในรูปตารางพร้อมกบัการพรรณนาประกอบ เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีต าบลหนองระ
เวยีง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา  

3.5.2 การประเมินผล  
ส าหรับขอ้มูลระดบัความพึงพอใจ ไดก้ าหนดเกณฑ์การให้น ้ าหนกัในการแปลความหมาย

ค่าเฉล่ียจากค่าอนัตรภาคชั้น = (n-1)/n เม่ือ n เป็นจ านวนของระดบัความคิดเห็น 5 ระดบัจาก 1 ถึง 5 
แทนค่าในสมการขา้งตน้จะไดค้่าอนัตรภาคชั้นในแต่ละช่วงเท่ากบั 0.8 

เกณฑก์ารใหน้ ้าหนกัแปลความหมายค่าเฉล่ีย มีดงัน้ี  
 คะแนนเฉล่ีย   4.21-5.00   หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย   3.41-4.20   หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย   2.61-3.40   หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย   1.81-2.60   หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย   1.00-1.80   หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากคาถามปลายเปิดไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด และด าเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการจดัจ าแนกประเภทขอ้ความท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัให้อยูใ่น
ประเภทเดียวกนั จากนั้นวเิคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 จากการรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม จ านวน
ทั้งส้ิน 390 คน จากประชากร จ านวน 1,321 คน สามารถสรุปไดต้ารางท่ี 4.1 โดยพบวา่ มีประชาชน
ในพื้นท่ีขา้งเคียงท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหาทั้ง 6 แนวทางจ านวน 309 คน คิด
เป็นร้อยละ 79.2 เจา้ของท่ีดินในพื้นท่ีประสบปัญหา จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 (ดงัรูปท่ี 4.1) โดยสามารถแบ่งยอ่ยพิจารณาได้
ดงัน้ี 

- กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศหญิงมีจ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 และเพศชายมีจ านวน 
194 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 (ดงัรูปท่ี 4.2)  

- กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 41-50 ปี ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ จ านวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26 และอายุต ่ากวา่ 20 ปี ตอบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดคือ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.26 (ดงัรูปท่ี 4.3)  

- กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพแต่งงาน ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ จ านวน 282 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.3 และสถานภาพหยา่ ตอบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดคือ จ านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.8 (ดงัรูปท่ี 4.4)  

- กลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด
คือ จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 และระดบัการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
ตอบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดคือ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 (ดงัรูปท่ี 4.5)  

- กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพเกษตรกร ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ จ านวน 103 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.4 และอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสุดคือ 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 (ดงัรูปท่ี 4.6)  

- กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 8,001 – 10,000 บาท ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 และมีรายไดน้อ้ยกวา่ 2,000 บาท ตอบแบบสอบถาม
นอ้ยท่ีสุดคือ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 (ทั้งน้ี ขอ้มูลไดรั้บมีแบบสอบถามท่ีไม่
กรอกขอ้มูลรายได ้มีจ านวน 4 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 1) (ดงัรูปท่ี 4.7)  

- พิจารณาจากจ านวนพื้นท่ีท่ีได้รับความเสียหาย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) พื้นท่ี
เกษตรกรรมได้รับความเสียหายมากท่ีสุด จ านวน 193 คน รวมพื้นท่ีได้รับความ
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เสียหาย 2,129.50 ไร่ และนอ้ยท่ีสุดคือ กรรมสิทธ์ิท่ีดิน จ านวน 70 คน รวมพื้นท่ีไดรั้บ
ความเสียหาย 372 ไร่ (ดงัรูปท่ี 4.8) เน่ืองจากพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมก่ึงชนบทประชาชากรส่วน
ใหญ่ยงัประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดงันั้น ผลสรุปดา้นอาชีพของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จึงเป็นอาชีพเกษตรกรรมและพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากแนว
ทางการแกปั้ญหาจึงเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมเช่นกนั 

 

ตารางท่ี 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอยา่ง (n = 390) 

จ านวน ร้อยละ 
1.กลุ่มผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ   

- เจา้ของท่ีดินในพื้นท่ีประสบปัญหา 47 12.1 
- ประชาชนในพื้นท่ีขา้งเคียงท่ีอาจไดรั้บผลกระทบ 309 79.2 
- ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 34 8.7 

2.เพศ   
- ชาย 194 49.7 
- หญิง 196 50.3 

3.อาย ุ(ปี)   
- ต ่ากวา่ 20 ปี 1 0.26 
- 20-30 39 10 
- 31-40 69 17.6 
- 41-50 101 26 
- 51-60 100 25.8 
- 61-70 73 18.8 
- 71-80 7 1.8 

4.สถานภาพ   
- โสด 62 15.9 
- สมรส 282 72.3 
- หมา้ย/อยา่/แยกทาง 46 11.3 
- อ่ืนๆ 0 0 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอยา่ง (n = 390) 

จ านวน ร้อยละ 
5.การศึกษา   

- ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 138 35.4 
- มธัยมศึกษาตอนตน้ 74 19 
- มธัยมศึกษาตอนปลาย,ปวช 81 20.8 
- อนุปริญญา,ปวส. 42 10.8 
- ปริญญาตรี 49 12.6 
- สูงกวา่ปริญญาตรี 6 1.5 

6.อาชีพ   
- รับราชการ/พนกังานของรัฐ 67 17.2 
- พนกังานรัฐวสิาหกิจ 12 3.1 
- พนกังานงานบริษทัเอกชน 82 21 
- รับจา้งทัว่ไป 57 14.6 
- ประกอบธุรกิจส่วนตวั 49 12.6 
- เกษตรกรรม 103 26.4 
- อ่ืน ๆ 20 5.1 

7.รายได ้   
- นอ้ยกวา่ 2,000 บาท 10 2.6 
- ระหวา่ง 2,000 – 4,000 บาท 61 15.6 
- ระหวา่ง 4,001 – 6,000 บาท 81 20.8 
- ระหวา่ง 6,001 – 8,000 บาท 51 13.1 
- ระหวา่ง 8,001 –10,000 บาท 107 27.4 
- มากกวา่ 10,000 บาท 76 19.5 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอยา่ง (n = 390) 

จ านวน ร้อยละ 
 8.ท่านไดรั้บผลกระทบดา้นใดจากแนวทางการแกปั้ญหาทั้ง 6   
   แนวทาง (เน่ืองจากตอบไดม้ากกวา่ 2 ขอ้จึงไม่ระบุร้อยละ)   

- ท่ีอยูอ่าศยั 121 - 
- พื้นท่ีเกษตรกรรม 193 - 
- กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 70 - 
- อ่ืนๆ 68 - 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 ค่าร้อยละ แยกตามกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 ค่าร้อยละ แยกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
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รูปท่ี 4.3 ค่าร้อยละ แยกตามอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 ค่าร้อยละ แยกตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
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รูปท่ี 4.5 ค่าร้อยละ แยกตามการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 ค่าร้อยละ แยกตามอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 
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รูปท่ี 4.7 ค่าร้อยละ แยกตามรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 
 

รูปท่ี 4.8 ค่าร้อยละ แยกตามพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

4.2 ภาพรวมความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากตารางท่ี 4.2 ซ่ึงแสดงผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้ง 3 กลุ่มท่ีมีต่อแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีบา้นมาบมะค่า 
หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา พบว่า คะแนนความพึง
พอใจเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้ะแนนแนวทางท่ี 1 โครงการขุดลอกบึงชะอมดว้ย
งบประมาณ8,863,848 บาท และแนวทางท่ี 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ดว้ยงบประมาณ 2,538,500 บาท อยูใ่นระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ียของแนวทางท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 3.52 และ
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ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 0.75 ซ่ึงมากกว่าแนวทางท่ี 3 ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 0.56 แสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อแนว
ทางการแกปั้ญหาน ้าท่วมในแนวทางท่ี 1 มากท่ีสุด และแนวทางท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ แนวทางท่ี 6 โครงการเล้ียงกุง้ฝอย ดว้ยงบประมาณ 1,569,500 บาท ระดบั
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 2.76  
 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อแนวทางการแกปั้ญหาน ้าท่วม  จ  านวน  6  แนวทาง 

แนวทางการแกปั้ญหาน ้าท่วม จ านวน 6 แนวทาง Mean SD 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1.แนวทางท่ี 1 โครงการขดุลอกบึงชะอม ดว้ยงบประมาณ 8,863,848 บาท 
1.1 แนวทางท่ี 1 มีความเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาเพียงใด 4.11 0.737 มาก 
1.2 แนวทางท่ี 1 มีความเหมาะสมต่อการใชง้บประมาณเพียงใด 3.89 0.813 มาก 
1.3 แนวทางท่ี 1 มีประโยชนต่์อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 4.08 0.744 มาก 
1.4 แนวทางท่ี 1 มีผลเสียต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 2.01 0.721 นอ้ย 

รวม 3.52 0.75 มาก 
2.แนวทางท่ี 2 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมบ่อพกั ดว้ย
งบประมาณ 2,127,629 บาท 
1.1 แนวทางท่ี 2 มีความเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาเพียงใด 3.79 0.549 มาก 
1.2 แนวทางท่ี 2 มีความเหมาะสมต่อการใชง้บประมาณเพียงใด 3.62 0.622 มาก 
1.3 แนวทางท่ี 2 มีประโยชนต่์อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 3.59 0.625 มาก 
1.4 แนวทางท่ี 2 มีผลเสียต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 2.21 0.666 นอ้ย 

รวม 3.30 0.62 ปานกลาง 
3. แนวทางท่ี 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ ดว้ยงบประมาณ 2,538,500 บาท 
1.1 แนวทางท่ี 3 มีความเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาเพียงใด 3.91 0.494 มาก 
1.2 แนวทางท่ี 3 มีความเหมาะสมต่อการใชง้บประมาณเพียงใด 3.81 0.535 มาก 
1.3 แนวทางท่ี 3 มีประโยชนต่์อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 3.85 0.602 มาก 
1.4 แนวทางท่ี 3 มีผลเสียต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 2.16 0.599 นอ้ย 

รวม 3.43 0.56 มาก 
4.แนวทางท่ี 4 โครงการขดุลอกเหมืองดินจากบึงชะอม-บึงโตนด ดว้ยงบประมาณ 593,234 บาท 
1.1 แนวทางท่ี 4 มีความเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาเพียงใด 3.75 0.661 มาก 
1.2 แนวทางท่ี 4 มีความเหมาะสมต่อการใชง้บประมาณเพียงใด 3.69 0.664 มาก 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

แนวทางการแกปั้ญหาน ้าท่วม จ านวน 6 แนวทาง Mean SD 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1.3 แนวทางท่ี 4 มีประโยชนต่์อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 3.68 0.678 มาก 
1.4 แนวทางท่ี 4 มีผลเสียต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 2.13 0.567 นอ้ย 

รวม 3.31 0.64 ปานกลาง 
5.แนวทางท่ี 5 โครงการเล้ียงปลานิลดว้ยงบประมาณ2,792,500บาท 
1.1 แนวทางท่ี 5 มีความเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาเพียงใด 3.15 0.80 ปานกลาง 
1.2 แนวทางท่ี 5 มีความเหมาะสมต่อการใชง้บประมาณเพียงใด 2.90 0.732 ปานกลาง 
1.3 แนวทางท่ี 5 มีประโยชนต่์อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 2.91 0.794 ปานกลาง 
1.4 แนวทางท่ี 5 มีผลเสียต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 2.62 0.811 ปานกลาง 

รวม 2.90 0.78 ปานกลาง 
6. แนวทางท่ี 6 โครงการเล้ียงกุง้ฝอยดว้ยงบประมาณ1,569,500บาท 
1.1 แนวทางท่ี 6 มีความเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาเพียงใด 2.97 0.757 ปานกลาง 
1.2 แนวทางท่ี 6 มีความเหมาะสมต่อการใชง้บประมาณเพียงใด 2.79 0.766 ปานกลาง 
1.3 แนวทางท่ี 6 มีประโยชนต่์อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 2.76 0.769 ปานกลาง 
1.4 แนวทางท่ี 6 มีผลเสียต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 2.51 0.765 มาก 

รวม 2.76 0.76 ปานกลาง 
 
4.3 ภาพรวมล าดับแนวทางการแก้ปัญหาน า้ท่วม 6 แนวทาง 

จากตารางท่ี 4.3 และรูปท่ี 4.9 แสดงการประเมินผลการจดัล าดบัโครงการตามแนวทางการ
แก้ปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ี หมู่ท่ี 7 บา้นมาบมะค่า ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวดันครราชสีมา จ านวน 6 แนวทาง เรียงล าดับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างผูต้อบ
แบบสอบถาม จ านวน 390 คน พบวา่  

- กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการแนวทางท่ี 1 โครงการขุดลอกบึงชะอม จ านวน 227 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.2 มากท่ีสุด  

- รองลงมา คือ แนวทางท่ี 3โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 
58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9  

- แนวทางท่ี 2 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ าพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพกั จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8  
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- แนวทางท่ี 4 โครงการขุดลอกเหมืองดินจากบึงชะอม – บึงโตนด จ านวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.8 แนวทางท่ี 5 โครงการเล้ียงปลานิล จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6  

- แนวทางท่ี 6 โครงการเล้ียงกุง้ฝอย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ซ่ึงน้อยท่ีสุด 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละการประเมินผลการจดัล าดบัโครงการตามแนวทางการแกปั้ญหา

น ้าท่วม จ านวน 6 แนวทาง 

ขอ้มลูแนวทางการแกปั้ญหาน ้าท่วม จ านวน 6 แนวทาง 
กลุ่มตวัอยา่ง (n = 390) 

จ านวน ร้อยละ 
1.แนวทางท่ี 1 โครงการขดุลอกบึงชะอม  227 58.2 
2.แนวทางท่ี 2 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้าและวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมบ่อพกั 

50 12.8 

3. แนวทางท่ี 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ 58 14.9 
4.แนวทางท่ี 4 โครงการขดุลอกเหมืองดินจากบึงชะอม-บึงโตนด 42 10.8 
5.แนวทางท่ี 5 โครงการเล้ียงปลานิล 10 2.6 
6. แนวทางท่ี 6 โครงการเล้ียงกุง้ฝอย 3 0.8 

รวม 390 100 
 

  
จากการเปรียบเทียบ ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อแนวทางการแกปั้ญหาน ้าท่วม 

จ านวน 6 แนวทาง กบัตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละการประเมินผลการจดัล าดบัโครงการตาม
แนวทางการแกปั้ญหาน ้าท่วม จ านวน 6 แนวทาง ปรากฏวา่กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจและเลือกแนวทางการแกปั้ญหาน ้าท่วมดว้ยแนวทางท่ี 1 โครงการขดุลอกบึง
ชะอมมากท่ีสุด และเลือกแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยแนวทางท่ี 6 โครงการเล้ียงกุง้ฝอย นอ้ยท่ีสุด ซ่ึง
เป็นความตอ้งการท่ีตรงกนั 
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รูปท่ี 4.9 ค่าร้อยละ การเลือกล าดบัแนวทางการแกปั้ญหาน ้าท่วม จ านวน 6 แนวทาง 
 
 จากตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากแนวทางการ
แก้ปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีบ้านมาบมะค่า ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา ท่ีมีต่อแนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าวในแต่ละแนวทาง โดยแบ่งออกตามจ านวน ร้อย
ละแยกตามโครงการ และคิดเป็นร้อยละของโครงการรวมของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน 390 คน พบวา่  

- แนวทางท่ี 1 โครงการขุดลอกบึงชะอมมีผูต้ดัสินใจเลือกมากท่ีสุด 227 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.2 มีประชาชนในพื้นท่ีขา้งเคียง จ านวน 192 คน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จ านวน 20 คน 
และเจา้ของท่ีดิน จ านวน 15 คน  

- แนวทางท่ี 6 โครงการเล้ียงกุง้ฝอยมีผูต้ดัสินใจเลือกนอ้ยท่ีสุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.8 มีประชาชนในพื้นท่ีขา้งเคียง จ านวน 3 คน  
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ตารางท่ี 4.4  ค่าร้อยละ แยกตามกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบต่อแนวทางการแกปั้ญหา 
 

ขอ้มูลแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วม  

กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

รวม 
เจา้ของ
ท่ีดิน 

ประชาชน
พ้ืนท่ี

ขา้งเคียง 

ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 

1.แนวทางท่ี 1 โครงการขดุลอกบึงชะอม 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 6 โครงการ 

 
15 
6.6 

31.9 

 
192 
84.6 
62.1 

 
20 
8.8 
58.8 

 
227 

2.แนวทางท่ี 2 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ าและวาง
ท่อคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมบ่อพกั 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 6 โครงการ 

 
 

28 
56 

59.6 

 
 

15 
30 
4.9 

 
 
7 
14 

20.6 

 
 

50 

3. แนวทางท่ี 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีต
เสริมเหลก็ 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 6 โครงการ 

 
 

1 
1.7 
2.1 

 
 

55 
94.8 
17.8 

 
 
2 

3.4 
5.9 

 
 

58 

4.แนวทางท่ี 4 โครงการขดุลอกเหมืองดินจากบึงชะอม-บึง
โตนด 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 6 โครงการ 

 
 

0 
0 
0 

 
 

38 
90.5 
12.3 

 
 
4 

9.5 
11.8 

 
 

42 

5.แนวทางท่ี 5 โครงการเล้ียงปลานิล 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 6 โครงการ 

 
3 
30 
6.4 

 
6 
60 
1.9 

 
1 
10 
2.9 

 
10 

6. แนวทางท่ี 6 โครงการเล้ียงกุง้ฝอย 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 6 โครงการ 

 
0 
0 
0 

 
3 

100 
1 

 
0 
0 
0 

 
3 

จ านวนรวม 47 309 34 390 
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 จากตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละอาชีพของกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากแนว
ทางการแก้ปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีบา้นมาบมะค่า ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีต่อแนวทางการแก้ปัญหาดงักล่าวในแต่ละแนวทาง โดยแยกออกตาม
จ านวน ร้อยละแยกตามโครงการ และคิดเป็นร้อยละของโครงการรวมของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบ
แบบสอบถาม จ านวน 390 คน พบวา่  

- แนวทางท่ี 1 โครงการขุดลอกบึงชะอมมีผูต้ดัสินใจเลือกมากท่ีสุด 227 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.2 ประกอบด้วยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 52 คน 
พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 48 คน รับราชการ จ านวน 43 คน รับจา้งทัว่ไป จ านวน 
32 คน ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 27 คน อ่ืน ๆ จ านวน 15 คนและพนกังาน
รัฐวสิาหกิจ จ านวน 10 คน ตามล าดบั  

- และนอ้ยท่ีสุดคือ แนวทางท่ี 6 โครงการเล้ียงกุง้ฝอย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
ประกอบด้วยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 2 คนและรับ
ราชการ จ านวน 1 คน  

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมเลือกแนวทางท่ี 1 มาก
ท่ีสุดอาจมีสาเหตุมาจากประชากรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบึงชะอมเป็น
แหล่งน ้ าส าคญัของพื้นท่ีต าบลหนองระเวียงท่ีใชเ้ป็นแหล่งน ้ าส าหรับอุปโภค – บริโภค ใชใ้นการ
ท าการเกษตร และเป็นแหล่งน ้ าดิบในการผลิตน ้ าประปาเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน จ านวน 5 
หมู่บา้น หรือประมาณ 700 ครัวเรือน 
 
ตารางท่ี 4.5 ค่าร้อยละ แยกตามกลุ่มอาชีพต่อแนวทางการแกปั้ญหา  
 

ขอ้มูลแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วม จ านวน 6 
แนวทาง 

อาชีพ 

รวม 

รับ
รา
ชก

าร
/พ
นกั

งา
นรั

ฐ 

พน
กัง
าน
รัฐ
วสิ

าห
กิจ

 

พน
กัง
าน
บริ

ษทั
เอก

ชน
 

รับ
จา้
งท

ัว่ไ
ป 

ปร
ะก

อบ
ธุร
กิจ
ส่ว

นต
วั 

เกษ
ตร
กร
รม

 

อื่น
ๆ 

1.แนวทางท่ี 1 โครงการขดุลอกบึงชะอม 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 6 โครงการ 

 
43 
181
18.9 

 
10 
4.4 

83.3 

 
48 

21.1 
58.5 

 
32 

14.1 
56.1 

 
27 

11.9 
55.1 

 
52 

22.9 
50.5 

 
15 
6.6 
75 

 
227 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ขอ้มูลแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วม จ านวน 6 
แนวทาง 

อาชีพ 

รวม 

รับ
รา
ชก

าร
/พ
นกั

งา
นรั

ฐ 

พน
กัง
าน
รัฐ
วสิ

าห
กิจ

 

พน
กัง
าน
บริ

ษทั
เอก

ชน
 

รับ
จา้
งท

ัว่ไ
ป 

ปร
ะก

อบ
ธุร
กิจ
ส่ว

นต
วั 

เกษ
ตร
กร
รม

 

อื่น
ๆ 

2.แนวทางท่ี 2 โครงการก่อสร้างปากประตู
ระบายน ้ าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อม
บ่อพกั 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 6 โครงการ 

 
 
 

9 
18 

13.4 

 
 
 

0 
0 
0 

 
 
 

10 
20 

12.2 

 
 
 

13 
26 

22.8 

 
 
 

8 
16 

16.3 

 
 
 

9 
18 
8.7 

 
 
 

1 
2 
5 

 
 
 

50 

3. แนวทางท่ี 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 6 โครงการ 

 
 

4 
6.9 
6 

 
 

0 
0 
0 

 
 

14 
24.1 
17.1 

 
 

8 
13.8 
14 

 
 

7 
12.1 
14.3 

 
 

24 
41.4 
23.3 

 
 

1 
1.7 
5 

 
 

58 

4.แนวทางท่ี 4 โครงการขดุลอกเหมืองดินจากบึง
ชะอม-บึงโตนด 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 6 โครงการ 

 
 

9 
21.4 
13.4 

 
 

2 
4.8 

16.7 

 
 

6 
14.3 
7.3 

 
 

4 
9.5 
7 

 
 

4 
9.5 
8.2 

 
 

15 
35.7 
14.6 

 
 

2 
4.8 
10 

 
 

42 

5.แนวทางท่ี 5 โครงการเล้ียงปลานิล 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 6 โครงการ 

 
1 
10 
1.5 

 
0 
0 
0 

 
2 
20 
2.4 

 
0 
0 
0 

 
3 
30 
6.1 

 
3 
30 
2.9 

 
1 
10 
5 

 
10 

6. แนวทางท่ี 6 โครงการเล้ียงกุง้ฝอย 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 6 โครงการ 

 
1 

33.3 
1.5 

 
0 
0 
0 

 
2 

66.7 
2.4 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
3 

จ านวนรวม 67 12 82 57 49 103 20 390 
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4.4  ภาพรวมล าดับปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกแนวทางการแก้ไขปัญหาน า้ท่วม 
 ในการตดัสินใจเลือกแนวทางในการแกปั้ญหาน ้ าท่วมทั้ง 6 แนวทางผูต้อบแบบสอบถาม 
แต่ละคนจะมีแนวคิดหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกแนวทางท่ีตนต้องการให้
ด าเนินการแก้ปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา จากตารางท่ี 4.6 และรูปท่ี 4.10 แสดงถึงจ านวนและค่าร้อยละของล าดบัปัจจยัประเด็น
ค าถามแต่ละขอ้ ท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีบา้นมาบมะค่า หมู่ท่ี 7 
ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา พิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบ
แบบสอบถาม จ านวน 390 คน พบวา่  

- ประเด็นค าถามท่ี 4 ประโยชน์ต่อชุมชนท่ีไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหามีผูเ้ลือกตอบ
มากท่ีสุด คือจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1  

- และประเด็นค าถามท่ี 7 การประกอบอาชีพปัจจุบนัอาจได้รับผลกระทบต่อแนว
ทางการแกปั้ญหา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีผูเ้ลือกตอบนอ้ยท่ีสุด  

 
ตารางท่ี 4.6 จ านวน ค่าร้อยละ ล าดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 
 

ประเดน็ค าถาม 
กลุ่มตวัอยา่ง (n = 390) 

จ านวน ร้อยละ 
1.ความเหมาะสมของแนวทางการแกปั้ญหา มัน่ใจวา่หากด าเนินการ 
ตามท่ีท่านไดเ้ลือกแนวทางไวใ้นขอ้ท่ี 7) จะสามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง 

97 24.9 

2.ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีใช ้(ตามท่ีท่านไดเ้ลือกแนวทาง
ไวใ้นขอ้ท่ี 7) 

10 2.6 

3.ผลกระทบต่อชุมชนท่ีอาจไดรั้บจากการแกปั้ญหา 17 4.4 
4.ประโยชนต่์อชุมชนท่ีไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหา 207 53.1 
5.ผลกระทบต่อครอบครัวท่ีอาจไดรั้บจากการแกปั้ญหา 12 3.1 
6.ประโยชนต่์อครอบครัวท่ีอาจไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหา 10 2.6 
7.การประกอบอาชีพปัจจุบนัอาจไดรั้บผลกระทบจากแนวทางการ
แกปั้ญหา 

5 1.3 

8.ท่ีตั้งของท่ีอยูอ่าศยั/สถานท่ีประกอบอาชีพอาจไดรั้บผลกระทบ
จากแนวทางการแกปั้ญหา 

32 8.2 

รวม 390 100 
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รูปท่ี 4.10 จ านวน ค่าร้อยละ ล าดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 
 
 ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละล าดับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีบ้านมาบมะค่า ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา โดยแยกตามจ านวนและค่าร้อยละตามประเด็นค าถามทั้ง 8 ค าถาม แยกตามกลุ่มผู ้
ไดรั้บผลกระทบทั้ง 3 กลุ่ม จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 390 คน พบวา่  

- ประเด็นค าถามท่ี 4 ประโยชน์ต่อชุมชนท่ีไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหามีผูเ้ลือกตอบ
มากท่ีสุด คือ จ านวน 207 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.1 มีประชาชนในพื้นท่ีขา้งเคียง 
จ านวน 182 คน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จ านวน 16 คน เจา้ของท่ีดิน จ านวน 9 คน  

- และประเด็นค าถามท่ี 7 การประกอบอาชีพปัจจุบนัอาจได้รับผลกระทบต่อแนว
ทางการแก้ปัญหา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีประชาชนในพื้นท่ีขา้งเคียง 
จ านวน 4 คน เจา้ของท่ีดิน จ านวน 1 คน ซ่ึงเป็นประเด็นค าถามท่ีมีผูเ้ลือกตอบน้อย
ท่ีสุด  
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ตารางท่ี 4.7 จ านวน ค่าร้อยละ ล าดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม
 แยกตามกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
 

ขอ้มูลแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วม  

กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

รวม 
เจา้ของ
ท่ีดิน 

ประชาชน
พ้ืนท่ี

ขา้งเคียง 

ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 

1.ความเหมาะสมของแนวทางการแกปั้ญหา มัน่ใจวา่หาก
ด าเนินการตามท่ีท่านไดเ้ลือกแนวทางไวใ้นขอ้ท่ี 7) จะ
สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 8 โครงการ 

 
 
 

33 
34 

70.2 

 
 
 

56 
57.7 
18.1 

 
 
 
8 

8.2 
23.5 
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2.ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีใช ้(ตามท่ีท่านไดเ้ลือก
แนวทางไวใ้นขอ้ท่ี 7) 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 8 โครงการ 

 
 

2 
20 
4.3 

 
 
5 
50 
1.6 

 
 
3 
30 
8.8 

 
 

10 

3.ผลกระทบต่อชุมชนท่ีอาจไดรั้บจากการแกปั้ญหาจ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 8 โครงการ 

 
0 
0 
0 

 
12 

70.6 
3.9 

 
5 

29.4 
14.7 

 
17 

4.ประโยชน์ต่อชุมชนท่ีไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหา 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 8 โครงการ 

 
9 

4.3 
19.1 

 
182 
87.9 
58.9 

 
16 
7.7 
47.1 

 
207 

5.ผลกระทบต่อครอบครัวท่ีอาจไดรั้บจากการแกปั้ญหา 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 6 โครงการ 

 
1 

8.3 
2.1 

 
11 

91.7 
3.6 

 
0 
0 
0 

 
12 
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ตารางท่ี 4.7   (ต่อ) 
 

ขอ้มูลแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วม  

กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

รวม 
เจา้ของ
ท่ีดิน 

ประชาชน
พ้ืนท่ี

ขา้งเคียง 

ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 

6.ประโยชน์ต่อครอบครัวท่ีอาจไดรั้บจากแนวทางการ
แกปั้ญหา 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 8 โครงการ 

 
 

1 
10 
2.1 

 
 
8 
80 
2.6 

 
 
1 
10 
2.9 

 
 

10 

7.การประกอบอาชีพปัจจุบนัอาจไดรั้บผลกระทบจาก 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 8 โครงการ 

 
1 
20 
2.1 

 
4 
80 
1.3 

 
0 
0 
0 

 
5 

8.ท่ีตั้งของท่ีอยูอ่าศยั/สถานท่ีประกอบอาชีพอาจไดรั้บ
ผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหา 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 8 โครงการ 

 
 

0 
0 
0 

 
 

31 
96.9 
10 

 
 
1 

3.1 
2.9 

 
 

32 

จ านวนรวม 47 309 34 390 

 
จากตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ล าดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการ

แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีบา้นมาบมะค่า ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมาแยกตามกลุ่มอาชีพแสดงจ านวนและค่าร้อยละอาชีพของกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
แนวทางการแก้ปัญหาท่ีมีต่อแนวทางการแก้ปัญหาดงักล่าวในแต่ละแนวทาง โดยแยกออกตาม
จ านวน ร้อยละแยกตามโครงการและคิดเป็นร้อยละของโครงการรวมของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบ
แบบสอบถาม จ านวน 390 คน พบวา่  

- ประเด็นค าถามท่ี 4 ประโยชน์ต่อชุมชนท่ีไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหามีผูเ้ลือกตอบ
มากท่ีสุด คือ จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1 ประกอบดว้ยผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 59 คน พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 41 คน รับราชการ 
จ านวน 33 คน ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 29 คนรับจา้งทัว่ไป จ านวน 24 คน อ่ืน 
ๆ จ านวน 12 คน และพนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 9 คน ตามล าดบั  
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- และประเด็นค าถามท่ี 7 การประกอบอาชีพปัจจุบนัอาจได้รับผลกระทบต่อแนว
ทางการแก้ปัญหา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีผูเ้ลือกตอบน้อยท่ีสุด 
ประกอบดว้ยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 5 คน  

 
ตารางท่ี 4.8 จ านวน ค่าร้อยละ ล าดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม

แยกตามกลุ่มอาชีพ 

ประเด็นปัญหา 

อาชีพ 

รวม 
รับ

รา
ชก

าร
/พ
นกั

งา
นรั

ฐ 

พน
กัง
าน
รัฐ
วสิ

าห
กิจ

 

พน
กัง
าน
บริ

ษทั
เอก

ชน
 

รับ
จา้
งท

ัว่ไ
ป 

ปร
ะก

อบ
ธุร
กิจ
ส่ว

นต
วั 

เกษ
ตร
กร
รม

 

อื่น
ๆ 

1.ความเหมาะสมของแนวทางการแกปั้ญหา 
มัน่ใจวา่หากด าเนินการตามท่ีท่านไดเ้ลือก
แนวทางไวใ้นขอ้ท่ี 7) จะสามารถแกปั้ญหา
ไดจ้ริง 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 8 โครงการ 

 
 
 
 
19 
19.6 
2.8 

 
 
 
 

1 
1 

0.83 

 
 
 
 

25 
25.8 
3.5 

 
 
 
 

20 
20.6 
3.51 

 
 
 
 

12 
12.4 
2.45 

 
 
 
 

17 
17.5 
1.65 

 
 
 
 

3 
3.1 
1.5 
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2.ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีใช ้(ตามท่ี
ท่านไดเ้ลือกแนวทางไวใ้นขอ้ท่ี 7) 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 8 โครงการ 

 
 
3 
30 
4.5 

 
 

1 
10 
8.3 

 
 

2 
20 
2.4 

 
 

2 
20 
3.5 

 
 

0 
0 
0 

 
 

1 
10 
1 

 
 

1 
10 
1 

 
 

10 

3.ผลกระทบต่อชุมชนท่ีอาจไดรั้บจากการ
แกปั้ญหา 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 8 โครงการ 

 
 

6 
35.3 

9 

 
 

0 
0 
0 

 
 

4 
23.5 
4.9 

 
 

2 
11.8 
3.5 

 
 

2 
11.8 
4.1 

 
 

3 
17.6 
2.9 

 
 

0 
0 
0 

 
 

17 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 

ประเด็นปัญหา 

อาชีพ 

รวม 

รับ
รา
ชก

าร
/พ
นกั

งา
นรั

ฐ 

พน
กัง
าน
รัฐ
วสิ

าห
กิจ

 

พน
กัง
าน
บริ

ษทั
เอก

ชน
 

รับ
จา้
งท

ัว่ไ
ป 

ปร
ะก

อบ
ธุร
กิจ
ส่ว

นต
วั 

เกษ
ตร
กร
รม

 

อื่น
ๆ 

4.ประโยชนต่์อชุมชนท่ีไดรั้บจากแนว
ทางการแกปั้ญหา 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 8 โครงการ 

 
 

33 
15.9 
4.93 

 
 

9 
4.3 
7.5 

 
 

41 
19.8 

5 

 
 

24 
11.6 
4.21 

 
 

29 
14 

5.92 

 
 

59 
28.5 
5.73 

 
 

12 
5.8 
6 

 
 

207 

5.ผลกระทบต่อครอบครัวท่ีอาจไดรั้บจากการ
แกปั้ญหา 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 6 โครงการ 

 
 
 

2 
16.7 
3 

 
 
 

0 
0 
0 

 
 
 

2 
16.7 
2.4 

 
 
 

4 
33.3 

7 

 
 
 

1 
8.3 
2 

 
 
 

3 
25 
2.9 

 
 
 

0 
0 
0 

 
 
 

12 

6.ประโยชนต่์อครอบครัวท่ีอาจไดรั้บจากแนว
ทางการแกปั้ญหา 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 8 โครงการ 

 
 

2 
20 
3 

 
 

0 
0 
0 

 
 

1 
10 
1.2 

 
 

1 
10 
1.8 

 
 

2 
20 
4.1 

 
 

4 
40 
3.9 

 
 

0 
0 
0 

 
 

10 

7.การประกอบอาชีพปัจจุบนัอาจไดรั้บ
ผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหา 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 8 โครงการ 

 
 

0 
0 
0 

 
 

0 
0 
0 

 
 

0 
0 
0 

 
 

0 
0 
0 

 
 

0 
0 
0 
 

 
 

5 
100 
4.9 

 
 

0 
0 
0 
 

 
 

5 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 

ประเด็นปัญหา 

อาชีพ 

รวม 

รับ
รา
ชก

าร
/พ
นกั

งา
นรั

ฐ 

พน
กัง
าน
รัฐ
วสิ

าห
กิจ

 

พน
กัง
าน
บริ

ษทั
เอก

ชน
 

รับ
จา้
งท

ัว่ไ
ป 

ปร
ะก

อบ
ธุร
กิจ
ส่ว

นต
วั 

เกษ
ตร
กร
รม

 

อื่น
ๆ 

8.ท่ีตั้งของท่ีอยูอ่าศยั/สถานท่ีประกอบอาชีพ
อาจไดรั้บผลกระทบจากแนวทางการ
แกปั้ญหา 
จ านวน 
คิดเป็นร้อยละแยกตามโครงการ 
คิดเป็นร้อยละรวม 8 โครงการ 

 
 
 

2 
6.2 
3 

 
 
 

1 
3.1 
8.3 

 
 
 

7 
21.9 
8.5 

 
 
 

4 
12.5 

7 

 
 
 

3 
9.4 
6.1 

 
 
 

11 
34.4 
10.7 

 
 
 

4 
12.5 
20 

 
 
 

32 

จ านวนรวม 67 12 82 57 49 103 20 390 

 
4.5 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

แนวทางท่ี 1 โครงการขุดลอกบึงชะอม ดว้ยงบประมาณ 8,863,848 บาท จากการพิจารณา
แบบสอบถามตามท่ีไดรั้บจากผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่หากด าเนินการขุดลอก
บึงชะอมจะมีประโยชน์ต่อชุมชน เน่ืองจากบึงชะอมเป็นศูนยก์ลางท่ีสามารถส่งจ่ายน ้ าไปยงัหมู่บา้น
ต่าง ๆได้หลายหมู่บ้านและน ้ าท่ีกักเก็บนั้นยงัสามารถใช้ในการผลิตระบบประปาหมู่บ้านให้
ประชาชนไดใ้ชอุ้ปโภค-บริโภคกวา่ 5 หมู่บา้น หรือประมาณ 700 ครัวเรือน และท าให้เกษตรกรมี
น ้ าใช้ท  าการเกษตรไดเ้ป็นการเพิ่มผลผลิต หรือทางเลือกให้ประชาชนหันมาท าการเกษตรมากข้ึน 
นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการให้มีการปรับปรุงภูมิทศัน์รอบบึงชะอมให้เป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ และมีท่ีออกก าลงักายส าหรับประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนหนัมาออกก าลงักาย ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตทีีี ่ ดี
ข้ึนใหแ้ก่ประชาชน 

แนวทางท่ี 2 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพกั คิดเป็นงบประมาณ 2,127,629 บาท จากการพิจารณาแบบสอบถามตามท่ีไดรั้บจากผูต้อบ
แบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่หากมีการด าเนินการจริง จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการ
ระบายน ้าในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาน ้าท่วมขงัได ้เน่ืองจากหากน ้ ามีสภาพเน่าเสียก็สามารถระบายน ้ า
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ออกดว้ยแนวทางท่ี 2 โดยไม่ตอ้งใชว้ิธีระบายน ้ าผา่นเขา้บึงชะอม ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าส าหรับอุปโภค- 
บริโภคส าหรับประชาชนหลายหมู่บา้น ซ่ึงจะท าใหน้ ้าเน่าเสียได ้และหากปริมาณน ้ ามีจ  านวนมากก็
สามารถช่วยระบายน ้าออกจากพื้นท่ีประสบปัญหาไดท้ั้ง 2 ทาง 

แนวทางท่ี 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็นงบประมาณ 
2,538,500 บาท จากการพิจารณาแบบสอบถามตามท่ีไดรั้บจากผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมว่าควรเร่งด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม หรือมีการก่อสร้างใหม่ เน่ืองจากรางระบายน ้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมมีสภาพช ารุด หากถึงช่วงฤดูฝนจะท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศยั
ในพื้นท่ีขา้งเคียงได ้และมีบางส่วนท่ีอยากให้ร้ือรางระบายน ้ าเดิมออกทั้งหมดแลว้วางท่อคอนกรีต
ใตดิ้นถมดินหลงัท่อแลว้ท าถนนใหป้ระชาชนไดส้ัญจร 

แนวทางท่ี 4 โครงการขุดลอกเหมืองดิน จากบึงชะอม – บึงโตนด คิดเป็นเงินงบประมาณ 
593,344 บาท จากการพิจารณาแบบสอบถามตามท่ีไดรั้บจากผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมว่าหากด าเนินการตามโครงการท่ี 4 อาจมีความเป็นไปได้ในดา้นงบประมาณ เน่ืองจาก
ท้องถ่ินมีงบประมาณน้อยการจัดสรรงบประมาณท่ีทั่วถึงในแต่ละหมู่บ้านอาจมีน้อย ดังนั้ น 
งบประมาณท่ีใชแ้ต่ละโครงการจะมีอยา่งจ ากดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมในโครงการท่ี 
4 น้ีจึงเห็นวา่เป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะด าเนินการไดจ้ริง 

แนวทางท่ี 5 การเล้ียงปลานิล คิดเป็นงบประมาณในการสนับสนุนประมาณ 2,792,500 
บาท จากการพิจารณาแบบสอบถามตามท่ีไดรั้บจากผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ 
การเล้ียงปลานิลเป็นโครงการท่ีดีท่ีจะท าใหป้ระชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน และ
ประชาชนในพื้นท่ีข้างเคียงก็มีแหล่งอาหารใกล้บ้านท่ีอาจมีราคาถูกกว่าท้องตลาด แต่ในด้าน
คุณภาพน ้าในพื้นท่ีประสบปัญหานั้นการเล้ียงปลานิลอาจส่งผลใหน้ ้าเน่าเสียได ้และน ้าจากการเล้ียง
ปลานิลอาจไหลเขา้บึงชะอม ท าให้อาจมีปัญหาน ้ าในบึงชะอมเน่าเสียตามมา ซ่ึงอาจเป็นปัญหาต่อ
คุณภาพน ้าในการผลิตน ้าประปาในอนาคตได ้

แนวทางท่ี 6 การเล้ียงกุง้ฝอย คิดเป็นงบประมาณในการสนบัสนุนประมาณ 1,569,500 บาท 
จากการพิจารณาแบบสอบถามตามท่ีไดรั้บจากผูต้อบแบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ การ
เล้ียงกุ้งฝอยเป็นโครงการท่ีดีท่ีจะท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน และ
ประชาชนในพื้นท่ีขา้งเคียงก็มีแหล่งอาหารใกลบ้า้นท่ีอาจมีราคาถูกกวา่ทอ้งตลาด และการเล้ียงกุง้
ฝอยก็ไม่มีผลท าใหคุ้ณภาพน ้าเน่าเสีย แต่การเล้ียงกุง้ฝอยอาจท าไดย้ากกวา่การเล้ียงปลานิล 
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4.6 ผลการวเิคราะห์ตามแบบสอบถาม 
 การวจิยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีต าบลหนอง
ระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา โดยส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีหมู่ท่ี 7 บา้นมาบมะค่า ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 6 แนวทาง และปัจจยัประเด็นค าถามจ านวน 8 ขอ้ ท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาทั้ง 6 แนวทาง จ าแนกตามกลุ่มผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ไดรั้บผลกระทบดา้นใดจากแนว
ทางการแกปั้ญหาทั้ง 6 แนวทาง โดยน าขอ้มูลทัว่ไปท่ีจ าแนกมาวิเคราะห์ผลตามการตดัสินใจเลือก
ล าดบัแนวทางการแกปั้ญหา จ านวน 6 แนวทาง และตามผลการเลือกล าดบัปัจจยั จ านวน 8 ขอ้ ได้
ขอ้สรุปดงัน้ี 
 ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 390 คน ประกอบดว้ย 

- เจา้ของท่ีดินท่ีประสบปัญหา จ านวน 47 คน ภาพรวมในกลุ่มเจา้ของท่ีดินส่วนใหญ่
ตดัสินใจเลือกแนวทางท่ี 2 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ าและวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพกัเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา  

- ประชาชนในพื้นท่ีขา้งเคียงท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหา จ านวน 
309 คน ภาพรวมในกลุ่มประชาชนในพื้นท่ีขา้งเคียงส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกแนวทางท่ี 
1 โครงการขดุลอกบึงชะอม เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา  

- ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จ านวน 34 คน ภาพรวมในกลุ่มผูบ้ริหารทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ตดัสินใจ
เลือกแนวทางท่ี 1 โครงการขดุลอกบึงชะอมเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา   

ซ่ึงภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 390 คน ส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกแนวทางการแกปั้ญหาน ้ า
ท่วมในพื้นท่ีหมู่ ท่ี 7 บ้านมาบมะค่า ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดั
นครราชสีมา ด้วยแนวทางท่ี 1 โครงการขุดลอกบึงชะอม มีคะแนนความพึงพอใจระดับมาก 
เน่ืองจากบึงชะอมเป็นศูนยก์ลางการกกัเก็บและกระจายน ้าไปสู่หมู่บา้นต่าง ๆ ไดห้ลายหมู่บา้น  

จากการเลือกล าดบัปัจจยัประเด็นค าถาม จ านวน 8 ขอ้ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแนว
ทางการแกปั้ญหาทั้ง 6 แนวทาง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกประโยชน์ต่อชุมชนท่ีไดรั้บ
จากแนวทางการแกปั้ญหา แสดงวา่การท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกการแกปั้ญหาน ้ าท่วม
ด้วยการขุดลอกบึงชะอม มองถึงความส าคญัของประโยชน์ส่วนรวมท่ีชุมชนจะได้รับมาก่อน
ประโยชน์ส่วนตน ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ว่าบึงชะอมเป็นแหล่งน ้ าท่ีมีความส าคญัต่อประชาชนชาว
ต าบลหนองระเวียงหลายหมู่บา้นหากด าเนินการขุดลอกบึงชะอมไม่เพียงสามารถแกปั้ญหาน ้ าท่วม
ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 7 บา้นมาบมะค่าไดแ้ลว้ ยงัสามารถกกัเก็บน ้ าไวใ้ห้ประชาชนในพื้นท่ีไดอุ้ปโภค – 
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บริโภคมีน ้ าส ารองไวส้ าหรับผลิตน ้ าประปา ท าการเกษตรในช่วงฤดูแลง้ ท าให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มข้ึน ประชาชนมีน ้าใชอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
4.7 การวเิคราะห์ตามความเหมาะสมของพืน้ที่ 

1. แนวทางท่ี 1 โครงการขดุลอกบึงชะอม คิดเป็นเงินงบประมาณ 8,863,848 บาท 
- ผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหา เน่ืองจากบึงชะอมเป็นแหล่งน ้ าท่ีขุดลอกใน

พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ของหมู่บา้นมีพื้นท่ีกว่า 80 ไร่ จึงไม่มีผลกระทบด้าน
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน การขุดลอกบึงชะอมท่ีเพิ่มความลึกจากเดิมเฉล่ีย 2.00 เมตร ไม่
สามารถทราบไดว้า่ชั้นดินเป็นชั้นดินอะไร เพราะระดบัความลึกเพิ่มข้ึนนั้นหากขุด
ลอกเจอดินทรายก็ไม่สามารถเก็บกกัน ้ าไวไ้ด ้ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้นจะส่งผลกระทบ
ต่อผูใ้ช้น ้ าประปาบา้นหนองม่วง จ านวนกว่า 700 ครัวเรือน และหากบึงชะอมมี
ความลึกมากอาจเป็นอนัตรายแก่ประชาชนท่ีประกอบอาชีพจบัปลาในบึงชะอมได ้
รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ค่อนขา้งสูงตอ้งเสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการพฒันาพื้นท่ี 

- ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหา การขุดลอกบึงชะอมท าให้สามารถ
เก็บกกัน ้าไดเ้พิ่มอีกจ านวน 256,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วยแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมขงัใน
พื้นท่ีท่ีประสบปัญหาได้ โดยปริมาณน ้ าจะถูกผันเข้าสู่บึงชะอมได้เ ร่ือย ๆ 
เน่ืองจากน ้ าในบึงจะถูกน าไปผลิตเป็นน ้ าประปาให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
หนองระเวียง จ านวน 5 หมู่บา้นกวา่ 700 ครัวเรือน และเป็นศูนยก์ลางการจ่ายน ้ า
ให้แก่เกษตรกรในหลายหมู่บา้น เช่น บา้นหนองม่วง หมู่ 3 บา้นชะอม หมู่ 8,9 
และบ้านโตนด หมู่ 10,11 ท าให้เกษตรกรมีน ้ าส าหรับท าการเกษตรหรือมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน 

2. แนวทางท่ี 2 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ า และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพกั คิดเป็นเงินงบประมาณ 2,127,629 บาท  
- ผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหา หากด าเนินการตามแนวทางท่ี 2 น้ีปริมาณน ้ า

ท่ีผนัออกหากมีการผนัออกในปริมาณท่ีมากเกินไป อาจมีผลกระทบต่อพื้นท่ีอยู่
อาศยัของประชาชนและอาจท าให้พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรบริเวณ
ขา้งเคียง ในหมู่ท่ี 3 บา้นหนองม่วง หมู่ท่ี 8 บา้นชะอม และหมู่ท่ี 9 บา้นชะอม 
ได้รับความเสียหาย การด าเนินโครงการอาจต้องมีการขอก่อสร้างในท่ีดินของ
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เอกชนบ้างบางส่วน ซ่ึงถือเป็นผลเสียต่อประชาชนท่ีมีท่ีดินบริเวณโครงการ
ก่อสร้าง  

- ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหา หากด าเนินการก่อสร้างปากประตู
ระบายน ้าพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพกัตามแนวทางท่ี 2 จะสามารถ
ระบายน ้ าออกจากพื้นท่ีประสบปัญหาได ้และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระบาย
น ้ าออกจากพื้นท่ีประสบปัญหา คือหากตอ้งการระบายน ้ าผ่านเขา้บึงชะอมก็ได้
หรือไม่ตอ้งผา่นก็ได ้หรือกรณีท่ีมีปริมาณน ้ ามากก็สามารถช่วยระบายทั้งสองทาง
ได ้เป็นการลดผลกระทบจากการเกิดน ้ าท่วมในช่วงฤดูฝน อีกทั้งน ้ าท่ีระบายนั้นก็
สามารถส่งต่อไปยงัพื้นท่ีเกษตรกรรมให้เกษตรกรในพื้นท่ี หมู่ท่ี 3 บา้นหนองม่วง 
หมู่ท่ี 8 บา้นชะอม และหมู่ท่ี 9 บา้นชะอม ไดท้  าการเกษตรต่อไป 

3. แนวทางท่ี 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็นเงิน
งบประมาณ 2,538,500 บาท   
- ผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยแนวทางท่ี 3 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

รางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก การด าเนินโครงการอาจกระทบกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
ของประชาชนบ้างบางส่วน และการเข้าด าเนินโครงการอาจท าให้ผลผลิตของ
ประชาชนได้รับความเสียหาย ดงันั้น ช่วงระยะเวลาด าเนินการต้องเป็นช่วงท่ี
เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลผลิตเรียบร้อยแลว้ เน่ืองจากโครงการตามแนวทางท่ี 3 น้ี
เป็นโครงการท่ีใชร้องรับน ้าท าใหห้ากมีปริมาณน ้าท่ีมากเกินไปจะกระทบต่อพื้นท่ี
เกษตรกรรม หมู่ท่ี 3 บา้นหนองม่วง  หมู่ท่ี 8 บา้นชะอม และหมู่ท่ี 9 บา้นชะอม 

- ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหา หากด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงราง
ระบายน ้าก็สามารถระบายน ้ าส่งต่อไปยงัพื้นท่ีเกษตรกรรมหมู่ท่ี 3 บา้นหนองม่วง 
หมู่ท่ี 8 บา้นชะอม และหมู่ท่ี 9 บา้นชะอม ประชาชนบริเวณใกลเ้คียงสามารถใช้
น ้าในการปลูกผกัสวนครัว เพื่อบริโภคในครัวเรือนได ้

4. แนวทางท่ี 4 โครงการขุดลอกเหมืองดิน จากบึงชะอม – บึงโตนด คิดเป็นเงิน
งบประมาณ 593,344  บาท   
- ผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหา แนวทางการแกปั้ญหาดว้ยการขุดลอกเหมือง

ดินจากบึงชะอม – บึงโตนด หากการระบายน ้ามีปริมาณท่ีมากเกินไปจะกระทบต่อ
พื้นท่ีชุมชนในหมู่ท่ี 10,11 บา้นโตนด เน่ืองจากน ้ าท่ีระบายจะไหลไปลงบึงโตนด 
และส่งต่อไปยงัพื้นท่ีเกษตรกรรมโดยผา่นพื้นท่ีชุมชนก่อนหากมีน ้าปริมาณมากจะ
เอ่อเขา้ท่วมพื้นท่ีชุมชนก่อนไหลเขา้ท่วมพื้นท่ีเกษตรกรรม 
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- ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหา หากมีการขุดลอกและระบายน ้ าผา่น
เขา้บึงโตนดก็สามารถกกัเก็บน ้าไวใ้ชท้  าน ้ าประปาส าหรับบริการประชาชนในหมู่
ท่ี 10,  11 และน ้ าท่ีเหลือยงัสามารถส่งต่อไปยงัพื้นท่ีเกษตรกรรมของประชาชน 
เพื่อใชท้  าการเกษตร และประโยชน์อีกดา้นคือ การระบายน ้ าดว้ยแนวทางน้ีน ้ าตอ้ง
ผ่านเข้าบึงชะอมก่อน ท าให้น ้ าในบึงชะอมได้รับการเปล่ียนถ่ายเป็นการท าให้
คุณภาพน ้ าดีข้ึน ส่งผลดีต่อระบบการผลิตน ้ าประปาหนองม่วง และน ้ านั้นยงั
สามารถส่งต่อไปยงัพื้นท่ีเกษตรกรรมของ หมู่ท่ี 3 บา้นหนองม่วง หมู่ท่ี 8 บา้น
ชะอม และหมู่ท่ี 9 บ้านชะอม โดยผ่านปากประตูระบายน ้ าเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 
ประชาชนจึงสามารถใชน้ ้าส าหรับท าการเกษตรได ้

5. แนวทางท่ี 5 การเล้ียงปลานิล คิดเป็นงบประมาณในการสนบัสนุนประมาณ 2,792,500 
บาท 
- ผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหา การเล้ียงปลานิลในพื้นท่ีประสบปัญหาตอ้งมี

การควบคุมดูแลคุณภาพน ้ า เน่ืองจากการเล้ียงปลานิลอาจท าให้น ้ าเน่าเสียส่งกล่ิน
เหม็น ซ่ึงอาจกระทบต่อน ้ าในบึงชะอม ส่งผลให้ในระบบผลิตน ้ าประปาหนอง
ม่วงมีคุณภาพน ้ าต ่ากระทบต่อผูใ้ชน้ ้ า จ  านวน 700 ครัวเรือน และกล่ินเหม็นอาจ
ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณขา้งเคียงในหมู่ท่ี 3 
บา้นหนองม่วง หมู่ท่ี 8 บา้นชะอม 

- ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหา หากด าเนินการแกปั้ญหาโดยการเล้ียง
ปลานิลจะท าให้เจ้าของท่ีดินสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ดังเดิมแต่เป็นการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดในการประกอบอาชีพ ชุมชนมีแหล่งอาหารท่ีใกลแ้ละราคาถูก
กวา่ทอ้งตลาด 

6. แนวทางท่ี 6 การเล้ียงกุง้ฝอย คิดเป็นงบประมาณในการสนบัสนุนประมาณ 1,569,500 
บาท 
- ผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหา การเล้ียงกุง้ฝอยในพื้นท่ีประสบปัญหาตอ้งมี

การควบคุมดูแลคุณภาพและความสะอาด เน่ืองจากการเล้ียงกุง้ฝอยอาจก่อให้เกิด
กล่ินเหม็น ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณ
ขา้งเคียงในหมู่ท่ี 3 บา้นหนองม่วง หมู่ท่ี 8 บา้นชะอม 

- ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหา หากด าเนินการแกปั้ญหาโดยการเล้ียง
กุ้งฝอยจะท าให้เจ้าของท่ีดินสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ดังเดิมแต่เป็นการ
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เปล่ียนแปลงแนวคิดในการประกอบอาชีพ ชุมชนมีแหล่งอาหารท่ีใกลแ้ละราคาถูก
กวา่ทอ้งตลาด 

 
4.8 ผลการวเิคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา 

หากเปรียบเทียบแนวทางการแก้ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่มตวัอย่างเลือก 
สามารถสรุปไดว้า่  

- แนวทางท่ี 1 โครงการขุดลอกบึงชะอม คิดเป็นเงินงบประมาณ 8,863,848 บาท มี
ประชาชนในกลุ่มท่ี 2 ประชาชนในพื้นท่ีขา้งเคียงท่ีอาจได้รับผลกระทบจากแนว
ทางการแกปั้ญหาและกลุ่มท่ี 3 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือก  ซ่ึงตรงกบั
การตดัสินใจเลือกแนวทางการแกปั้ญหาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จาก 390 ตวัอยา่ง 

- แนวทางท่ี 2 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ า และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพกั คิดเป็นเงินงบประมาณ 2,127,629 บาท มีประชาชนในกลุ่มท่ี 1 เจา้ของ
ท่ีดินท่ีประสบปัญหาส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือก ซ่ึงตรงกับการวิเคราะห์แนวทางการ
แกปั้ญหาตามความเหมาะสมของพื้นท่ี   

เม่ือน าทั้ง 2 แนวทางการแกปั้ญหามาพิจารณาถึงความเป็นไปไดด้า้นงบประมาณในการ
ด าเนินการ พบวา่  

- แนวทางท่ี 1 โครงการขุดลอกบึงชะอม มีงบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการ เพื่อ
แกไ้ขปัญหาถึง 8,863,848 บาท ซ่ึงถือเป็นงบประมาณท่ีสูงเกินกวา่ทางองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองระเวียงจะจดัสรรงบประมาณไดต้อ้งรอรับการพิจารณางบประมาณ
จากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแต่ก็เป็นไปไดย้าก เน่ืองจากเป็นงบประมาณท่ีสูงมาก 

- แนวทางท่ี 2 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ า และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพกั มีงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา 2,127,629 
บาท ซ่ึงเป็นงบประมาณท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงสามารถ
พิจารณาจดัสรรได ้ มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

จาการวิเคราะห์ผลกระทบและประโยชน์จากแนวทางการแก้ปัญหา พบว่า แนวทางท่ี 2 
เป็นโครงการท่ีสามารถแกปั้ญหาน ้าท่วมไดโ้ดยตรง เน่ืองจากปากประตูระบายน ้ าติดต่อกบัพื้นท่ีน ้ า
ท่วม และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระบายน ้ าออกจากพื้นท่ีประสบปัญหาได ้หากน ้ ามีปริมาณ
มากหรือเน่าเสียก็เป็นตวัช่วยระบายน ้ าออกโดยไม่ตอ้งผ่านบึงชะอม ด้วยงบประมาณ 2,127,629 
บาท  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงมีศกัยภาพพอท่ีจะสามารถพิจารณาจดัสรร
งบประมาณในการแกปั้ญหาได ้หากด าเนินการตามแนวทางท่ี 2 ประชาชนในหมู่ท่ี หมู่ท่ี 3 บา้น
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หนองม่วง หมู่ท่ี 8,9 บา้นชะอม จะมีน ้ าส าหรับท าการเกษตร ส่วนประชาชนในหมู่ท่ี หมู่ท่ี 10,11 
บา้นโตนด ก็ไดรั้บน ้ าส าหรับท าการเกษตร เช่นกนัเน่ืองจากน ้ ายงัสามารถผนัเขา้บึงชะอมและส่ง
ต่อไปยงับึงโตนด เป็นประโยชน์ต่อระบบประปาบา้นหนองม่วง และระบบประปาบา้นโตนด มีน ้ า
ส าหรับกกัเก็บไวใ้ช้ในระบบผลิตน ้ าประปาเพื่อบริการประชาชน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสามารถบริหาร
จดัการแกปั้ญหาภายใตง้บประมาณท่ีเหมาะสม ถือวา่เป็นแนวทางท่ีชุมชนหรือประชาชนส่วนใหญ่
ไดรั้บประโยชน์จากแนวทางการแกปั้ญหา ซ่ึงตรงตามแนวคิดการเลือกล าดบัปัจจยัของประชาชน
ส่วนใหญ่ท่ีเลือกแนวทางการแกปั้ญหาโดยชุมชนตอ้งไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด  
 
4.9 การด าเนินโครงการตามแนวทางการแก้ปัญหาน า้ท่วมในพืน้ทีต่ าบลหนองระเวยีง 
 จากกการศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาน ้ าท่วมทั้ง 6 แนวทาง เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมกบั
สภาพพื้นท่ีและตรงต่อความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และไดรั้บผลกระทบกบัแนวทางการ
แกปั้ญหาดงักล่าวน้ี หากมีการด าเนินการแกปั้ญหาน ้ าท่วมดว้ยแนวทางแต่ละแนวทางจะมีขั้นตอน
การด าเนินการและระยะเวลา ซ่ึงแต่ละแนวทางการแกปั้ญหาจะมีขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
และงบประมาณท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อให้การแกปั้ญหาด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพจึงควรมีการ
วางแผนงานส าหรับการด าเนินงานแต่ละแนวทาง ดงัน้ี 

1. แนวทางท่ี 1 โครงการขุดลอกบึงชะอม คิดเป็นเงินงบประมาณ 8,863,848 บาท ตาม
แผนพฒันาสามปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ปี พ.ศ. 2556-2558 
โครงการขดุลอกบึงชะอมถูกบรรจุไวใ้นแผนงานแลว้ ซ่ึงหากไดรั้บงบประมาณในการ
ด าเนินการจริงตอ้งเตรียมความพร้อมรับโครงการดงัน้ี 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตอ้งเตรียมรับโครงการขุดลอกบึงชะอมโดยการจดัหา

แหล่งน ้าส ารองเพื่อใชใ้นการผลิตน ้าประปา ปัจจุบนัระบบประปาหนองม่วงใชน้ ้ า
ดิบจากบึงชะอมร่วมกบัระบบบาดาลจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
สัดส่วน 1:1 เน่ืองจากคุณภาพน ้ าดิบในบึงชะอมมีคุณภาพต ่า จึงใชน้ ้ าบาดาลช่วย
เจือจางให้น ้ าสะอาดข้ึน ปริมาณน ้ าท่ีประชาชนใชจ้ากระบบประปาหนองม่วงใน
รอบ 1 เดือน ประมาณ 11,200 ลูกบาศก์เมตร เป็นน ้ าจากบึงชะอม 5,600 ลูกบาศก์
เมตร และจากระบบบาดาล 5,600 ลูกบาศก์เมตร ดงันั้น หากตอ้งสูบน ้ าในบึง
ชะอมให้แห้งเพื่อขุดลอก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ต้องเตรียม
งบประมาณในการก่อสร้างระบบบาดาลเพิ่มอีก 1 จุด ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรใช้
งบประมาณ 700,000 บาท ซ่ึงตอ้งขออนุมติัด าเนินโครงการภายในปี พ.ศ. 2556 
จากการจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 
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หากไม่ไดด้ าเนินการก่อสร้างระบบบาดาลการขุดลอกบึงชะอมจะไม่สามารถท า
ได ้เพราะจะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงเร่ืองน ้าประปา 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแผนงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง
ก าหนดให้โครงการขุดลอกบึงชะอมตอ้งด าเนินการภายในปี พ.ศ. 2556-2558 ใช้
งบประมาณ จ านวน 8,863,848 บาท การขออนุมติังบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ
ต้องเป็นช่วงหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว ประมาณเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 
เน่ืองจากการขุดลอกบึงชะอมตอ้งสูบน ้ าออกจากพื้นท่ีให้หมดก่อนน าเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรเขา้ด าเนินการ ซ่ึงน ้าท่ีสูบออกนั้นจะถูกปล่อยลงสู่พื้นท่ีเกษตรกรรมของ
ประชาชนเพื่อไม่ให้กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรจึงจ าเป็นต้องด าเนิน
โครงการช่วงหลงัฤดูกาลเก็บเก่ียว 

- ในการขอรับสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนนั้น ทางองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองระเวียงไม่สามารถระบุช่วงเวลาท่ีจะได้รับการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณได้จึงท าได้เพียงเตรียมความพร้อมรับโครงการหากโดยการจดัหา
แหล่งน ้ าส ารองส าหรับประชาชนและบรรจุโครงการไวใ้นแผนพฒันาต าบล 
เน่ืองจากหากไม่มีโครงการในแผนพฒันาจะไม่สามารถด าเนินโครงการได ้

2. แนวทางท่ี 2 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพกั คิดเป็นเงินงบประมาณ 2,127,629 บาท เน่ืองจากโครงการดงักล่าวยงัไม่
ถูกบรรจุไวใ้นแผนพฒันาต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ดงันั้นจึงตอ้ง
ด าเนินการดงัน้ี 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณช่วงเดือนมีนาคม ทางองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองระเวียงจะจดัท าโครงการออกประชาคมหมู่บา้น เพื่อท าแผนพฒันา
ต าบลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงควรมีการผลกัดนัโครงการให้เขา้
แผนพฒันาสามปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง พ.ศ. 2557-2559 เม่ือ
โครงการบรรจุเขา้แผนพฒันาต าบลแลว้จะสามารรถตั้งงบประมาณในการจดัท า
โครงการได ้

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอ้งมีการจดัตั้งโครงการขออนุมติัสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองระเวียง โดยจดัตั้งโครงการไวใ้นขอ้บญัญติัต าบลงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 หรือขออนุมติัด าเนินการโดยใชง้บประมาณจ่ายขาด
เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2557จ านวนเงิน 2,127,629 บาท การขอ
อนุมติัด าเนินโครงการตอ้งท าในช่วงก่อนฤดูฝน เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพดี 
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- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หากไม่ไดด้ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในปี
พ.ศ. 2558 ตอ้งด าเนินการเช่นเดียวกนัคือ ตอ้งขออนุมติัสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองระเวียง โดยจดัตั้งโครงการไวใ้นขอ้บญัญติัต าบลงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2558 หรือขออนุมติัด าเนินการ โดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ  านวนเงิน 2,127,629 บาท การขออนุมติั
ด าเนินโครงการตอ้งท าในช่วงก่อนฤดูฝน เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพดี 

3. แนวทางท่ี 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็นเงิน
งบประมาณ 2,538,500 บาท ตามแผนพฒันาสามปี องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระ
เวียง ปี พ.ศ. 2556-2558 โครงการดงักล่าวถูกบรรจุไวใ้นแผนพฒันาต าบลแลว้ ซ่ึงใน
แต่ละปีสามารถจดัตั้งงบประมาณโดยด าเนินการ ดงัน้ี 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตอ้งด าเนินการขออนุมติัสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองระเวียง โดยจัดตั้ งโครงการไวใ้นข้อบัญญัติต าบลงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2556 หรือขออนุมติัด าเนินการโดยใชง้บประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวนเงิน 2,538,500 บาท การด าเนินโครงการ
ตอ้งเป็นช่วงหลงัฤดูกาลเก็บเก่ียว และตอ้งเป็นช่วงก่อนฤดูฝน คือประมาณเดือน
มกราคม – เดือนมิถุนายน เพราะการท างานของเคร่ืองจกัรอาจท าให้พืชผลทางการ
เกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย และการด าเนินการก่อสร้างนั้นไม่
สามารถแบ่งช่วงท าไดต้อ้งด าเนินการใหเ้สร็จภายในคร้ังเดียว 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ไดรั้บงบประมาณ
ตอ้งด าเนินการขออนุมติัสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง โดยจดัตั้ง
โครงการไวใ้นขอ้บญัญติัต าบลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 หรือขอ
อนุมติัด าเนินการโดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 จ านวนเงิน 2,538,500 บาท การด าเนินโครงการตอ้งเป็นช่วงหลงัฤดูกาลเก็บ
เก่ียว และตอ้งเป็นช่วงก่อนฤดูฝน คือ ประมาณเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 
เพราะการท างานของเคร่ืองจกัรอาจท าให้พืชผลทางการเกษตรของประชาชน
ไดรั้บความเสียหาย  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่ไดรั้บงบประมาณ
ตอ้งด าเนินการขออนุมติัสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง โดยจดัตั้ง
โครงการไวใ้นขอ้บญัญติัต าบลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 หรือขอ
อนุมติัด าเนินการโดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
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2558 จ านวนเงิน 2,538,500 บาท การด าเนินโครงการตอ้งเป็นช่วงหลงัฤดูกาลเก็บ
เก่ียวและตอ้งเป็นช่วงก่อนฤดูฝน คือ ประมาณเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 
เพราะการท างานของเคร่ืองจกัรอาจท าให้พืชผลทางการเกษตรของประชาชน
ไดรั้บความเสียหาย  

4. แนวทางท่ี 4 โครงการขุดลอกเหมืองดิน จากบึงชะอม – บึงโตนด คิดเป็นเงิน
งบประมาณ 593,344 บาท ตามแผนพฒันาสามปี องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระ
เวียง ปี พ.ศ. 2556-2558 โครงการดงักล่าวถูกบรรจุไวใ้นแผนพฒันาต าบลแลว้ ซ่ึงใน
แต่ละปีสามารถจดัตั้งงบประมาณโดยด าเนินการ ดงัน้ี 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตอ้งด าเนินการขออนุมติัสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล

หนองระเวียง โดยจัดตั้ งโครงการไวใ้นข้อบัญญัติต าบลงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2556 หรือขออนุมติัด าเนินการโดยใชง้บประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวนเงิน 593,344 บาท การด าเนินโครงการ
สามารถท าไดต้ลอดปีงบประมาณ เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีไม่ยากต่อการท างานของ
เคร่ืองจกัร 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไม่ไดรั้บงบประมาณ 
ตอ้งด าเนินการขออนุมติัสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง โดยจดัตั้ง
โครงการไวใ้นขอ้บญัญติัต าบลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 หรือขอ
อนุมติัด าเนินการโดยใชง้บประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 
2557 จ านวนเงิน 593,344 บาท การด าเนินโครงการสามารถท าได้ตลอด
ปีงบประมาณ เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีไม่ยากต่อการท างานของเคร่ืองจกัร 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่ไดรั้บงบประมาณ 
ตอ้งด าเนินการขออนุมติัสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง โดยจดัตั้ง
โครงการไวใ้นขอ้บญัญติัต าบลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 หรือขอ
อนุมติัด าเนินการโดยใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 จ านวนเงิน 593,344 บาท การด าเนินโครงการสามารถท าได้ตลอด
ปีงบประมาณเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีไม่ยากต่อการท างานของเคร่ืองจกัร 

5. แนวทางท่ี 5 การเล้ียงปลานิล คิดเป็นงบประมาณในการสนบัสนุนประมาณ 2,792,500 
บาท โครงการเล้ียงปลานิลเจา้ของท่ีดินท่ีประสบปัญหาตอ้งเสนอโครงการสนบัสนุน
กลุ่มอาชีพเข้าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ปี พ.ศ. 2557 
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เน่ืองจากโครงการดังกล่าวยงัไม่ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาต าบล ดังนั้ นจึงต้อง
ด าเนินการดงัน้ี 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณช่วงเดือนมีนาคม ทางองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองระเวียง จะจดัท าโครงการออกประชาคมหมู่บา้น เพื่อท าแผนพฒันา
ต าบลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงควรมีการผลกัดนัโครงการให้เขา้
แผนพฒันาสามปี องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ปี พ.ศ. 2557-2559 ซ่ึง
งบประมาณในการสนบัสนุนทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง จะตั้งไว้
ทุกปี แต่ทางเจา้ของท่ีดินต้องบรรจุโครงการเข้าแผนไว ้และเตรียมจดัตั้ งกลุ่ม
อาชีพ เน่ืองจากการขอรับงบประมาณสนับสนุนนั้นกลุ่มอาชีพต้องมีสถานะ
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี จากนั้นเขียนโครงการเสนอต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองระเวยีง เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องโครงการ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะเป็นช่วงเวลาท่ีกลุ่มก่อตั้งมาครบ 1 ปี ซ่ึงสามารถ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงตาม
เง่ือนไขไดแ้ลว้ ซ่ึงกลุ่มอาชีพสามารถเลือกขอรับงบประมาณจากองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองระเวียงได ้2 ประเภท คือ ในรูปแบบของเศรษฐกิจชุมชนและใน
รูปแบบของเงินให้เปล่า แต่รูปแบบของเศรษฐกิจชุมชนนั้นสามารถตั้งไดเ้พียง 1
กลุ่มต่อ 1 หมู่บา้นเท่านั้น 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ขั้นตอนเช่นเดียวกนั คือ ทางกลุ่มสามารถขอรับ
สนบัสนุนงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงตามเง่ือนไขได ้
ซ่ึงกลุ่มอาชีพสามารถเลือกขอรับงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
ระเวียงได ้2 ประเภท คือ ในรูปแบบของเศรษฐกิจชุมชนและในรูปแบบของเงิน
ให้เปล่า แต่รูปแบบของเศรษฐกิจชุมชนนั้นสามารถตั้งได้เพียง 1 กลุ่มต่อ 1 
หมู่บา้นเท่านั้น 

6. แนวทางท่ี 6 การเล้ียงกุง้ฝอย คิดเป็นงบประมาณในการสนบัสนุนประมาณ 1,569,500 
บาท โครงการเล้ียงกุง้ฝอยเจา้ของท่ีดินท่ีประสบปัญหาตอ้งเสนอโครงการสนบัสนุน
กลุ่มอาชีพเข้าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ปี พ.ศ. 2557 
เน่ืองจากโครงการดังกล่าวยงัไม่ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาต าบล ดังนั้ นจึงต้อง
ด าเนินการ ดงัน้ี 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณช่วงเดือนมีนาคม ทางองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองระเวียงจะจดัท าโครงการออกประชาคมหมู่บา้น เพื่อท าแผนพฒันา
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ต าบลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงควรมีการผลกัดนัโครงการให้เขา้
แผนพฒันาสามปี องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง ปี พ.ศ. 2557-2559 ซ่ึง
งบประมาณในการสนบัสนุนทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง จะตั้งไว้
ทุกปี แต่ทางเจา้ของท่ีดินต้องบรรจุโครงการเข้าแผนไว ้และเตรียมจดัตั้ งกลุ่ม
อาชีพ เน่ืองจากการขอรับงบประมาณสนับสนุนนั้ นกลุ่มอาชีพต้องมีสถานะ
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี จากนั้นเขียนโครงการเสนอต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองระเวยีง เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องโครงการ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะเป็นช่วงเวลาท่ีกลุ่มก่อตั้งมาครบ 1 ปี ซ่ึงสามารถ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงตาม
เง่ือนไขไดแ้ลว้ ซ่ึงกลุ่มอาชีพสามารถเลือกขอรับงบประมาณจากองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองระเวียงได ้2 ประเภท คือ ในรูปแบบของเศรษฐกิจชุมชนและใน
รูปแบบของเงินให้เปล่า แต่รูปแบบของเศรษฐกิจชุมชนนั้นสามารถตั้งไดเ้พียง 1 
กลุ่มต่อ 1 หมู่บา้นเท่านั้น 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ขั้นตอนเช่นเดียวกนั คือ ทางกลุ่มสามารถขอรับ
สนบัสนุนงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงตามเง่ือนไขได ้
ซ่ึงกลุ่มอาชีพสามารถเลือกขอรับงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
ระเวียงได ้2 ประเภท คือ ในรูปแบบของเศรษฐกิจชุมชน และในรูปแบบของเงิน
ใหเ้ปล่า แต่รูปแบบของเศรษฐกิจชุมชนนั้นสามารถตั้งไดเ้พียง 1กลุ่มต่อ 1 หมู่บา้น 
เท่านั้น 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา สามารถสรุปผลการศึกษาดงัตารางท่ี 5.1 ดงัน้ี 
 จากการเปรียบเทียบสรุปวา่แนวทางท่ี 2 ก่อสร้างปากประตูระบายน ้ าและวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพกั เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ี หมู่ 7 บา้นมาบ
มะค่า ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจาก 

1. แนวทางท่ี 2 โครงการ เป็นโครงการท่ีสามารถระบายน ้ าจากพื้นท่ีประสบปัญหาได้
โดยตรง งบประมาณท่ีใชด้ าเนินโครงการ จ านวน 2,127,629 บาท เป็นงบประมาณท่ี
ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงสามารถจดัสรรได ้โดยไม่ตอ้งร้องขอจาก
หน่วยงานอ่ืน 

2. หากน ้ าในพื้นท่ีประสบปัญหามีปริมาณมากจะเป็นทางเลือกท่ีช่วยระบายน ้ าจากพื้นท่ี
ประสบปัญหาร่วมกบับึงชะอม ลดปัญหาอุทกภยัเน่ืองจากหากน ้ ามีปริมาณมากจะเอ่อ
เขา้ท่วมพื้นท่ีอยูอ่าศยัของประชาชน ซ่ึงแนวทางอ่ืนใชแ้กปั้ญหาดา้นอุทกภยัแทนไม่ได ้

3. ในอนาคตอาจเกิดน ้ าเสียในพื้นท่ีประสบปัญหา เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีปลายคลองส่งน ้ า
ชลประทานและปัจจุบันมีน ้ าเสียจากเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ฯ ไหลมาร่วมด้วย 
แนวทางท่ี 2 จะเป็นทางเลือกในการระบายน ้ าโดยท่ีน ้ าเสียนั้นไม่ตอ้งผา่นเขา้บึงชะอม
ก็ได ้เป็นการรักษาคุณภาพน ้ าในบึงชะอม ซ่ึงแนวทางอ่ืนใชแ้กปั้ญหาแทนไม่ได ้ เป็น
โครงการท่ีใชร้องรับปัญหาไดดี้หากเกิดข้ึนในอนาคต  

การแกปั้ญหาโดยใชแ้นวทางร่วมกนัอาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัระเบียบดา้นการบริหารจดัการ
ของทอ้งถ่ิน ดา้นงบประมาณการรวมโครงการจะท าให้งบประมาณเพิ่มข้ึน ท าให้การจดัสรรหรือ
การพิจารณาของผูบ้ริหารยากตามไปดว้ย ซ่ึงอาจท าใหก้ารแกปั้ญหาล่าชา้ออกไปอีก 

ดงันั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียงตอ้งเตรียมแผนงานส าหรับแนวทางการ
แกปั้ญหา ดงัน้ี 

- ปี พ.ศ.2556 บรรจุโครงการเข้าแผนพฒันาต าบลพร้อมท าประชาคมรับ ฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และขอใชท่ี้ดินจากเจา้ของ 

- ปี พ.ศ.2557 เสนอโครงการต่อท่ีประชุม เพื่อขออนุมติัสภาในการบรรจุโครงการไวใ้น
ขอ้บญัญติัต าบล หรือขออนุมติัด าเนินการ โดยใชง้บประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
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- ปี พ.ศ.2558 ก็สามารถขออนุมติัต่อสภาได ้ หากปี พ.ศ.2557 ไม่ไดด้ าเนินการ ทั้งน้ีการ
อนุมติังบประมาณข้ึนอยูก่บัสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
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ตารางท่ี 5.1 แนวทางการแกปั้ญหาน ้าท่วมท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีศึกษา 
แนวทาง 
การ

แกปั้ญหา 

ความพึงพอใจ ดา้นกายภาพ ดา้นงบประมาณ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ดี ขอ้เสีย 

แนวทางท่ี 1 มาก 
ค่า mean=3.52 
 

สภาพพื้นท่ีปัจจุบนัสามารถเขา้
ด าเนินการไดท้นัที บึงชะอมมี
พื้นท่ีติดต่อกบัพื้นท่ีประสบ
ปัญหาสามารถรับน ้าโดยตรง
จากพื้นท่ีประสบปัญหา 
 

อยูภ่ายใต้
งบประมาณท่ี อบต.
สามารถจดัสรรได ้
 

ไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม แต่
ความความลึกท่ี
เพิ่มข้ึนอาจเป็น
อนัตรายแก่
ประชาชน 
 

เป็นศูนยก์ลางการ
กระจายน ้าไปสู่
หมู่บา้นต่าง ๆ ได้
เพื่อใชอุ้ปโภค – 
บริโภค 

งบประมาณสูง หาก
สูบน ้าออกเพื่อขดุ
ลอกอาจท าให้
ประชาชนขาด
แคลนน ้าใช ้
 

แนวทางท่ี 2 ปานกลาง 
ค่า mean=3.30 
 

ด าเนินการไดท้นัทีหลงัจาก
ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของ
ท่ีดินและประชาชน ระบายน ้า
จากพื้นท่ีประสบปัญหาได้
โดยตรง  
 

อยูภ่ายใต้
งบประมาณท่ี อบต.
สามารถจดัสรรได ้
 

หากเกิดน ้าเสียจะ
เป็นทางเลือกในการ
ระบายน ้าโดยไม่
ตอ้งผา่นน ้าเขา้บึง
ชะอม 
 

เพิ่มทางเลือกในการ
ช่วยระบายน ้าไดเ้ร็ว
ข้ึนหากน ้ามีปริมาณ
มาก 

การด าเนินโครงการ
ก่อสร้างอาจกระทบ
ต่อท่ีดินเอกชน
บางส่วน 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
แนวทาง 

การแกปั้ญหา 
ความพึงพอใจ ดา้นกายภาพ ดา้นงบประมาณ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ดี ขอ้เสีย 

แนวทางท่ี 3 มาก  
ค่า mean=3.43  
 

ด าเนินการไดท้นัทีหลงัจาก
ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของ
ท่ีดินและประชาชน การระบาย
น ้าจะรับน ้าต่อจากบึงชะอม 
 

อยูภ่ายใต้
งบประมาณท่ี อบต.
สามารถจดัสรรได ้
 

ไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม แต่
ระยะ เวลาท่ี
ด าเนินการตอ้งไม่
อยูใ่นฤดูกาลปลูก
พืชของประชาชน 
 

ประชาชนมีน ้าท า
การเกษตรน ้าไม่
ท่วมพื้นท่ี
เกษตรกรรมของ
ประชาชน หมู่ 3 , 8, 
9 

การด าเนินโครงการ
ก่อสร้างอาจกระทบ
ต่อท่ีดินเอกชน
บางส่วน 

แนวทางท่ี 4 ปานกลาง  
ค่า mean=3.31 

ด าเนินการไดท้นัทีหลงัจาก
ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของ
ท่ีดินและประชาชน การระบาย
น ้าจะรับน ้าต่อจากบึงชะอม 
 

อยูภ่ายใต้
งบประมาณท่ี อบต.
สามารถจดัสรรได ้
 

ไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ประชาชน หมู่ 
10,11มีน ้าในการ
อุปโภค-บริโภค มี
น ้ากกัเก็บเพื่อผลิต
น ้าประปา                 
 

การระบายน ้าอาจ                     
กระทบต่อพื้นท่ี
ชุมชน หมู่ 10,11 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
แนวทาง 

การแกปั้ญหา 
ความพึงพอใจ ดา้นกายภาพ ดา้นงบประมาณ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ดี ขอ้เสีย 

แนวทางท่ี 5 ปานกลาง  
ค่า mean=2.90  
 

ตอ้งมีการปรับปรุงพื้นท่ีเดิมให้
เหมาะสมกบัการเล้ียงปลา  
 

ตอ้งเตรียมตั้งกลุ่ม
อาชีพเพื่อขอรับ
งบประมาณ แต่ก็มี
ขอ้จ ากดัเน่ืองจาก
จ านวนเงินค่อนขา้ง
สูง 
 

อาจท าใหเ้กิดน ้าเสีย
และส่งกล่ินเหมน็
รบกวน น ้าเสียอาจ
ไหลเขา้บึงชะอม
กระทบการผลิต
น ้าประปา 
 

มีการกลบัมาใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
ประชาชนมีอาชีพ 
และแหล่งอาหาร 

การเล้ียงปลานิล 
อาจท าใหเ้กิดน ้าเสีย
และมลภาวะทาง
กล่ิน 

แนวทางท่ี 6 ปานกลาง  
ค่า mean=2.76  
 

ตอ้งมีการปรับปรุงพื้นท่ีเดิมให้
เหมาะสมกบัการเล้ียงกุง้ฝอย 
 

ตอ้งเตรียมตั้งกลุ่ม
อาชีพเพื่อขอรับ
งบประมาณ แต่ก็มี
ขอ้จ ากดัเน่ืองจาก
จ านวนเงินค่อนขา้ง
สูง 
 

อาจท าใหเ้กิดน ้าเสีย
และส่งกล่ินเหมน็
รบกวน น ้าเสียอาจ
ไหลเขา้บึงชะอม
กระทบการผลิต
น ้าประปา 
 

มีการกลบัมาใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
ประชาชนมีอาชีพ 
และแหล่งอาหาร 

การเล้ียงปลานิล 
อาจท าใหเ้กิดน ้าเสีย
และมลภาวะทาง
กล่ิน 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
การแก้ไขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั

นครราชสีมา ในแต่ละแนวทางนั้นมีงบประมาณค่าขา้งสูงจึงมีขอ้จ ากดัดา้นการจดัสรรงบประมาณ 
ในการพิจารณาอนุมติัโครงการจึงควรมีการศึกษารายละเอียด ความคุม้ค่าต่องบประมาณท่ีจดัสรร
ด าเนินการแลว้สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความ
ตอ้งการของผูท่ี้อาศยัในชุมชน เน่ืองจากประชาชนจะเป็นผูท่ี้ได้รับผลกระทบหรือผลประโยชน์
โดยตรงต่อโครงการท่ีทางภาครัฐไดด้ าเนินการ จึงควรมีการประสานท าความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่ง
ภาครัฐและเอกชน ดา้นงบประมาณในการด าเนินโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหานั้น ภายใตง้บประมาณ
ของทอ้งถ่ินเพียงอยา่งเดียวอาจเป็นไปไดย้ากท่ีจะจดัสรรงบประมาณในการแกปั้ญหา จึงควรมีการ
ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีศกัยภาพในการพิจารณาอนุมติังบประมาณ เพื่อแกไ้ขปัญหาให้
ชุมชนสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

โครงการน้ีอาจน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีตรงต่อความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงไดมี้ส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและไดรั้บการแกปั้ญหาท่ีตรงต่อความตอ้งการ ซ่ึงสามารถน าไปเสนอต่อ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ปัญหาน ้ าท่วมขงัในพื้นท่ีของประชาชน
ชาวต าบลหนองระเวียง จะไดรั้บการแกปั้ญหาโดยเร็วเพื่อประชาชนจะสามารถกลบัมาประกอบ
อาชีพหรือใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีท่ีถือเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษไดต่้อไป  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง   ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเลอืกแนวทางการแก้ไขปัญหาน า้ท่วมในพืน้ทีต่ าบลหนองระ
เวยีง  

อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 
 

ค าช้ีแจง: 

 แบบสอบถามมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมในพื้นท่ีต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา เพื่อน าขอ้มูล
แบบสอบถามมาใชเ้ป็นแนวทางในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสมและตรงต่อความตอ้งการของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งภายใตง้บประมาณในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม ผูว้จิยัจึงขอความร่วมมือจากท่านในการ
ตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 

แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน  

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อแนวทางในการแกปั้ญหาน ้าท่วมในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 6 แนวทาง 

ส่วนที่ 3 ขอ้เสนอแนะของประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและอาจไดรั้บผลกระทบจากการ

แกปั้ญหาทั้ง 6 แนวทาง หรือขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาใหท้่านตอบใหค้รบทุกขอ้ ขอ้มูลทุกขอ้มีความส าคญั

ต่อความถูกตอ้ง เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลเก่ียวกับการตดัสินใจเลือกแนวทางในการ

แกปั้ญหาน ้าท่วมในพื้นท่ี หมู่ 7 บา้นมาบมะค่า ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั

นครราชสีมา ค าตอบของท่านจะถูกเกบ็เป็นความลบั จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด  
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  และเติมขอ้มูลลงในช่องวา่ง 
1. ท่านเป็นผูไ้ด้รับผลกระทบกลุ่มใด ในศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแนวทางการแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมในพื้นท่ีต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

  เจา้ของท่ีดินในพื้นท่ีประสบปัญหา 
  ประชาชนในพื้นท่ีขา้งเคียงท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหา 

  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
2. เพศ 
    ชาย             หญิง 
3. อาย.ุ....................ปี 
4. สถานภาพ  

 1. โสด      2. สมรส  
 3. หมา้ย/หยา่ /แยกทาง    4. อ่ืนๆ(ระบุ)………………… 

5. การศึกษา 
   ต  ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้   มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 มธัยมศึกษาตอนปลาย,ปวช   อนุปริญญา,ปวส. 
 ปริญญาตรี     สูงกวา่ปริญญาตรี 

     6. อาชีพ  
  1. รับราชการ/พนกังานของรัฐ    2. พนกังานรัฐวสิาหกิจ  
  3. พนกังานงานบริษทัเอกชน    4. รับจา้งทัว่ไป  
  5. ประกอบธุรกิจส่วนตวั     6. เกษตรกรรม (ระบุ)……………. 
  7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................  

     7. รายไดต่้อเดือน (โดยประมาณ)  
  1. นอ้ยกวา่ 2,000 บาท     2. ระหวา่ง 2,000 – 4,000 บาท  
  3. ระหวา่ง 4,001 – 6,000 บาท    4. ระหวา่ง 6,001 – 8,000 บาท  
  5. ระหวา่ง 8,001 –10,000 บาท    6. มากกวา่ 10,000 บาท  

    8. ท่านไดรั้บผลกระทบดา้นใดจากแนวทางการแกปั้ญหาทั้ง 6 แนวทาง 
  1. ท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ี………..……...ไร่   3. กรรมสิทธ์ิท่ีดิน พื้นท่ี…….ไร่  
  2. พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ี………..ไร่    4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................... 
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ส่วนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจต่อการแกปั้ญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
1) แนวทางที ่1 โครงการขุดลอกบึงชะอม ด้วยงบประมาณ 8,863,848 บาท  

การขุดลอกบึงชะอมท่ีมีอยู่แลว้ โดยด าเนินการขุดลอกบึงให้มีขนาดลึกเฉล่ียจากเดิม 2.00 
เมตร เพื่อให้สามารถเก็บกกัน ้ าไดจ้  านวนเพิ่มข้ึน และสามารถใช้น ้ าผิวดินผลิตน ้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอในพื้นท่ีต าบลหนองระเวียง ซ่ึงสามารถแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีแลว้ยงัมีน ้ าใชใ้นการ
ผลิตน ้าประปาอีกทางหน่ึง 
1.1 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 1 น้ีมีความเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาน ้าท่วมเพียงใด 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
1.2 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 1 น้ีมีความเหมาะสมต่อการใชง้บประมาณเพียงใด 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
1.3 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 1 น้ีมีประโยชน์ต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
(โปรดระบุ)   
  
1.4 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 1 น้ีมีผลเสียต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
(โปรดระบุ)   
  
 
2) แนวทางที่ 2 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 
ด้วยงบประมาณ 2,127,629 บาท  

เน่ืองจากจะสามารถระบายน ้ าออกจากพื้นท่ีไดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งผ่านน ้ าเขา้ในบึงชะอม หาก
พื้นท่ีตอ้งการให้น ้ าไหลเขา้บึงชะอมก็สามารถปิดกั้นบริเวณปากประตูระบายน ้ าออกได้ ซ่ึงตอ้ง
ด าเนินการก่อสร้างปากประตูระบายน ้ า เทียบตามแบบของชลประทาน เพื่อความสะดวกในการกกั
เก็บและปล่อยน ้าออก 
 
1.1 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 2 น้ีมีความเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาน ้าท่วมเพียงใด 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
1.2 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 2 น้ีมีความเหมาะสมต่อการใชง้บประมาณเพียงใด 
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  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
1.3 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 2 น้ีมีประโยชน์ต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
(โปรดระบุ)   
  
1.4 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 2 น้ีมีผลเสียต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
(โปรดระบุ)   
  
 
3) แนวทางที ่3 โครงการก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ ด้วยงบประมาณ 2,538,500 บาท 

ตอ้งปรับปรุงรางระบายน ้ าเดิมท่ีอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 3 บา้นหนองม่วง รางระบายน ้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิมช ารุดเสียหายในหลายพื้นท่ีเป็นเหตุให้เกิดปัญหาน ้ าร่ัวซึมเขา้ในพื้นท่ีท านาของ
ประชาชน ดงันั้น จึงตอ้งด าเนินการก่อสร้างรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กข้ึนใหม่เพื่อป้องกนั
การร่ัวซึมของน ้าท่ีจะไหลออกจากพื้นท่ี 
 
1.1 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 3 น้ีมีความเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาน ้าท่วมเพียงใด 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
1.2 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 3 น้ีมีความเหมาะสมต่อการใชง้บประมาณเพียงใด 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
1.3 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 3 น้ีมีประโยชน์ต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
(โปรดระบุ)   
  
1.4 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 3 น้ีมีผลเสียต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
(โปรดระบุ)   
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4) แนวทางที ่4 โครงการขุดลอกเหมืองดิน จากบึงชะอม – บึงโตนด ด้วยงบประมาณ 593,234  บาท 
หากด าเนินการขุดลอกเหมืองดินข้ึนใหม่ ซ่ึงจากเดิมมีตน้ไมแ้ละวชัพืชข้ึนปกคลุม และกีด

ขวางทางน ้ าไหลท าให้น ้ าไหลไม่สะดวก จึงตอ้งท าโครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน ้า และด าเนินการระบายน ้าออกไปทางบึงโตนดก็จะสามารถระบายน ้าไดห้มด โดยน ้ าในบึง
โตนดสามารถระบายออกสู่พื้นท่ีเกษตรกรรมของหมู่ท่ี 10, 11 บา้นโตนด เกษตรกรสามารถใชน้ ้ า
ดงักล่าวท าการเกษตรต่อไปได ้ 
 
1.1 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 4 น้ีมีความเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาน ้าท่วมเพียงใด 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
1.2 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 4 น้ีมีความเหมาะสมต่อการใชง้บประมาณเพียงใด 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
1.3 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 4 น้ีมีประโยชน์ต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
(โปรดระบุ)   
  
1.4 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 4 น้ีมีผลเสียต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
(โปรดระบุ)   
  
 
5) แนวทางที ่5 การเลีย้งปลานิล ด้วยงบประมาณ 2,792,500 บาท 

การสนบัสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินการส่งเสริมการเล้ียงปลานิลในพื้นท่ี 399 ไร่ 2 
งาน 60 ตารางวา จ านวนประชาชน 53 ราย โดยค่าใชจ่้ายต่อพื้นท่ี 1 ไร่ คิดประมาณการลงทุนคร้ัง
แรกประมาณ 20,000 บาท (จะเป็นค่าพนัธ์ุปลา ค่าอาหารปลา ค่าเคร่ืองสูบน ้ า ค่าปุ๋ยส าหรับการ
เตรียมบ่อเล้ียง) จากขอ้มูลขา้งตน้จะท าใหมี้รายไดจ้ากการเล้ียงปลานิล 50,000 บาทต่อไร่ต่อปี 
 
1.1 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 5 น้ีมีความเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาน ้าท่วมเพียงใด 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
1.2 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 5 น้ีมีความเหมาะสมต่อการใชง้บประมาณเพียงใด 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
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1.3 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 5 น้ีมีประโยชน์ต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
(โปรดระบุ)   
  
1.4 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 5 น้ีมีผลเสียต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
(โปรดระบุ)   
  
 
6) แนวทางที ่6 การเลีย้งกุ้งฝอย ด้วยงบประมาณ 1,569,500 บาท  

การสนบัสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินการเพื่อส่งเสริมการเล้ียงกุง้ฝอยในพื้นท่ี 399 ไร่ 2 
งาน 60 ตารางวา จ านวนประชาชน 53 ราย โดยค่าใชจ่้ายต่อพื้นท่ี 1 ไร่ คิดประมาณการลงทุนคร้ัง
แรกประมาณ 10,000 บาท (เป็นค่าพนัธ์ุกุง้ฝอย ค่าอาหารไดแ้ก่ ล าละเอียด ค่าเคร่ืองสูบน ้ า ค่าปุ๋ย
คอกในการเตรียมบ่อ) จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถจบัขายไดว้นัละ 2-4 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 200 
บาท ในหน่ึงเดือนจะสามารถจบัขายไดป้ระมาณ 10-15 วนั 
 
1.1 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 6 น้ีมีความเหมาะสมต่อการแกปั้ญหาน ้าท่วมเพียงใด 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
1.2 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 6 น้ีมีความเหมาะสมต่อการใชง้บประมาณเพียงใด 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
1.3 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 6 น้ีมีประโยชน์ต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
(โปรดระบุ)   
  
1.4 ท่านคิดวา่แนวทางท่ี 6 น้ีมีผลเสียต่อท่านและชุมชนเพียงใด และอยา่งไร 
  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 
(โปรดระบุ)   
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7) จากแนวทางการแก้ปัญหาน า้ท่วมทั้ง 6 แนวทาง ท่านมีความต้องการให้มีการแก้ปัญหาน า้ท่วม
ด้วยแนวทางดังกล่าวหรือไม่ 
 
  ต้องการ โปรดจดัล าดบัความตอ้งการแนวทางการแกปั้ญหาน ้าท่วม จากมากท่ีสุด (1) 
ไปนอ้ยท่ีสุด (6) 
 แนวทางท่ี 1 โครงการขดุลอกบึงชะอม 
 แนวทางท่ี 2 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บ่อพกั 
 แนวทางท่ี 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 แนวทางท่ี 4 โครงการขดุลอกเหมืองดิน จากบึงชะอม – บึงโตนด 
 แนวทางท่ี 5 โครงการการเล้ียงปลานิล 
 แนวทางท่ี 6 โครงการการเล้ียงกุง้ฝอย 
 
  ไม่ต้องการ โปรดระบุโครงการ/แนวทาง ท่ีท่านตอ้งการใหใ้ชใ้นการแกปั้ญหาน ้าท่วม 
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8)  ล าดับปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกแนวทางการแก้ไขปัญหาน า้ท่วมในพืน้ทีต่ าบลหนองระเวยีง  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา จากการตัดสินใจเลอืกแนวทางการแก้ปัญหาน า้ท่วม
ทั้ง 6 แนวทาง โปรดกรอกตัวเลขตั้งแต่ 1 - 8     ลงในช่องว่างทีเ่ว้นไว้ให้ตรงกบัทัศนคติของท่าน 
(ปัจจยัใดท่ีท่านพิจารณาเป็นส าคญัก่อน ใส่ 1 และลดล าดบัลงมาจนถึง 8 ถา้เห็นวา่ส าคญันอ้ยท่ีสุด) 
 

ประเด็นค าถาม 
โปรดเรียงล าดับในการตัดสินใจ
เลอืกแนวทางการแก้ปัญหาทั้ง 6 
แนวทาง 

1) ความเหมาะสมของแนวทางการแกปั้ญหา มัน่ใจวา่หาก
ด าเนินการตามท่ีท่านไดเ้ลือกแนวทางไวใ้นขอ้ท่ี 7) จะสามารถ
แกปั้ญหาไดจ้ริง 

 

2) ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีใช ้ (ตามท่ีท่านไดเ้ลือก
แนวทางไวใ้นขอ้ท่ี 7) 

 

3) ผลกระทบต่อชุมชนท่ีอาจไดรั้บจากการแกปั้ญหา  
4) ประโยชน์ต่อชุมชนท่ีไดรั้บจากแนวทางการแกปั้ญหา  
5) ผลกระทบต่อครอบครัวท่ีอาจไดรั้บจากการแกปั้ญหา  
6) ประโยชน์ต่อครอบครัวท่ีอาจไดรั้บจากแนวทางการ
แกปั้ญหา 

 

7) การประกอบอาชีพปัจจุบนัอาจไดรั้บผลกระทบจาก 
แนวทางการแกปั้ญหา 

 

8) ท่ีตั้งของท่ีอยูอ่าศยั/สถานท่ีประกอบอาชีพอาจไดรั้บ
ผลกระทบจากแนวทางการแกปั้ญหา 
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ส่วนที ่3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ (ถา้มี)  
3.1 แนวทางท่ี 1 โครงการขดุลอกบึงชะอม   
  
  
3.2 โครงการก่อสร้างปากประตูระบายน ้าและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพกั   
  
  
3.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  
  
3.4 โครงการขดุลอกเหมืองดิน จากบึงชะอม – บึงโตนด 
  
  
3.5 การเล้ียงปลานิล 
  
  
3.6 การเล้ียงกุง้ฝอย    
  
  
3.7 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ    
  
  
  

 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  
 

วนัเพญ็  เปร่ืองนนท ์
นกัศึกษาปริญญาโท  

หลกัสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  
 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์  

     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

นางสาววนัเพญ็  เปร่ืองนนท์  เกิดเม่ือวนัท่ี  12  พฤศจิกายน  2524  ท่ีอ  าเภอด่านขุนทด  
จงัหวดันครราชสีมา ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาการจดัการผงัเมือง  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  ในปี  พ.ศ.2548  และไดเ้ขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านกัวิชา
วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  ในปี พ.ศ.  2554 ดา้นการท างาน เร่ิมบรรจุเขา้รับ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินเม่ือวนัท่ี  1  ธนัวาคม  2548  ต าแหน่งช่างโยธา  ระดบั  1  องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองระเวยีง จนถึงปัจจุบนั ต าแหน่งนายช่างโยธา ระดบั  4  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
ระเวียง  ท่ีอยูปั่จจุบนั 126 หมู่ 8 ต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา  30210 
โทร 086-8785293  

 
 
 
 
 

 
 


