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บทคดัย่อ 
การจัดลาํดับความสําคญัของการพฒันาโครงการชลประทานโดยวิธีวิเคราะห์ตามลาํดับชั้น: กรณีศึกษา

โครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาปากพนงัล่าง  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาหลกัเกณฑใ์นการจดัลาํดบัความสาํคญัการ
พฒันาโครงการชลประทาน 2) จดัลาํดบัความสาํคญัการพฒันาโครงการชลประทานโดยวิธีการวิเคราะห์ตามลาํดบัชั้น 
และ 3)เปรียบเทียบผลการพิจารณาดาํเนินการพฒันาโครงการชลประทานท่ีผ่านมา โดยใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจงในการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ได้แก่ ผูบ้ริหารและหัวหน้าส่วน/ฝ่าย/งานของสํานักงานชลประทานท่ี 15  ผล
การศึกษา พบวา่การจดัลาํดบัความสาํคญัของการพฒันาโครงการชลประทานในพ้ืนท่ีศึกษา ประกอบดว้ย 4 เกณฑห์ลกั 
และ13 เกณฑย์อ่ย มีรายการงานตามเกณฑก์รอบแผนงบประมาณ 20 132 และ 15 รายการงาน ในแผนระยะเร่งด่วน 
ระยะสั้น และระยะกลางตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการวเิคราะห์จดัลาํดบัความสาํคญัโครงการโดยวิธี AHP 
กบัผลดาํเนินการพฒันาโครงการชลประทานในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงพิจารณาเฉพาะหลกัเกณฑค์วามพร้อมทางวิศวกรรม
เท่านั้นพบวา่มีความสอดคลอ้งกนัคิดเป็นร้อยละ 25.0 15.2 และ 53.3 ตามลาํดบั 

 

ABSTRACT 
Prioritization of irrigation project development by Analytic Hierachy Process (AHP): a case study of lower 

pakphanang water transmission and maintenance project was objected to 1) develop criteria for irrigation project 
prioritization; 2) prioritize irrigation project development using AHP; and 3) compare the results with irrigation 
project development considered in the past. Purposive sampling technique was used for selecting professional experts 
in irrigation for both administrative and practical aspects from Regional Irrigation Office 15. The study results were 
found that prioritization of irrigation project development in study area comprised of 4 main-criteria and 13 sub-
criteria. There were 20, 132, and 15 project plans in rapid budget plan, short term budget plan, and medium term 
budget plan, respectively. When considering comparison between the results with irrigation project development in 
2014 concerning only engineering aspect, it was found that they were coincident 25.0, 15.2, and 53.3 percent, 
respectively. 

 

คาํสําคญั: การจดัลาํดบัความสาํคญัโครงการ โครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาปากพนงัล่าง วธีิวเิคราะห์ตามลาํดบัชั้น 
Keywords: Project prioritization, Lower pakphanang water transmission and maintenance project, Analytic hierachy process   
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บทนํา 
โครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาปากพนงัล่าง รับผิดชอบพ้ืนท่ีในเขตลุ่มนํ้ าปากพนงัตอนล่างทั้งหมด ประกอบดว้ย

พ้ืนท่ีราบชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออก ซ่ึงมีความสําคญัในการเพาะปลูก โดยมีแม่นํ้ าปากพนัง ความยาวประมาณ 120 
กิโลเมตร เป็นแหล่งนํ้ าสายหลกั หล่อเล้ียงพ้ืนท่ีทั้ง 2 ฝ่ัง ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตอาํเภอปากพนงั และบางส่วนของอาํเภอ
เชียรใหญ่ อาํเภอหัวไทร อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช มีพ้ืนท่ีโครงการรวมทั้ งส้ิน 696,600 ไร่ พ้ืนท่ี
ชลประทาน 377,300 ไร่ และพ้ืนท่ีรับประโยชน์ 673,638 ไร่ ทั้ งน้ีในแต่ละปีทางโครงการตอ้งดาํเนินการต้องวาง
แผนการพฒันาโครงการชลประทานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือขอรับการจดัสรรงบประมาณจากสาํนกังบประมาณ และ
เป็นท่ีทราบกนัดว้ยขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณของประเทศ การจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการเพ่ือทราบวา่โครงการ
ไหนมีความสาํคญัและจาํเป็นเร่งด่วนมีผลกระทบกบัเกษตรกรในพ้ืนท่ีรับบริการควรดาํเนินการก่อนหรือโครงการไหน
สามารถชะลอของบประมาณในปีงบประมาณถัดไปได้เน่ืองจากมีผลกระทบน้อยกว่า ท่ีผ่านมาการพิจารณาการ
จดัลาํดับความสําคญัของโครงการจะมองถึงความพร้อมดา้นวิศวกรรมเพียงด้านเดียว ทาํให้ในหลายๆคร้ังขาดมิติ
มุมมองอยา่งรอบดา้น เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้โครงการชลประทานท่ีพฒันาข้ึนก่อนหนา้อาจ
ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาตามความตอ้งการท่ีจาํเป็นอยา่งแทจ้ริง 

ท่ีผ่านมากระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดับชั้นถูกนาํมาประยุกต์ใชใ้นงานทางดา้นต่างๆ เช่น การศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นจดัสรรในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ (ขวญัชยั, 2535) การคดัเลือกบริษทัขนส่งสาํหรับ
ธนาคารพาณิชย ์(ปุณยนุช, 2552) การจดัลาํดบัความสาํคญัของการจดัการความปลอดภยัเข่ือน (สุพจน์ , ธนภร, 2553) 
การตดัสินใจในการพิจารณารูปแบบจุดตดัทางแยกต่างระดับแบบไม่มีทางลาดเช่ือม (นพดล, แหลมทอง, 2551) 
การศึกษาแนวทางท่ีผูรั้บเหมาใชด้าํเนินธุรกิจในช่วงวิกฤต ในปี 2541 (พาสิทธ์ิ และคณะ, 2544) สาํหรับดา้นวิศวกรรม
ชลประทานและวิศวกรรมทรัพยากรนํ้ าพบวา่ ทองเปลว (2546) ไดใ้ชก้ารตดัสินใจแบบหลายเกณฑเ์พ่ือการจดัสรรนํ้ า
ในสภาวะการขาดนํ้ าจากระบบอ่างเก็บนํ้ าในลุ่มนํ้ ามูลตอนบน  

ดงันั้นเพ่ือให้วางแผนการพฒันาโครงการชลประทานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจึงมีความจาํเป็นตอ้งทาํการศึกษา
การจดัลาํดบัความสาํคญั การพฒันาโครงการชลประทานในพ้ืนท่ีโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาปากพนงัล่างเพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางประกอบในการการตดัสินใจสาํหรับผูบ้ริหารในการวางแผนงานพฒันาโครงการชลประทานสอดคลอ้งกบั
ขอ้จาํกดัในการจดัสรรงบประมาณประจาํปีรวมถึงตอบสนองความตอ้งการของพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือพฒันาหลกัเกณฑใ์นการจดัลาํดบัความสาํคญั การพฒันาโครงการชลประทานในพ้ืนท่ีโครงการส่งนํ้ า

และบาํรุงรักษาปากพนงัล่าง 
2. เพ่ือจดัลาํดบัความสาํคญัการพฒันาโครงการชลประทานในพ้ืนท่ีโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาปากพนงั

ล่าง โดยประยกุตใ์ชว้ธีิการวเิคราะห์ตามลาํดบัชั้น 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการพิจารณาดาํเนินการพฒันาโครงการชลประทานท่ีผา่นมา 
 

วธีิการวจิยั 
การศึกษาการจดัลาํดบัความสาํคญัของการพฒันาโครงการชลประทานสาํหรับโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาปาก

พนงัล่างโดยวธีิวเิคราะห์ตามลาํดบัชั้น ประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี (ภาพท่ี 1) 
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ภาพที ่1 ขั้นตอนการศึกษาการจดัลาํดบัความสาํคญัของการพฒันาโครงการชลประทานสาํหรับโครงการส่งนํ้ าและ

บาํรุงรักษาปากพนงัล่างโดยวธีิวเิคราะห์ตามลาํดบัชั้น 
 

1) การศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือทบทวนและทาํความเขา้ใจถึงทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษา รวมทั้ง
การทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บังานท่ีทาํการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 

     
2) การพฒันาหลกัเกณฑใ์นการจดัลาํดบัความสาํคญัการพฒันาโครงการชลประทานในพ้ืนท่ีโครงการส่งนํ้ าและ

บาํรุงรักษาปากพนังล่าง โดยการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะทาํให้ทราบถึงกาประยุกต์ใชว้ิธีวิเคราะห์
ตามลาํดบัชั้นสาํหรับการจดัลาํดบัความสาํคญัในงานแขนงต่างๆ ทั้งทางดา้นบริหารธุรกิจ ทางวศิวกรรม โดยเฉพาะทาง
วศิวกรรมชลประทานทาํใหส้ามรถกาํหนดเกณฑห์ลกัและเกณฑร์องเพ่ือใชป้ระกอบในการพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีคดัเลือกในการศึกษาคร้ังน้ี 

 
3) การคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ และจดัทาํแบบสอบถาม  

     การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัเน่ืองจากเป็นการเลือกตวัแทนมาศึกษา ผลจาก
การศึกษาท่ีได้จะสรุปอ้างอิงไปยงัประชากร ดังนั้นถ้ากลุ่มตัวอย่างท่ีได้ไม่เป็นตัวแทนท่ีดี ผลวิจัยท่ีอ้างอิงไปยงั
ประชากรก็ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง การท่ีจะไดต้วัแทนท่ีดีนั้น เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปแลว้วา่ไดม้าจากการสุ่ม
ตวัอยา่ง เทคนิคการสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเลือกใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ซ่ึงเป็นการสุ่มโดยใชดุ้ลพินิจของผูว้จิยัเอง วา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกมาน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั สาํหรับกลุ่ม
ตวัอย่างและผูเ้ช่ียวชาญในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหารและหัวหนา้ส่วน/ฝ่าย/งานของสาํนักงาน
ชลประทานท่ี 15 ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ และความเขา้ใจในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาแหล่งนํ้ า
ชลประทาน  
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) โดยในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ นั้นไดท้าํการศึกษาขอ้มูลจากทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญใน
เบ้ืองตน้ นาํไปสู่การระบุปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาแหล่งนํ้ าชลประทาน ในพ้ืนท่ีโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษา
ปากพนงัล่าง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถนาํมารวบรวม และแจกแจงหัวขอ้ของปัจจยัดงักล่าว โดยการใชแ้ผนท่ี
ความคิด (Mind Map) จาํแนกหัวขอ้ปัจจยัตามประเด็นปัจจยัยอ่ยไปสู่ประเด็นปัจจยัหลกัจากปัจจยัท่ีระบุไดแ้ลว้ นาํมา
จดัทาํแบบสมัภาษณ์ ซ่ึงแบบสมัภาษณ์ดงักล่าวจะประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 

 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ และขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยงาน 
ส่วนท่ี 2 การเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัยอ่ยในแต่ละปัจจยัหลกั 
ส่วนท่ี 3 การเปรียบเทียบความสาํคญัของปัจจยัหลกัดา้นต่างๆ 
 

4) การพิจารณาความเหมาะสมของหลกัเกณฑใ์นการจดัลาํดบัความสาํคญัการพฒันาโครงการ เป็นขั้นตอนท่ี
นาํแบบสมัภาษณ์ (Interview Form) ท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนไปสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการจดัลาํดบัความสาํคญั
การพฒันาโครงการชลประทานสําหรับโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาปากพนงัล่าง และทาํการปรับแกห้รือเพ่ิมเติม
หลกัเกณฑต์ามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

 
5) การพิจารณานํ้ าหนกัความสาํคญัของปัจจยัหลกัและปัจจยัรอง และการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ

ขอ้มูล เม่ือไดเ้กณฑ์หลกัเกณฑใ์นการจดัลาํดบัความสาํคญัการพฒันาโครงการชลประทานสาํหรับโครงการส่งนํ้ าและ
บาํรุงรักษาปากพนังล่างในขั้นตอนท่ี 4 แลว้ นาํแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวกลบัไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ังเพ่ือให้
ผูเ้ช่ียวชาญใหค้่านํ้ าหนกัในการใชเ้รียงลาํดบัความสาํคญัโดยพิจารณาวา่ปัจจยัใดมีความสาํคญัมากนอ้ยกวา่กนั ทั้งน้ีใน
การเปรียบเทียบความสําคญัของปัจจัยด้านต่างๆ นั้น จะให้ผูเ้ช่ียวชาญเปรียบเทียบปัจจัยทีละคู่ โดยตัวอย่างการ
เปรียบเทียบปัจจยั และคาํอธิบาย แสดงดงัตารางท่ี 1 สําหรับตวัเลขในการระบุระดบัความสาํคญัของปัจจยัแสดงดงั
ตารางท่ี 2 ทั้งน้ีเม่ือไดค้่าถ่วงนํ้ าหนักตามแต่ละปัจจยัแลว้จะตอ้งทาํการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอ้มูลเพื่อ
ไม่ให้มีการขดัแยง้กนัของขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ และหากว่าตรวจสอบแลว้ไม่ผ่านจะตอ้งหาเหตุผลและกลบัไป
สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญใหม่อีกคร้ัง 

ตารางที ่1 ตวัอยา่งการเปรียบเทียบปัจจยัและคาํอธิบาย 
ตวัอย่างการเปรียบเทยีบ คาํอธิบาย 

(X) A1 เปรียบเทียบกบั (X) A2 ระดบัความสาํคญั........ ท่านใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั A1 และ A2 เท่ากนั 
(X) A1 เปรียบเทียบกบั (X) A2 ระดบัความสาํคญั...3... ท่านใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั A1 มากกวา่ A2 ปานกลาง 
(X) A1 เปรียบเทียบกบั (X) A2 ระดบัความสาํคญั...4... ท่านให้ความสาํคญักบัปัจจยั A2 มากกวา่ A1 อยูร่ะหวา่ง

ปานกลางถึงมาก 
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ตารางที ่2 ความหมายของตวัเลขในการ ระบุระดบัความสาํคญั 

ระดบั ความสําคญั ความหมาย คาํอธิบาย 
1 สาํคญัเท่ากนั ทั้งสองปัจจยัมีความสาํคญัมาก 
3 สาํคญักวา่ปานกลาง ปัจจยัหน่ึงสาํคญัมากกวา่อีกปัจจยัหน่ึงปานกลาง 
5 สาํคญักวา่มาก ปัจจยัหน่ึงสาํคญัมากกวา่อีกปัจจยัหน่ึงมาก 
7 สาํคญักวา่มากท่ีสุด ปัจจยัหน่ึงสาํคญัมากกวา่อีกปัจจยัหน่ึงมากท่ีสุด 
9 สาํคญักวา่สูงสุด ปัจจัยหน่ึงสําคัญมากกว่าอีกปัจจัยหน่ึงสูงสุด 

อยา่งชดัเจน 
2,4,6,8 สาํคญักวา่ เพ่ือลดช่องวา่ง ระหวา่งค่า

1,3,5,7,9 
ปัจจยัหน่ึงสาํคญัมากกวา่อีกปัจจยัหน่ึงใน ลกัษณะ
ท่ีกํ้ าก่ึงกัน และไม่สามารถอธิบายด้วย คาํพูดท่ี
เหมาะสมได ้ เช่น ถา้ปัจจยัหน่ึงสาํคญัมากกวา่อีก
ปัจจยัหน่ึงอยู ่ ระหว่าง 7 และ 9 ก็ให้ระบุเป็น 8 
หรือ ถา้สาํคญักวา่อยู่ระหว่าง 5 และ 7 ก็ให้ระบุ 
เป็น 6 

 
6) การจดัลาํดบัความสาํคญัการพฒันาโครงการชลประทานในพ้ืนท่ีโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาปากพนงั

ล่าง ในขั้นตอนน้ีจะดาํเนินการพิจารณาให้คะแนนโครงการชลประทานตามค่านํ้ าหนกัของเกณฑห์ลกัและเกณฑร์อง 
และจัดลาํดับความสําคัญการโครงการชลประทานโดยโครงการท่ีมีค่าคะแนนสูงกว่าแสดงถึงโครงการท่ีมีความ
จาํเป็นตอ้งดาํเนินการก่อนโครงการท่ีมีค่าคะแนนนอ้ยกวา่ และมีการจดัเรียงแผนงานโครงการเป็น 3 ระยะไดแ้ก่ แผน
งบประมาณเร่งด่วน (คะแนนมากกวา่ 74.28 คะแนน) แผนงบประมาณระยะสั้น (คะแนนอยูร่ะหวา่ง 60.92 และ 74.28 
คะแนน) และ แผนงบประมาณระยะกลาง (คะแนนนอ้ยกวา่ 60.92 คะแนน) 

 
7) การเปรียบเทียบผลการพิจารณาดาํเนินการพฒันาโครงการชลประทานท่ีผา่นมา  
 
8) การวเิคราะห์วจิารณ์ สรุปผลการศึกษาและจดัทาํรายงาน 

 
ผลการวจิยั 

1) ผลการพฒันาหลกัเกณฑใ์นการจดัลาํดบัความสาํคญั การพฒันาโครงการชลประทานในพ้ืนท่ีโครงการส่ง
นํ้ าและบาํรุงรักษาปากพนงัล่าง  
 1.1 ผลการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อคาํนวณค่านํ้ าหนักขององค์ประกอบหลกั โดยวิธี
กระบวนการวเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้น จากการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอ้มูล (ConsistencyRatio : CR) พบวา่ค่า 
CR=0.061<0.10 แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลสอดคลอ้งมีความสมเหตุสมผล โดยค่านํ้ าหนักองค์ประกอบหลกัเรียงจาก
ความสาํคญัมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 1) ดา้นวศิวกรรม เท่ากบั 39.33 2) ดา้นเศรษฐกิจและสังคม เท่ากบั 26.47 3)ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม เท่ากบั 24.05 และ 4) ดา้นเศรษฐศาสตร์ เท่ากบั 10.15  
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 1.2 ผลการรวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อคาํนวณค่านํ้ าหนักขององค์ประกอบรองโดยวิธี
กระบวนการวเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้น ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า องค์ประกอบหลกัดา้นวิศวกรรมนั้น โครงการท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีความเขม้ฝนระหว่าง 
250-300 มิลลิเมตร มีค่านํ้ าหนกัมากท่ีสุด ช้ีใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ควรมีการพฒันาโครงการในพ้ืนท่ีดงักล่าว
มากวา่พ้ืนท่ีท่ีมีความเขม้ฝนตํ่ากวา่ 250 มิลลิเมตรเน่ืองจากปริมาณนํ้ าตน้ทุนนอ้ยไม่คุม้ค่าการลงทุน และพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เขม้ฝนมากกวา่ 300 มิลลิเมตร เน่ืองจากปริมาณนํ้ าฝนมีความเพียงพอกบัปริมาณการใชน้ํ้ าของพืช สาํหรับองคป์ระกอบ
รองดา้นความเหมาะสมและระดบัการใชเ้ทคโนโลยีในการพฒันาแหล่งนํ้ า พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญให้ความสาํคญักบัปัจจยั
ดา้นความตอ้งการในการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งนํ้ า กาํจดัวชัพืช และขุดลอกคลองระบายนํ้ า และ สถานีสูบ
นํ้ าดว้ยไฟฟ้า มีความสาํคญัมากใน 3 ลาํดบัแรกตามลาํดบั และองคป์ระกอบรองดา้นความพร้อมโครงการนั้นผูเ้ช่ียวชาญ
ให้ความสําคญัของโครงการท่ีเกิดจากความตอ้งการในการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งนํ้ า (ความตอ้งการจาก
ชุมชน) มากท่ีสุด 
 
 องค์ประกอบหลักด้านด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้ นผู ้เ ช่ียวชาญให้ความสําคัญกับโครงการท่ีอยู่ในเขต
ชลประทานมากกวา่นอกเขตชลประทาน ทั้งในองคป์ระกอบรองดา้นระดบัความตอ้งการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ และสาํหรับองคป์ระกอบรองดา้นการมีส่วนร่วม ผูเ้ช่ียวชาญให้ความสาํคญักบัโครงการท่ีมี
ส่วนร่วมในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากกวา่โครงการท่ีมีส่วนร่วมระดบัประชาชนและโครงการท่ีมีส่วนร่วม
ในระดบัมากกวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 องค์ประกอบหลักด้านส่ิงแวดล้อมและองค์ประกอบรองด้านผลการทบด้านพ้ืนท่ีการสนับสนุนพบว่า
ผูเ้ช่ียวชาญให้ความสาํคญัสําหรับโครงการท่ีพฒันาในเขตเขตพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดเน่ืองจากมีความตอ้งการใชน้ํ้ า
มาก รองลงมาคือเขตป่าตน้นํ้ าเน่ืองจากคาํนึงถึงปริมาณนํ้ าตน้ทุนโดยสามารถเป็นแหล่งนํ้ าตน้ทุนสําหรับพ้ืนท่ีท่ีอยู่
ปลายนํ้ า และทา้ยท่ีสุดคือเขตเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า เม่ือพิจารณาปัจจยัรองดา้นคุณภาพนํ้ าผิวดินผูเ้ช่ียวชาญให้ความสาํคญั
กบัโครงการพฒันาในพ้ืนท่ีเขตพ้ืนท่ีนํ้ ากร่อย (เกษตรแนวคนักั้นนํ้ าเค็ม) มากท่ีสุดรองลงมาคือเขตพ้ืนท่ีนํ้ าจืด (เกษตร
พ้ืนท่ีหลกัทั่วไป) และท้ายสุดคือเขตพ้ืนท่ีนํ้ าเปร้ียว (เกษตรชายขอบป่าพรุ) สําหรับปัจจัยรองด้านผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ผูเ้ช่ียวชาญให้ความสําคญักบัพ้ืนท่ีท่ีไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่พ้ืนท่ีกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม อย่างไรก็ตามผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่ายอมให้มีการพฒันาโครงการชลประทานไดห้ากมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มไม่มากเน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าตน้นํ้ า 
 
 สาํหรับองคป์ระกอบหลกัดา้นเศรษฐศาสตร์พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญให้ความสาํคญักบัโครงการ ประเภทพ้ืนท่ีให้การ
สนบัสนุนเขตขา้วเพื่อการบริโภคและเขตขา้วเพ่ือการคา้ในลาํดบัตน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัเขตพืชพลงังานทดแทนและเขต
ไมผ้ลและยางพารา เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นสัดส่วนมูลค่าผลผลิตต่อพ้ืนท่ีพบวา่ผูเ้ชียวชาญให้ความสาํคญักบัพ้ืนท่ีปลูก
ขา้วมากท่ีสุด รองลงมาคือปลูกสม้โอทบัทิมสยาม ยางพารา และปาลม์นํ้ ามนัตามลาํดบั เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นประเภท
งบประมาณ พบวา่ผูเ้ชียวชาญให้ความสาํคญักบัโครงการ การจดัการนํ้ าชลประทาน โครงการพฒันาแหล่งนํ้ าและเพ่ิม
พ้ืนท่ีชลประทาน มากว่าโครงการบรรเทาและป้องกนัภยัทางนํ้ า และโครงการสนับสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจาก

259



 PMO18-7 

พระราชดาํริ ตามลาํดบั ในแง่ของวงเงินงบประมาณลงทุนผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามสาํคญักบัโครงการท่ีใชว้งเงินงบประมาณ
ระหวา่ง 15-35 ลา้นบาท มากท่ีสุด 

ตารางที ่3 นํ้ าหนกัความสาํคญัขององคป์ระกอบรองทั้ง 4 ดา้น 
เกณฑ์รอง นํา้หนัก 

1.ด้านวศิวกรรม  
1.1 ความเขม้ปริมาณนํ้ าตน้ทุน  

ความเขม้ฝนตํ่ากวา่ 250 มิลลิเมตร 35 
ความเขม้ฝนระหวา่ง 250-300 มิลลิเมตร 42 
ความเขม้ฝนมากกวา่ 300 มิลลิเมตร 23 

1.2 ความเหมาะสมและระดบัการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาแหล่งนํ้ า  
กาํจดัวชัพืช และขดุลอกคลองระบายนํ้ า 22 
ขดุสระเก็บนํ้ า 12 
พนงั และคนักั้นนํ้ า 10 
ระบบกระจายนํ้ าเขา้สู่แปลงการเกษตร 15 
อาคารบงัคบันํ้ า 19 
สถานีสูบนํ้ าดว้ยไฟฟ้า 22 
ความตอ้งการในการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งนํ้ า 35 

1.3 ความพร้อมโครงการ  
ความตอ้งการในการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งนํ้ า (ความตอ้งการจากชุมชน) 35 
พิจารณาและรายงานความเหมาะสม 26 
พิจารณาสาํรวจ 19 
พิจารณาออกแบบ 20 

2.ด้านเศรษฐกจิและสังคม  
2.1 ระดบัความตอ้งการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพ  

ในเขตชลประทาน (83) 83 
นอกเขตชลประทาน 17 

2.2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
ในเขตชลประทาน (83) 83 
นอกเขตชลประทาน 17 

2.3 การมีส่วนร่วม  
ระดบัประชาชน 52 
ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (36) 36 
ระดบัมากกวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 12 

3.ด้านส่ิงแวดล้อม  
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เกณฑ์รอง นํา้หนัก 
3.1 ผลการทบดา้นพ้ืนท่ีการสนบัสนุน  

เขตป่าตน้นํ้ า 28 
เขตพ้ืนท่ีเพาะปลูก 50 
เขตเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า 22 

3.2 คุณภาพนํ้ าผิวดิน  
เขตพ้ืนท่ีนํ้ าจืด (เกษตรพ้ืนท่ีหลกัทัว่ไป) 33 
เขตพ้ืนท่ีนํ้ าเปร่ียว (เกษตรชายขอบป่าพรุ) 30 
เขตพ้ืนท่ีนํ้ ากร่อย (เกษตรแนวคนักั้นนํ้ าเคม็) 37 

3.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์  
กระทบ 32 
ไม่กระทบ 68 

4.ด้านเศรษฐศาสตร์  
4.1 ประเภทพ้ืนท่ีใหก้ารสนบัสนุน  

เขตขา้วเพื่อการบริโภค 33 
เขตขา้วเพื่อการคา้ 33 
เขตพืชพลงังานทดแทน 20 
เขตไมผ้ลและยางพารา 14 

4.2 สดัส่วนมูลค่าผลผลิตต่อพ้ืนท่ี  
มูลค่าผลผลิต สม้โอทบัทิมสยาม (36,000 บาท/ไร่/ปี) 28 
มูลค่าผลผลิต ขา้ว(11,000 บาท/ไร่/ปี) 39 
มูลค่าผลผลิต ปาลม์นํ้ ามนั (10,000 บาท/ไร่/ปี) 16 
มูลค่าผลผลิต ยางพารา (10,000 บาท/ไร่/ปี) 17 

4.3 ประเภทงบประมาณ  
การจดัการนํ้ าชลประทาน 37 
พฒันาแหล่งนํ้ าและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 33 
สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 12 
บรรเทาและป้องกนัภยัทางนํ้ า (18) 18 

4.4 วงเงินงบประมาณลงทุน  
นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาท 23 
ระหวา่ง 15-35 ลา้นบาท 32 
ระหวา่ง 35-50 ลา้นบาท 18 

มากกวา่ 50 ลา้นบาท 27 
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2) ผลการจดัลาํดบัความสาํคญัการพฒันาโครงการชลประทานในพ้ืนท่ีโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาปากพนงัล่าง 

 จากการวิเคราะห์ตามลาํดับชั้นสามารถสรุปรายละเอียดจาํแนกประเภทต่างๆ จาํนวน 167 รายการงาน 
งบประมาณรวมทั้งส้ิน 1,477.973 ลา้นบาท รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 สามารถแยกรายระเอียดของแต่ละประเภทแผน
งบประมาณ ดงัน้ี 

ตารางที ่4 การจดัลาํดบัความสาํคญัของการพฒันาโครงการชลประทาน สาํหรับโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาปากพนงั  
ล่าง แยกตามหลกัเกณฑแ์ผนงบประมาณ 

ประเภท ช่วงคะแนนพจิารณา จาํนวน  
(รายการ) 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

แผนงบประมาณเร่งด่วน >74.28 20 143.652 
แผนงบประมาณระยะสั้น 60.92-74.28 132 1,190.321 
แผนงบประมาณระยะกลาง <60.92 15 144.000 

รวม  167 1,477.973 

  
1) แผนงบประมาณเร่งด่วน 

แยกรายละเอียดของการจดัสรรงบประมาณประจาํปีเป็น 3 ลกัษณะ จาํนวนทั้งส้ิน 20 รายการงาน รายละเอียด
ดงัแสดงในตารางท่ี 5  

ตารางที ่5 ผลสรุปการจดัลาํดบัความสาํคญัของการพฒันาโครงการชลประทาน สาํหรับโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษา
ปากพนงัล่าง ประเภทแผนงบประมาณระยะเร่งด่วน 

ประเภท จาํนวน (รายการ) งบประมาณ (ล้านบาท) 
การจดัการนํ้ าชลประทาน 5 55.215 
พฒันาแหล่งนํ้ าชลประทาน 8 52.837 
ป้องกนัและบรรเทาภยัทางนํ้ า 7 35.600 

รวม 20 143.652 

จากผลการวเิคราะห์โดยวธีิกระบวนการวเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (AHP) มีรายการงานท่ีมีความสาํคญัจาํเป็นตอ้ง
เร่งดาํเนินการในลาํดบัตน้ ๆ จาํนวน 3 รายการ ดงัน้ี 

 โครงการสถานีสูบนํ้ าด้วยไฟฟ้าบ้านเภาเ คือง ตําบลไสหมาก อํา เภอเ ชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ระดบัคะแนน 81.79) 

 โครงการประตูระบายนํ้ าหมู่ท่ี 3 ตาํบลการะเกด อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช (ระดบั
คะแนน 81.28) 

 โครงการประตูระบายนํ้ าคลองบางพา ตาํบลเสือหึง อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช(ระดบั
คะแนน 80.98) 
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2) แผนงบประมาณระยะส้ัน 
แยกรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณประจําปีเป็น 3 ลักษณะ จํานวนทั้ งส้ิน 132 รายการงาน 

งบประมาณรวมทั้งส้ิน 1,190.321 ลา้นบาท รายละเอียดดงัตารางท่ี 6 

ตารางที ่6 ผลสรุปการจดัลาํดบัความสาํคญัของการพฒันาโครงการชลประทาน สาํหรับโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษา
ปากพนงัล่าง ประเภทแผนงบประมาณระยะสั้น 

ประเภท จาํนวน (รายการ) งบประมาณ (ล้านบาท) 
การจดัการนํ้ าชลประทาน 55 232.021 
พฒันาแหล่งนํ้ าชลประทาน 27 378.000 
ป้องกนัและบรรเทาภยัทางนํ้ า 50 580.300 

รวม 132 1,190.321 

จากผลการวเิคราะห์โดยวธีิกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดบัชั้น(AHP)มีรายการงานท่ีมีความสาํคญัจาํเป็นตอ้ง
เร่งดาํเนินการในลาํดบัตน้ ๆ จาํนวน 3 รายการ ดงัน้ี 

 โครงการสถานีสูบนํ้ าด้วยไฟฟ้าคลองบ้านหัวปอ ตําบลบ้านเนิน อําเภอเชียรใหญ่จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ระดบัคะแนน 74.09) 

 โครงการสถานีสูบนํ้ าด้วยไฟฟ้าคลองบางขุด  ตําบลบ้านเนิน อํา เภอเ ชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ระดบัคะแนน 74.09) 

 โครงการสถานีสูบนํ้ าด้วยไฟฟ้าคลองบางทองคํา ตําบลบ้านเนิน อําเภอเชียรใหญ่จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ระดบัคะแนน 74.09) 
 

3) แผนงบประมาณระยะกลาง 
จาํนวนทั้ งส้ิน 15 รายการงาน งบประมาณรวมทั้ งส้ิน 144.000 ลา้นบาท แยกรายละเอียดของการจัดสรร

งบประมาณประจาํปีเป็น 3 ลกัษณะ รายละเอียดดงัตารางท่ี 7 
 

ตารางที่ 7 แสดงผลสรุปการจดัลาํดบัความสําคญัของการพฒันาโครงการชลประทาน สําหรับโครงการส่งนํ้ าและ
บาํรุงรักษาปากพนงัล่าง ประเภทแผนงบประมาณระยะกลาง 

ประเภท จาํนวน (รายการ) งบประมาณ (ล้านบาท) 
จดัการนํ้ าชลประทาน 7 41.900 
พฒันาแหล่งนํ้ าชลประทาน 2 40.000 
บรรเทาภยัทางนํ้ า 6 62.100 

รวม 15 144.000 

จากผลการวเิคราะห์โดยวธีิกระบวนการวเิคราะห์เชิงลาํดบัชั้น (AHP) มีรายการงานท่ีมีความสาํคญัจาํเป็นตอ้ง
เร่งดาํเนินการในลาํดบัตน้ ๆ จาํนวน 3 รายการ ดงัน้ี 
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 ก่อสร้างอาคารบังคับนํ้ าปากคลองชักนํ้ า 2-3L-MD2 ตาํบลคลองน้อย อาํเภอปากพนังจังหวดั
นครศรีธรรมราช (ระดบัคะแนน 60.58) 

 โครงการสถานีสูบนํ้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหนําหย่อม ตําบลเชียรใหญ่ อําเภอเชียรใหญ่จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ระดบัคะแนน 60.54) 

 ปรับปรุงคนักั้นนํ้ าคลองบางขวาง ตาํบลคลองกระบือ อาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
(ระดบัคะแนน 60.21) 

 
3) ผลการเปรียบเทียบผลการพิจารณาดาํเนินการพฒันาโครงการชลประทานท่ีผา่นมา  

จากผลการวิเคราะห์โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดับชั้น (AHP) มีรายการงานตามเกณฑ์กรอบแผน
งบประมาณระยะเร่งด่วน (ระดบัคะแนน>74.28) จาํนวน 20 รายการงาน ร้อยละ 25 จาํนวน 5 รายการงาน มีความ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัสรรงบประมาณดาํเนินการของกรมชลประทาน ร้อยละ 75 แตกต่างจากแนวทางการ
พิจารณาลาํดบัความสาํคญัของการวิจยัในคร้ังน้ี (ร้อยละ 20 จาํนวน 4 รายการงาน ถูกวางกรอบจดัสรรงบประมาณ
ดาํเนินการในแผนงบประมาณระยะสั้น และอีกร้อยละ 55 จาํนวน 11 รายการงาน ถูกวางกรอบจดัสรรงบประมาณ
ดาํเนินการในแผนงบประมาณระยะกลาง) 

จากผลการวิเคราะห์โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดับชั้น (AHP) มีรายการงานตามเกณฑ์กรอบแผน
งบประมาณระยะสั้น (ระดบัคะแนนระหวา่ง 60.92-74.28) จาํนวน 132 รายการงาน ร้อยละ 15.15 จาํนวน 20 รายการ
งาน มีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัสรรงบประมาณดาํเนินการของกรมชลประทาน ร้อยละ 84.85 แตกต่างจาก
แนวทางการพิจารณาลาํดบัความสาํคญัของงานวจิยัในคร้ังน้ี (ร้อยละ 15.15 จาํนวน 20 รายการงาน ถูกวางกรอบจดัสรร
งบประมาณดาํเนินการในแผนงบประมาณระยะเร่งด่วน และอีกร้อยละ 69.70 จาํนวน 92 รายการงาน ถูกวางกรอบ
จดัสรรงบประมาณดาํเนินการในแผนงบประมาณระยะกลาง) 

จากผลการวิเคราะห์โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาํดับชั้น (AHP) มีรายการงานตามเกณฑ์กรอบแผน
งบประมาณระยะกลาง (ระดบัคะแนน <60.92) จาํนวน 15 รายการงาน ร้อยละ 53.33 จาํนวน 8 รายการงาน มีความ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัสรรงบประมาณดาํเนินการของกรมชลประทาน ร้อยละ 46.67 แตกต่างจากแนวทางการ
พิจารณาลาํดบัความสาํคญัของการวิจยัในคร้ังน้ี (ร้อยละ 6.67 จาํนวน 1 รายการงาน ถูกวางกรอบจดัสรรงบประมาณ
ดาํเนินการในแผนงบประมาณระยะเร่งด่วน และอีกร้อยละ 40.00 จาํนวน 6 รายการงาน ถูกวางกรอบจัดสรร
งบประมาณดาํเนินการในแผนงบประมาณระยะสั้น) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

1) ผลการพฒันาหลกัเกณฑใ์นการจดัลาํดบัความสาํคญัการพฒันาโครงการชลประทานของโครงการส่งนํ้ า
และบาํรุงรักษาปากพนังล่าง พบว่าเกณฑห์ลกัและเกณฑร์องโดยใชแ้ละค่านํ้ าหนักความสาํคญัขององคป์ระกอบหลกั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) ดา้นวศิวกรรม (ENG) มีค่านํ้ าหนกัความสาํคญัขององคป์ระกอบหลกัภายหลงัปรับความละเอียด 
เท่ากบั 39.33 และมีองคป์ระกอบรอง ดงัน้ี ความเขม้ปริมาณนํ้ าตน้ทุน ความเหมาะสมและระดบัการใชเ้ทคโนโลยีใน
การพฒันาแหล่งนํ้ า และ ความพร้อมโครงการ 2) ดา้นเศรษฐกิจและสังคม (SOC) ค่านํ้ าหนักความสําคญัของ
องคป์ระกอบหลกัภายหลงัปรับความละเอียด เท่ากบั 26.47 และมีองคป์ระกอบรอง ดงัน้ี ระดบัความตอ้งการพฒันาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และ การมีส่วนร่วม 3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ENV) มีค่านํ้ าหนกัความสาํคญัของ
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องค์ประกอบหลกัภายหลงัปรับความละเอียด เท่ากบั 24.05 และมีองค์ประกอบรอง ดงัน้ี ผลการทบดา้นพ้ืนท่ีการ
สนบัสนุน คุณภาพนํ้ าผิวดิน และ ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ 4) ดา้นเศรษฐศาสตร์ (ECO) มีค่านํ้ าหนกั
ความสาํคญัขององคป์ระกอบหลกัภายหลงัปรับความละเอียด เท่ากบั 10.15 และมีองคป์ระกอบรอง ดงัน้ี ประเภทพ้ืนท่ี
ใหก้ารสนบัสนุน สดัส่วนมูลค่าผลผลิตต่อพ้ืนท่ี ประเภทงบประมาณ และวงเงินงบประมาณลงทุน 

2) ผลการจดัลาํดบัความสาํคญัการพฒันาโครงการชลประทานในพ้ืนท่ีโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาปาก
พนงัล่าง โดยประยกุตใ์ชว้ิธีการวิเคราะห์ตามลาํดบัชั้น ประกอบดว้ย 3 แผนงบประมาณ และเม่ือเปรียบเทียบผลการ
พิจารณาดาํเนินการพฒันาโครงการชลประทานท่ีผา่นมา พบวา่ แผนงบประมาณเร่งด่วน จาํนวน 20 รายการงาน มีความ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัสรรงบประมาณดาํเนินการของกรมชลประทาน ร้อยละ 25 แผนงบประมาณระยะสั้น 
จาํนวน 132 รายการงาน มีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัสรรงบประมาณดาํเนินการของกรมชลประทาน ร้อยละ 
15.15 และแผนงบประมาณระยะกลาง จาํนวน 15 รายการงาน มีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัสรรงบประมาณ
ดาํเนินการของกรมชลประทาน ร้อยละ 53.33  

3) ผลการลาํดบัความสาํคญัของการพฒันาโครงการชลประทาน สาํหรับโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาปาก
พนงัล่าง ทั้ง 3 กรณี มีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัสรรงบประมาณดาํเนินการของกรมชลประทาน นอ้ยเน่ืองจาก
เดิมใชเ้กณฑท์างดา้นวศิวกรรมเพียงมิติเดียวในการพิจารณา 
 
กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผูบ้ริหาร หวัหนา้ส่วน หวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้งาน ของสาํนกังานชลประทานท่ี 15 ท่ีกรุณาใหข้อ้คิดเห็นท่ีเป็น
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