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 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการชลประทานโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วม ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการน ้ า และแนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยนืของการ
บริหารจดัการน ้ าชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน  ดว้ย
วิธีวิจยัเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีชลประทานโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่น้อง ประธาน       
กลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทาน และสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น ้ า รวมจ านวน 15 ท่าน                 
ผลการศึกษาพบว่า โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา ด าเนินการบริหารจดัการน ้ าชลประทานโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม ซ่ึงมีการบริหารน ้ า 10 ขั้นตอน โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ช้
น ้ าจนถึงการประเมินผลการด าเนินงาน การบริหารจดัการน ้ าชลประทานของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ า
ชลประทาน ด าเนินงานตามกระบวนการมีส่วนร่วมในดา้นการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา 11 กิจกรรม 
โดยมีการพฒันากลุ่มผูใ้ชน้ ้ าให้เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ ดา้นปัญหาอุปสรรคในการบริหารจดัการน ้ า
ของกลุ่มบริหารการใชน้ ้ า ไดแ้ก่ ปัญหาคูส่งน ้ าท่ีมีดินตะกอนทบัถม ปัญหาวชัพืชจ าพวกสาหร่าย 
ปัญหาการลกัขโมยบานปิด-เปิดน ้ าของอาคารชลประทาน ปัญหาการจดัสรรน ้ าในพื้นท่ี ตน้น ้ า 
กลางน ้า และปลายน ้าท่ีไม่ทัว่ถึง รวมถึงการปลูกพืชเกษตรท่ีใชน้ ้ าในปริมาณท่ีไม่เท่ากนั การพฒันา
สู่ความยัง่ยืนในการบริหารจดัการน ้ าของกลุ่มบริหารการใช้น ้ าชลประทาน มุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี ความเขม้แขง็ของผูน้ า การถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั
พบว่า  1. การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายสามารถสร้างความความเขม้แข็งของชุมชนได้             
2. ชุมชนแต่ละชุมชนมีความคิดเห็นเป็นแนวทางเดียวกนัและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 3. มีการ
ยอมรับร่วมกนัในกฎกติกาและขอ้ตกลง 
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 The purpose of this research was to study factors that affect the Participatory 
Irrigation Management Of The Integrated Water Users Group: Songphinong Irrigation Project, 
Suphanburi Province. Using the methodology of quantitative research, data was collected by 
questionnaires and non-participant observation. Key informant such as authority of Songphinong 
Irrigation Project, president of Irrigation and members of Irrigation about 15 persons.The results 
showed that the Participatory Irrigation Management of the Integrated Water Users was 10 steps 
to manage the water. Started by data acquisition fundamental of water users and evaluation. And 
the Participatory Irrigation Management of the Integrated Water Users had 11 activities, the 
development of water user groups to strong organization. The problems of water management 
including the ditches, weeds, burglaries, water resources management from upstream, midstream 
and downstream.The way to sustainable development of the participatory irrigation management 
of the integrated water users, focus on building a good relationship, the strength of leader and 
pass on knowledge to new generation. From this research, 1. Integration and the creation of a 
network to create a strong community 2. Each community has a unity and supports each other 3. 
Accept rules and agreements. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
พิทกัษ ์ ศิริวงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ 
ตลอดจนช่วยตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ รองศาสตราจารยป์ระสบชยั  พสุนนท ์และอาจารย ์
ดร.สุวิชา  วรวิเชียรวงษ ์คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาสละเวลาช่วยให้ค  าแนะน า
แกไ้ขปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 ขอขอบคุณ คุณธวชั  ชยัประสพ ผูอ้  านวยการโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสองพี่นอ้ง 
คุณสมใจ  อินทร์พยุง คุณเป่ียมศักด์ิ  ว ัฎฏางกูร คุณสุเมธ  สุวรรณประเสริฐ  คุณอาบมนต ์             
เฉยสะอาด คุณพงศ์ธวชั  เมฆช้าง และเจ้าหน้าท่ีชลประทานโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา                   
สองพี่น้องทุกท่าน คุณธีรโชติ  รุ่งรัตน์วฒันเสรี และประทานกลุ่มบริหารการใชน้ ้ าชลประทาน          
ทุกท่าน รวมถึงสมาชิกกลุ่มผูใ้ช้น ้ า ท่ีเสียสละเวลาให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัคร้ังน้ี 
ขอขอบพระคุณ  คุณฐิติพงษ ์ โสภณางกรู หวัหนา้ฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาสอง
พี่น้องท่ีควรช่วยประสานงานและให้ความช่วยเหลือในทุกๆดา้น ขอบคุณ คุณคทาวุธ เทพสวสัด์ิ 
วิศวกรชลประทาน ส านกัชลประทานท่ี 13 เพื่อนร่วมเดินทางท่ีให้ความช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูล
ภาคสนามและใหข้อ้เสนอแนะดา้นการบริหารจดัการชลประทาน ผูว้ิจยัตอ้งขอโทษท่านอ่ืนๆ ท่ีให้
ความช่วยเหลือในการวิจยัแต่ผูว้ิจยัไม่ไดเ้อ่ยช่ือไว ้ณ ท่ีน้ี 
 ขอขอบพระคุณ บิดา  มารดา ท่ีไดอ้บรมสัง่สอนและปลูกฝังใหลู้กเป็นคนท่ีใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
ขยนัอดทนในการศึกษา ขอบพระคุณสมาชิกครอบครัวท่ีคอยเป็นก าลงัใจ ท าใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี
ส าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี 
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