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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการรับรูการบริหารจัดการนํ้า ความพึงพอใจ
ตอการบริหารจัดการนํ้า ทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า และการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการนํ้า 2) ศึกษาอิทธิพลของการรับรูการบริหารจัดการนํ้าที่มีตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 3) ศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการนํ้าที่มีตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 4) ศึกษาอิทธิพล
ของทัศนคติการบริหารจัดการนํ้าที่มีตอสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 
กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล 
จังหวัดนครนายก จํานวน 362 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ทดสอบ
สมมติฐานการวิเคราะหความถดถอยอยางงายและแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา การรับรูการบริหาร
จัดการนํ้า ความพึงพอใจตอการใชนํ้า ทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการนํ้า และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดาน
ปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา 1) การรับรูการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 2) ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก 3) ทัศนคติที่มีตอ
การบริหารจัดการทรพัยากรนํ้ามีอิทธิพลทางบวกตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครนายก ซึ่งผลจากการศึกษาน้ีจะทําใหเจาหนาที่รัฐตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมใน
ดานการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เพื่อที่จะสามารถวางแผน
ดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นที่โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล และเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าให
ย่ังยืนตอไป 
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 The purpose of this study was to 1) investigate citizens’ awareness, satisfaction, 
attitudes and participation towards water management 2) survey awareness influence of 
water management towards participation of citizens in water resources management 3) 
study satisfaction influence in water management towards citizens’ participation 4) study 
attitude influence towards citizens’ participation. : Royal water supply and maintenance 
project, Khundan Prakaarnchon Dam, Nakornnayok Province. The sample was 362 
people living in this area. Questionnaires were used to collect data. Percentage, Mean, 
S.D., and Correlation coefficient were applied for data analysis. Multiple Regression 
Analysis was conducted to test all hypotheses. The results showed that the overview of 
citizens’ awareness, satisfaction, attitudes and participation towards water management 
was at a moderate level. The hypotheses test showed that 1) awareness of water 
management towards participation of citizens in water resources management had a 
positive influence towards citizens’ participation. 2) Satisfaction of water management 
had a positive influence towards citizens’ participation.3) Attitudes of water management 
had a positive influence towards citizens’ participation. The results of the study get 
government offices recognize the importance of public participation activities in water 
management in order to be able to plan operations to meet the needs of people living 
in the area and as a development guideline of a sustainable water resources management.  
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 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.
วิโรจน  เจษฎาลักษณ อาจารยที่ปรึกษา อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล และอาจารย ดร.พิมพาภรณ  
พึ่งบุญพานิชย ที่ไดสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําที่มีคุณคา อีกทั้งกรุณา   
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ จนการทําวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใน    
ความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ตลอดจน
ถายทอดประสบการณในดานตางๆ ใหแกผูวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนขุนดานปราการชล
และเจาหนาที่ทุกทาน ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือน     
ขุนดานปราการชลที่สละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํา
วิทยานิพนธฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ 
 สุดทายน้ี ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่นอง และเพื่อนรวมงานที่มีสวนเกี่ยวของ     
ทุกทานที่เปนกําลังใจและใหการสนับสนุนชวยเหลือตลอดมาจนสามารถจัดทําวิทยานิพนธฉบับน้ี
สําเร็จลุลวงดวยดี 
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