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บทคัดย่อ

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการนํา้ ลักษณะ
ชุมชนที่ดี และผลลัพธ์ที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการ ในการลดข้อขัดแย้งของชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยใช้โปรแกรม PLS-Graph  วิเคราะห์แบบจำ�ลองสมการโครงสร้าง พบว่า ปัจจัยลักษณะ
ชุมชนที่ดีและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการ สามารถอธิบายความแปรปรวนในการลดข้อขัดแย้ง
ในการใช้นาํ้ ระดับตำ�บลได้รอ้ ยละ 77.2  ปัจจัยดังกล่าวมีอทิ ธิพลต่อการลดข้อขัดแย้ง  ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิเ์ ส้นทาง
เท่ากับ 0.712 และ 0.212 ตามลำ�ดับ โดยปัจจัยลักษณะชุมชนที่ดีมีอิทธิพลมากที่สุด และปัจจัยการบริหารจัด
การทรัพยากรนํา้ เชิงบูรณาการสามารถอธิบายความแปรปรวนสิง่ แวดล้อมทีด่ ี เป็นร้อยละ 13.1 และมีอทิ ธิพลต่อ
สิง่ แวดล้อมทีด่ ี มีคา่ สัมประสิทธิเ์ ส้นทาง เท่ากับ 0.362  ซึง่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมดมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99

ABSTRACT

The objectives of this research were studying the influences of applying the Extension Process of
Water Management, Great Community and the outcome of the Integrated Water Resources Management over
the Conflicts Resolution of Communities and Good Environment. Structural Equation Model was analyzed by
PLS-Graph program. The Great Community and Integrated Water Resources Management had the deviation
of Conflicts Resolution as 77.2 %, both factors had influenced to Conflicts Resolution with path coefficients as
0.712 and 0.212, respectively. The most effect to Conflicts Resolution was Great Community. The Integrated
Water Resources Management had the deviation of Good Environment as 13.1 % and had influenced to Good
Environment with path coefficient as 0.362. All of analysis data in this study showed statistically significant
at level of confidence 99%.
คำ�สำ�คัญ : การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการ   การลดข้อขัดแย้งของชุมชน   
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บทนำ�

ว่ า สามารถทำ�ให้ เ กิ ด ประโยชน์ จ ากความขั ด แย้ ง ได้
หรือไม่ ไม่มีใครสามารถจะตัดสินว่าใครผิดหรือถูก
เพราะทุกคนมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านนิสัย
หรือบุคลิกลักษณะ (Azar and Burton, 1986; Deutsch
and Coleman, 2000)����������������������������
จากการประชุมสุดยอดผูน้ ำ�โลก
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศ
แอฟริกาใต้ ปี ค.ศ.2002 เจ้าชายวิลเลม อเล็กซานเดอร์
มกุฎราชกุมารแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้กล่าวว่า
“no water no future” (Alexander, 2002)  หาก
ประเทศไทยมีทรัพยากรนํา้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนแล้ ว ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง  
ดังนั้นการศึกษาบุพปัจจัยและผลลัพธ์ของการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการในการลดข้อขัดแย้ง
ของชุมชนในพืน้ ทีล่ มุ่ นํา้ แม่โขงส่วนที่ 1 และกก  สามารถ
นำ�ไปใช้ เ ป็ น แนวทางการตั ด สิ น ใจในการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืน ต่อไป

ความสำ�คั ญ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องนํ้ า คื อ เป็ น
ทรัพยากรที่เกื้อกูลชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพืชให้ดำ�รงอยู่
ได้ ซึง่ มีความสอดคล้องกับพระราชดำ�รัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ทีพ่ ระราชทาน
ให้ความตอนหนึ่งว่า “…หลักสำ�คัญว่าต้องมีนํ้าบริโภค
นํ้ า ใช้ นํ้ า เพื่ อ การเพาะปลู ก เพราะว่ า ชี วิ ต อยู่ ที่ นั่ น
ถ้ามีนํ้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีนํ้าคนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า
ไม่ มี นํ้ า คนอยู่ ไ ม่ ไ ด้ … ” (คลั ง ปั ญ ญาไทย, 2553)  
การบริ ห ารจั ด การนํ้ า จึ ง มี ค วามสำ�คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง
นอกเหนือจากหน้าที่ของภาครัฐในการจัดการบริหาร
การทรัพยากรนํ้าแล้ว  ชุมชนต้องให้ความสำ�คัญต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํา้ โดยชุมชนหรือท้องถิน่ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่ของตนเอง
ดังนั้น ผู้ใช้นํ้าในชุมชนมีความจำ�เป็นต้อง
เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้พัฒนา และ
ผู้ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรนํ้ า ในพื้ น ที่ ข องตน ย่ อ มเป็ น
ภูมคิ มุ้ กันทีด่ ี ย่อมมีการใช้นาํ้ ประสิทธิภาพจากปริมาณที่
มีจำ�กัด  (สำ�นักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํา้ แห่งชาติ,
2552) ด้วยเหตุที่การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใน
แต่ละพืน้ ที่ มีความแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั คุณลักษณะ
ทางสังคม และกระบวนการมีสว่ นร่วมของผูท้ มี่ สี ว่ นได้
ส่วนเสียในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (อภิชาต,
2546)   จึงทำ�ให้การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใน
ชุมชนแต่ละพืน้ ที  ่ มีแตกต่างของฐานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
และความเข้มแข็งของชุมชนแต่ละพื้นที่  
พื้ น ที่ ลุ่ ม นํ้ า แม่ โ ขงส่ ว นที่ 1 และกก มี ก าร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากพื้นที่นี้เสมือน
ประตูการค้าเชือ่ มต่อระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหภาพพม่ า กั บ ประเทศไทย จึ ง มี ผ ลทำ�ให้ เ กิ ด
ความ ขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํา้ และ
เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงควร
มีการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
และปราศจากความขัดแย้งในพื้นที่ลุ่มนํ้า ดังกล่าว
ตามสภาพความเป็นจริงแล้ว ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่
หลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่ขนึ้ อยูก่ บั การจัดการกับความขัดแย้ง

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย การส่ ง เสริ ม
กระบวนการบริ ห ารจั ด การนํ้ า ลั ก ษณะชุ ม ชนที่ ดี
และผลลัพธ์ที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าเชิงบูรณาการในการลดข้อขัดแย้งของชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ลุ่มนํ้าแม่โขงส่วนที่ 1 และกก
ครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และบางส่วน
ของจังหวัดเชียงใหม่ และพะเยา

วิธีการวิจัย

ในศึกษาครั้งนี้ ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดย
ใช้หน่วยวิเคราะห์เป็นระดับตำ�บล จากตำ�บลเป้าหมาย
ทัง้ หมด 202 ตำ�บล ใช้เทคนิคการสุม่ ตัวอย่างใช้วธิ ขี อง
ยามาเน่ จำ�นวน 135 ตำ�บลตัวอย่าง ดำ�เนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการออกแบบสอบถามตามแนวคิด
ตามกระบวนการจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการ
(IWRM, 2002) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยการส่งเสริม
กระบวนการบริ ห ารจั ด การนํ้ า (EPWM) ลั ก ษณะ
ชุมชนที่ดี (GCOM) การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
เชิงบูรณาการ (IWRM) และการลดข้อขัดแย้งของ
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ชุมชน (CRCO) ในช่วงปี พ.ศ.2548 – 2550 โดยจัด
คำ�ถามตามมาตรวั ด ลิ เ คิ ท สเกลแบบ 5 มาตรวั ด
ให้คะแนน เท่ากับ 1 มีค่าระดับน้อยที่สุด   คะแนน
เท่ากับ 2  มีค่าระดับน้อย  คะแนน เท่ากับ 3 มีค่า
ระดับปานกลาง คะแนน เท่ากับ 4 มีค่าระดับมาก และ
คะแนน เท่ากับ 5 มีค่าระดับมากที่สุด และ ทดสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและความเชื่อถือได้ จากคณะ
กรรมการทรัพยากรนํา้ ของลุม่ นํา้ แม่โขงส่วนที่ 1และกก
จำ�นวน 25 คน
จากการตรวจสอบค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อ
คำ�ถาม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
พบว่าคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (r) เป็นบวก ได้คา่
จำ�แนกรายข้อ อยูร่ ะหว่าง r =0.551 ถึง  r =0.946 ซึง่ มี
ค่าตั้งแต่ 0.500 ขึ้นไป และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ
ครอนบาค มีค่าความความเชื่อมั่นของแต่ละตัวแปร
อยู่ระหว่าง a= .800 ถึง a= .967  และ ค่าความเชื่อ
มั่นของแต่ละปัจจัยได้ใช้วิธีการวัดความสอดคล้อง
ภายใน  ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ซึ่ง
มีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน อยู่ระหว่าง a= .673 ถึง
a= .938  จึงนำ�แบบสอบถามไปสัมภาษณ์ผท
ู้ เี่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในชุมชนตำ�บล ๆ
ละ15 ตัวอย่าง รวม 2,025 คน  และปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ที่ดี (ENVI) ได้แก่ พื้นที่แหล่งนํ้าปี พ.ศ.2550 และ
พื้นที่การเปลี่ยนแปลงช่วงของป่าไม้ในช่วงเวลา 5 ปี
(พ.ศ.2545 – 2550) ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นราย
ตำ�บล  
การวิ เ คราะห์ ใ ช้ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ พ รรณนา
เพื่อแจกแจงคุณสมบัติของประชากรที่ศึกษาใช้การ
วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ด้วย
แบบจำ�ลองสมการโครงสร้าง  เพือ่ ตอบคำ�ถามเกีย่ วกับ
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ด้ ว ยแบบจำ�ลองสมการ
โครงสร้างโดยใช้โปรแกรม partial least squares analysis:
PLS-Graph (Chin, 2001) โดยใช้เทคนิควิเคราะห์
ต่ า ง ๆ คื อ การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ และการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ
ในคราวเดียวกัน โดยการวิเคราะห์มาตรวัดเป็นแบบ
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formative model และ reflective model  (Bollen and
Lennox, 1991; Edwards and Bagozzi, 2000;  มนตรี,
2553) เพื่อศึกษาอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับบุพปัจจัย
และผลลัพธ์ของการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเชิง
บู ร ณาการในการลดข้ อ ขั ด แย้ ง ของชุ ม ชนในพื้ น ที่
ลุ่มนํ้าแม่โขงส่วนที่ 1 และกก

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

ข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติของผู้ตอบแบบ
สอบถามการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า ในพื้ น ที่
ลุ่มนํ้าแม่โขงส่วนที่ 1 และกก  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ
74.3 ดำ�รงตำ�แหน่ ง เป็ น กำ�นั น /ผู้ ใ หญ่ บ้ า น/
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 23.6 รองลงมาได้แก่
กรรมการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนํ้าระดับหมู่บ้าน
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หน่วยงานระดับท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
าเร็จนมากยิ
่งขึ้น ซึ่งมีความสอดคล
องกับ
ทรัพประสบความสํ
ยากรนํ้ายิ่งดำ�เนิ
การจำ�นวนมากครั
้งก็จะส่งผล

ต่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า เชิ ง บู ร ณาการ
ประสบความสำ�เร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
บริหารจัดการนํ้าในท้องถิ่นของเมืองเลโซโทประเทศ
แอฟริกาใต้ (Bildhaeuser, 2010)  การจัดการทรัพยากร
นํา้ ในลุม่ นํา้ ปาหัง ประเทศมาเลเซีย (Weng and Mokhtar,
2010) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Global
Water Partnership-Technical Advisory Committee.
(2000) และ พบว่า ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีการ
ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง ให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะชุมชนนั้น
มีผนู้ ำ�ทีด่ ี มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆในชุมชน
สามารถนำ�ชุมชนไปสู่เป้าหมายที่กำ�หนด (Boles and
Davenport, 1975) ซึ่งจะทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ
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ปัจจัยลักษณะชุมชนที่ดี   มีอิทธิพลทางตรง
และทางอ้ อ มต่ อ การลดข้ อ ขั ด แย้ ง ในการใช้ นํ้ า ของ
ชุมชน มีค่าเท่ากับ 0.712 และ 0.135  อิทธิพลรวม
เท่ากับ 0.847 ซึ่งมีอิทธิพลสูงที่สุด  และการบริหาร
การจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการมีอิทธิพลทาง
ตรงต่อการลดข้อขัดแย้งในการใช้นํ้าของชุมชนเท่ากับ
0.212 ซึง่ ปัจจัยทัง้ สองร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ในการลดข้ อ ขั ด แย้ ง ของการใช้ นํ้ า ของชุ ม ชนได้ ถึ ง
ร้อยละ 77.2  ดังนั้นปัจจัยลักษณะชุมชนที่ดีมีอิทธิพล
ทางตรงต่ อ การลดข้ อ ขั ด แย้ ง ในการใช้ นํ้ า มากกว่ า
การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ เชิงบูรณาการ และปัจจัย
การส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการนํ้ามีอิทธิพล
ทางอ้ อ ม เท่ า กั บ 0.061 ต่ อ การลดข้ อ ขั ด แย้ ง ใน
การใช้นํ้าของชุมชน จะเห็นได้ว่าชุมชนของตำ�บลใด
ที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการ จะทำ�ให้มีการใช้นํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการแบ่งปันการใช้นํ้า จะทำ�ให้ลด
ข้อขัดแย้งการใช้นาํ้ ได้มากยิง่ ขึน้ และหากทีก่ ารประชุม
ปรึกษาหารือ มีการทำ�กิจกรรมร่วมกัน หากมีปัญหา
เกีย่ วกับการใช้นาํ้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องมีโอกาสได้มกี ารปรึกษา
หารือและร่วมกันแก้ปัญหาได้ และถ้ามีความขัดแย้ง
กันในการใช้นํ้า ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัด การนํ้า
เชิงบูรณาการ จะเข้ามาร่วมกันเจรจากันเพื่อลดข้อ
ขัดแย้งลงจนเป็นทีน่ า่ พอใจ และถ้าหากชุมชนดังกล่าว
มีลักษณะชุมชนที่ดี หากเกิดข้อขัดแย้งในการใช้นํ้า
สามารถที่จะไกล่เกลี่ยโดยยการเข้ามาร่วมกันเจรจา
แก้ปัญหาและสามารถแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
และลดความข้ดแย้งในการใช้นํ้าที่เกิดขึ้นได้ดี เป็นที่
น่าพอใจ (Sokile and Koppen, 2004)  
ปั จ จั ย การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า
เชิ ง บู ร ณาการ ����������������������������
การดำ�เนิ น งานการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรนํ้ า เชิ ง บู ร ณากรมี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี เท่ า กั บ 0.362   และการส่ ง เสริ ม
กระบวนการบริหารจัดการนํ้าและ ลักษณะชุมชนที่ดี
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี เท่ากับ 0.104
และ 0.231 ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 99   ซึ่ ง

สอดคล้ อ งกั บ การดำ�เนิ น งานบู ร ณาการกั น ระหว่ า ง
ธรรมชาติกับความเป็นอยู่ของมนุษย์เข้าด้วยกัน ทำ�ให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อระบบนิเวศและการพัฒนาไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Boesen, Maganga and Odgaard,
1999) ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบว่ า การดำ�เนิ น งาน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการสามารถ
อธิ บ ายความแปรปรวนของปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี
ในชุมชนระดับตำ�บล ได้ร้อยละ 13.1 ซึ่งการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการเป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง
เท่านั้น  และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการทำ�ให้เกิด
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ควรมีการศึกษา ต่อไป   

สรุปผลการวิจัย

การดำ�เนินการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัด
การทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการ  ผู้วิจัยดำ�เนินการวิจัย
เชิงปริมาณเพื่อต้องการสอบยํ้าว่ากระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํา้ เชิงบูรณาการมีอทิ ธิพลต่อผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นในการลดข้อขัดแย้งการใช้นํ้าของชุมชน และ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการยังส่งผล
ที่ทำ�ให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น และจากการศึกษา  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำ�เนินงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการในการลดข้อขัดแย้งการใช้
นํ้ า ของชุ ม ชน พบว่ า ปั จ จั ย ลั ก ษณะชุ ม ชนที่ ดี และ
การบริหารการจัดการทรัพยากรนํา้ เชิงบูรณาการร่วมกัน
อธิบายความแปร ปรวนในการลดข้อขัดแย้งของการใช้
นํา้ ของชุมชนได้ถงึ ร้อยละ 77.2 ซึง่ ปัจจัยลักษณะชุมชน
ทีด่ มี อี ทิ ธิพลรวมเท่ากับ 0.847 ต่อการลดข้อขัดแย้งใน
การใช้นาํ้ ของชุมชน เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทีม่ คี า่ สูงทีส่ ดุ   
ดังนั้น ลักษณะชุมชนที่ดี มีผู้นำ�ที่ดี มีการ
ส่งเสริมการดำ�เนินงานทีด่ ี จะทำ�ให้กระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการประสบความสำ�เร็จ
ซึ่งสอดคล้องกับการดำ�เนินงานบูรณาการกันระหว่าง
ธรรมชาติกับความเป็นอยู่ของมนุษย์เข้าด้วยกัน ทำ�ให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อระบบนิเวศและการพัฒนาดังกล่าว
ซึ่งจะนำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะ

การดำ�เนิ น การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
จั ด การทรั พ ยากรนํ้ า เชิ ง บู ร ณาการ เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย
ดำ�เนิ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ ต้ อ งการสอบยํ้ า ว่ า
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการ
มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการลดข้อขัดแย้งการ
ใช้นํ้าของชุมชน และการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
เชิงบูรณาการยังส่งผลที่ทำ�ให้สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ดีขนึ้ และศึกษาบุพปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการดำ�เนินงาน
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า เชิ ง บู ร ณาการ ซึ่ ง
พบว่าลักษณะชุมชนที่ดี การมีผู้นำ�ที่ดี มีการส่งเสริม
การดำ�เนินงานที่ดี จะทำ�ให้กระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการประสบความสำ�เร็จ แต่การ
ศึกษาวิจัย ดังกล่าว เป็นเพียงการเก็บข้อมูลในช่วง
เวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น หากมีการศึกษาวิจัยต่อไป
ควรให้มกี ารวิจยั ในระดับชุมชนในการวิจยั เชิงคุณภาพ
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกชุมชนที่ประสบความ สำ�เร็จใน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงบูรณาการที่ส่งผล
ต่อการลดข้อขัดแย้งการใช้นํ้าของชุมชนได้ และวิจัย
ในชุมชนที่ไม่ประสบความสำ�เร็จในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํา้ เชิงบูรณาการทีส่ ง่ ผลต่อการลดข้อขัดแย้ง
การใช้นํ้าของชุมชน เพื่อจะได้ค้นพบปัจจัยอื่น ๆ หรือ
เป็นการยืนยันปัจจัยที่ได้วิจัยมาแล้ว หรือ การศึกษา
วิจัยพื้นที่ต่างลุ่มนํ้า ซึ่งมีวัฒนธรรมแตกต่างกับพื้นที่
งานวิจัยครั้งนี้ เพื่อนำ�มาปรับปรุงงานวิจัย ให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป
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