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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการ
ปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝง 2) ศึกษาปญหาอุปสรรคของชุมชนในการมีสวนรวมดําเนินการปองกันกัดเซาะ
ชายฝง กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานที่มีอาณาเขตพื้นที่ติดกับชายฝงทะเลของกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จํานวน 390 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรม SPSS For Windows สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง แบบกําหนดตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดเขาไปในสมการ จํานวน 2 ตัว ไดแก เหตุการณที่เคยเกิดขึ้น และระดับความรุนแรงของปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง 
 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันการกัดเซาะชายฝงใน
แตละดานมีความแตกตางกัน  โดยจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ระดับความ
รุนแรงของปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนอยางนอยหนึ่งดาน 
แตในสวนพื้นที่กรุงเทพมหานคร (บางขุนเทียน) กลับพบวามีความแตกตางจากพื้นที่อื่น คือ ระดับความรุนแรงของ
ปญหาการกัดเซาะชายฝง เปนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในทุกดาน     สวนปญหาและ
อุปสรรคที่ทําใหประชาชนในพื้นที่ศึกษา  ไมสามารถเขารวมในการดําเนินการปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝง 
พบวา มีภาระในการประกอบอาชีพ มากที่สุด รองลงมา คือ ขาดการประชาสัมพันธจากเจาหนาที่และหนวยงาน
ของรัฐ ตามลําดับ 
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Abstract 
 This research aims to 1) examine factors affecting the participation of people in the prevention 
of coastal erosion, and 2) examine the problems of community participation in the protection of coastal 
erosion.  Samples are 390 people who are located in the villages that are adjacent to coastal areas of 
four provinces named Bangkok, Samut Prakan, Samut Sakhon and Samut Songkhram.  Questionnaire 
survey is a key tool to collecting the data.  Data analyzed by SPSS, a statistical program, to analyze 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson correlation coefficient. Moreover, 
multiple linear regressions were analyzed by defining two independent variables in the equation such 
as occurred incidents and severity of coastal erosion. 
 It was found from the research that factors influencing people's participation in prevention of 
coastal erosion in each area are different. Severity of the problem of coastal erosion; at least one side, 
is a major factor influencing the participation of the people who are located in Samut Prakarn, Samut 
Sakhon and Samut Songkhram. On the other hand, it revealed that the level of severity of coastal 
erosion is not influencing factor for people who are located in  Bangkok (Bang Khun Thian) to 
participate in all areas of coastal erosion.  
 The main problems and difficulties discouraging people in the study area were: not being able 
to participate in the prevention of coastal erosion as a burden of occupation (livelihood), and lack of 
public relations made by government officers and government agencies, respectively.  
 
Keywords : People’s participation, Factor influencing people’s participation, Coastal erosion prevention 
 

คํานํา 
ปจจุบันปญหาความขัดแยงระหวางประชาชนในชุมชน หรือประชาชนกับภาครัฐในเรื่องของรูปแบบและวิธีการ

ที่จะใชในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง การขาดการยอมรับจากประชาชน ซึ่งสวนใหญมักเกิดจากการที่ประชาชน
ไมไดเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางเพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง จึงทําใหการแกไขปญหาไมสอดคลอง
กับความเปนจริงและเปนไปตามความตองการของประชาชน เนื่องจากยึดทิศทางและรูปแบบที่สวนราชการจัดทําขึ้นเปน
หลัก ดังนั้นการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงจึงตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน และกลยุทธใหสอดคลองกับความ
ตองการและการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที ่ 

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนนับวาเปนหลักสําคัญของการแกไขปญหาตางๆ ในทุกระดับตั้งแตองคกร
ชุมชนขนาดเล็ก ไปจนถึงการพัฒนาประเทศ กระบวนการมีสวนรวมกอใหเกิดการแกไขปญหารวมกันทุกฝาย รวมคิด 
รวมทํา และรวมรับประโยชนจากการที่ไดทํางานรวมกันและผลของการรวมกันคิด รวมทําจะนําไปสูการแกไขปญหา
อยางยั่งยืน ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชน จึงมีความสําคัญตอการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ในการปองกันและ
แกไขปญหา คือ การเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในการแกไขปญหาไดเขารวมวางแผนรวมดําเนินการ และรวม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกฝาย ซึ่งจะชวยใหการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพและ   มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
ลดปญหาความขัดแยงของประชาชนในพื้นที่ 
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อุปกรณและวิธีการ 
การวิจัยครั้งนี้ กระทําตอเนื่อง เปนเวลา 4 เดือน ตั้งแตเดือน มิถุนายน – กันยายน 2553 โดยการสํารวจ 

(Survey Research) เพื่ออธิบายสภาพพื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงในระดับตางๆ และการศึกษา             
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaires) และการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดทําการ
เลือกประชากรและกลุมตัวอยาง โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling)  
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คัดเลือกดวยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งประชากรในงานวิจัยนี ้   
จะหมายถึง หัวหนาครอบครัวหรอืสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยูในหมูบานทีม่ีพื้นที่ติดชายฝงทะเล ไดแก หมู 9 - 10       
ตําบลทาขาม อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร,  หมู 1 – 6 ตําบลบางปูใหม หมู 2 – 4 และ หมู 6 ตําบลทายบาน 
หมู 1 – 4 ตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ  หมู 7 – 9 และ หมู 12 ตําบลคลองดาน อําเภอบานบอ และ        
หมู 7 - 11  ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ, หมู 7 – 9 ตําบลบานบอ หมู 5 และ      
หมู 7 – 8 ตําบลบางโทรัด หมู 4 – 5 ตําบลนาโคก หมู 8 ตําบลพันทายนรสิงห หมู 3 และหมู 8 ตําบลโคกขาม      
หมู 1 ตําบลบางกระเจา  หมู 5 - 6 ตําบลบางหญาแพรก หมู 7 ตําบลกาหลง อําเภอเมืองสมุทรสาคร             
จังหวัดสมุทรสาคร,  หมู 6 และ หมู 9 – 10 ตําบลบางแกว หมู 4 ตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม  รวมประชากรทั้งสิ้นประมาณ 16,129 ครัวเรือน  สวนขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยใชวิธีของ 
Taro Yamane ในการหาขนาดของกลุมตัวอยาง ซึ่งกําหนดคาความเคลื่อนจากการสุมตัวอยางไวที่รอยละ 5    
ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางต่ําสุดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จึงเทากับ 390 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 2.4 ของประชากร 
และทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีแบบคละ (Cluster Sampling) เพื่อใหไดตัวอยางที่มีการกระจายอยางทั่วถึง     
ทั้งพื้นที่ศึกษา และทําการสุมครัวเรือนเพื่อเก็บขอมูลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
พรอมทั้งทําการเก็บขอมูลจากผูที่เต็มใจใหความรวมมือในการใหขอมูล ครัวเรือนละ 1 ราย ตามขนาดของ          
กลุมตัวอยางที่กําหนดไวในแตละหมูบาน ทั้งนี้ในสวนของการทดสอบเครื่องมือผูวิจัยไดใชสถิติในการทดสอบ
เครื่องมือ แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การทดสอบความเที่ยงตรง (validity) ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item – Objective Congruence Index : IOC) และสวนที่ 2 การทดสอบ  
ความเชื่อมั่น (reliability) ดวยการหาคาความสอดคลองภายในแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient-α)           
ของแบบสอบถามกอนดําเนินการเก็บขอมูล และสําหรับการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใช          
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลทั่วไป  และคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) สวนการวิคราะหขอมูลเพื่ออธิบายปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการปองกันการกัดเซาะชายฝงใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ           
เชิงเสนตรง (Multiple Linear Regression Analysis) ดวยวิธีการคัดเลือกตัวแปรเขาสูสมการแบบนําตัวแปร        
เขาสูสมการทีละตัว (stepwise) ซึ่งตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ     
ตัวแปรตามเรียงลําดับจากมากไปหานอย โดยมีรูปแบบสมการดังนี ้

 
สมการในรูปคะแนนดิบ 

   
Y = a+b1x1+b2x2+ …………… +bnxn 
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เมื่อ Y   =  การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการ 

      ปองกันการกัดเซาะชายฝง 
ในรูปคะแนนดิบ 

  a  =  คาคงที ่(Constant Term) 
  b1bn  =  คาสัมประสิทธิ ์(Coefficient) 
  x1xn  =  คะแนนดิบของตัวแปรอิสระ 

 
ผลและวิจารณ 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝง 
จําแนกตามพื้นที่ไดดังนี ้
จังหวัดสมุทรปราการ 

พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เหตุการณที่เคยเกิดขึ้น และระดับความรุนแรงของปญหาการกัดเซาะชายฝง   
ทั้ง 2 ตัวแปร เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสํารวจปญหา  การมีสวนรวมในการ
วางแผนและตัดสินใจเลือกวิธีการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง  การมีสวนรวมในผลประโยชน  และ
การมีสวนรวมในการประเมินผล  สวนการมีสวนรวมดําเนินการมีเพียง เหตุการณที่เคยเกิดขึ้น เปนปจจัยเดียว       
ที่มีอิทธิพล 
จังหวัดสมุทรสาคร 

พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระดับความรุนแรงของปญหาการกัดเซาะชายฝง เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมี
สวนรวมในการคนหาปญหาและสํารวจปญหา  การมีสวนรวมในผลประโยชน  และการมีสวนรวมในผลประโยชน 
การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจเลือกวิธีการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง  และ              
การมีสวนรวมดําเนินการ จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ไมมีตัวแปรที่มีผลตอการมีสวนรวม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เหตุการณที่เคยเกิดขึ้น และระดับความรุนแรงของปญหาการกัดเซาะชายฝง
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสํารวจปญหาการมีสวนรวมในการวางแผนและ
ตัดสินใจเลือกวิธีการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงการมีสวนรวมดําเนินการ และการมีสวนรวม        
ในผลประโยชน  สวนเหตุการณที่เคยเกิดขึ้น เปนปจจัยมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร (บางขุนเทียน) 

พื้นที่กรุงเทพมหานคร (บางขุนเทียน) เหตุการณที่เคยเกิดขึ้น เปนปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการ
คนหาปญหาและสํารวจปญหา  การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสํารวจปญหา  การมีสวนรวมดําเนินการ 
และการมีสวนรวมในผลประโยชน  สวนการมีสวนรวมในการประเมินผล กรุงเทพมหานคร (บางขุนเทียน) พบวา ไม
มีตัวแปรที่มีผลตอการมีสวนรวม 

ในสวนการพิจารณาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการปองกันปญหาการกัด
เซาะชายฝง  จําแนกตามพื้นที ่จะเห็นวา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ระดับ
ความรุนแรงของปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนปจจัยมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมอยางนอยหนึ่งดาน แตในสวนพื้นที่
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กรุงเทพมหานคร (บางขุนเทียน) กลับพบวามีความแตกตางกับพื้นที่อื่น คือระดับความรุนแรงของปญหาการกัด
เซาะชายฝง เปนปจจัยทีไ่มมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในทุกดาน 

ปญหา และอุปสรรคสวนใหญที่ทําใหไมสามารถเขารวมในการดําเนินการปองกันปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง คือ มีภาระในการประกอบอาชีพ รองลงมา คือ ขาดการประชาสัมพันธจากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ 
ตามลําดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการปองกันปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สามารถสรุปผลการศึกษาไดวาเหตุการณ  
สวนใหญที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝง คือ ถนนและทางเดินพังทลายลงจากแรงปะทะของคลื่น รองลงมา คือ   
คนในหมูบานอพยพยายถิ่นไปอยูที่อื่น พื้นที่ปาชายเลนในหมูบานถูกบุกรุก  โดยที่สวนใหญผลของปญหาการกัด
เซาะชายฝงตอการดําเนินชีวิต คือ การสูญเสียที่ดินทํากิน รองลงมา คือ ทําใหวิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม  และอพยพยายถิ่นที่อยูอาศัย ทั้งนี้จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามสรุปไดวาปญหาการกัดเซาะชายฝงเปน
ปญหาระดับรุนแรง สวนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการปองกันปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง  จําแนกตามพื้นที ่จะเห็นวา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ระดับความ
รุนแรงของปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนปจจัยมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมอยางนอยหนึ่งดาน แตในสวนพื้นที่
กรุงเทพมหานคร (บางขุนเทียน) กลับพบวามีความแตกตางกับพื้นที่อื่น คือระดับความรุนแรงของปญหาการกัด
เซาะชายฝง เปนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในทุกดาน 

ปญหา และอุปสรรคสวนใหญที่ทําใหไมสามารถเขารวมในการดําเนินการปองกันปญหาการกัดเซาะ
ชายฝง คือ มีภาระในการประกอบอาชีพ รองลงมา คือ ขาดการประชาสัมพันธจากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ 
ตามลําดับ 
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