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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ เร่ือง การมีสวนรวมของ           

ชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง โดยผูวิจัย          

ขอนําเสนอดังนี้

5.1  สรุปผลการวิจัย

5.1.1  วัตถุประสงคของการวิจัย

 1)  เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง

  2)  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง

  3)  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบาน

ในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง

5.1.2  ขอบเขตของการวิจัย

      1)  ประชากร

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   คือ ชาวประมงพื้นบานซึ่งอาศัยในพื้นที่

ชายฝง บริเวณปากแมน้ําบางปะกงและบริเวณพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ไดแก เขตอําเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา และตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  จํานวนรวม 773  ครัวเรือน

2)  กลุมตัวอยาง

       กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชาวประมงพื้นบานซึ่งอาศัยใน   

พื้นที่ชายฝง บริเวณปากแมน้ําบางปะกงและบริเวณพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ไดแก เขตอําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จํานวน 232 คน ซึ่งไดมาโดย

วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) โดยการจับฉลากบานเลขที่ตาม  

สัดสวนตัวอยางในแตละตําบลและแตละหมูบาน  จากนั้นหาจํานวนครัวเรือนตัวอยางของแตละ
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ตําบลโดยวิธีเทียบสัดสวน เมื่อคํานวณจํานวนครัวเรือนกลุมตัวอยางไดแลวนํามาสุมตัวอยางตาม

สัดสวน

5.1.3   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามการมีสวนรวมของ            

ชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง  จํานวน 1 ฉบับ 

ประกอบดวย  5  ตอน คือ

ตอนที่ 1  คําถามเกี่ยวกับขอมูลดานปจจัยทางประชากร สังคมและ

เศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว รายได สถานภาพทางสังคม และเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู ลักษณะคําถามเปนแบบ        

ตรวจสอบรายการ (Checklist)  และเติมคําลงในชองวาง จํานวน   8  ขอ

ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรูของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝง ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด 2 ตวัเลือก คือ ถูก/ผิด โดยมีเกณฑการใหคะแนน        

คือ ตอบถูกให  1  คะแนน ตอบผิดให  0  คะแนน จํานวน 15 ขอ

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร    

ชายฝง ไดแก การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝงผานทางสื่อตาง ๆ รวมถึง

บุคคล  ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ  จํานวน  8 ขอ

ตอนที่ 4 แบบสอบถามการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงของ

ชาวประมงพื้นบาน ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ 

จํานวน 15 ขอ

ตอนที่ 5 แบบสอบถามปญหาและอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะตอการมี  

สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง ลักษณะคําถามเปนแบบ

ปลายเปด จํานวน 2 ขอ

5.1.4 การเก็บรวบรวมขอมูล

         ในการเก็บขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ จะมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้

1) นําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ถึงหนวยงานที่          

เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

2) ประสานงานกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของและชาวประมงพื้นบาน เพื่อขอ

ความรวมมือในการไปเก็บขอมูล
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3) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากชาวประมงพื้นบาน โดยการใชแบบ

สอบถามที่สรางขึ้นดวยวิธีการสัมภาษณ

5.1.5 การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้

1) วิเคราะหขอมูลของชาวประมงพื้นบานในดานประชากร สังคมและ

เศรษฐกิจ เสนอขอมูลโดยใชคาความถี่ และรอยละ

2) วิเคราะหขอมูลความรู การไดรับขาวสาร และการมีสวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง เสนอขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)

3) วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได สถานภาพทางสังคม เขตพื้นที่ที่อาศัยอยู   

ความรูเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรชายฝง และการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร    

ชายฝงกับการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง เสนอขอมลูโดยใช

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (Pearson’s product moment correlation 

coefficient)

4) วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพื่อ      

คนหาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

5) วิเคราะหขอมูลปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชาวประมง   

พื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง เสนอขอมูลโดยใชคาความถี่ และรอยละ

5.1.6 ผลการวิจัย

            ผลการวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้

1) จากผลของการศึกษาระดับการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง พบวา ระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงของชาวประมงพื้นบานอยูในระดับนอย

2) การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ ปจจัยที่สงผลตอการมี   

สวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง 

ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้

(1)  ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01      
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ไดแก อายุ ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง สถานภาพทางสังคม จํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือน เพศ และรายได  โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของการมีสวนรวมของชาวประมง

พื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงไดรอยละ 41.70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สมการพยากรณการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากร     

ชายฝงในรูปคะแนนดิบ โดยเมื่อทําการแทนคาตัวแปรเพศ (X1)  และตัวแปรสถานภาพทางสังคม 

(X7) ซึ่งมีลักษณะเปนตัวแปรหุน  โดยใหชาวประมงเพศชายมีคาเทากับ 1 และชาวประมงเพศหญิง

มีคาเทากับ 0  และใหชาวประมงที่ไมดํารงตําแหนงทางสังคมมีคาเทากับ 1 และชาวประมงที่ดํารง

ตําแหนงทางสังคมมีคาเทากับ 0  จะไดสมการพยากรณ 4 สมการ ดังนี้

สมการพยากรณสําหรับชาวประมงที่เปนเพศชายและไมดํารงตําแหนงทางสังคม

Ŷ  =  -.848 + .017(X2) + .125(X9) - .074(X5)  

สมการพยากรณสําหรับชาวประมงที่เปนเพศชายและดํารงตําแหนงทางสังคม

Ŷ  =  -1.249 + .017(X2) + .125(X9) - .074(X5)  

สมการพยากรณสําหรับชาวประมงที่เปนเพศหญิงและไมดํารงตําแหนงทางสังคม

Ŷ  =  -.708 + .017(X2) + .125(X9)  - .074 (X5)

สมการพยากรณสําหรับชาวประมงที่เปนเพศหญิงและดํารงตําแหนงทางสังคม

Ŷ  =  -1.109 + .017(X2) + .125(X9)  - .074 (X5)

สมการพยากรณการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากร    

ชายฝงในรูปแบบมาตรฐาน  โดยเมื่อทําการแทนคาตัวแปรเพศ (X1)  และตัวแปรสถานภาพทาง

สังคม (X7)  ซึ่งมีลักษณะเปนตัวแปรหุน  โดยใหชาวประมงเพศชายมีคาเทากับ 1 และชาวประมง

เพศหญิงมีคาเทากับ 0 และใหชาวประมงที่ไมดํารงตําแหนงทางสังคมมีคาเทากับ 1 และ          

ชาวประมงที่ดํารงตําแหนงทางสังคมมีคาเทากับ 0  จะไดสมการพยากรณ 4 สมการ ดังนี้

สมการพยากรณสําหรับชาวประมงที่เปนเพศชายและไมดํารงตําแหนงทางสังคม

Ẑ  =  .06 + .271(X2) + .315(X9)  - .250(X5) + .167(X6)

สมการพยากรณสําหรับชาวประมงที่เปนเพศชายและดํารงตําแหนงทางสังคม

Ẑ  =  - .179 + .271(X2) + .315(X9)  - .250(X5) + .167(X6)
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สมการพยากรณสําหรับชาวประมงที่เปนเพศหญิงและไมดํารงตําแหนงทางสังคม

Ẑ  =  .239 + .271(X2) + .315(X9)  - .250(X5) + .167(X6)

สมการพยากรณสําหรับชาวประมงที่เปนเพศหญิงและดํารงตําแหนงทางสังคม

Ẑ  =  .271 + .315(X9)  - .250(X5) + .167(X6)

3)  ปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง:  บริเวณปากแมน้ําบางปะกง ประการแรกคือเจาหนาที่ของรัฐขาดการ       

ประชาสัมพันธโครงการอยางจริงจัง อีกทั้งชาวประมงพื้นบานสวนใหญประกอบอาชีพทําการ

ประมงเปนหลัก ทําใหมีรายไดนอยไมเพียงพอตอภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และทรพัยากรประมง

ที่จับไดมีจํานวนลดลง จึงทําใหชาวประมงพื้นบานตองออกไปประกอบอาชีพและใชเวลาสวนใหญ

ในการออกเรือเพื่อจับสัตวน้ําใหไดมากที่สุด เพื่อนําเงินมาเลี้ยงครอบครัวและชําระหนี้สิน จึงทําให

ไมสามารถออกมารวมกิจกรรมการมีสวนรวมตาง ๆ ได

5.2 อภิปรายผล

จากผลการวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลดังนี้

5.2.1  การศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1

จากผลของการศึกษาระดับการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง สรุปไดวาชาวประมงพื้นบานมีสวนรวม    

ในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงในระดับการมีสวนรวมนอย อาจเนื่องมาจากสวนใหญชาวประมง

พื้นบานมีฐานะยากจนและขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงปญหาเรื่องทรัพยากร

สัตวน้ําที่ลดลงเปนอยางมาก จึงตองใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพเพื่อความอยูรอดของ

ครอบครัวเปนหลัก จึงมีเวลาและโอกาสในกิจกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

นอย และขาดการดูแลรักษาและฟนฟูสภาพของทรัพยากรชายฝงใหอยูในสภาวะที่เหมาะสม   

นอกจากนี้ชาวประมงพื้นบานบางสวนยังขาดความเขาใจหรือความรูในโครงการตางๆ ของรัฐบาล

ที่นําไปปรับปรุงหรือพัฒนาทรัพยากรชายฝงในพื้นที่ จึงไมไดออกมามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

ในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางเต็มที่ เปนผลใหการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยกรชายฝง

อยูในระดับมีสวนรวมนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นริศ  ธนะประสพ (2532:87) พบวา 
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ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลนตามรูปแบบการอนุรักษอยูในระดับมี   

สวนรวมนอย และสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกชัย  ไขแสง (2535:96) พบวา ประชาชนมี        

สวนรวมในการอนุรักษปาชายเลนอยูในระดับมีสวนรวมนอย

5.2.2   การศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ ปจจัยที่สงผลตอการมี     

สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงของชาวประมงพื้นบาน: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง     

เพื่อคัดเลือกปจจัยพยากรณที่ดีที่สุดของการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง พบวา 

ปจจัยที่ไดรับการคัดเลือกซึ่งสงผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง มีเพียง 6 ตัว

จากปจจัย 10 ตัว โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก อายุ ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง สถานภาพทางสังคม จํานวนสมาชิกในครัวเรือน เพศ และรายได  โดยปจจัย    

ทั้ง 6 ตัว สามารถอธิบายความแปรปรวนของการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานไดในการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝงไดรอยละ 41.70 อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูวิจัยขอเสนอ

ประเด็นการอภิปรายดังนี้

1) อายุ เปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบาน  ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากบุคคลที่มีวัยแตกตางกัน อาจจะมีความสนใจในกิจกรรมแตละประเภท            

แตกตางกัน ทําใหความสนใจในกิจกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงแตกตางกัน 

เปนผลใหอายุเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศันสนะ  ตันติชาติ (2531:48) พบวาอายุที่    

แตกตางกันของคณะกรรมการสภาตําบลในโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก มีการมีสวนรวม     

ที่แตกตางกัน  รวมถึงงานวิจัยของชัยโรจน ธนสันติ (2535:96) พบวา กรรมการสภาตําบลที่มีอายุ

แตกตางกันมีการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมมชาติที่แตกตางกัน และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ จรูญ  ขุนทรง (2539:103) พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีอายุ     

แตกตางกันมีความตระหนักในการอนุรักษแมน้ําลําคลองที่ไมแตกตางกัน

ดังนั้น จะเห็นไดวาอายุ สามารถเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการมี        

สวนรวมของชาวประมงพื้นบานได

2)  ความรูเกี่ยวกับการอนรัุกษทรัพยากรชายฝง เปนปจจัยที่สงผลตอการ  

มีสวนรวมของชาวประมงพื้นบาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชาวประมงพื้นบานมีหลากหลายระดับ     

การศึกษา ทําใหความสนใจในการที่จะศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง    

แตกตางกัน การนําความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงมาใชในชีวิต       
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ประจําวันจึงอาจแตกตางกันออกไป หากในชุมชนมีบุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝง อาจจะสงผลใหการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของสวนรวมมากขึ้น แตถาในชุมชนมี

บุคคลที่ขาดความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง อาจทําใหความตองการที่จะเขามามี  

สวนรวมในชุมชนลดนอยลงไป เปนผลใหความรูเกี่ยวกับการอนรัุกษทรัพยากรชายฝง เปนปจจัย

หนึ่งที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สมใจ  เข็มเจริญ (2531:88) พบวา ประชาชนที่มีความรูความเขาใจสูง จะมี     

สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญชัย      

วงศนิติกร (2532:26)  พบวา ความรู ความเขาใจในรูปแบบการบริหารชุมชนไมมีความสัมพันธ   

กับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภราภรณ  ธรรมชาติ 

(2541:118) พบวา การมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงไมขึ้นอยู

กับความรูเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

ดังนั้น จะเห็นไดวาความรู เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

สามารถเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝงได

3)   สถานภาพทางสังคม เปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมง    

พื้นบาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคม ยอมมีความตองการที่จะเขามา

พัฒนาชุมชนหรือสังคมที่ตนอาศัยอยู ตองการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในดานตาง ๆ 

แตบางครั้งการที่บุคคลในชุมชนมิไดดํารงตําแหนงทางสังคม ก็อาจเปนผลใหบุคคลผูนั้นขาดความ

สนใจที่จะเขามามีสวนรวมในชุมชนนั้นได เปนผลใหสถานภาพทางสังคมเปนปจจัยหนึ่งที่สงผล 

ตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงได ซึ่งสอดคลองกับ      

งานวิจัยของ  ศันสนะ  ตันติชาต ิ (2531:49) พบวา สถานภาพทางสังคมของคณะกรรมการสภา

ตําบลที่แตกตางกัน มีผลตอการมีสวนรวมในโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก แตไมสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ขวัญชัย  วงศนิติกร (2532:26)  พบวา ความรูความเขาใจในรูปแบบการบริหาร  

ชุมชน ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ศุภราภรณ  ธรรมชาติ (2541:118) พบวา การมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงไมขึ้นอยูกับความรูเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

ดังนั้น จะเห็นไดวาสถานภาพทางสังคม สามารถเปนปจจัยหนึ่งที่สงผล

ตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงได
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4)    จํานวนสมาชิกในครัวเรือน เปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของ           

ชาวประมงพื้นบาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชาวประมงพื้นบานบางครัวเรือนมีจํานวนสมาชิกมาก   

ทําใหครอบครัวมีภาระในเรื่องของคาใชจายตางๆ ของสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น สมาชิก   

แตละคนตองออกไปประกอบอาชีพเพื่อหารายไดชวยเหลือครอบครัว ทําใหการเขามามีสวนรวมใน

สังคมหรอืชุมชนที่ตองอาศัยอยูนั้นลดลงไปหรืออาจจะเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนนอยมาก 

เพราะจะตองใชเวลาและแรงงานไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว เปนผลใหจํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือนเปนปจจัยหนึ่ง ที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝงได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศันสนะ  ตันติชาติ  (2531:49) พบวา จํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือนของคณะกรรมการสภาตําบลที่แตกตางกัน มีผลตอการมีสวนรวมในโครงการพัฒนา

แหลงน้ําขนาดเล็กแตกตางกัน รวมทั้ง  (อรวรรณ  เย็นใจ (2535:49) พบวา จํานวนสมาชิกใน    

ครัวเรือนที่แตกตางกัน มีผลใหความรูและการปฏิบัติของประชาชนที่อาศัยบริเวณริมคลอง

กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือน แตไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เพ็ญศรี  รัตนะ (2536:113) พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวไมมีผลทําใหการมี

สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาสิ่งแวดลอมของกรรมการพัฒนาชุมชนแตกตางกัน

ดังนั้น จะเห็นไดวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนสามารถเปนปจจัยหนึ่ง    

ที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงได

5)    เพศ เปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบาน ทั้งนี้        

อาจเนื่องมาจากชุมชนที่มีจํานวนสมาชิกที่มีเพศแตกตางกัน อาจมีการมีสวนรวมหรือความสนใจ

ในกิจกรรมของชุมชนแตกตางกัน เชน บางครอบครัวมีสมาชิกเพศชายมากกวาเพศหญิง             

ซึ่งเพศชายจะตองเปนผูนําของครอบครัว ตองออกไปประกอบอาชีพ เพศหญิงจะตองอยูดูแลบาน   

ทําใหการที่จะเขาไปมีสวนรวมในชุมชนนอยลงไป เปนผลใหจํานวนสมาชิกเปนปจจัยหนึ่งที่สงผล

ตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงได

ดังนั้น จะเหน็ไดวาเพศสามารถเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการมีสวนรวม

ของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงได

6) รายได เปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบาน ทั้งนี้    

อาจเนื่องมาจากบุคคลในสังคมหรือชุมชนที่มีรายไดนอย มักจะตองออกไปประกอบอาชีพเพื่อหา

เลี้ยงครอบครัว ทําใหการเขารวมกิจกรรมของสังคมหรือชุมชนอาจนอยลงไป การที่จะรับรูเกี่ยวกับ      

ขอมูลขาวสารตาง ๆ เพื่อจะไดเขามามีสวนรวมกับชุมชนก็ลดนอยลงไป หรืออาจใหความสําคัญ

นอยกวาการออกไปหารายไดเพื่อเล้ียงครอบครัว เปนผลใหรายไดเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการมี
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สวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ชลาพรรณ  ลิขิตวศินกุล (2532:126) พบวา รายไดที่แตกตางกันของมัคคุเทศกอาชีพเปนปจจัยที่มี

ผลตอความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งงานวิจัยของ วลัยภรณ  ดาวสุวรรณ 

(2533:65) พบวา  ประชาชนในทองถิ่นที่มรีายไดแตกตางกันมีผลใหการมีสวนรวมตอการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมบึงขุนทะเล แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสบสุข  ดีอินทร (2531:157) พบวา 

รายไดของกํานันผูใหญบานจะไมมีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม รวมทั้งงาน

วิจัยของ กฤษดา  ทองสังวรณ (2540 : 144) พบวา ความพรอมดานความรูเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติไมไดขึ้นอยูกับรายไดของครอบครัว

ดังนั้น จะเห็นไดวารายไดสามารถเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการมี      

สวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงได

5.2.3  การศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 3

      ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบาน  

ในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง ประการแรกคือเจาหนาที่ของรัฐ   

ขาดการประชาสัมพันธโครงการอยางจริงจัง  อีกทั้งชาวประมงพื้นบานสวนใหญประกอบอาชีพทํา

การประมงเปนหลัก ทําใหมีรายไดนอย ไมเพียงพอตอภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และทรัพยากร

ประมงที่จับไดมีจํานวนลดลง จึงทําใหชาวประมงพื้นบานตองออกไปประกอบอาชีพและใชเวลา

สวนใหญในการออกเรือเพื่อจับสัตวน้ําใหไดมากที่สุด เพื่อนําเงินมาเลี้ยงครอบครัวและชําระหนี้สิน 

จึงทําใหไมสามารถออกมารวมกิจกรรมการมีสวนรวมตาง ๆ ในชุมชนได รวมทั้งชาวประมง        

พื้นบานขาดการประสานงานระหวางกลุม ทําใหสวนใหญไมเขาใจถึงประโยชนและความสําคัญ

ตอการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง  จึงสงผลใหการมีสวนรวมของชาวประมง        

พื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยูในระดับนอย

5.2 ขอเสนอแนะจากการวิจัย

5.4.1  ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช

 1) จากการวิจัยพบวาชาวประมงพื้นบาน บริเวณปากแมน้ําบางปะกง      

สวนใหญมีระดับการมีสวนรวม และการรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยูใน

ระดับนอย ในขณะที่ชาวประมงพื้นบานสวนใหญมีระดับความรูในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง     

อยูในระดับสูง จึงควรที่ทางราชการตองสงเสริมและเลือกกิจกรรมหรือวิธีการรณรงคใหชาวประมง      
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พื้นบานออกมาปฏิบัติกิจกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงที่เหมาะสม โดย

พิจารณาถึง เพศ อายุ ความรู สถานภาพทางสังคม จํานวนสมาชิกในครัวเรือ และรายได ควรให

ความชวยเหลือในเรื่องของเงินทุนในการประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบาน รวมทั้งควรเนน

ดานการประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหชาวประมงพื้นบานไดรับขาวสารอยาง

ทั่วถึง ตอเนื่อง และทันตอเหตุการณ เพื่อปลูกฝงใหชาวประมงพื้นบานเห็นความสําคัญของ

ทรัพยากรชายฝงและเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานตอไป

    2) หนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการติดตามผลของ               

กิจกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางตอเนื่อง เชน โครงการการปลูกปา   

ชายเลนที่ไดดําเนินการไป หลังจากปลูกควรมีการติดตามผลการเจริญเติบโตของตนไมที่ปลูก หรือ

มีการปลูกซอมแซมในสวนที่ตายไป และมีการสงเสริมใหชาวประมงพื้นบานไดออกมารวม          

กิจกรรมการมีสวนรวมมากขึ้น

3)  หนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีมาตรการการจัดการ     

ที่เด็ดขาดในการปองกันและแกไขไมใหเรืออวนรุน อวนลาก เขามาทําการประมงในเขต 3,000 

เมตรจากชายฝง ซึ่งเปนบริเวณที่ชาวประมงพื้นบานประกอบอาชีพและเปนการแกไขปญหาความ

ขัดแยงระหวางชาวประมงพื้นบานกับชาวประมงพาณิชย รวมทั้งยังทําใหสัตวน้ําในบริเวณ          

ดังกลาวสามารถเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนไดอยางเหมาะสมกอน ซึ่งเปนการอนุรักษทรัพยากร    

ชายฝงไปดวย

5.4.2   ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยครั้งตอไป

        1) ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝงในบริเวณปากแมน้ําบางปะกง กับชาวประมงพื้นบานในเขตพื้นที่อ่ืน เชน 

ชาวประมงพื้นบานในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี หรือตราด เปนตน

      2) ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการใชทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนของการ

ประกอบอาชีพประมงพื้นบาน


