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ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผู้วิจัย นายก าพล เลิศเกียรติด ารงค์ 
ปริญญา   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ.   2560 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ดร.กานต์ เสกขุนทด 
  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 4) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 ต าบล ได้แก่ ต าบล
บางปะกง ต าบลสองคลอง และต าบลท่าข้าม จ านวนทั้งสิ้น 400 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
แบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบว่า 

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
ด้านการปรึกษาหารือ และด้านการให้ข้อมูล ตามล าดับ 

2) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ด้านการระบุปัญหา ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
และด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา ตามล าดับ 

3) การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลในระดับสูง ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด ได้แก่ ด้านการวางแผนร่วมกัน  รองลงมา 
ด้านการปรึกษาหารือ และด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

4) ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลทุกมิติ ควรหา
แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหา
ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่ได้รับผลกระทบ
อย่างยั่งยืนต่อไป    
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
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ABSTRACT 
The objectives of this research was aimed to 1) study people’s participation on 

problem solving of coastal erosion in Bang Pakong District, Chachoengsao Province, 2) study 
how to solve the problem on coastal erosion in Bang Pakong District, Chachoengsao 
Province, 3) study the relation between people’s participation on problem solving of  
coastal erosion and how to solve the problem in Bang Pakong District, Chachoengsao  
Province, and 4) study suggestions on people’s participation on problem solving of coastal 
erosion in Bang Pakong District, Chachoengsao Province. Samples were 400 people from 
three sub-districts in Bang Pakong District: Pang Pakong Sub-district, Songklong Sub-district, 
and Ta Kham Sub-district. Data collection was conducted through questionnaire; the statistics 
for data analysis was percentage, average, percentage and Pearson’s correlation. The result 
revealed as follows;  

1) The overall of people’s participation on problem solving of coastal erosion 
in Bang Pakong District, Chachoengsao Province were at the moderate level. When considering 
the above, it was found that each aspect was at the moderate. They were that of acceptance 
on people’s opinion, that of consultancy and that of information providing respectively.   

2) The overall of problem solving of coastal erosion in Bang Pakong District,  
Chachoengsao Province were at the moderate level.  When considering the above, it was 
found that each aspect was at the moderate. They were problem specification, consideration 
on sources of problem and choosing how to solve the problem respectively.   

3) People’s participation had a positive relation with how to solve the  
problem on coastal erosion was at a high level. When considering the above, it was found 
that most relative aspects were that of mutual planning, that of consultancy, and that of 
acceptance on people’s opinion respectively. It was statically significant at a level of .01.   

4) For suggestion on people’s participation on problem solving of coastal 
erosion in Bang Pakong District, Chachoengsao Province, it was found that both private 
and public sectors, as well as related agencies, should place an importance on people’s 
participation on problem solving of coastal erosion in all dimensions. Also, the guidelines 
and how to solve the problem of coastal erosion should be seriously prepared in order 
that the efficient process of problem solving could be achieved, causing the ultimate 
benefits to local coastal people as a sustainable development.  
Keywords: Participation, Problem Solving, Coastal Erosion  
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กิตติกรรมประกาศ               

  
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  

พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความอนุเคราะห์จาก 
ท่านศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาช่วยเหลือ
ในการให้ค าปรึกษา แนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ นับตั้งแต่ผู้วิจัยได้เริ่มด าเนินการวิจัยด้วยดีตลอดมา และ
เมตตา ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้างานนิพนธ์ครั้งนี้
ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาและอนุเคราะห์ ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการท าวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร  
เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
และเก็บรวบรวมแบบสอบถามส่งคืนผู้วิจัย 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดา รวมทั้งบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณ
ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสรรค์สร้างงานวิจัยเล่มนี้ให้แก่ผู้วิจัย จนเป็นผลส าเร็จด้วยดี ตลอดจนทุกท่าน
ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ  
 

นายก าพล เลิศเกียรติด ารงค์ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ  

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 
23 จังหวัด โดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,055.18 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 17 จังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ  
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนชายฝั่ง
ทะเล ด้านอันดามัน มีความยาว 1,093.14 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด ได้แก่ 
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลไทย มีลักษณะธรณีสัณฐานเป็นที่ราบน้้าขึ้นถึง 
(tidal flats) สูงจากระดับน้้าทะเลตั้งแต่ 0.5–4 เมตร มีแม่น้้าไหลผ่าน พื้นที่ลุ่มดินอ่อนและมีต้นน้้าอยู่บนเขา 
พัดพาเอาตะกอนปริมาณมากไหลออกมาสู่ปากแม่น้้าและสะสมตัวอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล เนื่องจากธรณี
สัณฐานชายฝั่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นที่ราบกว้างและยาว ประกอบกับ คลื่น ลม น้้าขึ้นน้้าลง กระแสน้้า
ที่พัดตะกอนนอกชายฝั่งมาสะสมตัวอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล ส่วนใหญ่จึงเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลน เช่น บริเวณ
อ่าวไทยตอนบน ซึ่งเป็นที่สะสมตัวของตะกอนที่มีขนาดเล็ก ท้าให้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล
เป็นที่อยู่อาศัย ท้านากุ้ง และอยู่รวมกันเป็นชุมชน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , ออนไลน์, 2556) 
ปัจจุบันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นที่ยอมรับว่าต้องมีการเยียวยาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งกว่า 12 ล้านคน และพื้นที่ชายฝั่งยังมีปัญหาความรุนแรง
ของสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดลมมรสุม และพายุที่รุนแรงมากขึ้นทุกปี ท้าให้
คลื่นลมทะเลแปรปรวนขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชายฝั่งทะเลของไทย หลายพื้นที่ เกิดปัญหากัดเซาะ
ชายฝั่ง ทะเลรุนแรง จังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ถูกกัดเซาะรวมกันระยะทางกว่า 830 กิโลเมตร หรือ
ร้อยละ 26 ของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลายด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยว  
การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การประมงชายฝั่ง ซึ่งสามารถสร้างอาชีพ
และรายได้ต่อชุมชนและประเทศอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่งทรัพยากร  
ธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย ป่าชายเลน แนวปะการัง และหญ้าทะเลอีกด้วย จากการส้ารวจพบว่า ชายทะเล
อ่าวไทยประสบปัญหากัดเซาะมากที่สุด ระยะทางกว่า 730 กิโลเมตร ส่วนทะเลอันดามันถูกกัดเซาะ
เป็นระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่วิกฤติ 44 แห่ง ใน 19 จังหวัด ระยะทาง 169 กิโลเมตร 
พื้นที่ระดับเร่งด่วน 146 พื้นที่ ระยะทาง ถูกกัดเซาะ 399 กิโลเมตร ใน 21 จังหวัด (ชลธิศ สุรัสวดี, 2557, 
หน้า 1) จากการศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 56 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2495-2551 มีแนวชายฝั่งถูกกัดเซาะ
รวมด้านอ่าวไทย โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ 1) ระดับปานกลาง 501.81 กม. 2) ระดับรุนแรง 228.22 กม. 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554, หน้า 34) 
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นโยบายยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทราปี พ.ศ. 2558-2561 เพ่ือให้การด้าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหา 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝัง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี
ความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาวิเคราะห์นโยบายแผนงานและมาตรการการด้าเนินงานของจังหวัด
ฉะเชิงเทราในรูปของแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้มีความประสานสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2558-2561) โดยการจัดท้าแผนพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.  2558-2561 
เป็นการด้าเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายใน  
ประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงานและภูมิอากาศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบ
อย่างชัดเจนต่อจังหวัดทั้งเชิงบวกและลบ ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการจังหวัดภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่
ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต
ภาคเกษตรภาคการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันจ้าเป็นต้องปรับตัว ในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจภูมิภาค
และประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้น
และเพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2558 ขณะเดียวกันจ้าเป็นต้องสร้างความพร้อมส้าหรับเชี่ยมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้าง พ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคนการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
นอกจากนี้ยังจ้าเป็นต้องมีการบริหารจัดการจังหวัดเพื่อสร้างความเป็นธรรมในลังคมให้ความส้าคัญ
กับการพัฒนาการบริหารราชการและปฏิบัติ งานภาครัฐ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
และเป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมีชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตส้านึกค่านิยม
ประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยยังคงยึดหลักการ “ศูนย์กลางแห่งบูรพาวิถี
สู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ฐานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมโดดเด่น สินค้าเกษตรเป็นเลิศ ท่องเที่ยว
ยั่งยืน สังคมเป็นสุข” โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไป
ในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนฉะเชิงเทราทุกภาคส่วนจ้าเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดอย่างรอบคอบและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาวกรอบแนวคิดการพัฒนา
จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงเป็นการด้าเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจของจังหวัดโดย ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาน้าทาง และค้านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาส และข้อจ้ากัดเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาในอนาคต 

กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงเป็นการด้าเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจของจังหวัด
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน้าทาง และค้านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็น
ทั้งโอกาส และข้อจ้ากัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต มีดังนี้  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2558-2561) วิสัยทัศน์จังหวัดฉะเชิงเทรา (vision) “ศูนย์กลางแห่ง



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

3 

บูรพาวิถีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฐานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมโดดเด่น สินค้าเกษตรเป็นเลิศ  
ท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” เป้าประสงค์รวม เป้าประสงค์ คือ เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ 
สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อมมั่นคงประชาชนเป็นสุข มีความพร้อมในการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนและสากล  
การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางที่มั่นคง สังคมสงบสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า และประชาชนด้ารงชีวิต
อย่างมีความสุขภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกจังหวัดที่ คาดการณ์ได้ยาก
ทั้งทางการเมือง และผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การจัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็ง  
รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโดยได้ก้าหนดยุทธศาสตร์และให้ความส้าคัญ
ของการพัฒนาเป็นล้าดับ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ให้สมดุล เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ คือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสมและสมดุลยั่งยืน กลยุทธ์ คือ 1) บูรณะพ้ืนฟู คูคลอง แม่น้้าและชายฝังทะเลไม่ให้เสื่อมโทรม
มากกว่าที่เป็นอยู่ 2) เสริมสร้างจิตส้านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559, หน้า 4) 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่บริเวณด้านในของอ่าวไทย ลักษณะชายฝั่งเป็นเลนซึ่งอ่อนไหวต่อคลื่นลมทะเล 
ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์รวมทุกทิศทางของคลื่นลมทะเล ที่มุ่งเข้าสู่อ่าวไทย
ตอนใน ท้าให้พ้ืนที่ชายฝั่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่บริเวณบ้านคลองเจริญวัยถึงบ้านสีล้งได้ประสบปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งที่มีความรุนแรงมากกว่า 5 เมตรต่อปี และจังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ชายฝั่งยาวประมาณ 
15 ก.ม. ตั้งแต่ฝั่งตะวันออกของแม่น้้าบางปะกง บริเวณบ้านคลองต้าหรุที่เป็นเขตติดต่อกับชลบุรีไปทางด้าน
ตะวันตกจนสุดเขตจังหวัดที่คลองสีล้ง แนวชายฝั่งทั้งหมดอยู่ในเขต อ้าเภอบางปะกง ธรณีสัณฐานชายฝั่ง
ของจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดเป็นที่ราบน้้าขึ้นถึงป่าชายเลน มีคลองมากมายที่ไหลจากที่ราบภาคกลาง
ลงสู่อ่าวไทย เช่น คลองสีล้ง คลองก้นบึง คลองตาเอี่ยม เป็นต้น ตะกอนส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมตัว
จากน้้าทะเล และจากแม่น้้าบางปะกงที่ไหลท่วมพ้ืนที่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นชายฝั่งที่มีการกัดเซาะรุนแรง (วารุณี หาญวันนา, 2558, หน้า 3) 

ชายฝั่งบ้านคลองเจริญวัย-บ้านคลองสีล้ง ต้าบลสองคลอง อ้าเภอบางปะกง ระยะทางยาวประมาณ 
9 กิโลเมตร ในแนวตะวันออกตะวันตก ลักษณะของชายฝั่งเป็นที่ราบน้้าขึ้นถึงป่าชายเลน ตะกอนเป็นดิน
เคลย์ทะเลที่สะสมตัวหน้า ดินมีลักษณะอ่อนนุ่ม ยุบตัวง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีแรงกดทับด้านบน การกัดเซาะ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม ระหว่างปี พ.ศ. 2512 
กับ 2540 พบว่าในระยะเวลา 28 ปี ชายฝั่งถูกกัดเซาะหายไปเป็นระยะทาง 300-400 เมตร อัตราการกัดเซาะ
ประมาณ 12 เมตรต่อปี เดิมพ้ืนที่ชายฝั่งเป็นป่าชายเลนหนาทึบ แต่ถูกแผ้วทางลง เพ่ือการอุตสาหกรรม
และที่อยู่อาศัยท้าให้การกัดเซาะเกิดรุนแรงขึ้นในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณบ้านแสมขาว 
บ้านสองคลอง และบ้านหงษ์ทอง ต้าบลสองคลอง อ้าเภอบางปะกง สาเหตุการกัดเซาะ คือ การขยายพื้นที่
ออกไปในทะเลท้าให้ป่าชายเลนที่เป็นปราการกันคลื่นลมธรรมชาติ ถูกท้าลายลง นอกนั้นบริเวณนี้
ไม่มีเกาะก้าบังรับลมมรสุมทางทิศใต้โดยตรง การท้าประมงอวนรุนอวนลาก บริเวณชายฝั่งก็น่าจะเป็นสาเหตุ
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ที่ท้าให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินเลนทะเล ประกอบกับมีการสร้างเขื่อนกั้นน้้าเค็มในแม่น้้าบางปะกง มีผลให้
ตะกอนจากแผ่นดินที่ เดิมเคยถูกพัดพาไปกับแม่น้้าบางปะกงลงสู่ อ่าวไทยลดน้อยลงท้าให้ตะกอน
ที่จะมาทดแทนส่วนที่ถูกกัดเซาะลดน้อยลงมากการกัดเซาะบริเวณนี้จึงยังคงเกิดขึ้น (วารุณี หาญวันนา,  
2558, หน้า 3) 

ผลการส้ารวจชายฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการส้ารวจจะเห็นว่าชายฝั่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ส่วนมากอยู่ในสภาพที่ถูกกัดเซาะขั้นรุนแรงถึงร้อยละ 60 ของความยาวฝั่งทั้งจังหวัด ที่เหลืออีกร้อยละ 40 
เป็นชายฝั่งคงสภาพบริเวณปากแม่น้้าบางปะกง ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะมีการกัดเซาะเพราะมีการพัฒนาพ้ืนที่
สองฝั่งบริเวณนี้มาก การกัดเซาะที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหลักจากการพัฒนาพ้ืนที่และเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ชายฝั่ง ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ (กรมทรัพยากรธรณี, 2550, หน้า 24) 

จากการที่ผู้วิจัยซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมแก้ไข
ปัญหามาโดยตลอด ทราบและรู้ถึงสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลทั้งด้านอ่าวไทย
และด้านอันดามัน และยังทราบอีกว่ามีหน่วยงานทั้งภาคราชการ และภาคเอกชนต่างๆ ที่มีหน้าที่โดยตรง
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ได้เข้ามาท้าการศึกษาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ 
อยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน อีกทั้งพบว่า
ยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอีกด้วย ดังนั้น จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ต้าบล
บางปะกง ต้าบลท่าข้ามและต้าบลสองคลอง อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค้าถามการวิจัยดังนี้ 
1.2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ้าเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับใด 
1.2.2 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นอย่างไร 
1.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ทะเลกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอะไรบ้าง 
 

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ้าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ก้าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
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1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
พ้ืนที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย  
 

การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ้าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

1.4.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ้าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับปานกลาง 

1.4.2 ระดับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อยู่ในระดับปานกลาง 

1.4.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
พ้ืนที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  

1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

การศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ้าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ก้าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1.5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 3 ต้าบล จ้านวนทั้งสิ้น 31,782 คน จากต้าบลบางปะกง จ้านวน 14,732 คน ต้าบลท่าข้าม 
จ้านวน 7,789 คน ต้าบลสองคลอง จ้านวน 9,261 คน (งานทะเบียนราษฎร อ้าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา, เดือนพฤศจิกายน 2559) 

2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3 ต้าบล จ้านวนทั้งสิ้น 31,782 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 400 คน จากการค้านวณโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane (1967)   

1.5.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ ต้าบลบางปะกง ต้าบลท่าข้าม และต้าบลสองคลอง อ้าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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1.5.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ 
1) ตัวแปรอิสระ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

ดังนี้ (สถาบันพระปกเกล้า, 2551, หน้า 30-31) (1) ด้านการให้ข้อมูล (2) ด้านการเปิดรับความคิดเห็น
จากประชาชน (3) ด้านการปรึกษาหารือ (4) ด้านการวางแผนร่วมกัน (5) ด้านการร่วมปฏิบัติ (6) ด้านการร่วม
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล (7) ด้านการควบคุมโดยประชาชน 

2) ตัวแปรตาม คือ การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ดังนี้ (McNamara, 1999, p. 25) 
(1) ด้านการระบุปัญหา (2) ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (3) ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ 
ส้าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา (4) ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา (5) ด้านการวางแผนน้าทางเลือก
ในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ  (6) ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณา
จากตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ (7) ด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
 

1.6 กรอบแนวคดิในกำรวิจัย 
 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดกรอบแนวคิด โดยมีกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้
ข้อมูลด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ด้านการปรึกษาหารือ  ด้านการวางแผนร่วมกัน  
ด้านการร่วมปฏิบัติ ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล  และด้านการควบคุมโดยประชาชน 
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งได้น้าแนวคิดจากสถาบันพระปกเกล้า (2551, หน้า 30-31) และกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 7 ด้าน ได้แก่ การระบุปัญหาการมองหาสาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหา การแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส้าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา การเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
การวางแผนน้าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผน
โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ และการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่  
โดยไดน้้าแนวคิดจาก McNamara (1999, p. 25) ดังภาพ 1 
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                  ตัวแปรต้น                                                 ตัวแปรตาม 
        (independent variable)                 (dependent variable)  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

เพ่ือให้ความหมายของค้าหรือข้อความที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นที่เข้าใจตรงกัน จึงก้าหนด
ความหมายของค้าที่ใช้ดังนี้ 

1.7.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ้าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ด้านการให้ข้อมูล ด้านรับความคิดเห็นจากประชาชน ด้านการปรึกษาหารือ 
ด้านการวางแผนร่วมกัน ด้านการร่วมปฏิบัติ ด้านร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล และด้านการควบคุม
โดยประชาชน 

1.7.2 ประชาชน หมายถึง ผู้น้าชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มผู้ท้าประมงชายฝั่ง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต้าบลบางปะกง ต้าบลท่าข้าม และต้าบลสองคลอง  
อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.7.3 การแก้ไขปัญหา หมายถึง การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ้าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการระบุปัญหา การมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแจกแจงทางเลือกต่างๆ  
ส้าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา การเลือกวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนน้าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธี

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

1. การให้ข้อมูล 
2. การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
3. การปรึกษาหารือ 
4. การวางแผนร่วมกัน 
5. การร่วมปฏิบัติ 
6. การร่วมติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผล 
7. การควบคุมโดยประชาชน 
 

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

1. การระบุปัญหา 
2. การมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
3. การแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส้าหรับ

วิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา     
4. การเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
5. การวางแผนน้าทางเลือกในการแก้ปัญหา

ที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ 
6. การดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผน 

โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ 
7. การตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไข

เรียบร้อยแล้วหรือไม ่
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ที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ การดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ และการตรวจสอบว่า
ปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

1.7.4 ชายฝั่งทะเล หมายถึง ชายฝั่งทะเลพื้นที่อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.7.5 การให้ข้อมูล หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน เพื่อให้ข้อมูล

แก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ วางแผนโครงการ แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
หรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ วิธีการให้ข้อมูลอาจกระท้าได้หลายวิธี เช่น การแถลงข่าว  การแจกข่าว การแสดง
นิทรรศการ และการท้าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น  

1.7.6 การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่เชิญชวนให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น  
การส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการบริหารราชการและการบรรยายให้ประชาชนฟัง เกี่ยวกับ
กิจกรรมของหน่วยงานราชการแล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง เป็นต้น  

1.7.7 การปรึกษาหารือ หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่าการเปิดรับความคิดเห็น
จากประชาชน เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน เพ่ือประเมิน
ความก้าวหน้า หรือระบุประเด็นหรือข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ
การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น  

1.7.8 การวางแผนร่วมกัน หมายถึง การมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบ 
ร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการด้าเนินการต่างๆ เหมาะสมที่จะใช้ส้าหรับ
การพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก  เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

1.7.9 การร่วมปฏิบัติ หมายถึง การที่ผู้รับผิดชอบในการด้าเนินงานกับประชาชนร่วมกันด้าเนินการ 
เป็นขั้นการน้าโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

1.7.10 การร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล  หมายถึง การมีส่วนร่วมที่มีผู้ เข้าร่วม
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถคอยติดตามการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ  ได้รูปแบบของการติดตามตรวจสอบ
หรือประเมินผลอาจอยู่ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลที่มาจากหลายฝ่าย 
การสอบถามประชาชน โดยการท้าการส้ารวจเพื่อให้ประชาชนประเมิน เป็นต้น 

1.7.11 การควบคุมโดยประชาชน หมายถึง การมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
ที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงประชามติมี 2 ประการ คือ 
ประการแรกการลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด อย่างน้อยขึ้นอยู่กับ
ความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของ ประเด็นดังกล่าว
ให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใด และประการที่สองในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว 
ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม 

1.7.12 การระบุปัญหา หมายถึง การคิดว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหา แทนที่จะท้าความเข้าใจให้ถ่องแท้
เสียก่อนว่าท้าไมจึงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหา การระบุปัญหาต้องอาศัยข้อมูลจากตนเองและผู้อื่น ซึ่งได้มาโดยใช้
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วิธีการตั้งค้าถาม อาทิ อะไรคือสิ่งที่เห็นว่าเป็นสาเหตุที่ท้าให้คิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ปัญหาที่ว่านั้นเกิดขึ้นที่ไหน 
เกิดข้ึนอย่างไร เกิดข้ึนเมื่อใด ก้าลังเกิดขึ้นกับใคร และท้าไมจึงเกิดขึ้น  

1.7.13 การมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา หมายถึง การได้รับข้อมูลน้าเข้าจากบุคคลอ่ืนซึ่งรับรู้
ปัญหาและจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา การเก็บข้อมูลควรท้าเป็นรายบุคคลจะได้ข้อมูลมากกว่า
ให้จดบันทึกสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของตนเองและสิ่งที่ได้ยินมาจากผู้อื่น จากนั้นเขียนอธิบายสาเหตุของปัญหา
ในลักษณะที่ว่าอะไรก้าลังเกิดข้ึน เกิดข้ึนที่ไหน เมื่อใด อย่างไร กับใคร และท้าไม 

1.7.14 การแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส้าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา หมายถึง การให้บุคคลอื่น
เข้ามามีส่วนร่วม ยกเว้นในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว ให้ระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา
เพ่ือให้ได้ทางเลือกหลายๆ ทางแล้วน้ามาคัดกรองเพ่ือหาแนวคิดที่ดีที่สุด การได้มาซึ่งความคิดที่หลากหลายนั้น 
ต้องระวังที่จะไม่ตัดสินว่าความคิดเหล่านั้นดีหรือไม่ดีให้จดบันทึกตามท่ีได้ยินมาเท่านั้น ทักษะที่เหมาะสมที่สุด
ในการจ้าแนกสาเหตุของปัญหา คือ การคิดเชิงระบบ (systems thinking) 

1.7.15 การเลือกวิธีการแก้ปัญหา หมายถึง การเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาว 
วิธีการใดที่มีความเป็นจริงมากที่สุดในการแก้ปัญหาได้ส้าเร็จ ในขณะนี้มีทรัพยากรส้าหรับการแก้ปัญหา
หรือไม่ จะจัดหามาใช้ได้หรือไม่ มีเวลาเพียงพอที่จะใช้วิธีการนี้หรือไม่ 

1.7.16 การวางแผนน้าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ หมายถึง การมองถึง
สถานการณ์ข้างหน้าได้ว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว มีขั้นตอนอะไร บ้าง ทรัพยากร
อะไรบ้างที่ต้องการ ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการน้าวิธีการแก้ปัญหาไปปฏิบัติ  และใครคือผู้รับผิดชอบ
ในการควบคมุดูแลการปฏิบัติตามแผน  

1.7.17 การดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ หมายถึง 
การดูแลควบคุมสิ่งที่คาดหวังไว้ให้เกิดขึ้นตามตัวบ่งชี้ การดูแลควบคุมแผนให้มีการด้าเนินงานตามตาราง
ที่ได้ก้าหนดไว้  

1.7.18 ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ หมายถึง เมื่อมีการกลับคืนสู่
การปฏิบัติงามตามปกติแล้วสังเกตสถานการณ์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นอีก
อะไรคือบทเรียนที่ได้จากการแก้ปัญหาครั้งนี้ ในเชิงความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือทักษะ ควรมีการเขียน
บันทึกสั้นๆ ถึงเหตุการณ์เด่น ที่เป็นความส้าเร็จในการพยายามแก้ปัญหา และสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้เรียนรู้
แล้วน้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้อง  
 

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.8.1 ทราบถึงแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.8.2 ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนในพ้ืนที่ที่ถูกกัดเซาะ พร้อมทั้ง
บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างแนวร่วมในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง 
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1.8.3 สามารถน้าข้อค้นพบเสนอต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสนับสนุนยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลต่อไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสาร ต ารา และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการไขปัญหา 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น เป็นกิจกรรมที่ ส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
ท้องถิ่นทุกรูปแบบ การเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิดร่วมท าในสิ่งที่มีผลกระทบ
ต่อตนเองหรือชุมชน  ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรและบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ 

2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
แนวคิดและทฤษฎีเป็นส่วนหนึ่งของหลักการที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

เดิมสามารถใช้สนับสนุนกิจกรรมหรือการด าเนินงานให้เกิดความชัดเจนของแนวทางตามที่ ก าหนดไว้ 
ซึ่งการมีส่วนร่วมได้มีผู้ให้ความหมายและสร้างทฤษฎีไว้มากมาย ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความหมายของการมีส่วนร่วม สรุปได้ดังนี้ 

เออวิท (Erwin อ้างถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545, หน้า 6) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า 
คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม
และสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

วิลเลียน (William W. Reeder, 1974, p. 39) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การมีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม  ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล
และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม  
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Peter Oakley & David Marsden (1991, pp. 17-20) กล่าวถึง ความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไปสัมพันธ์กับเรื่องการสร้างประชาธิปไตยทางการเมือง  หรือมิฉะนั้น ก็เอาไปเกี่ยวพันกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือการเติบโตตามค าว่า “พัฒนา” ชี้น า หรือที่ใช้กันบ่อยๆ คือ ในแง่ที่
รัฐบาลจะเข้าไปกับสภาพของการ “มีส่วนร่วม” ที่รัฐบาลใช้การมีส่วนร่วม (participation) คือ เป็นผลมาจาก
การเห็นพ้องกันในเรื่องของความ ต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกันจะต้อง
มีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติเหตุผลเบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันไดควรจะต้องมี
การตระหนักว่าปฏิบัติการทิ้งหมดหรือการกระท าทั้งหมดที่ท า โดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มนั้นกระท า
ผ่านองค์การ (organization) ดังนั้น องค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้  
(ยุพาพร รูปงาม, 2545, หน้า 5) 

กุสุมาลย์ มหาแสน (2552, หน้า 10) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลกระท าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการเพ่ือแสดงความสนใจอย่างจริงจัง หรือไม่ก็ตาม  
และไม่จ าเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ หรือเป็นการมีส่วนร่วม  
(ร่วมกับคนอ่ืน) ในการกระท าอย่าง เป็นต้น 

จิราภรณ์ เชื้ออู่ทรัพย์ (2553, หน้า 9) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการสมัครใจเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การมีส่วนร่วม  
ในการคิดริเริ่ม การพิจารณา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิ ดสร้างสรรค์ 
การร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบในส่วนต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวของประชาชนเอง น ามาซึ่ง
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดี เปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาชุมชนตั้งแต่การค้นหาปัญหา
การตัดสินใจวางแผนกิจกรรม และการประเมินผลเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาจากบทเรียนรู้ ร่วมกัน
ของกิจกรรมการพัฒนานั้นๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 

อาทิตย์ ศรีมงคล (2553, หน้า 15) การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีความเกี่ยวข้องทางด้านอารมณ์
และจิตใจของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์หนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นเหตุให้
กระท าการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546, หน้า 4) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม คือ 
การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วมด้วย
เล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วย
อย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ข้ันแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2540, หน้า 288) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า
หมายถึง พฤติกรรมอันประกอบด้วยการร่วมและสมยอมตามพฤติกรรมที่คาดหวังของกลุ่มทางการ
และไม่ใช่ทางการ หรือในความหมายก็คือ การที่ประชาชนก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ ร่วมกันนั่นเอง 

พรชัย รัศมีแพทย์ (2541, หน้า 225-226) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ ดังนี้  
1) ความหมายอย่างกว้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง การที่ประชาชน

เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของประเทศและการบริหารประเทศโดยผ่านกระบวนการ
ทางการเมือง เช่น การเป็นผู้บริหารพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
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ราษฎร การเป็นรัฐมนตรี การเป็นคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
และการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วย  

2) ความหมายอย่างแคบ  การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง การที่ประชาชน
เข้าไปสนับสนุนงานซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยกระท าการภายในกรอบของกฎหมายหรือนโยบาย
ของรัฐ  

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531, หน้า 101) กล่าวถึง ความหมายของการมีส่วนร่วม ว่าเป็นการเข้าร่วม
อย่างแข็งขันและเต็มที่ของกลุ่มบุคคล ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมในอ านาจการตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม
เป็นเครื่องประกันว่า สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการมากที่สุดนั้น  จักได้รับการตอบสนองและท าให้
ความเป็นไปได้มากขึ้นกว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอกันไป 

เดช กาญจนางกูร (2547, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นการแบ่งงานกันท า
ตามบทบาทและหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการในด้านความรู้  ความคิด
และความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน เพ่ือท าให้ผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานหรือกระทากิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
ให้ประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นจังหวะเดียวกัน  จึงจะท าให้การปฏิบัติร่วมกันสัมฤทธิ์ผล
อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามท่ีผู้มีส่วนร่วมทุกคนปรารถนา 

ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ
และทบวงมหาวิทยาลัย (2546, หน้า 114) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วน
ในการตัดสินใจ ร่วมก าหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการ รวมทั้ง
มีส่วนในการควบคุมประเมินผลโครงการต่างๆ ของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ว่ามี 2 ลักษณะ คือ 

1) การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มด้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การดัดสินใจ  
การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมทั้งรับผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

2) การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจ
ของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้าง
ที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชน มีบทบาทหลักโดยการกระจายอ านาจ
ในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอ านาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการก าหนดอนาคตของตนเอง 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531, หน้า 10) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเข้าร่วม
อย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในอ านาจการตัดสินใจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ การมีส่วนเข้าร่วม
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จะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่สุดนั้น จักได้รับการตอบสนองและท าให้มีความเป็นไปได้
มากขึ้นว่าสิ่งที่ท าไปนั้นจะตรงกับความต้องการที่แท้จริงและมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับ
ประโยชน์เสมอหน้ากัน 

ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532, หน้า 350) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาชนบท หมายถึง การที่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทได้เข้ามีส่วนร่วมหรือเข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงานพัฒนาชนบทขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอนแล้วแต่เหตุการณ์จะเอ้ืออ านวย 

ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ (2531, หน้า 24-36) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยึดเอาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นหลักนั้นไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นยุทธศาสตร์ที่มีผู้ใช้กันมานาน โดยเฉพาะในงานพัฒนาชุมชน
แต่ได้ถูกบดบังโดยกระแสความคิดทางการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเฉพาะกระแสความคิดที่มุ่งการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งละเลยฐานะการพัฒนาที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง  ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ช่วยให้
มีการน าเอาการมีส่วนร่วมของประชาชนมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญอีกครั้ง  ซึ่งไพโรจน์ได้อ้างถึง
องค์การสหประชาชาติว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความหมายครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ  
2) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ  
3) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตลอดกระบวนการพัฒนา  

นอกจากนี้ ยังได้เสนอสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในแง่ของการบริหารการพัฒนา
ว่าประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

1) จะช่วยท าให้ประชาชนยอมรับโครงการมากขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการที่ตรงกับปัญหา
และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

2) ประชาชนจะมีความรู้สึกผูกพัน รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการมากขึน้  
3) การด าเนินงานโครงการจะราบรื่น เมื่อได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น  
4) โครงการจะให้ประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น และมีการระดมทรัพยากรเมื่อมีการพัฒนา

มากขึ้น  
5) จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนมากขึ้น  

นักวิชาการบางคนมองประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแบบ “การมีส่วนร่วมที่แท้จริง” 
กับ “การมีส่วนร่วมไม่แท้จริง” (genuine/no ngenuine participation) สาหรับ“การมีส่วนร่วมที่แท้จริง” 
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบโครงการเริ่มตั้งแต่
ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและความต้องการ ร่วมคิดและหาวิธีแก้ปัญหา หรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
รวมถึงวางนโยบาย แผนงานหรือโครงการ ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการให้บรรลุตามที่ก าหนดไว้ และร่วมควบคุมติดตาม
ประเมินผล ส่วน “การมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง” นั้น เป็นการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน โดยเฉพาะเข้าร่วม
ในการปฏิบัติตามโครงการที่ได้มีการก าหนดไว้แล้ว  
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การมองประเภทของการมีส่วนร่วมอีกทัศนะหนึ่ง คือ การมองในลักษณะของระดับการมีส่วนร่วม
ซึ่งการมองในแง่นี้ จะแบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็นระดับ (degree) ของการมีส่วนร่วม
จากน้อยไปมากเป็น 7 ระดับ ดังนี้  

ระดับที่ 1 ถูกบังคับ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมโครงการเพราะถูกบังคับ โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง  
ระดับที่ 2 ถูกล่อ ลักษณะนี้ประชาชนจะถูกล่อใจด้วยผลประโยชน์ ในรูปของค่าจ้างแรงงาน 

หรือความสะดวกสบายบางอย่าง แต่เบื้องหลังจริงๆ แล้ว เป็นการหาเสียงของนักการเมืองผู้หยิบยื่นโครงการ
มาล่อเท่านั้น 

ระดับที่ 3 ถูกชักชวน การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ ส่วนมากเป็นโครงการที่ทางราชการคิดขึ้นเอง
เรียบร้อยแล้ว แล้วพยายามชักชวนประชาชนให้ร่วมมือทุกรูปแบบ โดยอาศัยระบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ว่าเป็นโครงการที่ดี ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ  

ระดับที่ 4 สัมภาษณ์และวางแผนให้ ลักษณะการมีส่วนร่วมชนิดนี้ จะปรากฏว่าเป็นปัญหา
ความต้องการ และเสียงเรียกร้องของประชาชนจะได้รับการเอาใจใส่ขึ้นบ้าง  กล่าวคือ ผู้ที่ว่าโครงการ
จะส ารวจปัญหาความต้องการ  ด้วยการเรียกประชุม สอบถาม สัมภาษณ์ แต่การตัดสินใจว่าปัญหา
ของชาวบ้านคืออะไร ควรแก้ไขวิธีใด จะวางแผนอย่างไร และจะปฏิบัติตามแผนอย่างไร ยังคงเป็นเรื่อง
ของทางราชการ  

ระดับที่ 5 มีโอกาสเสนอความเห็น ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น
ที่เก่ียวกับการวางโครงการ และการด าเนินการตามโครงการ แต่การตัดสินใจยังเป็นส่วนของราชการอยู่ 

ระดับที่ 6 มีโอกาสเสนอโครงการ ในระดับนี้ทางราชการกับประชาชนจะมีการปรึกษาหารือกัน
อย่างใกล้ชิด ประชาชนอาจจะมีโอกาสตัดสินใจว่าปัญหาของตนคืออะไร  จะแก้ไขได้อย่างไร วิธีใดดีที่สุด 
จนกระท่ังมีสิทธิ์เสนอโครงการและเข้าร่วมปฏิบัติด้วย  

ระดับที่ 7 มีโอกาสตัดสินใจ ในระดับนี้ ประชาชนจะเป็นหลักส าคัญของการตัดสินใจ
ในทุกเรื่อง ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลโครงการ 

วันชัย วัฒนศัพท์ (2543, หน้า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งน าเอา
ความห่วงกังวลความต้องการและความเชื่อหรือค่านิยมของสาธารณชนเขามาประกอบการตัดสินใจ
ของรัฐบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางโดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้เกิด
การตัดสินใจที่ดีขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548, หน้า 18-19) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิไตยแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงทัศนะและมีส่วนในการตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเอง นอกจากจะช่วยให้การตัดสินใจของผู้เสนอโครงการ
หรือรัฐบาลมีความรอบคอบและสอดรับกับปัญหาและความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็น
การควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใส (transparency) ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน (responsiveness) และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบค าถามของประชาชนได้ 
(accountability) อีกด้วย ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
อีกด้วย 
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ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551, หน้า 39-40) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไป ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบายและการดัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด  
กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทางทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูล
ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นการเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลาเป็นการสร้างฉันทามติ 
และท าให้ง่ายต่อการน าไป ปฏิบัติอีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่อาจจะรุนแรง” ช่วยให้เกิด
ความน่าเชื่อถือและ ความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน
รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน 

ปธาน สุวรรณมงคล (2527, หน้า 82) ได้อธิบายถึง ปรัชญาของการพัฒนาชนบทแนวใหม่
ที่เป็นการพัฒนาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจนในชนบท โดยยึดหลักส าคัญ คือ การให้ชาวชนบทได้มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาของตนเองโดยตนเอง  การพัฒนาชนบทแนวใหม่นี้  จึงเป็นการท าให้ชาวชนบท
รู้จักวิเคราะห์ถึงสภาวการณ์ที่ตนเองเป็นอยู่ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อจ าเป็น เมื่อคนเกิดความส านึก
และมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ว ขบวนการพัฒนาก็จะเกิดจากความสมัครใจและมีความเป็นตัว
ของตัวเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนจะเป็นเครื่องค้ าประกันว่าผลแห่งการพัฒนาจะตกอยู่กับประชาชน
ส่วนใหญ่ และการมีส่วนร่วมของชุมชนยังเป็นการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในชุมชนอีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังได้เสนอขอบเขตการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในงานพัฒนาชนบทซึ่งสอดคล้องกับ 
จอน และโนแมน (John M. Cohen & Norman T. Uphoff, 1977, p. 219) โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ  
2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน  
3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการได้รับผลประโยชน์  
4) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผล 

นอกจากนั้น โนแมน (Norman T. Uphoff, 1977, p. 219) ยังได้เสนอกรอบแนวคิดเบื้องต้น 
ในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทว่ามี 3 มิต ิและ 2 บริบท ดังต่อไปนี้  

ส าหรับมิติ (dimension) ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท มี 3 มิต ิดังนี้  
1) มีส่วนร่วมในเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งแบ่งเป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานโดยทางใดทางหนึ่ง (เช่น สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ การบริหารกิจกรรม หรือการประสานงาน) 
การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลและด าเนินงาน  

2) มีส่วนร่วมกับใครบ้าง ได้แก่ มีส่วนร่วมกับชาวบ้าน ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ทางราชการ 
นักพัฒนาเอกชน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงคุณลักษณะของผู้เข้ามีส่วนร่วม ในเรื่องของเพศสถานภาพ ครอบครัว 
อาชีพและรายได้  
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3) มีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง ได้แก่ มีส่วนร่วมโดยสมัครใจหรือถูกบังคับ  ลักษณะรูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมโดยผ่านองค์กรประชาชนหรือโดยตรง ขนาดของการมีส่วนร่วม ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมนั้น
ช่วยเพิ่มพลังของประชาชน หรือเป็นเพียงการได้ติดต่อสัมพันธ์กับนักพัฒนาเท่านั้น  

ส่วนบริบท (contexts) ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทนั้นมี 2 บริบท ดังนี้  
1) ลักษณะของโครงการ  โดยพิจารณาลักษณะของสิ่ งน า เข้า  ว่ามีความซับซ้อน

ของเทคโนโลยีเพียงใดลักษณะของประโยชน์ที่ได้รับ (ได้รับประโยชน์เร็วหรือช้า) และเงื่อนไขที่ต้องก าหนด 
เช่น การเข้าถึงการบริหารโครงการ ความยืดหยุ่นของโครงการ เป็นต้น  

2) สภาพแวดล้อมของกิจกรรมตามโครงการ  ได้แก่ ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ ปัจจัย
ทางกายภาพ และธรรมชาติปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น 

จากแนวคิดนี้สามารถที่จะสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ประชาชนควรจะได้เข้าร่วม
กิจกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือ การค้นหาปัญหา ตระหนักถึงปัญหานั้นๆ แล้วก็ร่วมในขั้นตอนการวางแผน
เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นประชาชนยังควรจะต้องมีส่วนร่วมในการลงทุนด้วยเงินทอง 
แรงงานหรือวัสดุอุปกรณ์ และต่อจากนั้นประชาชนก็ควรที่จะมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานที่ท าลงไปด้วย 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ความรู้สึกร่วมของบุคคลหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มองค์กรหรือชุมชน  
ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลนั้นกระท ากิจกรรมได้ส าเร็จตามจุดมุ่ งหมายของกลุ่มและเกิดความรู้สึก
ร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มของตน ถ้าสมาชิกกลุ่มทุกคนขาดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของในการกระท ากิจกรรมใดๆ แล้ว 
สมาชิกก็จะไม่กระท ากิจกรรมนั้นๆ เพราะถือว่าไม่ใช่เรื่องของตน ดังที่ เสน่ห์ จามริก (2541, หน้า 7-8) 
กล่าวว่า ปัญหาขัดข้องทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้น โดยรากฐานล้วนมีมาจากอคติและอวิชชาแทบทั้งสิ้น  
และอวิชชาที่ว่านี้ก็ปรากฏให้เห็นอยู่โดยทั่วไป ในตัวบทกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  
ด้วยเหตุนี้เอง ถึงได้เกิดปัญหาช่องว่างลักลั่นมากมายระหว่างสิ่ งที่เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือว่าชอบด้วยกฎหมาย 
กับสิ่งที่ชาวบ้านเชื่อแน่ว่าถูกต้องและชอบธรรม ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เคยทรงมี
พระบรมราโชวาทถึงปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติไว้ ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.  2516 ว่า “ในป่าสงวน 
ซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวนหรือป่าจ าแนก แต่ว่าเราขีดเส้นไว้ ประชาชนก็มีอยู่ในนั้น
แล้วเราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปก ากับคนที่อยู่ในป่าที่ยังไม่ได้สงวนแล้วเพ่ิงไปสงวนที่หลัง โดยขีดเส้น
บนเศษกระดาษก็ชอบกลอยู่ แต่มีปัญหาเกิดขึ้นที่เมื่อขีดเส้นแล้ว ประชาชนที่อยู่ในนั้นกลายเป็นผู้ฝ่ าฝืน
กฎหมายไป ถ้าดูในทางกฎหมายเขาก็ฝ่าฝืน เพราะว่าตราเป็นกฎหมายโดยชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติ 
ใครเป็นผู้ท าผิดกฎหมาย ก็ผู้ที่ขีดเส้นนั้นเอง เพราะว่าบุคคลที่อยู่ในป่านั้น เขาอยู่ก่อน เขามีสิทธิในทางเป็นมนุษย์ 
หมายความว่า ทางราชการบุกรุกบุคคล ไม่ใช่บุคคลบุกรุกกฎหมายบ้านเมือง” พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมา
ข้างต้นนี้ ได้มีการหยิบยกขึ้นอ้างอิงกัน หลายต่อหลายโอกาสเพื่อให้เป็นเครื่องเตือนสติกัน อย่างเช่น  
ในการสัมมนาที่จัดขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ท ากิน
ในเขตพื้นที่ป่า” ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2532 แต่ตราบจนบัดนี้ ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีผู้ใด
ให้ความสนใจแต่อย่างใด รวมทั้งตัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รวมทั้งพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องในตอนนั้น  
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ดังนั้นหากการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จะประสบความส าเร็จได้ด้วย การสร้างแนวทางให้ประชาชนในพื้นที่หวงแหนและมีความรับผิดชอบ
กับกลุ่มก็จะช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้เป็นอย่างดีต่อไป 

โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977 p. 219) ได้สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขั้นตอนการตัดสินใจว่ามีความส าคัญมาก 
เนื่องจากขั้นตอนการตัดสินใจจะมีผลต่อการปฏิบัติการ  และจากการปฏิบัติการก็มีผลกระทบต่อไปยัง
การรับผลประโยชน์และการประเมินผล ในขณะเดียวกันการตัดสินใจจะมีผลโดยตรงต่อการรับผลประโยชน์
และการประเมินผลด้วย ดังภาพ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  แผนภูมิแสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen & Uphoff 
ที่มา: โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977) 
 

อคิน รพีพัฒน์ (อ้างถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545, หน้า 7-9) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
5 ทฤษฎีโดยสรุปไว้ดังนี้ 

1) ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (mass personation) 
มาสโลว์ (Maslow อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 2527, หน้า 7-8) กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม 

หมายถึง การใช้ค าพูดหรือการเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระท า ซึ่งการเกลี้ยกล่อมมีประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้ เกิดผลดีผู้ เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะ
ในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อม 

 (1) 
ตัดสินใจ 

(2) 
ปฏิบัติการ 

(3) 
รับ

ผลประโยชน ์
(4) 

ประเมินผล 

                  หมายถึง  การสง่ผลโดยตรง 
 ----------------    หมายถึง  การส่งผลย้อนกลับ 
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โดยเฉพาะในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่าส าดับขั้น
ความต้องการ (hierarchy of needs) คือ ความต้องการของคนจะเป็นไปตามล าดับจากน้อยไปมาก มีทั้งหมด 
5 ระดับ ดังนี้ 

(1) ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความต้องการ ขั้นพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ (survival need) ได้แก่ ความต้องการทางต้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
และความต้องการทางเพศ 

(2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ได้แก่ 
ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน  
หรือความมั่นคงในการท างานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม 

(3) ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) ได้แก่ ความต้องการความรัก 
ความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

(4) ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ได้แก่ ความภาคภูมิใจ 
ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ไต้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการด้านนี้เป็นความต้องการ
ระดับสูงที่เก่ียวกับความม่ันใจในตัวเองในเรื่องความสามารถและความส าคัญของบุคคล 

(5) ความต้องการความส าเร็จแห่งตน (self-actualization needs) เป็นความต้องการ
ในระบบสูงสุดที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเองเพ่ือจะพัฒนาตนเอง
ให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการพิเศษของบุคคลที่จะพยายามผลักดันชีวิต
ของตนเองให้เป็นแนวทางท่ีดีที่สุด 

2) ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (national morale) 
คนเรามีความต้องการทางกายและใจถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการท างานจะสูงตามไปด้วย 

แต่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ต่ าไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกในรูปพฤติกรรมต่างๆ 
นั่นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เช่น การไม่เอารัดเอาเปรียบ  
การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมื่อใดก็ตามถ้าคนท างาน
มีขวัญดีจะเกิดส านึกในความรับผิดชอบอันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่วนที่เป็นขวัญส่วนบุคคล และ
ขวัญของกลุ่ม ดังนั้น จะเป็นไปได้ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดีย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะน าไปสู่
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้เช่นกัน (ยุพาพร รูปงาม, 2545, หน้า 8) 

3) ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (nationalism)  
ปัจจัยประการหนึ่งที่น าสู่การมีส่วนร่วม คือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้น 

หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศ หรือเน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ  
มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อท้องถิ่น (ยุพาพร รูปงาม, 2545, หน้า 8) 

4) ทฤษฎีการสร้างผู้น า (leadership)  
การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญของการร่วมกลุ่มคนจูงใจไปยังเป้าประสงค์
โดยทั่วไปแล้วผู้น าอาจจะมีทั้งผู้น าที่ดีเรียกว่าผู้น าปฏิฐาน (positive leader) ผู้น าพลวัต คือ เคลื่อนไหว
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ท างานอยู่เสมอ (dynamic leader) และผู้น าไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า ผู้น านิเสธ (negative 
leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้น า จึงท าให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีขวัญก าลังใจ 
งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น การสร้างผู้น าที่ดียอมจะน าไปสู่
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีนั่นเอง (ยุพาพร รูปงาม, 2545, หน้า 8) 

5) ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (administration and method)  
การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ ายเพราะใช้กฎหมาย 

ระเบียบแบบแผนเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของความร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีที่สุด
ในเรื่องการใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคนถ้าท างานตามความสมัครใจอย่างตั้งใจไม่มีใครบังคับก็จะท างาน
ด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจ าเป็นของรัฐ เพราะการใช้ระบบบริหาร
เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเพ่ิมความคาดหวังผลประโยชน์ (ยุพาพร รูปงาม , 2545, 
หน้า 8-9) 

Matthias Stiefel & Andrew Pearse (อ้างถึงใน ปรัชญา เวสารัชช์, 2528, หน้า 5-6) ได้เสนอมุมมอง
ของการมีส่วนร่วมใน 5 มิต ิคือ  

1) การมีส่วนร่วมเป็นการประจันหน้า (confrontation) คือ เป็นการสะท้อนการแจกแจง 
แบ่งสรรอ านาจในการตัดสินใจที่ผิดไปจากเดิม  จึงอาจเป็นการประจันหน้าระหว่างกลุ่มผลประโยชน์
กลุ่มสังคมกลุ่มชนชั้นต่างๆ กับหน่วยงานที่ตั้งขึ้นอย่างมั่นคงแล้วและไม่ยอมเปลี่ยนแปลง (immobile 
establishments) ซึ่งหมายถึง หน่วยงานของทางราชการ  

2) การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของกลุ่มและขบวนการในการเข้ากลุ่ม  (group and process) 
ซึ่งหมายถึง หน่วยงานของทางราชการ  

3) การมีส่วนร่วมเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล (individual) จากค านิยามการมีส่วนร่วม
เป็นเรื่องของพฤติกรรมกลุ่ม แต่ขณะเดียวกันการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล  

4) การมีส่วนร่วมเป็นโครงการ (project) ในวงราชการหรือองค์การระหว่างประเทศ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนจะมุ่งไปที่โครงการซึ่งถูกก าหนดขึ้น  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเฉพาะด้าน
และมุ่งให้ผู้ได้รับผลประโยชน์มีส่วนร่วมในบางระดับ แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ 

5) การมีส่วนร่วมเป็นนโยบาย (policy making) ตามความหมายกว้าง เป็นการมอง
การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องเดียวกับการเป็นประชาธิปไตย  คือ การยอมรับให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย 

ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532, หน้า 362) ได้กล่าวถึง หลักการส าคัญของการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีดังนี้ 

1) หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดยยึดถือ
ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 

2) หลักการขจัดความขัดแรง ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด จะมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมากเพราะจะท าให้งานหยุดชะงักและล้มเหลว 
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3) หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่วมมือ การซื่อสัตย์ 
และการพึ่งตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให้ร่วมสนับสนุนนโยบาย และเป้าหมาย
การด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

4) การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิดของตนเอง 
ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การให้การศึกษาอบรมโดยให้ประชาชนมีโอกาสทดลองคิดปฏิบัติ
จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงานและน่าไปสู่การเข้าร่วม
ในการพัฒนา 

5) หลักการท างานเป็นทีม สามารถน ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาได้ 
6) หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการท างานและท าให้

งานเกิดประสิทธิภาพ 
อนึ่ง ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักมาตรฐาน

อุดมศึกษาและทบวงมหาวิทยาลัย (2545, หน้า 118) ได้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้ 2 ประการ คือ 

1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
(1) จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านเพื่อท าความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกัน

ในประเด็นต่างๆ 
(2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือจัดทัศนศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายใน

ชุมชนและระหว่างชุมชน 
(3) การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่างๆ 
(4) ลงมือปฏิบัติจริง 
(5) ถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนที่จะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างาน

ที่เหมาะสม 
2) การพัฒนาผู้น าเครือข่าย เพื่อให้ผู้น าเกิดความมั่นใจในความและความสามารถ

ที่มีจะช่วยให้ สามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหาหรือกิจกรรมการพัฒนาได้ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
(1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้น าทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
(2) สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

ที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
(3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง จะท าให้

เกิดกระบวนการจัดการและจัดองค์กรร่วมกัน 
โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 11) ได้กล่าวถึง กรรมวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถ

ท าได้หลายวิธี ที่ส าคัญมดีังต่อไปนี้ 
1) การเข้าร่วมประชุมอภิปราย เป็นการเข้าร่วมถกปัญหาหรือเนื้อหาสาระของแผนงาน

หรือโครงการพัฒนาเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
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2) การถกเถียง เป็นการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งตามวิถีทางประชาธิปไตย  เพ่ือให้ทราบถึง
ผลดี ผลเสียในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นที่มีผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบต่อ
ความเป็นอยู่ของเขา 

3) การให้ค าปรึกษาแนะน าประชาชนต้องร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
โครงการเพ่ือให้ความมั่นใจว่ามีเสียงของประชาชนที่ลูกผลกระทบเข้ามีส่วนร่วมรับรู้และร่วมในการตัดสินใจ
และการวางแผนด้วย 

4) การส ารวจ เป็นวิธีการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  
อย่างทั่วถึง 

5) การประสานงานร่วม เป็นกรรมวิธีที่ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่การคัดเลือกตัวแทนของกลุ่ม
เข้าไปเป็นแกนน าในการจัดการหรือบริหาร 

6) การจัดทัศนศึกษา เป็นการให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ จุดด าเนินการ
ก่อนให้มีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

7) การสัมภาษณ์หรือพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้น า รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น 

8) การไต่สวนสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อนโยบาย กฎ ระเบียบในประเด็นต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม 

9) การสาธิต เป็นการใช้เทคนิคการสื่อสารทุกรูปแบบเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจนอันจะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วม 

10) การรายงานผล เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทบทวนและสะท้อนผลการตัดสินใจ
ต่อโครงการอีกครั้งหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

ในที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1975 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นค าที่ไม่อาจก าหนดนิยามความหมาย
เดียวที่ครอบคลุมได้ เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือแม้แต่
ในประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนั้น การนิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรมีลักษณะ
จ ากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหนึ่งๆ เท่านั้น  อย่างไรก็ดีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว
ได้ขยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าครอบคลุมประเด็นดังนี้ (กรมอนามัย, 2550, หน้า 24-25)  

ประเด็นที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสที่เอ้ือให้สมาชิกทุกคน
ของชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรมซึ่งน าไปสู่ และมีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนา และเอื้อให้ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 

ประเด็นที่ 2 การมีส่วนร่วมสะท้อนการเข้าเกี่ยวข้องโดยสมัครใจ และเป็นประชาธิปไตย
ในกรณีดังนี้คือการเอื้อให้เกิดการพยายามพัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน
และการตัดสินใจเพื่อก าหนดเป้าหมายนโยบายและการวางแผนด าเนินการโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
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ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
กับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ
ไม่ว่าระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ประชาชนลงทุนลงแรง
กับประโยชน์ที่ได้รับ 

ประเด็นที่  4 การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศ นโยบาย และโครงสร้างการบริหาร รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชากร การมีส่วนร่วม
ของประชาชนมิได้เป็นเพียงเทคนิควิธีการแต่เป็นปัจจัยส าคัญในการประกันให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ที่มุ่งเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน 

เซนเทนเดร์ (Szentendre อ้างถึงใน สถาบันพระปกเกล้า, 2551, หน้า 30-31) กล่าวถึง การแบ่ง
กระบวนการการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
3) การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

โกวิทย์ พวงงาม (2545, หน้า 8) ได้สรุปถึง การมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนา
ควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ  
ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดี
แล้วการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็น
ถึงความส าคัญของการด าเนินงานเหล่านั้น 

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงาน เป็นขั้นตอน
ที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการน าเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูล ต่างๆ 
มาใช้ในการวางแผน 

3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่ฐานะยากจน 
แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงานจะท าให้ชาวชนบทสามารถคิดต้นทุน
ด าเนินงานได้ด้วยตนเองท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและประเมินผลงาน
ขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท าไปนั้นได้รับผลดี ได้รับประโยชน์
หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบความยากล าบาก
นอกจากนี้ ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักมาตรฐาน 
อุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย (2545, หน้า 116) ยังได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการพัฒนา 
5 ขั้น ดังนี้ 

(1) ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชน ตลอดจนก าหนด
ความตอ้งการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ 
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(2) ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดทรัพยากร
และแหล่งทรัพยากรที่ใช้ 

(3) ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์  และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงาน
และด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

(4) ขั้นการมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชน
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนา
ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 

(5) ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าร่วมประเมินว่า
การพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546, หน้า 17) ได้กล่าวถึง ระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไปว่า
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

1) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 
2) การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
3) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยแบ่งเป็น 3 กรณี

แล้วแต่กิจกรรมที่ตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 
(1) ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 
(2) ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจเท่ากบเจ้าของโครงการ 
(3) ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 
(4) การส่วนร่วมท า คือ ร่วมในข้ันดอนการด าเนินงานทั้งหมด 
(5) การมีส่วนร่วมสนับสนุน คือ อาจไม่มีโอกาสร่วมท าแต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือ

ในด้านอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วม ตามแนวทางพัฒนา

ชุมชนเป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยได้แบ่งไว้ดังนี้ 
1) ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
2) ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 

(1) ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดส าดับปัญหาเพื่อจะแก้ไขสิ่งใดก่อนหลัง 
(2) วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องๆ 
(3) ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่างๆ และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหา

ที่วางแผนนั้น 
(4) ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 
(5) ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหา 
(6) ร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

25 

(7) ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 
ขั้นตอนและระดับของการมีส่วนร่วม มีนักวิชาการหลายสาขา ได้พยายามศึกษาจ าแนกลักษณะ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมไว้หลายแบบ โดยใช้เกณฑ์ในการจ าแนกแตกต่างกัน (ธีระพงษ์  แก้วหาวงษ์, 2543, 
หน้า 149-163) 

2.1.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม  
ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า (2540, หน้า 94) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้

ดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมของทุกคนที่เคารพ

ให้การยอมรับและยกย่องโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกเกี่ยวกับการปรับปรุง
วิถีชีวิตของเขา 

2) งานพัฒนาเป็นงานที่ต้องเกี่ยวกับข้องกับประชาชนเป็นจ านวนมาก  เราจ าเป็นต้องให้
คนหมู่มากเหล่านี้ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออก 

3) กลยุทธ์ทั้งหลายในการพัฒนาที่ผ่านมา ยังไม่สามารถส่งผลถึงกลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส
และยากจน และในทางตรงกันข้ามกลับส่งผลให้กลุ่มคนที่ได้เปรียบมีโอกาสมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องปรับปรุง
กลยุทธ์ในการพัฒนาใหม่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนมากข้ึน 

4) ประสบการณ์ที่ผ่านมาได้พบว่า  มีโครงการจ านวนไม่น้อยที่ประสบความส าเร็จ
โดยอาศัยวิธีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบของการรวมกลุ่มและการจัดตั้งองค์กรประชาชนในขณะเดียวกัน 
ก็มีตัวอย่างของโครงการที่ล้มเหลวเป็นจ านวนมาก อันเนื่องมาจากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

5) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องของการปฏิบัติการเป็นกลุ่ม  หรือของกลุ่ม 
อันเป็นผลมากจากความรู้สึกผูกพันของสมาชิกแต่ละคนเข้ามาร่วม  เพ่ือพิทักษ์ประโยชน์ของเขา
และในขณะเดียวกันก็ได้ประโยชน์ต่อส่วนร่วมด้วยการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

6) การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชนยิ่งประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมมากเท่าใดยิ่งแสดงว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากยิ่งข้ึน 

7) ประชาชนย่อมรู้ดีว่าตนเองก าลังต้องการอะไร มีปัญหาอะไร และอยากจะแก้ปัญหาอย่างไร 
ถ้าให้โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาย่อมช่วยให้โครงการต่างๆ  ตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ดีกว่า 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2543, หน้า 68) กล่าวถึง ความจ าเป็นที่จะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาชุมชนว่า การด าเนินงานพัฒนาชุมชนนั้นจุดมุ่งหมาย คือ การสร้างความสุขความเจริญ
ให้เกิดขึ้นกับประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้นการให้ผู้ที่จะเป็นผู้รับอานิสงส์ของโครงการเป็นผู้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการทุกๆ ด้าน ในโครงการเป็นการขจัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ เพราะจะเป็นการขจัดปัญหาในข้อจ ากัดของฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และความรู้สึกนึกคิดของประชาชาชน ทั้งนี้เพราะการพัฒนาที่ไม่สามารถกระจายผลไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่
ได้อย่างจริงจังนั้นเนื่องจาก 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

26 

1) ฝ่ายพัฒนาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจ านวนน้อยที่จะรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง 
2) เจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะเป็นก าหนดปัญหา และล าดับความส าคัญของปัญหาไม่ค่อยตรง

กับปัญหาและความคิดของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้รับการพัฒนา 
3) เจ้าหน้าที่ของรัฐมักจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยค านึงถึงประโยชน์

ของตนเองมากกว่าประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2532, หน้า 81) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่ามีความส าคัญ

อย่างมาก แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนก็มิได้หมายความว่าต้องให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาโดยไม่จ ากัดขอบเขต ทั้งนี้งานพัฒนานั้นไม่อาจหลีกเลี่ ยงจากระบบราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของทางราชการได้  และงานพัฒนาชุมชนยังต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนในชุมชน  
ซึ่งตามความเป็นจริง ประชาชนมิได้มีความพร้อมเท่าเทียมกันหมด บางชุมชนอาจพร้อมมากเพราะประชาชน
มีการศึกษาดี มีฐานทางเศรษฐกิจดี หรืออยู่ใกล้ที่เจริญ บางชุมชนอาจไม่มีความพร้อมเพราะมีสภาพตรงข้าม 
ดังนั้นการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ต้องมีการจ ากัดขอบเขตและถ้าหากมีข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ หรือระยะเวลาด้วยแล้วก็จะท าให้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมลดน้อยลงไปด้วย 

แนวคิดพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม เกิดจากแนวคิดท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
1) ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความห่วงกังวล

ส่วนบุคคล ซึ่งบังเอิญพ้องต้องกันกลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนรวม 
2) ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสภาพการณ์ที่เป็นอยู่นั้น ผลักดัน

ให้มุ่งไปสู่การรวมกลุ่มวางแผนและลงมือกระท าร่วมกัน 
3) การตกลงร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่ พึงปรารถนา  

การตัดสินใจร่วมกันที่จะต้องรุนแรงมากพอที่จะท าให้เกิดความริเริ่มกระท าการที่สนองตอบความเห็นชอบ
ของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น  

สรุปความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นแนวคิดทางยุทธศาสตร์ และเป็นเงื่อนไข
ส าคัญของความส าเร็จในงานที่รับผิดชอบที่ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหา  
สู่การแก้ปัญหา โดยการก าหนดจุดหมาย การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดแผนงานการก าหนดปัจจัยต่างๆ 
ในการจัดท าแผนเพื่อน าไปปฏิบัติและการประเมินผล ส าหรับปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนานั้น มีหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ปัจจัยของสิ่งจูงใจ ปัจจัยโครงสร้างของโอกาส
หรือช่องทางในการเข้าร่วม ปัจจัยด้านอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วมปัจจัยส่วนบุคคล  
ปัจจัยด้านสถานภาพโดยต าแหน่ง ปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษาความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ การคาดหวังผลประโยชน์จากโครงการซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก
ในการพัฒนากิจกรรมต้องเริ่มจากพื้นฐานปัญหาของชุมชน สังคม จึงจะท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชน
ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.1.3 การจ าแนกขั้นตอนการมีส่วนร่วม  
การจ าแนกการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม สามารถจ าแนกขั้นตอนหรือประเภท

ของการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ: ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น ประการแรกที่สุด
ที่จะต้องกระท า ก็คือ การก าหนดความต้องการและการจัดล าดับความส าคัญต่อจากนั้นก็เลือกนโยบาย
และประชาชนที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการไปเรื่อยๆ  ตั้งแต่
การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผน
ที่วางไว้   

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน: จะได้มาจากค าถามที่ว่าใครจะท าประโยชน์
ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงาน
และประสานงาน การให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานหรือข้อมูล เป็นต้น 

ขั้นที่  3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์: ในส่วนที่ เกี่ ยวกับผลประโยชน์นั้น
จากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย รวมทั้งผลที่เป็นประโยชน์ในทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสีย
ของโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคม 

ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล: การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้นสิ่งส าคัญ
ที่จะต้องสังเกต ก็คือ ความเห็น (views) ความชอบ (preferences) และความคาดหวัง (expectations) 
ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้  นอกจากการจ าแนกขั้นตอน
ของการมีส่วนร่วมตามแนวดังกล่าวการมีส่วนร่วมที่แท้จริงนั้นน่าจะมี 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา: ขั้นตอนนี้เป็นส่วนแรก
ที่ส าคัญที่สุด เพราะถ้าชาวบ้านยังไม่สามารถเข้าใจปัญหาและค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วยตนเองได้  
กิจกรรมต่างๆ ที่ตามมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะจะขาดความเข้าใจและมองไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมนั้น  
แต่อาจมองปัญหาไม่ได้เด่นชัด เจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาจึงเสมือนกระจกเงาผู้คอยสะท้อนภาพให้ชุมชน
มองเห็นและวิเคราะห์ปัญหาได้ 

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม: การวางแผนการด าเนินกิจกรรม
เป็นขั้นตอนต่อไปนี้ที่ขาดไม่ได้ หากเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาต้องการแต่ผลงานการพัฒนาให้เสร็จสิ้นโดยฉับไว
ก็จะด าเนินการวางแผนงานด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนจะช่วยให้ชุมชนเข้าใจปัญหา
พัฒนาประสบการณ์ของตนเองและสามารถวางแผนได้ด้วยตนเองในที่สุด 

ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน: ชุมชนมีทรัพยากรที่สามารถลงทุน
และปฏิบัติงานได้ เพราะจากประสบการณ์การท างานในชนบท อย่างน้อยก็มีแรงงานของตนเองเป็นขั้นต่ าสุด
ที่จะเข้าร่วมได้ และในหลายๆ แห่งก็สามารถที่จะร่วมลงทุนในกิจกรรมหลายๆ ประเภทได้ การร่วมลงทุน
และปฏิบัติงานจะท าให้ชุมชนรู้จักคิดต้นทุนให้กับตนเองในการด าเนินงาน และจะระมัดระวังรักษากิจกรรม
ที่ท าขึ้นเพราะจะมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของซึ่งต่างไปจากสภาพที่การลงทุนและการปฏิบัติงานทั้งหมด
มาจากปัจจัยภายนอกจะมีอะไรเสียหายก็ไม่เดือดร้อนมากนักและการบ ารุงรักษาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะรู้สึกว่า
ไม่ใช่ชุมชน นอกจากนั้นการร่วมปฏิบัติงานด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด  
และเม่ือเห็นประโยชน์ก็สามารถจะด าเนินกิจกรรมชนิดนั้นด้วยตนเองต่อไปได้ 
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ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งอีกเหมือนกัน เพราะถ้าหากการติดตามและการประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนแต่เป็นการด าเนินการโดยบุคคลภายนอก ชุมชนก็ไม่สามารถทราบว่างานที่ท าไปนั้นได้รับผลดี 
ได้รับประโยชน์อย่างไรหรือไม่ ถึงแม้อาจจะมีผู้โต้แย้งว่าการประเมินที่เที่ยงธรรมที่สุดน่าจะมาจาก
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆ แต่ถ้าคิดถึงจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่มุ่งจะพัฒนาคน 
การค านึงถึงแต่ความเที่ยงธรรมอาจจะไร้ประโยชน์ การผสมผสานระหว่างคนภายนอกกับชุมชน
น่าจะเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์มากกว่า เพราะนอกจากจะเป็นการประเมินแล้วยังแลกเปลี่ยนความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่น าเสนอข้างต้นนั้นจะเห็นว่า
แนวคิดของโคเฮน และอัพฮอฟ เป็นแนวคิดที่ เป็นระบบมากที่สุด ส่วนแนวคิดของอคิน รพีพัฒน์ นั้น 
เป็นแนวคิดที่ได้จากประสบการณ์ภาคปฏิบัติในประเทศไทย และมีความสอดคล้องกับบริบททางการเมือง  
เศรษฐกิจ และสังคมของไทย ดังนั้น เมื่อผสมผสานแนวคิดเชิงทฤษฎีของโคเฮน และอัพฮอฟ เข้ากับแนวคิด
ภาคปฏิบัติของอคิน รพีพัฒน์ (2547, หน้า 49) แล้วสามารถจ าแนกประเภทการมีส่วนร่วมตามขั้นตอน
ในการพัฒนาเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มในขั้นริเริ่มโครงการ: เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนด
ความต้องการของชุมชน และมีส่วนในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการนั้นๆ 

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผนโครงการพัฒนา: เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน 
ก าหนดทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในโครงการ เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ: เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วน
ในการท าประโยชน์ให้แก่โครงการร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือโดยการบริหารงาน
และประสานงาน ตลอดจนการด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นต้น 

ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นรับผลที่เกิดจากโครงการพัฒนา: เป็นขั้นที่ประชาชน
เข้ามามีส่วนในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากโครงการ หรือมีส่วนในการรับผลเสียที่อาจเกิดจากโครงการ 
ซึ่งผลประโยชน์หรือผลเสียนี้อาจเป็นด้านกายภาพหรือด้านจิตใจที่มีผลต่อสังคมหรือบุคคลก็ได้ 

ขั้นที่ 5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการพัฒนา: เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการประเมินว่า โครงการพัฒนาที่พวกเขาด าเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่
การประเมินผลนี้อาจเป็นการประเมินผลย่อย (formative evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลความก้าวหน้า
ของโครงการที่กระท ากันเป็นระยะๆ หรือการประเมินผลรวม ( summative evaluation) ซึ่งเป็น
การประเมินผลสรุปรวมยอดของโครงการทั้งหมด 

2.1.4 ระดับของการมีส่วนร่วม  
การแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมสามารถแยกได้ตามระดับความเข้มของการมีส่วนร่วมตามแนวคิด

สมาคมสาธารณสุขของอเมริกา ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมนั้นไม่ได้มีความแปรเปลี่ยนเฉพาะชนิด ( kinds) 
และปริมาณของกิจกรรมที่กระท าเท่านั้น แต่ยังมีความแปรเปลี่ยนในระดับความเข้ม (degree) ในการเข้าไป
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มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการริเริ่มและวางแผนกิจกรรม ดังนั้นพิสัยของการมีส่วนร่วม อาจจะมีตั้งแต่ระดับ
การยอมรับบริการที่จัดไว้ให้แล้วไปจนถึงการรวมกลุ่มเพ่ือตัดสินใจและริเริ่มโครงการพัฒนาเอง ซึ่งระดับ
ความเข้มของการมีส่วนร่วม หรือระดับการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของสมาคมสาธารณสุขของอเมริก านั้น 
อาจจ าแนกได้ 3 ระดับ คือ 

1) ระดับการตัดสินใจ (decision making) ในระดับนี้ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนและจัดการกับกิจกรรมการพัฒนาด้วยตัวของเขาเอง (level of responsibility by themselves) 

2) ระดับการร่วมมือ (cooperation) ในระดับนี้ประชาชนจะให้ความร่วมมือต่อแผนงาน
ที่ริเริ่ม โดยหน่วยงานภายนอก ซึ่งอาจต้องการความเสียสละจากประชาชน ในด้านเวลา ทรัพย์สิน และ
แรงงาน เพ่ือช่วยให้โครงการประสบผลส าเร็จ การมีส่วนร่วมในระดับนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในระดับ
ที่ยอมรับได้ (acceptable level of participation)  

3) ระดับการใช้ประโยชน์ (utilization) ในระดับนี้ประชาชนจะยอมรับและใช้ประโยชน์
จากบริการที่ได้วางโครงการไว้ให้เป็นการมีส่วนร่วมในระดับการยอมรับบริการเท่านั้น  ส่วนความคิดของ
อาร์นสไตล์ (Aronstein) นั้น เห็นว่าการมีส่วนร่วมมีลักษณะเป็นรูปของบันไดการมีส่วนร่วม (participation 
ladder) 8 ขั้น ดังภาพ 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  บันไดของการมีส่วนร่วม 8 ขั้น ของอาร์นสไตน์  
ที่มา: (ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543, หน้า 154) 
  

จากภาพ 3 ในขั้นต่ าของบันได คือ ขั้นถูกจัดกระท า และขั้นที่สอง คือ ขั้นชี้แจงนั้น เรียกว่า การมี
ส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วม เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าไม่ถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงในการตัดสินใจ ในกรณีนี้
จะมีกลุ่มบุคคลจ านวนน้อยที่อยู่ในอ านาจเท่านั้นท าหน้าที่ตัดสินใจ โดยไม่มีการพูดถึงเนื้อหาวิธีการ
ของการตัดสินใจหรือต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ของผู้มีอ านาจตัดสินใจนั้น ขั้นที่สองนี้สร้างขึ้นมา

8. ขั้นควบคุมโดยประชาชน 

7. ขั้นใช้อ านาจผ่านตัวแทนประชาชน 

6. ขั้นเป็นหุ้นส่วน partnership 

5. ขั้นแสดงความคิดเห็น placation 

4. ขัน้ปรึกษาหารือ consultation 

3. ขั้นให้ขอ้มูลข่าวสาร information 

2. ขั้นชี้แจง therapy 

1. ขั้นถูกจัดกระท า manipulation 

การมีส่วนร่วมระดับอ านาจเป็นของ
ประชาชน degree of citizen 
power            

การมีส่วนร่วมระดับพิธีกรรมหรือ 
การมีส่วนร่วมบางส่วน degree 
of tokenisen of          

การมีส่วนร่วมเทียม หรือไม่มีส่วนร่วม 
pseudo-participation or  
non-participation          
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เพ่ือที่จะทดแทนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของสองขั้นนี้ไม่ใช่เป็นกรท าให้ประชาชนเข้าถึง
การมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือควบคุมโครงการ แต่จะช่วยให้ผู้กุมอ านาจอยู่ด าเนินการให้การศึกษา  
(educate) หรือการชี้แจงแก่ผู้ที่เข้ามาร่วม 

บันไดขั้นที่ 3 ถึง 5 ก้าวหน้าถึงระดับที่เรียกว่า การมีส่วนร่วมแบบพิธีกรรมหรือการมีส่วนร่วม
บางส่วน โดยขั้นที่ 3 ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร และข้ันที่ 4 ขั้นปรึกษาหารือนั้น ความเห็นหรือข้อคิดของประชาชน
ได้รับการรับฟังจากผู้กุมอ านาจอยู่มากขึ้น แต่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้พวกเขาไม่มีอ านาจที่จะรับประกันได้ว่า 
ความคิดเป็นของพวกเขาจะได้รับการเอาใจใส่จากผู้มีอ านาจเต็มเมื่อการมีส่วนร่วมถูกจ ากัดอยู่ที่ระดับเหล่านี้ 
จึงไม่มีทางที่จะท าการเปลี่ยนแปลงสภาพตามข้อเรียกร้องของผู้มีส่วนร่วมบางส่วนนี้ คือ ยอมให้คนไร้อ านาจ 
(have-nots) ให้ค าแนะน าได้ แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการตัดสินใจของผู้มีอ านาจต่อไป 

บันไดล าดับสูงขึ้นไปเป็นระดับที่เรียกว่า อ านาจเป็นของประชาชนซึ่งเพ่ิมระดับของการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจมากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าไปสู่ขั้นที่ 6 ขั้นเป็นหุ้นส่วน ซึ่งจะท าให้สามารถเข้าร่วม
ในการเจรจาเพื่อผลได้ผลได้ผลเสีย (trade-offs) กับผู้มีอ านาจดั้งเดิม ส่วนในขั้นที่ 7 ขั้นใช้อ านาจ
ผ่านตัวแทน และขั้นที่ 8 ขั้นควบคุมโดยประชาชน เป็นการใช้อ านาจตัดสินใจของประชาชน โดยผ่านตัวแทน
หรือประชาชนเป็นผู้ใช้อ านาจนั้นเอง 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของอาร์นสไตล์นี้ มองความเข้มของการมีส่วนร่วมในแง่ของการมีอ านาจ
ในการตัดสินใจของประชาชน ซึ่งมีพิสัยของความเข้มตั้งแต่การไม่มีอ านาจในการตัดสินใจเลยไปจนถึง
การมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที ่

แนวคิดการมีส่วนร่วมที่แสดงให้เห็นความเข้มของการมีส่วนร่วมที่ส าคัญอีกแนวหนึ่ง คือ การมี 
ส่วนร่วมที่แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะของการปฏิบัติการ ลักษณะทั้ง 4 ประเภทนี้ ไม่ได้เป็นอิสระ
จากกัน ยังมีความคาบเกี่ยวและต่อเนื่องกัน การจ าแนกลักษณะนี้ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ 1 การมีส่วนร่วมแบบถูกกระท า (passive participation) ทั้งนี้เป็นขั้นเริ่มแรก
ซึ่งถือว่าการมีส่วนร่วมนั้นเป็นการยอมรับ (accepting) หรือการเพ่ิม (gaining) การเข้าถึงผลประโยชน์
ที่เป็นรูปธรรมหรือการช่วยเหลือปัจจัยการด ารงชีวิตเฉพาะหน้าบางประการ ส าหรับผู้ที่เข้าไปเกี่ยวพันกับ
โครงการพัฒนา ซึ่งอาจจะหมายถึง บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกเฉพาะซึ่งไม่เคยมีมาก่อน หรือหมายถึง
การปรับปรุงหรือการแนะน ารูปแบบการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่ 

ประเภทที่ 2 การมีส่วนร่วมแบบสะท้อนการถูกกระท า (passive/reflective participation) 
การมีส่วนร่วมประเภทนี้เป็นส่วนต่อเนื่องจากประเภทที่หนึ่ง โดยถือว่าการมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรม
ทางการศึกษาบางประการที่สามารถช่วยให้ประชาชนเข้าใจสาเหตุของสภาพการณ์ต่างๆ เช่น การด้อยพัฒนา 
และเข้าใจปัญหา ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยการจัดท าโครงการพัฒนา 

ประเภทที่ 3 การมีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้น (active participation) การมีส่วนร่วม
ในขั้นที่ 3 นี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์กรหรือบุคคลระดับพ้ืนฐาน (grass roots) ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์
จากโครงการ หรือท าการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับกว้างๆ จากกลุ่มอื่นๆ ทั่วๆ ไป  ที่มีอยู่
ในส่วนต่างๆ ของสังคม นอกเหนือไปจากกลุ่มผลประโยชน์เอง โดยปกติแล้วการมีส่วนร่วมในมิตินี้รวมไปถึง
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องค์กรในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วและมีขอบข่ายที่ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
ผลกระทบด้วย 

ประเภทที่ 4 การมีส่วนร่วมแบบสะท้อนความกระตือรือร้น (active/reflective participation) 
ขั้นนี้เสริมต่อจากขั้นการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นเป็นการสะท้อนหรือการประเมินเกี่ยวกับข้อจ ากัด 
และทางเลือกต่างๆ ของโครงการภายใต้บริบทระดับชาติ ภายใต้เงื่อนไขเดิมของโครงการที่มีอยู่ โดยปกติ
จะรวมถึงการออกแบบการก่อรูปหรือการประเมินเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางเลือกของโครงการพัฒนา
ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะความจ าเพาะของโครงการ และลักษณะทั่วไปของสังคมที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเน้นการเข้าร่วมตั้งแต่การศึกษา ตัดสินใจไปจนถึงการประเมินและควบคุม  จะเห็นว่าแนวคิด
การมีส่วนร่วมนี้ มองความเข้มของการมีส่วนร่วมว่ามีพิสัยตั้งแต่การมีส่วนร่วมแบบเป็นฝ่ายถูกระท าไปจนถึง
การเป็นผู้กระท าโดยตนเอง 

แนวคิดเกี่ยวกับระดับความเข้มของการมีส่วนร่วมที่เสนอมาทั้งหมดนี้จะเห็นว่าการมีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่มขึ้นไปมีอิทธิพลต่อกันและกันในการจัดท าแผนการก าหนด
นโยบายและการตัดสินใจ โดยในการวัดความเข้มของการมีส่วนร่วม สามารถวัดได้จากปริมาณของอิทธิพล
ของกลุ่มบุคคลผู้เข้าไปร่วมกิจกรรมที่มีต่อบุคคลอ่ืน และแนวคิดที่มองการมีส่วนร่วมในลักษณะปริมาณ
อิทธิพลที่บุคคล มีต่อการตัดสินใจนั้นเป็นลักษณะการมีส่วนร่วมในมิติเชิงคุณภาพ  ในการวัดการมีส่วนร่วม
ในมิติเชิงคุณภาพเกี่ยวกับระดับความเข้มของการมีส่วนร่วมหรือปริมาณอิทธิพลที่บุคคลมีต่อบุคคลอ่ืนนี้  
มีการจ าแนกหลายแบบ แบบที่จ าแนกประเภทละเอียด เช่น แบบของอาร์นสไตน์ วัดได้ครอบคลุมแต่ท าได้ยาก
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากการมีส่วนร่วมในแต่ละระดับคาบเกี่ยวกัน เพื่อให้ผลในทางปฏิบัติ ควรก าหนด
กรอบระดับความเข้มของการมีส่วนร่วมกว้างๆ เป็น 3 ระดับ (บัญชร แก้วส่อง, 2539, หน้า 112) 

ระดับที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมเทียม (pseudo-participation) หรือการมีส่วนร่วม
แบบถูกกระท า (passive participation) การมีส่วนร่วมในระดับนี้ผู้เข้าร่วมไม่มีอ านาจใดๆ ในการตัดสินใจ
แต่เป็นฝ่ายกระท าตามการตัดสินใจของบุคคลอ่ืนเท่านั้น 

ระดับที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมบางส่วน (partial participation) การมีส่วนร่วมในระดับนี้ 
ผู้เข้าร่วมมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น แต่อ านาจในการตัดสินใจอยู่ที่บุคคลอื่น 

ระดับที่ 3 ระดับการมีส่วนร่วมที่แท้จริง (genuine participation) การมีส่วนร่วม
ในระดับนี้ความคิดเห็นของบุคคลที่เข้าร่วมได้รับการรับฟัง และยอมรับเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้เข้าร่วมนั่นเอง 

นอกจากนี้ ในกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจก าหนดความต้องการของตัวเอง การตัดสินใจใช้ทรัพยากร (ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, 2527, 
หน้า 2) โดยมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง สิทธิของประชาชนต่อการตัดสินใจ
นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดสรร (allocation) และการใช้ประโยชน์ (utilization) ของทรัพยากรเพ่ือการผลิต 
ซึ่งเป็นความจ าเป็นที่ประชาชนต้องเข้าร่วมในการวางแผนเพ่ือการกินดีอยู่ดี และสามารถตอบสนองต่อ
สิ่งที่เข้าถึง ซึ่งการพัฒนาให้คนจนได้รับประโยชน์เพื่อการผลิต การบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณะด้วย และการมีส่วนร่วมคือการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใ จในระดับต่างๆ 
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ทางการจัดการบริการทางการเมือง เพ่ือก าหนดความต้องการของชุมชนของตน การมีส่วนร่วมของประชาชน
ก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนสามารถที่จะแสดงออกซ่ึงความต้องการของตนการจัดล าดับ
ความส าคัญ การเข้าร่วมในการพัฒนา และได้รับประโยชน์จากการพัฒนานั้น โดยเน้นการให้อ านาจ
ในการตัดสินใจแก่ประชาชนในชนบทและเป็นกระบวนการกระท าที่ประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วน
ในการก าหนดการเปลี่ยนแปลง เพื่อประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจเพื่อตนเอง  
ทั้งนี้ โดยมิใช่การก าหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอกตามนิยามข้างต้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในฐานะสมาชิกของสังคม ไม่ว่าจะในบริบทของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
หรือวัฒนธรรม ย่อมเป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงพัฒนา การรับรู้และภูมิปัญญาในการก าหนดชีวิตของตน
อย่างเป็นตัวของตนเองในการจัดการควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่เ พ่ือประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ การที่ประชาชน
หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้ทรัพยากร ควบคุมการกระจาย
ทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้
และภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกในรูปของการมีส่วนร่วม 

การเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน  เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะขาดเสียมิได้
ในกระบวนการพัฒนาทางการเมือง และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนยังมีความส าคัญต่อการเมือง
ของประเทศอีกหลายประการ เช่น การยินยอมให้ประชาชนมีส่วนในการบริหารงานของแต่ละท้องถิ่น
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ  การยินยอมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเท่ากับเป็นการยอมรับว่าความต้องการของประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน และผู้ที่จะสามารถรู้ถึงความแตกต่างในความต้องการและสามารถตอบสนองได้
ตรงตามความต้องการนั้น ก็คือ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเอง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกของการชักน าให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมในระดับชาติต่อไป ดังนั้น การที่จะชักน าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
ระดับชาติ โดยไม่ยอมให้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นก็จะมีผลท า ให้การปกครองท้องถิ่นล้มเหลว 
ขณะเดียวกันการปกครองท้องถิ่นก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาการเมืองในระดับชาติต่อไป  การเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของระบอบการเมืองนั้นๆ  ทั้งนี้ เพราะการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนเท่ากับเป็นการยอมรับการปกครองของประเทศนั้นๆ  เป็นการปกครองของประชาชน
โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2533, หน้า 66-67) 

2.1.5 ระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด  
เพ่ือเสริมสร้างระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด  การมีความรู้ความเข้าใจถึง

เรื่องของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเป็นสิ่งส าคัญ และความสามารถในการใช้เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วม
จะเอ้ือต่อการบริการราชการแบบใหม่เป็นอย่างยิ่งเพราะจะน ามาสู่การเกิดความพึงพอใจของประชาชน 
(สถาบันพระปกเกล้า, 2551, หน้า 35) 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายระดับโดยวิธีการแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
อาจแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็นส าคัญ การแบ่งระดับขั้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้จากระดับต่ าสุดไปหาระดับสูงสุด ออกเป็น 7 ระดับ และจ านวน
ประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมในแต่ละระดับจะเป็นปฏิภาคกับระดับของการมีส่วนร่วม กล่ าวคือ ถ้าระดับ
การมีส่วนร่วมต่ า จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใดจ านวน
ประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามล าดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดับจากต่ าสุด
ไปหาสูงสุด ได้แก่ (สถาบันพระปกเกล้า, 2551, หน้า 36-39)  

1) ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ  
แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ วิธีการให้ข้อมูลอาจกระท า ได้หลายวิธี 
เช่น การแถลงข่าว  การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ดี เพ่ือป้องกันมิให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจดุลพินิจในการให้
หรือไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชน จึงควรมีข้อก าหนดให้รัฐบาลหรือเจ้ าหน้าที่ของรัฐต้องกระท า
และกระท าอย่างทั่วถึงด้วย ยกเว้น ข้อมูลบางประเภท เช่น เรื่องเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ เป็นต้น  

2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ 
เจ้าหน้าที่เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นในการประเมิน
ข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  เกี่ยวกับการบริหารราชการ และ
การบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงานราชการระดับจังหวัด แล้วขอความคิดเห็น
จากผู้ฟัง เป็นต้น  

3) ระดับการปรึกษาหารือ เป็นระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่าการเปิดรับ
ความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน เพ่ือประเมิน
ความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นหรือข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ
การเปิดกว้างรับฟัง ความคิดเห็น เป็นต้น  

4) ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็นเรื่อง
การมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และ
ผลที่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินการต่างๆ เหมาะสมที่จะใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
และมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

5) ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับขั้นที่สูงถัดไปจากระดับการวางแผนร่วมกัน คือ เป็นระดับ
ที่ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานกับประชาชนร่วมกันด าเนินการ เป็นขั้นการน าโครงการไปปฏิบัติร่วมกัน
เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

6) ระดับการร่วมติดตามตรวจสอบประเมินผล เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่มีผู้เข้าร่วมน้อย
แต่มีประโยชน์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ได้ รูปแบบ
ของการติดตามตรวจสอบหรือประเมินผล อาจอยู่ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
ที่มาจากหลายฝ่าย การสอบถาม ประชาชน โดยการท าการส ารวจเพื่อให้ประชาชนประเมิน เป็นต้น 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

34 

7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน  เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน 
เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงประชามติ  
มี 2 ประการ คือ ประการแรกการลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด  
อย่างน้อยขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสีย
ของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใด  และประการที่สองในประเทศ
ที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม  ซึ่งระดับ
ขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแสดงได้ ดังภาพ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4  แสดงระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่มา: (สถาบันพระปกเกล้า, 2551, หน้า 40) 
 

การควบคุมโดยประชาชน  
ระดับสูงสุดของการมีสว่นร่วม/

แก้ปัญหา ที่ขัดแย้งอยู่ทั้งหมด เชน่  
การลงประชามต ิ

ร่วมติดตามตรวจสอบ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ร่วมปฏบิัต ิ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

การวางแผนร่วมกัน 
การมสี่วนร่วมทีก่ว้างขึน้ มีความรับผิดชอบร่วมกันในการ

วางแผนและผลจะที่เกิดขึน้ ใช้ส าหรับประเด็นที่ซับซ้อน และ
มีข้อโต้แย้งมาก เชน่ กลุ่มที่ปรกึษา คณะวางแผน 

การปรึกษาหารือ 
การเจรจากนัอย่างเปน็ทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการ และ

ประชาชน เพือ่ประเมินความกา้วหน้า หรือระบุประเด็น หรือขอ้สงสัย
ต่างๆ เช่น การจัดประชมุ การจดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ 

การเปิดกว้างรับขอ้คิดเห็น 

การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน  
ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูล
มากขึน้และเพือ่ให้ประเดน็ในการประเมนิผลชัดเจนย่ิงขึ้น เช่น    การส ารวจ 

การบรรยายให้ประชาชนฟังถึงกจิกรรม แลว้รับข้อคดิเห็น 

การให้ข้อมูล 
เป็นวิธกีารที่ง่ายที่สุดของการติดตอ่สื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการและประชาชน เพือ่ให้ข้อมูลแก่

ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสนิใจของผู้วางแผนโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ แต่ไม่เปิดโอกาสให้มีการแสดง
ข้อคิดเหน็ หรอืเข้ามาเกี่ยวขอ้งใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนทิรรศการ การท า

หนังสือพิมพ์ให้ขอ้มูลเกี่ยวกับกจิกรรม 

สูง 

ต่ า 

ระดับของ 
การมีส่วนร่วม 

มาก 

น้อย 

มาก 

จ านวนประชาชน 
ที่เก่ียวข้อง 
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2.1.6 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
อรทัย ก๊กผล (2552, หน้า 26-28) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าในหน่วยงานใดก็ตาม

เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา เพราะการมีส่วนร่วมมีคุณประโยชน์หลากหลายประการอย่างไรก็ตาม  ประโยชน์
ที่จะได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นอยู่กับความจริงใจและความจริงจังในการด าเนินการ
ด้วยประโยชน์โดยทั่วไป คือ 

1) เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร
และความคิดเห็นต่างๆ จะช่วยให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนรอบคอบมากขึ้นนอกจากนั้น  
ยังช่วยให้เกิดทางเลือกใหม่ ท าให้การตัดสินใจรอบคอบและได้รับการยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะการตัดสินใจ
ที่กระทบกับประชาชนโดยตรง 

2) ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา  เมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น รับทราบข้อมูลค าอธิบายต่างๆ เห็นประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับ จะช่วยลด
ความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติแน่นอนว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีค่าใช้จ่าย
และใช้ระยะเวลา แต่เมื่อประชาชนยอมรับ การน าโครงการไปสู่การปฏิบัติจะรวดเร็วขึ้นซึ่งในประเด็นนี้
จะเห็นว่าโครงการของภาครัฐที่เร่งการตัดสินใจหรือปกปิด  เมื่อประชาชนทราบภายหลัง และต่อต้าน
บางโครงการน าไปสู่การปฏิบัติไม่ได้ ล่าช้าเป็นปี บางโครงการสามารถก่อสร้างได้เสร็จและประชาชน
ไม่ยอมให้เข้าไปด าเนินการ กลายเป็นอนุสาวรีย์ร้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายงบประมาณดังกล่าวสามารถ
น าไปสร้างคุณประโยชน์ได้มากมาย 

3) การสร้างฉันทามติ ส าหรับสถานการณ์ปัจจุบันการสร้างฉันทามติอาจเป็นเรื่องยาก  
สังคมเรากลายร่างเป็นพหุลักษณ์และต้องยอมรับความหลากหลายแตกต่างทางความคิด  กลไกที่ช่วยให้
ความแตกต่างนั้นได้มีการแลกเปลี่ยน คือ กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางหลักการ  เราเชื่อว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจช่วยป้องกันความขัดแย้งได้ แต่ในสังคมไทยที่ผ่านมาภาครัฐมักด าเนินการ
ตัดสินใจไปก่อน เมื่อประชาชนต่อต้านจึงจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งช้าไปแล้ว
หากเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้น จ าเป็นต้องใช้หลักการจัดการความขัดแย้งเข้ามาแทน ดังนั้น การมีส่วนร่วม
ของประชาชนจึงสามารถช่วยลดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

4) ร่วมมือในการน าไปปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อประสบความส าเร็จ จะท าให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

5) ช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน
ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความใกล้ชิด สร้างความสัมพันธ์ที่ดี  
สร้างความรู้สึกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของนักการเมืองเท่านั้น นอกจากนั้น 
ด้วยความใกล้ชิดผู้บริหารท้องถิ่นจะไวต่อความรู้สึกห่วงกังวลของประชาชน  และเกิดความตระหนัก
ในการตอบสนองต่อความกังวลของประชาชน 

6) ช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน : การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชน เพ่ือเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและเป็นเวทีฝึกผู้น าชุมชน 
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7) ช่วยท าให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น การมีส่วนร่วมเป็นการเพ่ิมทุนทางสังคม 
และช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นสอดคล้องกับการปกครองตามหลักประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 

เจมส์ แอล.เครย์ตัน (2551, หน้า 21-25) การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
1) คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น 
2) ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง 
3) สร้างฉันทามติ สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆ 
4) น าไปปฏิบัติง่ายขึ้น 
5) หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด 
6) คงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม 
7) มีการคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน 
8) ช่วยพัฒนาภาคประชาสังคม 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
 

2.2.1 สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งที่ท าให้เกิดการพังทลายโดยทั่วไปนั้น (กรมทรัพยากรธรณี , 2550, 

หน้า 38-39) ประกอบด้วย   
1) สาเหตุตามธรรมชาติ คือ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล การพังทลายของหน้าผาลดลง 

ท าให้ปริมาณตะกอนทดแทนมีปริมาณน้อย ปริมาณตะกอนจากทะเลที่พัดพาเข้าสู่ฝั่งลดลง คลื่นลมรุนแรง
ผิดปกติ กระแสน้ ามีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ทิศทางของคลื่นเปลี่ยนแปลง และปริมาณฝนตก
ที่มากกว่าปกติ   

2) สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์ที่ท าให้เกิดการพังทลายของชายฝั่ง ประกอบด้วย   
(1) การสร้างเขื่อนหรือฝายกั้นแม่น้ า เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการพังทลายของชายฝั่ง

ทะเล เนื่องจากตะกอนที่จะมาทับถมมีปริมาณน้อยลง เพราะตะกอนถูกกักไว้ที่เขื่อนหรือฝ าย รวมถึง
การดูดทรายในแม่น้ าเพ่ือใช้ในการก่อสร้างและเพื่อการถมที่  ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ตะกอนที่ลงสู่ทะเล
มีปริมาณน้อยลง   

(2) การสร้างก าแพงกันคลื่น (seawall) เขื่อนดักตะกอน (groins) เขื่อนหินทิ้ง (revetment) 
และแนวหินทิ้ง (riprap) ในบริเวณหนึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ เช่น อาจเกิดการกัดเซาะ
พ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณท้ายน้ า เนื่องจากตะกอนที่เคยพัดมาสะสมถูกดักและตกตะกอนอยู่ที่เขื่อนดักตะกอน  
นอกจากนั้น การก่อสร้างถาวรวัตถุเพ่ือการป้องกันชายฝั่งดังที่กล่าวมาท าให้ความลาดชันของชายหาดสูงขึ้น  
ซึ่งเป็นการเร่งให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งมากขึ้น  

(3) การก่อสร้างก าแพงปากแม่น้ า (jetty) ท าให้ตะกอนถูกส่งออกไปไกลจากบริเวณ
ชายฝั่งมากกว่าปกติท าให้ตะกอนสูญเสียออกไปจากระบบ ส่งผลให้ปริมาณตะกอนที่ตกทับถมบริเวณ
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ชายหาดมีน้อยลง และขัดขวางการพัดพาของตะกอนในแนวเข้า-ออกฝั่ง ก่อให้เกิดการพังทลายของชายฝั่ง 
นอกจากนี้การขุดลอกร่องน้ าน าตะกอนปากแม่น้ าไปทิ้งยังบริเวณอื่นก็เป็นการลดปริมาณของตะกอน
ที่ควรจะสะสมตัวตามธรรมชาติ   

(4) การก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณชายฝั่งท าให้เกิดร่องน้ าลึก (ช่องทางเดินเรือ) ที่ขวางกั้น
การไหลของตะกอนบริเวณชายฝั่ง รวมถึงสิ่งก่อสร้างบริเวณท่าเรือ เช่น สะพานเทียบเรือ ท่อขนถ่ายสินค้า 
ก็เป็นสิ่งกีดขวางการพัดพาของกระแสน้ า และตะกอนบริเวณชายฝั่ง และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของทิศทางคลื่นอีกด้วย 

(5) การถมสร้างชายหาดเทียม (beach nourishment) ซึ่งต้องมีการขุดทรายในทะเล
จากสถานที่หนึ่งมาถมในบริเวณชายหาดท าให้เกิดหลุมลึก ซึ่งเป็นการเร่งให้เ กิดการไหลของตะกอน
มาเติมเต็มในหลุมและมีผลต่อเนื่องถึงการพังทลายของชายฝั่งบริเวณใกล้เคียง 

3) สาเหตุจากการบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลหลายฉบับ ได้แก่ การควบคุมการก่อสร้างตามแนวชายฝั่ง
ที่เป็นสิ่งกีดขวางการเดินเรือและสิ่งล่วงล้ าล าน้ าของกรมเจ้าท่า การควบคุมการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
ตามแนวฝั่งทะเลของกรมโยธาธิการและผังเมือง การควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเลและแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติของกรมควบคุมมลพิษ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม เรื่อง 
ก าหนดขนาดและประเภทของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด าเนินการบังคับใช้กฎระเบียบ 
และกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งยังขาดกฎหมายควบคุมและฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลในองค์รวม 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556, หน้า 54) 

จากสาเหตุดังกล่าว  ท าให้การกัดเซาะรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้ป่าชายเลนเดิมถูกท าลาย  
ส่วนในบริเวณหาดขนานแผ่นดิน (mainland beaches) ลักษณะการกัดเซาะเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจาก
เมื่อมีสิ่งปลูกสร้างไปขวางทิศทางของกระแสน้ าท าให้เกิดการกัดเซาะพ้ืนที่ข้างเคียง และการกัดเซาะเกิดจาก
การขาดตะกอนสะสมตัวเพราะสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ไปขวางกั้นทางน้ า เช่น สะพาน ถนน การขุดทรายก่อสร้าง
ตามแม่น้ าล าคลอง ส่งผลกระทบให้ตะกอนบนบกลดลง ไม่สามารถไปชดเชยตะกอนที่อยู่บริเวณชายฝั่ง
ที่ถูกกัดเซาะได้เพียงพอ เมื่อถึงฤดูมรสุมหรือมีคลื่นลมมากระทบชายฝั่ง จึงพัดพาตะกอนออกไปจากชายฝั่ง   
นอกจากนี้ป่าไม้ต้นน้ า รวมทั้งต้นน้ าถูกท าลาย แม่น้ าเกิดการตื้นเขินขึ้นเ รื่อยๆ ประกอบกับมนุษย์
เข้าไปท ากิจกรรมอยู่บริเวณริมแม่น้ า จึงส่งผลต่อการลดปริมาณของตะกอนที่ไหลลงสู่แม่น้ าด้วยเช่นกัน 
โดยอัตราการกัดเซาะชายฝั่งทะเลรวมด้านอ่าวไทยและด้านอันดามันเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี ดังนี้ 

1) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ตั้งแต่
ภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน และภายใต้ฝั่งอ่าวไทยจะเกิดขึ้นในทุกจังหวัดบริเวณพ้ืนที่ราบน้ าขึ้น
ถึงบริเวณป่าชายเลน บริเวณหาดทรายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเขตอุตสาหกรรม และ
ที่อยู่อาศัยจากการส ารวจ พบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรง
เฉลี่ยมากกว่า 5 เมตร ระยะทางรวม 180.9 กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 ของแนวชายฝั่งอ่าวไทย
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เกิดขึ้นใน 12 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส และพ้ืนที่ที่มีอัตราการกัดเซาะปานกลาง
เฉลี่ย 1-5 เมตรต่อปี มี 16 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556, หน้า 54-55)  

ทั้งนี้ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ปากแม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
จนถึงปากแม่น้ าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและมีการกัดเซาะขั้นรุนแรงมากที่สุด  
ส่วนกรุงเทพมหานครปัจจุบันชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประสบกับปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงในอัตรา
การกัดเซาะประมาณ 4 เมตรต่อปี โดยในช่วงระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา ชายฝั่งบางขุนเทียนถูกน้ ากัดเซาะ
หายไปเป็นระยะทางกว่า 800-1,000 เมตร บริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนบางขุนเทียนถูกน้ าทะเลกัดเซาะ
จนปัจจุบันกลายเป็นผืนน้ าทะเล ซึ่งสังเกตได้จากหลักเขตกรุงเทพมหานคร ที่ขณะนี้ตั้งอยู่ในทะเลซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นแผ่นดินมาก่อน และจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งบางขุนเทียน 
โดยกรุงเทพมหานคร พบว่า การกัดเซาะในบริเวณดังกล่าวมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้ม
ที่กรุงเทพมหานคร จะสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งมากกว่า 50 เมตร ภายในระยะเวลา 10 ปี และส่วนพื้นที่
ป่าชายเลนด้านติดทะเล รวมถึงพื้นที่บ่อกุ้งจะหมดไปภายในระยะเวลา 30 ปี เพราะความแปรปรวน
ของกระแสคลื่นลม และผืนป่าชายเลนที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยปัจจุบันมีความหนาแน่นประมาณ 
50 เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ า เพราะป่าชายเลนที่สมบูรณ์จะต้องมีความหนาแน่นประมาณ 300 เมตร  
ประกอบกับชายฝั่งบางขุนเทียนมีค่าทรุดตัวประมาณ 1-2 เซนติเมตร และระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ย
ปีละ 0.2 เซนติเมตร ท าให้แนวโน้มของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียนยังคงมีอยู่ต่อไป (อดิศักดิ์ ขันตี, 
2557, หน้า 3) 

2) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านทะเลอันดามัน เกิดขึ้นน้อยกว่าชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
โดยพื้นที่ที่มีการกัดเซาะรุนแรงในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 5 เมตรต่อปี รวมระยะทาง 23.0 กิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.4 ของแนวชายฝั่งอันดามัน ใน 5 จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล และพ้ืนที่ที่มีอัตรา
การกัดเซาะปานกลางเฉลี่ย 1–5 เมตรต่อปีใน 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล  
โดยทั่วไปพบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอันดามันเกิดขึ้นในพ้ืนที่หาดทรายมากกว่าที่ราบน้ าขึ้น
ถึงต่อเนื่องกับป่าชายเลน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556, หน้า 56)  

2.2.2 ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลท าให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านระบบนิเวศ  
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเนื่องมาจากปัญหาการทับถม

ตัวของตะกอนเลนที่ถูกพัดพามาจากพ้ืนที่ที่ถูกกัดเซาะ ระบบนิเวศที่ส าคัญบริเวณชายฝั่งทะเล ได้แก่ ระบบ
นิเวศชายหาด ป่าชายเลน ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง เมื่อได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ
โดยตรงจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงห่วงโซ่
อาหาร พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่ประสบกับปัญหากัดเซาะจึงมีระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม สูญเสียพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ า 
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ชายฝั่งทะเลจากกระบวนการกัดเซาะท าให้ปริมาณผลผลิตและมูลค่าส่งออกของสินค้าสัตว์น้ าของประเทศ
ลดลง จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพและความเป็นผู้น าในการผลิตสัตว์น้ าของประเทศ  

2) ด้านเศรษฐกิจ 
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของชายฝั่ง 

ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในการพัฒนาประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรม บริการการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง  
รวมถึงเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนด้วย เนื่องจากประชาชนต้องสูญเสียที่ดินจากการกัดเซาะของน้ าทะเล
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิมท าให้มีรายได้ลดลง ภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นต้องเสียงบประมาณ
ของประเทศจ านวนมหาศาลเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยกา รก่อสร้าง
โครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น การก่อสร้างก าแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด รอดักทราย เขื่อนป้องกัน
คลื่นนอกชายฝั่งทะเลและโครงสร้างอ่ืนๆ จากข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เรื่อง 
กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเป็นวงเงินทั้งสิ้น 19,580.8 ล้านบาท 
ในการด าเนินโครงการ 933 โครงการ เพื่อการจัดการและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่  
23 จังหวัดของประเทศ 

3) ด้านสังคม 
ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งทะเลในหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะ

ไม่สามารถอยู่อาศัยในพ้ืนที่เดิมต่อไปได้ ต้องอพยพย้ายถิ่นไปยังพ้ืนที่อ่ืน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียวิถีชีวิต
ของชุมชนรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ดังจะเห็นได้จากการอพยพบ้านเรือนกว่า 10 หลังคาเรือน  
ในพ้ืนที่หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 11 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดหงส์ทอง
เช่นเดียวกับชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาโดยตลอด  
ท าให้ชาวบ้านอพยพย้ายครัวเรือนไปตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่อื่นจนเหลือจ านวนครัวเรือนเพียงประมาณ 
100 ครัวเรือน จากเดิม ที่เคยมีประมาณ 200 ครัวเรือน (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2550, หน้า 27) นอกจากนี้ ศาสนสถานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนก็ได้รับ
ผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน 

โดยพบว่า วัดโคมนาราม ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งเดิมเคยตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ใกล้ฝั่ง แต่ต่อมาต้องย้ายไปตั้งห่างจากชายฝั่งมากขึ้น เพราะไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้ตลอดจน
พ้ืนที่ฝังศพของชุมชนบ้านปึก ต าบลนาทับ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พ้ืนที่บางส่วนถูกน้ าทะเลพัดหายไป
ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของสมาชิกในชุมชน (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2550, หน้า 71-72) 

4) ด้านคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่รุนแรงส่งผลให้ชุมชนต้องสูญเสียที่ดิน ที่ท ากิน และที่อยู่อาศัย 

ท าให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตไปจากเดิม ตลอดจนเกิดความไม่มั่นคงในกรรมสิทธิ์
ที่ดินของตน ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลต่อความม่ันคงในการด าเนินชีวิตในอนาคต นอกจากนี้การย้ายถิ่นฐาน
เพ่ือหนีปัญหาการกัดเซาะ ยังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติและเพื่อนบ้านห่างเหินไป รวมถึง
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ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนที่ตนเองไม่ถนัด ท าให้ชุมชนที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
มีคุณภาพชีวิตต่ าลง 

2.2.3 มาตรการป้องกันชายฝั่ง 
มาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (coastal protection measures) ที่นิยมใช้ในการแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่ง ประกอบด้วย มาตรการโครงสร้างแบบแข็ง (hard solution) และมาตรการโครงสร้าง
แบบอ่อน (soft solution) (พะยอม รัตนมณี, คะนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร และวิสุทธ์ โชติกเสถียร , 2551, 
หน้า 98) ดังนี้ 

1) มาตรการโครงสร้างแบบแข็ง (hard solution) 
มาตรการโครงสร้างแบบแข็ง (hard solution) ได้แก่ เขื่อนกันคลื่น (breakwater) 

เพื่อยับยั้งความเร็วของคลื่นที่จะเคลื่อนที่เข้าปะทะฝั่งก าแพงกันคลื่น (seawall) เพื่อป้องกันพื้นที่ชายฝั่ง
และสิ่งก่อสร้างในบริเวณชายฝั่งรอดักทราย (groins) รูปตัว I ตัว Y และตัว T เพื่อให้ตะกอนสะสมตัว
อยู่ในโครงสร้างดังกล่าว เป็นต้น 

2) มาตรการโครงสร้างแบบอ่อน (soft solution) 
มาตรการโครงสร้างแบบอ่อน (soft solution) ได้แก่ การสร้างหาดทราย (beach nourishment) 

เพ่ือน าทรายจ านวนมากมาถมบริเวณที่ถูกกัดเซาะ การสร้างเนินทราย (dune nourishment) เพ่ือน าทราย 
จ านวนมากมาถมบริเวณที่ถูกกัดเซาะท าเป็นเนินขึ้นและปลูกพืชเสริมเข้าไปเพื่อดักทรายที่พัดเข้าฝั่ง  
การปลูกป่าชายเลน (mangrove afforestation) ในบริเวณที่ถูกท าลาย และการก าหนดระยะร่นถอย 
(setback) เพ่ือลดระดับความเสียหายของสิ่งก่อสร้างบริเวณชายหาด โดยงดการก่อสร้างบริเวณที่เสี่ยง
ต่อการกัดเซาะ ทั้งสองมาตรการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ โดยมาตรการโครงสร้าง
แบบแข็งเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงในขั้นวิกฤติ แต่วิธีการนี้
จะส่งผลกระทบท าให้เกิดการกัดเซาะในพ้ืนที่ข้างเคียงส่วนมาตรการโครงสร้างแบบอ่อนเหมาะส าหรับพ้ืนที่
ที่ต้องการบูรณาการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งและมีคลื่นลมไม่รุนแรงนัก แต่จะสิ้นเปลืองงบประมาณ 
ในการบ ารุงรักษา นอกจากสองมาตรการดังกล่าว ยังมีการศึกษามาตรการการป้องกันปัญหาการกัดเซาะ
แบบอื่นๆ อีก เช่น การสร้างปะการังเทียมให้เป็นแนวกันคลื่นที่ไม่ส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ข้างเคียงและยังเป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าได้ด้วย ได้แก่ โครงการบูรณาการชายหาดหลังพายุเฮอริเคน ยอร์ช ในปี ค.ศ. 1998  
ที่ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน และโครงการฟ้ืนฟูชายหาดหลังพายุเฮอริเคนมิเชลล์ ในปี ค.ศ. 2002  
ที่เกาะแกรนด์เคแมน ในทะเลแคริเบียน (พะยอม รัตนมณี , คะนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร และวิสุทธ์ โชติกเสถียร, 
2551, หน้า 98) 

2.2.4 การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท ายุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประเทศไทย ประกอบด้วย 5 มาตรการ ดังนี้ 
1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพ้ืนที่ชายฝั่ง เพื่อใช้ในกระบวนการตัดสินใจ

วางแผนและด าเนินงาน  
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(1) ศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ชายฝั่งทั่วประเทศตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลที่เกิดข้ึนในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

(2) รวบรวม และจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
ของชุมชนในพื้นท่ีชายฝั่งโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่วิกฤติหรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 

(3) ท าระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและทันสมัยสามารถแสดงผลการประมวลข้อมูล 
สถานการณ์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศ เพ่ือใช้ในการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่วิกฤติ
หรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 

2) การมีส่วนร่วมในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
(2) เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน สถาบัน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่ง 
3) การจัดท าแผนแม่บท และ/หรือแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

เชิงบูรณาการในระดับพ้ืนที่ 
(1) สร้างโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ และขั้นตอน

การตัดสินใจวางแผน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทุกประเด็นปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อเนื่องและร่วมมือกัน
ปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ  

(2) จัดท าแผนบูรณาการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั่วประเทศและแผนยุทธศาสตร์
การจัดการพ้ืนที่วิกฤติและพ้ืนที่เร่งด่วน ซึ่งประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
นโยบายยุทธศาสตร์ และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 

4) การป้องกันแก้ไข และฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ชายฝั่ง 
(1) ก าหนดและจ าแนกเขตพื้นที่ที่มีปัญหากัดเซาะชายฝั่ งทะเล หรือมีแนวโน้ม

ที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกมาตรการจัดการป้องกัน แก้ไข หรือฟ้ืนฟู
พ้ืนที่แต่ละประเภท/แห่งตามความเหมาะสม  

(2) จัดท ายุทธศาสตร์การจัดการและแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน
ระดับท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่ง  

(3) แก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาการกัดเซาะให้กลับคืน
สู่สมดุลธรรมชาติหรือสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ตามศักยภาพ  

(4) ป้องกัน พ้ืนที่ที่มีความเสี่ ยงต่อการถูกกัดเซาะชายฝั่ งทะเลโดยการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติรักษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมในพ้ืนที่
อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ได้อย่างยั่งยืน 

(5) การพัฒนาระบบก ากับ ตรวจสอบ และควบคุมการด าเนินงาน ด้านการจัดการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ก าหนดกลไกในการติดตามและประเมินผล 
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ก. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่และเกี่ยวข้องให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้โดยเฉพาะในพ้ืนที่วิกฤติหรือพ้ืนที่เร่งด่วน 

ข. ก าหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่งทะเลตลอดจนจัดท าระบบประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ในระดับพ้ืนที ่

การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ ดินชายฝั่งให้เหมาะสมและได้ผล เช่น 
การก าหนดระยะร่นถอย (setback) ให้เป็นมาตรการเชิงนโยบายเพ่ือเป็นการลดระดับความเสียหาย
ของสิ่งก่อสร้างบริเวณชายหาด มีมาตรการการป้องกันและรักษาพื้นที่ชายฝั่งที่เหลืออยู่ การแก้ไขฟื้นฟู
ชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาการกัดเซาะและพังทลาย การสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมตลอดแนวชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างเป็นระบบ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ า
บางปะกงและชายฝั่งทะเล ภายใต้การศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ า
บางปะกง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมิตินิเวศต่างๆ ที่มีความส าคัญในปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
บริเวณปากแม่น้ าบางปะกง (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2550, 
หน้า 86-88)   

เมื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง จากแผนที่
ภูมิประเทศในปี พ.ศ. 2532 และปี พ.ศ. 2548 พบว่า มีความเปลี่ยนแปลงทั้งการกัดเซาะและการทับถม
ของตะกอน โดยมีพื้นที่ถูกกัดเซาะ 1,325 ไร่ และมีพื้นที่งอกจากการทับถมของตะกอน 1,2652 ไร่ 
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550, หน้า 88) 

ปัญหาชายฝั่งถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงและต่อเนื่ อง เกิดขึ้นบริเวณบ้านคลองเจริญไว้จนถึง
บ้านคลองสีลัง บริเวณทิศตะวันตกของปากแม่น้ าบางปะกง ในเขตต าบลสองคลอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมเป็นระยะทางยาวประมาณ 9 กิโลเมตร โดยจากการรวบรวมผลการศึกษา พบว่า ในช่วง
ระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะหายไปเป็นระยะทาง 200-400 เมตร หรือมีอัตรา
การกัดเซาะประมาณ 12 เมตรต่อปี สาเหตุเนื่องจากแนวชายฝั่งเดิมซึ่งเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ถูกเปลี่ยนแปลงไป
เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และพ้ืนที่เพ่ือการอุตสาหกรรม ท าให้แนวก าบังคลื่นลมตามธรรมชาติถูกท าลายลง 
รวมทั้งการท าประมงแบบอวนลากหรืออวนรุน ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของตะกอนออกไปจากชายฝั่ง 

ปัญหาการตกตะกอนในแม่น้ าบางปะกง ท าให้ล าน้ าตื้นเขิน พบมากบริเวณต าบลท่าข้าม สาเหตุ
เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเป็นคุ้งน้ าด้านในซึ่งกระแสน้ าในบริเวณนี้จะไหลช้า ท าให้มีการตกตะกอนได้ง่าย
ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ สาเหตุที่ส าคัญอีกประการ คือ การเลี้ยงปลาในกระชังที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม
ซึ่งมีจ านวน 111 ราย พ้ืนที่รวมประมาณ 10 ไร่ ในปี พ.ศ. 2538 เพ่ิมจ านวนเป็น 235 ราย พ้ืนที่รวมประมาณ 
59 ไร่ ในปี พ.ศ. 2551 (ส านักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2551, หน้า 32) เป็นสาเหตุท าให้กีดขวาง 
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การไหลของกระแสน้ า ส่งผลให้กระแสน้ าในบริเวณนี้ไหลช้าลงและเกิดการตกตะกอนในขณะเดียวกัน
ผู้เลี้ยงไม่มีการดูดเลนใต้กระชัง จึงท าให้มีตะกอนสะสมเพิ่มมากขึ้น 

2.2.5 บทสรุปปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของไทย 
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของไทยมีสาเหตุ 2 ประการ คือ 

1) สาเหตุจากกระบวนการตามธรรมชาติ เช่น ลมมรสุมและพายุซึ่งท าให้มวลทรายที่ถูกพัด
พาออกไปจากชายฝั่ง และมวลทรายที่ถูกพัดพาเข้ามานั้นไม่สมดุลกัน แต่กระบวนการธรรมชาติที่มีผลกระทบ
มากที่สุดในปัจจุบัน คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเนื่องจากระดับน้ าทะเลเพิ่มสูงขึ้น ท าให้
น้ าทะเลรุกเข้าไปแผ่นดินมากขึ้น ส่งผลให้ชายฝั่งทะเลเกิดการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงขึ้น 

2) สาเหตุจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน การสร้างเขื่อน และ
อ่างเก็บน้ าบริเวณต้นน้ าท าให้การไหลของกระแสน้ าเกิดการชะลอตัว ตะกอนบางส่วนถูกกักไว้ที่บริเวณ
เหนือเขื่อน การสูบน้ าบาดาลมีส่วนท าให้เกิดการทรุดตัวของดิน แต่การกระท าของมนุษย์ที่มีผลกระทบ
มากที่สุดคือการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งเพ่ือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้มีการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลเป็นจ านวนมาก เช่น การสร้างนิคมอุตสาหกรรม การสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง การก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก 
ที่ไม่ค านึงถึงสภาพพ้ืนที่ตามเป็นจริง เช่น ทางเดินของน้ า ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรณีวิทยา
ของชายฝั่ง ทรัพยากร และระบบนิเวศในบริเวณนั้น ท าให้ขาดความสมดุล และน าไปสู่การเกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งได้ง่าย 

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งส่วนใหญ่มักเน้นการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม เช่น ก าแพง
ป้องกันคลื่น (seawall) คันดักทราย (groins) เขื่อนกันคลื่น (breakwater) วิธีการเหล่านี้เป็นการแก้ไข
ที่มักจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ท าให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่อง ดังนั้น รัฐบาลจึงต้อง
ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงธรรมชาติให้มากขึ้น เช่น การสร้างหาดทราย (beach nourishment) 
เป็นการดูดทรายหรือน าทรายมาถมในบริเวณที่ถูกกัดเซาะ การสร้างเนินทราย (dune nourishment) 
เป็นการน าทรายมาถมให้สูงเลียนแบบเนินทรายเดิมที่ถู กท าลายไป และน าพืชบางชนิดที่สามารถ
ขึ้นในเนินทรายปลูกเสริมเพ่ือดักทราย การปลูกป่าชายเลนในบริเวณที่ถูกท าลายไปการฟ้ืนฟูป่าชายเลน
ป่าชายหาด ปะการัง และหญ้าทะเล ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ แม้อาจจะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 
 

ถ้าจะกล่าวว่า “ชายฝั่งทะเลนั้น เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของมนุษย์” ก็คงจะไม่ผิดนัก 
เนื่องจากเป็นบริเวณที่มนุษย์ได้มีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด และบทบาทส าคัญต่อมนุษย์
ในด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

เมื่อเราเดินทางมาถึงชายฝั่งทะเลได้พบกับทัศนียภาพอันแสนเพลินใจ ชวนให้กลับมาเยือนอีกครั้ง 
สิ่งเหล่านี้ คือ ชายฝั่งทะเลเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลทางเศรษฐกิจต่อชุมชนในบริเวณนั้น
เรามองเห็นชาวประมงก าลังจับสัตว์ทะเล แสดงให้เห็นว่าชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญ เมื่อมองลึกลงไป 
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ทรายแต่ละเม็ด หินแต่ละก้อน ก็เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเหล่านี้  
เมื่อรวมกันเข้าก็เป็นระบบนิเวศชายฝั่งทะเลนั้นเอง  

ขอบเขตของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลนั้นบางครั้งเราก็ไม่สามารถระบุลงไปได้ชัดเจนมากนัก 
เนื่องจากลักษณะของชายฝั่งแต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกันออกไป แต่ในที่นี้ชายฝั่งทะเลจะหมายถึง ชายหาด
ที่ติดกับทะเลไปจนถึงบริเวณไหล่ทวีป (continental shelf) ซึ่งบริเวณเหล่านี้นับว่ามีส่วนสัมพันธ์กับมนุษย์
อย่างลึกซึ้งมากท่ีสุด 

เมื่อเราสามารถก าหนดขอบเขตของชายฝั่งทะเลได้แล้ว ต่อไปเรามาดูว่าในบริเวณเหล่านี้
ประกอบด้วยระบบนิเวศที่ส าคัญอะไรบ้าง ถ้าเราไม่เคยได้สัมผัสกับทะเลแล้ว คงจะนึกไม่ออกแต่ถ้าเรา
ได้สัมผัสกับทะเลคงจะพอนึกทบทวนดูได้บ้าง อย่างแรกเลยเรามาเที่ยวบางแสน ซึ่งมีหาดเป็นทราย นั่นคือ   
ระบบนิเวศหาดทราย บริเวณแหลมแท่นของหาดบางแสน มีก้อนหินใหญ่น้อยอยู่เต็มชายหาด สิ่งนี้คือ ระบบ
นิเวศหาดหิน แถวบริเวณเมืองใหม่ชลบุรี มีชายหาดที่เป็นโคลน เราจะเรียกว่าระบบนิเวศหาดโคลน  
ทั้งสามระบบนิเวศนี้จะอยู่ในเขตที่เรียกว่า เขตน้ าขึ้นน้ าลงในบริเวณปากแม่น้ าที่มีน้ าจืดจากแผ่นดินไหลลงมา
บรรจบกับน้ าทะเล ท าให้น้ าในบริเวณนั้นกลายเป็นน้ ากร่อย และมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ สารอาหารต่างๆ 
รวมทั้งเกิดการสะสมตัวของหินตะกอนที่ชะล้างมาจากแผ่นดิน มีพรรณไม้นานาชนิดที่ชอบน้ ากร่อย  
กลายเป็นระบบนิเวศปากแม่น้ าหรือระบบนิเวศป่าชายเลนขึ้นมา ชายฝั่งทะเลบางแห่งมีหญ้าทะเล
ขึ้นอยู่มากมาย เราจะเรียกว่า ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลตามเกาะต่างๆ ที่มีปะการังเจริญขึ้นอยู่  
เราจะเรียกว่าระบบนิเวศแนวปะการัง จะเห็นได้ว่าการที่เราจะเรียกระบบนิเวศต่างๆ นี้ จะต้องดู
องค์ประกอบหลักท่ีมีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศนั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้   

1) ระบบนิเวศหาดทราย (sandy beach) หาดทราย นับว่าเป็นระบบนิเวศที่รู้จักกันดี
และพบได้ทั่วโลก และมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากหาดทรายเพ่ือกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การประมง  
การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ได้แก่ การกระท าของคลื่นและลม ซึ่งมีบทบาท
ความส าคัญมาที่สุดต่อสิ่งมีชีวิตในหาดทราย และมีผลต่อขนาดของดินตะกอน ลักษณะของพื้นทะเล  
ความคงที่อยู่ตัวของหาด ปริมาณออกซิเจนและปริมาณอินทรีย์สาร หาดทรายจะมีขนาดของเม็ดทราย
แตกต่างกันตามสถานที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และฤดูกาล สิ่งมีชีวิตที่พบในหาดทราย เราไม่ค่อยพบพืช
ขนาดใหญ่ แต่จะพบไดอะตอมที่อาศัยอยู่หน้าดินหรืออยู่ตามเม็ดทราย สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามหาดทราย
จะมีความสามารถพิเศษในการฝังตัว เช่น ปูหนุมาน มีขาที่แบนเป็นใบพาย ช่วยในการว่ายน้ าและพุ้ยทราย
ฝังตัวเอง ไส้เดือนทะเล มีการสร้างหินปูน หรือพวกที่มีล าตัวอ่อนนุ่มจะมีอวัยวะช่วยในการขุดรูหอยเสียบ
จะมีเท้าขนาดใหญ่ช่วยในการฝังตัว หอยตลับจะมีเปลือกหอยหนาแข็งแรง และจะยื่นท่อน้ าเข้าน้ าออก
เหนือพ้ืนทรายในช่วงเวลาน้ า 

2) ระบบนิเวศหาดหิน (rocky shore) หาดหิน เป็นลักษณะชายหาดที่ประกอบไปด้วย
หินต่างๆ ในบริเวณเขตน้ าขึ้นน้ าลง เรามักจะพบหาดหินตามเกาะต่างๆ หรือตามชายฝั่งทะเลที่เชื่อมติดต่อ
กับภูเขา จากการผุพังหรือการกัดเซาะของน้ าทะเล ท าให้เกิดซอกเล็กซอกน้อยอยู่มากมาย ท าให้หาดหิน
ค่อนข้างท่ีจะพบสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมาย รวมทั้งยังเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ าวัยอ่อนได้เป็นอย่างดี   
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในบริเวณหาดหิน ได้แก่ อิทธิพลของคลื่นลม น้ าขึ้นน้ าลง 
ความร้อน ความแห้งแล้ง ส่งผลท าให้สิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่ต้องมีการปรับตัวเอง ทั้งทางด้านรูปร่าง
และการยึดเกาะกับพื้นหินให้แน่น เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกพัดพาไปจากการซัดของคลื่น ตัวอย่างเช่น เพรียงหิน
และหอยนางรม จะยึดติดอยู่กับหินตลอดชีวิต และมีเปลือกหนาปิดได้สนิท เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ า
ในร่างกายเมื่อเวลาน้ าลง พวกที่มีเส้นใยช่วยในการยึดเกาะ เช่น หอยแมลงภู่ ปูใบ้ และปูหิน ซึ่งมีเปลือกหอยแข็ง
และหนา สาหร่ายเห็ดหูหนูและสาหร่ายบางชนิดต้องมีส่วนที่ยึดเกาะกับก้อนหิน ปูแมงมุม มีการพรางตัว
ให้มีลักษณะคล้ายกับก้อนหิน รวมทั้งมีขาเรียวคมเพ่ือเกาะกับก้อนหินได้มั่นคงภายในหาดหินเมื่อเวลาน้ าลง  
ท าให้มีน้ าค้างอยู่ตามแอ่งหรือซอกต่างๆ เราเรียกแอ่งน้ านี้ว่า แอ่งน้ าขึ้นน้ าลง (tide pool) พืชและสัตว์ทะเล
ที่อาศัยอยู่ในแอ่งน้ านี้ จะต้องมีการปรับตัวได้ดีมากต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น ออกซิเจนที่ลดน้อยลง และความเค็ม
ที่เพิ่มขึ้น สัตว์ที่พบในแอ่งนี้ ได้แก่ ดอกไม้ทะเล หอยทะเล จ าพวกหอยขี้นก สาหร่ายบางชนิด เพรียงหิน 
เหล่านี้เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่ควรระวังเมื่อเราไปศึกษาธรรมชาตินิเวศของหาดหิน เมื่อพลิกก้อนหินขึ้นศึกษา และ
เมื่อศึกษาเสร็จแล้วต้องพลิกกลับลงไปเช่นเดิม เพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ก้อนหินจะไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และจะท าให้มันตายได้ จึงต้องการท าให้มันกลับไปในสิ่งแวดล้อม ที่
มันเคยอาศัยอยู่  

3) ระบบนิเวศปากแม่น้ า หรือระบบนิเวศป่าชายเลน (estuary and mangrove forest) 
บริเวณปากแม่น้ าหรือบริเวณน้ ากร่อย เป็นบริเวณท่ีน้ าจืดจากแม่น้ าไหลมาบรรจบกับทะเล ท าให้น้ าบริเวณนี้
มีการเปลี่ยนแปลงของความเค็มอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามบริเวณนี้นับว่ามีความอุดมสมบูรณ์มาก  
เนื่องจากแม่น้ าได้พัดพาเอาตะกอนแร่ธาตุ สารอาหารต่างๆ จากต้นน้ าลงมาด้วย ท าให้เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากมาย นอกจากนี้แล้ว ในบริเวณนี้เรายังพบป่าชายเลนซึ่งมีพรรณไม้ต่างๆ 
เช่น ต้นโกงกาง แสม ล าพู ล าแพน เป็นต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ที่อาศัยอยู่บริเวณน้ ากร่อย  และเป็นดินเลนได้
เป็นอย่างดี ป่าชายเลนนี้นับว่ามีคุณประโยชน์มากมายต่อระบบนิเวศทางทะเล รากของต้นโกงกาง และ
แสมจะรุงรังซับซ้อน เพื่อช่วยยึดล าต้นที่เจริญอยู่บนดินเลน ท าให้มีช่องเล็กช่องน้อยเหมาะสมส าหรับ
การหลบซ่อนของสัตว์น้ าวัยอ่อน บริเวณนี้จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าเป็นจ านวนมาก รากของต้นไม้
ยังช่วยดักดินตะกอนไม่ให้พัดพาลงสู่ทะเลมากนักและเกิดเป็นแผ่นดินใหม่เพ่ิมขึ้นอยู่ตลอดเวลา ป่าชายเลน
ยังช่วยก าบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี ตัวต้นไม้ยังมีคุณค่าสูง โดยน าไปเผาถ่านที่มีคุณภาพ และสารสกัดทางเคมี
สามารถน าไปใช้อุตสาหกรรมได้ เช่น แทนนิน ชาโปนิน เป็นต้น แต่เป็นที่น่าวิตกอย่างยิ่งที่ในปัจจุบัน บริเวณ
ปากแม่น้ าและป่าชายเลนก าลังสูญ เสียและเสื่อมโทรมลง โดยปัญหามลพิษต่างๆ จากแม่น้ า
และการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จึงควรที่จะช่วยป้องกันรักษาเอาไว้ให้ด ารงอยู่
ตลอดไป 

สัตว์ที่พบในบริเวณปากแม่น้ าและป่าชายเลน มีความหลากหลายมาก ทั้งจ านวนชนิด
และความหนาแน่นของประชากร โดยที่ทั้งพวกท่ีอยู่อย่างถาวรและที่อยู่ชั่วคราว การที่มีสัตว์อาศัยอยู่มากนั้น 
เนื่องจากบริเวณนี้มีแหล่งที่อยู่อาศัยมากมาย เช่น 

พวกท่ีอยู่อาศัยตามพ้ืนผิวดิน ได้แก่ ปลาดีน ปูเสฉวน หอยทะเลบางชนิด ฯลฯ 
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พวกที่อยู่ตามใต้ผิวดิน รวมทั้งที่ขุดรูอยู่ ได้แก่ ไส้เดือนทะเล ปูแสม ปูก้ามดาบ กุ้ง
ดีดขัน ฯลฯ 

พวกที่อาศัยอยู่ในน้ า ได้แก่ กุ้งชนิดต่างๆ เช่น กุ้งตาแดง กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาด า  
ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากะพงขาว ปลาเก๋า ปลากระบอก เป็นต้น รวมทั้งพวกที่อยู่ตามร่องน้ า เช่น ปู ปลา 
กุ้ง งู จระเข้ และกบ เป็นต้น 

พวกที่อยู่อาศัยตามต้นไม้ ใบไม้ รากโกงกาง ได้แก่ หอยนางรม ทากทะเล หอยขี้นก 
ปูแสม เพรียงหิน แมลง นกชนิดต่างๆ ตลอดจนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมบางชนิด เช่น ลิงแสม ค่าง อาศัยอยู่
เพ่ือใช้เป็นแหล่งผสมพันธุ์หรือวางไข่ และเป็นแหล่งอาหาร 

4) ระบบนิเวศหาดโคลน (muddy shore) หาดโคลน เป็นบริเวณท่ีมีขนาดดินตะกอนเล็กมาก 
เนื่องจากคลื่นไม่รุนแรง ท าให้ดินตะกอนขนาดเล็กมากๆ ตกตะกอน (เป็นโคลน) เช่น บริเวณปากแม่น้ า  
อ่าวที่มีก าบัง อ่าวปิด ทะเลสาบ (lagoon) เป็นต้น 

หาดโคลนเป็นหาดที่มีความชันน้อย หรือค่อนข้างราบมากกว่าหาดทราย เนื่องจาก
หาดโคลนมีดินตะกอนขนาดเล็กมาก รวมกับลักษณะของหาดไม่ชัน ท าให้น้ าในดินไหลไปยังบริเวณอ่ืนได้ยาก 
และถูกเก็บกักไว้ภายในดิน ตลอดจนมีแบคทีเรียอาศัยอยู่มาก ท าให้ปริมาณออกซิเจนในดินลดลง ท าให้
บริเวณนี้ขาดออกซิเจน (anaerobic condition) ในบริเวณหาดโคลนยังมีอินทรีย์สารสูง ท าให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่  
โดยมันต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เช่น ฝังตัวลงไปในโคลนหรือสร้างท่อ และอยู่ในท่อนั้น และ
ปรับตัวทางด้านสรีระวิทยาต่อสภาพการขาดออกซิเจน โดยมีตัวจับออกซิเจนเพิ่มข้ึน เช่น ฮีโมโกบิน  

สิ่งมีชีวิตที่พบในหาดโคลนมีไดอะตอมมาอาศัยอยู่มากตามผิวดิน (benthic diatom) 
ซึ่งพวกนี้จะท าให้ดินมีสีน้ าตาลอมเหลือง และอาจมีสาหร่ายขนาดใหญ่บ้าง เช่น สาหร่ายสีแดง (gracilaria) 
สาหร่ายสีเขียว (ulva and enteromorpha) โดยพวกนี้มักขึ้นตามฤดูกาล และในบริเวณน้ าลงต่ าสุด  

ในดินส่วนใหญ่มีแบคทีเรียอาศัยอยู่ในชั้นที่ไม่มีออกซิเจน และยังพบไส้เดือนทะเล  
หอยปากเป็ด หอย ครัสเตเชียนขนาดเล็กและใหญ่ เช่น ปูชนิดต่างๆ 

ลักษณะการกินอาหารที่พบมีทั้งที่กินอินทรียสารในดิน เช่น ไส้เดือนทะเล หอยสองฝา
บางชนิด และพวกที่กรองอาหารจากมวลน้ า ได้แก่ หอยสองฝาบางชนิด ครัสเตเชียนและไส้เดือนทะเล
บางชนิด โดยทั่วๆ ไปแล้ว พวกที่กินอินทรียสารในดินจะพบในดินตะกอนขนาดเล็ก ส่วนพวกที่กรองอาหาร
จากมวลน้ าจะพบในดินหยาบ ส่วนพวกที่กินเนื้อเป็นอาหาร ได้แก่ ปลา ไส้เดือนทะเลบางชนิด หอยฝาเดียว 
และปู ส่วนพวกกินพืชมีน้อย และพืชส่วนใหญ่จะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร โดยการแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ 

ส่วนแบคทีเรียจะถูกกินโดยหนอนตัวกลม และพวกที่กินอินทรียสารในดิน ซึ่งทั้งสอง
จะถูกกินโดยสัตว์กินเนื้อ หอย ไส้เดือนทะเลบางชนิด รวมทั้งปลาและนก เป็นต้น 

5) ระบบนิเวศแนวปะการัง (coral reef) แนวปะการัง เป็นระบบนิเวศหนึ่งที่มีความส าคัญ
ในท้องทะเล ประกอบด้วย ปะการัง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนห่อหุ้มตัวอ่อนนุ่มของปะการัง  
อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม หรือที่เรียกว่า โคโลนี (colony) และมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไป บางชนิดเป็นก้อน 
เป็นกิ่งแตกแขนงคลายเขากวาง เป็นพุ่มไม้ เป็นแผ่นแบนเรียงซ้อนกัน เป็นต้น จากรูปทรงต่างๆ นี้  
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เมื่อมาเจริญอยู่ในบริเวณเดียวกันก็จะก่อให้เกิดเป็นแนวหรือเป็นสัน และมีความซับซ้อน ช่องเล็ก ช่องน้อย
เหมาะส าหรับเป็นที่หลบภัยและซุกซ่อนตัวของสัตว์น้ านานาชนิด  

แนวปะการังจึงเป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งมีชีวิตนานาชนิด มาด ารงชีวิต
ภายใต้บทบาทของตนเองในระบบนิเวศ แนวปะการังจึงทรงคุณค่าต่อมนุษย์และธรรมชาติในท้องทะเล  
ไม่ด้อยไปกว่าระบบนิเวศอ่ืนๆ เลย ประโยชน์ที่เห็นได้ชัด คือ การใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล ป้องกันชายฝั่งทะเลจากคลื่น รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยในด้านต่างๆ  
ในปัจจุบันแนวปะการังก าลังเสื่อมสภาพลงจากปัญหาต่างๆ ได้แก่ การประมงผิดวิธี การทิ้งสมอเรือ
ท าให้ปะการังแตกหัก การเหยียบย่ าของนักด าน้ าที่ขาดความระมัดระวังมลพิษต่างๆ จากกิจกรรมของมนุษย์ 
เช่น ของเสีย วัตถุมีพิษ เป็นต้น 

6) ระบบนิเวศหญ้าทะเล (seagrass beds) แหล่งหญ้าทะเล เป็นระบบนิเวศหนึ่งที่ผู้คน
เพ่ิงจะให้ความสนใจ เมื่อไม่นานมานี้เอง แต่มีความส าคัญไม่น้อยกว่าระบบนิเวศอื่นๆ หญ้าทะเล เป็นพืช
มีดอกที่ปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ตามพ้ืนท้องทะเลที่เป็นโคลนละเอียดถึงทรายหยาบ พบบริเวณน้ ากร่อย 
จนถึงเขตแนวปะการังทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน แหล่งหญ้าทะเลท าหน้าที่เสมือนระบบนิเวศ
ที่เชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศป่าชายเลนและแนวปะการัง มีสัตว์น้ าบางชนิดที่อพยพหากินไปมาระหว่าง
หญ้าทะเลกับป่าชายเลน และหญ้าทะเลกับแนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเลยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น้ านานาชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ลูกปลาเก๋า ปูม้า ปลิงทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของพะยูน สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกในปัจจุบันแหล่งหญ้าทะเลก าลังประสบปัญหา
เรื่อง เรืออวนรุนซึ่งท าการประมงโดยรุนอวนไปตามพ้ืนทะเล ท าให้หญ้าทะเลฉีกขาด และล้มตาย
เป็นจ านวนมาก 

จะเห็นได้ว่า ในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายทางระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอยู่มากมาย  
แต่ละระบบจะท าหน้าที่ตามบทบาทของมัน และมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตลอดเวลา การท าลายหรือท าให้
ระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่งเสื่อมโทรมลง ย่อมที่จะกระทบกระเทือนกับอีกระบบนิเวศไม่มากก็น้อย  
เราจึงควรที่จะศึกษาและเข้าใจธรรมชาติให้ลึกซึ้งละเอียดถี่ถ้วน เพื่อที่จะได้ช่วยป้องกันรักษาระบบนิเวศ
เหล่านี้ให้ด ารงคงอยู่ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน (สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2553, หน้า 88-90) 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 
 

ทฤษฎีการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากผลงานเรื่องนักแก้ปัญหาทั่วไป (general problem 
solver) ของ Ernest & Newell (1969, p. 33) และ Newell & Simon (1972, p. 69) ซึ่งเป็นทฤษฎี
การแก้ปัญหาของมนุษย์ (human problem solving) ในรูปแบบของโปรแกรมที่เป็นสถานการณ์จ าลอง
ผลงานนี้ช่วยวางรากฐานกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการประมวลสารสนเทศส าหรับศึกษา เรื่อง การแก้ปัญหา  
หลักการของทฤษฎีนี้ คือ พฤติกรรมการแก้ปัญหาประกอบด้วย “วิธีการ-ปลายทาง-วิเคราะห์” ซึ่งเป็นการน า
ปัญหามาแตกออกเป็นองค์ประกอบหรือเป้าหมายย่อยๆ  แล้วจึงจัดการแก้ไขเป้าหมายย่อยๆ เหล่านั้น
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ทีละเรื่อง แนวคิดนี้ตรงกันข้ามกับ Wertheimer (1959, p. 104) นักจิตวิทยาในกลุ่มทฤษฎีเกสตอลต์ 
ซึ่งท าการวิจัยเรื่องการแก้ปัญหาและให้ความส าคัญด้านความเข้าใจเรื่องโครงสร้างของปัญหา  โดยเชื่อว่า
พฤติกรรมการแก้ปัญหาที่ประสบผลส าเร็จเป็นเพราะบุคคลผู้นั้นสามารถมองเห็นโครงสร้างโดยรวมทั้งหมด
ของปัญหา หลักการของทฤษฎีนี้ คือ ผู้เรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการค้นพบธรรมชาติของปัญหา
หรือประเด็นหัวข้อที่ต้องการแก้ไขสิ่งที่เป็นช่องว่าง ความไม่ลงรอยกัน หรือสิ่งรบกวนต่างๆ  เป็นสิ่งเร้า
ที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ การเรียนการสอนจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของกฎองค์กร ประกอบด้วย ความใกล้เคียง  
การปกปิด ความคล้ายคลึง และความเรียบง่าย 

DeBono (1971, 1991, p. 115) เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้วิธีการคิด
แบบนอกกรอบ โดยเชื่อว่าปัญหาส่วนใหญ่ต้องการมุมมองที่แตกต่างจึงจะแก้ไขได้ส าเร็จ วิธีการที่จะท าให้
ได้มุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับปัญหา คือ การแยกปัญหาเป็นส่วนๆ แล้วน ากลับมารวมกลุ่มเข้าด้วยกัน
ในลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมหรือสุ่มบางส่วนมารวมกัน หลักการนี้เสนอองค์ประกอบในการแก้ปัญหา 
4 ประการ คือ 1) ค้นหาความคิดเด่นๆ ที่เป็นหลักในท าความเข้าใจกับปัญหา 2) ค้นหาวิธีการที่แตกต่าง
ออกไปในการมองปัญหา 3) ปล่อยวางการคิดแบบยึดติด และ 4) ให้โอกาสตนเองในการเปิดรับความคิดอ่ืนๆ 

McNamara (1999, p. 25) กล่าวว่า วิธีการแก้ปัญหามีหลากหลายวิธี ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาใด
ที่จะสามารถแก้ปัญหาทุกเรื่องได้ แต่มีแนวปฏิบัติพ้ืนฐานที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ โดยต้องมี
การฝึกใช้เสียก่อน เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยจนสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ ขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้ 

1) ระบุปัญหา ขั้นนี้เป็นขั้นที่คนส่วนใหญ่มักจะสับสน กล่าวคือ จะเริ่มด้วยการคิดว่าสิ่งนั้น
เป็นปัญหา แทนที่จะท าความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าท าไมจึงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหา การระบุปัญหา
ต้องอาศัยข้อมูลจากตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการตั้งค าถาม อาทิ อะไรคือสิ่งที่เห็นว่าเป็นสาเหตุที่
ท าให้คิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ปัญหาที่ว่านั้นเกิดขึ้นที่ไหน  เกิดขึ้นอย่างไร เกิดขึ้นเมื่อใด ก าลังเกิดขึ้นกับใคร 
และท าไมจึงเกิดขึ้น จากนั้นให้เขียนอธิบายว่าสิ่งที่ก าลังเกิดในขณะนั้น โดยแท้จริงควรจะเป็นอย่างไร  
ต้องพยายามอธิบายให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เขียนอย่างเจาะจง และครอบคลุมประเด็นว่าอะไร ที่ไหน 
อย่างไร กับใคร และท าไม 

(1) เมื่อถึงจุดนี้ หากปัญหายังดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน  ควรระบุปัญหา
ให้กระจายออกมาแบบย่อยๆ ลงไปอีก โดยตั้งค าถามซ้ าอย่างเดิมจนกว่าจะได้ค าอธิบายส าหรับปัญหาต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องมากพอ 

(2) ท าการตรวจสอบว่าความเข้าใจที่มีต่อปัญหาต่างๆ นั้น มีความถูกต้องเพียงใด  
โดยการหารือกับสมาชิกในกลุ่มหรือบุคคลอื่น 

(3) น าปัญหาต่างๆ มาจัดความส าคัญ  หากพบว่ามีปัญหาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกัน
จ านวนหลายปัญหา ให้พิจารณาว่าปัญหาใดควรจัดการก่อนปัญหาใดจัดการทีหลัง ทั้งนี้ต้องแยกให้ชัดเจน
ระหว่างปัญหาที่มีความส าคัญกับปัญหาที่เป็นเรื่องฉุกเฉิน เพราะปัญหาที่มีความส าคัญเป็นปัญหา
ที่ต้องจัดการก่อน 
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(4) ท าความเข้าใจกับบทบาทของตนเองในปัญหานั้นให้ถูกต้อง เพราะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้บทบาทของผู้อื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อตนเองเครียดก็อาจมองว่าผู้อ่ืนเครียดเช่นเดียวกัน ซึ่งความจริง
อาจไม่เป็นเช่นนั้น 

2) มองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ในขั้นนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับข้อมูลน าเข้า
จากบุคคลอื่นซึ่งรับรู้ปัญหาและจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา การเก็บข้อมูลควรท าเป็นรายบุคคล
จะได้ข้อมูลมากกว่า ให้จดบันทึกสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของตนเองและสิ่งที่ได้ยินมาจากผู้อื่น จากนั้น
เขียนอธิบายสาเหตุของปัญหาในลักษณะที่ว่าอะไรก าลังเกิดขึ้น  เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด อย่างไรกับใคร 
และท าไม 

3) แจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ในขั้นนี้ควรให้บุคคลอ่ืนเข้ามา
มีส่วนร่วม ยกเว้นในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวให้ระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ได้
ทางเลือกหลายๆ ทางแล้วน ามาคัดกรองเพื่อหาแนวคิดที่ดีที่สุด การได้มาซึ่งความคิดที่หลากหลายนั้น  
ต้องระวังที่จะไม่ตัดสินว่าความคิดเหล่านั้นดีหรือไม่ดีให้จดบันทึกตามท่ีได้ยินมาเท่านั้น ทักษะที่เหมาะสมที่สุด
ในการจ าแนกสาเหตุของปัญหาคือการคิดเชิงระบบ (systems thinking) 

4) เลือกวิธีการแก้ปัญหา ในการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา ควรพิจารณาดังนี้ 
(1) วิธีการใดที่สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาว 
(2) วิธีการใดที่มีความเป็นจริงมากที่สุดในการแก้ปัญหาได้ส าเร็จ ในขณะนี้มีทรัพยากร

ส าหรับการแก้ปัญหาหรือไม่ จะจัดหามาใช้ได้หรือไม่ มีเวลาเพียงพอที่จะใช้วิธีการนี้หรือไม่ 
(3) อะไรคือความเสี่ยงของทางเลือกแต่ละวิธี 

5) วางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติหรือจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งในข้ันนี้มีสิ่งที่ต้องพิจารณา คือ 

(1) สถานการณ์จะเป็นอย่างไรเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว 
(2) มีขั้นตอนอะไรที่จะต้องท าในการน าทางเลือกที่ดีที่สุดไปแก้ปัญหา มีระบบ

หรือกระบวนการอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบ้าง 
(3) จะรู้ได้อย่างไรว่าขั้นตอนต่างๆ มีการปฏิบัติซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผน 
(4) ทรัพยากรอะไรบ้างที่ต้องการในประเด็นของบคุลากร เงิน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
(5) ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการน าวิธีการแก้ปัญหาไปปฏิบัติ ให้เขียนตารางที่แสดงเวลา

ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด และเวลาที่คาดหวังว่าจะเห็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จปรากฏขึ้น 
(6) ใครคือผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามแผน 
(7) เขียนค าตอบส าหรับค าถามท่ีกล่าวมาแล้ว และให้ถือว่านี่คือแผนปฏิบัติการ 
(8) สื่อสารท าความเข้าใจแผนนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการน าแผนไปปฏิบัติ ปัจจัยส าคัญ

ของขั้นตอนนี้ คือ การสังเกตและการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง 
6) ดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ซึ่งได้แก่ 

(1) เห็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดข้ึนตามตัวบ่งชี้หรือไม่ 
(2) แผนมีการด าเนินงานตามตารางที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
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(3) ถ้าแผนไม่ได้ด าเนินไปตามที่คาดหวังไว้ ให้พิจารณาว่า แผนมีความเป็นไปได้จริง
หรือไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะท าให้แผนส าเร็จตามก าหนดการหรือไม่ ควรมีสิ่งอ่ืนที่ต้องท าก่อนสิ่งที่ก าหนดไว้
แต่เดิมในแผนหรือไม ่ควรเปลี่ยนแผนหรือไม่ 

7) ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ในขั้นนี้วิธีหนึ่งที่ดีที่สุด
ในการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ คือ การกลับคืนสู่การปฏิบัติงามตามปกติแล้ว
สังเกตสถานการณ ์นอกจากนั้นมีประเด็นที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) ควรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นอีก 
(2) อะไรคือบทเรียนที่ได้จากการแก้ปัญหาครั้งนี้ ในเชิงความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือทักษะ 
(3) ควรมีการเขียนบันทึกสั้นๆ ถึงเหตุการณ์เด่นที่เป็นความส าเร็จในการพยายามแก้ปัญหา 

และสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้เรียนรู้แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้อง 
แนวปฏิบัติพ้ืนฐานนี้ มีการพัฒนาเป็นรูปแบบการแก้ปัญหาทั่วไป (general problem solving 

model) เพื่อใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) ระบุปัญหาในลักษณะของกลุ่ม
อาการผิดปกติหรือสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุของความผิดปกติ 2) รวบรวมข้อเท็จจริงที่จ าเป็นส าหรับการคัดแยก
สิ่งที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงออกมา 3) พิจารณาหาความเป็นไปได้ของการเกิดปัญหาโดยตัดทอนปัญหา
ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากข้อเท็จจริงในรายการที่รวบรวมไว้ 4) สร้างแผนปฏิบัติการจากปัญหาที่เหลืออยู่  
โดยวางแผนจัดการกับปัญหาเพียงครั้งละตัวแปรเดียว 5) น าแผนไปปฏิบัติทีละขั้นตอนอย่างระมัดระวัง 
พร้อมทั้งตรวจสอบเป็นระยะๆ ว่าอาการผิดปกติหายไปหรือไม่ 6) เมื่อเปลี่ยนตัวแปรที่ท าการแก้ไข 
ให้เก็บผลลัพธ์ของแต่ละครั้ง เพ่ือคัดแยกว่าสิ่งใดที่เป็นและไม่เป็นปัญหา และ 7) วิเคราะห์ผลเพ่ือตรวจสอบว่า
ปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ถ้าใช่ก็แสดงว่ากระบวนการแก้ไขส าเร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
พยอม รัตนมณี, คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร และวิสุทธิ์ โชติกเสถียร (2551) ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเล

ความยาว รวม 2,667 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัดติดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและด้านอันดามัน 
ความยาวชายฝั่งเกือบ 600 กิโลเมตร ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในระดับรุนแรงบางพ้ืนที่มีอัตรา
การกัดเซาะ มากกว่า 25 เมตรต่อปี การกัดเซาะชายฝั่งทะเลนอกจากจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียพ้ืนที่แล้ว 
ยังท าให้เกิดความเสียหายด้านทรัพยากรชายฝั่งอีกด้วย จากข้อมูลด้านภัยพิบัติพบว่า การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ในหลายพ้ืนที่มีแนวโน้มจะมีความถี่มากขึ้นและยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐบาล
ได้บรรจุปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นปัญหาภัยพิบัติระดับชาติ ทางหน่วยงานภาครัฐได้ใช้มาตรการ
ป้องกันชายฝั่งทะเลในรูปแบบต่างๆ ทั้งมาตรการแบบแข็งและมาตรการแบบอ่อน มาตรการแบบแข็ง
เน้นการก่อสร้างบริเวณชายฝั่งทะเล จึงเรียกว่า “การใช้โครงสร้าง” นิยมใช้เขื่อนกันคลื่น รอดักทราย 
ก าแพงกันคลื่น และหินหัวหาด ในการป้องกันชายฝั่ง โดยทั่วไปวิธีการเช่นนี้เหมาะสม ส าหรับพ้ืนที่ประสบปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งอย่างเรื้อรังยาวนาน ในขั้นวิกฤติมาตรการแบบแข็งมักมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
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เฉพาะบริเวณพ้ืนที่โครงการ แต่จะส่งผลกระทบท าให้เกิดการกัดเซาะพ้ืนที่ข้างเคียง ส่วนมาตรการแบบอ่อน
ที่นิยมใช้ คือ การสร้างหาดทรายและการปลูกป่าชายเลนที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่ที่ต้องการบูรณาการ
ทรัพยากรชายฝั่งซึ่งมีคลื่นลมไม่รุนแรง แต่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงมากที่ต้องบ ารุงรักษาอยู่เสมอ การศึกษาวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการองค์ความรู้กับโครงการป้องกันชายฝั่งทะเล โดยการออกแบบปะการังเทียม
ให้เป็นแนวกันคลื่นใต้น้ าเพื่อบรรเทาความรุนแรงของพลังงานคลื่น จึงเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้สูง
ในการป้องกันชายฝั่งได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ทั้งยังสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า แ ละ
ไม่บดบังทัศนียภาพของชายหาดอีกด้วยเนื่องจากเป็นโครงสร้างใต้น้ า โครงสร้างแบบแข็งซ่ึงเน้นประสิทธิภาพ
ในการป้องกันพ้ืนที่โครงการเป็นหลัก และมุ่งประสิทธิผลอย่างรวดเร็ว ซึ่งโครงสร้างแบบแข็งที่นิยมใช้  ได้แก่ 
เขื่อนกันคลื่นรอดักทราย ก าแพงกันคลื่น  และการน าแผ่นใยสังเคราะห์มาท าเป็นไส้กรอกทราย พบว่า
ในระยะยาวโครงสร้างมักส่งผลกระทบท าให้เกิดการกัดเซาะพ้ืนที่ชายฝั่งข้างเคียง ในขณะที่โครงสร้างแบบอ่อน
ก็มีความเหมะสมส าหรับพื้นที่ที่มีคลื่นลมไม่รุนแรงนัก และต้องมีการบ ารุงรักษาอยู่เสมอ ซึ่งโครงสร้าง
แบบอ่อนที่นิยมใช้ได้แก่การสร้างหาดทรายเทียม การสร้างเนินทราย การปลูกป่าชายเลน และการก าหนด
ระยะร่นถอย เมื่อประเมินแล้วพบว่าทางเลือกในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ทั้งหมดนั้นมีค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น โครงสร้างเขื่อนกันคลื่นใต้น้ าแบบปะการังเทียม (submerged artificial 
reef training: SMART) จึงน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้
โดยไม่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 

สุรชัย คล้ายทอง (2554) ได้ท าการศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อชุมชน
บ้านพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
ในพื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านชายทะเลต าบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร และศึกษาผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกชาวบ้าน
และผู้น าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ชายฝั่งทะเลบริเวณต าบลพันท้ายนรสิงห์ประสบปัญหาการกัดเซาะ 
อย่างรุนแรงมาเป็นเวลาหลายปี และได้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 3 ด้าน ได้แก่ 1) รายได้จากการประกอบอาชีพ
ประมงลดลง บางส่วนต้องเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่ตนเองไม่ถนัด เช่น ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  
รับจ้างทั่วไป 2) การสูญเสียพื้นที่ดินในการเกษตรกรรม 3) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัยผลกระทบทางด้านสังคมปรากฏให้เห็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) การอพยพย้ายถิ่นไกลจากชายฝั่ง
หรืออพยพไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง (2) ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและหมู่เครือญาติห่างเหินกัน เนื่องจาก
ต้องแยกย้ายไปหางานท าในต่างจังหวัด (3) วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นได้เริ่มสูญหายไปพร้อมกับ
วิถีชีวิตชุมชน ศาสนสถานได้รับความเสียหาย เช่น ศาลเจ้าประจ าหมู่บ้าน (4) คุณภาพชีวิตต่ าลง ผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมปรากฏให้เห็น 3 ด้าน ได้แก่ ก. ความแรงของคลื่นลมกระแสน้ ามากขึ้น 
ข. การเพ่ิมขึ้นของระดับของน้ าทะเล ค. ป่าชายเลนเสื่อมโทรมเนื่องจากถูกแปรสภาพเป็นนากุ้งและภัยธรรมชาติ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554) ได้กล่าวถึง วิธีการและรูปแบบการจัดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย ดังนี้ 1) ไม่ด าเนินการใดๆ เนื่องจากทรัพย์สิน
และที่ดินที่จะต้องด าเนินการป้องกันมีมูลค่าต่ า หรือจ ากัดในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการลงทุนในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา  2) การอพยพ
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เคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนที่อ่ืนหรือการถอยร่น ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดและคุ้มค่าแก่การลงทุนกับพ้ืนที่ที่มีการพัฒนา
แบบโดดเดี่ยวเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างจากการกัดเซาะ 
3) การสร้างเสถียรภาพของชายฝั่งทะเลโดยไม่ใช่โครงสร้าง ซึ่งวิธีการหนึ่ง  คือ การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
ซึ่งเกิดจากการสังเกตบริเวณที่ปักโพงพางและคอกหอยแมลงภู่จะมีการสะสมตัวของตะกอนดินเลน  
จึงน ามาประยุกต์กับการต่อสู้กับธรรมชาติ ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมนั้นจะเป็นพื้นที่หาดเลน  และมีคลื่นลม
ไม่รุนแรง และเมื่อตะกอนสะสมตัวและมีเสถียรภาพมากพอ  ก็สามารถปลูกป่าชายเลนยึดตะกอน
ให้ได้พ้ืนที่และระบบนิเวศป่าชายเลนกลับคืนมา ซึ่งเป็นวิธีที่มีผลกระทบกับพ้ืนที่ข้างเคียงน้อย ชุมชนสามารถ
ด าเนินการได้เอง เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น และ  4) การสร้าง
เสถียรภาพของชายฝั่งทะเลโดยใช้โครงสร้างซึ่งเหมาะสมกับการป้องกันการกัดเซาะในพื้นที่ชายหาด 
ซึ่งการจะเลือกวิธีการและรูปแบบในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแบบใดนั้น 
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาสิ่งที่ต้องการสงวนรักษาว่าคืออะไร อาจหมายถึงพ้ืนที่ชุมชน สิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพยากร 
ธรรมชาติ และเมื่อจัดการป้องกันและแก้ขัดเซาะชายฝั่งแล้วจะต้องมีการวางแผนด าเนินการในระยะต่อไปด้วย 
เนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรมจะไม่มีการรื้อถอนโครงสร้างดังกล่าวอีกและอาจเกิดผลกระทบ
กับชุมชน ดังนั้น จึงควรมีการเผยแพร่ข้อมูล การถ่ายทอดองค์ความรู้  และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนชายฝั่งทะเลที่เกี่ยวข้อง
ให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้การพิจารณาทางเลือกในการจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลประสบผลส าเร็จและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนชายฝั่งทะเล  

สวรรยา ธรรมอภิพล (2555) ได้ท าการศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อชุมชน
ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร จากการศึกษาพบว่า ตลอดแนวชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร 42.78 กิโลเมตร 
พบพื้นที่ถูกกัดเซาะยาว 33.45 กิโลเมตร โดยพบพื้นที่กัดเซาะในต าบลโคกขาม ยาว 3.42 กิโลเมตร 
จากความยาวชายฝั่งในต าบล 7.91 กิโลเมตร และต าบลพันท้ายนรสิงห์ ยาว 5.96 กิโลเมตร จากความยาว
ชายฝั่งในต าบล 6.19 กิโลเมตร การกัดเซาะชายฝั่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน  4 ลักษณะ คือ 
1) สูญเสียมูลค่าที่ดิน 2) สูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ 3) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือน
และสิ่งปลูกสร้าง 4) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ผลกระทบด้านสังคม  
ใน 2 ลักษณะ คือ (1) การถอยร่นและอพยพย้ายถิ่น (2) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ใน 4 ลักษณะคือ ก. การสูญเสียทรัพยากรดิน ข. ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน 
ค. การลดลงของสัตว์น้ า ง. การสูญเสียทัศนียภาพชายฝั่ง ชุมชนมีการปรับตัวโดยการถอยร่นเข้าสู่ฝั่ง  
การปรับเปลี่ยนการสร้างบ้านเรือนและการก่อสร้าง  โครงสร้างเพื่อป้องกัน ส่วนการด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (จังหวัดสมุทรสาคร) และศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (มหาชัยฝั่งตะวันออก) จังหวัดสมุทรสาคร จากการศึกษาควรด าเนินการแก้ไขเชิงบูรณาการ
และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการการกัดเซาะ
ชายฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 
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พิพัฒน์ ลีลาดี (2555) ได้ท าการศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อชุมชนชายฝั่งทะเล  
กรณีศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศ 
คุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสังเกต  และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นชาวบ้านในชุมชน ผู้น าชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
ผลการศึกษาพบว่าการกัดเซาะชายฝั่งได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศภายในชุมชน 3 ลักษณะ คือ 
1) การสูญเสียที่ดินริมชายฝั่งที่ใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการก่อสร้างบ้านเรือน 2) การลดลง
ของป่าชายเลน 3) การลดลงของสัตว์น้ าตามธรรมชาติ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 2 ลักษณะ คือ การลดลง
ของรายได้จากการประกอบอาชีพการจับสัตว์น้ าตามธรรมชาติ และการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายผลกระทบด้านสังคม 4 ลักษณะ คือ 1) การถอยร่นของบ้านเรือนที่พักอาศัย 
2) ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 3) ความขัดแย้งของคนในชุมชน 4) การเปลี่ยนแปลงของประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจากการรู้สึกขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิต รวมถึงผลกระทบต่อสภาพจิตใจจากความหวาดกลัวภัยธรรมชาติและวิตกกังวล
ในการสูญเสียที่ดินในอนาคต ชุมชนมีการด าเนินการป้องกันแก้ไขโดยการท าคันดินให้สูง การใช้ถุงทรายกั้น 
การวางแนวหินทิ้งและการปักไม้ไผ่ริมชายฝั่ง 
 ศิริพร พรรณพัฒน์กุล (2556) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในพ้ืนที่ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ในการด าเนินเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรม
ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ฝั่งตะวันตกกิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 3) เพ่ือศึกษา
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่
ต าบลแหลมใหญ่ การรวบรวมข้อมูลได้ใช้การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
และผู้น าในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 11 คน ข้อมูล
ที่ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักตรรกะเทียบเคี ยง
บริบท และใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบผลการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1) การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
เมื่อพิจารณาตามรูปแบบการมีส่วนร่วม พบว่า ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
และส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  ส าหรับการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและวางแผน
เพื่อน าทางที่เลือกมาสู่การปฏิบัตินั้น เป็นภารกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่ เป็นผู้จัดสรร
งบประมาณและมอบหมายให้ส านักงานโยธาธิการและผงเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้ด าเนินการ 
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2) การมีส่วนร่วมของชาวบ้านต าบลแหลมใหญ่ ในการเขาร่วมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ในโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก พ้ืนที่ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร เงื่อนไขท่ีส าคัญ คือ (1) ชาวบ้านเห็นความส าคัญของการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
จากการท างานวิจัยชุมชน และ (2) ต้องการปกป้องที่ดินท ากินและวิถีการประกอบอาชีพด้วย (3) ชาวบ้าน
มีความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่ดีต่อกัน และ (4) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้จากองค์กร
ภายนอก (5) ตามข้อก าหนด ตามกฎหมาย และนโยบายของภาครัฐในการให้ประชาชนในพื้นที่ด าเนินการ
เข้ามามีส่วนร่วมโดยมี (6) กลุ่มผู้น าที่กระตุ้นและสนับสนุนให้ชาวบ้านร่วมด าเนินการส่งผลให้ (7) ชาวบ้าน
มีรายได้เพ่ิมจากการปักไม้นอกเหนือจากรายได้จากการท าประมงเป็นอาชีพหลัก  

3) ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการโครงการนั้นเกิดจาก (1) ชาวบ้านส่วนหนึ่ง
ไม่เห็นความส าคัญของการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (2) การมีส่วนร่วมในการปักไม้เพ่ือต้องการรายได้
มากกว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาชายฝังทะเลอีกทั้งยัง (3) มีกลุ่มทางการเมืองในชุมชนเกิดขึ้น รวมถึง 
(4) การขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ถึงแม้จะท าให้โครงการประสบผลส าเร็จแต่อาจด าเนินต่อไป
อย่างไม่ยั่งยืน  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย พบว่า ควรมีการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านและพัฒนาทักษะ
ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง มีการก าหนดบทบาทและภาระงานที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และชุมชน เพ่ือให้การด าเนินงานสอดประสานกันและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด และพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองในการจัดการหรือแก้ไข้ปัญหาชุมชน โดยไม่รองบประมาณจากภาครัฐหรือเอกชน
ในการด าเนินการและสร้างความข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยทั่วไป เพ่ือให้
ตระหนักถึงความส าคัญและร่วมผลักดันส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

วารุณี หาญวันนา (2558) การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านสังคมจากปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐและแนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นายก อบต.สองคลอง สมาชิกสภา อบต.สองคลอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 2, 3, 6, 9, 10 รวม 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) ก าหนดกลุ่มค าหลักตามปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย  2) หมวดหมู่ข้อมูลตามกลุ่มค าหลัก

แล้วสรุปค าตอบแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์การศึกษา 3) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลด้วยการตรวจสอบ
สามเส้าจากข้อมูลหลายแหล่ง 4) สรุปและน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความแต่ละประเด็นการศึกษา 
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแบ่งออกเป็นประเด็น ดังนี้ 
ผลกระทบทางสังคม พบว่า ประชาชนต้องท าการรื้อถอนย้ายบ้านด้วยตนเอง และอพยพย้ายถิ่น ท าให้
เกิดอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวชายฝั่งทะเลเดิมของประชาชน ท าให้ประชาชน
ขาดรายได้หลักจากการท าประมงจับสัตว์น้ า ความต้องการความช่วยเหลือ พบว่า ประชาชนมีความต้องการ
ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณจากภาครัฐหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการโยกย้ายถิ่นฐาน
การรื้อถอนและการปลูกสร้างที่พักอาศัยหลังใหม่ รวมทั้งประชาชนมีความต้องการให้ภาครัฐการส่งเสริม
อาชีพจากรายได้ภาคการประมงที่ลดลง ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีแผนในการด าเนินการ
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แก้ไขปัญหาไว้ 4 แนวทาง ดังนี้  (1) การก่อสร้างและเสริมระดับความสูงของก าแพงหินจาก 2.5 เมตร 
ให้มีความสูงมากกว่า 3 เมตร (2) จัดท าโครงการปลูกป่าชายเลน (3) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า และ (4) รณรงค์
ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่าตามแนวชายฝั่งทะเล 

2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ไอโซเบ (Isobe, 1998) ได้น ากรอบทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานส าหรับการจัดการแบบบูรณาการตามเขตชายฝั่ง 

โครงการ: integrated coastal zone management (ICZM) ในประเทศญี่ปุ่น โครงการดังกล่าว ต้องค านึงถึง
ด้านนิเวศวิทยา ป้องกันภัยพิบัติและการก าหนดบทบาทจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ตามชายฝั่ง 
ในรายงานได้มาถึงข้อสรุปว่าโครงการ ICZM เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาของประเทศญี่ปุ่น
ในการพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาในเขตชายฝั่งทะเล 

มิมูร่า, นันท์ (Mimura & Nunn, 1998) ได้วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของการกัดเซาะชายหาด
และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันทั้งแบบดั้งเดิมและแบบที่ มีอยู่ของการป้องกันชายฝั่ง
และสรุปได้ว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชายหาดนั้นถือได้ว่าเป็นผลร่วมกันของการพัฒนาที่เกิดจากมนุษย์
และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเลของโลก 

โฮกลาท (Hogarth, 2001) ได้ศึกษาเกี่ยวกับชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ ามักได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งบนบกและในทะเล กิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่รับน้ าตามที่สูง เช่น ตัดไม้ท าลายป่า  
การเพาะปลูก การก่อสร้างเขื่อน รวมทั้งกิจกรรมบนชายฝั่ง เช่น การก่อสร้างท่าเรือ การถมทราย สร้างก าแพงกัน
คลื่นและเขื่อนกันทราย และคลื่น (jetty) ทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบในการตกตะกอนดินและทราย และ
ท าให้ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของป่าชายเลน  

จิม โจฮันเนส (Mr.Jim W. Johannesse, 2005) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันการกัดเซาะ 
ณ ชายฝั่งทะเล Driftwood Beach, Blakely Island โดยวิธีการทางธรรมชาติ ซึ่งออกแบบให้มีลักษณะ
การป้องกันที่เลียนแบบแนวป้องกันทางธรรมซาติโดยใช้วัสดุท้องถิ่น เช่น กรวดทราย การปลูกไม้ยืนต้น
ริมชายฝั่ง และการวางท่อนไม้ขนาดใหญ่ริมชายฝั่ง เพ่ือลดแรงกระท าของคลื่นในลักษณะต่างๆ ที่กระท าต่อ
ชายฝั่งทะเล จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า แนวป้องกันที่ออกแบบให้คล้ายคลึงกับธรรมชาติ สามารถป้องกัน
คลื่นได้เป็นอย่างดี ชายฝั่งทะเลของ Driftwood Beach มีความสมดุลมากข้ึน ประสิทธิภาพของโครงการวิจัย
เป็นที่ยอมรับ และยังท าการประเมินสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

รีเบคก้า สแตมกิ (Rebecca Stamski, 2005) รายงานนี้มีเค้าโครงกล่าวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ของโครงสร้างการป้องกันชายฝั่งทะเลของ The Monterey Bay National Marine Sanctuary  
ตลอดแนวชายฝั่ง 300 ไมล์ของ The Sanctuary มีอย่างน้อย 15 ไมล์ที่ปัจจุบันกั้นด้วยแนวกั้นน้ าและหิน 
ที่วางซ้อนกันเป็นก าแพง โครงสร้างการป้องกันชายหาดเหล่านี้ส่วนใหญ่วางอยู่เหนือจุดที่กระแสน้ าขึ้นสูงสุด 
อย่างไรก็ตาม แนวกั้นเหล่านี้ยังคงมีผลต่ออาณาเขตทางทะเลและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ระดับน้ าทะเล  
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและการลดลงของพ้ืนที่ชายหาด จะท าให้โครงสร้างเหล่านี้อยู่ใต้จุดที่กระแสน้ าขึ้นสูงสุด 
เจ้าหน้าที่ของ The Monterey Bay National Marine Sanctuary เห็นถึงความส าคัญของแนวกั้นชายฝั่ง 
โดยมองว่าเป็นปัญหาวิกฤตใน “coastal armoring action plan of the draft joint management plan” 
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อเดนยินกา ซันเดย์ โอคุยส์ และอิสราเอล อเจโวล์ อเดมมิลูอิ (Adeyinka Sunday Okude & Israel 
Ajewole Ademiluyi, 2006) ได้ศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งที่ประเทศไนจีเรีย ได้กล่าวว่า การกัดเซาะชายฝั่ง  
เป็นปรากฏการณ์ธรรมซาติซึ่งกลายเป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นในหลายๆ พื้นที่ของโลก ซึ่งมักส่งผลกระทบ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ประเทศไนจีเรีย ซึ่งมีชายฝั่งยาวประมาณ 853 กิโลเมตร ซึ่งเกิดจากลักษณะการสึกกร่อน
ทีต่่างกัน คือ จากธรรมซาติและการกระท าของมนุษย์อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชายฝั่งทะเลและสภาพแวดล้อม 
ทางการเดินเรือของไนจีเรียถือเป็นหลักส าคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งสร้างรายได้
มากกว่า 70% ของรายได้ประชาซาติทั้งหมด จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ที่เกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างลึกซึ้งต่อพ้ืนที่และทั่วทั้งประเทศ จากประสบการณ์
เมื่อเร็วๆ นี้ เช่น ภัยพิบัติซึนามิในเอเซีย และเฮอริเคนแคทริน่า เพิ่มความจ าเป็นในการท าความเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง ดังนั้นในรายงานฉบับนี้อภิปรายถึงสาเหตุทางธรรมซาติของการกัดเซาะชายฝั่ง
ของชายฝั่งทะเลไนจีเรีย เช่น ความเสื่อมของธรรมชาติของชายฝั่ง ภาวะโลกร้อน ระดับน้ าทะเลที่เพิ่มขึ้น
ท่ามกลางปัจจัยทางกายภาพอ่ืนๆ เช่นเดียวกับ ปัจจัยด้านการกระท าของมนุษย์ เช่น การเปลี่ยนแปลง
จากชนบทเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม การเสาะหาน้ ามัน และการน ามาใช้ นอกจากนี้
รายงานนี้ยังอภิปรายถึง มาตรการการควบคุมการกัดเซาะ ชายฝั่งของประเทศไนจีเรียในอดีต เช่น  
การบ ารุงรักษาชายหาดและการใช้แนวกันคลื่น ท้ายที่สุดจากสาเหตุเบื้องต้นของการกัดเซาะชายฝั่งนั้น  
การพยายามที่จะควบคุมภัยอันตรายและความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจและสังคมของปรากฏการณ์
การกัดเซาะชายฝั่ง และแผนการจัดการประสานบริเวณชายฝั่ง เป็นการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อชายฝั่งทะเล ประเทศไนจีเรีย 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 เกณฑ์ในการแปรความหมาย 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ท าประมงชายฝั่ง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม และ
ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 31,782 คน (งานทะเบียนราษฎรอ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559) หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตร Taro Yamane (1967, 
p. 886) มีรายละเอียด ดังนี้ 

สูตร n =     N 

1+N (e)2 
โดย n = จ านวนขนาดตัวอย่าง 
 N = จ านวนรวมของประชากรทั้งหมดท่ีใช้ในการวิจัย 
 e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (โดยในการศึกษานี้ก าหนดให้เท่ากับ 0.05) 

ดังนั้น จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 400 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่ม 
ตัวอย่างอย่างง่าย จากการค านวณจากสูตร Taro Yamane (1967, p. 886) มีรายละเอียดดังนี้ 

n =       31,782 

1+31,782 X (0.05)2 
n = 395.02 

ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นตัวแทนของประชากรได้อย่างสมบูรณ์ จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 
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3.1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบค านึงถึงความน่าจะเป็น  โดยแบ่ง 
กลุ่มตัวอย่างตามต าบล ออกเป็น 3 ต าบล โดยแต่ละต าบลจะเก็บข้อมูลในสัดส่วนที่เท่ากัน รายละเอียดดังนี้ 

สูตร n1 =  nN1 
  N 

โดย n1 = จ านวนตัวอย่างที่จะสุ่มตัวอย่าง 
 N = จ านวนรวมของประชากรทั้งหมด 
 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 N1 = จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 

 
ตาราง 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในเขตต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม และต าบลสองคลอง อ าเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

พ้ืนที่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ต าบลบางปะกง 14,732 185 
ต าบลท่าข้าม 7,789 98 
ต าบลสองคลอง 9,261 117 

รวม 31,782 400 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก ่

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) มีรายละเอียดประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการอาศัย
อยู่ในพื้นท่ี 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการให้ข้อมูล 
2) ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
3) ด้านการปรึกษาหารือ 
4) ด้านการวางแผนร่วมกัน 
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5) ด้านการร่วมปฏิบัติ 
6) ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
7) ด้านการควบคุมโดยประชาชน 
แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) ตามแนวคิด

ของ ลิเคิร์ท (likert scale) 5 ระดับ ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ซึ่งในแต่ละระดับมีเกณฑ์ในการพิจารณา (Best & Kahn, 1993, pp. 246–250) ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

4 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับมาก 
3 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับ

ปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับน้อย 
1 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับ

น้อยที่สุด 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 ด้าน ดังนี้ 
(1) ด้านการระบุปัญหา 
(2) ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
(3) ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา     
(4) ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(5) ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ 
(6) ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(7) ด้านการตรวจสอบว่าปัญหาไดร้ับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

แบบสอบถามตอนที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating scale) ตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท (likert scale) 5 ระดับ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซึ่งในแต่ละระดับ 
มีเกณฑ์ในการพิจารณา (Best & Kahn, 1993, pp. 246–250) ดังนี้    

5 คะแนน หมายถึง  มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับมาก 
3 คะแนน หมายถึง มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับน้อย 
1 คะแนน หมายถึง มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 ด้าน ดังนี้ 
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1) ด้านการระบุปัญหา 
2) ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
3) ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา     
4) ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
5) ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ 
6) ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
7) ด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

 

3.3 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือ ตามล าดับดังนี้ 
3.3.1 ศึกษารายละเอียดจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  7 ด้าน 
คือ ด้านการให้ข้อมูล ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ด้านการปรึกษาหารือ ด้านการวางแผนร่วมกัน 
ด้านการร่วมปฏิบัติ ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล และด้านการควบคุมโดยประชาชน 

3.3.2 ศึกษารายละเอียดจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 ด้าน คือ ด้านการระบุปัญหา ด้านการมองหาสาเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหา ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ด้านการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ  ด้านการดูแลควบคุม
การปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  และด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไข
เรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

3.3.3 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale)  

3.3.4 ร่างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3.3.5 น าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือท าการปรับปรุงแก้ไข  
3.3.6 น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ (expert) 

จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
แบบสอบถาม ลงความเห็นและให้คะแนนแล้ววิเคราะห์การหาค่าดรรชนีการสอดคล้อง ( index of item 
objective congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา แล้วเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1) ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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2) ดร.ธนบดี ฐานะชาลา ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3) ดร.กิตติวงค์ สาสวด อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4) ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันท์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5) นายประโยชน์ โสรัจจกิจ   รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3.3.7 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของต าบลคลองด่าน  
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่าความเชื่อม่ัน  

3.3.8 น าผลที่ได้จากการไปทดลองใช้มาหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (alpha coefficient) ของคอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202–204) ได้ค่าของความเชื่อมั่น
ที่ระดับ .96   

3.3.9 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.4.1 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากร ในต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม และต าบล
สองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการประสานขอความอนุเคราะห์ผู้น าชุมชน
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่ช่วยเหลือในการจัดส่งและรวบรวมแบบสอบถาม 

3.4.2 ผู้วิจัยประสานกับผู้น าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อขอรับ
แบบสอบถามคืน 

3.4.3 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปวิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ลักษณะของข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณจึงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

3.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจง
ค่าความถ่ี หาค่าร้อยละ น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
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3.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่

อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 

3.5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 

3.5.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s coefficient correlation)  

3.5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เป็นค าถามแบบปลายเปิด (open-ended) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยการสรุปประเด็น น ามาแจกแจงความถี่
ในแต่ละประเด็น แล้วน าเสนอด้วยการพรรณนาความ 
 

3.6 สถิติที่ช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติ ดังนี้ 
3.6.1 แจกแจงค่าความถ่ี 
3.6.2 ค่าร้อยละ 
3.6.3 ค่าเฉลี่ย ( ) 
3.6.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.6.5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s coefficient correlation) 

 

3.7 เกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย 
 

3.7.1 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่ 1 ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายข้อมูลของค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535, หน้า 23-24) 

4.51 – 5.00 หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
มากที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

ปานกลาง 
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1.51 – 2.50 หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลน้อย 
1.00 – 1.50 หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

น้อยที่สุด 
3.7.2 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่ 1 ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลของค่าคะแนนเฉลี่ย 
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535, หน้า 23-24) 

4.01 – 5.00 หมายถึง มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลมากท่ีสุด 
3.01 – 4.00 หมายถึง มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลมาก 
2.01 – 3.00 หมายถึง มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลน้อย 
1.00 – 2.00 หมายถึง มีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลน้อยที่สุด 

3.7.3 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชน
ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลในปัจจุบัน และประชาชนที่มีประสบการณ์ในการย้ายบ้านเรือนมาจากพ้ืนที่
ตามแนวชายฝั่งทะเลในอดีต  

3.7.4 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s coefficient correlation) 

เกณฑ์ในการแปรระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 
และดิเรก ศรีสุโข, 2540, หน้า 158) 

ค่าสหสัมพันธ์มากกว่า 0      ถึง  0.29 หมายความว่า มีระดับความสัมพันธ์ต่ า 
ค่าสหสัมพันธ์ตั้งแต่    0.30  ถึง  0.70 หมายความว่า มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง  
ค่าสหสัมพันธ์ตั้งแต่    0.71  ถึง  1.00 หมายความว่า มีระดับความสัมพันธ์สูง 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ได้รับข้อมูลกลับคืน จ านวน  
400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับดังนี้ 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1.1 ส่วนที่ 1 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกิดประสิทธิภาพ 
4.1.2 ส่วนที่ 2  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 n   แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
x ¯ แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s coefficient correlation) 
** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
Xtot แทน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
X1 แทน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

ด้านการให้ข้อมูล 
X2 แทน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
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X3 แทน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ด้านการปรึกษาหารือ 

X4 แทน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ด้านการวางแผนร่วมกัน 

X5 แทน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ด้านการร่วมปฏิบัติ 

X6 แทน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

X7 แทน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ด้านการควบคุมโดยประชาชน 

Ytot แทน การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.2.1 ส่วนที่ 1 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลา

การอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ดังแสดงในตาราง 2  
 

ตาราง 2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลา
การอาศัยอยู่ในพื้นท่ี 

 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 204 51.00 
 หญิง 196 49.00 
 รวม 400 100.00 
2. อายุ   
 18 – 20 ปี 83 20.75 
 21 – 30 ปี 97 24.25 
 31 – 40 ปี 84 21.00 
 41 – 50 ปี 109 27.25 
 51 – 60 ปี 26 6.50 
 มากกว่า 60 ปี 1 0.25 
 รวม 400 100.00 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา   
 ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 115 28.75 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 69 17.25 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า 95 23.75 
 อนุปริญญา/ปวส. 37 9.25 
 ปริญญาตรี 74 18.50 
 ปริญญาโท 10 2.50 
 สูงกว่าปริญญาโท 0 0.00 
 รวม 400 100.00 
4. อาชีพ   
 รับจ้างทั่วไป 92 23.00 
 เกษตรกร 33 8.25 
 ค้าขาย 57 14.25 
 พนักงานบริษัท 64 16.00 
 ธุรกิจส่วนตัว 42 10.50 
 นิสิต/นักศึกษา 28 7.00 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 11 2.75 
 ข้าราชการ 35 8.75 
 อ่ืนๆ 38 9.50 
 รวม 400 100.00 
5. ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพื้นที่   
 ต่ ากว่า 1 ปี 5 1.25 
 1 – 5 ปี 23 5.75 
 6 – 10 ปี 26 6.50 
 มากกว่า 10 ปี 346 86.50 
 รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.00 ส่วนน้อยเป็นเพศหญิง จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 ส่วนมากอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 109 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.25 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 และ
อายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ส่วนอายุมากกว่า 60 ปี มีน้อยที่สุด จ านวน 1 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 0.25 มีการศึกษาในระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.75 รองลงมา คือ มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.75 และปริญญาตรี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ส่วนที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทมีน้อยที่สุด 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.00 รองลงมา คือ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และค้าขาย 
มีจ านวน 57 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 14.25 ส่วนประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีน้อยที่สุด จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ส่วนมากอาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า 10 ปี จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 86.50 
รองลงมา คือ อาศัยอยู่ในพื้นที่ 6–10 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และอาศัยอยู่ในพื้นที่ 1–5 ปี 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 ส่วนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่ ากว่า 1 ปี มีน้อยที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.25 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้านการให้ข้อมูล ด้านการเปิดรับ
ความคิดเห็นจากประชาชน ด้านการปรึกษาหารือ ด้านการวางแผนร่วมกัน ด้านการร่วมปฏิบัติ ด้านการร่วม
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล และด้านการควบคุมโดยประชาชน ดังแสดงในตาราง 3 - 10  
 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้ข้อมูล 
 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

1. ท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลปัญหา 
ความต้องการ/ความคิดเห็นในการก าหนด 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

2.91 1.39 ปานกลาง 1 

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง เคยสอบถามข้อมูล ความคิดเห็นจาก
ท่าน เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

2.82 1.30 ปานกลาง 4 

3. ท่านเคยแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และ
ความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะของท่านได้ถูกน าไป
เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

 

2.74 1.32 ปานกลาง 5 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง ได้มีการให้ข้อมูลทางสื่อด้านต่างๆ 
เกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

2.85 1.25 ปานกลาง 2 

5. กรณีท่ีท่านพบเห็นการด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
พ้ืนที่อ าเภอบางปะกงที่ควรแก้ไขท่านได้แจ้งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 

2.84 1.31 ปานกลาง 3 

เฉลี่ยรวม 2.83 1.20 ปานกลาง  

 
จากตาราง 3 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้ข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x ¯= 2.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 5 ข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลปัญหาความต้องการ/ความคิดเห็นในการก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ( x ¯= 2.91) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการให้ข้อมูลทางสื่อด้านต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ( x ¯= 2.85) และกรณีที่ท่านพบเห็นการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผน 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกงที่ควรแก้ไขท่านได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
( x ¯= 2.84) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เคยแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านได้ถูกน าไปเป็นทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหา ( x ¯= 2.74) 
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ตาราง 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้านการเปิดรับ
ความคิดเห็นจากประชาชน 

 

 n = 400   
รายการ x ¯ S.D. ระดับความคิดเห็น อันดับ 

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

2.93 1.304 ปานกลาง 4 
    
    
    

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

3.04 1.305 ปานกลาง 1 
    
    
    

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดโอกาสให้ท่านประเมินข้อดี
ข้อเสียของยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

2.97 1.294 ปานกลาง 2 
    
    
    

4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ทุกคน และพร้อมทั้ งได้น าความคิด เห็น ไป
ประกอบการพิจารณาให้เป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

2.96 1.236 ปานกลาง 3 
    
    

    
    

5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และเรียงล าดับ
ความส าคัญ เร่งด่วนของปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ร่วมกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า
แผนการแก้ไขปัญหา     

2.89 1.263 ปานกลาง 5 
    

    
    
    
    

เฉลี่ยรวม 2.95 1.18 ปานกลาง  

 
จากตาราง 4 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่ งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้านการเปิดรับความคิดเห็น
จากประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x ¯= 2.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
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ทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ( x ¯= 3.04) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดโอกาส
ให้ท่านประเมินข้อดีข้อเสียของยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ( x ¯= 2.97) 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกคน 
และพร้อมทั้งได้น าความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาให้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล ( x ¯= 2.96) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และเรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วน
ของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดท าแผนการแก้ไขปัญหา ( x ¯= 2.89) 
 

ตาราง 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการปรึกษาหารือ  

 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง เชิญท่านเข้าร่วมประชุม 
เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

2.90 1.30 ปานกลาง 3 
    
    
    

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวขอ้ง เชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง 

2.82 1.27 ปานกลาง 4 
    
    
    

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้อง มีช่องทางให้ประชาชน 
เข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับความต้องการ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลในหลายช่องทาง เช่น การเข้าพบกับ
ผู้รับผิดชอบโดยตรง การติดต่อ พูดคุย 
ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ส านักงาน เป็นต้น 

2.75 1.19 ปานกลาง 5 
    
    
    
    
    
    

4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการจัดประชุม การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

2.91 1.27 ปานกลาง 2 
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ตาราง 5  (ต่อ)  
 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

5. เมื่อเกิดปัญหาในการด าเนินงานตามแผน 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
ท่านได้ให้ค าปรึกษาหารือการแก้ไข 
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.98 1.30 ปานกลาง 1 

เฉลี่ยรวม 2.87 1.14 ปานกลาง  

 
จากตาราง 5 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการปรึกษาหารือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( x ¯= 2.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหาในการด าเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ท่านได้ให้ค าปรึกษาหารือการแก้ไขแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ( x ¯= 2.98) รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการจัดประชุมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ( x ¯= 2.91) และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ( x ¯= 2.90) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีช่องทางให้ประชาชนเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับความต้องการ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในหลายช่องทาง เช่น การเข้าพบกับผู้รับผิดชอบโดยตรง 
การติดต่อ พูดคุยทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ส านักงาน เป็นต้น ( x ¯= 2.75) 
 

ตาราง 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที ่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้านการวางแผน
ร่วมกัน 

 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

1. ท่านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการเกี่ยวกับ 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

2.74 1.37 ปานกลาง 4 
    

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญในเรื่องการวางแผน
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

2.86 1.28 ปานกลาง 3 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

3. ท่านให้ความส าคัญในเรื่องการวางแผนแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

2.90 1.30 ปานกลาง 1 
    

4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง กับประชาชนสามารถวางแผน
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลได้เป็นอย่างด ี

2.88 1.19 ปานกลาง 2 
    
    

    
5. ท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมวางแผน 

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
2.67 1.31 ปานกลาง 5 

    
เฉลี่ยรวม 2.81 1.16 ปานกลาง  

 
จากตาราง 6 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการวางแผนร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( x ¯= 2.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก ได้แก่ ให้ความส าคัญในเรื่องการวางแผนแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ( x ¯= 2.90) 
รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนสามารถวางแผนร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้เป็นอย่างดี ( x ¯= 2.88) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญในเรื่องการวางแผนแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
( x ¯= 2.86) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เข้าร่วมประชุมประชาคมวางแผนการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ( x ¯= 2.67) 
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการร่วมปฏิบัติ  
 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

1. ท่านเคยได้เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.76 1.33 ปานกลาง 1 
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ตาราง 7  (ต่อ)  
 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

2. ท่านเคยได้เข้าร่วมในการคัดเลือกยุทธศาสตร์และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.62 1.24 ปานกลาง 2 
    
    
    

3. ท่านเคยได้เข้าร่วมพิจารณารายละเอียด 
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.57 1.23 ปานกลาง 4 
    
    
    

4. ท่านเคยลงพ้ืนที่ เพ่ือดูสภาพของการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.61 1.25 ปานกลาง 3 
    
    

5. ท่านเป็นแกนน า หรือเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ
ในการตัดสินใจก าหนดแนวทางและเป้าหมาย 
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล          

2.57 1.28 ปานกลาง 5 
    

   
เฉลี่ยรวม 2.62 1.17 ปานกลาง  

 
จากตาราง 7 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการร่วมปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( x ¯= 2.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับล่างทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก ได้แก่ เคยได้เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ( x ¯= 2.76) รองลงมา คือ เคยได้เข้าร่วมในการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
( x ¯= 2.62) และเคยลงพื้นที่เพื่อดูสภาพของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ( x ¯= 2.61) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เป็นแกนน า หรือ
เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ( x ¯= 2.57) 
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ตาราง 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการร่วมติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล  

 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.81 1.38 ปานกลาง 2 
    
    

2. ท่ า น มี ส่ ว น ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ท า ง า น
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ขอ งหน่ วยงาน ภ าครั ฐและ เอกชน  ห รื อ 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง    

2.64 1.30 ปานกลาง 4 
    
    
    

3. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

2.64 1.31 ปานกลาง 5 
    
    
    

4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการรายงานผลการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ให้ท่านทราบ 
อย่างต่อเนื่อง 

2.69 1.20 ปานกลาง 3 
    
    

    
5. หากให้ท่านได้ประเมินความส าเร็จของนโยบาย 

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ท่านอยากเข้าไป
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

2.86 1.31 ปานกลาง 1 
    

    
    
    

เฉลี่ยรวม 2.72 1.19 ปานกลาง  

 
จากตาราง 8 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( x ¯= 2.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ หากให้ท่านได้ประเมินความส าเร็จของนโยบาย แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลท่านอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ( x ¯= 2.86) รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการติดตามการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

75 

ชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ( x ¯= 2.81) และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการรายงานผลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
ให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง ( x ¯= 2.69) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการประเมินผล
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
( x ¯= 2.64) 
 
ตาราง 9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้านการควบคุม
โดยประชาชน 

 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง จัดให้มีการลงประชามติในการแก้ไข
ปัญหาการกัด เซาะชายฝั ่งทะเล เมื ่อ เก ิด
ความคิดเห็นต่างกันของประชาชนเพ่ือควบคุม
ความขัดแย้ง 

2.83 1.27 ปานกลาง 1 
    
    
    
    

2. ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.55 1.32 ปานกลาง 3 

  
  

3. ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการด าเนินการ
แ ก้ ไ ข ปัญ ห า ก า รกัด เ ซ า ะ ช า ย ฝั ่ ง ท ะ เล  
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

2.54 1.31 ปานกลาง 4 
    
    
    

4. ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการจัดท าโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.47 1.28 น้อย 5 

5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ท่านได้ชี้แนะปัญหา
และความบกพร่องในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

2.68 1.28 ปานกลาง 2 

เฉลี่ยรวม 2.61 1.17 ปานกลาง  
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จากตาราง 9 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการควบคุมโดยประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x ¯= 2.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ และระดับน้อย 1 ข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
จัดให้มีการลงประชามติในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เมื่อเกิดความคิดเห็นต่างกันของประชาชน
เพ่ือควบคุมความขัดแย้ง ( x ¯= 2.83) รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เปิดโอกาสให้ท่านได้ชี้แนะปัญหา และความบกพร่องในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
( x ¯= 2.68) และมีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ( x ¯= 2.55) ตามล าดับ มีส่วนร่วม
ในการควบคุมการจัดท าโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ( x ¯= 2.47) 
 
ตาราง 10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมทุกด้าน 
 

          การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา n = 400     ระดับ 
อันดับ 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล x ¯ S.D.     ความคิดเห็น 
1. ด้านการให้ข้อมูล 2.83 1.20 ปานกลาง 3 
2. ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 2.95 1.18 ปานกลาง 1 
3. ด้านการปรึกษาหารือ 2.87 1.14 ปานกลาง 2 
4. ด้านการวางแผนร่วมกัน 2.81 1.16 ปานกลาง 4 
5. ด้านการร่วมปฏิบัติ  2.62 1.17 ปานกลาง 6 
6. ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล 2.72 1.19 ปานกลาง 5 
7. ด้านการควบคุมโดยประชาชน 2.61 1.17 ปานกลาง 7 

เฉลี่ยรวม 2.77 1.11 ปานกลาง  

 
จากตาราง 10 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x ¯= 2.77) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเปิดรับ
ความคิดเห็นจากประชาชน ( x ¯= 2.95) ด้านการปรึกษาหารือ ( x ¯= 2.87) ด้านการ ให้ข้อมูล ( x ¯= 2.83) 
ด้านการวางแผนร่วมกัน (x ¯= 2.81) ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล (x ¯= 2.72) ด้านการร่วมปฏิบัติ 
( x ¯= 2.62) และด้านการควบคุมโดยประชาชน ( x ¯= 2.61) ตามล าดับ  
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 ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการระบุปัญหา ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ 
ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหา
ที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
และด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ดังแสดงในตาราง 11 – 18 
 
ตาราง 11  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการระบุปัญหา 
    

 
จากตาราง 11 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการระบุปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x ¯= 2.97) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการระบุถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น 
 

x ¯ S.D. อันดับ 
1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้อง ได้มีการระบุถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลอย่างชัดเจน ว่ามาจากการกระท าของมนุษย์
หรือจากการกระท าโดยธรรมชาติ 

3.06 1.29 ปานกลาง 1 
    
    
    

2. การระบุปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

3.00 1.25 ปานกลาง 3 

3. การระบุปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้อง เป็นการระบุ 

3.02 1.24 ปานกลาง 2 
    
    

4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง ได้มีการระบุถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลที่ชัดเจนให้ประชาชนทราบ 

2.90 1.19 ปานกลาง 5 
    
    

5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการเรียงล าดับ
ความส าคัญของปัญหา/ความต้องการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ชัดเจนให้ประชาชนทราบ 

2.91 1.22 ปานกลาง 4 
    

    
เฉลี่ยรวม 2.97 1.15 ปานกลาง  
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อย่างชัดเจน ว่ามาจากการกระท าของมนุษย์หรือจากการกระท าโดยธรรมชาติ  ( x ¯= 3.06) รองลงมา คือ 
การระบุปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เป็นการระบุ ( x ¯= 3.02) และการระบุปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตรงกับสภาพความเป็นจริง ( x ¯= 3.00) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้มีการระบุถึงปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลที่ชัดเจนให้ประชาชนทราบ ( x ¯= 2.90) 
 
ตาราง 12  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  
 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

1. สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล เกิดจากการประท าของมนุษย์ 

2.69 1.31 ปานกลาง 5 
    

2. สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล เกิดจากกระบวนการตามธรรมชาติ 

3.26 1.31 ปานกลาง 1 
    

3. สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล เกิดจากการพัฒนาพ้ืนที่ที่ไม่สอดคล้อง 
กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

2.86 1.17 ปานกลาง 4 
    
    

4. สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ชายฝั่ง ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ตามธรรมชาติ 

3.10 1.23 ปานกลาง 2 
    
    

    
5. สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ทะเล เกิดจากการขาดความร่วมมือของคน 
ในพ้ืนที่ช่วยกันป้องกัน 

2.93 1.26 ปานกลาง 3 
    

    
เฉลี่ยรวม 2.96 1.03 ปานกลาง  

 
จากตาราง 12 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( x ¯= 2.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก ได้แก่ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เกิดจากกระบวนการตามธรรมชาติ 
( x ¯= 3.26) รองลงมา คือ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
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สภาพแวดล้อมชายฝั่งที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  ( x ¯= 3.10) และสาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เกิดจากการขาดความร่วมมือของคนในพ้ืนที่ช่วยกันป้องกัน ( x ¯= 2.93) 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดจาก
การกระท าของมนุษย์ ( x ¯= 2.69) 
 
ตาราง 13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการ
ที่จะใช้แก้ปัญหา  

 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

1. ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการระดมสมองเพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหาและเพ่ือให้ได้ทางเลือกหลายๆ ทาง
ร่ วมกับ หน่ วยงานภ าครั ฐและเอกชน  ห รือ 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.76 1.28 ปานกลาง 5 
    
    
    

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง มีการคิดเชิงระบบ (systems 
thinking) เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้
ทางเลือกหลายๆ ทาง 

2.77 1.19 ปานกลาง 4 
    
    
    

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ได้น าแนวทางแก้ไขปัญหาจาก 
การระดมสมองหลายๆ ทาง แล้วน ามาคัดกรอง
เพ่ือหาแนวคิดท่ีดีที่สุด 

2.87 1.27 ปานกลาง 2 
    
    
    

4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ได้น าแนวทางแก้ไขปัญหาจาก 
การระดมสมองหลายๆ ทาง มาให้ท่านได้ร่วม
พิจารณาอีกครั้ง ก่อนจะเลือกแนวทางใด 
แนวทางหนึ่ง 

2.84 1.20 ปานกลาง 3 
    
    

    
    

5. หากให้ท่านได้ตัดสินใจเลือกแนวทางและวิธีการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่ 

2.93 1.29 ปานกลาง 1 

อ าเภอบางปะกง ท่านอยากเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหา 

  
  

เฉลี่ยรวม 2.83 1.13 ปานกลาง  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

80 

จากตาราง 13 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( x ¯= 2.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ หากให้ท่านได้ตัดสินใจเลือกแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง ท่านอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ( x ¯= 2.93) 
รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้น าแนวทางแก้ไขปัญหา
จากการระดมสมองหลายๆ ทาง แล้วน ามาคัดกรองเพ่ือหาแนวคิดที่ดีที่สุด ( x ¯= 2.87) และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้น าแนวทางแก้ไขปัญหาจากการระดมสมองหลายๆ ทาง 
มาให้ท่านได้รวมพิจารณาอีกครั้ง ก่อนจะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ( x ¯= 2.84) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เข้าไปมีส่วนร่วมในการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและเพ่ือให้ได้ทางเลือก
หลายๆ ทาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ( x ¯= 2.76) 
 
ตาราง 14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา  
 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่ เกี่ยวข้อง ได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ได้ในระยะยาว 

2.98 1.25 ปานกลาง 2 
    
    

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

2.97 1.30 ปานกลาง 3 
    
    

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ในขณะนี้ 
มีทรัพยากรส าหรับการแก้ปัญหาที่จ ากัด เช่น 
บุคลากร งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ 

2.91 1.20 ปานกลาง 4 

4. ท่านมีโอกาสได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.86 1.35 ปานกลาง 5 
    
    

5. ห ากการแก้ ไขปัญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ งท าให้
ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมท่านอยากเข้าไป
ร่วมในการแก้ไขปัญหาทันที 

3.06 1.30 ปานกลาง 1 
    

    
เฉลี่ยรวม 2.95 1.16 ปานกลาง  
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จากตาราง 14 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x ¯= 2.95) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก ่หากการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท าให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมท่านอยากเข้าไปร่วม
ในการแก้ไขปัญหาทันที ( x ¯= 3.06) รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ได้ในระยะยาว ( x ¯= 2.98) และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้ตรงกับ
สภาพความเป็นจริง ( x ¯= 2.97) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีโอกาสได้เลือกวิธีการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ( x ¯= 2.86) 
 
ตาราง 15  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหา
ที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ  

 

 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนรองรับกับสถานการณ์ภายหลัง 
จากทีป่ัญหาได้รับการแก้ไขแล้วไว้อย่างชัดเจน   

2.90 1.23 ปานกลาง 3 
    
    

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ได้วางแผนในการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 

2.90 1.17 ปานกลาง 2 

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง ได้วางแผนด้านบุคลากร งบประมาณ และ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการแก้ปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

2.92 1.25 ปานกลาง 1 
    
    
    

4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ได้วางแผนเรื่องระยะเวลาในการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้อย่างเหมาะสม 

2.89 1.26 ปานกลาง 4 
    
    

5. ท่านได้ร่วมวางแผนเรื่องระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้อย่างเหมาะสม 

2.76 1.24 ปานกลาง 5 

เฉลี่ยรวม 2.87 1.13 ปานกลาง  
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จากตาราง 15 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x ¯= 2.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ได้วางแผนด้านบุคลากรงบประมาณ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ( x ¯= 2.92) รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้วางแผน
ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ( x ¯= 2.90) และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้วางแผนรองรับกับสถานการณ์ภายหลัง จากที่ปัญหาได้รับ
การแก้ไขแล้วไว้อย่างชัดเจน ( x ¯= 2.90) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ได้ร่วมวางแผน
เรื่องระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้อย่างเหมาะสม ( x ¯= 2.76) 
 

ตาราง 16  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผน
โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ไดดู้แลควบคุมการแก้ปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล อย่างต่อเนื่อง 

2.91 1.23 ปานกลาง 4 
    
    

2. หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ไดดู้แลควบคุมการแก้ปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นไปตามแผน 
ปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดเอาไว้ 

2.96 1.21 ปานกลาง 2 
    
    
    

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพ่ือดูแล
ควบคุมการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
อย่างใกล้ชิด 

2.92 1.27 ปานกลาง 3 
    
    
    

4. การควบคุมการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

3.08 1.34 ปานกลาง 1 
    
    

5. เมื่อมีโอกาสท่านได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลพื้นที่อ าเภอบางปะกง 

2.78 1.26 ปานกลาง 5 

เฉลี่ยรวม 2.93 1.15 ปานกลาง  
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จากตาราง 16 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x ¯= 2.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การควบคุมการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
(x ¯= 3.08) รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้ดูแลควบคุมการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดเอาไว้ ( x ¯= 2.96) และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือดูแลควบคุมการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลอย่างใกล้ชิด ( x ¯= 2.92) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เมื่อมีโอกาสท่านได้ตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง ( x ¯= 2.78) 
 
ตาราง 17  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไข
เรียบร้อยแล้วหรือไม ่

 

รายการ 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

1. ท่านได้มีโอกาสเข้าตรวจสอบการแก้ปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

2.54 1.30 ปานกลาง 5 
    

2. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไข
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างด ี

2.87 1.25 ปานกลาง 2 
    
    

3. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ได้รับการแก้ไข
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 

2.94 1.32 ปานกลาง 1 
    
    

4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคส่วนต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน 
เข้าร่วมตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

2.79 1.20 ปานกลาง 4 
    

  
  

5. ในการลงประชามติหรือประชาพิจารณ์เกี่ยวกับ 
แผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ท่านได้
ให้ข้อเสนอข้อสรุปลงคะแนนเสียง หรือยกมือ 
เลือกสิ่งที่ต้องการ 

2.87 1.26 ปานกลาง 3 
    
    
    

เฉลี่ยรวม 2.80 1.16 ปานกลาง  
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จากตาราง 17 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไข
เรียบร้อยแล้วหรือไม่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x ¯= 2.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
( x ¯= 2.94) รองลงมา คือ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ( x ¯= 2.87) และในการลงประชามติหรือประชาพิจารณ์เกี่ยวกับ
แผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ท่านได้ให้ข้อเสนอข้อสรุป ลงคะแนนเสียง หรือยกมือเลือก
สิ่งที่ต้องการ ( x ¯= 2.87) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  ท่านได้มีโอกาสเข้าตรวจสอบ
การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ( x ¯= 2.54) 
 
ตาราง 18  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมทุกด้าน 
 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
n = 400 

ระดับความคิดเห็น อันดับ 
x ¯ S.D. 

1. ด้านการระบุปัญหา 2.97 1.15 ปานกลาง 1 
2. ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 2.96 1.03 ปานกลาง 2 
3. ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการ 

ที่จะใช้แก้ปัญหา 
2.83 1.13 ปานกลาง 6 

    
4. ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา  2.95 1.16 ปานกลาง 3 
5. ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหา  

ที่เป็นวิธีที่ดีทีสุ่ดไปปฏิบัติ 
2.87 1.13 ปานกลาง 5 

    
6. ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผน 

โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
2.93 1.15 ปานกลาง 4 

    
7. ด้านการตรวจสอบว่าปัญ หาได้ รับการแก้ ไข

เรียบร้อยแล้วหรือไม่ 
2.80 1.16 ปานกลาง 7 

    
เฉลี่ยรวม 2.90 1.07 ปานกลาง  

 
จากตาราง 18 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x ¯= 2.90) เพื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการระบุปัญหา ( x ¯= 2.97) 
ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ( x ¯= 2.96) ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา ( x ¯= 2.95) ด้านการดูแล
ควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ( x ¯= 2.93) ด้านการวางแผนน าทางเลือก
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ในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ  ( x ¯= 2.87) ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการ
ที่จะใช้แก้ปัญหา ( x ¯= 2.83) และด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ( x ¯= 2.80) 
ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ดังแสดงในตาราง 19  
 
ตาราง 19  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Xtot Ytot 
X1 1.000 .912** .896** .886** .828** .882** .819** .942** .871** 
X2  1.000 .935** .893** .824** .870** .822** .947** .906** 
X3   1.000 .897** .863** .893** .839** .957** .907** 
X4    1.000 .882** .901** .843** .954** .910** 
X5     1.000 .905** .851** .931** .843** 
X6      1.000 .890** .960** .893** 
X7       1.000 .918** .840** 
Xtot        1.000 .934** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 

จากตาราง 19 พบว่า การมีส่วนร่วมทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .934 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับความสัมพันธ์สูงทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ล าดับที่ 1 การวางแผนร่วมกัน 
(X4) มีความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .910 ล าดับที่ 2 ด้านการปรึกษาหารือ (X3) มีความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .907 และล าดับที่ 3 ด้านการเปิดรับ
ความคิดเห็นจากประชาชน (X2) มีความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับสูง 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .906 ส่วนข้อที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด ได้แก่  
ด้านการควบคุมโดยประชาชน (X7) มีความสัมพันธ์กับการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับสูง โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .840 
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4.2.2 ส่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการระบุปัญหา ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา ด้านการวางแผน
น าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณา
จากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่  ซึ่งผู้วิจัย
ได้น าเสนอข้อเสนอแนะในภาพรวมดังนี้ 

1) ด้านการระบุปัญหา 
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุปัญหา ดังนี้ ปัญหาเกิดจาก

ชายฝั่งทะเลมีคลื่นและลมแรงท าให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงจนท าให้เกิดความสูญเสียพ้ืนที่ชายฝั่งไป 
ปัญหาเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ หรือน้ าขึ้นน้ าลง ปัญหาเกิดจากประชาชนในพ้ืนที่มีการบุกรุกป่าชายเลน
เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ประกอบอาชีพประมง ปัญหาเกิดจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น
ทีเ่กี่ยวข้องไม่ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ปัญหาเกิดจากปริมาณพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
ลดลงจนไม่สามารถชะลอหรือลดคลื่นที่มากัดเซาะได้ ปัญหาเกิดจากความไม่รู้ถึงปัญหาและผลกระทบ
จากการรุกล้ าชายฝั่งทะเลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล ปัญหาเกิดจากประชากร
ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลเพ่ือประกอบอาชีพประมง และปัญหาเกิดจากการที่ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องน้อย ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลได้เข้าร่วมในขั้นตอน
การระบุปัญหาให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ต่อไป 

2) ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

ดังนี้ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดจาก  
การกระท าของมนุษย์ การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจท าให้มีการก่อสร้างต่างๆ 
เกิดจากการที่ประชาชนเข้าบุกรุกป่าชายเลนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ประกอบอาชีพประมง เกิดจากการที่ประชาชน
เข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง เกิดจากการที่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เกิดจากการที่ประชาชน
ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลมองว่าปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไม่ใช่ปัญหาที่กระทบกับตนเอง โดยตรงจึงไม่ให้
ความส าคัญและไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง
ในการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด เกิดจากภัยทางธรรมชาติ เช่น พายุ หรือน้ าขึ้นน้ าลง ลมมรสุม และพายุซึ่งท าให้
มวลทรายที่ถูกพัดพาออกไปจากชายฝั่ง และมวลทรายที่ถูกพัดพาเข้ามานั้นไม่สมดุลกัน  แต่กระบวนการ
ธรรมชาติที่มีผลกระทบมากที่สุดในปัจจุบัน คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เนื่องจากระดับน้ าทะเล
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เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้น้ าทะเลรุกเข้าไปแผ่นดินมากขึ้น ส่งผลให้ชายฝั่งทะเลเกิดการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงขึ้น  
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่
ชายฝั่งทะเลได้เข้าร่วมในขั้นตอนการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

3) ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา  
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับ

วิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ดังนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องควรจัดท าทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในแต่ละพื้นที่ให้มีหลายๆ ทางเลือก เพ่ือให้ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบในแต่ละพื้นที่ได้ระดมสมองกันคัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่คิดว่า เมื่อน ามาใช้
ในการแก้ไขปัญหาแล้วจะประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควรจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนได้หลากหลายทางเลือก ควรจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการแจ้งข่าวเกี่ยวกับ
การบุกรุกท าลายป่าชายเลนหลากหลายช่องทาง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดให้มีงบประมาณที่สามารถจัดสรรให้ได้ในหลายทางเลือกส าหรับใช้ในการปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์
ป่าชายเลน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรจะมีการแจกแจงทางเลือก
ต่างๆ ให้ประชาชนที่รับผลกระทบได้ระดมสมองกันคัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่คิดว่าเมื่อน ามาใช้
ในการแก้ไขปัญหาแล้วจะประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป  

4) ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา  
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลือกวิธีการแก้ปัญหา ดังนี้  

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้
ค่อนข้างตรงกับสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ ประชาชนในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ต้องปลูกป่าชายเลนให้เต็มพื้นที่
เพ่ือเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ต้องฟ้ืนฟูป่าชายเลนบริเวณที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ให้อุดมสมบูรณ์ ต้องปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรักป่าชายเลน ต้องสร้างเขื่อนหินเพ่ือเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องต้องออกรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างจริงจัง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องต้องจัดงบประมาณเพ่ือสร้างแนวเขตป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ต้องน า
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่อ่ืนที่ประสบความส าเร็จมาปรับใช้กับพ้ืนที่ตน 
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ควรเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงกับ
สภาพความเป็นจริง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
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5) ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ  
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหา

ที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ ดังนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มี
การน าพาประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและยังไม่ได้รับการแก้ไข ไปดูงาน
ในพ้ืนที่จริงที่ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาแล้ว เพื่อจะได้รับรู้รับทราบร่วมกันถึงข้อดีข้อเสีย
ของขั้นตอนและวิธีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้ร่วมวางแผนในการแก้ปัญหาด้วยทุกครั้ง ควรน าทางเลือกในการแก้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งทะเลของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเพราะประชาชนกลุ่มนี้จะรู้ถึง
สภาพปัญหาความเป็นจริงดีที่สุด ควรรวบรวมแผนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เสนอโดยประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบปัญหาเพื่อมาคัดเลือกที่คิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ 
และให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

6) ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผน

โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ดังนี้ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลได้มีส่วนร่วมในกระบวนการควบคุมการปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหา ภายใต้แผนการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลควรก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จให้ชัดเจน การใช้มาตรการควบคุมทางกฎหมาย
และการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งให้เหมาะสมและได้ผล เช่น ก าหนดระยะร่นถอยให้เป็นมาตรการเชิงนโยบาย
เพ่ือเป็นการลดระดับความเสียหายของสิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่งทะเล มีมาตรการการป้องกันและรักษาพ้ืนที่
ชายฝั่งที่เหลืออยู่ การแก้ไขฟ้ืนฟูชายฝั่งทะเลที่ประสบปัญหาการกัดเซาะและพังทลาย การสงวน อนุรักษ์  
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดแนวชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างกลไกการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งทะเลอย่างเป็นระบบ ดังนั้น 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรหาแนวทางและวิธีการควบคุมการปฏิบัติตามแผน
โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการแก้ปัญหาที่ที่ดีที่สุด และให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

7) ด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่  
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไข

เรียบร้อยแล้วหรือไม่ ดังนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบ
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างจริงจัง ควรมีการตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ควรมีการประเมินผลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยภาคส่วนต่างๆ 
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ควรจัดให้มี
การส ารวจความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแล้วรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์
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หาข้อดีข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค์ และแนวทางการแก้ไข ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาว่าได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือยังและตรงกับ
สภาพความเป็นจริงหรือไม่ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่

อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการศึกษาวิจัยใน 3 วัตถุประสงค์ คือ ประเด็นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 ด้าน 
คือ ด้านการให้ข้อมูล ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ด้านการปรึกษาหารือ ด้านการวางแผนร่วมกัน 
ด้านการร่วมปฏิบัติ ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล  และด้านการควบคุมโดยประชาชน 
ประเด็นที่สอง การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 ด้าน คือ 
ด้านการระบุปัญหา ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับ
วิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหา
ที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และ
ด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ และประเด็นที่สาม ความสัมพันธ์ระหว่าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ท าประมงชายฝั่ง และประชาชนทั้งชายและหญิง
ที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม และต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รวมทั้งสิ้น 31,782 คน น ามาก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
(1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) มีรายละเอียดประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพื้นที่ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 ด้าน คือ ด้านการให้ข้อมูล 
ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ด้านการปรึกษาหารือ ด้านการวางแผนร่วมกัน ด้านการร่วมปฏิบัติ 
ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล และด้านการควบคุมโดยประชาชน ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 
จ านวน 28 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 ด้าน คือ ด้านการระบุปัญหา ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ด้านการแจกแจง 
ทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา ด้านการวางแผนน าทางเลือก
ในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ และด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย ข้อค าถาม
จ านวน 28 ข้อ ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ การเก็บ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

91 

รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนมา จ านวน 
400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพ้ืนที่วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ¯) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ( x ¯) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s 
coefficient correlation) 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย จ านวน 

204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 ส่วนน้อยเป็นเพศหญิง จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 ส่วนมากอายุ 
41 – 50 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.25 และอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ส่วนอายุมากกว่า 
60 ปี มีน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 มีการศึกษาในระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
มากที่สุด จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมา คือ มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช./เทียบเท่า จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 และปริญญาตรี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 
ส่วนที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทมีน้อยที่สุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ส่วนมากประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมา คือ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 และค้าขาย มีจ านวน 57 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 14.25 ส่วนประกอบอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจมีน้อยที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ส่วนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 10 ปี 
จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 86.50 รองลงมา คือ อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 6 – 10 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 
และอาศัยอยู่ในพื้นที่ 1 – 5 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 ส่วนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่ ากว่า 1 ปี 
มีน้อยที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 
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5.1.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา       

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการเปิดรับ
ความคิดเห็นจากประชาชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ด้านการปรึกษาหารือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ด้านการให้ข้อมูล 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 ด้านการวางแผนร่วมกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 ด้านการร่วมปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 และด้านการควบคุม
โดยประชาชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 ตามล าดับ  

จากผลการวิจัยสามารถน ามาสรุปผลเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
1) ด้านการให้ข้อมูล 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้ข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 5 ข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลปัญหาความต้องการ/ความคิดเห็น
ในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการให้ข้อมูลทางสื่อด้านต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 และกรณีที่ท่านพบเห็น
การด าเนิน กิจกรรม/โครงการตามแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกงที่
ควรแก้ไขท่านได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
เคยแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะของท่านได้ถูกน าไปเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 

2) ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดโอกาส
ให้ท่านประเมินข้อดีข้อเสียของยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.97 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ทุกคน และพร้อมทั้งได้น าความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาให้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และเรียงล าดับ
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ความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนการแก้ไขปัญหา 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 

3) ด้านการปรึกษาหารือ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการปรึกษาหารือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหาในการด าเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ท่านได้ให้ค าปรึกษาหารือการแก้ไขแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 รองลงมา คือ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการจัดประชุมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.91 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการจัดประชุม
เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมีช่องทางให้ประชาชน
เข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับความต้องการแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในหลายช่องทาง 
เช่น การเข้าพบกับผู้รับผิดชอบโดยตรง การติดต่อ พูดคุยทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ส านักงาน เป็นต้น 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 

4) ด้านการวางแผนร่วมกัน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการวางแผนร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ให้ความส าคัญในเรื่องการวางแผนแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
สามารถวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญในเรื่องการวางแผนแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เข้าร่วมประชุม
ประชาคมวางแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 

5) ด้านการร่วมปฏิบัติ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการร่วมปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก ได้แก่ เคยได้เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 รองลงมา คือ เคยได้เข้าร่วมในการคัดเลือกยุทธศาสตร์
และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 และเคยลงพื้นที่เพ่ือดูสภาพของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลร่วมกับหน่วยงาน
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ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ เป็นแกนน า หรือเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจก าหนดแนวทางและเป้าหมาย
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 

6) ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  หากให้ท่านได้ประเมินความส าเร็จของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลท่านอยากเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการติดตาม
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการรายงานผล
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 

7) ด้านการควบคุมโดยประชาชน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการควบคุมโดยประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ และระดับน้อย 
1 ข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการลงประชามติในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เมื่อเกิดความคิดเห็นต่างกัน
ของประชาชนเพ่ือควบคุมความขัดแย้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ท่านได้ชี้แนะปัญหา และความบกพร่องในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 และมีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 ตามล าดับ มีส่วนร่วมในการควบคุมการจัดท าโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และมีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47 

5.1.3 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการระบุปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 
ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.95 ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

95 

ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ด้านการแจกแจง
ทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 และด้านการตรวจสอบว่าปัญหา
ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 ตามล าดับ 

จากผลการวิจัยสามารถน ามาสรุปผลเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
1) ด้านการระบุปัญหา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการระบุปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแ รก ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการระบุถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
อย่างชัดเจน ว่ามาจากการกระท าของมนุษย์หรือจากการกระท าโดยธรรมชาติ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 
รองลงมา คือ การระบุปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เป็นการระบุค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 และการระบุปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้มีการระบุถึง
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ชัดเจนให้ประชาชนทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 

2) ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก ่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เกิดจากกระบวนการตามธรรมชาติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.26 รองลงมา คือ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ชายฝั่งที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 และสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล เกิดจากการขาดความร่วมมือของคนในพื้นที่ช่วยกันป้องกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดจาก
การประท าของมนุษย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 

3) ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา        
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ หากให้ท่านได้ตัดสินใจเลือกแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลของพื้นที่อ าเภอบางปะกง ท่านอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 
รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้น าแนวทางแก้ไขปัญหาจาก
การระดมสมองหลายๆ ทาง แล้วน ามาคัดกรองเพ่ือหาแนวคิดที่ดีที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้น าแนวทางแก้ไขปัญหาจากการระดมสมองหลายๆ ทาง 
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มาให้ท่านได้รวมพิจารณาอีกครั้ง ก่อนจะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 ตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เข้าไปมีส่วนร่วมในการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาและเพ่ือให้ได้
ทางเลือกหลายๆ ทาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 

4) ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก ่หากการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท าให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมท่านอยากเข้าไปร่วม
ในการแก้ไขปัญหาทันที ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้ในระยะยาว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีโอกาส
ได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 

5) ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ  โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผน
ด้านบุคลากรงบประมาณ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.92 รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้วางแผนในการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้วางแผนรองรับกับสถานการณ์ภายหลังจากที่ปัญหาได้รับ
การแก้ไขแล้วไว้อย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ได้ร่วมวางแผน
เรื่องระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 

6) ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การควบคุมการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  มีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ดูแลควบคุม
การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดเอาไว้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือดูแลควบคุม
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การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างใกล้ชิด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ เมื่อมีโอกาสท่านได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 

7) ด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม ่
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไข
เรียบร้อยแล้วหรือไม่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 รองลงมา คือ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 และในการลงประชามติ
หรือประชาพิจารณ์เกี่ยวกับแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ท่านได้ให้ข้อเสนอข้อสรุป ลงคะแนนเสียง 
หรือยกมือเลือกสิ่งที่ต้องการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้มีโอกาส
เข้าตรวจสอบการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54 

5.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
กับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 
การมีส่วนร่วมทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม (Ytot) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .934 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับความสัมพันธ์สูงทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ล าดับที่ 1 การวางแผนร่วมกัน (X4) มีความสัมพันธ์กับการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .910 ล าดับที่ 2 ด้าน
การปรึกษาหารือ (X3) มีความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับสูง โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .907 และล าดับที่ 3 ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน (X2) 
มีความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .906 ส่วนข้อที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการควบคุมโดยประชาชน (X7) 
มีความสัมพันธ์กับการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .840 
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ส่วนที่ 2  
5.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการระบุปัญหา ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  
น าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณา
จากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัย
ได้น าเสนอข้อเสนอแนะในภาพรวมดังนี้ 

1) ด้านการระบุปัญหา 
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุปัญหา คือ หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลได้เข้าร่วม
ในขั้นตอนการระบุปัญหาให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป 

2) ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 

คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเล
ได้เข้าร่วมในขั้นตอนการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

3) ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา  
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับ

วิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรจะมีการแจกแจง
ทางเลือกต่างๆ ให้ประชาชนที่รับผลกระทบได้ระดมสมองกันคัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่คิดว่า
เมื่อน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาแล้วจะประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  

4) ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา  
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเลือกวิธีการแก้ปัญหา คือ หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
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5) ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ  
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหา

ที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ควรวางแผน
น าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ และให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

6) ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผน

โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรหาแนวทาง
และวิธีการควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการแก้ปัญหาที่ที่ดีที่สุด  และ
ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

7) ด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่  
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไข

เรียบร้อยแล้วหรือไม่ คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ควรมีการติดตาม
ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาว่าได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือยังและตรงกับสภาพความเป็นจริงหรือไม่ 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

 

5.2 อภิปรายผล 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
5.2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จากการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ด้านการปรึกษาหารือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 
ด้านการให้ข้อมูล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 ด้านการวางแผนร่วมกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 ด้านการร่วมติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 ด้านการร่วมปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 และด้านการควบคุม
โดยประชาชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 ตามล าดับ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ส่วนใหญ่จะประสบ
กับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปัญหาจากกระบวนการตามธรรมชาติ เช่น ลมมรสุมและพายุซึ่งท าให้
มวลทรายที่ถูกพัดพาออกไปจากชายฝั่ง และมวลทรายที่ถูกพัดพาเข้ามานั้นไม่สมดุลกัน แต่กระบวนการ
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ธรรมชาติที่มีผลกระทบมากที่สุดในปัจจุบัน คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเนื่องจากระดับน้ าทะเล
เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้น้ าทะเลรุกเข้าไปแผ่นดินมากขึ้น ส่งผลให้ชายฝั่งทะเลเกิดการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงขึ้น  
หรือแม้กระทั่งประสบกับการกระท าของมนุษย์ด้วยกันเอง เช่น การบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน การสร้างเขื่อน 
และอ่างเก็บน้ าบริเวณต้นน้ าท าให้การไหลของกระแสน้ าเกิดการชะลอตัว ตะกอนบางส่วนถูกกักไว้ที่บริเวณ
เหนือเขื่อน แต่การกระท าของมนุษย์ที่มีผลกระทบมากที่สุด คือ การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งเพื่อการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้มีการก่อสร้างต่างๆ ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเป็นจ านวนมาก เช่น การสร้างนิคมอุตสาหกรรม 
การสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง การก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก ที่ไม่ค านึงถึงสภาพพ้ืนที่ตามเป็นจริง เช่น ทางเดิน
ของน้ า ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรณีวิทยาของชายฝั่ง ทรัพยากร และระบบนิเวศในบริเวณนั้น 
ท าให้ขาดความสมดุล และน าไปสู่การเกิดการกัดเซาะชายฝั่งได้ง่าย  ตามที่ได้กล่าวมานั้นเป็นปัญหา
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลในพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
แต่ประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาการเซาะ
ชายฝั่งทะเลเท่าท่ีควร 

จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
1) ด้านการให้ข้อมูล 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการให้ข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 5 ข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก ได้แก่ เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลปัญหาความต้องการ/ความคิดเห็นในการก าหนดแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการให้ข้อมูลทางสื่อด้านต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 และกรณีที่ท่านพบเห็นการด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกงที่ควรแก้ไขท่านได้แจ้งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เคยแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของท่านได้ถูกน าไปเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 

2) ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดโอกาส
ให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.04 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดโอกาสให้ท่านประเมิน
ข้อดีข้อเสียของยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนทุกคน และ
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พร้อมทั้งได้น าความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาให้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  และเรียงล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนการแก้ไขปัญหา 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 

3) ด้านการปรึกษาหารือ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการปรึกษาหารือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหาในการด าเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ท่านได้ให้ค าปรึกษาหารือการแก้ไขแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการจัดประชุมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้าง
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีช่องทางให้ประชาชนเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ความต้องการแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในหลายช่องทาง เช่น การเข้าพบกับ
ผู้รับผิดชอบโดยตรง การติดต่อ พูดคุยทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ส านักงาน เป็นต้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 

4) ด้านการวางแผนร่วมกัน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการวางแผนร่วมกัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ให้ความส าคัญในเรื่องการวางแผนแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
สามารถวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญในเรื่องการวางแผนแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เข้าร่วมประชุม
ประชาคมวางแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 

5) ด้านการร่วมปฏิบัติ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการร่วมปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก ได้แก่ เคยได้เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 รองลงมา คือ เคยได้เข้าร่วมในการคัดเลือกยุทธศาสตร์
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และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 และเคยลงพ้ืนที่เพ่ือดูสภาพของการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ เป็นแกนน า หรือเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 

6) ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  หากให้ท่านได้ประเมินความส าเร็จของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลท่านอยากเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการติดตาม
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการรายงานผล
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 

7) ด้านการควบคุมโดยประชาชน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการควบคุมโดยประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ และระดับน้อย 1 ข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการลงประชามติในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เมื่อเกิดความคิดเห็นต่างกัน
ของประชาชนเพ่ือควบคุมความขัดแย้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ท่านได้ชี้แนะปัญหา และความบกพร่องในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 และมีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ  
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 ตามล าดับ มีส่วนร่วมในการควบคุมการจัดท าโครงการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47 

ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ข้อมูล ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ด้านการปรึกษาหารือ 
ด้านการวางแผนร่วมกัน ด้านการร่วมปฏิบัติ ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล และด้านการควบคุม
โดยประชาชน ต่างก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

103 

พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสอดคล้องกับที่ ศิริพร พรรณพัฒน์กุล (2556, บทคัดย่อ) 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งต ะวันตก กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น  
ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพ่ือศึกษาเงื่อนไขที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกกิจกรรมปักไม้ไผ่
ชะลอคลื่น ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 3) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่ต าบลแหลมใหญ่ การรวบรวมข้อมูล
ได้ใช้การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 11 คน ข้อมูลที่ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักตรรกะเทียบเคียงบริบท และใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบผลการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1) การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการด าเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
เมื่อพิจารณาตามรูปแบบการมีส่วนร่วม พบว่า ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
และส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ส าหรับการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและวางแผนเพ่ือน าทาง
ที่เลือกมาสู่การปฏิบัตินั้น เป็นภารกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ
และมอบหมายให้ส านักงานโยธาธิการและผงเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้ด าเนินการ 

2) การมีส่วนร่วมของชาวบ้านต าบลแหลมใหญ่ ในการเขาร่วมปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ในโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก พ้ืนที่ต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร เงื่อนไขที่ส าคัญ คือ 1) ชาวบ้านเห็นความส าคัญของการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
จากการท างานวิจัยชุมชน และ 2) ต้องการปกป้องที่ดินท ากินและวิถีการประกอบอาชีพด้วย 3) ชาวบ้าน
มีความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่ดีต่อกัน และ 4) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้จากองค์กร
ภายนอก 5) ตามข้อก าหนด ตามกฎหมาย และนโยบายของภาครัฐ ในการให้ประชาชนในพื้นที่ด าเนินการ
เข้ามามีส่วนร่วมโดยมี 6) กลุ่มผู้น าที่กระตุ้นและสนับสนุนให้ชาวบ้านร่วมด าเนินการส่งผลให้ 7) ชาวบ้าน
มีรายไดเ้พ่ิมจากการปักไม้นอกเหนือจากรายไดจากการท าประมงเป็นอาชีพหลัก  

3) ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการโครงการนั้นเกิดจาก (1) ชาวบ้านส่วนหนึ่ง
ไม่เห็นความส าคัญของการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (2) การมีส่วนร่วมในการปักไม้เพ่ือต้องการรายได้
มากกว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาชายฝังทะเลอีกทั้งยัง (3) มีกลุ่มทางการเมืองในชุมชนเกิดขึ้น รวมถึง 
(4) การขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ถึงแม้จะท าให้โครงการประสบผลส าเร็จ
แต่อาจด าเนินต่อไปอยา่งไม่ยั่งยืน  

 ขอเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย พบว่า ควรมีการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านและพัฒนาทักษะ
ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง มีการก าหนดบทบาทและภาระงานที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และชุมชน เพื่อให้การด าเนินงานสอดประสานกันและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด แ ละพัฒนา
ศักยภาพชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาชุมชน โดยไม่รองบประมาณจากภาครัฐ
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หรือเอกชนในการด าเนินการและสร้างความข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน
โดยทั่วไป เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญและร่วมผลักดันส่งเสริมการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ 

5.2.2 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จากการวิจัย พบว่า การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการระบุปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 ด้านการมองหา
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 
ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 
ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ด้านการแจกแจง
ทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 และด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับ
การแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 ตามล าดับ 

เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ส่วนใหญ่
ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เพราะเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง 
แต่เป็นความรับผิดชอบจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเข้ามาแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้ และประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่จะอาศัยพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย 
มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และเป็นแหล่งท ามาหาเลี้ยงชีพ เช่น การท าประมงชายฝั่ง เป็นต้น 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ประชาชนไม่ให้ความสนใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
เท่าที่ควร ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเองเพียงล าพัง 
แต่หากจะให้กระบวนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จ าเป็นต้องใช้วิธีการขอความร่วมมือ ขอความอนุเคราะห์ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม .) กลุ่มจิตอาสา เข้ามาร่วมในกระบวนการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างต่อเนื่อง 

จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
1) ด้านการระบุปัญหา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการระบุปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการระบุถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
อย่างชัดเจน ว่ามาจากการกระท าของมนุษย์หรือจากการกระท าโดยธรรมชาติ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 
รองลงมา คือ การระบุปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เป็นการระบุค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 และการระบุปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้มีการระบุถึง
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ชัดเจนให้ประชาชนทราบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 
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2) ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก ่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เกิดจากกระบวนการตามธรรมชาติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.26 รองลงมา คือ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ชายฝั่งที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 และสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล เกิดจากการขาดความร่วมมือของคนในพื้นที่ช่วยกันป้องกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดจาก
การประท าของมนุษย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 

3) ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา        
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ หากให้ท่านได้ตัดสินใจเลือกแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลของพื้นที่อ าเภอบางปะกง ท่านอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 
รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้น าแนวทางแก้ไขปัญหา
จากการระดมสมองหลายๆ ทาง แล้วน ามาคัดกรองเพ่ือหาแนวคิดที่ดีที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้น าแนวทางแก้ไขปัญหาจากการระดมสมองหลายๆ ทาง 
มาให้ท่านได้รวมพิจารณาอีกครั้ง ก่อนจะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 ตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เข้าไปมีส่วนร่วมในการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาและเพ่ือให้ได้
ทางเลือกหลายๆ ทางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 

4) ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก ่หากการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งท าให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมท่านอยากเข้าไปร่วม
ในการแก้ไขปัญหาทันที ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ได้ในระยะยาว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้
ตรงกับสภาพความเป็นจริง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีโอกาส
ได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 
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5) ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ  โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนด้านบุคลากรงบประมาณ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  ในการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่ เกี่ยวข้องได้วางแผนในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งทะเลอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้วางแผนรองรับ
กับสถานการณ์ภายหลัง จากที่ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วไว้อย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ตามล าดับ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ได้ร่วมวางแผนเรื่องระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 

6) ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การควบคุมการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.08 รองลงมา คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้ดูแลควบคุมการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดเอาไว้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพื่อดูแลควบคุมการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างใกล้ชิด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
เมื่อมีโอกาสท่านได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 

7) ด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม ่
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
หรือไม่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 รองลงมา คือ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 และในการลงประชามติ
หรือประชาพิจารณ์เกี่ยวกับแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ท่านได้ให้ข้อเสนอข้อสรุป ลงคะแนนเสียง 
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หรือยกมือเลือกสิ่งที่ต้องการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้มีโอกาส
เข้าตรวจสอบการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54 

ทั้งนี้เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ไม่ว่าจะเป็นด้านการระบุปัญหา ด้านการมองหา
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ด้านการเลือก
วิธีการแก้ปัญหา ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ  ด้านการดูแล
ควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  และด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับ
การแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่  ต่างก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ซึ่งสอดคล้องกับที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554) ได้กล่าวถึง วิธีการและรูปแบบการจัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย ดังนี้ 1) ไม่ด าเนินการใดๆ เนื่องจาก
ทรัพย์สินและที่ดินที่จะต้องด าเนินการป้องกันมีมูลค่าต่ า หรือจ ากัดในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการลงทุนในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
2) การอพยพเคลื่อนย้ายไปยังพ้ืนที่อื่นหรือการถอยร่น ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดและคุ้มค่าแก่การลงทุนกับพ้ืนที่
ที่มีการพัฒนาแบบโดดเดี่ยวเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
จากการกัดเซาะ 3) การสร้างเสถียรภาพของชายฝั่งทะเลโดยไม่ใช่โครงสร้าง ซึ่งวิธีการหนึ่ง คือ การปักไม้ไผ่
ชะลอคลื่น ซึ่งเกิดจากการสังเกตบริเวณที่ปักโพงพางและคอกหอยแมลงภู่จะมีการสะสมตัวของตะกอนดินเลน 
จึงน ามาประยุกต์กับการต่อสู้กับธรรมชาติ ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมนั้นจะเป็นพื้นที่หาดเลน และมีคลื่นลม
ไม่รุนแรง และเมื่อตะกอนสะสมตัวและมีเสถียรภาพมากพอ ก็สามารถปลูกป่าชายเลนยึดตะกอนให้ได้พ้ืนที่
และระบบนิเวศป่าชายเลนกลับคืนมา ซึ่งเป็นวิธีที่มีผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียงน้อย ชุมชนสามารถ
ด าเนินการได้เอง เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น และ 4) การสร้าง
เสถียรภาพของชายฝั่งทะเลโดยใช้โครงสร้างซึ่งเหมาะสมกับการป้องกันการกัดเซาะในพื้นที่ชายหาด  
ซึ่งการจะเลือกวิธีการและรูปแบบในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแบบใดนั้น 
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาสิ่งที่ต้องการสงวนรักษาว่าคืออะไร อาจหมายถึงพื้นที่ชุมชน สิ่งปลูกสร้าง หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ และเมื่อจัดการป้องกันและแก้ ไขการกัดเซาะชายฝั่งแล้วจะต้องมีการวางแผน
ด าเนินการในระยะต่อไปด้วย เนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรมจะไม่มีการลื้อถอนโครงสร้างดังกล่าวอีก
และอาจเกิดผลกระทบกับชุมชน ดังนั้น จึงควรมีการเผยแพร่ข้อมูล การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักวิชาการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนชายฝั่งทะเล
ที่เกี่ยวข้องให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้การพิจารณาทางเลือกในการจัดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลประสบผลส าเร็จและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ชายฝั่งทะเล 

5.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่า 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

108 

การมีส่วนร่วมทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านที่มากที่สุด ได้แก่ การวางแผนร่วมกัน รองลงมา ด้านการปรึกษาหารือ 
และด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก ทั้งนี้
เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกับการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทร า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ข้อมูล 
ด้านการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ด้านการปรึกษาหารือ ด้านการวางแผนร่วมกัน ด้านการร่วมปฏิบัติ 
ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล และด้านการควบคุมโดยประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับที่ สวรรยา 
ธรรมอภิพล (2555) ได้ศึกษาผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีต่อชุมชนชายฝั่งทะเลจังหวัด
สมุทรสาคร จากการศึกษาพบว่า ตลอดแนวชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร 42.78 กิโลเมตร พบพื้นที่
ถูกกัดเซาะยาว 33.45 กิโลเมตร โดยพบพื้นที่กัดเซาะในต าบลโคกขาม ยาว 3.42 กิโลเมตร จากความยาว
ชายฝั่งในต าบล 7.91 กิโลเมตร และต าบลพันท้ายนรสิงห์ ยาว 5.96 กิโลเมตร จากความยาวชายฝั่งในต าบล 
6.19 กิโลเมตร การกัดเซาะชายฝั่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน 4 ลักษณะ คือ 1) สูญเสียมูลค่าที่ดิน 
2) สูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ 3) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 
4) สูญเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ผลกระทบด้านสังคม ใน 2 ลักษณะ คือ 
1) การถอยร่นและอพยพย้ายถิ่น 2) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ใน 4 ลักษณะ
คือ 1) การสูญเสียทรัพยากรดิน 2) ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน 3) การลดลงของสัตว์น้ า 4) การสูญเสีย
ทัศนียภาพชายฝั่ง ชุมชนมีการปรับตัวโดยการถอยร่นเข้าสู่ฝั่ง การปรับเปลี่ยนการสร้างบ้านเรือนและการก่อสร้าง 
โครงสร้างเพ่ือป้องกัน ส่วนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง คือ
องค์การบริหารส่วนต าบลศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (จังหวัดสมุทรสาคร) และ
ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มหาชัยฝั่งตะวันออก) จังหวัด
สมุทรสาคร จากการศึกษาควรด าเนินการแก้ไขเชิงบูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน 
และภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  
รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
และองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) ด้านควบคุมโดยประชาชน ควรส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่สร้างการมีส่วนร่วม

ในการควบคุมการด าเนินการและใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการควบคุมการจัดท าโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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2) ด้านการร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล ควรส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการท างานในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

3) ด้านการร่วมปฏิบัติ ควรส่งเสริมให้ประชาชนแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ภายใน คือ ภาวะผู้น า
หรือให้มีบทบาทที่ส าคัญในการตัดสินใจก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้ประชาชน
ในพื้นที่ลงพ้ืนที่เพื่อดูแลสภาพของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

4) ด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่  ควรส่งเสริม และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พร้อมทั้งควรส่งเสริม
ให้มีการร่วมตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมตรวจสอบ และควรส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการลงประชามติหรือประชาพิจารณ์มากยิ่งขึ้น 

5) ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ควรส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาและเพ่ือให้ได้ทางเลือกหลายๆ ทาง ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีการคิดเชิงระบบ (systems thinking) เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ได้
ทางเลือกหลายๆ ทาง และควรน าแนวทางแก้ไขปัญหาจากการระดมสมองหลายๆ ทาง มาให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ร่วมพิจารณาอีกครั้ง ก่อนที่จะให้เลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 

6) ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ  ควรส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ร่วมวางแผนเรื่องระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พร้อมทั้ง หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ควรเพ่ิมการวางแผนเรื่องระยะเวลาในการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลได้อย่างเหมาะสม และวางแผนรองรับกับสถานการณ์ภายหลัง จากที่ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
ไว้อย่างชัดเจน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่

จังหวัดในภาคตะวันออก 
2) ควรศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะมีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลและมีปัญหาเหมือนกัน 
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ภาคผนวก ก  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครื่องมือฯ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
………………………………….. 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามนี้ส าหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่ต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม และ

ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เท่านั้น 
3. สาระส าคัญของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัด

เซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอบาง

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
4. ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ขอความกรุณาท่านได้ตอบค าถามทุกข้อตามความคิดเห็นของ

ท่าน ข้อมูลที่ได้ใช้ส าหรับการวิจัยเท่านั้น ผู้วิจัยจะด าเนินการแปลผลโดยภาพรวมทั่วไป อีกทั้งค าตอบของ
ท่าน จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ดังนั้น การตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลเสียหายต่อตัวท่านหรือ
หน่วยงานของท่านแต่ประการใด 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณในความร่วมมือ 
อย่างดียิ่งจากท่านในครั้งนี้ 

 
นายก าพล  เลิศเกียรติด ารงค์ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

                  ผู้วิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

พื้นที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
………………………………….. 

 

ตอนที่  1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องค าตอบในข้อความที่เป็นความจริงที่สุดส าหรับตัวท่านเพียง
ค าตอบเดียวเท่านั้น 

1.  เพศ   

 (1) ชาย               (2) หญิง 

 

2.  อายุ   
 (1) 18 - 20 ปี             (2) 21 – 30 ปี    
 (3) 31 – 40 ปี             (4) 41 – 50 ปี 

   (5) 51 - 60 ปี             (6) มากกว่า 60 ปี 
 
2.  ระดับการศึกษา 
  (1) ต ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น   (2) มัธยมศึกษาตอนต้น 
  (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า  (4) อนุปริญญา/ปวส.   
  (5) ปริญญาตรี     (6) ปริญญาโท  
                     (7) สูงกว่าปริญญาโท 
 
4.  อาชีพ 
  (1) รับจ้างทั่วไป   (2) เกษตรกร 

(3) ค้าขาย          (4) พนักงานบริษัท 
(5) ธุรกิจส่วนตัว        (6) นิสิต/นักศึกษา 
(7) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (8) ข้าราชการ 

(9) ข้าราชการบ านาญ  (10) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................. 
 

5.  ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในพื้นที่ 
  (1) ต่ ากว่า 1 ปี   (2) 1 – 5 ปี  

(3) 6 – 10 ปี   (4) มากกว่า 10 ปี 
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ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที ่อ าเภอ  
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างแต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดโดย
ความหมาย ของค าตอบมีดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การให้ข้อมูล      
    1.1 ท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลปัญหา       

ความต้องการ/ความคิดเห็นในการก าหนด             
แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
ทะเล 

     

   1.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน        
ที่เก่ียวข้อง เคยสอบถามข้อมูล ความคิดเห็น 
จากท่าน เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

     

   1.3 ท่านเคยแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
ทะเล และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ของท่านได้ถูกน าไปเป็นทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหา 

     

ความหมาย 
ค าตอบ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

มากที่สุด มีส่วนร่วมข้อนี้ในระดับมากท่ีสุด 

มาก มีส่วนร่วมข้อนี้ในระดับมาก  

ปานกลาง มีส่วนร่วมข้อนี้ในระดับปานกลาง 

น้อย มีส่วนร่วมข้อนี้ในระดับน้อย 

น้อยที่สุด ไม่มีหรือแทบจะไม่มีส่วนร่วมข้อนี้ 
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รายการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

   1.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน        
ที่เก่ียวข้อง ได้มีการให้ข้อมูลทางสื่อด้านต่างๆ 
เกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

     

  1.5 กรณีท่ีท่านพบเห็นการด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
พ้ืนที่อ าเภอบางปะกงที่ควรแก้ไขท่านได้แจ้งให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

     

2. การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน      
   2.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน        

ที่เก่ียวข้อง เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล     

     

   2.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน        
ที่เก่ียวข้อง ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่านแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

     

   2.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน        
ที่เก่ียวข้อง ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่านประเมินข้อดี
ข้อเสียของยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

     

   2.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน        
ที่เก่ียวข้อง รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ทุกคน และพร้อมทั้งได้น าความคิดเห็น 
ไปประกอบการพิจารณาให้เป็นแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
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รายการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

   2.5 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน         
ที่เก่ียวข้องเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วม 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
เรียงล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือจัดท าแผนการแก้ไขปัญหา 

     

3. การปรึกษาหารือ       
3.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น        

ที่เก่ียวข้อง เชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

     

   3.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน        
ที่เก่ียวข้อง เชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

     

   3.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน        
ที่เก่ียวข้อง มีช่องทางให้ประชาชนเข้า
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความต้องการแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
ในหลายช่องทาง เช่น การเข้าพบกับผู้รับผิดชอบ
โดยตรง การติดต่อ พูดคุยทางโทรศัพท์  
ทางเว็บไซต์ส านักงาน เป็นต้น   

     

   3.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน        
ที่เก่ียวข้อง มีการจัดการจัดประชุม การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟัง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
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รายการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

   3.5 เมื่อเกิดปัญหาในการด าเนินงานตามแผน       
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ท่านได้
ให้ค าปรึกษาหารือการแก้ไขแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

     

4. การวางแผนร่วมกัน      
   4.1 ท่านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการเกี่ยวกับการแก้ไข

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
     

   4.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน        
ที่เก่ียวข้อง ให้ความส าคัญในเรื่องการวางแผน
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

     

   4.3 ท่านให้ความส าคัญในเรื่องการวางแผนแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

     

   4.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน        
ที่เก่ียวข้อง กับประชาชนสามารถวางแผน
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลได้เป็นอย่างดี 

     

  4.5 ท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมวางแผนการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

     

5. การร่วมปฏิบัติ      
   5.1 ท่านเคยได้เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

     

   5.2 ท่านเคยได้เข้าร่วมในการคัดเลือกยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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รายการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5.3 ท่านเคยได้เข้าร่วมพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล       
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงาน 

     

5.4 ท่านเคยลงพ้ืนที่เพ่ือดูสภาพของการกัดเซาะ 
ชายฝั่งทะเล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

     

5.5 ท่านเป็นแกนน า หรือเป็นบุคคลที่มีบทบาท 
ส าคัญในการตัดสินใจก าหนดแนวทางและ 
เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
ทะเล 

     

6. การร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล      
6.1 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามการแก้ไขปัญหา 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

     

6.2 ท่านมีส่วนร่วมตรวจสอบการท างาน 
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ของหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน  
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

     

6.3 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

     

6.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้อง ได้มีการรายงานผลการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ให้ท่านทราบ 
อย่างต่อเนื่อง 
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รายการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6.5 หากให้ท่านได้ประเมินความส าเร็จของนโยบาย 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ท่านอยากเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

     

7. การควบคุมโดยประชาชน      
7.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น

ที่เก่ียวข้อง จัดให้มีการลงประชามติ 
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
เมื่อเกดิความคิดเห็นต่างกันของประชาชน  
เพ่ือควบคุมความขัดแย้ง 

     

7.2 ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

     

7.3 ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการด าเนินการ 
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

     

7.4 ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการจัดท าโครงการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อการแก้ไข
ปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

     

  7.5 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ท่านได้ชี้แนะปัญหา 
และความบกพร่องในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
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ตอนที่  3 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างแต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดโดยความหมาย
ของค าตอบมีดังนี้ 
 

รายการ 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การระบุปัญหา      
   1.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง ได้มีการระบุถึงปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลอย่างชัดเจน ว่ามาจากการกระท า
ของมนุษย์หรือจากการกระท าโดยธรรมชาติ 

     

   1.2 การระบุปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล         
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

     

   1.3 การระบุปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล         
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นการระบุปัญหาในภาพรวม
ของพ้ืนที่ที่มีผลกระทบ 

     

   1.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง ได้มีการระบุถึงปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลที่ชัดเจนให้ประชาชนทราบ 

     

ความหมาย 
ค าตอบ 

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

มากที่สุด มีการแก้ไขปัญหาข้อนี้ในระดับมากที่สุด 

มาก มีการแก้ไขปัญหาข้อนี้ในระดับมาก  

ปานกลาง มีการแก้ไขปัญหาข้อนี้ในระดับปานกลาง 

น้อย มีการแก้ไขปัญหาข้อนี้ในระดับน้อย 

น้อยที่สุด ไม่มีหรือแทบจะไม่มีการแก้ไขปัญหาข้อนี้ 
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รายการ 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

   1.5 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการเรียงล าดับ
ความส าคัญของปัญหา/ความต้องการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ชัดเจน 
ให้ประชาชนทราบ 

     

2. การมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา      
   2.1 สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ทะเล เกิดจากการประท าของมนุษย์ 
     

   2.2 สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล เกิดจากกระบวนการตามธรรมชาติ 

     

   2.3 สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล เกิดจากการพัฒนาพ้ืนที่ที่ไม่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

     

   2.4 สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ชายฝั่งที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ตามธรรมชาติ 

     

2.5 สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล เกิดจากการขาดความร่วมมือของคน 
ในพ้ืนที่ช่วยกันป้องกัน 

     

3. การแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้
แก้ปัญหา 

     

   3.1 ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการระดมสมอง 
เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาและเพ่ือให้ได้ทางเลือก
หลายๆ ทาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

     

   3.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง มีการคิดเชิงระบบ (systems 
thinking) เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้
ทางเลือกหลายๆ ทาง 
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รายการ 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ได้น าแนวทางแก้ไขปัญหาจาก 
การระดมสมองหลายๆ ทาง แล้วน ามาคัดกรอง
เพ่ือหาแนวคิดท่ีดีที่สุด 

     

   3.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง ได้น าแนวทางแก้ไขปัญหาจาก 
การระดมสมองหลายๆ ทาง มาให้ท่านได้ร่วม
พิจารณาอีกครั้ง ก่อนจะเลือกแนวทางใด
แนวทางหนึ่ง 

     

  3.5 หากให้ท่านได้ตัดสินใจเลือกแนวทางและวิธีการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของพ้ืนที่
อ าเภอบางปะกง ท่านอยากเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหา 

     

4. การเลือกวิธีการแก้ปัญหา      
   4.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน 

ที่เก่ียวข้อง ไดเ้ลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ได้ในระยะยาว 

     

   4.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะ 
ชายฝั่งทะเล ได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

     

   4.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง ได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ ในขณะนี้
มีทรัพยากรส าหรับการแก้ปัญหาที่จ ากัด เช่น 
บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  

     

   4.4 ท่านมีโอกาสได้เลือกวิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะ 
ชายฝั่งทะเล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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รายการ 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4.5 หากการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ท าให้
ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ท่านอยาก
เข้าไปร่วมในการแก้ไขปัญหาทันที 

     

5. การวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธี 
ที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ 

     

   5.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนรองรับกับสถานการณ์
ภายหลัง จากท่ีปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วไว้อย่าง
ชัดเจน   

     

   5.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ได้วางแผนในการแก้ปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล อย่างเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ 

     

   5.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนด้านบุคลากร งบประมาณ 
และสิ่ งอ านวยความสะดวกต่ างๆ  ในการ
แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล   

     

   5.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนเรื่องระยะเวลาในการ
แก้ปัญหาการกัด เซาะชายฝั่ งทะเลได้อย่ าง
เหมาะสม  

     

   5.5 ท่านได้ร่วมวางแผนเรื่องระยะเวลาในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้อย่างเหมาะสม 

     

6. การดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณา 
จากตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

     

   6.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง ไดดู้แลควบคุมการแก้ปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างต่อเนื่อง 
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รายการ 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง ไดดู้แลควบคุมการแก้ปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นไปตามแผน 
ปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดเอาไว้ 

     

6.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ เพ่ือดูแล
ควบคุมการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
อย่างใกล้ชิด 

     

   6.4 การควบคุมการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
ทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง มีความก้าวหน้า 
ไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

     

  6.5 เมื่อมีโอกาสท่านได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง 

     

7. การตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อย
แล้วหรือไม่ 

     

  7.1 ท่านได้มีโอกาสเข้าตรวจสอบการแก้ปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล  

     

  7.2 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไดร้ับการแก้ไข 
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงาน 
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างด ี

     

  7.3 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ไดร้ับการแก้ไข 
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 

     

  7.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคส่วน 
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และ 
ประชาชน เข้าร่วมตรวจสอบการแก้ไขปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
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รายการ 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7.5 ในการลงประชามติหรือประชาพิจารณ์เกี่ยวกับ
แผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ท่านได้
ให้ข้อเสนอ ข้อสรุป ลงคะแนนเสียง หรือยกมือ
เลือกสิ่งที่ต้องการ 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 ขอท่านได้โปรดให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 7 ด้าน ดังนี้ 
 
1. ด้านการระบุปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ด้านการมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ด้านการแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ด้านการวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ด้านการดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผนโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ด้านการตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
     ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม IOC 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of Ltem Objective Congruence: IOC) 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

************************ 
เกณฑ์การประเมิน  มีดังนี้ 
ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน  0  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน - 1 แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
น าคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 

สูตร    

      แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากเนื้อหาทั้งหมด 
N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดี 

ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

รายการ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

รวม 
ค่า 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5    
1. การใหข้้อมูล         
   1.1 ท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลปัญหา       

ความต้องการ/ความคิดเห็นในการก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   1.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง เคยสอบถามข้อมูล ความคิดเห็น
จากท่านเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

รวม 
ค่า 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5    
1 .3  ท่ าน เคยแสดงความคิ ด เห็ นห รือ

เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะของท่านได้ถูกน าไป
เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

1.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการให้
ข้ อมู ลทางสื่ อด้ านต่ างๆ เกี่ ยวกับ
สถานการณ์ของปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ให้ประชาชนทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

1.5 กรณีที่ท่านพบเห็นการด าเนินกิจกรรม/
โครงการตามแผนการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอ
บางปะกงที่ควรแก้ไขท่านได้แจ้งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน         
2.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เปิดโอกาส 
ให้ท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล     

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดโอกาส
ให้ท่านแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

รวม 
ค่า 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5    
   2.3 หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดโอกาส
ให้ ท่ า น ป ระ เมิ น ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ข อ ง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   2.4 หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนทุกคน และพร้อมทั้งได้น า
ความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณา
ให้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   2.5 หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้
ท่านมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และเรียงล าดับความส าคัญ
เร่งด่วนของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล ร่วมกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า
แผนการแก้ไขปัญหา     

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. การปรึกษาหารือ          
   3.1 หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เชิญท่านเข้าร่วม
ประช ุม เพื ่อปรึกษาหารือแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   3.2 หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เชิญท่านเข้าร่วม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

รวม 
ค่า 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5    
   3.3 หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีช่องทางให้
ประชาชนเข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ความต้องการแนวทางการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในหลายช่องทาง 
เช่น การเข้าพบกับผู้รับผิดชอบโดยตรง 
การติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์
ส านักงาน เป็นต้น   

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

   3.4 หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการ
จัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 
เกี่ ยวกับแนวทางการแก้ ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   3.5 เมื่อเกิดปัญหาในการด าเนินงานตาม
แผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล ท่านได้ให้ค าปรึกษาหารือการแก้ไข
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. การวางแผนร่วมกัน         
   4.1 ท่านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการเกี่ยวกับ

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   4.2 หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน  หรือ 
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญ
ใน เรื ่อ งก า รว า งแผนแก้ไขปัญ ห า
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   4.3 ท่านให้ความส าคัญในเรื่องการวางแผน
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

รวม 
ค่า 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5    
   4.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กับประชาชน
สามารถวางแผนร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้เป็น
อย่างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

  4.5 ท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมวางแผนการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. การร่วมปฏิบัติ         
   5.1 ท่านเคยได้เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   5.2 ท่ านเคยได้ เข้าร่วมในการคัดเลือก
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวขอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   5.3 ท่ า น เค ย ได้ เข้ า ร่ ว ม พิ จ า ร ณ า
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งทะเลกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง          

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   5.4 ท่านเคยลงพ้ืนที่เพ่ือดูสภาพของการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเล ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง          

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   5.5 ท่านเป็นแกนน า หรือเป็นบุคคลที่มี
บทบาทส าคัญในการตัดสินใจก าหนด
แนวทางและเป้าหมายในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

รวม 
ค่า 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5    
6. การร่วมติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล 

        

   6.1 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง          

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   6.2 ท่านมีส่วนร่วมตรวจสอบการท างาน
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลของหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง          

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   6.3 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง         

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   6.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงาน อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ได้มีการ
รายงานผลการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   6.5 หากให้ท่านได้ประเมินความส าเร็จของ
นโยบาย แผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ท่านอยากเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7. การควบคุมโดยประชาชน         
   7.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการลง
ประชามติในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ งทะเล เมื่อเกิดความคิดเห็น
ต่างกันของประชาชน เพ่ือควบคุม
ความขัดแย้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

รวม 
ค่า 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5    
   7.2 ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการใช้

จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   7.3 ท่ า น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม
การด าเนินการ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   7.4 ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการจัดท า
โครงการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ
ต่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

  7.5 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้ท่าน
ได้ชี้แนะปัญหา และความบกพร่อง
ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ตอนที่ 3 การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

รายการ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

รวม 
ค่า 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5    
1. การระบุปัญหา         
   1.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการระบุ
ถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
อย่ างชัดเจน ว่ามาจากการกระท าของ
มนุ ษย์ ห รื อ จ าก ก า ร ก ร ะ ท า โด ย
ธรรมชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

1.2 การระบุปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ตรงกับสภาพ 
ความเป็นจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   1.3 การระบุปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นการระบุ
ปั ญ ห า ใน ภ าพ รวม ข อ ง พ้ื น ที่ ที่ มี
ผลกระทบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

  1.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการระบุถึง
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ชัดเจน
ให้ประชาชนทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   1.5 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  มีการ
เรียงล าดับความส าคัญของปัญหา/
ความต้องการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลที่ชัดเจนให้ประชาชนทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. การมองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา         
   2.1 สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล เกิดจากการประท าของมนุษย์ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2.2 สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล เกิดจากกระบวนการ
ตามธรรมชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

รวม 
ค่า 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5    
2.3 สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่งทะเล เกิดจากการพัฒนาพ้ืนที่
ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   2.4 สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมชายฝั่งที่ไม่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   2.5 สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล เกิดจากการขาดความร่วมมือ
ของคนในพื้นที่ช่วยกันป้องกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. การแจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับ
วิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา 

        

   3.1 ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการระดมสมอง
เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาและเพ่ือให้ได้
ทางเลือกหลายๆ ทาง ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีการคิดเชิง
ระบบ (systems thinking) เพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้ได้ทางเลือกหลายๆ 
ทาง 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

3.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่ วยงานอ่ื นที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ น าแนว
ทางแก้ไขปัญหาจากการระดมสมอง
หลายๆ ทาง แล้วน ามาคัดกรองเพ่ือหา
แนวคิดท่ีดีที่สุด  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

รวม 
ค่า 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5    
3.5 หากให้ท่านได้ตัดสินใจเลือกแนวทาง

และวิธีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ของพ้ืนที่อ าเภอบางปะกง 
ท่านอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. การเลือกวิธีการแก้ปัญหา         
   4.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 

หน่ วยงาน อ่ืนที่ เกี่ ยวข้อง  ได้ เลือก
วิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลได้ในระยะยาว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   4.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้เลือกวิธีการ
แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ไดต้รงกับสภาพความเป็นจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

   4.3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่ วยงาน อ่ืนที่ เกี่ ยวข้อง  ได้ เลือก
วิ ธี ก า รแ ก้ ปั ญ ห า ได้  ใน ข ณ ะนี้ มี
ทรัพยากรส าหรับการแก้ปัญหาที่จ ากัด 
เช่น บุคลากร งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4.4 ท่านมีโอกาสได้เลือกวิธีการแก้ปัญหา
การกัด เซาะชายฝั่ งทะเล  ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4.5 หากการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
ท าให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
กว่าเดิม ท่านอยากเข้าไปร่วมในการแก้ไข
ปัญหาทันท ี

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

รวม 
ค่า 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5    
5. การวางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหา
ที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ 

        

5.1 หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ได้วางแผน
รองรับกับสถานการณ์ภายหลัง จากที่
ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วไว้อย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5.2 หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผน
ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง
ทะเล อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5.3 หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนด้าน
บุคลากร งบประมาณ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ในการแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5.4 หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หนว่ยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนเรื่อง
ระยะเวลาในการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5.5 ท่านได้ร่วมวางแผนเรื่องระยะเวลาในการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้
อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

6. การดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผน 
โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

        

   6.1  หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ไดดู้แลควบคุม 
การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
อย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

รวม 
ค่า 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5    
6.2  หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 

หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้ดูแลควบคุม
การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ได้ก าหนด
เอาไว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

6.3  หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ 
หน่ วยงาน อ่ืนที่ เกี่ ย วข้ อง  ได้ จั ดส่ ง
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือดูแลควบคุมการ
แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่าง
ใกล้ชิด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

6.4 การควบคุมการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
มีความก้าวหน้าไปในทิศทางท่ีดีขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

  6.5 เ มื่ อ มี โ อก าส ท่ า น ได้ ต ร ว จสอบผ ล
การด าเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อ าเภอ
บางปะกง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7. การตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไข
เรียบร้อยแล้วหรือไม่ 

        

7.1 ท่ าน ได้ มี โอกาส เข้ าต รวจสอบ การ
แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

  7.2 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่งทะเลได้รับ
การแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

7.3 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ได้รับ
การแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หรือ หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
 

รวม 
ค่า 
IOC 

 
สรุป 

1 2 3 4 5    
  7.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจาก

ภาคส่วนต่างๆ  ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชา
สังคม และประชาชน เข้าร่วมตรวจสอบ
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

  7.5 ในการลงประชามติหรือประชาพิจารณ์
เกี่ยวกับแผนการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ช ายฝั่ ง  ท่ าน ได้ ให้ ข้ อ เสน อข้ อ ส รุ ป 
ลงคะแนนเสียง หรือยกมือเลือกสิ่ งที่
ต้องการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ชื่อ – ชื่อสกุล    นายก าพล เลิศเกียรติด ารงค์ 
วันเดือนปีเกิด    วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2501 
สถานที่เกิด    ฉะเชิงเทรา 
ที่อยู่ 486/3 ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000  
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร  
สถานที่ท างาน บริษัท เอ็น เอส เค บิวตี้เฮ้าส จ ากัด 

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2558 
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