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การวิจยัในครังนีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ ศึกษาระดบัความเขม้แข็งของประชาชนในการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ภายในตลาดนาํอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ภายในตลาดนาํอมัพวา จาํนวน 5 

ชุมชน ประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบตลาดนาํอมัพวา จาํนวน 5 ชุมชน และประชาชนจาก ตาํบล, อาํเภอ 

หรือจงัหวดัอ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายในตลาดนาํอมัพวา  

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา จากกลุ่มตวัอย่างทงัหมด 375 ตวัอย่าง ซ่ึงมีค่า

ความน่าเช่ือถือเท่ากับ 0.891 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์และบรรยายลกัษณะของขอ้มูล ได้แก่                 

การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว  การทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม              

การทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่ และไดท้าํนายค่าตวัแปรตามดว้ยตวัแบบทางคณิตศาสตร์การ

ถดถอยเชิงเสน้ตรงแบบพหุคุณ  

ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมี

ส่วนร่วมทางกายภาพอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการมี

ส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จากการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม แตกต่างไปตาม ท่ีตงัท่ีพกั

อาศยัและบทบาทที่มีต่อชุมชน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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This research had a main purpose for studying people empowerment in environmental 

conservation at Ampawa floating market, Ampawa sub – district, Ampawa district, 
Samutsongkram province.  

  
The samples were people who have been living originally in Ampawa floating market 

that are 5 communities and people who were not the residents but worked in Ampawa floating 
market. 

 
The study tool was close – ended questionnaire which had coefficient reliability 0.891.  

The data had been collected through 375 samples. The statistics applied to describe independent 
and dependent variables were frequency, percentage, mean and standard deviation. One – way 
analysis of variance (ANOVAs) was used for hypothesis test both with Scheffé’s method. Pearson 
correlation was applied to determine relationship between independent and dependent variables. 
Lastly, the prediction of dependent variables was analyzed by multiple linear regression. 

 
The findings were the level of people empowerment in environmental conservation 

especially physically involved was high. However the level of people empowerment in 
environmental conservation especially intellectually involved was falling in moderate. Finally, the 
level of people empowerment in environmental conservation especially emotionally involved and 
sense of ownership were falling in very high. The hypothesis test was found that the differences 
in residential location and role in community affected the level of people empowerment in 
environmental conservation as a whole at α 0.05. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์เร่ือง “ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กรณีศึกษา ตลาด

นาํอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม” ฉบบันี ดาํเนินการจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี

โดยไดรั้บความกรุณาเป็นอยา่งสูงจากคณาจารยท์งั 3 ท่าน คือ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย ์ 

พรชยั เทพปัญญา กรรมการ ดร.อาคม เจริญสุข ท่ีไดช่้วยในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   

พร้อมทงัให้แนวคิดและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธรรม  

รัตนโชติ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการให้ความรู้ ให้คาํแนะนาํ ให้ขอ้คิด และขอ้เสนอแนะ ตลอดจน

ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันี ทาํใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์และ

ถูกตอ้งมากยิง่ขึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านดว้ยความเคารพอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีนี 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลอมัพวา นักพฒันาชุมชนเทศบาลตาํบล

อมัพวา ผูอ้าํนวยการสาธารณะสุขเทศบาลตาํบลอมัพวา เจา้หนา้เทศบาลเทศบาลตาํบลอมัพวา ประธาน

ชุมชนเทศบาลตาํลบลอมัพวา ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดเ้อ่ยนาม ท่ีให้

ความช่วยเหลือและความร่วมมือในการใหข้อ้มูลเป็นอยา่งดี 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอย่างสูงสุด คุณแม่วนัทนี คุณพ่ออาทิตย  ์ระเบียบกุล ผูท่ี้สนับสนุน

เงินทุน และขอบใจนอ้งสาว หทยัรัตน์ ระเบียบกุล ท่ีเป็นกาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือในทุกๆดา้น จน

ทาํใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  

สุดท้ายนีผู ้วิจัย  ขอให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี  เป็นประโยชน์แก่ผู ้ท่ีต้องการทําการศึกษา            

เพื่ออา้งอิงหรือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงความเขม้แขง็ของประชาชนทางดา้นอ่ืนๆต่อไป 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


