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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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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 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัญหาสภาวะแวดลอ้มท่ีมนุษยก์าํลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนัคงปฏิเสธไม่ไดว้่าเกิดจากการปฏิวติั
อุตสาหกรรมของกระแสทุนนิยมท่ีตอ้งการเพิ่มผลผลิตและการขยายตวัทางธุรกิจของทั้งองคก์รเอกชน
ต่างๆรวมไปถึงในระดบัประเทศดว้ย การแข่งขนัอยา่งสูงน้ีเป็นผลให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างเก็บเก่ียว
ผลประโยชน์จนกระทัง่มิไดค้าํนึงถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มลพิษทางนํ้ า 
การทาํลายป่าไม ้ปัญหาขยะ รวมไปถึงมลภาวะทางเสียงดว้ย ปัญหาดงักล่าวลว้นแลว้แต่สร้างความ
เส่ือมโทรมให้กับส่ิงแวดลอ้มและสร้างความเส่ือมโทรมทางจิตใจและสุขภาพให้กบัประชาชนใน
ประเทศนั้นๆ 

ประเทศไทยเองก็มีการเร่งพฒันาเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นไปในการเจริญเติบโตทางด้าน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรมจนอาจลืมไปว่าหากประเทศมีการพฒันาไปในทิศทาง
ดงักล่าวความเส่ือมโทรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนไปควบคู่กบัการพฒันาจะเป็นไปในรูปแบบ
ใด 

ไดมี้การสํารวจโดยกรีนพีซว่า ประเทศไทยมีพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดมลพิษทางนํ้ าถึงร้อยละ 
92.68 ของพื้นท่ีทั้งหมด โดยเป็นพื้นท่ีเส่ียงในระดบัสูงร้อยละ 6.87 ของพื้นท่ีเส่ียงทั้งหมด ผลการศึกษา
พบว่าจังหวัดท่ี มีพื้น ท่ี เ ส่ียงในระดับสูงต่อการเกิดมลพิษทางนํ้ ามากท่ีสุด  5 อันดับแรก  คือ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี และระยอง ในดา้นปัญหาป่าไมเ้ป็นท่ีน่าตกใจว่า มี
การลดลงอยา่งรวดเร็ว จากขอ้มูลพื้นท่ีป่าเม่ือปี พ.ศ. 2504 มีเน้ือท่ีป่าอยูม่ากถึง 171,017,812 ไร่ คิดเป็น 
53.33 เปอร์เซ็นตข์องเน้ือท่ีประเทศ และจากการสาํรวจของกรมป่าไมโ้ดยการแปลตีความภาพถ่าย
ดาวเทียม LANDSAT-5 (TM) มาตราส่วน 1:250,000 ทัว่ประเทศ ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2538 มีเน้ือท่ีป่า
ไมเ้หลืออยู่จาํนวน 82,178,161 ไร่ หรือ 13,148,505.76 เฮกแตร์ หรือ 25.62 เปอร์เซ็นตข์องเน้ือท่ี
ประเทศ แต่จากการสาํรวจขอ้มูลเม่ือปี พ.ศ. 2541 ปรากฏว่าพื้นท่ีป่าของประเทศเหลืออยู ่81,076,428 
ไร่ หรือ 12,972,228.48 เฮกแตร์ คิดเป็น 25.28 เปอร์เซ็นต ์ (กรีนพีซ 2553) 

ปริมาณขยะเองกเ็พิ่มสูงเช่นเดียวกนั ในปี 2552 พบวา่ มีขยะเกิดข้ึนประมาณ 15 ลา้นตนั หรือ
วนัละ 41,240 ตนั และมีแนวโนม้จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี เน่ืองจากจาํนวนประชากรที่มากข้ึนรวมทั้ง 
สภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ ท่ีเอ้ือต่อการบริโภคในรูปแบบต่างๆหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะพื่นท่ีท่ี 
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เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั เช่น เมืองพทัยา เมืองภูเก็ต พบว่ามีอตัราการเกิดขยะเฉล่ียเพิ่มข้ึน 1.5 เท่า 
จากปริมาณ การเกิดขยะของชุมชนทัว่ไปท่ีมีอตัราเฉล่ีย 0.6 – 0.8 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั (ไพบูลย ์     
แจ่มพงษ ์2553) 

ทางดา้นมลภาวะทางเสียง ไดมี้การสาํรวจจากกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปี 2551 – 2552 พบว่า
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความดงัของเสียงเกินมาตรฐานท่ีหูมนุษยค์วรไดย้นิเฉล่ียไม่เกิน 
24 ชัว่โมง คือ 70 เดซิเบล บริเวณท่ีไดมี้การสาํรวจแบ่งเป็นออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีทัว่ไป
และบริเวณริมถนน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า ในบริเวณพื้นท่ีทัว่ไป วดัไดต้ ํ่าสุด 
50.5 เดซิเบล และสูงสุดถึง 80.7 เดซิเบล ส่วนในบริเวณริมถนน วดัไดต้ ํ่าสุด 62.8 เดซิเบล สูงสุด 82.1 
เดซิเบล ในปี 2551 และในปี 2552  ในบริเวณพื้นท่ีทัว่ไป วดัไดต้ ํ่าสุด 48.9 เดซิเบล และสูงสุดถึง 83.9 
เดซิเบล ส่วนในบริเวณริมถนน วดัไดต้ ํ่าสุด 62.0 เดซิเบล สูงสุด 84.8 เดซิเบล จากตวัเลขขา้งตน้เห็นได้
อยา่งชดัเจนวา่ มลภาวะทางเสียงเป็นปัญหาทางสภาวะแวดลอ้มประการหน่ึงท่ีทั้งภาครัฐและประชาชน
ไม่ควรและเลยอย่างยิ่งและควรหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาส่ิงท่ีคุกคามสุขภาพของประชนอย่าง
เร่งด่วน 

จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มในหลายๆดา้นเป็นส่งผลใหป้รากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อ “มนุษย”์ โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึน ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล ปัญหาการขาดแคลนนํ้ า นํ้ าท่วม นํ้ าป่าไหลหลาก ดินถล่ม หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะมา
ก่อน เช่น ตะวนัออกกลาง เป็นตน้ ปรากฏการณ์ดงักล่าวลว้นแลว้แต่มีสาเหตุจากการกระทาํของมนุษย์
ทั้งส้ิน เม่ือผลเสียยอ้นกลบัสู่ผูท่ี้ทาํร้ายส่ิงแวดลอ้มไว ้ความตระหนกัถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนจึงตามมา ประเทศ
ไทยรวมไปถึงนานาประเทศจึงเร่ิมคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ประเทศไทยโดยเฉพาะรัฐเองก็มีความ
ตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนดว้ย ในรัฐบาลสมยัปัจจุบนัของนายกอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดมี้
การออกนโยบายการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยเช่นกนั แสดงตามตาราง 
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ตารางท่ี 1 นโยบายดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

สํานัก/กอง หัวข้อนโยบายฯ 

1. กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพืน้ที่
เฉพาะ 

นโยบายทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
คุม้ครองและฟ้ืนฟพูื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีความสาํคญัเชิงระบบนิเวศ

เพื่อการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ  
      ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ 
ขยะอนัตรายมลพิษทางอากาศ  กล่ิน เสียง และนํ้าเสีย  
      ปรับปรุงกลไกการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละการใช้
ประโยชน์ โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน ประชาชน  

2. กองบริหารจัดการทีด่ิน นโยบายทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      คุม้ครองและอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมทั้ง
ฟ้ืนฟอุูทยานทางทะเล อยา่งเป็นระบบ 

3. สํานักกองทุนส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ 
ขยะอนัตรายมลพิษทางอากาศ  กล่ิน เสียง และนํ้าเสีย ส่งเสริมการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
       ปรับปรุงกลไกการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละการใช้
ประโยชน์โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชนและ ประชาชน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



4 
 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

สํานัก/กอง หัวข้อนโยบายฯ 

4. กองอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม 

 
 
 
 

 

นโยบายทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      พฒันาองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม โดยการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาท่ีชุมชนและ
นกัวิชาการในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม และท่ีภาคเอกชนสามารถนาํไปใช ้
รวมทั้งส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยท่ีีช่วยใหเ้กิดการใชท้รัพยากรและ
พลงังานอยา่งประหยดั และช่วยลดมลพษิ 

5. สํานักวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

นโยบายเศรษฐกจิ 
         เร่งแกไ้ขปัญหาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนิน
โครงการขนาดใหญ่อยา่งจริงจงัภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   

 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. รายงานผลการดาํเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี [ออนไลน์]. เขา้ถึงเม่ือ 27 มิถุนายน 2553. เขา้ถึง
ไดจ้าก http://www.onep.go.th/download.doc. 
 

จากตารางช้ีให้เห็นว่าภาครัฐเองไดมี้การตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนดว้ยเช่นกนั 
แต่การออกนโยบายต่างๆท่ีปรากฏนอกจากจะเป็นภาครัฐท่ีกาํหนดแผนการปฏิบติังานออกมาแลว้จะ
สังเกต เห็นไดว้่า ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆเป็นส่ิงท่ีสาํคญักว่า การดาํเนินการและผลท่ี
ออกมาจะมีไดน้ั้นประชาชนควรใหค้วามสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของตนเอง มีความรู้สึกถึงความ
เป็นเจา้ของ รัก หวงแหน และดูแล ชุมชนท่ีตนอาศยัหรือประกอบอาชีพอยูด่ว้ยเช่นกนั ร่วมมือ ปกป้อง 
ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนหรืออาจมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พื้นท่ีท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูงในดา้นการท่องเท่ียวเน่ืองจากเเป็นท่ีรู้กนัดีว่าท่ีใดท่ีมี
ความเจริญ ความเส่ือมโทรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มตอ้งตามมาอยา่งแน่นอน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง “มนุษย”์ 
ตวัการอนัดบัหน่ึงในการสร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

ตลาดนํ้ ายามเยน็อมัพวา  ถือไดว้่าเป็นตลาดนํ้ าท่ีมีขนาดเลก็ มีพื้นท่ีไม่ถึง 2 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบไปดว้ย 5 ชุมชน อนัไดแ้ก่ ชุมชนประชาอุทิศ, ชุมชนโรงเจ, ชุมชนตลาดอมัพวา, ชุมชนวดั
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อมัพวนัและชุมชนคลองอมัพวา มีประชากรเพียง 2,673 คน 531 หลงัคาเรือน (ศรีประภาส ศรีธวชั 
2553) แต่รองรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีหลัง่ไหลเขา้มานบัลา้นคนต่อปี (พชัโรดม 
อุนสุวรรณ 2553)  ดว้ยความมีช่ือเสียงของตลาดนํ้ าแห่งน้ีส่งผลให้ความเจริญดา้นเศรษฐกิจพุ่งสูงข้ึน
ดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3 ดา้นหลกัจึงตามมา  ขยะ ซ่ึงเป็นปัญหาแรกท่ีเกิดข้ึน
พร้อมกบักิจกรรมตลาดนํ้ านั้น ถือไดว้่าเป็นปัญหาท่ีก่อผลกระทบต่อตลาดนํ้ าอย่างมากทั้งตอ้งแกไ้ข
อยา่งเร่งด่วน การเพี่มข้ึนของขยะภายในตลาดนํ้านั้นมีปริมาณสูงในระยะเวลา  2 – 3 ปีท่ีผา่นมา จากเดิม
ปริมาณขยะมีเพียงแค่ 3.4 ตนั ต่อวนั แต่ทุกวนัน้ีเฉล่ียถึง 10 ตนั ต่อวนั หรือ 300 ตนั ต่อเดือน (วสุภทัร 
กลํ่ากล่ิน 2553)  

ปัญหาอนัดบัสองท่ีตามมา เน่ืองจากตลาดนํ้ าอมัพวานั้นมีหัวในสาํคญั คือ คลองอมัพวา แต่
ดว้ยกิจกรรมตลาดนํ้านั้น พบวา่มีค่าความขุ่นและปริมาณของแขง็แขวนลอยในวนัท่ีมีกิจกรรมของตลาด
นํ้ ามีค่าสูงกว่าในวนัท่ีไม่มีกิจกรรมของตลาดนํ้ า ทั้งน้ีเน่ืองจากมีเรือจาํนวนมากวิ่งรับส่งนกัท่องเท่ียว
มากกว่าในวนัท่ีไม่มีกิจกรรมของตลาดนํ้ านอกจากน้ีผลการวดัพบว่า มีสารไนโตรเจนในรูปของ
แอมโมเนีย ไนเตรต และฟอสฟอรัส ซ่ึงมีดชันีช้ีคุณภาพนํ้ าท้ิงชุมชนมีความเขม้ขน้สูงเร่ืองจากสองฝ่ัง
คลองมีร้านคา้ท่ีพกัอาศยัจาํนวนมาก นอกจากน้ียงัพบว่าสารตะกัว่และสารนิเกิล มีความเขม้ขน้สูง 
เช่นกนั ทาํใหส้รุปไดว้า่ คุณภาพนํ้าในคลองอมัพวายงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการ
อุปโภคบริโภคไดแ้ต่ตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือก่อนและกิจกรรมของตลาดนํ้ ายงัส่งผลต่อคุณภาพของนํ้ าใน
คลองอมัพวานอ้ย เน่ืองจากคลองมีการหมุนเวียนจากแม่นํ้ าแม่กลองตลอดเวลา (ศิวพนัธ์ ชูอินทร์ 2553)  

ปัญหาสุดทา้ย มลภาวะทางเสียง ถือไดว้่าเปล่ียนแปลงไปจากสังคมเดิมท่ีชุมชนบริเวณริม
คลองอมัพวาเคยเป็น ปัญหามลภาวะทางเสียงท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน คือ เสียงจากนกัท่องเท่ียวท่ีหลัง่ไหล
เขา้มาประมาณวนัละ มากกว่า 10,000 คน ทาํให้เกิดเสียงดงัอย่างมาก และมลภาวะทางเสียงท่ีส่งผล
กระทบต่อประชาชนบริเวณท่ีอาศยัอยูภ่านในบริเวณนั้น คือ เสียงจากเรือนาํเท่ียว ซ่ึงมีมากกว่า 160 ลาํ 
จากท่าเรือทั้งหมด 15 ท่าเรือ โดยเรือส่วนมากมกัติดเคร่ืองยนตดี์เซลเพื่อความรวดเร็วและแข่งขนักนัใน
การรับส่งนักท่องเท่ียว นอกจากเสียงจากเรือนาํเท่ียวแลว้ คาราโอเกะและเสียงดงัจากนักท่องเท่ียว
ภายใน Home stay ซุม้ประชาสัมพนัธ์ ท่ีนอกจากจะเป็นการประกาศให้นกัท่องเท่ียวทราบถึงร้านคา้
ต่างๆภายในตลาดนํ้ าแลว้ยงัมีการร้องเพลงคาราโอเกะดว้ย ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงท่ีรบกวนการดาํรงชีวิตของ 
ประชาชนภายในทอ้งถ่ินในยามวิกาลเช่นกนั (ศรีประภาส ศรีธวชั 2553) 

 การเกิดข้ึนของตลาดนํ้ าอมัพวานั้น ประชาชนในชุมชนต่างมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ไม่ว่า
จะเป็น การคา้ขาย, บริการนาํเท่ียว, เจา้ของกิจการท่ีพกั ก็ต่างไดผ้ลประโยชน์จากความเจริญของตลาด
นํ้ าแห่งน้ี อย่างท่ีกล่าวมาในทุกพื้นท่ีท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูง ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มก็จะ
ตามมาดว้ยเช่นกนั การศึกษาน้ี เพื่อใหท้ราบวา่ประชาชนมีความเขม้แขง็มากนอ้ยเพียงใดในการอนุรักษ์
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ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนตนเองและสุดทา้ยแลว้มีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของชุมชนของตนเองหรือไม่
เพื่อเป็นประโยชน์ในการคงอยู่ของสภาพแวดลอ้มท่ีดีในชุมชนควบคู่ไปกบัการประกอบอาชีพอย่าง
ย ัง่ยนื 
 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาและการก่อตั้งตลาดนํ้ าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 

2.  เพื่อศึกษาระดบัความเขม้แข็งของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ภายในตลาดนํ้ าอมัพวาในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในดา้น การจดัการขยะ, การดูแลรักษาคลอง, การปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไมแ้ละ
มลภาวะทางเสียง 

3.  เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง เพศ อายภูุมิลาํเนา การศึกษา บริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ประกอบ
อาชีพ ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั บทบาทท่ีมีต่อชุมชน อาชีพ รายได ้ระยะเวลาในการอาศยั/ประกอบอาชีพภายใน
ชุมชน พื้นท่ีในการประกอบอาชีพและระดบัความเขม้แข็งทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่     การมีส่วนร่วมทาง
กายภาพ การมีส่วนร่วมทางดา้นสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางดา้นอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็น
เจา้ของ 

4.  เพื่อเสนอแนะการสร้างความเขม้แขง็ของประชาชนท่ีอาศยัและประกอบอาชีพภายใน
ตลาดนํ้าอมัพวาในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มต่อเทศบาลตาํบลอมัพวา 

 
สมมติฐานของการศึกษา 

1.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามเพศ 
2.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามอาย ุ
3.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามภูมิลาํเนา 
4.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามการศึกษา 
5.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามบริเวณท่ีตั้งท่ี

พกัอาศยั/ประกอบอาชีพ 
6.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามท่ีตั้งท่ีพกั

อาศยั 
7.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามบทบาทที่มี

ต่อชุมชน 
8.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามอาชีพ 
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9.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามรายได ้
10.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามระยะเวลา

ในการอาศยั/ประกอบอาชีพภายในชุมชน  
11.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามพื้นท่ีในการ

ประกอบอาชีพ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1.  ขอบเขตเชิงพื้นท่ี – การวิจยัไดศึ้กษาในพื้นท่ีตลาดนํ้ าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภอ อมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ประกอบดว้ยชุมชน 5 ชุมชน อนัไดแ้ก่ ชุมชนประชาอุทิศชุมชนโรงเจ, ชุมชน
ตลาดอมัพวา, ชุมชนวดัอมัพวนัและชุมชนคลองอมัพวา รวมไปถึงชุมชนใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ชุมชนบางจาก
ชุมชนบา้นหวัแหลม, ชุมชนริมเข่ือน, ชุมชนบางกระพอ้ม 1 และชุมชนบางกระพอ้ม 2  

2.  ขอบเขตเชิงเน้ือหา – ศึกษาความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้น
กายภาพ, สติปัญญาและอารมณ์ รวมไปถึงความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของชุมชนของประชาชนในชุมชน 

3.  ขอบเขตเชิงประชากร – รวบรวมขอ้มูลจากประชาชนในพื้นท่ีตลาดนํ้ าอมัพวา ตาํบลอมัพ
วา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยพื้นท่ีทั้งหมด ประชาชนดว้ยชุมชน 5 ชุมชน อนัไดแ้ก่ 
ชุมชนประชาอุทิศ, ชุมชนโรงเจ, ชุมชนตลาดอมัพวา, ชุมชนวดัอมัพวนัและชุมชนคลองอมัพวา รวมไป
ถึงประชาชนในชุมชนใกลเ้คียง ไดแ้ก่  ชุมชนบางจาก, ชุมชนบา้นหวัแหลม, ชุมชนริมเข่ือน, ชุมชนบาง
กระพอ้ม 1 และชุมชนบางกระพอ้ม 2  และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายใน
ตลาดนํ้าอมัพวา   

4.  ขอบเขตเชิงเวลา – รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเก็บ
ขอ้มูลภาคสนามตลอดจนการประมวลผลและนาํเสนอผลงาน เร่ิมเม่ือเดือน สิงหาคม 2553 ถึงเดือน 
พฤษภาคม 2554 รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน 

 
ขั้นตอนของการศึกษา 

1.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.1  รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบั ทฤษฎี ความหมาย และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจาก

หอ้งสมุดและอินเตอร์เนต 
2.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 

2.1  สาํรวจพื้นท่ีในการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้หน่ึงคร้ังก่อนเก็บขอ้มูลภาคสนาม สัมภาษณ์
บุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อชุมชนเบ้ืองตน้รวมทั้งออกสาํรวจพื้นท่ี 
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2.2  เกบ็ขอ้มูลภาคสนามจริง 
3.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.1  ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ในการ
วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล 

4.  การสรุปผลการศึกษา 
4.1  นาํผลการศึกษาท่ีไดม้า วิเคราะห์เชิงปริมาณ นาํเสนอขอ้มูลโดยใช ้ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

(Arithmetic mean) ค่าร้อยละ (Percentage)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ทดสอบสมมติฐาน โดย One – way anovas ทดสอบค่า t – test ในกรณีท่ีเปรียบเทียบ ระหว่างตวัแปร
อิสระ 2 กลุ่มและทดสอบค่า f – test ในกรณีท่ีเปรียบเทียบ ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 กลุ่มข้ึนไป และ
ทดสอบภายหลงัเพื่อหารายคู่ท่ีแตกต่างกนัโดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé’s method) ใชก้ารทดสอบค่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม (Correlations) และใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อ
การวิเคราะห์ตวัแปรในลกัษณะโครงสร้างความสัมพนัธ์แบบ เป็นเหตุ เป็นผล ดว้ยตวัแบบการถดถอย
เชิงเส้นตรงแบบพหุคุณ (Multiple linear regression) ในกรณีท่ีมีตวัแปรอิสระหลายตวัและใช ้(Simple 
linear regression) ในกรณีท่ีมีตวัแปรอิสระตวัเดียว 

4.2  สรุปผลการศึกษาตามค่าท่ีได ้
5.  การเสนอแนะ 

5.1  นาํผลการศึกษาท่ีไดม้าเพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะต่อเทศบาลผูท่ี้มีผลต่อการนาํ
ผลท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนในชุมชน และเป็นการต่อยอดของการพฒันาใน
ดา้นท่ีศึกษาต่อไป 
  
ความจํากดัของการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีให้ความสําคญัหลกัในการเก็บขอ้มูลจากประชาชน ดงันั้น ความร่วมมือ
ของกลุ่มตวัอย่างจึงเป็นส่ิงสําคญั แต่ดว้ย ประชาชนส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพคา้ขายซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอ้งการไดข้อ้มูล จึงมีขอ้จาํกดัในส่วนน้ี เพราะประชาชนส่วนใหญ่ต่างสนใจในการประกอบ
อาชีพของตนเองท ดงันั้น ผูว้ิจยั จึงจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการเก็บขอ้มูลภาคสนามนอกจากนั้น
แลว้ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ในการตอบแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยั จึงจาํเป็นตอ้งอ่านและให้คาํแนะนาํเป็นรายบุคคลเพื่อความแม่นยาํ ถูกตอ้ง ชดัเจน ในการให้
ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 
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คาํจํากดัความทีใ่ช้ในการศึกษา 
1.  ความเขม้แขง็ของประชาชน หมายถึง การมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของประชาชนท่ีอาศยัอยู่

ภายใน ตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายใน
ตลาดนํ้ าอมัพวาตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
การมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึง
ความเป็นเจา้ของ 

2.  การมีส่วนร่วมทางกายภาพ หมายถึง การร่วมกนัทาํงานโดยใชก้าํลงักายของประชาชนที่
อาศยัอยูภ่ายใน ตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพ
ภายในตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

3.  การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา หมายถึง การร่วมคิด ร่วมกนัตดัสินใจ ของประชาชนท่ีอาศยั
อยูภ่ายใน ตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายใน
ตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

4.  การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ หมายถึง การมีความรัก ความผกูพนัธ์ต่อ ตลาดนํ้ าอมัพวา ของ
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ภายใน ตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มา
ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

5.  ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ หมายถึง ความรู้สึกว่า จะตอ้งมีส่วนร่วมทางกายภาพ ทาง
สติปัญญาและทางอารมณ์ ความรู้สึก รักและหวงแหน ตลาดนํ้ าอมัพวา ของประชาชนท่ีอาศยัอยูภ่ายใน 
ตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้ า
อมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

6.  ตลาดนํ้ าอมัพวา หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียวอนัมีช่ือเสียง ของตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 

7.  การอนุรักษ ์หมายถึง การกระทาํเพื่อป้องกนัความทรุดโทรม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อการคง
สภาพแวดลอ้มของ ตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม อยา่งย ัง่ยนื 

8.  ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การจดัการขยะ การดูแลรักษาคลอง, การปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไม้
และมลภาวะทางเสียง ภายในตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา    อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

9.  เพศ หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูภ่ายในตลาด
นํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้ าอมัพวา 
ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  
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10.  อาย ุหมายถึง เวลาท่ีดาํรงชีวิตอยูข่องกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูภ่ายในตลาด
นํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้ าอมัพวา 
ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  

11.  ภูมิลาํเนา หมายถึง ท่ีอยูอ่นัเป็นแหล่งกาํเนิดของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ภายในตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายใน
ตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

12.  การศึกษา หมายถึง วุฒิทางการศึกษาสุดทา้ยท่ีไดรั้บของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ี
อาศยัอยู่ภายในตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพ
ภายในตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

13.  บริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัหรือประกอบอาชีพ หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพของบริเวณ
โดยรอบของท่ีพกัอาศยัหรือประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบนัของกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ภายในตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายใน
ตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

14.  ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั หมายถึง ชุมชนท่ีสถานท่ีท่ีพกัอาศยัตั้งอยูข่องกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชน
ท่ีอาศยัอยูภ่ายในตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพ
ภายในตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

15.  บทบาทท่ีมีต่อชุมชน หมายถึง สถานภาพ บทบาท และหนา้ท่ีทางสังคมของกลุ่มตวัอยา่ง 
คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูภ่ายในตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มา
ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

16.  อาชีพ หมายถึง งานท่ีทาํเป็นประจาํเพื่อเล้ียงชีพของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ภายในตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายใน
ตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

17.  รายได ้หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากงานท่ีทาํประจาํเพื่อเล้ียงชีพของกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ภายในตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มา
ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

18.  ระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพในชุมชน หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้ท่ี
อาศยัหรือประกอบอาชีพของกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ภายในตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชน
ใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้ าอมัพวา ตาํบลอมัพวา 
อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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19.  พื้นท่ีในการประกอบอาชีพ หมายถึง สถานท่ีท่ีประกอบอาชีพหลกัของกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ภายในตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มา
ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ทราบถึงประวติัและความเป็นมาของตลาดนํ้ าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

2.  ทราบถึงระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในดา้นกายภาพ สติปัญญาและอารมณ์รวมไป
ถึงความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ภายใน ตลาดนํ้ าอมัพวา ชุมชนใกลเ้คียง และ
ประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้ าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจดัการขยะ การดูแลรักษาคลอง การ
ปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไมแ้ละมลภาวะทางเสียง 

3.  เทศบาลตาํบลอมัพวานาํขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษามาใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มภายในตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา  

4.  จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปัญหาท่ีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอ คือ ปัญหาขยะ ปัญหา
คลอง การปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไมแ้ละมลภาวะทางเสียง  
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 

ความเข้มแข็งในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

 (การเสริมสร้างพลงั) 

‐ การมีสว่นร่วมทางกายภาพ 

‐ การมีสว่นร่วมทางสติปัญญา 

‐ การมีสว่นร่วมทางอารมณ์ 

‐ ความรู้สกึถงึความเป็นเจ้าของ 

 

สถานะภาพทางสงัคม 

‐ การศกึษา 

‐ บริเวณท่ีตงัท่ีพกัอาศยั/

ประกอบอาชีพ 

‐ ท่ีตงัท่ีพกัอาศยั 

‐ บทบาทที่มีตอ่ชมุชน 

สถานะภาพทางประชากร 

‐ เพศ 

‐ อาย ุ

‐ ภมิูลําเนา 

 

สถานะภาพทางเศรษฐกิจ 

‐ อาชีพ 

‐ รายได้ 

สถานะภาพอื่นๆ 

- ระยะเวลาในการอาศยั/

ประกอบอาชีพภายในชมุชน 

- พืนท่ีในการประกอบอาชีพ 
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

งานวิจยัคร้ังน้ีไดร้วบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและความหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั โดย
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

แนวคดิความเข้มแข็ง (การเสริมสร้างพลงั) 
แนวคดิทุนทางสังคม 
ความหมายของการอนุรักษ์ 
ความหมายของส่ิงแวดล้อม 
ส่ิงแวดล้อม ตลาดนํา้อมัพวา 
ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคดิความเข้มแข็ง (การเสริมสร้างพลงั) 
แนวคิดความเขม้แขง็ (Empowerment) หรือการเสริมสร้างพลงันั้น มีความหมายแตกต่างกนั

ไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการนาํไปใชแ้ละบริบทของงานวิจยันั้นๆ ความหมายของความเขม้แขง็ในวิจยัน้ีให้
ความสาํคญัไปในดา้นความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของประชาชน ทั้งน้ี เน่ืองจากบริบทของ
การศึกษานั้น เป็นตลาด ซ่ึงถือไดว้่ามีความสาํคญัทางดา้นแรงผลกัทางเศรษฐกิจของชุมชนซ่ึงมาพร้อม
กบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถือไดว้่าเป็นประเด็นท่ีควรเสริมสร้างพลงัให้กบัประชาชนซ่ึงมีผลโดยตรง
ต่อปัญหาสภาวะแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน มีผูใ้หค้วามหมายของความเขม้แขง็ (การเสริมสร้างพลงั) ไวด้งัน้ี 

Rappaport (1987 : 109) การเสริมสร้างพลงั หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลสามารถควบคุม
ชีวิตของตนเองและมีส่วนร่วมอยา่งเป็นประชาธิปไตยในการดาํรงชีวิตในชุมชน  

Conger and Kanungo (1988 : 471) กล่าววา่ การเสริมสร้างพลงั เป็นกระบวนการที่กระตุน้ให้
เกิดความรู้สึกรับรู้ความสามารถในตนเอง (Self – efficacy) ของสมาชิกในองคก์ารในภาวะการที่คนใน
องคก์ารเกิดการไร้พลงั (Powerlessness) โดยกระบวนการที่จดัทาํข้ึนในองคก์ารทั้งอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

Thomas and Velthouse (1990 : 666) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลงัเป็นแนวคิด (Concept)         
ท่ีค่อนขา้งครอบคลุมทั้งในระดบับุคคล องคก์ารและชุมชน 
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Gibson (1991 : 354) ให้คาํจาํกดัความของ Empowerment ว่า เป็นความสามารถในการ
ควบคุมตนและสถานการณ์แวดลอ้ม (Sense of control) การรับรู้ความสามารถของตน (Self – efficacy) 
ความมีอิสระท่ีจะปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงการทาํงานให้ดีข้ึนดว้ยตนเอง (Self – determination)      
รวมไปถึงความสามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน (Improved quality of life) 

Tebbit (1993 : 18) ใหค้วามหมายของการเสริมสร้างพลงัว่า เป็นการสร้างสรรและดาํรงไวซ่ึ้ง
ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน โดยมุ่งให้เกิดค่านิยมท่ีส่งเสริมการตดัสินใจหรือการเลือกของพนกังานท่ีจะ
กระทาํอยา่งทุ่มเทดว้ยตวัเขาเองและก่อใหเ้กิดผลในทางบวกต่อพนัธกิจ 

Fawcett et al (1994 : 471) Empowerment เป็นกระบวนการท่ีจะทาํให้บุคคลหรือกลุ่ม
สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Events) ผลท่ีจะเกิดข้ึน (Outcomes) และทรัพยากร (Resources) ท่ีมี
ความสาํคญัต่อบุคคลหรือกลุ่ม Fawcett ยงักล่าวอีกว่า การเสริมสร้างพลงั คือ กระบวนการที่บุคคลใน
ชุมชนสามารถดาํเนินชีวิตร่วมกนัฉันท์มิตร ทั้งในดา้นการทาํงาน ประสบการณ์ และความเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธ์กนั 

Zimmerman 1995 (อา้งถึงใน อรทยั อาจฉํ่า 2550 : 31) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎีการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจ (Empowerment) หมายถึง กระบวนการหรือความพยายามในการที่จะให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีเรียกว่า 
การควบคุม (Control) ทรัพยากรท่ีจาํเป็น (Needed resources) และการเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มทางสังคมของ
ปัจเจกบุคคลอยา่งวิพากษ ์

Nelson and Quick 1997 (อา้งถึงใน สุพานี สฤษฎว์านิช 2549 : 22) ไดใ้หค้วามหมายว่า การ
ให้อาํนาจเป็นการสร้างสภาวะท่ีช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้มากข้ึนดว้ยการสร้างให้บุคคลรู้สึกหรือตระหนกั
ในความสามารถของตนเอง 

Cornell Empowerment Group (1999 อา้งถึงใน วนัชยั ธรรมสัจการ 2543 : 187)                  
ให้ความหมายของ Empowerment ว่า เป็นกระบวนการท่ีดาํเนินการโดยมีชุมชนเป็นศูนยก์ลาง คนใน
ชุมชนยอมรับการมีส่วนร่วมซ่ึงกนัและกนั สะทอ้นปัญหาและความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนตลอดจนกระบวนการ
กลุ่ม โดยมุ่งประเดน็ไปสู่ความไม่เท่าเทียมกนัในการไดม้าซ่ึงทรัพยากรท่ีจาํเป็น  

Ruth Alsop (2006 : 9 - 19) กล่าววา่ การเสริมพลงั หมายถึง ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
เลือกตดัสินใจและลงมือทาํไดเ้องหรือการไดรั้บการสนับสนุนให้เขาไดท้าํกิจกรรมท่ีสมควรทาํได้
สาํเร็จ (Enabling) ดว้ยเงินและศกัยภาพของเขาเอง 

John W. Newstrom 2007 (อา้งถึงใน สุพานี สฤษฎว์านิช 2549 : 22) ไดใ้หค้วามหมายว่า     
การให้อาํนาจเป็นกระบวนการของการให้อิสระ (Autonomy) แก่พนกังานโดยการรับทราบขอ้มูลท่ีมี
นยัสาํคญัและควบคุมในปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อผลงานของตนเองได ้
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 ไพโรจน์ ภทัรนรากุล (2550 : 87 – 112) กล่าวว่า Empowerment  เป็นแนวคิดการจดัการร่วม
สมยัท่ีเป็นพื้นฐานของการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน ผูบ้ริหารยุคใหม่ต่างตระหนกัว่า ความสาํเร็จ
ของการจดัการเป็นผลจากการเสริมสร้างพลงัและการเพิ่มขีดสมรรถนะของสมาชิกองคก์าร การเสริม
พลงัเป็นกระบวนการพฒันาท่ีครอบคลุมหลายมิติ มีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสมรรถนะ โครงสร้างและ
วฒันธรรมองคก์าร การเสริมสร้างโอกาสและการเพิ่มอาํนาจในการตดัสินใจของสมาชิกในองคก์าร 
ตลอดจนการสร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานของสมาชิกให้เอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
แนวคิดเร่ืองการเสริมพลงัมีการนาํไปปรับใชก้บัองคก์ารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในสาขา
และการจดัการคุณภาพ การพฒันาองคก์าร และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จุดมุ่งหมายของบทความ
เพื่อสาํรวจแนวคิดเก่ียวกบั Empowerment และช้ีใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงของ Empowerment กบัการ
จดัการภาครัฐโดยเฉพาะการจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New public management) โดยไดเ้สนอมุมมองท่ี
เ ช่ือมโยงกับการบริหารการเปล่ียนแปลง  แนวคิดเ ก่ียวกับองค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning 
organization) และความสอดคลอ้งกบัแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เมืองทอง เขมมณ (2553) กล่าวว่า “Empowerment" หมายความว่า การให้อาํนาจ การให้

ความสามารถ การทาํใหส้ามารถ การอนุญาต หรือการเปิดโอกาสให ้
ธีทตัและอกัษราจญัญ ์(2552 : 8)  “Empowerment” ไม่ไดห้มายถึงการยกเลิกกฎเกณฑห์รือ

ระเบียบปฏิบติัท่ีมีอยู่ แต่หมายถึงการเปิดโอกาสให้คนสามารถทาํงานไดอ้ย่างอิสระภายใตก้รอบท่ี
ร่วมกนักาํหนดข้ึนมา เช่น การสร้างสรรคก์ารทาํงานแบบใหม่เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชนไดร้วดเร็วข้ึน แต่ตอ้งไม่ละเมิดกฎระเบียบขององคก์าร การให้อาํนาจตดัสินใจหรือการใช้
ดุลยพินิจตามอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ การใหอิ้สระในการทาํงานจะก่อใหเ้กิดผลดีแก่องคก์าร
เพราะจะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความคิดท่ีเปิดกวา้งกว่าเดิม คิดนอกกรอบ ไม่ยดึติดกบัระบบการทาํงาน
ท่ีปฏิบติัตามๆกนัมาจนกลายเป็นความเคยชิน เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานท่ีนาํไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและมีความประหยดั ในขณะเดียวกนัก็ยงัอยูภ่ายใตก้รอบการกาํหนดว่า 
“ใครทาํอะไรไดบ้า้ง” และ “จะทาํอยา่งไร” ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความรับผดิชอบในการทาํงาน 

 จดหมายข่าวประชาสังคม 2541 (อา้งถึงใน นภาภรณ์ หะวานนท,์ เพญ็สิริ จีระเดชากุลและ  
สุรวุฒิ ปัดไธสง) กล่าวว่า ส่ิงท่ีสร้างความเขม้แข็งในชุมชุน ท้องถ่ิน คือ ทุนทางสังคม ซ่ึงได้แก่           
(1) ระบบคุณค่า อุดมการณ์ ความเช่ือ ท่ีวางอยูบ่นพื้นฐานของการเคารพนบนอ้มต่อธรรมชาติ ซ่ึงทาํให้
ชุมชนดาํรงรักษาธรรมชาติไวไ้ด ้รวมทั้งมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนั (2) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการ
เรียนรู้ท่ีชุมชนต่างสร้างสรรค ์และสั่งสมมาเพื่อการดาํรงชีพ (3) ผูน้าํทางปัญญาของชุมชน หรือปราชญ์
ชาวบา้นท่ีมีภูมิปัญญาในการดาํรงชีพดา้นต่างๆ เช่น พระ ผูอ้าวุโส หมอพื้นบา้น บุคคลเหล่าน้ีจะมี
บทบาทอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเขม้แข็งแก่ชุมชน (4) โครงสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมใน
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แนวราบ ท่ีเอ้ือให้เกิดความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เช่น ระบบการเอาแรง (5) สถาบนัชุมชน ไดแ้ก่ กฏ 
จารีต ประเพณี จิตสํานึกร่วม และองค์กรชุมชน ท่ีควบคุมให้ชุมชนดาํเนินไปตามระบบคุณค่า และ
ระบบคิด (6) ความหลากหลายทางวฒันธรรม ซ่ึงมีอยูใ่นชุมชนต่างๆลว้นเป็นท่ีมาของภูมิปัญญาและวิธี
คิดท่ีแตกต่างกนัไปตามระบบนิเวศน์ และเง่ือนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง (7) กลุ่มองคก์รท่ี
ดาํเนินกิจกรรมสาธารณะในภาคประชาสังคม เช่น องคก์รชาวบา้น เครือข่ายประชาชน นักวิชาการ       
ท่ีดาํเนินการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนในประเดน็ต่างๆ 

สุพานี สฤษฎว์านิช (2549 : 19) ไดใ้หแ้นวคิดการใหอ้าํนาจไวต้ามภาพ ดงัน้ี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แนวคิดของการใหอ้าํนาจ 
ท่ีมา: สุพานี สฤษฎว์านิช. “การใหอ้าํนาจ” วารสารทรัพยากรมนุษย ์2, 2 (พฤษภาคม – ธนัวาคม 2549) : 
19 

แนวคิดใน 

การให้อํานาจ 

- ความหมาย 

- เง่ือนไข/ปัจจยัท่ีมีผล 

ตอ่การให้อํานาจ 

ผลสมัฤทธ์ิ 

ขององค์การและ 

ผู้ปฏิบตัิงาน 

องค์ประกอบ 

ของการให้อํานาจ 

นําไปสู่ 

การเลือกพจิารณา 
 

นําไปสู่ 

การพจิารณา 

ก่อให้เกิด 
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 สุธรรม รัตนโชติ (2553 : 197 – 198) ไดใ้หค้วามหมายของการเสริมสร้างพลงัวา่ เป็นการ    
มีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในระบบการบริหารและจดัการองคก์รทั้งทาง กายภาพ สติปัญญา และอารมณ์ 
จนมีความรู้สึกวา่เป็นเจา้ของ  

1.  การมีส่วนร่วมทางกายภาพ (physically involved) หมายถึง การร่วมกนัทาํงานโดยใชก้าํลงั
กาย เช่น การร่วมกนัจาํแนกสินคา้ดอ้ยคุณภาพออกจากสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ร่วมกนัจดักิจกรรม 
5 ส ร่วมกนั นาํสินคา้เขา้โกดงั เหล่าน้ีเป็นตน้ 

2.  การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา (intellectually involved) หมายถึง การร่วมกนัคิด ร่วมกนั
ตดัสินใจ ตลอดจนร่วมในการมีวิสยัทศัน์ (shared vision) 

3.  การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ (emotionally involved) หมายถึง การมีความรัก ความผกูพนัธ์
ต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ร่วมรู้สึกโกรธเม่ือเพื่อนร่วมงานหรือองค์กรได้รับความลาํบาก และ
ร่วมกนัยนิดีเม่ือเพื่อนหรือองคก์รประสบผลสาํเร็จ 

4.  ความรู้สึกวา่เป็นเจา้ของ (sense of ownership) หมายถึง ความรู้สึกว่าจะตอ้งมีส่วนร่วมทาง
กายภาพ ทางสติปัญญา และทางอารมณ์ ประกอบกนั จนทาํให้รู้สึกว่าเป็นเจา้ของกิจการ ตวัเองจะตอ้ง
รับทั้งความดีและความชัว่ท่ีเกิดข้ึน ตวัเองจะตอ้งรับทั้งประโยชน์และโทษท่ีเกิดข้ึน เหล่าน้ี เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แนวคิดการเสริมสร้างพลงั 
ท่ีมา : สุธรรม รัตนโชติ.  การจดัการคุณภาพสมยัใหม่.  1.  (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพท์อ้ป, 2553.), 
197. 

 
 

ความรู้สกึวา่ 

เป็นเจ้าของ 

การมีสว่นร่วมทางกายภาพ 

การมีสว่นร่วม 

ทางสตปัิญญา 

การมีสว่นร่วม 

ทางอารมณ์ 
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ประเภทของการเสริมสร้างพลังแบ่งตามความสัมพันธ์  แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (ปิยะนุช 
เงินคลา้ย 2550 : 67) 

1.  Internal empowerment คือ การขอความร่วมมือ จากความสามารถ ความเฉลียวฉลาดและ
ความกระตือรือลน้ของคนในองคก์าร โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในดา้นต่างๆ 

2.  External empowerment คือ การใหอ้าํนาจแก่คนท่ีองคก์ารหรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารตอ้ง
ใหบ้ริการ ซ่ึงทาํใหอ้งคก์ารเป็นเพียงวิธีการท่ีจะใหอ้าํนาจแก่ผูอ่ื้นซ่ึงอยูภ่ายนอกองคก์ารเท่านั้น 
 

ประเภทของการเสริมสร้างอาํนาจ (เมืองทอง เขมมณ 2553) แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

1.  Psychological empowerment ซ่ึงมีความหมายดงัต่อไปน้ี คือ เป็นเร่ืองเก่ียวกบั การทาํให้
เกิดความรู้สึกท่ีแตกต่าง เก่ียวกบัตวัเอง เช่น คนท่ีเกิดมาเป็นคนพิการ สามารถทาํตวัให้รู้สึกมีคุณค่าได ้
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรู้สึกมีคุณค่าในตวัเอง และสามารถกาํหนดพรหมลิขิตของตนได ้เช่น เพลงท่ีว่า 
ขา้ขอลิขิตชีวิตขา้เอง ไม่เกรงฟ้าดิน เป็นตน้ เป็นความรู้สึกอิสระท่ีเกิดข้ึนภายในตวัเอง ทาํใหส้ามารถใช้
ทรัพยากรของตนเอง หรือแสดงความรู้สึกอย่างจริงใจได ้เม่ือคนรู้สึกไดรั้บอาํนาจ จะรู้สึกมีชีวิตชีวา 
และมีความรับผดิชอบ และมีอิสระ ท่ีจะเลือกส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเองได ้

2.  Structural empowerment ซ่ึงมีความหมายดงัต่อไปน้ี คือ เป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
อาํนาจอยา่งแทจ้ริง โดยเกิดเป็นฝ่ายตรงขา้มท่ีมีปรัชญาทางสังคม และการเมืองท่ีแตกต่างกนั อยา่งไรก็
ตาม ลกัษณะของ EMPOWERMENT ทั้ง 2 ประเภทน้ี จะสัมพนัธ์กนั เพราะถา้เราไม่มีความรู้สึกว่า     
ตวัเรามีคุณค่า มีความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนแลว้ ก็ย่อมไม่อาจจะได้รับประโยชน์       
จากการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างอาํนาจเลย  

 
ลกัษณะของการเสริมสร้างพลงั  (เมืองทอง เขมมณ 2553) แบ่งได ้2 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ีคือ  

1.  Individual empowerment collective empowerment ส่วนใหญ่ ความนึกถึงการใหอ้าํนาจ
คนแต่ละคน ให้สามารถควบคุมชีวิตของตน เพื่อเลือกส่ิงต่างๆ เองไว ้และมีทรัพยากร ท่ีจะช่วยให้ได้
ส่ิงท่ีเลือกนั้น แต่มีการมองอีกดว้ยคือทรัพยากร สิทธิ และการควบคุม สามารถทาํโดยกลุ่มได  ้เช่น    
กลุ่มคนพิการ สมาชิกขององคก์ารต่างๆ เป็นตน้ 

2.  Internal empowerment external empowerment คนบางกลุ่มจะสนใจเก่ียวกบัการกระจาย
สถานะ และอิทธิพลภายในองคก์าร ซ่ึงในลกัษณะน้ี EMPOWERMENT คือ การขอความร่วมมือจาก
ความสามารถความเฉลียวฉลาด และความกระตือรือร้น ของคนในองคก์าร โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมใน
ดา้นต่างๆ อีกลกัษณะหน่ึงนั้น เก่ียวกบัการให้อาํนาจ แก่คนท่ีองคก์าร หรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารตอ้ง
ใหบ้ริการ ซ่ึงทาํใหอ้งคก์าร เป็นเพียงวิธีการ ท่ีจะใหอ้าํนาจแก่ผูอ่ื้น ซ่ึงอยูภ่ายนอกองคก์ารเท่านั้น 
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กลยุทธ์ในการใช้อาํนาจ ใหมี้อิทธิพลต่อผูอ่ื้น มีดงัต่อไปน้ีคือ (ปิยะนุช เงินคลา้ย 2550 : 68 – 
69)   

1.  กลยทุธ์ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ี ในการมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น ซ่ึงดา้นทหาร จะเป็นการออกคาํสั่ง แต่
ดา้นพลเรือน มกัจะเป็นการขอร้อง หรือการเสนอแนะ ทั้งน้ีเพื่อใหง้านเสร็จส้ินไป  

2.  กลยทุธ์การผลกัดนั หรือ "Push" strategies โดยใชว้ิธีการข่มขู่ ซ่ึงจะมีอิทธิพลมากนอ้ย 
ข้ึนอยู่กับตาํแหน่งหน้าท่ี และทรัพยากร ท่ีมีความสามารถควบคุมได้ การใช้กลยุทธ์แบบน้ี ถ้าใช ้      
พร่ําเพร่ือไป จะทาํให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลวั และความไม่ไวว้างใจกนั ซ่ึงจะนาํไปสู่การไม่เช่ือ
ฟัง การทาํงานท่ีไม่ไดผ้ล และความขดัแยง้ ระหวา่งบุคคลในองคก์ารได ้ 

3.  กลยทุธ์การใหร้างวลั หรือ "Pull" or "reward" strategies เป็นการสร้างอิทธิพล โดยการให้
รางวลั ในลกัษณะต่างๆ เช่น เป็นวตัถุส่ิงของ เป็นคาํชมเชย เป็นการยอมรับความสําเร็จ หรือการให้
กาํลงัใจเหล่าน้ี เป็นตน้ ซ่ึงถา้ปราศจากความเป็นธรรม ในการให้แลว้ จะก่อให้เกิดความอิจฉาริษยา 
หรือไม่พอใจ ซ่ึงกนัและกนั  

4.  กลยทุธ์เกล้ียกล่อม หรือชกัชวน หรือ Persuasion strategies โดยใชเ้หตุผล ทาํใหเ้ช่ือถือ 
และปฏิบติัตาม ซ่ึงอาจถูกแปลความหมายไปในทางที่ผิดว่า เป็นการผลกัดันบงัคบั กดข่ีให้ทาํก็ได ้
นอกจากนั้น การเกล้ียกล่อม หรือชกัชวน อาจเช่ือมโยง กบัการต่อรอง หรือการใหร้างวลักไ็ด ้ 

5.  กลยุทธ์การเตรียมการ หรือ Preparatory strategies เพื่อการมีอิทธิพลในวนัขา้งหนา้       
โดยการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี การช่วยเหลือ โดยหวงัว่า จะนาํไปสู่การยอมรับอิทธิพล ท่ีจะมีต่อกนัใน
วนัขา้งหนา้  

6.  กลยทุธ์การป้องกนั หรือ Preventive strategies เป็นการสร้างอิทธิพล โดยใชว้ิธีการป้องกนั
บางอย่าง เช่น ป้องกนัการตั้งคาํถาม เก็บขอ้มูลบางอย่างไว  ้หรือป้องกันความไม่พอใจไวล่้วงหน้า       
ซ่ึงจะตอ้งทาํ ในลกัษณะท่ีแนบเนียน ไม่เปิดเผยโจ่งแจง้จนเกินไป 
 

การเสริมสร้างพลงัในบุคคล (วนัชยั ธรรมสัจการ 2543 : 186) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 
ประการไดแ้ก่ 

1.  องคป์ระกอบภายในตวับุคคล (Intrapersonal component) ในท่ีน้ีหมายถึง การรับรู้ท่ีจะ
สามารถควบคุมสถานการณ์บางอยา่งไดด้ว้ยตวัเอง (Perceived control) การรับรู้ความสามารถของตน 
(Self – efficacy) รวมถึงการมีแรงจูงในการควบคุมตน (Motivation to control) 

2.  องคป์ระกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์ (Interactional component) ซ่ึงหมายถึง การรับรู้ความเขา้ใจ
ของบุคคลท่ีมีต่อการอยู่ร่วมกนักบับุคคลอ่ืนๆในชุมชน รวมถึงความเขา้ใจเง่ือนไขหรือประเด็นทาง
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สังคมการเมือง (Sociopolitical) ทั้งน้ีเพื่อให้บุคคลสามารถเลือกท่ีจะแสดงพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึง การกระทาํท่ีจะนาํไปสู่ผล
ท่ีพึงปรารถนา (Outsomes) เช่น การมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองคก์ารหรือชุมชน (Organizational 
participation or community involvement) พฤติกรรมการขบคิดเพื่อแกไ้ขปัญหา (Coping behaviors) 
 
การเสริมสร้างพลงัในชุมชน 

แนวคิดการเสริมสร้างพลงัในชุมชนจะตอ้งมียุทธวิธีสนบัสนุน 4 ประการ ไดแ้ก่ (วนัชยั 
ธรรมสจัการ 2543 : 194 - 195)  

1.  การเพิ่มประสบการณ์และความสามารถใหก้บัสมาชิกในชุมชน (Enhancing experience 
and competence) เช่น เร่ิมจากกิจกรรมการสาํรวจประเดน็ปัญหาความตอ้งการของชุมชน เป็นตน้ 

2.  การกระตุน้ใหชุ้มชนมีทกัษะและทาํงานเป็นทีม (Enhancing group structure and capacity) 
เช่น การช่วยสอนทกัษะในการวางแผน ไดแ้ก่ การกาํหนดเป้าหมาย กาํหนดภาระกิจ การปฏิบติัตาม
แผน เป็นตน้ 

3.  การขจดัอุปสรรทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Removing social and environment barriers) 
เช่น ใชเ้ทคนิคทางสังคมตลอดจนประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกชุมชนยอมรับนโยบาย โครงการใหม่ๆไป
ปฏิบติั เป็นตน้ 

4.  สนบัสนุนในดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร (Enhancing environmental support and 
resources) เช่น การแสวงหาผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกชุมชนเขา้มาแนะนาํในบางเร่ืองท่ีชุมชนตอ้งการ
เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 4  กระบวนการเสริมสร้างพลงัในชุมชน 
ท่ีมา: วนัชยั ธรรมสัจการ.  “การเสริมสร้างพลงัทางจิตวิทยากบัการทาํงานในองคก์ร”  วารสาร
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ฉบบัมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2543) : 
195. 
 

การเสริมสร้างพลงัในองค์การ 
กระบวนการการเสริมสร้างพลงัในองคก์รประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (Conger and 

Kanungo 1998, อา้งถึงใน วนัชยั ธรรมสจัการ 2543 : 190 - 192) 
1.  ปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีนาํไปสู่ภาวะการไร้พลงั (Powerlessness) ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นองคก์าร เช่น การเปล่ียนแปลงในองคก์ารอย่างรวดเร็ว ภาวะการแข่งขนั ระบบการ
ส่ือสารท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เป็นตน้ ปัจจยัดา้นการนิเทศติดตามงาน เช่น การใชอ้าํนาจมากเกินไป การ
ใช้การลงโทษเม่ือผิดพลาด  ขาดเหตุผลในการกระทํา เป็นต้น  ปัจจัยด้านระบบเสริมแรง  เช่น 
ค่าตอบแทนตํ่า การเสริมแรงไม่อยู่บนพื้นฐานของความสามารถ เป็นตน้ ปัจจยัดา้นการออกแบบงาน 
เช่น ขาดความชดัเจนในบทบาท ขาดการอบรมทกัษะท่ีเหมาะสม ขาดความอิสระท่ีจะสร้างสรรคง์าน  
ขาดทรัพยากร เป็นตน้ 

2.  การใชก้ลยทุธ์และเทคนิคการบริหารจดัการเพื่อเสริมสร้างพลงักลบัคืนมา เช่น การบริหาร
จดัการอย่างมีส่วนร่วม การร่วมกาํหนดเป้าหมายการมีระบบให้ขอ้มูลยอ้นกลบั การมีแบบอย่างท่ี
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เหมาะสม การมีระบบการเสริมแรงท่ีเนน้ความสามารถเป็นฐานการสร้างงานใหจู้งใน (Job enrichment) 
เป็นตน้ 

3.  การสร้างใหพ้นกังานเกิดการรับรู้ความสามารถในตนเอง เช่น การส่งเสริมใหพ้นกังานมี
โอกาสได้รับรู้และทดสอบทักษะและความสามารถในงานที่ เพิ่มข้ึนของตนตามลาํดับ (Enactive 
attainment) การใหพ้นกังานไดเ้ห็นตวัอยา่งเพื่อนร่วมงานท่ีประสบความสาํเร็จ (Vicarious experience) 
ซ่ึงจะทาํให้มัน่ใจว่าตนก็ทาํเช่นนั้นได ้การใช้คาํพูดในการชกัจูงให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นคนมี
ความสามารถ (Verbal persuasion) ซ่ึงผูบ้ริหารโดยทัว่ไปสามารถทาํได ้การใชก้ารกระตุน้ทางอารมณ์ 
(Emotional arousal) โดยทัว่ไปบุคคลท่ีมีความเครียด ความกลวั ความกงัวล ความเก็บกด อาจทาํใหรู้้สึก
ว่าตนเองมีความสามารถตํ่า ถา้ผูบ้ริหารสามารถลดภาวะทางอารมณ์ดงักล่าวลงได ้จะทาํให้พนกังาน
รู้สึกวา่ตนเองมีความสามารถมากขึ้น ซ่ึงการเสริมสร้างพลงัใหเ้กิดข้ึนในพนกังานนั้น นอกจากผูบ้ริหาร
จะตอ้งพยายามขจดัเง่ือนไขหรือปัจจยัท่ีทาํให้พนักงานเกิดภาวะไร้พลงัแลว้ ยงัตอ้งเสริมสร้างให้
พนกังานเกิดความรู้สึกวา่ตนเองมีความสามารถขึ้นมาดว้ย จึงจะกล่าวไดว้า่ กระบวนการเสริมสร้างพลงั
นั้นมีประสิทธิภาพ 

4.  ผลของการท่ีพนกังานไดรั้บการเสริมสร้างพลงั พนกังานจะมีความแขง็แกร่ง มีความ
คาดหวงัสูง มีความพยายามสูง รวมถึงมีความเช่ือวา่ตนเงอมีความสามารถ 

5.  พฤติกรรมของพนักงานท่ีไดรั้บการเสริมสร้างพลงัแลว้ จะเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิม              
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร  
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ภาพท่ี 5 กระบวนการเสริมสร้างพลงัในองคก์าร 
ท่ีมา: วนัชยั ธรรมสัจการ.  “การเสริมสร้างพลงัทางจิตวิทยากบัการทาํงานในองคก์ร” วารสาร
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ฉบบัมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2543) : 
195. 
 

กระบวนการเสริมสร้างพลงัในองค์การ ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ  (Kinlaw 1995, อา้งถึงใน 
ไพโรจน์ ภทัรนรากลุ 2550 : 95) 

1.  การกาํหนดนิยามและการส่ือสาร โดยนิยามความหมายเร่ืองการเสริมสร้างพลงัและมีการ
ส่ือความหมายให้สมาชิกในองคก์ารทราบถึงสาระสาํคญัของการเสริมพลงัอาํนาจในงานขององคก์าร
โดยปรับใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการและวฒันธรรมองคก์ารนั้นๆ 

2.  กาํหนดเป้าหมายและกลยทุธ์ เป็นการกาํหนดเป้าหมายและวิธีการในการเสริมสร้างพลงั
ในงานท่ีชดัเจนเพื่อใหส้มาชิกทุกคนสามารถแปลงไปสู่การปฏิบติัเป็นทิศทางเดียวกนั 
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3.  การอบรมเสริมความรู้ อาศยัแนวทางการอบรมในการเสริมสร้างพลงัเพื่อเพิ่มทกัษะความรู้
ใหส้มาชิก เพื่อใหส้มาชิกในองคก์ารทราบถึงมาตรฐานในการเสริมพลงัในการทาํงาน 

4.  การปรับโครงสร้างองคก์าร เป็นการปรับโครงสร้างองคก์ารเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงการเสริม
พลงั รวมถึงการลดการบริหารจดัการ การลดการควบคุมอาํนาจ โดยการปรับปรุงสร้างเพื่อเสริมพลงั
อาํนาจ ทั้งน้ีการปรับเปล่ียนโครงสร้างอาจส่งผลต่อการจดัการของงาน การรวมหรือผสานงานให้มี
เอกภาพ และการลดขั้นตอนและการบงัคบับญัชาท่ีไม่จาํเป็นลง 

5.  การปรับระบบองคก์าร โดยการปรับระบบการผลิต การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์รวมถึง
ระบบรางวลัส่ิงจูงใจเอ้ือต่อการเสริมพลงั 

6.  การประเมินและการปรับปรุงแกไ้ข เป็นการประเมินเพื่อสร้างหลกัประกนัว่า ในทุก
ขั้นตอนของการเสริมพลงัมีความสอดคลอ้งและนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายรวมขององคก์าร พร้อมทั้งมี
แนวทางในการพฒันาปรับปรุงการเสริมพลงัอยา่งต่อเน่ือง 
  

ความเขม้แขง็ การเสริมสร้างพลงั หรือการใหอ้าํนาจนั้นมีการใหค้าํจาํกดัความแตกต่างกนัไป
ตามประเด็นท่ีนาํไปใช ้กล่าวคือ หากนาํไปใชใ้นบริบททางธุรกิจ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะมี
ความหมายไปในทางการให้อาํนาจกบัลูกจา้งเพื่ออิสระในการปฏิบติังานเพื่อประโยชน์สูงขององคก์ร
ในส่วนของบริบททางสังคม การเสริมสร้างพลงัหรือความเขม้แข็งนั้นหมายถึง การเสริมสร้างพลงั
ประชาชนเพื่อให้มีข้ึนในการประกอบส่ิงใดๆนั้นเพื่อความยัง่ยืนของส่ิงท่ีมีค่าต่อชุมชน จะเห็นไดว้่า 
“Empowerment” จะมีความหมายโดยตรงที่สอดคลอ้งกบัทรัพยากรมนุษยเ์พื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์รและชุมชน 

แนวคิดการเสริมสร้างพลงัทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา
และการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ เป็นการเสริมสร้างพลงัท่ีจาํเป็นตอ้งเกิดข้ึนอยา่งมีลาํดบัและเป็นวฏัจกัร
ซ่ึงมีความเกาะเก่ียวกนัทั้ง 4 ดา้น กล่าวคือ การเสริมสร้างความเขม้แขง็จนเกิดความรู้สึกถึงความเป็น
เจา้ของนั้น ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมทั้ง 3 ดา้นดว้ยกนั มิใช่ดา้นใดดา้นหน่ึงหรือใหค้วามสาํคญักบัดา้น
ใดดา้นหน่ึงมากกวา่ งานวิจยัน้ีไดเ้ลือกแนวคิดการเสริมสร้างความเขม้แขง็น้ี เน่ืองจาก ผูว้ิจยัมีความเห็น
วา่     ตวัแบบดงักล่าวมีความสอดคลอ้งทางดา้นการศึกษาของบริบททางสังคมมากกว่าแนวคิดอ่ืนๆ ซ่ึง
ใหค้วามสาํคญัไปทางดา้นการใหอ้าํนาจในการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยม์ากกวา่  
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 แนวคดิทุนทางสังคม 
ทุนทางสังคมนั้นในทางทฤษฎีอาจเป็นองคค์วามรู้ใหม่ของการศึกษาในปัจจุบนัแต่ในทาง

ปฏิบติัแลว้ถือไดว้า่มีความผกูพนัธ์กบับริบทของสงัคมประเทศไทยเป็นอยา่งดี ทั้งน้ีอาจสงัเกตจากความ
ผกูพนัธ์กนัในครอบครัวตั้งแต่รุ่นคุณปู่ คุณยา่ จนถึงรุ่นลูกหลาน การพึ่งพาอาศยั กนัในหมู่ญาติมิตรและ
เพื่อนบา้น อีกทั้งในชุมชนไทยยงัมีประเพณีท่ีเอ้ือต่อการสร้างทุนทางสังคมดว้ยไม่ว่าจะเป็น งานบวช 
งานแต่ง งานทาํบุญบา้น นอกจากนั้นแลว้ทุนทางสังคมยงัหมายถึงการท่ีคนกลุ่มหน่ึงมารวมตวักนัเพื่อ
ประโยชน์ของกลุ่มแสดงให้เห็นว่ากลุ่มๆนั้นมีทุนทางสังคมอยู่จริง การเสริมสร้างพลงัหรือความ
เขม้แขง็นั้น ถือไดว้่าเป็นอีกแขนงหน่ึงจากหลายๆส่วนของทุนทางสังคม ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความเขม้แขง็
ในบริบททางสังคมนั้นมีส่วนใหเ้กิดความสัมพนัธ์ในชุมชนและสร้างความเป็นปึกแผน่เช่นเดียวกบัทุน
ทางสงัคมเช่นกนั มีนกัคิดหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของทุนทางสงัคมไวด้งัต่อไปน้ี 

ความหมายของทุนทางสงัคมไดถู้กอภิปรายเป็นคร้ังแรก ในหนงัสือ Rural school community 
centres ของ Hanifan ในปี 1920 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงส่ิงต่างๆท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นชีวิตประจาํวนัของคน 
อาทิ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี (Good will) การสร้างมิตรภาพ (Fellowship) ความเห็น
อกเห็นใจ (Sympathy) และการติดต่อสัมพนัธ์กนัทางสังคมระหว่างบุคคลหรือครอบครัวท่ีทาํให้เกิด
หน่วยทางสังคมข้ึนมา Hanifan ไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างทุนทางสังคมในชุมชน ก็เช่นเดียวกบั
องคก์รธุรกิจ คือ จะตอ้งมีการสะสมทุนก่อนการดาํเนินธุรกิจ การสร้างทุนทางสังคมโดยองคก์รทาง
สังคมนั้น ปัจเจกบุคคลจะตอ้งสร้างมิตรภาพ และจะตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มซ่ึงขนาดใหญ่กว่า
ครอบครัว เพราะปัจเจกบุคคลหากอยู่โดยลาํพงั อาจไม่ไดรั้บการช่วยเหลือทางสังคมจนกว่าจะไดเ้ร่ิม
ติดต่อกบัเพื่อนบา้น ทุนทางสังคมก็จะมีการสะสมขึ้นมา ความสัมพนัธ์ทางสังคมดงักล่าวอาจช่วยให้
ปัจเจกสามารถบรรลุถึงความตอ้งการทางสังคมท่ีตนเองตอ้งการ และยงัช่วยให้เกิดศกัยภาพสามารถ
ปรับปรุงการดาํเนินชีวิตของคนทั้งชุมชนใหดี้ข้ึนได ้อาจกล่าวไดว้่า ความสัมพนัธ์ทางสังคมในลกัษณะ
ดงักล่าว สมาชิกซ่ึงเป็นปัจเจกบุคคลก็จะไดป้ระโยชน์จากการคบคา้สมาคมกนั อนัจะนาํมาซ่ึงความ
ช่วยเหลือ ความเห็นอก    เห็นใจ และมิตรภาพจากเพื่อนบา้น และชุมชนเองก็ไดป้ระโยชน์จากความ
เป็นปึกแผน่และความสามคัคีของสมาชิกดว้ยเช่นกนั (วรวฒิุ โรมรัตนพนัธ์ 2548 : 16) 

Hirachman 1984 (อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ 2548 : 15) เปรียบเทียบทุนทางสังคมว่า
เปรียบเสมือนทรัพยากรทางศีลธรรม (moral resource) ท่ีใชไ้ม่มีวนัหมด อย่างไรก็ตาม ทรัพยากร
ประเภทน้ีจะไม่มีประโยชน์เลย ถา้ไม่ถูกนาํมาใช ้ซ่ึงต่างจากทุนทางกายภาพ (Physical Capital) และทุน
อ่ืนๆทัว่ไปท่ีเคยมีใช ้(Conventional Capital) เพราะทุนเหล่านั้นหมดไปเม่ือถูกนาํมาใช ้ 
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ทุนทางสังคมสะทอ้นให้เห็นคุณลกัษณะการร่วมมือของปัจเจกในกลุ่ม ซ่ึงแสดงออกในรูป
ของกิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิดผลประโยชน์ทางเศษฐกิจ การท่ีทาํเช่นนั้นไดข้ึ้นอยูก่บัความรู้สึก สาํนึกของคน
ต่อสงัคมความสมัพนัธ์และเครือข่าย (Bourdieu 1986, อา้งถึงใน ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ 2547 : 37) 

Coleman 1990 (อา้งถึงใน สาํนกัมาตรฐานการพฒันสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์2548 : 
1) ไดนิ้ยามทุนทางสังคมโดยใชเ้กณฑห์นา้ท่ี (By function) ว่าเป็น ความหลากหลายของหน่วยงานทาง
สังคมซ่ึงมีองคป์ระกอบร่วม 2 ประการ คือ มิติดา้นโครงสร้างทางสังคมและมิติดา้นการเอ้ือหรือหนุน
เสริมใหเ้กิดการกระทาํโดยผูก้ระทาํทั้งจากตวับุคคลและจากองคก์ร นอกจากน้ี Coleman ยงัระบุว่า ทุน
ทางสงัคมมีลกัษณะคลา้ยกบัทุนรูปแบบอ่ืนๆ ทุนทางสงัคมสร้างผลิตภาพ สร้างโอกาสในการทาํงานให้
บรรลุเป้าประสงคซ่ึ์งไม่สามารถบรรลุไดห้ากขาดทุนทางสังคม เช่น กลุ่มท่ีมีสมาชิกมีความซ่ือสัตยแ์ละ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ยอ่มมีโอกาสทาํงานบรรลุความสาํเร็จมากกวา่กลุ่มท่ีขาดส่ิงเหล่าน้ี 

Fukuyama 1995 (อา้งถึงใน วรวฒิุ โรมรัตนพนัธ์ 2548 : 19) เห็นวา่โดยนยัของความหมายทุน
ทางสังคมน้ีเร่ืองเก่ียวกับความไวเ้น้ือเช่ือใจกัน ความเป็นเครือข่าย ความเป็นประชาสังคม และ
ปรากฏการณ์ในลกัษณะเดียวกัน เป็นเสมือนส่ิงท่ีเป็นผลมาจากทุนทางสังคมมากกว่าจะเป็นส่ิงท่ี
ก่อใหเ้กิดทุนทางสงัคมดว้ยตวัของมนัเอง 

ทุนสังคม  หมายถึง  ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีตั้ งอยู่บนพื้ นฐานของความเ ช่ือถือ                  
การสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัในลกัษณะต่างตอบแทนและกิจกรรมเครือข่าย โดยมีวตัถุประสงคเ์ป็น
คุณประโยชน์ต่อสมาชิก (Newton 1997, อา้งถึงใน ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์และพชัรินทร์ สิรสุนทร 2547 : 
37) 

World Bank 1999 (อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ 2548 :  33) ไดก้ล่าวถึงทุนทางสังคมและ
นาํแนวคิดทุนทางสังคมไปใช้ในรูปของทุนแบบหน่ึงท่ีจาํเป็นต่อการพฒันา โดยพยายามท่ีจะตอบ
คาํถามว่า อะไรเป็นทุนทางสังคมและจะทาํอย่างไรเพื่อท่ีจะให้การพฒันาย ัง่ยืนสูงสุดต่อประเทศหรือ
ชุมชน ซ่ึงนบัว่าเป็นแนวคิดท่ีก่อให้เกิดการสร้างองคก์รท่ีเป็นประโยชน์ ทุนทางสังคมในความหมาย
ของ World Bank ไดแ้สดงหลกัฐานท่ีช้ีใหเ้ห็นว่า การเพิ่มข้ึนของความยดึเหน่ียวกนัในสังคม สามารถ
นาํไปพฒันาเศรษฐกิจและก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  World Bank ยงักล่าวอีกว่า ทุนทางสังคม เป็น
สถาบนั (Institutions ) ความสัมพนัธ์ (Relationships) และบรรทดัฐาน/ จารีต (Norms) ซ่ึงมีลกัษณะท่ี
เป็นทั้ งคุณภาพและปริมาณของการปฏิสัมพนัธ์กันของคนในสังคม ทุนทางสังคมไม่ใช่เกิดได้ใน
สถาบนัทั้งหมดของสังคม แต่มนัเป็นกาวเช่ือมสถาบนัเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั บรรทดัฐาน/ จารีต และ
ความสัมพนัธ์ในสังคมเป็นส่ิงท่ีฝังอยู่ในโครงสร้างสังคม ซ่ึงสามารถทาํให้ผูค้นเกิดความร่วมมือเพื่อ
เป้าหมายท่ีปรารถนาสูงสุด นอกจากนั้น ทุนทางสังคมอาจจะถูกมองในลกัษณะท่ีเป็นเจตคติและคุณ
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ค่าท่ีเกิดจากการดาํเนินงานระหวา่งคนภายในชุมชนและความช่วยเหลือในดา้นเศรษฐกิจและการพฒันา
จากภายนอกชุมชน 

Nan Lin 2001 (อา้งถึงใน สาํนกัมาตรฐานการพฒันสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์2548 : 
2)   กล่าวว่า ทุนทางสังคม เป็นการลงทุนดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมซ่ึงผูล้งทุนคาดหวงัว่าจะไดรั้บ
ผลตอบแทนไม่ทางใดกท็างหน่ึง 

Krishna 2002 (อา้งถึงใน ไสว บุญมา 2553) ไดท้าํการวิจยัในระดบัหมู่บา้นของรัฐราชสถาน
และมธัยประเทศในอินเดียและมาเสนอในหนงัสือขนาด 250 หนา้ช่ือ Active Social Capital: Tracing 
the Roots of Development and Democracy ลกัษณะสาํคญัของสังคม เช่น เครือข่าย แบบแผนและความ
ไวเ้น้ือเช่ือใจกนัซ่ึงเอ้ือให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือกนัเพื่อประโยชน์ร่วมกนัในสังคม     
นกัสังคมวิทยาเช่ือว่าทุนทางสังคมสามารถบ่มเพาะและปลูกฝังข้ึนมาได ้ ฉะนั้นการพฒันาสามารถทาํ
ไดจ้ากระดบัรากหญา้ข้ึนไป แทนการสัง่ลงมาจากองคก์รของรัฐ  การวิจยัในอดีตโดยใชก้ารเป็นสมาชิก
ในองค์กรเอกชนของประชาชนเป็นฐานพบว่า  ประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงมีทุนทางสังคมสูง                
ส่วนประเทศดอ้ยพฒันามีทุนทางสังคมตํ่า  แต่ผูเ้ขียนมองว่าการวดัทุนทางสังคมเช่นนั้นไม่พอสาํหรับ
การวิจยัในประเทศดอ้ยพฒันา   

ทุนสงัคม หมายถึง ปรากฏการณ์การร่วมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อทาํใหเ้กิดผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งสมาชิก (Sobel 2002 , อา้งถึงใน ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์  2547 : 37) 

 ประเวศ วะสี  (2541 : 26 - 30) อธิบายว่า “ทุนทางสังคม” คือ ความเป็นกลุ่มกอ้นทางสังคม 
การมีการศึกษา การมีวฒันธรรม การมีความซ่ือสัตย ์การมีความรับปิดชอบต่อส่วนรวม ประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน การมีการเมืองและระบบราชการที่ดี ทุนทางสงัคมเป็นฐานใหเ้ศรษฐกิจดี 

นิธิ เอ่ียวศรีวงศรีวงศ ์(2541 : 6) ไดม้องทุนทางสังคมว่า ทุนทางสังคมของคนไทย ไม่ใช่มี
ความหมายเพียงแต่คุณภาพของคนไทย สังคมท่ีอนามยัดี การศึกษาและมีสมรรถในการผลิตเท่านั้น คน
ไทยยงัมีทุนทางสงัคมอีกมากมายเพียงแต่ไม่มีโอกาสพฒันาดา้นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน อนัไดแ้ก่ 

1.  ความสมัพนัธ์ท่ีดีของครอบครัว เครือญาติ กบัผูอ่ื้นในชุมชน เช่น แรงงานคืนถ่ิน ตอ้งอาศยั
ครอบครัวและเครือญาติในการดาํรงชีวิต 

2.  ความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้จากครอบครัวและชุมชนสามารถปรับและเป็นส่วนสนบัสนุน
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมสมยัใหม่ได ้

3.  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพ เช่น สมุนไพร หมอพื้นบา้น 
4.  การรวมกลุ่มเป็นองคก์รประชาชนในชุมชน 
5.  การมีความสุขจากความสงบสนัโดษ 
6.  การมีเศรษฐกิจท่ีหมุนเวียนอยูใ่นชุมชน เช่น จา้งคนในชุมมชน บริโภคทรัพยากร 
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ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม 2542 (อา้งถึงใน สุพรรณี ไชยอาํพร 2547 : 87) อธิบายวา่ ทุนทางสังคม 
คือ ความเขม้แข็งของชุมชน ทอ้งถ่ิน ความสามคัคีรวมพลงั การมีองค์กร มีหน่วยงานท่ีจะจัดการ 
จดัระบบต่างๆในชุมชน มีศิลปวฒันธรรม มีจุดรวมใจ มีศีลธรรม มีความสมคัรสมานรักใคร่กลมเกลียว
กนั ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี เรียกว่าเป็น ทุนทางสังคม ซ่ึงจะมีพื้นฐานในทอ้งถ่ินและชุมชนให้มีการพฒันาท่ี
เขม้แขง็จริงจงัและย ัง่ยนื 

ชยัวฒัน์ ถิรพนัธ์ุ 2542 (อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ 2548 : 42) แสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างประชาสังคมกบัทุนทางสังคมว่า ประชาสังคม ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การท่ีคนมาอยูร่วมกนัเท่านั้น
แต่คนเหล่านั้นตอ้งมี ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั พูดจาส่ือสารในจุดมุ่งหมายท่ีไปดว้ยดนัจนเกิดคุณภาพใหม่ 
การท่ีคนแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจนก่อให้เกิดคุณภาพใหม่ท่ีแต่ละคนไม่มี ยิ่งมีการ
ปฏิสัมพนัธ์ดีเท่าใด ก็ยิ่งก่อให้เกิดคุณภาพสูงข้ึน จนทาํให้เกิดทุนทางปัญญา – ทุนทางสังคม และ
ก่อให้เกิดประชาสังคมข้ึน นัน่คือ ประชาสังคมท่ีดีจะตอ้งก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ นาํไปสู่การเกิด
ปัญญา และก่อให้เกิดทุนทางสังคม อาจกล่าวไดว้่า ประชาสังคม เป็นเพียงแค่ส่ือ แต่เน้ือหาของมนั คือ 
ทาํใหเ้กิดปัญญา เกิดทุนทางสงัคม ท่ีทาํใหค้นฉลาดขึ้นนัน่เอง 

ชบ ยอดแกว้ (2543 : 11) ไดอ้ธิบายวา่ ในสงัคมไทยไม่วา่ยคุสมยัใดต่างมีทุนเดิมของสังคมอยู่
เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองกองทุนทางภูมิปัญญาหรือทุนทางความคิด เช่น เร่ืองจิตสํานึกเร่ืองการออม     
แต่ทุนเดิมท่ีว่าน้ีไม่ค่อยมีคนสนใจมากนัก เน่ืองจากกระแสของโลกตะวนัตกมีอิทธิพลมากกว่าและ
ครอบคลุมเกือบแทบทุกบา้น ทาํให้ไม่สามารถต่อสู้กบัสถานการณ์และแกไ้ขไดไ้ม่ทนัต่อเหตุการณ์
ดงักล่าว ในท่ีสุดภูมิปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิมถูกลืมหายไปจากเดิมและหันไปสนใจเร่ืองใหม่ท่ีเขา้มาหรือไม่ก็
หันไปใช้ภูมิปัญญาของชาวต่างชาติซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กับวฒันธรรมของเดิมเลย 
เหล่าน้ีเห็นจุดเร่ิมตน้ของวฒันธรรมฟองสบู่ ท่ีทา้ยสุดฟองสบู่ก็แตกเน่ืองจากเราไม่มีความเช่ือมัน่ในภูมิ
ปัญญาท่ีมีอยู่เดิม ดงันั้นถึงเวลาแลว้ท่ีตอ้งนาํทุนเดิมท่ีมีอยู่ออกมาประยุกต์เพื่อให้เกิดทางเลือกและ
ทางออกท่ีดีสาํหรับแกไ้ขภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

อมัมาร สยามวาลา  2544 (อา้งถึงใน วรวฒิุ โรมรัตนพนัธ์ 2548 : 40) กล่าวถึงทุนทางสมัคมว่า 
เป็นการใชท้รัพยากรในชุมชนในการแกปั้ญหา ทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสุด คือ สติปัญญา และความเอ้ือ
อาทรต่อกนั ส่ิงเหล่าน้ีคือทุนทางสังคม โดยนยัน้ี ทุนทางสังคมก็นบัเป็นมิติในรูปแบบของทรัพยากร
ชุมชน อนัประกอบไปดว้ย ค่านิยม ความเอ้ืออาทรต่อกนั รวมทั้งเร่ืองของสติปัญญาท่ีมีอยูมี่ในชุมชนท่ี
สมควรนาํออกมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาสงัคม 

เอนก นาคบุตร 2545 (อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ 2548 :  39)  กล่าวถึงทุนทางสังคมใน
ลกัษณะของความเขม้แขง็ของชุมชนว่า มิใช่เร่ืองท่ีเพิ่งเกิดข้ึนในประเทศไทย แต่หากเป็นคุณค่าเดิมท่ี
สังคมไทยมีอยูแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นการมีนํ้ าใจต่อกนั การแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั ความเอ้ืออาทรต่อกนั การ
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เกาะเก่ียวทางสงัคม การรวมกลุ่มเป็นองคก์ร หรือการจดัตั้งเป็นเครือข่ายต่างๆเช่น กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่ม
เกษตรผสมผสาน เครือข่ายโรงสีชุมชน เป็นตน้ ทุนทางสังคมน้ี คือพลงัสําคญัท่ีจะขบัเคล่ือนชุมชน
ต่างๆให้มีความสามารถในการเพิ่มพูนมูลค่าและทุนทางสังคมให้กบัชุมชนตนเองมากขึ้น มีความเท่า
ทนัต่อปัญหา และมีความสามารถในการจดัการกบัปัญหาไดม้ากข้ึน และทา้ยท่ีสุดสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดจ้ริงในระยะยาว 

อมรา พงศาพิชญ ์(อา้งถึงใน บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง 2546 : 124 -138) เห็นว่าการสร้างประชา
สังคมให้มีความเขม้แขง็นั้น ควรเกิดจากองคก์รนอกภาครัฐ เพราะการสร้างประชาสังคมโดยกลไกรัฐ
เป็นการกระทาํท่ีทาํลายประชาสังคม ในการวิเคราะห์เร่ืองทุนทางสังคมนั้น อมราเห็นว่า การวิเคราะห์
ทุนทางสงัคมจาํเป็นจะตอ้งวิเคราะห์ควบคู่กบัทุนทางวฒันธรรม โดยสรุปไวค้ร่าวๆวา่ ทุนทางสังคม คือ 
ความสัมพนัธ์ทางสังคมทั้งในแนวราบและแนวตั้งระหว่างบุคคล สถาบนัและ/หรือองคก์ร ทั้งในรูป
ปัจเจก กลุ่มและรูปเครือข่าย ทั้งน้ี รวมค่านิยมบรรทดัฐานท่ีสังคมยึดถือซ่ึงมีผลต่อวิถีชีวิตและวิถีการ
ผลิตในระดบัครอบครัว ชุมชนและประชาสังคม นอกจากน้ี อมัรายงัมองทุนทางสังคมโดยทาํความ
เขา้ใจระบบอุปถมัภซ่ึ์งในสังคมไทยมีความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภซ่ึ์งมีลกัษณะของการเอื้อประโยชน์ต่อ
กนัระหวา่งคนท่ีเขา้ถึงทรัพยากรต่างๆไดย้ากกวา่กบัคนท่ีเขา้ถึงไดง่้ายกวา่ 

ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์  (2547 : 37 – 38) กล่าวว่า ทุนทางสังคม หมายถึง ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
ในลกัษณะการทาํงานร่วมกนัเป็นเครือข่าย บนพื้นฐานของความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั (mutual trust) 
ของสมาชิก มีการกระทาํดีต่อกนัในลกัษณะต่างตอบแทนกนั (Reciprocity) ในระหว่างกลุ่มสมาชิก การ
ทาํงานท่ีเก้ือกลูกนัท่ีไม่ใช่การแลกเปล่ียนทางการเงิน (Monetary exchange) หรือการทาํสัญญาอยง่เป็น
ทางการ (Formal contract) ความช่วยเหลือหรือเอ้ืออาทรกนัส่วนใหญ่เกิดข้ึนในลกัษณะไม่เป็นทางการ 
(Informal contract) คุณลกัษณะเช่นน้ี มีผลต่อภาคเศรษฐกิจและการจดัการในทางบวก (Positive 
externality) กล่าวคือ ความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัส่งเสริมการแลกเปล่ียน คา้ขายไดง่้ายข้ึน ลดตน้ทุนค่าโสหุย้ 
ลดค่าใชจ่้ายในการกาํกบัและตรวจสอบ  

กองทุนเพื่อสังคม (SIF) (อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ 2548 :  39) มองว่าทุนทางสังคมเป็น
ทุนชุมชนอยา่งหน่ึงท่ีทาํให้ชุมชนเขม้แขง็ ซ่ึงประกอบไปดว้ย (ทุน) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและฐาน
ทางวฒันธรรม ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่การหลอมจิตใจ หลอมความคิดและการผนึกกาํลงั การสร้างทกัษะ
ในการจดัการ รวมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงทั้งหมดจะส่งเสริมให้เกิดความเอ้ืออาทรและ
ความสามคัคคี ท่ีทาํให้คนท่ีมีความเสียสละท่ีจะทาํงานร่วมกนั โดยมีการรวมกาํลงัความคิด ความรู้ 
สติปัญญา และความชาํนาญท่ีมีอยูไ่ปใชใ้นการจดัการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548 : 12 – 17) กล่าวว่า 
ทุนทางสังคมจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีกระบวนการผสมผสานกับพื้นฐานความไวเ้น้ือเช่ือใจและระบบ
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ความสมัพนัธ์ โดยเกิดจากการสั่งสม ปรับเปล่ียน ต่อยอดพฒันาและสร้างข้ึนใหม่อยูต่ลอดเวลา ทุนทาง
สังคม คือ พลงัท่ีมีอยู่ในชุมชนและสังคม ซ่ึงเกิดจากการรวมตวัของกลุ่มคนเพื่อท่ีจะได้อยู่ร่วมกัน 
ทาํงานร่วมกนั บนพื้นฐานความไวเ้น้ือเช่ือใจ สายใยความผกูพนัธ์และวฒันธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย 
โดยการเกิดทุนทางสงัคมตอ้งผา่นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ทุน คือ  

1.  ทุนมนุษย ์คือ บุคคลทัว่ไปและผูน้าํทางสังคม อาทิ ปราชญช์าวบา้น อาสาสมคัรท่ีมีความ
รัก ความไวเ้น้ือเช่ือใจ มีนํ้ าใจและเอ้ืออาทรต่อเพื่อนมนุษย ์มีความเช่ือในระบบคุณค่าและหลกัศีลธรรม
ท่ีดี เช่น มีคุณธรรม วินยั ความซ่ือสตัย ์และมีจิตสาํนึกสาธารณะท่ีรุ้จกัทาํประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 

2.  ทุนทางสถาบนั ประกอบดว้ย 3 สถาบนัหลกั ไดแ้ก่ สถาบนัพระมหากษตัริย ์สถาบนั
ศาสนาและสถาบนัครอบครัว โดยมีสถาบนัสาํคญัในสังคมเป็นส่วนประกอบ ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษา 
สถาบนัการเมือง และรวมไปถึงองคก์รต่างๆ อาทิ องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รชุมชน องคก์รประชาชน 
ภาคธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน สถาบันเหล่าน้ี จะมีบทบาทสนับสนุนให้เกิดพลังของคนในชุมชน          
ในสงัคม รวมไปถึงการออกกฏหมายและระเบียบปฏิบติัของสงัคมท่ีทาํใหค้นไทยอยูร่่วมกนัได ้

3.  ทุนทางปัญญาและวฒันธรรม ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมไทย 
จารีตประเพณีท่ีดีงาม และสถาปัตยกรรมต่างๆ อาทิ แหล่งประวติัศาสตร์ โบราณสถาน  

พรชยั ตระกูลวรานนท ์(2549 : 28) ไดอ้า้งอิงคาํพูดของ อานนัท ์กาญจนพนัธ์ ว่า ทุนทาง
สังคม คือ วิธีคิดและระบบความรู้ในการจดัการวิถีของความเป็นชุมชน เช่น การจดัการทรัพยากร     
การจดัการระบบความสัมพนัธ์ในการอยูร่่วมกนัในชุมชน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัการคิดเชิงซอ้น และ
เก่ียวขอ้งกับเร่ือง ระบบความรู้ และภูมิปัญญา อีกทั้งตอ้งอาศยักฏเกณฑ์มากาํกับการใช้ความรู้นั้น     
อาจเป็นรูปของจารีต กฏหมาย หรือเกณฑ์ทางสังคม พร้อมกันนั้นก็ตอ้งมีองค์กรท่ีเขา้มาทาํหน้าท่ี
จดัการเร่ืองนั้นๆ อานนัทย์งัมองว่า ทุนทางสังคมในสังคมไทยนั้นอยูภ่ายใตห้ลกัการท่สาํคญั 2 ประการ 
คือ 

1.  หลกัการตอบแทนกนั (Reciprocity) ถือเป็นหลกัการสร้างพนัธะทางสังคมในการตอบ
แทนกนั เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือเพื่อทาํกิจกรรมต่างๆเป็นหลกัการท่ีเนน้ความเท่าเทียม 

2.  หลกัการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั (Communality) คือ การใชพ้ื้นท่ีส่วนร่วมของชุมชนในดา้น
ต่างๆร่วมกนั 

ดร.เสรี พงศพ์ิศ (2553) กล่าววา่ ทุนทางสงัคม (Social capital) หมายถึง 2 อยา่ง อยา่งแรก คือ 
ระบบคุณค่า ซ่ึงประกอบดว้ยตวัคุณคา่ท่ีร้อยรัดผูค้นเขา้ดว้ยกนั ใหอ้ยูเ่ป็นครอบครัว ชุมชน เป็น
กฎเกณฑ ์ ระเบียบ จารีตประเพณี วิถีปฏิบติัของชุมชน จะเรียกวา่ "ผ"ี "ขวญั" หรืออะไรกแ็ลว้แต่ ซ่ึง
เช่ือมโยงคนกบัธรรมชาติ กบัคนอ่ืน เป็นพี่เป็นนอ้ง เป็นกลุ่มเป็นกอ้น ไม่อยูแ่บบตวัใครตวัมนั ทุนทาง
สงัคมเป็นคุณธรรมต่างๆ ความไวใ้จกนั ความเอ้ืออาทรต่อกนั การพึ่งพาอาศยักนั เป็นพรหมวหิารส่ี 
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(เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ท่ีทาํใหมี้ความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั อยา่งท่ีสอง ทุนทางสงัคมเป็น
รูปธรรมท่ีคุณค่าดีงามเหล่านั้นร้อยรัด จดัระเบียบใหป้รากฎออกมา เป็นสถาบนัครอบครัว สถาบนั
ชุมชน สถาบนัหมู่บา้น สถาบนัศาสนา สถาบนัพระมหากษตัริย ์วนัน้ีมีมากมายหลายสถาบนัทางสงัคม 
รวมถึงชมรม สมาคม ขบวนการ เครือข่าย ท่ีรวมเอาผูค้นเขา้มาร่วมกนัดว้ยวตัถุประสงคบ์างประการ 
และดาํเนินกิจกรรมบางอยา่งร่วมกนั สงัคมไทยมีทุนทางสงัคมมากมาย เสียดายวา่คนไทยเรา "ไม่ค่อย
เช่ือ ไม่ค่อยรู้ ไม่ค่อยเห็น" จึงไม่ค่อยไดเ้อามาใช ้หรือถา้หากรู้และเอามาใชก้เ็อามาใชแ้บบ "ท่ือๆ " เอา
แต่รูปแบบ แต่ไม่เอาเน้ือหา เลียนแบบไม่ไดเ้รียนรู้ จึงไม่เหมาะสมกบัสงัคมปัจจุบนัซ่ึงเปล่ียนไปแลว้ 
อยา่งบางหน่วยงานอยากฟ้ืนการลงแขก แต่ทาํไดค้ร้ังเดียวกเ็ลิก ไม่ไปเกณฑค์นมาลงแขกเขากไ็ม่มา 
เพราะวนัน้ีไม่เหมือนวานน้ีแลว้ อยูดี่ๆ ไปชวนใครมาลงแขกไดอ้ยา่งไร ถา้มากเ็พราะไปเกณฑแ์ละเขา
ขดัไม่ไดต่้างหาก 

การทาํให้ทุนทางสังคมของไทยกลบัคืนมา คือ  1) กลบัไปคน้หารากเหงา้ ระบบคุณค่าใน
อดีต เพื่อสร้างรากฐาน เพื่อหาทุนมาสร้างสังคมท่ีอยูเ่ยน็เป็นสุขมากกว่าน้ี คน้หาใหไ้ดดี้ตอ้ง "ถอดรหสั
ภูมิปัญญา" ให้เป็น จะไดเ้ขา้ถึงคุณค่าต่างๆ ให้ถึงแก่น และเอาแก่น ไม่ใช่เปลือกมาใช้ 2) คิดหาวิธี
ประยกุตคุ์ณค่าทางสังคมเหล่าน้ีให้เหมาะสมกบัวิถีของคนปัจจุบนั เหมือนครูชบพยายามทาํ เหมือนนา้
ยงค ์พยายามทาํท่ีไมเ้รียง เหมือนคนอินแปง และชุมชนต่างๆ ไดพ้ยายามทาํ 

เสรี ยงักล่าวอีกว่า ทุนสาํคญัท่ีสุดวนัน้ีมี 1) ทุนความรู้ภูมิปัญญา 2) ทุนทรัพยากร 3) ทุนทาง
สังคม สามทุนน้ีคือรากฐานสําคญัของชีวิตของผูค้น สําคญัทั้งหมดทั้งสามทุน และเราคนไทยโชคดี
อยา่งยิง่ท่ีมีสามทุนน้ีอยา่งมากมาย ท่ีปู่ ยา่ตายายไดส้ัง่สมสืบทอดและถ่ายทอดมาใหเ้รา 

สุธรรม รัตนโชติ (2550 : 2) ไดใ้หค้วามหมายทุนทางสังคมว่า ทุนทางสังคม คือ ระบบสังคม 
(Social system) ท่ีมีลกัษณะพิเศษทางสังคม (Social Features) เช่น เครือข่าย (Networks) ปทสัถาน 
(Norms) ความไวว้างใจ (Trust) หรือความสัมพนัธ์ (Relationships) และความเขา้ใจ (Understanding) 
เป็นผูก้ระทาํ (Acting) ทาํงาน (Working) ช่วยเหลือ (Helping) ปรุงแต่ง (Shaping) หรือให้การ
สนบัสนุน (Facilitating) ใหส้ังคมบรรลุวตัถุประสงคม์ากข้ึน (Pursue more effectively) มีประสิทธิผล
มากข้ึน (Work more effectively) การปฏิสัมพนัธ์ดีข้ึนทั้ งเชิงปริมาณและคุณภาพ (Shape social 
interaction) หรือความร่วมมือท่ีดีข้ึน (Better cooperation) 

 สยามรัฐรายวนั (8 มกราคม 2552) ใหค้าํจาํกดัความว่า ทุนทางสังคม คือ ส่ิงท่ีร้อยรัดผูค้นให้
เป็นพี่เป็นนอ้ง เป็นครอบครัว เป็นชุมชน ทุนทางสังคม คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคน ทั้งคนเป็น
และคนตาย คนกบัธรรมชาติ คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ทุนทางสงัคมเป็นความสมัพนัธ์อนัดี เป็นเหมือน
พรหมวิหารส่ี ท่ีบอกถึงความเป็นมิตร (เมตตา) ความเสมอภาคกนั ความเอ้ืออาทรต่อผูย้ากลาํบากกว่า 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



32 
 

มหภาค 

 

 

ดอ้ยกว่า (กรุณา) เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนกบัผูใ้หญ่กว่า อาวุโสกว่า ไม่อิจฉาผูท่ี้ดีกว่า เก่งกว่า แต่
ยนิดีดว้ย (มุทิตา) รู้จกัแยกแยะดว้ยปัญญา ไม่แบกทุกขท์ั้งโลกไวค้นเดียว (อุเบกขา) 
ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6 แนวคิดเก่ียวกบัทุนทางสงัคม 
ท่ีมา: วรวฒิุ โรมรัตนพนัธ์, ทุนทางสงัคม (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพเ์ดือนตุลา, 2548), 54. 
 
 

สาระหรือวิธีคิด ความเข้าใจและการ

เรียนรู้ (Cognitive) 

• คา่นิยม  

• ความไว้วางใจ 

• ความสามคัคี 

• การตา่งตอบแทน 

• บรรทดัฐานทางสงัคม 

• พฆติกรรม/ทศันคติ 

• ทศันคติ 

• ความเช่ือ 

โครงสร้าง (Structural) 

• โครงสร้างองค์กรใน

แนวราบ 

• การบวนการตดัสนิใจของ

สว่นรวมที่โปร่งใส 

• ความรับผิดชอบตอ่

สาธารณะของผู้ นํา 

• ปฏิบตัิการท่ีดําเนินการโดย

สว่นรวมและด้วยความ

รับผิดชอบ 

ระดบั 

การกระจาย 

อํานาจ 

แนวทาง 

ปฏิบตัิ 

เก่ียวกบั 

กฏหมาย 

ระดบัการ 

มีสว่นร่วมใน 

กระบวนการ 

กําหนดนโยบาย 

รูปแบบ 

การปกครอง 

ระบบความเช่ือและ 

ความเช่ือท่ีสอดคล้อง 

กบักฏหมาย 

จุลภาค 
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ประเภททุนทางสังคม 
เน่ืองจากทุนทางสังคม คือ ลกัษณะพิเศษทางสังคมท่ีเก่ียวกับความร่วมมือซ่ึงกนัและกัน

ระหว่างสมาชิกในสังคมและระหว่างสังคม จึงสามารถแบ่งทุนทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท (อมรา 
พงศาพิชญ ์2543, อา้งถึงใน บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง และสุวิทย ์ธีรศาศวตั 2546 : 125) คือ 

1.  ทุนทางสังคมประเภท “ผกูพนัธ์ (Bonding social capital) เป็นความสัมพนัธ์เหนียวแน่น
ท่ีสุด จนบางคร้ังเรียกว่าเป็น “กาวทางสังคม” (Social Glue) เช่น ความผกูพนัธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว หรือในกลุ่มเครือญาติ (Ethnic group) ซ่ึงประกอบดว้ย พอ่ แม่ ลูก ญาติ 

2.  ทุนทางสังคมประเภท “สะพาน” (Bridging Social Capital) เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีความ
เหนียวแน่นไม่มาก แต่ช่วยให้การติดต่อมีความคล่องตวั ซ่ึงบางคร้ังอาจเรียกว่า “นํ้ ามนัหล่อล่ืนทาง
สังคม” (Social oil) เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลต่างๆองคก์ร เป็นคลา้ยสะพานเช่ือต่อระหว่าง
องค์กรต่างๆโดยผ่านสมาชิกในองค์กรต่างๆเหล่านั้น และเป็นการสร้างสะพานต่อกันในแนวราบ 
(Horizontal level) 

3.  ทุนทางสังคมประเภท “เช่ือมต่อ” (Linking social capital) เป็นการเช่ือมต่อระหว่างบุคคล
ท่ีมีฐานะทางสังคม หรืออาํนาจแตกต่างกนั (Differing level of power of social status) เช่น เช่ือมต่อ
ระหวา่งนกัการเมืองกบัประชาชน หรือระหวา่งบุคคลต่างระดบัชั้นทางสงัคม (Social class) เหล่าน้ี เป็น
ตน้ 

 
องค์ประกอบทุนทางสังคม 
สาํนกังานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553) กล่าวว่า ทุนทางสังคม เกิดจาก

การรวมตวั ร่วมคิด ร่วมทาํ บนฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจ สายใยความผกูพนั และวฒันธรรมท่ีดีงาม
ของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพนัธ์ในองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ คน สถาบนั วฒันธรรม และ องค์
ความรู้ ซ่ึงจะเกิดเป็นพลงัในชุมชนและสังคม โดยมี องคป์ระกอบหลกัทั้ง 4 ดา้นมีบทบาทและยึดโยง
ใหเ้กิดทุนทางสงัคม ดงัน้ี  

1.  คน มีบทบาทหลกัในการพฒันาประเทศ ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาในทุกมิติทั้งดา้นสุขภาพ ท่ี
มุ่งให้คนมีร่างกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได  ้ดา้นจิตใจ ให้เป็นคนท่ีมีจิตใจดี มีนํ้ าใจ เอ้ืออาทร 
เคารพกฎเกณฑข์องสังคม และรักชาติ ดา้นสติปัญญา ให้มีศกัยภาพและมีความสามารถในการเรียนรู้
ดว้ยตนเองและเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง  

2.  สถาบนั มีบทบาทในการสนบัสนุนและผลกัดนัให้เกิดพลงัร่วมของคนในชุมชน/สังคม 
และการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข โดยสถาบนัครอบครัว เป็นสถาบนัพื้นฐานในสงัคมท่ีหล่อหลอมคน
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ให้รู้จกัผิดชอบชัว่ดี รู้จกัทาํประโยชน์เพื่อส่วนรวม สถาบนัศาสนา เป็นท่ียึดเหน่ียว จิตใจของคนใน
สงัคม กล่อมเกลาจิตใจใหต้ั้งมัน่อยูใ่นคุณความดี  

3.  สถาบนัการเมืองการปกครอง ทาํหนา้ท่ีกาํกบั ดูแลใหส้งัคมอยูใ่นระเบียบแบบแผนและให้
คนในสังคมปฏิบติัตามกฏระเบียบท่ีกาํหนดร่วมกัน สถาบนัการศึกษา เป็นแหล่งสร้างความรู้ทาง
วิชาการควบคู่กับการพฒันาให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมแก่คนในสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ใช้หลัก
บรรษทัภิบาลในการดาํเนินธุรกิจท่ีมีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมซ่ึงเป็นทุนทางสังคมในการพฒันา
ประเทศไดอ้ยา่งมหาศาล และส่ือ เป็นสถาบนัท่ีสามารถช้ีนาํและมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรม ค่านิยมของ
คนในสงัคมในวงกวา้ง  

4.  วฒันธรรม เป็นวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกนัมายาวนานและเป็นท่ียอมรับในสังคมนั้นๆ ซ่ึงมีความ
หลากหลายในแต่ละพื้นท่ี โดยอยูใ่นรูปของความเช่ือ ความศรัทธา จารีตประเพณีท่ีดีงาม ค่านิยม ความ
เป็นไทย นอกจากน้ี ยงัมีในรูปของแหล่งประวติัศาสตร์ โบราณสถาน ฯลฯ วฒันธรรมเป็นตวัยดึโยงคน
ในสังคมให้ตระหนกัถึงรากเหงา้ของตนเอง เกิดความหวงแหน ภูมิใจท่ีจะรักษา อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู พฒันา
และต่อยอด เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ  

5.  องคค์วามรู้ ประกอบดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความรู้ท่ีเกิดข้ึนใหม่ โดย ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เป็นศาสตร์และศิลป์ของการดาํเนินชีวิตท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นฐานคิดและหลกัเกณฑ์
การกาํหนดคุณค่าและจริยธรรมท่ีมีการสั่งสมสืบทอดกนัมายาวนาน ทาํให้เกิดความหลากหลายของ
ความรู้ท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์ไดแ้ละสร้างสมดุลในการอยูร่่วมกนัของคนและธรรมชาติ  

 
การวดัทุนทางสังคม   
วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ (2548 : 77 – 81) ไดอ้ธิบายการวดัทุนทางสังคม ดงัต่อไปน้ี  John and 

Catherine อธิบายวิธีการวดัทุนทางสงัคม มี 2 วิธี ไดแ้ก่ 
1.  ทางตรง คือ การสังเกตจากสังคมและรวบรวมจากการสาํรวจ เพราะว่าทุนทางสังคมนั้นมี

หลายรูปแบบ เช่น ระดบัของความไวว้างใจ บรรทดัฐานและการคว ํ่าบาตร ความร่วมมือในหมู่ของ
ประชาชน ในรายงานตวัช้ีวดัจากเอกสารที่รวบรวมได้จากการสํารวจขอ้มูล ท่ีเน้นเก่ียวกับความ
ไวว้างใจระหวา่งบุคคล อาทิ ร้อยละของการตอบในชุมชนท่ีเห็นดว้ยวา่ คนส่วนมาไวว้างใจได ้

2.  ระดบัความร่วมมือของสมาชิกในหมู่ประชาชน ซ่ึงรวมทั้งกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผูไ้ปโบสถ ์
กลุ่มผูเ้ล่นกีฬา กลุ่มผูท้าํงานอดิเรก องค์กรท่ีสมาชิกทุกคนมีความรู้สึกเหมือนพี่น้องกัน และกลุ่ม
สหภาพผูใ้ชแ้รงงาน (Church groups, Sports groups, Hobby groups, Fraternal organizations, Labor 
unions) 
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ความสมัพนัธข์องทุนทางสงัคม ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีบอกถึงระดบัความสมัพนัธ์ของทุนทางสงัคม
ดงักล่าว จะมีประเดน็ในการวดัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี (วรวฒิุ โรมรัตนพนัธ์  , 2548: 78) 

1.  ดา้นการศึกษาและสุขภาพของ (Smith, Beaulieu and Seraphine, 1995) 
2.  ความเช่ือมัน่ในสถาบนัการเมือง (confidence in political institutions) (Breham and Rahn, 

1997) 
3.  ความพอใจในรัฐบาลและยดึมัน่ในการเมืองของประชาชน (satisfaction with government 

and political engagement) (Putnam, 1993)  
   

ตวัช้ีวดัทุนทางสงัคม แบ่งวธีิวดัไดเ้ป็น 2 วิธีการ ไดแ้ก่ 
1.  ศึกษาเฉพาะเจาะจงรายกรณี โดยมีกรอบกวา้งๆพิจารณาเร่ืองความสัมพนัธ์ของคนกบัคน 

คนกบัชุมชุน คนกบัองคก์ร โดยข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
2.  ศึกษาโดยการสาํรวจลกัษณะภาพรวมของชุมชน เมืองและประเทศ ซ่ึงมีลกัษณะท่ีเป็น

รูปธรรมและนามธรรมดงัน้ี 
2.1  ตวัช้ีวดัจะจาํแนกเป็นประเด็นย่อยๆจากประเด็นท่ีเป็นลกัษณะ/ รูปแบบของ

ความสัมพนัธ์ท่ีได ้โดย Putnam, Coleman กล่าวถึงตวัช้ีวดัท่ีเนน้ในเร่ืองของจารีตประเพณี ความ
ไวว้างใจ ความเป็นเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน (norms, trust, networks, civic participation) 
เป็นตน้  

2.2  ส่วนตวัช้ีวดัอีกกลุ่มหน่ึงจะมีลกัษณะเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นผลท่ีเกิดจากทุน
ทางสังคม เช่น จาํนวนคนท่ีเขา้เป็นสมาชิกและจาํนวนกลุ่ม จาํนวนผูมี้สุขภาพดี จาํนวนผูมี้การศึกษาดี 
จาํนวนผูเ้ขา้ถึงแหล่งทุน      เป็นตน้ 

2.3  ตวัชีวดัท่ีมีลกัษณะเป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่วนใหญ่เป็นการวดัจากพฤติกรรมท่ี
นาํไปสู่ความสัมพนัธ์ และก่อให้เกิดทุนทางสังคม เช่น การทกัทายเพื่อนบา้น การเขา้ร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน การเยีย่มเพื่อนบา้นและการตอ้นรับแขก เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 7 กรอบแนวคิดกระบวนการทุนทางสงัคม 
ท่ีมา: วรวฒิุ โรมรัตนพนัธ์, ทุนทางสงัคม (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพเ์ดือนตุลา, 2548), 86. 

ระบบคดิ 

• ส่วนท่ีมีมาแต่เดิม (ความเช่ือ 

ศรัทธาค่านิยม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญา 

ฯลฯ การเอ้ืออาทรต่อกนั มีการ

ต่างตอบแทนกนั มีความไวว้างใจ

ระหวา่งกนั และมีความสามคัคี

กนั ฯลฯ) 

• ส่วนท่ีเกิดข้ึนใหม่ (ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้

ในปัจจุบนั ซ่ึงกร็วมทั้งความเช่ือ 

ศรัทธา ค่านิยม หรือธรรมเนียม

ปฏิบติัใหม่ การเอ้ืออาทรต่อกนั มี

การต่างตอบแทนกนั มีความ

ไวว้างใจระหวา่งกนั และมีความ

สามคัคีกนั ฯลฯ) 

ปัจจัยแวดล้อม 

• ระบบเศรษฐกิจ 

• ระบบการเมือง 

• ระบบวฒันธรรม 

• ระบบส่ิงแวดลอ้ม 

ผลลพัธ์ 

• ลดตน้ทุน 

• เพิ่มทุนของชุมชน  

(ทุกประเภท) 

• เกิดการกระจาย

ทรัพยากรอยา่งทัว่ถึงทั้ง

ชุมชน 

• เกิดการระดมปัญญา 

วธีิปฏิบัติ 

• มุ่งช่วยเหลือผูอ่ื้น 

• เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน 

• ทาํงานดว้ยความเสียสละมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมสาธารณะ 

• ทาํงานดว้ยความโปร่งใส 

• ทาํงานอยา่งรับผดิชอบต่อสงัคม 

• สมาชิกมีความไวว้างใจต่อกนัใน

การทาํงาน 
เกิด

พล
งัท

าง
สงั

คม
ใน

กา
รข
บัเ
คลื่

อน
ชุม

ชน
แล

ะแ
กไ้
ขปั
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ดงันั้นแลว้ ทุนทางสงัคม หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ญาติมิตร เพื่อนบา้น นายจา้ง ลูกจา้ง 
อาจเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม โดยความสัมพนัธ์น้ีอาจมีข้ึนเพื่อ
วตัถุประสงคท์ั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความคิดเห็นร่วมของกลุ่มนั้นๆ 

 
ความหมายของการอนุรักษ์ 

การอนุรักษถื์อไดว้่าเป็นคาํสาํคญัเม่ือนาํมาใชก้บับริบทส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจาก ส่ิงแวดลอ้มมี
ความจาํเป็นอย่างมากต่อ “มนุษย์” ผูท่ี้ไม่สามารถดาํรงอยู่ได้เลยหากละเลยการอนุรักษ์ไวมี้ผูใ้ห้
ความหมายของ การอนุรักษไ์ว ้ดงัน้ี 

คณะกรรมการวิชาส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีและชีวิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสร์ (2549: 113) 
การอนุรักษ ์หมายถึง การใชอ้ยา่งสมเหตุสมผล เพื่อใหมี้การใชต้ลอดไป 

คณะกรรมการวิชาส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีและชีวิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสร์ (2549: 118) 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หมายถึง การใชส่ิ้งแวดลอ้มอยา่งมีเหตุมีผลเพื่อท่ีจะอาํนวยใหคุ้ณภาพของการมี
ชีวิตอยู่อย่างดีตลอดไปสําหรับมนุษย  ์กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นการใช้
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมี เหตุผล ตามหลกัอนุรักษว์ิทยา เพื่อใหส่ิ้งแวดลอ้มอยูใ่นลกัษณะท่ีดี ยงัผลใหม้นุษยมี์
ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีตลอดไป เพราะส่ิงแวดลอ้มนั้นมีผลต่อสุขภาพและพลามยัของมนุษย ์อน่ึงหลกัการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมีความคิดรวบยอดใกลเ้คียงกบัหลกัการจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 

นิวติั เรืองพานิช (2542: 38) กล่าวว่า การอนุรักษ ์(Conservation) หมายถึง การรู้จกัใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากท่ีสุด และใชไ้ดเ้ป็นเวลายาวนาน
ท่ีสุด ทั้งน้ีตอ้งใหสู้ญเสียทรัพยากรโดยปล่าวประโยชน์นอ้ยท่ีสุด และจะตอ้งกระจายการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรโดยทัว่ถึงกนัดว้ย ฉะนั้น การอนุรักษจึ์งไม่ไดห้มายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไวเ้ฉยๆแต่
ตอ้งนาํทรัพยากรมาใชป้ระโยชน์ใหถู้กตอ้งตามกาละเทศะ (Time and space) ดว้ย 

ทวี และทศันีย ์ทองสว่าง (2523 : 1) กล่าวว่า การอนุรักษ ์หมายถึง การรักษาส่ิงท่ีอยูร่อบ ๆ 
ตวัเรา ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้คงสภาพไวมิ้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง สูญเสียและการ
ทาํลายเกิดข้ึน 

New standard Encyclopedia (อา้งถึงใน ทวี ทองสว่างและทศันีย ์ทองสว่าง 2523 : 1) ใหค้าํ
จาํกดัความของการอนุรักษไ์วว้่า  “Conservation; the protection of resources needed for the existence 
and pleasure of human being, Conservation is the wise use as opposed to either boarding or wasting 
of such resources in order to benefit the largest number  of persons in present and future” 
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B.J. Lonsgale, and Edward F.Dolder (อา้งถึงใน ทวี ทองสว่างและทศันีย ์ทองสว่าง   2523 : 
2) “Conservation is the use of natural resources for the greatest of the greatest number for the longest 
time”  

การอนุรักษ ์หมายถึง การจดัการของมนุษยใ์นการใชชี้วบริเวณ (Biosphere) เพื่อท่ีจะให้ได้
ผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดและย ัง่ยืนแก่ชนรุ่นปัจจุบนั ในขณะเดียวกนัก็เป็นการรักษาศกัยภาพท่ีจะดาํรง
ความตอ้งการและความจาํเป็นของชนรุ่นต่อไปในอนาคต ดงันั้น การอนุรักษ ์คือ การสร้างสรรค,์  

การรวบรวม การสงวน การรักษาไว ้การใชป้ระโยชน์ท่ีย ัง่ยนื การทดแทนและการเสริมสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ทั้งน้ี การอนุรักษเ์ก่ียวขอ้งทั้งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต (เกษม  
สนิทวงศ ์ณ อยธุยา 2528 : 1)  

เกษม จนัทร์แกว้ (2544 : 80) การอนุรักษ ์หมายถึง การใชอ้ยา่งสมเหตุสมผล เพื่อการมีใช้
ตลอดไป 

 
วิธีการอนุรักษ์  (คณะกรรมการวิชาส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีและชีวิต มหาวิทยาลยัเกษตร

ศาสร์ 2549: 114) 
1.  การสงวน (Preservation) เป็นการเกบ็รักษาไวไ้ม่ใหมี้การใชป้ระโยชน์ดว้ยวิธีการใดๆเพื่อ

เก็บไวเ้ป็นส่วนตน้ทุน (Stock) ท่ีใชใ้นการเพิ่มพนูผลผลิต ทั้งน้ีในการสงวนมิใช่เฉพาะส่ิงท่ีขาดแคลน
หรือมีน้อยเท่านั้นอาจจะเป็นส่ิงท่ีสมบูรณ์แต่มีความสําคญัต่อทรัพยากรอ่ืนท่ีมีน้อยหรืออยู่ในภาวะ
วิกฤตกไ็ด ้

2.  การป้องกนั (Prevention) เป็นการป้องกนัไม่ใหท้รัพยากรโดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นตน้ทุน
ถูกทาํลายหรือสร้างความเสียหาย การป้องกนัอาจเป็นการป้องกนัทั้งในลกัษณะเชิงนามธรรม เช่น การ
กฏหมาย การให้ความรู้ประชาสัมพนัธ์ จนกระทัง่ลกัษณะเชิงรูปธรรม เช่น การสร้างร้ัว ทาํแนวเขต 
หรือมีเจา้หนา้ท่ีทาํหา้ท่ีป้องกนั  ไฟป่า 

3.  การเก็บกกั (Storage) หมายถึง การเก็บกกัส่วนเพิ่มพนู (Increment) ใหมี้อายกุารใชง้าน
ยาวนานมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากทรัพยากรชนิดนั้นๆ อาจเป็นทรัพยากรท่ีมีมากเกินความตอ้งการใน
ขณะนั้น การเก็บกกัทรัพยากรนั้นไวใ้นช่วงระยะเวลานั้นก็เพื่อจะไดน้าํไปใชใ้นเวลาท่ีขาดแคลนต่อไป 
โดยท่ีไม่เกิดความสูญเปล่าของทรัพยากรนั้นๆ 

4.  การพฒันา (Development) หมายถึง การทาํใหผ้ลิตผลส่วนเพิ่มพนูท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์นั้น
ใหดี้ข้ึนกวา่เดิม หรือมีอายกุารใชง้านนานขึ้น การพฒันาทรัพยากรใดๆก็ตามจะตอ้งมีการนาํเทคโนโลยี
มาใชค้วบคู่กบักระบวนการพฒันาทุกขั้นตอน  
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5.  การแบ่งเขต (Zoning) เป็นวิธีการอนุรักษท่ี์แบ่งกลุ่มหรือประเภทของทรัพยากรทั้งตาม
ลกัษณะเฉพาะของทรัพยากรหรือแหล่งท่ีอยูข่องทรัพยากรเพื่อการจดัการท่ีเหมาะสม การแบ่งเขตทาํให้
ทราบวา่ทรัพยากรส่วนใดเป็นตน้ทุน ส่วนใดเป็นส่วนเพิ่มพนู และส่วนใดท่ีตอ้งทาํการฟ้ืนฟู ทรัพยากร
ท่ีไดจ้ากการแบ่งเขตกส็ามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์

6.  การซ่อมแซม/ รักษา (Repair) หมายถึง การดาํเนินการใดๆต่อทรัพยากรธรรมชาติท่ีลด
นอ้ยลงหรือถูกทาํลายจากการนาํมาใชป้ระโยชน์ เพียงเลก็นอ้ยท่ีสภาพธรรมชาติเดิมของทรัพยากรนั้นๆ 
ยงัคงสามารถรักษาหรือซ่อมแซมตวัเองได ้

7.  การฟ้ืนฟู (Rehabilitation) มีลกัษณะการดาํเนินการเพื่อวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยกบัการ
ซ่อมแซมและรักษา  แต่ ต่างกันในความหนัก เบาของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี ถูกทําลายไป 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีตอ้งอาศยัการฟ้ืนฟูมกัเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือโทรม หรือได้รับความ
เสียหายค่อนขา้งมากจนธรรมชาติในตวัทรัพยากรนั้นๆไม่สามารถรักษาหรือซ่อมแซมตวัเองได ้

 
หลักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (คณะกรรมการวิชาส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสร์ 2549: 118) 
1.  ในการท่ีจะใชท้รัพยากรธรรมชาติในส่ิงแวดลอ้มแต่ละแห่งนั้นจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมี

ความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะใหผ้ลต่อมนุษยทุ์กแง่มุม กล่าวคือ ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม และจะให้ผลประโยชน์และโทษต่อมนุษย ์ซ่ึงอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มนั้นๆอยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งคาํนึงถึงการสูญปล่าว อนัเกิดจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

2.  รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจาํเป็นและหายากดว้ยความระมดัระวงั รวมทั้งตอ้งใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์และการทาํให้อยู่ในสภาพท่ีเพิ่มพูนทั้งดา้นกายภาพและเศรษฐกิจเท่าท่ีจะทาํได ้รวมทั้งตอ้ง
ตระหนกัเสมอวา่ การใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมากเกินไป จะไม่ปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3.  ตอ้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนไดน้ั้นใหมี้อตัราผลิต (เพิ่มพนู) เท่ากบัอตัราการใช้
หรืออตัราการเกิดเท่ากบัอตัราการตายเป็นอยา่งนอ้ย 

4.  ประชากรเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ดงันั้น จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี
จะตอ้งประมาณอตัราการเกิดและการเปล่ียนแปลงของพลเมืองตลอดเวลา     โดยพิจารณาจากความ
ตอ้งการในการใชท้รัพยากรธรรมชาติเป็นสาํคญั 

5.  หาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ๆในการท่ีจะผลิตและใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
พยายามคน้ควา้ส่ิงใหม่ๆเพื่อใหป้ระชากรไดมี้ใชอ้ยา่งพอเพียง 

6.  ใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเพื่อใหใ้จถึงความสาํคญัในการรักษาความสมดุลตามธรรมชาติ 
ซ่ึงจะมีผลต่อการทาํให้ส่ิงแวดลอ้มอยู่ในสภาพท่ีดี และให้การศึกษาอาจเป็นทั้งในและนอกระบบ
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โรงเรียน ซ่ึงการให้การศึกษาแก่บุคคลเฉพาะถ่ิน วยัและคุณวุฒินั้น ตอ้งอยูใ่นภาวะท่ีเหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนเขา้ใจในหลกัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพและผลการเรียนรู้จะเป็นหนทาง
นาํไปสู่ความหวงัในอนาคตวา่ ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยอ์าศยัอยูจ่ะสวยงามและน่าอยูม่ายิง่ข้ึน 

 
แนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (คณะกรรมการวิชาส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีและชีวิต 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสร์ 2549: 119) 
1.  การให้การศึกษา คือ การสอนให้เขา้ใจถึงหลกัการ วิธีการอนุรักษ์ มีจริยธรรม                

เกิดจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากร 
2.  การใชเ้ทคโนโลย ีโดยเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ตลอดจนใชเ้ทคโนโลยใีน

การช่วยบาํบดัและกาํจดัของเสียและมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการใชท้รัพยากร เช่น การฝังกลบขยะ หรือ 
ระบบบาํบดันํ้าเสีย เป็นตน้ 

3.  การใชก้ฏหมายในการควบคุม เป็นแนวทางสุดทา้ยในการดาํเนินการ เช่น การกาํหนด
มาตราการและกฏระเบียบต่างๆในการควบคุม 

 
ดังนั้ น  การอนุรักษ์ หมายถึง  การรักษาให้ดํารง  คงอยู่ ของส่ิงรอบตัวเรา  ให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงไปในทางบวก คือ สูญเสียใหน้อ้ยท่ีสุด และในขณะเดียวกนั ใชใ้หเ้กิดประโยชยน์สูงสุด 
 

ความหมายของส่ิงแวดล้อม 
โดยทัว่ไป ส่ิงแวดลอ้มเป็นคาํท่ีใช้ร่วมกบัการอนุรักษ์ เน่ืองจาก ทั้งสองคาํนั้น เป็นคาํท่ีมี

ความหมายร่วม การศึกษาส่วนใหญ่มกัเนน้ไปในดา้นวิทยาศาสตร์แต่มีผูน้าํเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
มาศึกษาเช่ือมโยงเพื่อประโยชน์ในดา้นอ่ืนเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัผูน้าํมาประยุกต์ศึกษาในเร่ือง
นั้นๆ ดงันั้นจึงมีผูใ้หค้วามหมายของส่ิงแวดลอ้มไวด้งัต่อไปน้ี 

เกษม จนัทร์แกว้ (2544 : 2) ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงของ วตัถุ สารประกอบ และกลุ่มสรรพ
ส่ิงท่ีมีชีวิต ไม่มีชีวิต เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มนุษยส์ร้างข้ึน ท่ีอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 
เศรษฐกิจ สงัคม และ/หรือ สมัผสัดว้ยอาการทั้งหา้ คือ รูป รส กล่ิน เห็นได ้ฟังได ้และสมัผสัได ้

Enger and Smith 1998 (อา้งถึงใน วศิน อิงคพฒันากุล 2548 : 3) กล่าวว่า ส่ิงแวดลอ้มหมาย
รวมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์ และมีอิทธิพลต่อส่ิงมีชีวิต ตลอดชัว่อายขุยัของส่ิงมีชีวิตนั้นๆ 

วินยัและประชา 2553 (อา้งถึงใน วศิน อิงคพฒันากลุ 2548 : 3) ใหค้วามหมายของส่ิงแวดลอ้ม
ว่า  คือ  ผลรวมของสภาพทางกายภาพ  เคมีและชีวะท่ีส่ิงมีชีวิตทั้ งหลายต้องพบเห็นอยู่ เสมอ                   
ซ่ึงประกอบดว้ย ภูมิอากาศ นํ้า แสงสวา่ง ดิน พืชพรรณ และส่ิงมีชีวิตอ่ืน  
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วศิน อิงคพฒันากุล (2548 : 4)  ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษยท่ี์เป็น
ส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต เห็นไดด้ว้ยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า รวมทั้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนเอง
โดยธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ครอบคลุมถึงส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม หรือส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
เช่น พืช สัตว ์มนุษย ์ดิน นํ้ า อากาศ เมือง ชุมชน อาคาร และส่ิงก่อสร้างต่างๆ เป็นตน้ และส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม เช่น ศาสนา ความเช่ือ จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นตน้ 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดบ้ญัญติัคาํว่า
ส่ิงแวดลอ้มไวว้่า ส่ิงต่างๆท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู่รอบตวัมนุษยซ่ึ์งเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  

ประชาคมยุโรป (อา้งถึงใน วศิน อิงคพฒันากุล 2548 : 4) ไดก้าํหนดความหมายของ
ส่ิงแวดลอ้มว่า หมายถึง ความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงท่ีอยู่รอบตวัมนุษย ์และสังคมของมนุษย ์ซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการกาํหนดรูป และเง่ือนไขของการดาํรงอยู่ของส่ิงมีชีวิตต่างๆทั้งในลกัษณะของการ
ดาํรงอยูข่องส่ิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึงหรือการดาํรงอยูใ่นลกัษณะสงัคมของส่ิงมีชีวิต 

ส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ ลกัษณะเฉพาะของ ดิน นํ้ า ก๊าซในบรรยากาศ แร่ธาตุท่ีเป็นอาหารและ
ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายของโลก เง่ือนไขต่างๆท่ีทาํให้มนุษยมี์ชีวิตอยูบ่นโลกใบน้ี ไดแ้ก่ ความซบัซอ้น และ
เปราะบางของสมดุลระหว่างวฏัจกัรต่างๆทางเคมีของนํ้ า ไนโตรเจน คาร์บอน ออกซิเจน ฟอสฟอรัส 
ซลัเฟอร์ ซ่ึงเกิดข้ึนจากพลงังานดวงอาทิตยท์ั้งหมด( ปาริชาติ สุขมุ 2541: 7) 

กรมส่ิงเสริมคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม (2536 : 15) ใหค้าํจาํกดัความส่ิงแวดลอ้มว่า ทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวีต ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม มิอิทธิพลเก่ียวโยงถึง
กนั เป็นปัจจยัในการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ผลจากปัจจยัหน่ึงจะมีส่วนเสริมหรือทาํลายอีกส่วนหน่ึง
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ส่ิงแวดลอ้มเป็นวงจรและวฏัจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งระบบ 

ชชัพล ทรงสุนทรวงศ ์(2546 : 9) กล่าวว่า คาํว่า ส่ิงแวดลอ้ม (environment) มีรากศพัทเ์คมีมา
จากภาษาฝร่ังเศสแปลว่า รอบ (around) ใน มีความหมายว่า ส่ิงต่างๆท่ีทั้งมีชีวิตและไม่ชีวิต เกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติและมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างข้ึนซ่ึงส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนประกอบด้วยส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรมเป็นประโยชน์และโทษต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์

นิวติั เรืองพานิช (2542 : 6) ไดใ้ห้ความหมายของส่ิงแวดลอ้มว่า คือวตัถุ พฤติกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆท่ีอยู่รอบตวัเรา เช่น สภาพลม ฟ้า อากาศ ดินและส่ิงมีชีวิตต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํ
ปฏิกริยาร่วมกนัซ่ึงท่ีสุดส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลเป็นตวักาํหนดรูปร่าง ความเป็นอยู ่รวมทั้งการ
อยูร่อดของแต่ละชนิดหรือสงัคมของส่ิงมีชีวิตนั้น  

ทวี ทองสว่างและทศันีย ์ทองสว่าง (2523 : 2)  ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของส่ิงแวดลอ้มว่า 
หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีอยู่รอบตวัมนุษยช่์วยอาํนวยประโยชน์ในการดาํรงชีวิตทางตรงหรือทางออ้ม หรือ
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เป็นอุปสรรคในเม่ือส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็น ส่ิงแวดลอ้มมีทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดจากการกระทาํของ
มุนษยห์รือมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ นํ้ า ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล 
มหาสมุทร พืชพรรณ สัตวต่์างๆ ภาชนะเคร่ืองใช ้ฯลฯ ส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ โดยเฉพาะมนุษยเ์ป็นตวัการสําคญัยิ่งท่ีทาํให้ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงทั้งในการเสริมสร้างและ
ทาํลาย 

ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์อาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้างข้ึน 
มีชีวิตหรือไม่ม่ชีวิต มีรูปธรรมหรือนามธรรมและมีความเหมาะสมหรืออาจไม่เหมาะสมก็ได  ้เช่น 
แสงแดด แม่นํ้า ถนน บา้นเรือน โบราณสถาน ประเพณีและวฒันธรรม เป็นตน้ (สวสัด์ิ โนนสูง 2546:1) 
 

ประเภทของส่ิงแวดล้อม  มีดงัต่อไปน้ี (ชชัพล ทรงสุนทรวงศ ์ 2546: 10) 
1.  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีชีวิต (Biotic environment) 

1.1  ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ (Natural environment) คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ มนุษยไ์ม่ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งในการเกิด เช่น พืชในป่า สตัวใ์นป่า สตัวท์ะเลชนิดต่างๆ 

1.2  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man made environment) คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนโดย
มนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง ส่วนใหญ่ทาํให้เกิดประโยชน์ในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์เช่น พืชต่างในสวน ในไร่
และสาํกรในฟาร์ม 

2.  ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีชีวิต (Abiotic environment) 
2.1  ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ (Natural environment) คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ เช่น ดิน แม่นํ้า ลม ฝน แสงแดด ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
2.2  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man made environment) คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนโดย

มนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง เพื่อประโยชน์ในการดาํรงชีวิต หรือ เพื่อสนองความตอ้งการของมนุษยแ์ละเป็นแบบ
แผนในการดาํเนินชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม (Physical feature 
environment) เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีรูปทรง มองเห็นและจบัตอ้งได ้เช่น บา้นเรือน ถนน รถยนต ์เส้ือผา้ 
และส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรม (Abstract environment) เป็นแบบแผนในการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์
มองเห็นได้ยากเพราะไม่ใช่วตัถุ เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนอย่างหน่ึง เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
ประเพณี วฒันธรรม 
 

ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเรา ทั้งท่ีมีชีวิต และไม่มีชีวิต มนุษยส์ามารถ
รับรู้ถึงส่ิงแวดลอ้มนั้นไดด้ว้ยสมัผสัทั้ง 5 ทั้งนามธรรมและรูปธรรม 
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ประวตัิและความเป็นมาของเมืองอมัพวาและตลาดนํา้อมัพวา 
เมืองอมัพวา เป็นชุมชนริมนํ้ าท่ียงัคงเอกลกัษณ์การตั้งถ่ินฐานริมนํ้ าในอดีต ตั้งอยู่ริมแม่นํ้ า   

แม่กลอง บริเวณสองฝ่ังคลองอมัพวา ครอบคุลมพื้นท่ีเทศบาลตาํบลอมัพวา บางส่วนของตาํบลบางชา้ง
อาํเภออมัพวาและบางส่วนของตาํบลบา้นปรก อาํเภอเมืองสมุทรสงคราม พื้นท่ีบริเวณน้ีรวมทั้งพื้นท่ี
ตอนบนของจงัหวดัสมุทรสงครามในเขตอาํเภออมัพวาและอาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม    
เดิมเรียกว่า แขวงบางชา้ง รวมอยูก่บัเมืองราชบุรี ในรัชสมยัพระเจา้ปราสาททองแห่งกรุงศรีอยธุา (พ.ศ. 
2173 – 2198) แขวงบางชา้งมีตลาดคา้ขายแห่งหน่ึงเรียกว่า ตลาดบางชา้ง มีนายตลาดซ่ึงมีหนา้ท่ีเก็บ
อากรขนอนตลาดเป็นหญิงช่ือ นอ้ย บรรดาศกัด์ิ ทา้วแกว้ผลึก ท่านเป็นนอ้งสาวของ ท่านชี มารดาของ
ท่านเศรษฐีช่ือ ทอง ผูเ้ป็นพระชนกของสมเด็จพระอมัรินทรามาตย ์(นาก) พระบรมราชินีในพระบาท
สมเดน็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชการท่ี 1  

ปลายสมยักรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระเจา้เอกทศั แขวงบางชา้งเปล่ียนเป็นส่วนหน่ึง
ของเมืองสมุทรสงคราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ทองดว้ง) ขณะยงัดาํรง  
พระยศเป็นหลวงยกกระบตัรเมืองราชบุรี ไดส้มรสกบัท่าน นาก (สมเด็นพระอมัรินทรามาตย)์ ธิดาของ
ท่านทองและท่านสั้น มหาเศรษฐีแขวงบางชา้ง เม่ือกรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 ทั้งสอง
พระองคไ์ดท้รงหลบภยัจากพม่ามาอยูท่ี่บา้นอมัพวา และในระหว่างนั้นสมเด็จพระอมัรินทรามาตยไ์ด้
ทรงประสูตรพระราชโอรสทรงพระนามว่า ฉิม ซ่ึงต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 
รัชกาลท่ี 2 เม่ือวนัพธุ ข้ึน 7 คํ่า เดือน 4 ปีกนุ ตรงกบัวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2310  

ระหว่างท่ีหลบภัยพม่าน้ีเอง กรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์ (แก้ว) พระพี่นางองค์ท่ี 2 ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซ่ึงเสด็จมาหลบภยัอยู่ท่ีบา้นอมัพวาดว้ย ไดป้ระสูติ
พระธิดาเม่ือวนัอาทิตย ์แรม 12 คํ่า เดือน 12 ปีกุน ตรงกบัวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2310 ทรงพระนามว่า 
บุญรอด ซ่ึงต่อมาคือ สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย ์พระบรมราชชนนีในลน้เกลา้รัชกาลท่ี 2 ดงันั้น
เมืองอมัพวาจึงเป็นสถานท่ีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัและพระบรม
ราชินีอีก 2 พระองค ์คือ สมเด็จพระอมัรินทรามาตย ์(นาก) พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 1 และ สมเด็จ
พระศรีสุริเยนทรามาตย ์(บุญรอด) พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 2 แห่งราชวงศจ์กัรี 

ในปี พ.ศ. 2437  ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พื้นท่ีตอนล่างของแขวง
บางชา้งไดย้กฐานะเป็นอาํเภออมัพวา ข้ึนอยูก่บัเมืองสมุทรสงคราม มณฑลราชบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 
ไดมี้พระราชกฤษฎีกาประกาศรวมทอ้งท่ีตาํบลอมัพวา ตาํบลบางกระพอ้มเขา้ดว้ยกนัเป็นอาํเภออมัพวา 
และทางราชการไดพ้ิจารณาเห็นว่าตาํบลอมัพวามีจาํนวนประชากร ความเจริญและรายไดท้อ้งถ่ินถึง
เกณฑท่ี์จะจดัตั้งเป็นเทศบาลได ้จึงไดต้ราพระชารกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตาํบลอมัพวาในปี 
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พ.ศ. 2483 ส่วนตาํบลบางชา้งและตาํบลบา้นปรกท่ีอยูติ่ดกนันั้นปัจจุบนัมีฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล 

จากระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติทีเป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าและมีแม่นํ้ าลาํคลองไหล
ผา่นทาํให้พื่นท่ีชุมชนอมัพวามีความอุดมสมบูรณ์ การตั้งถ่ินฐานในอดีตจึงมกัอิงอยู่กบัแม่นํ้ าลาํคลอง 
เพราะจาํเป็นตอ้งอาศยัสายนํ้าในการดาํรงชีวิต ทั้งอุปโภค บริโภค และใชใ้นการสัญจร นอกจากนั้นการ
ประกอบอาชีพและกิจกรรมทางสงัคมกมี็ความสมัพนัธ์กบันํ้ าดว้ยเช่นกนั 

ความอุดมสมบูรณ์และความไดเ้ปรียบในดา้นท่ีตั้งท่ีมีแม่นํ้ าแม่กลอง และคลองอมัพวาไหล
ผา่นทาํใหมี้ผูค้นอพยพเขา้มาตั้งหลกัแหล่งเพิ่มข้ึน มีทั้งชาวไทยและชาวไทยเช่ือสายจีน ซ่ึงเขา้มาทาํการ
คา้ขายและมีเขมรและลาวปะปนอยู่บา้ง การตั้งถ่ินฐานจะหนาแน่นบริเวณริมแม่นํ้ าและคลองโดยมี
ตลาดเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 

การตั้งถ่ินฐานในอดีตของชุมชนนั้นคาํนึงถึงปัจจยัการเพาะปลูก คือ แหล่งนํ้ าเป็นหลกัเรียง
รายไปตามสองฝ้ังแม่นํ้าลาํคลอง ในช่วงรัตนโกสินทร์ชุมชนอมัพวาเป็นศุนยก์ลางการคา้ทางนํ้ าท่ีสาํคญั 
มีตลาดนํ้าอมัพวาเป็นศูนยก์ลางของพื้นท่ี ตลอดสองแนวฝ้ังคลองอมัพวาเป็นชุมชนริมนํ้า 

ในช่วงก่อน พ.ศ. 2545 ตลาดนํ้ าอมัพวาไดล้ดบทบาทลงเน่ืองจากความเจริญเติบโตทางดา้น
เศรษฐกิจ ทาํให้ประชาชนรุ่นหลงัในยา่นนั้นลดความสาํคญักบัการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาด
นํ้ าลง ประชาชนส่วนมากต่างเขา้มาหางานในกรุงเทพฯซ่ึงเป็นเมืองหลวงและโอกาสในการมีงานทาํก็
ควรจะมีมากกวา่เช่นกนั  

จุดเร่ิมตน้ของตลาดนํ้ ายามเยน็อมัพวาอนัมีช่ือเสียงในปัจจุบนั เกิดข้ึนจาก เม่ือ พ.ศ. 2545     
ซ่ึงเป็นสมยัของ นายกเทศมนตรีสุรศกัด์ิ ภิญโญภาวศุทธิ จดัโครงการตลาดนํ้ าอมัพวาข้ึน โดยจดัเป็น
งานเทศกาล มีระยะเวลาในการจดั เพียง 1 สปัดาห์ มีการจดักิจกรรม ประกวดเรือผลไม ้ใหป้ระชาชนนาํ
ของจากสวนตนเองมาขาย ซ่ึงเป็นผลไมต้ามฤดูการ ไดแ้ก่ ล้ินจ่ี ส้มโอ ผลปรากฏว่า ไดรั้บการตอบรับ
เป็นอย่างดี จึงมีความคิดว่าควรจะมีการจดัเทศการเช่นน้ีอีก เป็นท่ีน่าเสียดายว่าในปีต่อมา มีขอ้จาํกดั
ดา้นงบประมาณทาํใหเ้ทศกาลน้ีตอ้งยติุไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สมยันายกเทศมนตรี ร้อยโทพชัโรดม     
อุนสุวรรณ ท่านมีแนวคิดท่ีว่าตอ้งการให้ชาวบา้นมีอาชีพ พึ่งพาตนเองโดยอาศยัวตัถุดิบภายในชุมชน
เพื่อเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจชุมชนและใหลู้กหลานกลบัมาประกอบอาชีพท่ีบา้นเกิดตนเอง โดยเร่ิมแรกมี
การจดัตลาดนํ้ า ประกอบกับในปีนั้นมีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ โดย
คณะกรรมการชุมชนชุดน้ีมีการเสนอความความคิดเห็นในการจดัตลาดนํ้ าในลกัษณะท่ีใหค้วามรู้สึกถึง
ความเป็นดั่งเดิม คงความมีเอกลกัษณ์ของตลาดนํ้ าอมัพวา ทางเทศบาลจึงจา้งเรือให้ พ่อคา้ แม่คา้      
พายเรือมาขายของ โดยใหล้าํเรือละ 200 บาท ระยะแรกมีการจดัเพียง 2 เดือน จากนั้นไดเ้พิ่มระยะเวลา
ข้ึนเร่ือยๆ แต่ดว้ยการประชาสมัพนัธ์ทาํใหต้ลาดนํ้าอมัพวาเป็นท่ีรู้จกักนัมายิง่ข้ึน ในปี พ.ศ. 2548 ถือได้
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วา่เป็นจุดเร่ิมตน้อนังดงามเม่ือตลาดนํ้ าอมัพวาไดมี้การจาํลองตลาดนํ้ ามาจดัในงาน EXPO ในกรุงเทพฯ 
ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทาํให้ตลาดนํ้ าอมัพวาเป็นท่ีรู้จกัมายิ่งข้ึนไปอีก ในตอนนั้นมี
เพียงการขายสินคา้ในคลองและริมคลองอมัพวา ไม่มี Homestay หรือการเท่ียวชมห่ิงห้อย แต่อยา่งท่ี
กล่าวมาว่าระบบนิเวศบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากทาํให้ห่ิงห้อยซ่ึงเป็นสัตวท่ี์แสดงความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและหาดูยากในสมยัน้ี จึงไดมี้การจดัเท่ียวชมห่ิงหอ้ยในตอนกลางคืนเป็นผล
ใหธุ้รกิจ Homestay เกิดข้ึนมาพร้อมกบักิจกรรมดงักล่าว 

ปัจจุบนัตลาดนํ้ าอมัพวาเป็นท่ีรู้จักอย่างกวา้งขวาง ไม่เพียงนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้ น 
ชาวต่างชาติก็มาเท่ียวชมดว้ยเช่นกนั เป็นสถานท่ีท่ียงัคงความอุสมบูรณ์ทางชีวภาพอีกทั้งยงัเป็นชุมชน
ริมนํ้ าท่ียงัคงความดัง่เดิมทั้งบา้นเรือนและสถานท่ีสาํคญัควรค่าแก่การอนุรักษ ์ประชาชนรุ่นหลงัท่ีแต่
ก่อนให้ความสําคญักบัชีวิตในเมืองหลวง ตอ้งทาํงานในกรุงเทพฯ ปัจจุบนัหลายคนกลบัมาประกอบ
อาชีพในบา้นเกิดของตน ครอบครัวอยู่กนัพร้อมหนา้ ไม่เพียงแต่รายไดจ้ากการประกอบอาชีพเท่านั้น 
ความอบอุ่น ความเป็นครอบครัวกก็ลบัคืนมาดว้ยเช่นกนั 

 
ส่ิงแวดล้อมตลาดนํา้อมัพวา 

ส่ิงแวดลอ้มตลาดนํ้ าอมัพวาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ี ประกอบดว้ย 4 ส่วนสําคญั ไดแ้ก่          
การจัดการขยะ  การดูแลรักษาคลอง  การปลูกและบํา รุงรักษาต้นไม้และมลภาวะทางเสียง                      
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
การจัดการขยะ  
วสุภทัร กลํ่ากล่ิน (2553) เป็นท่ีทราบกนัดีว่าตลาดนํ้ าอมัพวาเป็นตลาดนํ้ าท่ีมีช่ือเสียงและเป็น

ท่ีนิยมอยา่งมากของนกัท่องเท่ียว การเพี่มของขยะจึงมีในปริมาณสูงในระยะเวลา  2 – 3 ปีท่ีผา่นมา    
จากเดิมปริมาณขยะมีเพียงแค่ 3.4 ตนั ต่อวนั แต่ทุกวนัน้ีเฉล่ียถึง 10 ตนั ต่อวนั โดยทางสาธารณะสุข
และส่ิงแวดลอ้มเทศบาลตาํบลไดจ้ดัเตรียมถงัขยะขนาด 200 ลิตร จาํนวน 260 ใบ ไวท้ัว่บริเวณตลาดนํ้ า 
มีรถเกบ็ขยะ ขนาด 5 ตนั 2 คนั พนกังานจดัเกบ็ 8 คน พนกังานขบัรถ 1 คน จากสถิติท่ีสาธารณะสุขและ
ส่ิงแวดลอ้มเทศบาลตาํบลอมัพวาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลแสดงผลตามตาราง 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณขยะภายในตลาดนํ้าอมัพวา 
 

ปริมาณขยะมลูฝอย (ตนั/
เดือน) 

2543 2544 2545 

มกราคม - 58.43 73.55 
กมุภาพนัธ์ - 65.70 63.55 
มีนาคม - 81.08 76.98 
เมษายน - 74.18 79.45 
พฤษภาคม 104.51 92.21 92.86 
มิถุนายน 118.24 82.68 84.56 
กรกฎาคม 111.93 84.39 81.73 
สิงหาคม 101.88 82.51 82.51 
กนัยายน 88.32 64.71 64.71 
ตุลาคม 92.27 77.28 77.82 
พฤศจิกายน 86.73 71.72 86.73 
ธนัวาคม 48.56 59.87 74.18 

 
ท่ีมา : “กองสาธารณะสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลตาํบลอมัพวา”, 25 ธนัวาคม 2553. (อดัสาํเนา) 

 
ขอ้มูลของปริมาณขยะในอดีตท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ก่อนท่ีตลาดนํ้ าอมัพวาจะเป็นท่ีนิยม

ของนักท่องเท่ียวปริมาณขยะจากตลาดนํ้ าแห่งน้ีมีอยู่ในปริมาณค่อนขา้งตํ่าเปรียบเทียบกบัปัจจุบนั       
ซ่ึงมีถึง 300 ตนั ต่อเดือน 

 
ปริมาณขยะท่ีแสดงตามตารางขา้งตน้ สามารถแบ่งออกเป็น ไดแ้ต่ละประเภทดงัน้ี  
1.  ขยะเปียก ท่ีพบมากส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร เศษขา้ว เศษขนม เปลือกไข่ กา้งปลา     

เปลือกหอย เศษผกั เปลือกผลไม ้ใบตองห่ออาหารและอินทรียว์ตัถุอ่ืนๆท่ียอ่ยสลายเน่าเป่ือยง่าย  
2.  ขยะแห้งท่ีสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่หรือรีไซเคิลได ้ส่วนใหญ่เป็นขวด

พลาสติก  ภาชนะพลาสติกใส่อาหารหรือนํ้ าด่ืม ขวดแก้ว กล่องกระดาษ ลังกระดาษ  กระดาษ
หนงัสือพิมพ ์ห่อขนม กล่องนม กล่องบรรจุนํ้าผลไมต่้างๆ กระป๋องเบียร์ กระป๋องใส่เคร่ืองด่ืมต่างๆ 
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3.  ขยะแหง้ท่ีไม่สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดห้รือยอ่ยสลายยาก ไม่คุม้ค่ากบัการรีไซเคิลท่ีพบ
ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกใส่อาหาร ถุงก๊อบแก๊บ กล่องโฟมใส่อาหาร กระดาษเป้ือนส่ิงสกปรก ไมเ้สียบ
อาหาร กระดาษทิชชู พลาสติกห่อหุม้อาหาร พลาสติกห่อหุม้ขนมขบเขี้ยว 

4.  ขยะพิษหรือขยะท่ีมีสารพิษหากทิ้งอยา่งไม่ระวงัจะเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม มีพบนอ้ย
มาก เช่น แบตเตอร่ีชนิดต่างๆ กระป๋องสเปรยย์าฆ่าแมลง (ไพบูลย ์แจ่มพงษ ์2553) 

5.  นอกจากนั้นยงัมีขยะประเภทส่ิงก่อสร้างต่างๆ เน่ืองจากบา้นเรือนบริเวณนั้นมีการสร้าง
และซ่อมแซมกนัมากขึ้นเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียว (วสุภทัร กลํ่ากล่ิน ผูอ้าํนวยการ
สาธารณะสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลตาํบลอมัพวา 2553) 

 
นอกเหนือจากปริมาณขยะท่ีมากข้ึนแลว้ขอ้จาํกดัต่างๆยงัส่งผลใหก้ารจดัการขยะภายในตลาด

นํ้าอมัพวายงัมีอีกหลายประการ ดงัน้ี 
1.  งบประมาณในการจา้งพนกังานเพิ่มหรือจดัซ้ือรถขยะเพิ่ม เป็นผลให้โดยเฉพาะวนัท่ีมี

ตลาดนํ้า (ศุกร์ – อาทิตย)์ มีขยะตกคา้งมากจนยากแก่การจดัเกบ็  
2.  นโยบายท่ีออกมาขาดการติดตามผลหรือขาดการกระตุน้อยา่งต่อเน่ือง เช่น นโยบายการคดั

แยกขยะ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีดีในการลดปริมาณขยะท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได ้อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของเทศบาล ในช่วงแรกท่ีมีการนาํนโยบายน้ีมาใชใ้นชุมชนทั้ง 5 ชุมชน ปรากฏว่าประชาชนมีความ
สนใจและกระตือรือลน้ท่ีจะทาํอย่างจริงจงั แต่เป็นท่ีทราบดีว่า ประชาชนก็มีส่ิงอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งทาํ
มากกว่า จึงมีการละเลยการคดัแยกขยะไป อีกทั้งเทศบาลและผูท่ี้รับผิดชอบไม่มีการติดตามผลทาํให้
นโยบายท่ีนาํไปใชไ้ม่เห็นผลจริงจงั 

3.  การใหค้วามร่วมมือจากประชาชน เน่ืองจากบริเวณตลาดนํ้ าเป็นพื้นท่ีท่ีเรียกว่าเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจ มีการทาํการคา้ขายกนัอยา่งหนาแน่นทาํใหพ้ื้นท่ีวา่งในการจดัวางถงัรองรับขยะไม่เพียงพอ จึง
ตอ้งมีการวางภาชนะรองรับไวห้นา้บา้นของประชาชน ทาํให้เกิดความไม่พอใจและไม่ยอมใหเ้ทศบาล
นาํถึงขยะมาวางไวห้นา้บา้นพกัอาศยัของตน 

4.  บ่อยคร้ังเกิดการขโมยภาชนะรองรับขยะ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีทางเทศบาลไม่สามารถจบัคนผดิ
มาลงโทษได ้เกิดผลเสียทั้งเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณและสร้างปัญหาภาชนะรองรับไม่เพียงพอจาก
เดิมท่ีมีนอ้ยอยูแ่ลว้ 
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การดูแลรักษาคลอง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสมุทรสงคราม (2553) ไดใ้ห้รายละเอียด

เก่ียวกบั จงัหวดัสมุทรสงครามไวด้งัน้ี จงัหวดัสมุทรสงความมีแม่นํ้าสายหลกั ไดแ้ก่ แม่นํ้ า   แม่กลอง 
และมีคลองมากกว่า 300 คลอง ซ่ึงคลองท่ีมีความสาํคญั ไดแ้ก่ คลองแม่กลอง คลองยีส่าร คลองประดู่ 
คลองประชาชมช่ืน คลองอมัพวา และคลองบางนอ้ย โดยในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม สามารถแบ่ง
สภาพนํ้าได ้3 เขต คือ 

1.  เขตนํ้ าเคม็ เป็นพื้นท่ีริมฝ่ังทะเลเขา้มาประมาณ 3 กิโลเมตร  สภาพนํ้ าเป็นนํ้ าเคม็ ไดแ้ก่  
พื้นท่ีในเขตอาํเภอเมืองสมุทรสงคราม 

2.   เขตนํ้ ากร่อย เป็นพื้นท่ีถดัจากเขตนํ้ าเคม็ข้ึนมาประมาณ 3 กิโลเมตร  สภาพนํ้ าเป็นนํ้ ากร่อย 
ไดแ้ก่  พื้นท่ีในเขตอาํเภออมัพวา และเขตอาํเภอเมืองสมุทรสงคราม 

3.  เขตนํ้ าจืด เป็นพื้นท่ีถดัจากเขตนํ้ ากร่อยเขา้มา สภาพนํ้ าเป็นนํ้ าจืดสามารถนาํมาใชเ้พื่อ
อุปโภคบริโภค ไดแ้ก่  พื้นท่ีในเขตอาํเภออมัพวาตอนเหนือ และอาํเภอบางคนที มีผลการวิจยัท่ีแสดงให้
เห็นถึงคุณภาพนํ้าคลองอมัพวา แสดงผลดงัน้ี 
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ตารางที่ 3 คุณภาพนํ้าคลองอมัพวา 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
วนัที่มีตลาด วนัที่ไม่มีตลาด 

ค่ามาตรฐาน 

พิสยั ค่าเฉลี่ย พิสยั ค่าเฉลี่ย 
1. ออกซิเจนละลายในนํ้า (DO) Mg/l 3.1 – 6.77 5.2 4.33 – 7.2 5.6 > 4.0 

2. บีโอดี (BOD) Mg/l 0.1 – 3.0 1.5 0.65 – 3.00 1.6 < 2.0 

3. ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (NH3) Mg/l 0.19 – 1.4 0.8 0.23 – 1.05 0.53 < 0.5 

4. ไนโตรเจนในรูปไนเตรต (NO3) Mg/l 0.00 – 17.10 6.19 0.00 – 16.73 8.89 < 5.0 

5. ทองแดง (Cu) Mg/l Nd*  Nd 0.0306 – 0.2065 0.1000 < 0.1 

6. นิคเกิล (Ni) Mg/l Nd – 0.2821 0.0726 Nd – 0.0662 0.0211 < 0.1 

7. แมงกานิส (Mn) Mg/l Nd – 0.1280 0.0504 Nd Nd < 1.0 

8. สงักะสี (Zn) Mg/l Nd – 0.0326 0.0131 Nd Nd < 1.0 

9. แคดเมียม (Cd) Mg/l Nd Nd Nd Nd < 0.05 

10. ตะกัว่ (Pb) Mg/l Nd – 0.4429 0.0976 Nd – 0.65629 0.1804 < 0.05 

 
ที่มา : ศิวพนัธ ์ชูอินทร์.  “คุณภาพนํ้าในคลองอมัพวา บริเวณตลาดนํ้าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม.” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม
มหาวิทยาลยัสวนสุนนัทา, 2553 (แผน่พบั).

                                                            
* มารตฐานคุณภาพนํ้าผวิดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กาํหนดมาตรฐาน

คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผวิดิน และ nd หมายถึง ตรวจไม่พบ 49 
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จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่คุณภาพนํ้าในคลองอมัพวาส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน คุณภาพ
นํ้ าผิวดินประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง
กาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ าในแหล่งผิวดิน สามารถจดัเกณฑ์คุณภาพนํ้ าอยู่ในเกณฑดี์ แต่พบว่ามีค่า
ความขุ่นและปริมาณของแขง็แขวนลอยในวนัท่ีมีกิจกรรมของตลาดนํ้ ามีค่าสูงกว่าในวนัท่ีไม่มีกิจกรรม
ของตลาดนํ้ า ทั้งน้ีเน่ืองจากมีเรือจาํนวนมากวิ่งรับส่งนักท่องเท่ียวมากกว่าในวนัท่ีไม่มีกิจกรรมของ
ตลาดนํ้ า นอกจากน้ีผลการวดัพบว่า มีสารไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนีย ไนเตรต และฟอสฟอรัส    
ซ่ึงมีดชันีช้ีคุณภาพนํ้ าท้ิงชุมชนมีความเขม้ขน้สูงเร่ืองจากสองฝ่ังคลองมีร้านคา้ท่ีพกัอาศยัจาํนวนมาก 
นอกจากน้ียงัพบว่าสารตะกัว่และสารนิเกิล มีความเขม้ขน้สูง เช่นกนั ทาํให้สรุปไดว้่า คุณภาพนํ้ าใน
คลองอมัพวายงัอยู่ในเกณฑท่ี์ดีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการอุปโภคบริโภคไดแ้ต่ตอ้งผ่านการฆ่า
เช้ือก่อนและกิจกรรมของตลาดนํ้ ายงัส่งผลต่อคุณภาพของนํ้ าในคลองอมัพวานอ้ย เน่ืองจากคลองมีการ
หมุนเวียนจากแม่นํ้ าแม่กลองตลอดเวลา (ศิวพนัธ์ ชูอินทร์ 2553) ซ่ึงแตกต่างจากวิถีชีวิตของประชาชน
ริมคลองในสมัยก่อนเกิดกิจกรรมตลาดนํ้า ในปัจจุบนั วนัจนัทร์จะพบวา่ มีขยะท่ีไม่ใช่ผกัตบชวาอยูม่าก 
อาทิ เช่น ขวดและถุงพลาสติก แก้ว เป็นตน้ ดังนั้น หากกิจกรรมของตลาดนํ้ ายงัคงมีต่อไปเร่ือยๆ        
แต่ประชาชนผู ้ได้ประโยชน์จากคลองอัมพวาขาดความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีตนเองได้
ผลประโยชน์นั้น อนาคตผลเสียท่ีตามมาอาจไม่ไดเ้กิดแค่เพียงคลองอมัพวาเท่านั้นแต่อาจกระทบถึงการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในคลอง  อมัพวาดว้ย 

 
การปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 
(กรมโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสมุทรสงคราม 2553) บริเวณตลาดนํ้าอมัพวาส่วนมากเป็น

แหล่งชุมชนบริเวณดังกล่าวจึงมีบ้านเรือนอยู่มากในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีสีเขียว* จึงมีเพียงแค่ 11.18       
ตารางกิเมตรเท่านั้น คือ บริเวณอุทยาน ร.2 (วสุภทัร กลํ่ากล่ิน 2553)  ท่ีเหลือประมาณร้อยละ 90       
เป็นบา้นพกั ท่ีอยู่อาศยัและสถานประกอบกิจการท่ีเอ้ือต่อผลประโยชน์จากการเกิดกิจกรรมตลาดนํ้ า
ทั้งส้ิน ตามบา้นเรือนเองกมี็การปลูกตน้ไมบ้ริเวณหนา้บา้นพกัอาศยัของตนเองร้อยละ 99 พื้นท่ีบางส่วน
ท่ีมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็มีการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆดว้ยกนั โดยพืชพนัธ์ุต่างๆอาจแบ่ง
ประเภทไดด้งัน้ี 

 
 
 

                                                            
* ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



51 
 

1.  พืชเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ สม้โอ ล้ินจ่ี มะพร้าว กลว้ย เป็นตน้ 
2.  ตน้ไมท่ี้ปลูกตามบา้นเรือน คือ พืชสวนครัวหรือตน้ไมต่้างๆท่ีประชาชนปลูกในท่ีของ

ตนเองบริเวณท่ีพกัอาศยัหรือท่ีดินว่างของตนเอง อาทิ ผกัสวนครัว พลู หรือไมด้อก ไมป้ระดบัขนาด
กลาง เพื่อสร้างความร่มร่ืนบริเวณท่ีพกัอาศยั 

3.  ไมย้ืนตน้ท่ีทางสาธารณะสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลตาํบลมีการดาํเนินการปลูกท่ีมีทั้ง
เจ้าหน้าท่ีของสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลตาํบลและได้รับความร่วมมือจากประชาชน        
เช่น ประดู่ ตีนเป็ด (สตับนั) มะขาม เป็นตน้ 

 
มลภาวะทางเสียง 
ตลาดนํ้าอมัพวาในปัจจุบนัถือไดว้า่มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจในระดบัสูง ในวนัท่ีมีตลาดนํ้ า

อมัพวา มลภาวะทางเสียงถือไดว้่าเปล่ียนแปลงไปจากสังคมเดิมท่ีชุมชนบริเวณริมคลองอมัพวาเคยเป็น 
ปัญหามลภาวะทางเสียงท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน คือ เสียงจากนกัท่องเท่ียวท่ีหลัง่ไหลเขา้มาประมาณวนัละ 
มากกว่า 10,000 คน ทาํให้เกิดเสียงดงัอย่างมาก และมลภาวะทางเสียงท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชน
บริเวณท่ีอาศยัอยูภ่านในบริเวณนั้น คือ เสียงจากเรือนาํเท่ียว ซ่ึงมีมากกว่า 160 ลาํ จากท่าเรือทั้งหมด 15 
ท่าเรือ  โดยเรือส่วนมากมักติดเคร่ืองยนต์ดีเซลเพื่อความรวดเร็วและแข่งขันกันในการรับส่ง
นักท่องเท่ียว นอกจากเสียงจากเรือนําเท่ียวแล้ว คาราโอเกะและเสียงดังจากนักท่องเท่ียวภายใน 
Homestay ซุม้ประชาสมัพนัธ์ ท่ีนอกจากจะเป็นการประกาศใหน้กัท่องเท่ียวทราบถึงร้านคา้ต่างๆภายใน
ตลาดนํ้ าแลว้ยงัมีการร้องเพลงคาราโอเกะดว้ย ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงท่ีรบกวนการดาํรงชีวิตของ ประชาชน
ภายในทอ้งถ่ินในยามวิกาลเช่นกนั ทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือจากประชาชนกลุ่มดงักล่าวให้หยุด
กิจกรรมตลาดนํ้ าทั้งหมดหลงัเวลา 22.00 น. ทั้งน้ีรวมถึงการขอความร่วมมือจากนักท่องเท่ียวดว้ย      
(ศรีประภาส ศรีธวชั 2553) 

 
กจิกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
จากจุดเร่ิมตน้ของตลาดนํ้าอมัพวาประชาชนในทุกชุมชน อนัไดแ้ก่ ชุมชนประชาอุทิศ, ชุมชน

โรงเจ, ชุมชนตลาดอมัพวา, ชุมชนวดัอมัพวนัและชุมชนคลองอมัพวา และชุมชนโดยรอบอีก 5 ชุมชน 
ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นหัวแหลม, ชุมชนบางจาก,ชุมชนริมเข่ือน, ชุมชนบางกระพอ้ม 1 และชุมชนบาง
กระพอ้ม 2  ทั้ง 10 ชุมชนน้ีไดมี้การรวมตวักนัและคิดจดัตั้งตลาดนํ้ าอมัพวาข้ึน หลายปีต่อมาเม่ือตลาด
นํ้ ามีการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ การทรุดโทรมของส่ิงแวดลอ้มก็เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั  
ทั้ งเทศบาลและประชาชนจึงมีการรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มต่างๆข้ึน        
โดยกิจกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มต่างๆมีดงัต่อไปน้ี 
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1.  ในหลายชุมชนมีการจดัประชุม ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ทั้งในเร่ืองยาเสพ
ติดและรวมไปถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนดว้ย ไม่วา่จะเป็น ปัญหาขยะ ปัญหาเร่ืองนํ้า เป็นตน้ 

2.  การเทนํ้ ายาชีวภาพ EM* ลงคลองอมัพวา ถือไดว้่าเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีทางประชาชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นํ้ ายาชนิดน้ีจะเป็นส่วนช่วยในฆ่าเช่ือจุลินทรียใ์นนํ้ า ปรับคุณภาพนํ้ าให้ดี
ข้ึน 

3.  จากการประชุมประจาํเดือนเป็นช่องทางอยา่งดีในการกระจายข่าวสารให้ประชาชนใน
ชุมชนทราบอีกทางหน่ึง ประชาชนชุมชนจะใหค้วามร่วมมือหากมีการขอร้องหรือใหท้าํส่ิงใด อยา่งเช่น 
การไม่ท้ิงขยะลงคลอง ประชาชนส่วนมากมีความคิดวา่ บา้นเราอยูใ่นคลอง ถา้คลองเน่าเสียบา้นเราก็อยู่
ไม่ได ้

4.  ทุกชุมชนจะมีการคดัแยกขยะเพื่อง่ายต่อการจดัเก็บ รวมไปถึงเป็นส่วนช่วยในการลด
ปริมาณขยะหากมีขยะท่ีสามารถนาํมาเปล่ียนเป็นเงินได ้โดยเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน คือ ชุมชนโรงเจ ท่ีเป็น
ชุมชนนาํร่องชุมชนแรกและในปัจจุบนักมี็หลายชุมชนไดป้ฏิบติัตามแลว้เช่นกนั 

5.  ผลจากการคดัแยกขยะทาํให้ประชาชนแยกขยะท่ีสามารถนาํไปทาํปุ๋ยได ้เน่ืองจาก
ประชาชนส่วนมากถึงแมว้่าจะประกอบอาชีพคา้ขายภายในตลาดนํ้ าแต่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลกัทาํใหน้าํขยะเหล่าน้ีมาทาํปุ๋ยได ้

6.  ผลจากการคดัแยกขยะอีกเช่นเดียวกนัทาํใหป้ระชาชนนาํขยะท่ีสามารถนาํมาใชใ้หม่ได้
นาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์เช่น การนาํถุงพลาสติกมาใชซ้ํ้ า เป็นตน้ 

7.  ประชาชนพยายามนาํภาชนะใส่อาหารท่ีเป็นวสัดุจากธรรมชาติมากท่ีสุด เช่น กระทงจาก
ใบตองสดและใบตองแห้ง หรือภาชนะกระดาษ แทนโฟม ใชต้ะเกียบไมห้รือไมจ้ิ้มแทนชอ้น ใชถุ้ง
กระดาษหรือถุงกระดาษสาแทนถุงพลาสติก เป็นตน้ 

8.  เน่ืองจากถงัขยะท่ีทางเทศบาลจดัใหไ้ม่เพียงพอ ประชาชนจึงมีความคิดในการจดัทาํถงั
ขยะข้ึนเองเพื่อเป็นการช่วยทางเทศบาลอีกทางหน่ึง 

9.  กิจกรรมการปลูกตน้ไมป้ระจาํปี โดยทางสาธารณะสุขและส่ิงแวดลอ้มจะมีการจดัตน้ไม้
ให้กบัประชาชน อาศยัโอกาสสาํคญัต่างๆ เช่น วนัเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวง หรือ ราชินี โดย
ส่วนมากประชาชนจะใหค้วามร่วมมือในการปลูกตน้ไมเ้ป็นอยา่งดี 

10.  ดว้ยปัญหามลภาวะทางเสียงประชาชนทั้ง 10 ชุมชน จึงมีการขอความร่วมมือจาก
ผูป้ระกอบการทางเรือใหใ้ชเ้คร่ืองยนตร์ขนาดเลก็ลงหรือใหด้บัเคร่ืองเรือก่อนเขา้คลองอมัพวา 
 

                                                            
* Effective Microorganism 
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นโยบายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
สาํนักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดก้าํหนดกลยุทธ์  6 ขอ้ ตามแผนจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2550-2554 เป็นแนวทางในการดาํเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ดงัน้ี 
กลยุทธ์ที ่1  เปิดเผยขอ้มูลและความรู้ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

แก่สาธารณะ และร่วมเป็นเจา้ของขอ้มูล รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลพื้นฐานด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแก่
ประชาชนในจงัหวดั สร้างความตระหนกัและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งให้มีความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้ต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ี
ลดลงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดาํรงชีพ เพื่อท่ีประชาชนอาจจะไดติ้ดตาม ตรวจสอบ และเฝ้า
ระวงัป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีไดด้ว้ยตวัเอง และเพื่อให้เกิดความตระหนกั
ในเร่ืองดังกล่าว จึงควรส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มแก่สาธารณะ นอกจากน้ี ให้มีการจดัตั้ งคณะกรรมการเพื่อทาํหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งผูแ้ทนจากชาวบา้น 
และผูป้ระกอบการ เพื่อใหส้ามารถเขา้ร่วมประชุมในการประเมินความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานตาม 
PEQMP 

กลยุทธ์ที ่2 เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และพฒันา
ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ให้มีความชดัเจนในเร่ืองอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อไม่ให้เกิดภารกิจท่ีซํ้ าซอ้นกนัของหน่วยงาน ตลอดจน
เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการติดต่อประสานงานกนัระหว่างหน่วยงาน ทั้งน้ี ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควรมีเอกภาพ และเป็นสาธารณะ นอกจากน้ี ควรมีการ
พฒันาศกัยภาพของหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ี 

กลยุทธ์ที ่3 ขบัเคล่ือนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในเชิงรุก 

เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรวมถึงการพฒันาศกัยภาพในการบริหารจดัการด้วย และสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีจะเอ้ือให้เกิดความเขม้แข็งแก่หน่วยงานในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี ให้มีการสนับสนุนและเสริมสร้างความเขม้แข็งแก่
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีดอ้ยศกัยภาพ โดยผลกัดนัให้มีการร่วมลงทุน และร่วมกนัในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมี อบจ. เป็นแกนนาํ 

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกนั และสามารถ
เขา้ถึงระดบัรากหญา้ เพื่อลดความยากจน 

ให้มีการใชม้าตรการสมประโยชน์ (Win-win) ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน
ได้รับผลประโยชน์ เพื่อเป็นการเสริมพลังประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐานหลักการท่ีว่าผูไ้ด้รับ
ผลประโยชน์เป็นผูจ่้าย  

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
ให้มีการพฒันากลไกเก่ียวกับภาระค่าใช้จ่ายท่ีจะใช้ในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยการร่วมมือกนัระหว่างประชาชนในพื้นท่ีกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการออกกฎ 
ข้อบังคับ เพื่อบัญญัติให้มีการจ่ายเงินแก่หน่วยงานท่ีดําเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม   

นอกจากน้ี ให้มีการเผยแพร่หลกัสูตรการเรียน-การสอน สาํหรับเยาวชน และองคค์วามรู้ใน
เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยผ่านกระบวนการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในลกัษณะท่ีเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ รวมทั้งมีการศึกษาวิจยั และพฒันาในเชิงรุกท่ีคาํนึงถึงการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืและมีประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที ่6 ให้มีการอนุรักษ ์ดูแล และฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม ท่ีคาํนึงถึงความสมดุลและยัง่ยืน
ของส่ิงแวดลอ้ม  

ให้มีการอนุรักษ์ ดูแล และฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มโดยใชม้าตรการทางสังคม ตามหลกัการ ผูก่้อ
มลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pay Principle :PPP) และผูไ้ดรั้บผลประโยชน์เป็นผูจ่้าย (Beneficiary Pay 
Principle: BPP) และการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงให้มีการจดัการพื้นท่ีคุม้ครองท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการจดัการ
แหล่งอาศยัของสตัวป่์าตามประเภทของชนิดป่า 

 
ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์ (2539 :  116, 125) ไดศึ้กษาในเร่ือง จิตสาํนึกของประชาชนต่อการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กรณีศึกษาความรู้ความเขา้ใจของชาวกรุงเทพฯท่ีมีต่อเร่ืองนํ้ าและนํ้ าเสีย ใชเ้ขต
พญาไท กรุงเทพฯ เป็นพื้นท่ีในการศึกษา จากกลุ่มตวัอยา่ง 367 ครัวเรือน แบ่งเป็น ครัวเรือนท่ีอยูใ่กล้
คลอง ระยะไม่เกิน 100 เมตร จาํนวน 157 ครัวเรือน และครัวเรือนท่ีอยูห่่างออกไป 210 ครัวเรือน พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นชาวกรุงเทพฯนั้น มีความตระหนกัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะปัญหา
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ท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคลโดยตรง อาทิเช่น ปัญหาจราจร ปัญหานํ้ าเน่าเสีย ปัญหาอากาศเป็นพิษ ปัญหา
ขยะ และปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนั้นยงัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดสู้งซ่ึงส่วนใหญ่
มีการศึกษาสูง จะมีความตระหนักต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มสูงไปดว้ย เม่ือพิจารณาถึงแนวโน้มในการ
แสดงออกของพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม พบว่า  ยงัอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขบางประการ เช่น กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีรายไดสู้งมีความห่วงใยต่อปัญหาบรรยากาศโอโซนกว่าผูมี้รายไดต้ ํ่า แต่เม่ือถามถึงการ
ประหยดัพลงังานหรือการลดปัญหาจราจร ผูมี้รายได้สูงกลบัมีสัดส่วนการใช้รถแท็กซ่ีมากกว่าผูมี้
รายไดต้ ํ่า แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูมี้รายไดสู้ง ขาดจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

อาํภรณ์ ช่างเกวียน (2540 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัระดบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพฒันาป่าชายเลนชุมชน ตาํบลเขาไมแ้กว้ อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ปรากฏว่า 
แรงจูงใจสาํคญัท่ีผลกัดนัให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาป่าชายเลนชุมชน คือ การไดรั้บ
การสนบัสนุนจากองคก์รพฒันาเอกชน ความตระหนกัถึงผลเสียของความเส่ือมโทรมของป่าชายเลนต่อ
ชีวิตครอบครัวและการท่ีเพื่อนบา้นหรือญาติพี่นอ้งชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมโครงการป่าชายเลน โดยปัจจยัท่ีมี
ผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาป่าชายเลนชุมชนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ 
แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจทางสังคม การเป็นสมาชิกกลุ่มพฒันาป่าชายเลน สถานภาพทางสังคม การรับ
ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติจากส่ือ อาย ุสถานภาพการสมรสและเพศ 

อโนชา วิปุลากร (2544 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ินในการ
จดัการมูลฝอยภายใตแ้นวคิดประชาสังคม : กรณีศึกษาชุมชนกาํแพงเมือง เทศบาลนครลาํปาง จงัหวดั
ลาํปาง พบว่า องคป์ระกอบของความเป็นประชาสังคม ไดแ้ก่ ความหลากหลายของกลุ่มคนท่ีเขา้มา
รวมตวักนั ความเป็นชุมชนท่ีผูค้นไดแ้สดงความรู้สึกร่วมกนัว่าเป็นพวกเดียวกนั ความเอ้ืออาทรต่อกนั 
ความสนใจและเห็นผลประโยชน์ของชุมชนร่วมกนั จิตสาํนึกสาธาณะ โดยเขา้ร่ววมเป็นสมาชิกในการ
จดัการมูลฝอยของชุมชน ความรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นสาธารณะร่วมกนั เคารพในศกัด์ิศรีและเช่ือถือ
ในคุณค่าของชุมชน รวมทั้งมีความห่วงใยต่อสวสัดิภาพของสาธารณะร่วมกนั เกิดเป็นกิจกรรมการ
จดัการมูลฝอยอยา่งมีความต่อเน่ือง ตลอดจนมีความเครือข่ายความร่วมมือและติดต่อส่ือสารระหว่างกนั
และกนั 

ก่ิงกาญจน์ บุญมา (2544 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ความเขม้แขง็ของประชาชนในการจดัการ
มูลฝอยในบา้นใหม่หลงัมอ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดผ้ลการศึกษาวา่ กลุ่มตวัอยา่งซ่ึง
เป็นตวัแทนครัวเรือนในบา้นใหม่หลงัมอ มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยอยู่ใน
ระดบัปานกลาง จึงช้ีใหเ้ห็นความสาํคญัของประชาชนในการเขา้มามีส่วนร่วมกบัการจดัการขยะมูลฝอย
ของชุมชนใหม้ากข้ึน เน่ืองจากประชาชนทุกคนมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในฐานะผูส้ร้างขยะมูลฝอยและเป็นผู ้
ไดรั้บผลกระทบจากการจดัการกบัปัญหานั้นๆ 
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นัฐชัย ชีวะศิริ (2544 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความเขม้แข็งในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ในพื้นท่ีชุมชนบา้นท่าโป่ง ตาํบลหนองหาร อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า ชุมชนมีความเขม้แข็งในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในระดบัท่ีสูง องคป์ระกอบของความ
เขม้แขง็ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ คือ การพึ่งพาตนเองของชุมชนท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาความช่วยเหลือ
จากภายนอก ในเร่ืองการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ีนในชุมชนและศกัยภาพใน
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการจดัการกบั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความเขม้แข็งในการจดัการ
ทรัพยากร ธรรมชาติของชุมชน เกิดจากการรวมตวักนัของคนในชุมชนในการแกปั้ญหา บทบาทผูน้าํ
ชุมชนและจิตสาํนึกของชุมชน 

จาํลอง โพธ์ิบุญ (2545 : 471) ไดศึ้กษาเร่ือง ความเขม้แขง็ของชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ศึกษาใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนวดัพระประทานพร และชุมชนบา้นนาเก่า เขตเทศบาลตาํบลแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบุรี และชุมชนวดักลาง เขตบางกะปิ ใชก้ารวิเคราะห์โดย SWOT Analysis พบว่า ชุมชนท่ีมี
ความเขม้แขง็ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูง คือ ชุมชนวดักลาง โดยมีปัจจยัสาํคญั คือ ผูน้าํของ
ชุมชน ความร่วมมือของประชาชนในชุมชน และความสามารถในการสร้างรายไดข้องชุมชนจากการ
ดาํเนินกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม สาํหรับปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รพฒันาเอกชน และการ
สนบัสนุนทางดา้นงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  

วฒัน์สิริ ศกัด์ิวิโรจน์ (2547 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม : กรณีศึกษา แม่นํ้ าแม่กลอง จงัหวดัราชบุรี จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 160 คน พบวา่ โครงการหรือกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมในการอนรักษส่ิ์งแวดลอ้มส่วนใหญ่เป็นดา้น
การป้องกนันํ้ าเสียไหลลงแม่นํ้ า ร้อยละ 55 โดย กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความรู้และพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแม่นํ้ าแม่กลองรวมไปถึงการอนุรักษ ์นํ้ าและดิน การจดัการขยะและส่ิง
ปฏิกลู ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการมีส่วนร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ ตาํแหน่งในองค์กรบริหารส่วนตาํบลและจาํนวนประชากรในพื้นท่ี 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การศึกษาความเขม้แขง็ของชุมชนและความร่วมมือในการแข่งขนัเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในหมู่บา้น ของ พระครูสุจิณกลัยาณธรรม (2547 : บทคดัยอ่) จากกลุ่มตวัอยา่ง อนัไดแ้ก่ ชาวบา้นจาก
บา้นบวกขอน และบา้นบวกปลาคา้ว จาํนวน 200 ราย ไดผ้ลการศึกษาว่า การมีส่วนร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของประชาชนทั้งสองหมู่บา้นมีความแตกต่างกนั กล่าวคือ ประชาชนบา้นบวดขอนใหค้วาม
ร่วมมือในการป้องกนัการเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนดีกว่าประชาชนบา้นบวกปลาคา้ว แต่เม่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันเพื่อจัดการส่ิงแวดล้อม พบว่า           
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กลุ่มตัวอย่างบ้านบวกปลาค้าวมีค่าเฉล่ียการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขนัเพื่อจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งบา้นบวกขอน แต่จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์บา้นบวกขอน
เขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่บา้นบวกปลาคา้ว  

สมคิด เป่ียมคลา้ (2550 : บทคดัย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มชุมชนของ
ประชาชน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ไดผ้ลการวิจยัว่า ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบัสูง มีพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มชุมชนเหมาะสมในระดบันอ้ย โดย
ปัจจยัดา้น อายุ ระดบัการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ มีผลทาํให้พฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ชุมชนของประชาชนอย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มชุมชนท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ปัญหา
ขยะมูลฝอย กล่ินเหม็นรบกวน อากาศเสียจากฝุ่ นระอองและควนั โดยปัญหาท่ีเป็นอุปสสรคต่อการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มชุมชน ประชาชนเห็นว่า มีสาเหตุมาจากการขาดความร่วมมือจากประชาชน การ
ขาดความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในชีวิตประจาํวนั ขาดการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ราชการ ขาดงบประมาณและผูน้าํขาดความริเร่ิม  

 ณิชาพฒัน์ เพิ่มทองอินทร์  (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการ
จดัการสภาพแวดลอ้มบริเวณตลาดนํ้ าวดัลาํพญา อาํเภอนครปฐม จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการร้านคา้ตลาดนํ้ าวดัลาํพญาท่ีไดรั้บการประชุมเชิงปฏิบติัการมีความรู้ความ
เขา้ใจและตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มและการจดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน
หรือการจดัสภาพภูมิทศัน์เพิ่มมากข้ึน โดยผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการทดสอบวดัความรู้
และความตระหนกั ก่อนและหลงัการประชุมเชิงปฏิบติัการ ดว้ยค่าสถิติ t –test พบว่า มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีทกัษะการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 

ศกัด์ิสกุล บุญมา (2552 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง การสร้างความเขม้แข็งโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม บา้นเกาะพิทกัษ ์ตาํบลบางนํ้ าจืด อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร พบว่า การสร้างความเขม้แขง็โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม เกิดจากปัจจยัภายในชุมชนเอง ไดแ้ก่ การมีผูน้าํชุมชนท่ีมีศกัยภาพ การมีองคก์รใน
ชุมชน ทาํให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการของแต่ละกิจกรรมกลุ่ม ระบบความสัมพนัธ์แบบ
ครอบครัวเครือญาติ มีระบบความสัมพนัธ์แบบครอบครัว เครือญาติทาํให้ทุกคนในชุมชนมีความรัก
และความเกรงใจต่อกัน มีการร่วมกันทาํกิจกรรมต่างๆด้วยความเต็มใจ ชุมชนมีปัจจัยทางด้าน
วัฒนธรรมท้องถ่ิน มีความเช่ือ ประเพณีร่วมกัน  ส่งผลต่อการสร้างการมีส่วนร่วม และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนร่วมกนั รู้สึกถึงการแบ่งปันทรัพยากร มีความตระหนกัในคุณค่า 

รมณีย ์บุญวานิช (2552 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของพนกังานในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม บริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จาํกดั ไดผ้ลว่า พนกังานมีส่วนร่วมในการจดัการ
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ส่ิงแวดลอ้มรัดบัปานกลาง ทั้งในดา้นการร่วมลงมือปฏิบติัและดา้นการร่วมปันผลประโยชน์ ส่วนอีก
สองดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ดา้นการร่วมติดตามประเมินผลและดา้นการร่วมคิดร่วมวางแผน   

จากการศึกษาระดบัความเขม้แข็งของบุคคลภายในชนบทไทย กรณีศึกษาชุมชนชาวแพรก
หนามแดง อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ของ จนัทรา ล้ินจ่ี (2552 : บทคดัยอ่) พบว่า ระดบัความ
เขม้แข็งของบุคคลโดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัความเขม้แข็งของ
บุคคลทางดา้นกายภาพและ การมีส่วนร่วมทางดา้นสติปัญญาอยู่ในระดบัปานกลาง การมีส่วนร่วม
ทางดา้นอารมณ์และความรู้สึกความเป็นเจา้ของอยู่ในระดบัมาก โดยระดบัความเขม้แข็งของบุคคล
โดยรวมนั้นแตกต่างไปตามรายได ้ระดบัความไวว้างใจต่อกลุ่มผูน้าํชุมชน ระดบัความเช่ือมัน่เร่ืองความ
ร่วมมือของคนในชุมชน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั α = 0.05 

จิระพชัร์ คูเลิศตระกลู (2552 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ความเขม้แขง็ของประชาชน ในการ
จดัการขยะมูลฝอย เทศบาลตาํบลลูกแก อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี จากผลวิจยัพบว่า ระดบัความ
เขม้แข็งของประชาชนโดยรวม ดา้นการร่วมกนักระทาํ ดา้นการร่วมคิด และดา้นการร่วมรู้สึก อยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนดา้นความเป็นเจา้ของชุมชน อยู่ในระดบัปานกลาง  
โดยระดบัความเขม้แข็งของประชาชนในการขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวม แตกต่างไปตามอายุ ระดบั
การศึกษา ระดบัความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการขยะมูลฝอย ระดบัรายไดร้วมต่อเดือนของครัวเรือน 
อาชีพหลกัของครัวเรือน ระยะเวลาการตั้งบา้นเรือน การมีตาํแหน่งในการบริหารองคก์รชุมชน ความ
บ่อยคร้ังในการร่วมกิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั และความบ่อยคร้ังในการ
ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในชุมชน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั α = 0.05 

ศรีสุวรรณ เกษมสวสัด์ิ (2553 : แผน่พบั) ไดศึ้กษาเร่ือง ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา นํ้ าและขยะ เทศบาลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า 
ชาวชุมชนเทศบาลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม มีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โดยรวมในระดบัน้อย เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มน้อย
เช่นกนั 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

วธีิทีใ่ช้ในการศึกษา 
งานวิจยัช้ินน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในลกัษณะเชิงสาํรวจ 

(Survey research) โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสาํรวจพื้นท่ีเบ้ืองตน้และการทบทวนวรรณกรรมกาํหนด
ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม รวมไปถึงกรอบแนวคิดในการวิจยั และใชเ้คร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม   
ในการรวบรวมขอ้มูลนาํมาประมวลผลและวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ 

 
ลกัษณะข้อมูล 

ลกัษณะขอ้มูลของงานวิจยัเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) เพื่อเป็นการวดัค่าและ
แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในดา้นต่างๆ 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาและการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ รวมไป
ถึงความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของชุมชนของประชาชนในชุมชน  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามปลายปิด (Closed – ended questionnaire) โดยแบ่งขอ้มูลเป็น 2 ส่วน 
คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลเพื่อวดัระดับความเขม้แข็งอีกส่วนเป็นคาํถามแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนภายในตลาดนํ้าอมัพวา  

1.  ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็น แบบสอบถามทัว่ไป แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
1.1  สถานภาพทางประชากร ประกอบไป ดว้ย เพศ อาย ุและภูมิลาํเนา จดัการวดัขอ้มูล

เป็นนามบญัญติั (Nominal scale), อตัราภาคชั้น (Interval scale) และ นามบญัญติั (Nominal scale) 
ตามลาํดบั 

1.2  สถานภาพทางสังคม ประกอบไปดว้ย การศึกษา จดัการวดัขอ้มูลเป็น การเรียงอนัดบั 
(Ordinal scale) บริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ประกอบอาชีพและท่ีพกัอาศยั จดัการวดัขอ้มูลเป็น นามบญัญติั 
(Nominal scale) และบทบาทท่ีมีต่อชุมชน จดัการวดัขอ้มูลเป็น การเรียงอนัดบั (Ordinal scale)  
ตามลาํดบั 
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1.3  สถานภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบไปดว้ย อาชีพ รายได ้ จดัการวดัขอ้มูลเป็น การเรียง
อนัดบั (Ordinal scale) อตัราภาคชั้น (Interval scale)  ตามลาํดบั 

1.4  สถานภาพอ่ืนๆ ประกอบไปดว้ย ระยะเวลาในการอาศยั/ประกอบอาชีพภายในชุมชน 
และพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ จดัการวดัขอ้มูลเป็น นามบญัญติั (Nominal scale) อตัราภาคชั้น 
(Interval scale)  ตามลาํดบั 

2.  ขอ้มูลเพื่อใชว้ดัระดบัความเขม้แขง็ แบ่งออกเป็น การมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วน
ร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ ซ่ึงวดักลุ่มตวัอย่าง 5 
ระดบั จดัเป็นการวดัขอ้มูลประเภทอตัราภาคชั้น            (Interval scale) โดยใชแ้บบประเมินค่าลกัษณะ 
Likert scale โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนและความกวา้งของอตัราภาคชั้น (ณัฐพล เนตรหิน 2550 : 30, 
สุทธิวรรณ   สุขศรีดากลุ 2552 : 37) ดงัน้ี 

       มากท่ีสุด        ค่าคะแนนเท่ากบั  5 (4.21 – 5.00) 
        มาก                     ค่าคะแนนเท่ากบั  4 (3.41 – 4.20) 

       ปานกลาง        ค่าคะแนนเท่ากบั  3 (2.61 – 3.40) 
       นอ้ย        ค่าคะแนนเท่ากบั  2 (1.81 – 2.60) 
       นอ้ยท่ีสุด        ค่าคะแนนเท่ากบั  1 (1.00 – 1.80) 

3.  ส่วนสุดทา้ยเป็นคาํถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาขยะ        
การดูแลรักษาคลอง การปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไมแ้ละมลภาวะทางเสียง เพื่อเป็นส่วนเพิ่มเติมในการ
อภิปรายผลการวิจยัและเป็นการแนวทางต่อเทศบาลและชุมชนในการพฒันาตลาดนํ้าต่อไป 

4.  การตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) หาค่าความเช่ือมัน่ดว้ย
วิธีการสมัประสิทธ์ิ  ครอนบาร์ก α  (α Coefficient) 
 
ขั้นตอนในการเกบ็รวมรวมข้อมูล 

1.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ 
1.1  ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เนตท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเพื่อนาํมากาํหนดเป็นตวัแปรตาม และกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัในส่วนของ
ตวัแปรตาม 

1.2  ศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัทฤษฎี ความหมายและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาลง
รายละเอียดในการทบทวนวรรณกรรม 
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2.  การเกบ็รวมรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 
2.1  ลงพื้นท่ี เพื่อสาํรวจและทาํความรู้จกักบัผูมี้บทบาทในชุมชน และเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้

เก่ียวกบัพื้นท่ีในการทาํวิจยัและกลุ่มประชากร เช่น ชุมชน อาชีพ จาํนวนประชากร เพื่อกาํหนดเป็นตวั
แปรอิสระและกรอบแนวคิดในการวิจยัในส่วนของตวัแปรตาม 

2.2  จดัเตรียมแบบสอบถามจากการกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั  
2.3  ดาํเนินการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี  5 ชุมชน อนัไดแ้ก่ ชุมชนประชาอุทิศ, ชุมชนโรงเจ, ชุมชนตลาดอมัพวา, 
ชุมชนวดัอมัพวนั, ชุมชนคลองอมัพวา รวมไปถึงประชาชนในชุมชนใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ชุมชนบางจาก, 
ชุมชนบา้นหวัแหลม, ชุมชนริมเข่ือน, ชุมชนบางกระพอ้ม 1 และชุมชนบางกระพอ้ม 2  และประชาชน
จากสถานท่ีอ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้ าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

3.  ประชากร 
ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ภายใน ตลาดนํ้ าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา

จงัหวดัสมุทรสงคราม ในพื้นท่ี  5 ชุมชน อนัไดแ้ก่ ชุมชนประชาอุทิศ, ชุมชนโรงเจ, ชุมชนตลาดอมัพวา
ชุมชนวดัอมัพวนั, ชุมชนคลองอมัพวา โดยมีจาํนวนประชากร 559, 595, 594, 270 และ 655 คน 
ตามลาํดบั รวมประชากรทั้งส้ิน 2,673 คน รวมไปถึงประชาชนในชุมชนใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ชุมชนบางจาก, 
ชุมชนบา้นหัวแหลม, ชุมชนริมเข่ือน, ชุมชนบางกระพอ้ม 1 และชุมชนบางกระพอ้ม 2  โดยมีจาํนวน
ประชากร 548, 576, 417, 852 และ 455 ตามลาํดบั รวมประชากรทั้งส้ิน 2,848 คน และประชาชนจาก
สถานท่ีอ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้ า   อมัพวา จาํนวนโดยประมาณ   660 คน (ศรีประภาส        
ศรีธวชั 2553) 

4.  การสุ่มตวัอยา่ง 
งานวิจยัช้ินน้ีใชแ้บบแผนการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายชั้น (Multistage sampling) โดยแบ่งการ

สุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 ขอ้ ดงัน้ี 1. การสุ่มตวัอยา่งโดยการจบัสลาก (Random sampling) ใชก้บัประชากร 
คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นตลาดนํ้ าอมัพวาและบริเวณขา้งเคียง โดยนาํช่ือของประชาชนทั้งหมดมาจบั
สลากจนไดจ้าํนวนตามขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการ ส่วนผูท่ี้ประกอบอาชีพในตลาดนํ้ าอมัพวาแต่มา
จากจังหวดัหรือตาํบลอ่ืนใช้การนับจาํนวนในลกัษณะร้านเวน้ร้าน ดังนั้น กลุ่มตวัอย่างจะมีความ
แตกต่างกนัไปตาม เพศ อาย ุภูมิลาํเนา การศึกษา บริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ประกอบอาชีพ ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 
อาชีพ รายได ้และระยะเวลาในการอาศยั/ประกอบอาชีพ ภายในชุมชนและพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ 
และ 2.  แบบแผนการสุ่มตวัอยา่งตามเจตนา (Purposive sampling) โดยมีการเลือกตวัอยา่งโดยผูว้ิจยั
เจาะจงเลือกกลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ี ใชก้บัตวัแปรดา้น บทบาทท่ีมีต่อชุมชน โดยกาํหนดให้ ผูท่ี้มีบทบาท
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ประธานชุมชน และรองประธานชุมชน อย่างละ 10 ตวัอย่าง กรรมการชุมชน 46 ตวัอย่าง และ
อาสาสมคัรชุมชนในโครงการต่างๆ 45 ตวัอยา่ง 

5.  กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูภ่ายใน ตลาดนํ้ าอมัพวา จาํนวน 2,673 คน รวมไปถึง

ประชาชนในชุมชนใกลเ้คียง จาํนวน 2,848 คน และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพ
ภายในตลาดนํ้ าอมัพวา จาํนวนโดยประมาณ 660 คน รวมประชากรทั้งส้ิน 6,181 คน กาํหนดขนาด
ตวัอยา่งใชแ้นวทางของ Yamane (1976)  กาํหนดให ้ 

 
N แทนขนาดของประชากร 
E ค่าความคลาดเคล่ือน ท่ี 5% 

 
จากสูตร 

    
 
 

 
 
จะแทนค่าได ้
 

 
6,181 

1 6,181  0.05   

 
เพราะฉะนั้น กลุ่มตวัอยา่ง คือ  375 คน 

 
วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

งานวิจยัช้ินน้ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) โดยใหร้ายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  ตวัแปรอิสระ อนัไดแ้ก่ เพศ อายภูุมิลาํเนา การศึกษา บริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ประกอบ
อาชีพ ท่ีพกัอาศยั บทบาทท่ีมีต่อชุมชน อาชีพ รายได ้ ระยะเวลาในการอาศยั/ประกอบอาชีพภายใน
ชุมชน และพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ ใชค้่าสถิติ ร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

2.  ตวัแปรตาม อนัไดแ้ก่ ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้น
กายภาพ อารมณ์ ความรู้สึกและความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ ใชค้่าสถิติ เฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic 
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mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.  การทดสอบสมมติฐาน  
3.1  ผูว้ิจยัเลือกใช ้One – way anovas ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  (Level of significance: 

α)    ท่ี 0.05  
3.2  ทดสอบค่า t – test ในกรณีท่ีเปรียบเทียบ ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 กลุ่มและทดสอบค่า 

f – test ในกรณีท่ีเปรียบเทียบ ระหวา่งตวัแปรอิสระ 2 กลุ่มข้ึนไป 
3.3  ทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่เฉพาะคู่ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีมีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (Level of significance: α)    ท่ี 0.05  
3.4  ใชก้ารทดสอบค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม (Correlations) 
3.5  ผูว้ิจยัเลือกใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ตวัแปรในลกัษณะโครงสร้าง

ความสัมพนัธ์แบบ เป็นเหตุ เป็นผล ดว้ยตวัแบบการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุคุณ (Multiple linear 
regression)  
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 

ตอนที ่1 ลกัษณะของตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม  
ลกัษณะของตวัแปรอสิระ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลของตวัแปรอิสระของกลุ่มตวัอยา่งไดน้าํขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี  1 
ซ่ึงเป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง อนัไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ อนัไดแ้ก่ เพศ อายภูุมิลาํเนา 
การศึกษา บริเวณท่ีตั้ งท่ีพกัอาศัย/ประกอบอาชีพ ท่ีพกัอาศัย บทบาทท่ีมีต่อชุมชน อาชีพ รายได ้
ระยะเวลาในการอาศยั/ประกอบอาชีพภายในชุมชน และพื้นท่ีในการประกอบอาชีพของประชาชนท่ี
อาศยัอยูภ่ายใน ตลาดนํ้าอมัพวา รวมไปถึงประชาชนในชุมชนใกลเ้คียง และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ี
เขา้มาประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้ าอมัพวา ใชค้่าสถิติ ร้อยละ (percentage) โดยนาํเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบตาราง แสดงตามตามตารางที่ 4 ถึงตารางท่ี 14 ตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี 4 จาํนวนและค่าร้อยละจาํแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน (n) ร้อยละ 

ชาย 184 49.1 

หญิง 191 59.9 

รวม 375 100 

 
จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 375 คน พบว่า มีจาํนวนเพศหญิงมากกว่าเพศชายเพียงเลก็นอ้ย คือ 

เป็นเพศหญิง 191 คน และเป็นเพศชาย 184 คน คิดเป็น ร้อยละ 59.9 และ 49.1 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 5 จาํนวนและค่าร้อยละจาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (n) ร้อยละ 

21 – 30 ปี 92 24.5 

31 – 40 ปี 100 26.7 

41 – 50 ปี 88 23.5 

51 – 60 ปี 53 14.1 

61 – 70 ปี 42 11.2 

รวม 375 100 

 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 375 พบว่า คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี มี

จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมาคือ อายรุะหว่าง 21 – 30 ปี จาํนวน       92 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.5  กลุ่มตวัอยา่งอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ตามดว้ย กลุ่มตวัอยา่ง
อายรุะหว่าง 51 – 61 ปีคิดเป็นร้อยละ 14.1 และสุดทา้ยกลุ่มตวัอยา่งอายรุะหว่าง 61 – 70 ปี จาํนวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 

 
ตารางท่ี 6 จาํนวนและค่าร้อยละจาํแนกตามภูมิลาํเนา 

 

ภูมลิาํเนา จํานวน (n) ร้อยละ 

ตาํบลอมัพวา 275 73.3 

ตาํบลอ่ืนๆ 100 26.7 

รวม 375 100 

 
จากกลุ่มตวัอยา่ง 375 คน มีผูท่ี้มีภูมิลาํเนาจากตาํบลอมัพวา จาํนวน 275 คน และ จากตาํบล

อ่ืนๆจาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 และ 26.7 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 7 จาํนวนและค่าร้อยละจาํแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน (n) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 94 25.1 

มธัยมศึกษา 161 42.9 

อนุปริญญา 41 10.9 

ปริญญาตรี 74 19.7 

ปริญญาโทหรือและปริญญาเอก 5 1.3 

รวม 375 100 

 
จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 375 คน จาํแนกตามการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบั

มธัยมศึกษา จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมา คือในระดบั ประถมศึกษา  มีจาํนวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.1 ตามมาดว้ย ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 ระดบั
อนุปริญญา จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 และนอ้ยท่ีสุด คือ ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 
จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

 
ตารางท่ี 8 จาํนวนและค่าร้อยละจาํแนกตามบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ประกอบอาชีพ 
 

บริเวณทีต่ั้งทีพ่กัอาศัย/ประกอบอาชีพ จํานวน (n) ร้อยละ 

ริมนํ้า 123 32.8 

ติดถนน 149 39.7 

ริมนํ้าและติดถนน 103 17.5 

รวม 375 100 
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จากลุ่มตวัอยา่ง 375 คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีบริเวณท่ีพกัอาศยัและประกอบอาชีพ
อยูติ่ดริมนํ้ า จาํนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมา คือ ริมนํ้ า จาํนวน 123 คน คิดเป็น ร้อยละ 
32.8 และนอ้ยท่ีสุด คือ ทั้งริมนํ้าและติดถนน จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 

 
ตารางท่ี 9 จาํนวนและค่าร้อยละจาํแนกตามที่ตั้งท่ีพกัอาศยั 

 

ทีต่ั้งทีพ่กัอาศัย จํานวน (n) ร้อยละ 

ภายในตลาดนํ้าอมัพวา (ชุมชนประชาอุทิศ, ชุมชนโรงเจ,  
ชุมชนตลาดอมัพวา, ชุมชนวดัอมัพวนัและชุมชนคลองอมัพวา) 

153 40.8 

อยูโ่ดยรอบตลาดอมัพวานํ้า (ชุมชนบา้นหวัแหลม, ชุมชนบางจาก,  
ชุมชนริมเข่ือน, ชุมชนบางกระพอ้ม 1 และชุมชนบางกระพอ้ม 2) 

143 38.1 

ไม่ไดอ้ยูใ่นทั้งหมดท่ีกล่าวมา 79 21.1 

รวม 375 100 

 
จากกลุ่มตวัอย่าง 375 คน พบว่า จาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัอยูภ่ายใน ตลาดนํ้ า

อมัพวามีมากท่ีสุด จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมา คือ อยู่โดยรอบตลาดนํ้ าอมัพวา 
จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 และกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 มีท่ีพกัอาศยั
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมา 
 
ตารางท่ี 10 จาํนวนและค่าร้อยละจาํแนกตามบทบาทที่มีต่อชุมชน 

 

บทบาทที่มต่ีอชุมชน จํานวน (n) ร้อยละ 

ประธานชุมชน 10 2.7 
รองประธานชุมชน 10 2.7 
กรรมการชุมชน 46 12.3 

อาสาสมคัรในโครงการต่างๆ 45 12.0 

ไม่มีบทบาท 264 70.4 

รวม 375 100 
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จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 375 คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากจาํนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.4 ไม่มีบทบาทใดต่อชุมชน กรรมการชุมชนและอาสาสมคัรในโครงการต่างๆของชุมชน มีจาํนวน
ใกลเ้คียงกนั คือ 46 และ 45 คิดเป็นร้อยละ 12.3 และ 12.0 ตามลาํดบั ส่วนประธานชุมชนและรอง
ประธานชุมชนมีจาํนวนละเท่ากนั คือ 10 คิดเป็นร้อยละ 2.7 
 
ตารางท่ี 11 จาํนวนและค่าร้อยละจาํแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน (n) ร้อยละ 

รับจา้ง 133 35.5 

เกษตรกรรม 29 7.7 

ขา้ราชการ 21 5.6 

คา้ขาย 151 40.3 

รัฐวสิาหกิจ 10 2.7 

O – TOP 2 0.5 

การท่องเท่ียวทางนํ้า 18 4.8 

ประกอบการโฮมสเตย ์ 11 2.9 

รวม 375 100 

 
จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 375 คน พบวา่ ส่วนมาประกอบอาชีพคา้ขาย จาํนวน 151 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.3 อนัดบัท่ีสอง คืออาชีพ รับจา้ง จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 อนัดบัท่ีสาม คือ อาชีพ 
เกษตรกร มีจาํนวน 29คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 รองลงมาคือ ขา้ราชการ จาํนวน 21 คิดเป็นร้อยละ 5.6 
อนัดบัต่อมา คือ ท่องเท่ียวทางนํ้ า จาํนวน 18 คิดเป็นร้อยละ 4.8 ในส่วนของประกอบการโฮมสเตยแ์ละ
รัฐวิสาหกิจมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั คือ 11 และ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 และ 2.7 ตามลาํดบั สุดทา้ยคือ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนอ้ยท่ีสุดคือ ประกอบอาชีพผลิตสินคา้ OTOP จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
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ตารางท่ี 12 จาํนวนและค่าร้อยละจาํแนกตามรายได ้
 

รายได้ จํานวน (n) ร้อยละ 

0   - 10,000 บาท 252 67.2 

10,001 – 20,000 บาท 83 22.1 

20,001 – 30,000 บาท 35 9.3 

30,001 – 40,000 บาท 4 1.1 

40,001 – 50,000 บาท 1 0.3 

รวม 375 100 

 
จากลุ่มตวัอยา่ง 375 คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 มีรายไดอ้ยู่

ระหว่าง 0 – 10,000 บาท ต่อเดือน รองลงมาคือ รายไดร้ะหว่าง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 
83 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 อนัดบัท่ีสาม คือรายไดร้ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน จาํนวน 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 อนัดบัท่ีส่ี คือรายไดร้ะหว่าง 30,001 – 40,000 บาท ต่อเดือน    คิดเป็นร้อยละ 
41.1 และนอ้ยท่ีสุดจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท 
 
ตารางท่ี 13 จาํนวนและค่าร้อยละจาํแนกตามระยะเวลาในการอาศยั/ประกอบอาชีพภายในชุมชน  
 

ระยะเวลาทีพ่กัอาศัย/ประกอบอาชีพอยู่ในชุมชน จํานวน (n) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 10 ปี 78 20.8 

11 – 20 ปี 74 19.7 

21 – 30 ปี 51 13.6 

31 – 40 ปี   50 13.3 

มากกวา่ 40 ปี  122 32.5 

รวม 375 100 
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จากกลุ่มตวัอย่าง 375 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5    
มีระยะเวลาการอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในชุมชนมากกวา่ 40 ปี อนัดบัสองมีจาํนวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.มีระยะเวลาการอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในชุมชนตํ่ากว่า 10 ปี รองลงมาคือ 11 – 20 ปี 
จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 และสองอนัดบัสุดทา้ยซ่ึงมีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ยคือ 21 – 30 ปี 
และ 31 – 40 ปี มีจาํนวน 51 และ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 และ 13.3 ตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี 14 จาํนวนและค่าร้อยละจาํแนกตามพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ 

 

พืน้ทีใ่นการประกอบอาชีพ จํานวน (n) ร้อยละ 

ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอมัพวา 122 40.8 

ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํ้าอมัพวา 153 59.2 

รวม 375 100 

 
จากกลุ่มตวัอย่าง 375 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํ้ า    

อมัพวาจาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 และ จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ประกอบอาชีพ
ภายในตลาดนํ้าอมัพวา 
 
ลกัษณะของตวัแปรตาม 

การนาํเสนอขอ้มูลในการวดัระดบัความเขม้แข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 
ทางด้านกายภาพ อารมณ์ ความรู้สึกและความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ใช้ค่าสถิติ เฉล่ียเลขคณิต 
(arithmetic mean) และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ    แปลความหมายและ
การวิเคราะห์ขอ้มูล เสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง 15 – 18  
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ารางท่ี 15 ระดั
     การ
 

การมส่ีวนร่วมท

1. คุณท้ิงขยะใน

2. คุณแยกประเ

3. คุณไม่ท้ิงขยะ

4. ท่ีพกัอาศยัหรื
    อยา่งใดอยา่ง
5. คุณปลกูและ
   ท่ีคุณประกอบ
6. คุณเขา้ร่วมกิ
    ท่ีทางชุมชนห
7. คุณใหค้วามร
    วนัท่ีมีกิจกรร
8. คุณเขา้ร่วมก
     จากเรือนาํเที
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สงแวดลอ้มทาง
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นภาชนะรองรับ 
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นกายภาพอยูใ่น
น่ึงในการจดัก

ขง็ของประชา
างกายภาพ 

วแปรตาม 

  

  

บการของคุณมีก
การนํ้าเสียก่อนท้ิ
มบ้ริเวณบา้นหรื
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ารางท่ี 16 ระดั

       การ
 

การมส่ีวนร่วมท
1. คุณเคยเสนอ
    ต่อปริมาณขย
2. คุณเสนอแนะ
    ต่อทางเทศบ
3. คุณมีส่วนร่ว

4. คุณเคยมีส่วน
     คลองอมัพว
5. คุณเสนอแนะ
    คุณเห็นวา่สม
6. คุณมีส่วนใน
    ตน้ไมบ้ริเวณ
7. คุณมีส่วนร่ว
    แกไ้ขปัญหาเ
8. คุณมีส่วนร่ว
    เทศบาลจดัข้ึ
    จากเรือนาํเท่ี
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ารางท่ี 17 ระดั

          การ
 

การมส่ีวนร่วมท
1. คุณยนิดีเขา้ร่
    จดัข้ึน 
2. คุณรู้สึกไม่พ
    เหมน็และสก
3. คุณ ยนิดีเขา้ร
    หรือชุมชนจดั
4. คุณรู้สึกพอใจ
    ใกลเ้คียงหรือ
5. คุณยนิดีหาก
     กิจกรรมการ
6. คุณจะไม่พอใ
    ตน้ไมเ้ปล่ียน
7. คุณรู้สึกไม่พ
    ของเรือนาํเท่ี
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ตวั

ทางอารมณ์ 
วมกิจกรรมการ

อใจเม่ือเห็นขยะ
กปรกจนส่งผลต่
ร่วมกิจกรรมการ
ดข้ึน 
จเม่ือเห็นแหล่งน
อบริเวณท่ีคุณปร
ประธานชุมชนข
รปลกูตน้ไม ้
ใจทุกคร้ังท่ีทราบ
นสภาพเป็นท่ีพกั
อในอยา่งมากกบั
ยว   
อใจเม่ือทราบวา่
ร่ืองยนตก่์อนเขา้

นการจดัการขย
แสดงความคิดเ
มาตรการการรั
นท่ีๆเห็นว่าสม
ยู่ในระดบัน้อ
ลาดนํ้ า (  =
ปัญหาเสียงดงั 
ในการตดัสินม
ดจากเรือนาํเท่ี

ขง็ของประชา
งอารมณ์ 

วแปรตาม 

จดัการขยะท่ีทาง

ะในภาชนะรองรั
อภาพลกัษณ์ขอ
รดูแลรักษาแหล่ง

นํ้าบริเวณบา้นคุณ
ระกอบอาชีพสะ
ขอความร่วมมือใ

บวา่มีการเปล่ียน
อาศยัหรือสถาน
บเสียงดงัเกินขน

าผูข้บัเรือนาํเท่ียว
ามาในคลองอมัพ

ยะภายในตลาด
เห็นเก่ียวกบัก
รักษาคลองอมั
มควร (  = 2
ย ไดแ้ก่ มีส
 2.53, S.D. 
    เกินขนา
มติท่ีประชุมท่ี
ยว ( = 2.36

ชนในการอนุร

งชุมชนหรือเทศ

รับเตม็จนส่งกล่ิน
งตลาด 
งนํ้าท่ีทางเทศบา

ณและบริเวณ 
อาด 
ใหคุ้ณเขา้ร่วม 

นพื้นท่ีๆเคยเป็น 
นประกอบการ 
นาดจากเคร่ืองยน

วไม่ใหค้วามร่วม
พวา 

โด

ดนํ้าต่อทางเทศ
ารรักษาคลอง
พวา (  = 2

2.69, S.D. =  1
ส่วนในการตดั

= 1.276)  มีส่
ดจากเรือนาํเที
ทางชุมชนหรื

6, S.D. = 1.359

รักษส่ิ์งแวดลอ้

X 

ศบาล 
 

4.22

น  4.46

าล 4.26

4.60

4.31

 3.99

นต ์ 4.27

มมือ 4.08

ดยรวม 4.27

ศบาล หรือชุม
 (  = 2.87, S

2.86, S.D. = 1
1.349) ส่วนกล
ดสินใจในการ
สวนร่วมในการ
ท่ียวภายในตล
รือเทศบาลจดัขึ
9) 

อมทางดา้น 

 S.D. 

2 0.855

6 0.766

6 0.817

0 0.654

1 0.812

9 0.977

7 0.886

8 0.976

7 0.471

ชน (X = 2.74
S.D. = 1.333) 
.494) เสนอแ
ลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ใชม้าตรการใ
รเสนอความคิ
าดนํ้ า (  = 
ข้ึนในมาตรกา

 ความหม

 
 

มากท่ีส

 มากท่ีส

 มากท่ีส

 มากท่ีส

 มากท่ีส

 มาก 

 มากท่ีส

 มาก 

 มากทีสุ่
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4, S.D. 
  เคยมี
นะให้
มีความ
ในการ
คิดเห็น
 2.53,   
ารการ

มาย 

สุด 

สุด 

สุด 

สุด 

สุด 

 

สุด 

 

สุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ส่ิ
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กิ
เห็
S
S
ส
ต้
จดั
พ
ป
ก
 
ต
   

จากผ
สงแวดลอ้มทาง
ายขอ้พบวา่ กล
จกรรมการจดั
ห็นขยะในภาช
.D. =  0.766) 
.D. = 0.817) 
สะอาด (  = 4
น้ไม ้(  = 4
ดัข้ึน (  = 4
พอใจทุกคร้ังท่ีท
ระกอบการ (
ารดบัเคร่ืองยน

ารางท่ี 18 ระดั
                ถึงค

 

ความรู้สึกถึงคว
1. คุณทาํความส
    หนา้บา้นหรือ
2. คุณใหค้วามร
    ของตลาดนํ้า
3. หากคุณเห็นห
    ขา้งเคียงมีเศษ
4. คุณรู้สึกรักแล

5. คุณจะรู้สึกไม
    ภาชนะรองรั
6. คุณชกัชวนให
    ความสาํคญัข
7. คุณรู้สึกพอใจ

ผลการวิเคราะห
งดา้นอารมณ์โ
ลุ่มตวัอยา่งมีร
การขยะท่ีทาง
ชนะรองรับเตม็
 ยนิดีเขา้ร่วมกิ
 รู้สึกพอใจเม่ือ
4.60, S.D. = 0
4.31, S.D. = 0
.26, S.D. =  0
ทราบวา่มีการเ

 = 3.99,  
นตก่์อนเขา้มาใ

ดบัความเขม้แข็
ความเป็นเจา้ขอ

ตวั

วามเป็นเจ้าของ 
สะอาดบริเวณบา้
อบริเวณท่ีคุณปร
ร่วมมือกบัชุมชน
 
หนา้บา้นของเพื่อ
ษขยะเลก็นอ้ยคุณ
ละผกูพนัธ์กบัตล

ม่พอใจอยา่งมาก
ับ 
หส้มาชิกในชุมช
ของการรักษาส่ิง
จอยา่งมากเม่ือเห็

ห์ตารางท่ี 17
โดยรวมอยูใ่นร
ะดบัความเขม้
งชุมชนหรือเท
มจนส่งกล่ินเห
กิจกรรมการดูแ
อเห็นแหล่งนํ้า
.654)  ยนิดีหา
.812) ยนิดีเขา้
.817)        ส่ว
เปล่ียนพื้นท่ีๆ
S.D. =  0.97
ในคลองอมัพว

ขง็ของประชา
อง 

วแปรตาม 

านและทางสาธา
ระกอบอาชีพเป็น
นในการรักษาส่ิง

อนบา้นหรือบริเ
ณจะช่วยทาํความ
ลาดนํ้าท่ีคุณอาศั

กหากเห็นนกัท่อ

ชนหรือผูค้นรอบ
แวดลอ้ม 
ห็นบริเวณตลาด

7 พบวา่ ก
ระดบั มากท่ีสุ
มแขง็ทางดา้นอ
ศบาลจดัข้ึน (
มน็และสกปร
แลรักษาแหล่ง
าบริเวณบา้นแล
ากประธานชุม
ร่วมกิจกรรมก
วนกลุ่มตวัอยา่
เคยเป็นตน้ไม้
7)ไม่พอใจเม่ือ
วา ( =  4.08

ชนในการอนุร

ารณะบริเวณ 
นประจาํ 
งแวดลอ้ม 

เวณท่ีประกอบอ
มสะอาดบริเวณ
ศยัหรือประกอบชี

งเท่ียวไม่ท้ิงขยะ

บขา้งเห็น  

นํ้าสะอาด 

กลุ่มตวัอยา่งมีร
สด (  = 4.27
อารมณ์อยูใ่นร
(  = 4.22, S
รกจนส่งผลต่อ
นํ้าท่ีทางเทศบ
ละบริเวณใกล้
ชนขอความร่ว
การดูแลรักษาแ
งท่ีมีระดบัควา
เ้ปล่ียนสภาพเ
อทราบวา่ผูข้บั
8, S.D. = 0.976

รักษส่ิ์งแวดลอ้

X 

 
4.33

4.39

อาชีพ  
นั้น 

3.69

ชีพ 4.28

ะใน 4.25

4.16

4.64

ระดบัความเขม้
7, S.D. = 0.47
ระดบัมากท่ีสุด
S.D. = 0.855) 
อภาพลกัษณ์ขอ
บาลหรือชุมชน
ลเ้คียงหรือบริเว
วมมือใหเ้ขา้ร่ว
แหล่งนํ้าท่ีทาง
ามเขม้แขง็ในร
เป็นท่ีพกัอาศยั
บเรือนาํเท่ียวไม
6) 

อมทางดา้นคว

 S.D. 

3 0.743

9 0.711

9 0.911

8 0.796

5 0.738

6 0.918

4 0.638

มแขง็ในการอน
71) เม่ือพิจารณ
ด ไดแ้ก่ ยนิดีเข้

   รู้สึกไม่พอใ
องตลาด(  =
นจดัข้ึน (  =
วณท่ีประกอบ
วมกิจกรรมกา
งเทศบาลหรือช
ระดบัมาก ไดแ้
ยหรือสถาน
ม่ใหค้วามร่วม

ามรู้สึก 

 ความหม

 
 

มากท่ีส

 มากท่ีส

 มาก 

 มากท่ีส

 มากท่ีส

 มาก 

 มากท่ีส
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นุรักษ์
ณาเป็น
ขา้ร่วม
ใจเม่ือ

= 4.46, 
= 4.26, 
อาชีพ
รปลูก
ชุมชน
แก่ ไม่

มือใน

มาย 

สุด 

สุด 

 

สุด 

สุด 

 

สุด 
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ารางท่ี 18 (ต่อ
 

8. คุณคิดวา่การ

 
จากผ

สงแวดลอ้มทาง
ม่ือพิจารณาเป็น
ยูใ่นระดบัมาก
ประกอบอาชีพ

สงแวดลอ้มของ
ระกอบชีพ (
าชนะรองรับ (
.64, S.D. = 0.
.861) ส่วน
ดแ้ก่ ทาํ
ลก็นอ้ย (  =
ารรักษส่ิงแวด

 
อนที ่2 การทด

การศึ
มัพวา อาํเภอ

สมมติฐาน 11 
novas ณ ระดั
ปรียบเทียบ ระ
สระ 2 กลุ่มข้ึน
นยัสาํคญัทาง
าม (Correlatio

อ) 

ตวั

รเขา้ร่วมกิจกรรม

ผลการวิเคราะห
งดา้นความรู้สึ
นรายขอ้ พบว่
กท่ีสุด ไดแ้ก่ ท
พเป็นประจาํ 
งตลาดนํ้า (

 = 4.28, 
(  = 4.25, S
638) คิดวา่การ
นกลุ่มตวัอยา่ง
าความสะอาดห

= 3.69, S.D. = 
ดลอ้ม (  = 4

ดสอบสมมติฐ
ศึกษาระดบัคว
อมัพวา ตาํบล
ขอ้ดงักล่าว ได
ดบันยัสาํคญั  (
ะหว่างตวัแปรอิ
นไป ทดสอบค
สถิติท่ีระดบั 0
ons)  นาํเสนอ

วแปรตาม 

มการรักษาส่ิงแว

ห์ตารางท่ี 18
กถึงความเป็น
วา่ กลุ่มตวัอยา่
ทาํความสะอา
(  = 4.3
 = 4.39, S

S.D.  =  0.79
.D. = 0.738) 
รเขา้ร่วมกิจกร
งท่ีมีระดบัควา
หนา้บา้นของเ
  0.911) ชกัชว
.16, S.D. = 0.

าน 
ามเขม้แขง็ขอ
ลอมัพวา จงัห
ดแ้บ่งสมมติฐ
(level of sign
อิสระ 2 กลุ่มแ
ความแตกต่าง
0.05 และใชก้
ผลงานในรูปแ

วดลอ้มเป็นส่ิงสาํ

โด

8 พบวา่ ก
เจา้ของ อยูใ่น
างมีระดบัความ
าดบริเวณบา้นแ
3, S.D. = 

S.D. =  0.71
96) รู้สึกไม่พอ
คุณรู้สึกพอใจ
รรมการรักษาสิ
มเขม้แขง็ทางด
เพื่อนบา้นหรือ
วนใหส้มาชิกใ
918) 

องประชาชนใน
วดัสมุทรสงค
านยอ่ยออกเป็
nificance: α)
และทดสอบค่า
รายคู่ (Scheffé
ารทดสอบค่าค
แบบของตาราง

X 

าคญั 4.37

ดยรวม 4.29

กลุ่มตวัอยา่งมีร
นระดบั มากท่ี
มเขม้แขง็ทางด้
และทางสาธาร
0.743) ใหค้ว
1) รู้สึกรักแล
อใจอยา่งมากห
จอยา่งมากเม่ือเ
ส่ิงแวดลอ้มเป็
ดา้นความรู้สึก
อบริเวณท่ีประ
ในชุมชนหรือ

นการอนุรักษส์
คราม ผูว้ิจยัได้
ปน 4 สมมติฐา

)    ท่ี 0.05   
า f – test ในกร

fé’s method) ก
ความสัมพนัธ์
งท่ี 19 ถึงตารา

 S.D. 

7 0.861

9 0.534

ระดบัความเขม้
สุด (  = 4
ดา้นความรู้สึก
รณะบริเวณ ห
วามร่วมมือกบั
ละผกูพนัธ์กบัต
หากเห็นนกัท่อ
เห็นบริเวณตล
นส่ิงสาํคญั    
กถึงความเป็นเ
ะกอบอาชีพขา้ง
ผูค้นรอบขา้งเ

ส่ิงแวดลอ้ม ก
ดต้ั้งสมมติฐาน
าน โดยผูว้ิจยัเลื
 ทดสอบค่า t
รณีท่ีเปรียบเที
กรณีท่ีท่ีพบคว
์ระหว่างตวัแป
างท่ี 34 ตามลาํ

 ความหม

 มากท่ีส

 มากทีสุ่

มแขง็ในการอน
.29, S.D. = 0
ถึงความเป็นเจ้
หนา้บา้นหรือบ
บชุมชนในการ
ตลาดนํ้าท่ีอาศั
องเท่ียวไม่ท้ิงข
ลาดนํ้าสะอาด 
 (  = 4.37, S
จา้ของในระดั
งเคียงหากมีเศ
เห็นความสาํคญั

กรณีศึกษา  ตล
น 11 ขอ้ แ
ลือกใช ้One –
t – test ในก
ทียบ ระหว่างตั
ามแตกต่างกนั
ปรอิสระและตั
าดบั  ดงัต่อไป
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มาย 

สุด 

สุด 

นุรักษ ์
0.534) 
จา้ของ
บริเวณ
รรักษา
ศยัหรือ
ขยะใน
(  =  
S.D. = 

บัมาก 
ศษขยะ
ญัของ

ลาดนํ้ า
ละใน
– way 
กรณีท่ี
วัแปร
นอยา่ง
วัแปร
น้ี 
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สมมติฐานที ่1 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 

แตกต่างไปตามเพศ 
สมมติฐานวา่ง :  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 

 ไม่แตกต่างไปตามเพศ 
สมมติฐานที ่1.1  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้น 

 การมีส่วนร่วมทางกายภาพแตกต่างไปตามเพศ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้น 

 การมีส่วนร่วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามเพศ 
สมมติฐานที ่1.2 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้น 
 การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามเพศ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้น 
 การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามเพศ 
สมมติฐานที ่1.3 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้น 
 การมีส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามเพศ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้น 
 การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามเพศ 
สมมติฐานที ่1.4  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้น 
 ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่างไปตามเพศ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้น 
 ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของไม่แตกต่างไปตามเพศ 

 
ตารางท่ี 19 ผลการเปรียบเทียบระดบัความเขม้แขง็จาํแนกตามเพศ 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. t Sig. 

โดยรวม 1. ชาย 3.73 0.68 -0.14 0.557 

 2. หญิง 3.74 0.682   
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. t Sig. 

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 1. ชาย 3.66 0.569 -1.215 0.225 

 2. หญิง 3.73 0.557   

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 1. ชาย 2.67 1.178 -0.347 0.729 

 2. หญิง 2.71 1.138   

การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 1. ชาย 4.29 0.461 0.862 0.389 

 2. หญิง 4.25 0.480   

ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 1. ชาย 4.30 0.515 0.143 0.887 

 2. หญิง 4.29 0.553   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 19 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัระดบัความเขม้แขง็ของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
แตกต่างไปตามเพศ ในภาพรวมไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05            
เม่ือจาํแนกตามระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมี
ส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ ไม่พบความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
สมมติฐานที ่2  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 
                         แตกต่างไปตามอาย ุ

สมมติฐานวา่ง: ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 
 ไม่แตกต่างไปตามอาย ุ
สมมติฐานที ่2.1 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพแตกต่างไปตามอาย ุ
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามอาย ุ
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สมมติฐานที ่2.2 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามอาย ุ
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามอาย ุ
สมมติฐานที ่2.3 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามอาย ุ
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามอาย ุ
สมมติฐานที ่2.4  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่างไปตามอาย ุ
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของไม่แตกต่างไปตามอาย ุ

 
ตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบระดบัความเขม้แขง็จาํแนกอาย ุ

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. r R2 

โดยรวม 1. 21 – 30 ปี 3.71 0.68 2.125 0.223 0.063 0.54% 

 2. 31 – 40 ปี 3.63 0.624     

 3. 41 – 50 ปี 3.81 0.433     

 4. 51 – 60 ปี 3.80 0.725     

 5. 61 – 70 ปี 3.74 0.681     

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 1. 21 – 30 ปี 3.62 0.573 1.243 0.292 0.113 1.27% 

 2. 31 – 40 ปี 3.65 0.563     

 3. 41 – 50 ปี 3.73 0.602     

 4. 51 – 60 ปี 3.79 0.565     

 5. 61 – 70 ปี 3.69 0.438     
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. r R2 

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 1. 21 – 30 ปี 2.24 1.122 4.510 0.001* 0.051 0.26% 

 2. 31 – 40 ปี 2.28 0.995     

 3. 41 – 50 ปี 2.85 1.191     

 4. 51 – 60 ปี 2.80 1.219     

 5. 61 – 70 ปี 2.75 1.230     

การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 1. 21 – 30 ปี 4.23 0.479 0.861 0.487 0.012 0.02% 

 2. 31 – 40 ปี 4.27 0.407     

 3. 41 – 50 ปี 4.34 0.467     

 4. 51 – 60 ปี 4.24 0.558     

 5. 61 – 70 ปี 4.23 0.486     
ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 1. 21 – 30 ปี 4.16 0.549 1.886 0.112 0.078 0.60% 

 2. 31 – 40 ปี 4.34 0.532     

 3. 41 – 50 ปี 4.35 0.473     

 4. 51 – 60 ปี 4.31 0.560     

 5. 61 – 70 ปี 4.30 0.571     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 20 พบวา่ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความเขม้แขง็ของประชาชนแตกต่างกนั
ไปตามอายใุนภาพรวมไม่พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือจาํแนกตาม
ระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทาง
อารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ ไม่พบความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นสติปัญญาพบว่ามีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีระดบัความเขม้แขง็ใน
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การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นสติปัญญาแตกต่างกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายใุนช่วงวยักลางคน 
คือ ระหว่าง 41 – 50 ปี มีความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นสติปัญญามากกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายุนอ้ยกว่าและมากกว่า เม่ือพิจารณาตามค่าสหสัมพนัธ์โดยรวมไม่สหสัมพนัธ์อยา่งมีนยั
ทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือจาํแนกตามระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วม
ทางกายภาพ ทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของไม่สหสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 
ตารางท่ี  21 ผลการทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคู่ตามระดบัความเขม้แขง็ 

                 ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาจาํแนกตามอาย ุ
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ 1 2 3 4 5 

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 1. 21 – 30 ปี  0.022* 1.000 0.999 0.995 

 2. 31 – 40 ปี   0.022* 0.041* 0.291 

 3. 41 – 50 ปี    1.000 0.995 

 4. 51 – 60 ปี     0.984 

 5. 61 – 70 ปี      

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ในตารางท่ี 21 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี 
กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี และ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี กบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ41 – 50 
ปี และ 51 – 60 ปี มีระดบัความแขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางการมีส่วนร่วมทางกายภาพ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
สมมติฐานที ่3  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 

         แตกต่างไปตามภูมิลาํเนา 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 
 ไม่แตกต่างไปตามภูมิลาํเนา 
สมมติฐานที ่3.1  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพแตกต่างไปตามภูมิลาํเนา 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามภูมิลาํเนา 
สมมติฐานที ่3.2 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามภูมิลาํเนา 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามภูมิลาํเนา 
สมมติฐานที ่3.3  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามภูมิลาํเนา 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามภูมิลาํเนา 
สมมติฐานที ่3.4 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามภูมิลาํเนา 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามภูมิลาํเนา 

 
ตารางท่ี 22 ผลการเปรียบเทียบระดบัความเขม้แขง็จาํแนกตามภูมิลาํเนา 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. t Sig. 

โดยรวม 1. ตาํบลอมัพวา 3.80 0.715 2.617 0.084 

 2. จงัหวดัหรือตาํบลอ่ืน 3.56 0.613   

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 1. ตาํบลอมัพวา 3.74 0.559 2.696 0.007* 

 2. จงัหวดัหรือตาํบลอ่ืน 3.56 0.559   

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 1. ตาํบลอมัพวา 2.86 1.278 4.720 0.000* 

 2. จงัหวดัหรือตาํบลอ่ืน 2.24 0.953   

การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 1. ตาํบลอมัพวา 4.30 0.472 2.075 0.039* 

 2. จงัหวดัหรือตาํบลอ่ืน 4.19 0.459   

ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 1. ตาํบลอมัพวา 4.31 0.552 0.978 0.329 

 2. จงัหวดัหรือตาํบลอ่ืน 4.25 0.482   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 22 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัระดบัความเขม้แข็งในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมตามภูมิลําเนา ในภาพรวมไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05             
เม่ือจําแนกระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่วมทางกายภาพ             
การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาและการมีส่วนร่วมทางอารมณ์พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 
กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีภูมิลาํเนาต่างกนัมีระดับความเขม้แข็งในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว
แตกต่างกนั ส่วนระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ
ไม่พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 
สมมติฐานที ่4  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 

         แตกต่างไปตามการศึกษา 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรววม 
 ไม่แตกต่างไปตามการศึกษา 
สมมติฐานที ่4.1 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพแตกต่างไปตามการศึกษา 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามการศึกษา 
สมมติฐานที ่4.2 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามการศึกษา 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามการศึกษา 
สมมติฐานที ่4.3 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามการศึกษา 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามการศึกษา 
สมมติฐานที ่4.4 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่างไปตามการศึกษา 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของไม่แตกต่างไปตามการศึกษา 
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ตารางท่ี 23 ผลการเปรียบเทียบระดบัความเขม้แขง็จาํแนกตามการศึกษา 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. r R2 

โดยรวม 1. ประถมศึกษา 3.73 0.671 1.064 0.421 0.062 0.54% 

 2. มธัยมศึกษา 3.68 0.704     

 3. อนุปริญญา 3.78 0.699     

 4. ปริญญาตรี 3.79 0.619     

 5. ปริญญาโทหรือปริญญาเอก 4.04 0.747     

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 1. ประถมศึกษา 3.67 0.601 0.826 0.510 0.054 0.29% 

 2. มธัยมศึกษา 3.66 0.555     

 3. อนุปริญญา 3.82 0.578     

 4. ปริญญาตรี 3.72 0.502     

 5. ปริญญาโทหรือปริญญาเอก 3.77 0.898     

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 1. ประถมศึกษา 2.76 1.156 0.932 0.445 0.023 0.05% 

 2. มธัยมศึกษา 2.60 1.186     

 3. อนุปริญญา 2.74 1.234     

 4. ปริญญาตรี 2.71 1.036     

 
 

5. ปริญญาโทหรือปริญญาเอก 3.50 1.100     

การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 1. ประถมศึกษา 4.23 0.421 1.819 0.124 0.127 1.61% 

 2. มธัยมศึกษา 4.22 0.497     

 3. อนุปริญญา 4.33 0.494     

 4. ปริญญาตรี 4.38 0.443     

 5. ปริญญาโทหรือปริญญาเอก 4.40 0.518     
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. r R2 

ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 1. ประถมศึกษา 4.29 0.507 0.679 0.607 0.047 0.22% 

 2. มธัยมศึกษา 4.27 0.578     

 3. อนุปริญญา 4.23 0.490     

 4. ปริญญาตรี 4.36 0.497     

 5. ปริญญาโทหรือปริญญาเอก 4.50 0.475     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 23 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัระดบัความเขม้แข็งในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ในภาพรวมไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือจาํแนกตามระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษ ์ ส่ิงแวดลอ้ม พบว่า 
การมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึง
ความเป็นเจา้ของ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาจากค่า
สหสัมพนัธ์ในภาพรวม ระดบัการศึกษาไม่มีสหสัมพนัธ์กบัระดบั ความเขม้แข็งในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความเขม้แขง็ในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วม
ทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ ไม่มีสหสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 
สมมติฐานที ่5  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 

         แตกต่างไปตามบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ประกอบอาชีพ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 
 ไม่แตกต่างไปตามบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ประกอบอาชีพ 
สมมติฐานที ่5.1 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมี 

ส่วนร่วมทางกายภาพแตกต่างไปตามบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ 
ประกอบอาชีพ 
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สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมี 
 ส่วนร่วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ 
 ประกอบอาชีพ 
สมมติฐานที ่5.2 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมี 
 ส่วนร่วมทางสติปัญญาวา่งบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ประกอบอาชีพ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมี 

ส่วนร่วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/
ประกอบอาชีพ 

สมมติฐานที ่5.3 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมี 
 ส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ 
 ประกอบอาชีพ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมี 
 ส่วนร่วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ 
 ประกอบอาชีพ 
สมมติฐานที ่5.4 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้น 

 ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่างไปตามบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ 
 ประกอบอาชีพ 

สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้น 
 ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของไม่แตกต่างไปตามบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ 
 ประกอบอาชีพ 

 

ตารางท่ี 24 ผลการเปรียบเทียบระดบัความเขม้แขง็จาํแนกตามบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั/ 
                  ประกอบอาชีพ 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. 

โดยรวม 1. ริมนํ้า 3.73 0.669 0.638 0.631 

 2. ติดถนน 3.72 0.702   

 3. ริมนํ้าและติดถนน 3.74 0.660   
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. 

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 1. ริมนํ้า 3.71 0.540 0.055 0.947 

 2. ติดถนน 3.68 0.614   

 3. ริมนํ้าและติดถนน 3.69 0.519   

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 1. ริมนํ้า 2.67 1.133 0.884 0.414 

 2. ติดถนน 2.62 1.204   

 3. ริมนํ้าและติดถนน 2.81 1.107   

การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 1. ริมนํ้า 4.26 0.503 0.045 0.956 

 2. ติดถนน 4.26 0.477   

 3. ริมนํ้าและติดถนน 4.28 0.420   

ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 1. ริมนํ้า 4.31 0.500 1.570 0.209 

 2. ติดถนน 4.33 0.513   

 3. ริมนํ้าและติดถนน 4.21 0.597   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 24 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัระดบัความเขม้แขง็ ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัหรือประกอบอาชีพต่างกนั ในภาพรวม ไม่พบ
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความเขม้แขง็
ในการอนุรักษส่ิ์งลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วม
ทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87 
 

สมมติฐานที ่6 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 
 แตกตางไปตามที่ตั้งท่ีพกัอาศยั 
สมมติฐานวา่ง: ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 
 ไม่แตกต่างไปตามท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 
สมมติฐานที ่6.1 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้น 
 การมีส่วนร่วมทางกายภาพแตกต่างไปตามท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 
สมมติฐานที ่6.2 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 
สมมติฐานวา่ง: ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 
สมมติฐานที ่6.3 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 
สมมติฐานที ่6.4 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่างไปตามท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของไม่แตกต่างไปตามท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 

 
ตารางท่ี 25 ผลการเปรียบเทียบระดบัความเขม้แขง็จาํแนกตามท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. 

โดยรวม 1. ภายในตลาดนํ้าอมัพวา 3.90 0.656 10.268 0.002* 

 2. อยูโ่ดยรอบตลาดนํ้าอมัพวา 3.63 0.585   

 3. ไม่ไดอ้ยูภ่ายในและโดยรอบ 3.60 0.568   
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. 

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 1. ภายในตลาดนํ้าอมัพวา 3.78 0.574 4.731 0.009* 

 2. อยูโ่ดยรอบตลาดนํ้าอมัพวา 3.68 0.552   

 3. ไม่ไดอ้ยูภ่ายในและโดยรอบ 3.54 0.537   

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 1. ภายในตลาดนํ้าอมัพวา 3.02 1.169 13.014 0.000* 

 2. อยูโ่ดยรอบตลาดนํ้าอมัพวา 2.57 1.192   

 3. ไม่ไดอ้ยูภ่ายในและโดยรอบ 2.27 0.850   

การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 1. ภายในตลาดนํ้าอมัพวา 4.39 0.443 9.855 0.000* 

 2. อยูโ่ดยรอบตลาดนํ้าอมัพวา 4.24 0.512   

 3. ไม่ไดอ้ยูภ่ายในและโดยรอบ 4.16 0.387   

ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 1. ภายในตลาดนํ้าอมัพวา 4.43 0.438 13.472 0.000* 

 2. อยูโ่ดยรอบตลาดนํ้าอมัพวา 4.34 0.597   

 3. ไม่ไดอ้ยูภ่ายในและโดยรอบ 4.12 0.501   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 25 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัระดบัความเขม้แข็งในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีตั้ งท่ีพกัอาศัยแตกต่างกัน ในภาพรวมพบความแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัอยูใ่กล ้ตลาดนํ้าอมัพวามากกว่า
จะมีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวมมากกว่า เม่ือจาํแนกระดบัความเขม้แขง็ใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วน
ร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ พบความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีตั้ งท่ีพกัอาศยัแตกต่างกันมีระดับความเขม้แข็งในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์
และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่างกนั  
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ตารางท่ี 26  ผลการทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคูต่ามระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษ ์

 ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา  

 การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของจาํแนกตาม 

 ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ 1 2 3 

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 1. ภายในตลาดนํ้าอมัพวา  0.314 0.010* 

 2. อยูโ่ดยรอบตลาดนํ้าอมัพวา   0.214 

 3. ไม่ไดอ้ยูภ่ายในและโดยรอบ    

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 1. ภายในตลาดนํ้าอมัพวา  0.003* 0.000* 

 2. อยูโ่ดยรอบตลาดนํ้าอมัพวา   0.169 

 3. ไม่ไดอ้ยูภ่ายในและโดยรอบ    

การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 1. ภายในตลาดนํ้าอมัพวา  0.000* 0.054 

 2. อยูโ่ดยรอบตลาดนํ้าอมัพวา   0.467 

 3. ไม่ไดอ้ยูภ่ายในและโดยรอบ    

ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 1. ภายในตลาดนํ้าอมัพวา  0.000* 0.484 

 2. อยูโ่ดยรอบตลาดนํ้าอมัพวา   0.010* 

 3. ไม่ไดอ้ยูภ่ายในและโดยรอบ    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากผลการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่ในตารางท่ี 26 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกั

อาศยัภายในตลาดนํ้ าอมัพวากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดมี้ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัอยูท่ ั้งภายในและโดยรอบตลาดนํ้ า   
อมัพวา มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัอยูภ่ายในตลาดนํ้ าอมัพวา กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั
อยูโ่ดยรอบตลาดนํ้าอมัพวาและไม่ไดอ้ยูท่ ั้งภายในและโดยรอบตลาดนํ้าอมัพวามีระดบัความเขม้แขง็ใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัภายในตลาดนํ้ าอมัพวากบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดมี้ท่ีตั้งท่ีพกั
อาศยัอยู่ทั้ งภายในและโดยรอบตลาดนํ้ าอมัพวา มีระดับความเขม้แข็งในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ทางดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัอยูภ่ายในตลาดนํ้ าอมัพวา กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั
อยู่โดยรอบตลาดนํ้ าอมัพวาและกลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัอยู่โดยรอบตลาดนํ้ าอมัพวากบักลุ่ม
ตัวอย่างท่ีไม่ได้อยู่ทั้ งภายในและโดยรอบตลาดนํ้ าอัมพวามีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที ่7 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 

 แตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 
 ไม่แตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน 
สมมติฐานที ่7.1 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพแตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน 
สมมติฐานที ่7.2 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน 
สมมติฐานที ่7.3 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน 
สมมติฐานที ่7.4 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน 
 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของไม่แตกต่างไปตามบทบาทที่มี 
 ต่อชุมชน 
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ตารางท่ี 27 ผลการเปรียบเทียบระดบัความเขม้แขง็จาํแนกตามบทบาทที่มีต่อชุมชน 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. 

โดยรวม 1. ประธานชุมชน 4.49 0.341 21.000 0.000* 

 2. รองประธานชุมชน 4.29 0.544   

 3. กรรมการชุมชน 4.21 0.542   

 4. อาสาสมคัรชุมชน 4.07 0.579   

 5. ไม่มีบทบาท 3.57 0.625   

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 1. ประธานชุมชน 4.22 0.248 7.721 0.000* 

 2. รองประธานชุมชน 4.03 0.464   

 3. กรรมการชุมชน 3.89 0.561   

 4. อาสาสมคัรชุมชน 3.89 0.528   

 5. ไม่มีบทบาท 3.69 0.554   

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 1. ประธานชุมชน 4.42 0.493 61.503 0.000* 

 2. รองประธานชุมชน 3.98 0.990   

 3. กรรมการชุมชน 3.78 0.824   

 4. อาสาสมคัรชุมชน 3.64 0.878   

 5. ไม่มีบทบาท 2.22 0.922   

การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 1. ประธานชุมชน 4.65 0.329 6.892 0.000* 

 2. รองประธานชุมชน 4.62 0.357   

 3. กรรมการชุมชน 4.60 0.403   

 4. อาสาสมคัรชุมชน 4.38 0.452   

 5. ไม่มีบทบาท 4.19 0.472   
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ตารางท่ี 27 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. 

ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 1. ประธานชุมชน 4.76 0.297 7.864 0.000* 

 2. รองประธานชุมชน 4.55 0.368   

 3. กรรมการชุมชน 4.55 0.381   

 4. อาสาสมคัรชุมชน 4.38 0.461   

 5. ไม่มีบทบาท 4.20 0.553   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 27 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความเขม้แข็งในการอนุรักษ ์

ส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบทบาทท่ีมีชุมชนต่างกนั ในภาพรวมพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบทบาทต่อชุมชนต่างกนั มีระดบัความเขม้แขง็ในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวมต่างกนั เม่ือจาํแนกตามระดบัความเขม้แข็งในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ทางด้านการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และ
ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีบทบาทต่อชุมชนต่างกนั มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วน
ร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็น
เจา้ของต่างกนั กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบทบาทต่อชุมชนสูงข้ึนมีแนวโนม้ในดา้นความเขม้แขง็ในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วม
ทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



93 
 

ตารางท่ี 28 ผลการทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคูต่ามระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษ ์

 ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา  

 การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของจาํแนกตาม 

 บทบาทท่ีมีต่อชุมชน 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ 1 2 3 4 5 

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 1. ประธานชุมชน  0.969 0.432 0.557 0.015* 

 2. รองประธานชุมชน   0.919 0.967 0.192 

 3. กรรมการชุมชน    0.998 0.084 

 4. อาสาสมคัรชุมชน     0.028* 

 5. ไม่มีบทบาท      

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 1. ประธานชุมชน  0.881 0.329 0.187 0.000* 

 2. รองประธานชุมชน   0.928 0.876 0.000* 

 3. กรรมการชุมชน    0.963 0.000* 

 4. อาสาสมคัรชุมชน     0.000* 

 5. ไม่มีบทบาท      

การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 1. ประธานชุมชน  1.000 0.973 0.851 0.161 

 2. รองประธานชุมชน   0.945 0.782 0.114 

 3. กรรมการชุมชน    0.965 0.011* 

 4. อาสาสมคัรชุมชน     0.150 

 5. ไม่มีบทบาท      

ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 1. ประธานชุมชน  0.932 0.861 9.362 0.027* 

 2. รองประธานชุมชน   1.000 0.935 0.376 

 3. กรรมการชุมชน    0.645 0.001* 

 4. อาสาสมคัรชุมชน     0.334 

 5. ไม่มีบทบาท      

* มีนยัสาํคญัาทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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จากผลการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ในตารางท่ี 28 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบทบาทต่อ
ชุมชนในฐานะประธานชุมชนและฐานะอาสาสมคัรชุมชนกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีบทบาทมีระดบัความ
เขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีบทบาทต่อชุมชนในฐานะ ประธานชุมชน รองประธานชุมชน กรรมการ
ชุมชนและอาสาสมคัรชุมชน กบั กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีบทบาทต่อชุมชน มีระดบัความเขม้แข็งในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีบทบาทต่อชุมชนในฐานะ กรรมการชุมชน กบั กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีบทบาท
ต่อชุมชน มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีบทบาทต่อชุมชนในฐานะ ประธานชุมชนและกรรมการชุมชน กับ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไม่มีบทบาทต่อชุมชน มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นความรู้สึกถึง
ความเป้นเจา้ของแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที ่8 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 

 แตกต่างไปตามอาชีพ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 
 ไม่แตกต่างไปตามอาชีพ 
สมมติฐานที ่8.1 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพแตกต่างไปตามส่ิงแวดลอ้ม 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 
 ไม่แตกต่างไปตามอาชีพ 
สมมติฐานที ่8.2 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามอาชีพ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามอาชีพ 
สมมติฐานที ่8.3 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามอาชีพ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามอาชีพ 
สมมติฐานที ่8.4 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่างไปตามอาชีพ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
 ดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของไม่แตกต่างไปตามอาชีพ 

 
ตารางท่ี 29  ผลการเปรียบเทียบระดบัความเขม้แขง็จาํแนกตามอาชีพ 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. 

โดยรวม 1. รับจา้ง 3.70 0.293 1.934 0.104 

 2. เกษตรกรรม 3.52 0.234   

 3. ขา้ราชการ 4.00 0.226   

 4. คา้ขาย 3.75 0.171   

 5. รัฐวสิาหกิจ 3.63 0.320   

 6. O TOP 4.45 0.234   
 
 

7. การท่องเท่ียวทางนํ้า 3.86 0.363   

 8. ประกอบการโฮมเสต 3.67 0.185   

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 1. รับจา้ง 3.63 0.616 2.337 0.024* 

 2. เกษตรกรรม 3.47 0.520   

 3. ขา้ราชการ 4.03 0.481   

 4. คา้ขาย 3.73 0.509   

 5. รัฐวสิาหกิจ 3.67 0.621   

 6. OTOP 4.12 0.000   

 7. การท่องเท่ียวทางนํ้า 3.70 0.144   

 8. ประกอบการโฮมเสต 3.82 0.159   
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. 

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 1. รับจา้ง 2.62 0.102 1.276 0.261 

 2. เกษตรกรรม 2.52 0.199   

 3. ขา้ราชการ 3.04 0.240   

 4. คา้ขาย 2.71 0.094   

 5. รัฐวสิาหกิจ 2.70 0.337   

 6. OTOP 4.37 0.500   

 7. การท่องเท่ียวทางนํ้า 2.93 0.287   

 8. ประกอบการโฮมเสต 2.37 0.275   

การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 1. รับจา้ง 4.29 0.414 1.668 0.116 

 2. เกษตรกรรม 4.04 0.099   

 3. ขา้ราชการ 4.38 0.115   

 4. คา้ขาย 4.27 0.036   

 5. รัฐวสิาหกิจ 4.16 0.185   

 6. O TOP 4.56 0.187   

 7. การท่องเท่ียวทางนํ้า 4.42 0.070   

 8. ประกอบการโฮมเสต 4.18 0.123   
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. 

ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 1. รับจา้ง 4.27 0.043 2.456 0.018* 

 2. เกษตรกรรม 4.06 0.120   

 3. ขา้ราชการ 4.57 0.071   

 4. คา้ขาย 4.31 0.045   

 5. รัฐวสิาหกิจ 4.01 0.138   

 6. OTOP 4.75 0.250   

 7. การท่องเท่ียวทางนํ้า 4.40 0.952   

 8. ประกอบการโฮมเสต 4.31 0.185   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 29 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัระดบัความเขม้แข็งในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ในภาพรวมไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือจาํแนกตามระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วม
ทางดา้นสติปัญญาและการมีส่วนร่วมทางดา้นอารมณ์ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ส่วนระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางดา้นกายภาพ
และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ พบความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพต่างกนั มีระดบัความเขม้แข็งในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมี
ส่วนร่วมทางดา้นกายภาพและความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของต่างกนั  
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ตารางท่ี 30  ผลการทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคูต่ามระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษ ์

 ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา  

 การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของจาํแนกตามอาชีพ 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ 1 2 3 4 5 6 7 8 

การมีส่วนร่วมทาง 1. รับจา้ง  0.958 0.234 0.957 1.000 0.928 1.000 0.990 

กายภาพ 2. เกษตรกรรม   0.093 0.640 0.995 0.922 0.967 0.861 

 3. ขา้ราชการ    0.598 0.899 1.000 0.836 0.995 

 4. คา้ขาย     1.000 0.995 1.000 1.000 

 5. รัฐวสิาหกิจ      0.993 1.000 1.000 

 6. OTOP       0.836 0.995 

 7. การท่องเท่ียวทางนํ้า        1.000 

 8. ประกอบการโฮมเสต         

ความรู้สึกถึงความ 1. รับจา้ง  0.780 0.578 1.000 0.939 0.979 0.995 1.000 

เป็นเจา้ของ 2. เกษตรกรรม   0.124 0.564 1.000 0.865 0.675 0.964 

 3. ขา้ราชการ    0.749 0.371 1.000 0.996 0.976 

 4. คา้ขาย     0.871 0.988 0.999 1.000 

 5. รัฐวสิาหกิจ      0.859 0.819 0.972 

 6. O – TOP       0.998 0.992 

 7. การท่องเท่ียวทางนํ้า        1.000 

 8. ประกอบการโฮม         

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
จากผลการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ ในตารางท่ี 30 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพ

แตกต่างกนั มีระดบัความเขม้แข็งในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพและ
ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานที ่9 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 
 แตกต่างไปตามรายได ้
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 
 ไม่แตกต่างไปตามรายได ้
สมมติฐานที ่9.1 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพแตกต่างไปตามรายได ้
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามรายได ้
สมมติฐานที ่9.2 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามรายได ้
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามรายได ้
สมมติฐานที ่9.3 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามรายได ้
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามรายได ้
สมมติฐานที ่9.4 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่างไปตามรายได ้
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของไม่แตกต่างไปตามรายได ้
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ตารางท่ี 31 ผลการเปรียบเทียบระดบัความเขม้แขง็จาํแนกตามรายได ้
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. r R2 

โดยรวม 1. 0   - 10,000 บาท 3.75 0.677 1.053 1.053 -0.028 0.21% 

 2. 10,001 – 20,000 บาท 3.67 0.663     

 3. 20,001 – 30,000 บาท 3.84 0.739     

 4. 30,001 – 40,000 บาท 3.72 0.631     

 5. 40,001 – 50,000 บาท 3.68 0.000     

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 1. 0   - 10,000 บาท 3.72 0.552 0.988 0.414 -0.048 0.23% 

 2. 10,001 – 20,000 บาท 3.58 0.568     

 3. 20,001 – 30,000 บาท 3.71 0.647     

 4. 30,001 – 40,000 บาท 3.75 0.408     

 5. 40,001 – 50,000 บาท 3.62 0.000     

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 1. 0   - 10,000 บาท 2.67 1.190 0.757 0.554 0.033 0.11% 

 2. 10,001 – 20,000 บาท 2.69 1.033     

 3. 20,001 – 30,000 บาท 2.91 1.193     

 4. 30,001 – 40,000 บาท 2.03 0.986     

 5. 40,001 – 50,000 บาท 3.37 0.000     

การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 1. 0   - 10,000 บาท 4.30 0.429 1.387 0.238 -0.057 0.32% 

 2. 10,001 – 20,000 บาท 4.20 0.530     

 3. 20,001 – 30,000 บาท 4.21 0.583     

 4. 30,001 – 40,000 บาท 4.59 0.534     

 5. 40,001 – 50,000 บาท 4.00 0.000     
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ตารางท่ี 31 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. r R2 

ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 1. 0   - 10,000 บาท 4.32 0.537 1.083 0.365 -0.040 0.16% 

 2. 10,001 – 20,000 บาท 4.21 0.524     

 3. 20,001 – 30,000 บาท 4.30 0.535     

 4. 30,001 – 40,000 บาท 4.53 0.524     

 5. 40,001 – 50,000 บาท 3.75 0.000     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 31 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัระดบัความเขม้แขง็ ในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้างกนั ในภาพรวม ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งลอ้มทางดา้นการมี
ส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความ
เป็นเจา้ของ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาจากค่าสหสัมพนัธ์
ในภาพรวม พบว่า รายไดไ้ม่มีสหสัมพนัธ์กบัระดบัความเขม้แข็งในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือจาํแนก เป็นรายขอ้ ตามระดับความเขม้แข็งในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์
และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ ไม่มีสหสมัพนัธ์กบัรายได ้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานที ่10 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 

 แตกต่างไปตามระยะเวลาในการอาศยั/ประกอบอาชีพอยูภ่ายในชุมชน 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม       
  ไม่แตกต่างไปตามระยะเวลาในการอาศยั/ประกอบอาชีพอยูภ่ายในชุมชน 
สมมติฐานที ่10.1 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพแตกต่างไปตามระยะเวลาในการ/ 
 ประกอบอาชีพอยูภ่ายในชุมชน 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามระยะเวลาในการ/ 
 ประกอบอาชีพอยูภ่ายในชุมชน 
สมมติฐานที ่10.2 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามระยะเวลาในการอาศยั/
ประกอบอาชีพอยูภ่ายในชุมชน 

สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามระยะเวลาในการ
อาศยั/ประกอบอาชีพอยูภ่ายในชุมชน 

สมมติฐานที ่10.3 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามระยะเวลาในการอาศยั/
ประกอบอาชีพอยูภ่ายในชุมชน 

สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามระยะเวลาในการอาศยั/
ประกอบอาชีพอยูภ่ายในชุมชน 

สมมติฐานที ่10.4 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่างไปตามระยะเวลาในการอาศยั/
ประกอบอาชีพอยูภ่ายในชุมชน 

สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของไม่แตกต่างไปตามระยะเวลาในการ
อาศยั/ประกอบอาชีพอยูภ่ายในชุมชน 
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ตารางท่ี 32  ผลการเปรียบเทียบระดบัความเขม้แขง็จาํแนกตามระยะเวลาในการอาศยั/ 
                ประกอบอาชีพอยูภ่ายในชุมชน 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. r R2 

โดยรวม 1. ตํ่ากวา่ 10 ปี 3.55 0.616 4.716 0.159 0.1 0.06% 

 2. 11 – 20 ปี 3.71 0.585     

 3. 21 – 30 ปี 3.93 0.736     

 4. 31 – 40 ปี 3.67 0.684     

 5. มากกวา่  40 ปี ข้ึนไป 3.83 0.708     

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 1. ตํ่ากวา่ 10 ปี 3.49 0.629 4.172 0.003* 0.151** 2.28% 

 2. 11 – 20 ปี 3.66 0.429     

 3. 21 – 30 ปี 3.79 0.650     

 4. 31 – 40 ปี 3.82 0.543     

 5. มากกวา่  40 ปี ข้ึนไป 3.64 0.531     

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 1. ตํ่ากวา่ 10 ปี 2.18 0.939 6.564 0.000* 0.184** 3.38% 

 2. 11 – 20 ปี 2.72 0.950     

 3. 21 – 30 ปี 3.03 1.268     

 4. 31 – 40 ปี 2.57 1.135     

 5. มากกวา่  40 ปี ข้ึนไป 2.19 1.247     

การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 1. ตํ่ากวา่ 10 ปี 4.25 0.424 6.564 0.451 0.040 0.16% 

 2. 11 – 20 ปี 4.21 0.425     

 3. 21 – 30 ปี 4.36 0.492     

 4. 31 – 40 ปี 4.23 0.509     

 5. มากกวา่  40 ปี ข้ึนไป 4.29 0.499     
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ตารางท่ี 32 (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. F Sig. r R2 

ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 1. ตํ่ากวา่ 10 ปี 4.32 0.475 1.564 0.183 0.025 0.06% 

 2. 11 – 20 ปี 4.18 0.536     

 3. 21 – 30 ปี 4.39 0.536     

 4. 31 – 40 ปี 4.24 0.550     

 5. มากกวา่  40 ปี ข้ึนไป 4.32 0.556     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 32 พบว่า การทดสอบสมมมติฐานเก่ียวกบัระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในชุมชนแตกต่างกนัใน
ภาพรวมไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือจาํแนกตามตามระดบัความ
เขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพและการมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
พบว่ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาในการ
อาศยัหรือประกอบอาชีพภายในชุมชนต่างกนั มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้น
การมีส่วนร่วมทางกายภาพและการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาต่างกนั ส่วนระดบัความเขม้แข็งในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ ไม่พบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาค่าสหสัมพนัธ์ พบว่า ในภาพรวม ระยะเวลา
ในการอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในชุมชนไม่มีสหสัมพนัธ์กบัระดบัความเขม้แข็งในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระยะเวลาในการอาศยั
หรือประกอบอาชีพภายในชุมชนมีสหสัมพนัธ์กับระดับความเขม้แข็งในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
ทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพและการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาต่างแปรผนัตรง อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ ระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในชุมชนสูง ระดบัความ
เขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพและการมีส่วนร่วมทางสติปัญญา
สูง และใชร้ะยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในชุมชนกาํหนดระดบัความเขม้แขง็ในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทางด้านการมีส่วนร่วมทางกายภาพและการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาได้เพียง
เล็กน้อย ร้อยละ 2.28 และร้อยละ  3.38 ตามลาํดบั ส่วนระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพ
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ภายในชุมชนไม่มีสหสัมพนัธ์กบัระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วม
ทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางท่ี 33  ผลการทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคูต่ามระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษ ์

 ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพและการมีส่วนร่วมทางสติปัญญา  

 จาํแนกตามระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในชุมชน 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ 1 2 3 4 5 

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 1. ตํ่ากวา่ 10 ปี  0.058 0.415 0.709 0.006* 

 2. 11 – 20 ปี   0.968 0.819 0.995 

 3. 21 – 30 ปี    0.995 0.834 

 4. 31 – 40 ปี     0.549 

 5. มากกวา่ 40 ปี ข้ึนไป      

การมีส่วนร่วมทาง 1. ตํ่ากวา่ 10 ปี  0.061 0.002* 0.448 0.001* 

 2. 11 – 20 ปี   0.695 0.964 0.876 

 3. 21 – 30 ปี    0.371 0.980 

 4. 31 – 40 ปี     0.519 

 5. มากกวา่ 40 ปี ข้ึนไป      

* มีนยัสาํคญัาทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
จากผลการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ในตารางที่ 33 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัหรือ

ประกอบอาชีพภายในชุมชนต่กว่า 10 ปี กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัหรือประกอบอาชีพในชุมชนมากกว่า 
40 ปี ข้ึนไป มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วม ทางกายภาพ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กลุ่มตวัอย่างท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในชุมชนตํ่ากว่า 10 ปี กบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีอาศยัหรือประกอบอาชีพในชุมชน 21 – 30 ปี และ มากกว่า 40 ปี ข้ึนไป มีระดบัความเขม้แขง็
ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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สมมติฐานที ่11 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 
 แตกต่างไปตามพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวม 
 ไม่แตกต่างไปตามพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ 
สมมติฐานที ่11.1 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพแตกต่างไปตามพื้นท่ีในการ 
 ประกอบอาชีพ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมี 

 ส่วนร่วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ 
สมมติฐานที ่11.2 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

 ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามพื้นท่ีในการ 
 ประกอบอาชีพ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมี 
 ส่วนร่วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ 
สมมติฐานที ่11.3 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามพื้นท่ีในการ 
 ประกอบอาชีพ 
สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการ 

 มีส่วนร่วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ 
สมมติฐานที ่11.4 ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษ ์

ส่ิงแวดลอ้มดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่างไปตามพื้นท่ีใน
การประกอบอาชีพ 

สมมติฐานวา่ง : ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้น 
 ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของไม่แตกต่างไปตามพื้นท่ีในการ 
 ประกอบอาชีพ 
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ตารางท่ี 34 ผลการเปรียบเทียบระดบัความเขม้แขง็จาํแนกตามพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ X S.D. t Sig. 

โดยรวม 1. ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้า 3.77 0.666 1.239 0.091 

 2. ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํ้า 3.68 0.689   

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 1. ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้า 3.76 0.582 -1.97 0.050* 

 2. ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํ้า 3.64 0.530   

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 1. ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้า 2.76 1.162 1.390 0.165 

 2. ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํ้า 2.59 1.139   

การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 1. ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้า 4.30 0.442 1.440 0.151 

 2. ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํ้า 4.23 0.508   

ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 1. ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้า 4.38 0.479 4.096 0.000* 

 2. ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํ้า 4.16 0.581   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 34 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัระดบัความเขม้แข็งในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีพื้นท่ีในการประกอบอาชีพแตกต่างกัน ในภาพรวม ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือจาํแนกตามระดับความเขม้แข็ง ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพและความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ มีความแตกต่างอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพ แตกต่างกนัมีระดบัความ
เขม้แข็งในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ และความรู้สึกถึงความเป็น
เจา้ของต่างกนั ส่วนระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญา
และการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



108 
 

ตอนที ่3 การทาํนายค่าตัวแปรตาม 
เป็นตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ตวัแปรในลกัษณะโครงสร้างความสัมพนัธ์แบบ 

เป็นเหตุ เป็นผล ดว้ยตวัแบบการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุคุณ (Multiple/Simple linear regression)   
ณ ระดบันยัสาํคญั  (level of significance: α)   ท่ี 0.05 นาํเสนอผลงานในรูปแบบของตารางที่  35 ถึง
ตารางท่ี  36 ตามลาํดบั  โดย กาํหนดให ้
 

Ŷ      
 

ŷ   = ค่าทาํนายของตวัแปรตาม 
α  =  ค่าคงท่ี 
ß1  =  ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยท่ี 1 
X1  =  ตวัแปรอิสระตวัท่ี 1  
ß2  =  ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยท่ี 2 
X2  =  ตวัแปรอิสระตวัท่ี 2 
ßN   =  ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยท่ี n 
Xn  =  ตวัแปรอิสระตวัท่ี n 
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ตารางท่ี 35 ความสมัพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ระหวา่งตวัแปรอิสระ  – การมีส่วนร่วมทางกายภาพ  
 

ตวัแปรอสิระ B Std.Error Beta t/F Sig. 

(ค่าคงท่ี) 3.523 0.065  53.955 .000 
ระยะเวลาในการอาศยั/ประกอบอาชีพในชุมชน 0.055 0.018 0.151 2.958 .003* 

 
ดงันั้น จะได ้สมการ 
 

Ŷ    ß  
 

α = 3.523 
ß = 0.151 

 
Ŷ  3.523 0.151   

 
 

เม่ือ    ŷ = ค่าทาํนายของการมีส่วนร่วมทางกายภาพ 
 X = ระยะเวลาในการอาศยั/ประกอบอาชีพในชุมชน (ตวัทาํนาย) 
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ตารางท่ี 36 ความสมัพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ระหวา่งตวัแปรอิสระ  –  การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
 

ตวัแปรอสิระ B Std.Error Beta t/F Sig. 

(ค่าคงท่ี) 2.337 0.147  15.895 0.000 

อาย ุ -0.063 0.054 -0.071 -1.169 0.243 

ระยะเวลาในการอาศยั/ประกอบอาชีพใน 0.165 0.045 0.223 3.673 0.000* 

 
ดงันั้น จะได ้สมการ 
 

Ŷ    ß  
 

α = 2.337 
ß = 0.223 

 
Ŷ  2.337  0.223   

 
เม่ือ    ŷ = ค่าทาํนายของการมีส่วนร่วมทางกายภาพ 

 X = ระยะเวลาในการอาศยั/ประกอบอาชีพในชุมชน (ตวัทาํนาย) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



111 
 

 
บทที ่5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กรณีศึกษา ตลาดนํ้า
อมัพวา อาํเภออมัพวา ตาํบลอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ  (Survey research)   
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1.  ศึกษาประวติัความเป็นมาและการก่อตั้งตลาดนํ้ าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 

2.  ศึกษาระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนท่ีอาศยัอยูภ่ายในตลาดนํ้ าอมัพวาในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ การจัดการขยะ, การดูแลรักษาคลอง, การปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไมแ้ละ
มลภาวะทางเสียง 

3.  ทดสอบสมมติฐานของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อายุภูมิลาํเนา 
การศึกษา บริเวณท่ีตั้ งท่ีพกัอาศัย/ประกอบอาชีพ ท่ีพกัอาศัย บทบาทท่ีมีต่อชุมชน อาชีพ รายได ้
ระยะเวลาในการอาศยั/ประกอบอาชีพภายในชุมชน และพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ และตวัแปรตาม 
คือ การมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางดา้นสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางดา้นอารมณ์และ
ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 

4.  เสนอแนะการสร้างความเขม้แขง็ของประชาชนท่ีอาศยัอยูภ่ายในตลาดนํ้ า อมัพวาในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

โดยมีสมมติฐานหลกั 11 ประการ ไดแ้ก่ 
1.  ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามเพศ 
2.  ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามอาย ุ
3.  ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามภูมิลาํเนา 
4.  ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามการศึกษา 
5.  ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามบริเวณท่ีตั้งท่ีพกั

อาศยั/ประกอบอาชีพ 
6.  ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 
7.  ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อ

ชุมชน 
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8.  ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามอาชีพ 
9.  ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามรายได ้
10.  ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามระยะเวลาในการ

อาศยั/ประกอบอาชีพภายในชุมชน  
11.  ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างไปตามพื้นท่ีในการ

ประกอบอาชีพ 
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร คือ ประชาชนในพื้นท่ีตลาดนํ้าอมัพวา ตาํบลอมัพวา 

อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยพื้นท่ีทั้งหมด ประชาชนดว้ยชุมชน 5 ชุมชน อนัไดแ้ก่ ชุมชน
ประชาอุทิศ, ชุมชนโรงเจ, ชุมชนตลาดอมัพวา, ชุมชนวดัอมัพวนัและชุมชนคลองอมัพวา รวมไปถึง
ประชาชนในชุมชนใกลเ้คียง ไดแ้ก่  ชุมชนบางจาก, ชุมชนบา้นหวัแหลม, ชุมชนริมเข่ือน, ชุมชนบาง
กระพอ้ม 1 และชุมชนบางกระพอ้ม 2  และประชาชนจากสถานที่อ่ืนท่ีเขา้มาประกอบอาชีพภายใน
ตลาดนํ้าอมัพวา จาํนวน 375 ตวัอยา่ง และใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเพื่อใชว้ดัระดบัความ
เขม้แขง็ และส่วนสุดทา้ยเป็นคาํถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาขยะ การ
ดูแลรักษาคลอง การปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไมแ้ละมลภาวะทางเสียง ผูว้ิจยัไดท้ดลองแจกแบบสอบถาม
กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ชุดแบบสอบถามเพื่อทดสอบค่าความเช่ือมัน่ เม่ือนาํมาทดสอบค่าความ
เช่ือมัน่ท่ี α = 0. 891 ผูว้ิจยัจึงนาํแบบสอบถามส่วนท่ีเหลือไปแจกแก่กลุ่มตวัอยา่งและผูว้ิจยัไดร้วบรวม
แบบสอบถามจนครบจาํนวน 375 ชุด ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ทั้งหมดไดน้าํมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมการ
คาํนวณสาํเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อวิเคราะห์หาค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวม
ไปถึงการทดสอบสมมติฐาน โดย One – way anovas ทดสอบค่า t – test และ f – test การทดสอบหาค่า
ความแตกต่างรายคู่ (Scheffé’s method) ใชก้ารทดสอบค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวั
แปรตาม (Correlations) และใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ตวัแปรในลกัษณะโครงสร้าง
ความสมัพนัธแ์บบ เป็นเหตุ เป็นผล ดว้ยตวัแบบการถดถอยเชิงเสน้ตรงแบบพหุคุณ (Multiple linear 
regression)  
 

สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กรณีศึกษา ตลาด

นํ้ าอมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม สามารถสรุปผลการวิจยัตามลกัษณะของ
กลุ่มตวัอย่าง อนัไดแ้ก่ สถานภาพทางประชากร สถานะภาพทางสังคม สถานะภาพทางเศรษฐกิจและ
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สถานภาพอ่ืนๆ ตามระดบัความเขม้แข็งของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วน
ร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็น
เจา้ของ 

กลุ่มตวัอยา่งมีสัดส่วนเพศชายใกลเ้คียงกบัเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง  31 – 40 ปี   
มีภูมิลาํเนาอยู่ตาํบลอัมพวาและมีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา มีบริเวณท่ีตั้ งท่ีพกัอาศัยหรือ
ประกอบอาชีพติดกบัถนนและมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่อยู่ภายในตลาดนํ้ าอมัพวาแต่ส่วนใหญ่ไม่มี
บทบาทใดต่อชุมชน  มีสดัส่วนผูป้ระกอบอาชีพ คา้ขายและรับจา้งใกลเ้คียงกนัและจดัอยูใ่นผูมี้รายไดต้ ํ่า
กว่า 10,000 บาท มีระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในชุมชนมากกว่า 40 ปี และประกอบ
อาชีพทั้งในและนอกตลาดนํ้าอมัพวาในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั ดงันั้น สามารถสรุปผลการวิจยัตามระดบั
ความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมีส่วนร่วม ทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ ไดด้งัน้ี 

 
1.  ระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวมแตกต่างกนัไปตาม ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั 

(α = 0.002) และบทบาทท่ีมีต่อชุมชน (α = 0.000) 
2.  ระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพของกลุ่ม

ตวัอยา่งมีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ ในระดบั มาก 
เม่ือจาํแนกตามตวัแปรอิสระ พบว่า ระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมีส่วนร่วม
ทางกายภาพ แตกต่างไปตาม ภูมิลาํเนา (α = 0.007) ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั (α = 0.009) บทบาทท่ีมีต่อชุมชน 
(α = 0.000) อาชีพ (α = 0.024) ระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพในชุมชน (α = 0.003) และ
พื้นท่ีในการประกอบอาชีพ (α = 0.050) 

3.  ระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาของกลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญา ในระดบั ปาน
กลาง เม่ือจาํแนกตามตวัแปรอิสระ พบว่า ระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมีส่วน
ร่วมทางสติปัญญา แตกต่างไปตาม  อาย ุ(α = 0.001) ภูมิลาํเนา (α = 0.000) ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั (α = 0.002) 
บทบาทท่ีมีต่อชุมชน (α = 0.000) และระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอชีพในชุมชน (α = 0.000) 

4.  ระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ของกลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ ในระดบั มาก 
เม่ือจาํแนกตามตวัแปรอิสระ พบว่า ระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการมีส่วนร่วม
ทางอารมณ์ แตกต่างไปตาม ภูมิลาํเนา (α = 0.039) ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั (α = 0.000) และบทบาทท่ีมีต่อ
ชุมชน (α = 0.000) 
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5.  ระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ ของกลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของอยูใ่นระดบั 
มากท่ีสุด เม่ือจาํแนกตาม ตวัแปรอิสระ พบว่า ระดับความเขม้แข็งในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มด้าน
ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ แตกต่างไปตาม ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั (α = 0.000) บทบาทท่ีมีต่อชุมชน        
(α = 0.000) อาชีพ (α = 0.018) และพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ (0.000) 

 
เม่ือพิจารณาจากตวัแปรอิสระเปรียบเทียบกบัระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
1.  จากผลการวิจยั พบว่า เพศหญิงมีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้น

การมีส่วนร่วมทางกายภาพและการมีส่วนร่วมทางสติปัญญามากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายมีระดบั
ความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็น
เจา้ของมากกวา่เพศหญิง 

2.  จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งในช่วงอายรุะหว่าง 51 – 60 ปี มีระดบัความเขม้แขง็ใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพมากที่สุดในกลุ่ม ส่วนกลุ่มตวัอยา่งช่วงอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี มีระดบัความเขม้แข็งในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทาง
สติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของมากท่ีสุดในกลุ่ม ในขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหว่าง 21 – 30 ปี มีระดบัความเขม้แขง็ทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วน
ร่วมทางสติปัญญาและความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ น้อยท่ีสุดในกลุ่ม ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทางดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์
นอ้ยท่ีสุดในกลุ่ม 

3.  จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิลาํเนาจากตาํบลอมัพวามีระดบัความเขม้แขง็ใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วน
ร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ มากกว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิลาํเนามาจากตาํบลหรือ
จงัหวดัอ่ืน 

4.  จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษามีระดบัความ
เขม้แข็งในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทางด้านการมีส่วนร่วมทางกายภาพมากที่สุดในกลุ่ม ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็น
เจา้ของมากท่ีสุดในกลุ่ม ในขณะท่ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษามีระดบัความเขม้แขง็
ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาและการมี
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ส่วนร่วมทางอารมณ์ น้อยท่ีสุดในกลุ่ม ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาในระดบัอนุปริญญา มีระดบั
ความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ นอ้ยท่ีสุดในกลุ่ม 

5.  จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัหรือประกอบอาชีพบริเวณ
ริมนํ้ ามีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพมากที่สุดใน
กลุ่ม กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัหรือประกอบอาชีพอยูติ่ดกบัถนนและริมนํ้ ามีระดบัความเขม้แขง็
ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาและการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ มาก
ท่ีสุดในกลุ่ม ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีม่ีบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัหรือประกอบอาชีพติดกบัถนนมีระดบัความ
เขม้แขง็ทางดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของมากท่ีสุดในกลุ่ม ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบริเวณท่ีตั้งท่ี
พกัอาศยัหรือประกอบอาชีพติดถนนมีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วน
ร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาและการมีส่วนร่วมทางอารมณ์น้อยท่ีสุดในกลุ่ม ส่วน
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีบริเวณท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัและประกอบอาชีพอยู่บริเวณริมนํ้ าและติดถนนมีระดบัความ
เขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของนอ้ยท่ีสุดนอ้ยกลุ่ม 

6.  จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัอยูภ่ายในตลาดนํ้ า    อมัพวามีระดบั
ความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่วมทางกายภาย การมีส่วนร่วมทาง
สติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ มากท่ีสุดในกลุ่ม ในขณะท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีท่ีตั้ งท่ีพักอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลตาํบลอัมพวามีระดับความเข้มแข็งในการอนุรัก
ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาย การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์
และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของนอ้ยท่ีสุดในกลุ่ม 

7.  จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบทบาทเป็นประธานชุมชนมีระดบัความเขม้แขง็ใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วน
ร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ มากท่ีสุดในกลุ่ม ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มี
บทบาทใดเลย     มีระดบัความเขม้แข็งในการอนุรักส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ   
การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของนอ้ยท่ีสุดใน
กลุ่ม 

8.  จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพ ผลิตสินคา้ OTOP มีระดบัความเขม้แขง็ใน
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วน
ร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ มากท่ีสุดในกลุ่ม ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบ
อาชีพเกษตรกร มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพและ
การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ นอ้ยท่ีสุดในกลุ่ม กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบการโฮมสเต มีระดบัความเขม้แขง็
ในการอนุรักส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาน้อยท่ีสุดในกลุ่ม ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ี
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ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักส่ิงแวดลอ้มทางดา้นความรู้สึกถึงความ
เป็นเจา้ของนอ้ยท่ีสุดในกลุ่ม 

9.  จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดใ้นช่วง  30,001 – 40,000 บาท   มีระดบัความ
เขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และ
ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ        มากท่ีสุดในกลุ่ม ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดใ้นช่วง 40,001 – 
50,000 บาท       มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
มากท่ีสุดในกลุ่ม ในขณะท่ี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดใ้นช่วง       10,001 – 20,000 บาท มีระดบัความ
เขม้แขง็ในการอนุรักส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ ในระดบันอ้ยท่ีสุดในกลุ่ม กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายไดใ้นช่วง  30,001 – 40,000 บาท มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักส่ิงแวดลอ้มทางดา้น
การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา นอ้ยท่ีสุดในกลุ่ม ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดใ้นช่วง  40,001 – 50,000 
บาท มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึก
ถึงความเป็นเจา้ของ นอ้ยท่ีสุดในกลุ่ม 

10.  จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพใน
ชุมชน 21 – 30 ปี มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ 
การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ มากท่ีสุดใน
กลุ่ม ในขณะท่ี กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพในชุมชน ตํ่ากว่า 10 ปี          
มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ และการมีส่วนร่วม
ทางสติปัญญาน้อยท่ีสุดในกลุ่ม ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพใน
ชุมชน 11 – 20 ปี มีระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์และ
ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ นอ้ยท่ีสุดในกลุ่ม 

11.  จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้ าอมัพวามีระดบัความ
เขม้แข็งในการอนุรักส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา     
การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ มากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพ
ภายนอกตลาดนํ้าอมัพวา 

 
ผลจากการทดสอบหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม (Pearson 

Correlation) พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพในชุมชน (0.151) เป็นร้อยละ 2.87 
และตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้น
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การมีส่วนร่วมทางสติปัญญา คือ ระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพในชุมชน เช่นกนั (0.184) 
คิดเป็นร้อยละ 3.38  

 
ผลการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่ (Scheffé’s method) พบวา่ 
1.  ระดบัความเขม้แข็งในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ 

แตกต่างไปตาม ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั (กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัอยูภ่ายในตลาดนํ้ าอมัพวา กบั ไม่ไดอ้ยู่
ภายในและโดยรอบตลาดนํ้ าอมัพวา α = 0.010) บทบาทท่ีมีต่อชุมชน (กลุ่มตวัอย่างท่ีมีบทบาท 
ประธานชุมชน กบั ไม่มีบทบาทในชุมชน α = 0.015 และ อาสาสมคัรชุมชน กบั ไม่มีบทบาทในชุมชน 
α = 0.028) และ ระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพในชุมชน (กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัหรือประกอบ
อาชีพในชุมชน ตํ่ากวา่ 10 ปี กบั มากกวา่ 40 ปี α = 0.006)  

2.  ระดบัความเขม้แข็งในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
แตกต่างไปตาม อาย ุ(กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี กบั 31 – 40 ปี α = 0.002 และ   31 – 40 ปี กบั 41 
– 50 ปี และ 51 – 60 ปี α = 0.041) ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั (กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัอยูภ่ายในตลาดนํ้ า
อมัพวา กบั ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัอยู่ภายนอกตลาดนํ้ าอมัพวาและไม่ไดอ้ยู่ทั้งภายในและโดยรอบตลาดนํ้ า
อมัพวา α = 0.003 และ 0.000 ตามลาํดบั) บทบาทท่ีมีต่อชุมชน (กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบทบาทต่อชุมชนใน
ฐานะ ประธานชุมชน รองประธานชุมชน กรรมการชุมชน และอาสาสมคัรชุมชน กบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่
มีบทบาทในชุมชน α = 0.000) และระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพในชุมชน (ตํ่ากว่า 10 ปี 
กบั 21 – 30 ปี และมากกวา่ 40 ปี α = 0.002 และ 0.001 ตามลาํดบั) 

3.  ระดบัความเขม้แขง้ในการนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ แตกต่าง
ไปตาม ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั (กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัอยูภ่ายในตลาดนํ้ าอมัพวา กบั โดยรอบตลาดนํ้ า
อมัพวา α = 0.002) และบทบาทท่ีมีต่อชุมชน (กลุ่มตวัอย่างท่ีมีบทบาทต่อชุมชนในฐานะ กรรมการ
ชุมชน กบั ไม่มีบทบาทต่อชุมชน α = 0.011) 

4.  ระดบัความเขม้แขง็ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 
แตกต่างไปตาม ท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั (กลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัอยุ่ภายในตลาดนํ้ าอมัพวา กบั กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยัอยูโ่ดยรอบตลาดนํ้ าอมัพวา α = 0.000 และ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั
อยู่โดยรอบตลาดนํ้ าอัมพวา กับ กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้อยู่ทั้ งภายในและโดยรอบตลาดนํ้ าอัมพวา             
(α = 0.001) และ บทบาทท่ีมีต่อชุมชน (กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบทบาทต่อชุมชนในฐานะ ประธานชุมชน 
กรรมการชุมชน กบั กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีบทบาทต่อชุมชน α = 0.027 และ 0.001 ตามลาํดบั) 
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ผลการวิเคราะห์การทาํนายค่าตวัแปรตามดว้ยตวัแบบทางคณิตศาสตร์ในลกัษณะโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์แบบ เป็นเหตุ เป็นผล ดว้ยตวัแบบการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุคุณ (Multiple/Simple 
linear regression) พบวา่ ระยะเวลาในการอาศยัหรือประกอบอาชีพในชุมชนตวัแปรอิสระท่ีใชพ้ยากรณ์
ค่าความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพและการมี
ส่วนร่วมทางสติปัญญา 
 
อภิปรายผลการวจัิย  

1.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัความเขม้แข็งของประชาชนในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางดา้นสติปัญญาแตกต่างกนัไปตามอาย ุอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ อาํภรณ์ ช่างเกวียน (2540) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี
สัมพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาป่าชายเลนชุมชน ตาํบลเขาไมแ้กว้ อาํเภอ 
สิเกา จงัหวดัตรัง พบวา่ อายเุป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาป่าชาย
เลนชุมชนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพดา้น การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาและ การมี
ส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามภูมิลาํเนา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัเร่ือง จิตสาํนึกของประชาชนต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กรณีศึกษาความรู้ความเขา้ใจของชาว
กรุงเทพฯท่ีมีต่อเร่ืองนํ้าและนํ้าเสีย ใชเ้ขตพญาไท กรุงเทพฯ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นชาวกรุงเทพฯนั้น 
มีความตระหนกัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้งสูง 

3.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าระดบัความเขม้แข็งของประชาชนในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มส่ิงแวดลอ้มโดยรวม ทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่างไปตามท่ีตั้งท่ีพกัอาศยั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานนวิจยัของ อโนชา วิปุลากร (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ความเขม้แขง็ของชุมทอ้งถ่ินในการจดัการมูลฝอยภายใตแ้นวคิดประชาสงัคม : กรณีศึกษาชุมชนกาํแพง
เมือง เทศบาลนครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง พบว่า กนั ความเป็นชุมชนท่ีผูค้นไดแ้สดงความรู้สึกร่วมกนัว่า
เป็นพวกเดียวกนัเป็นองคป์ระกอบของความเป็นประชาสงัคม  

4.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัความเขม้แข็งของประชาชนในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มส่ิงแวดลอ้มโดยรวม ทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
การมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยั ชีวะศิริ (2544) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 
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ความเขม้แข็งในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นท่ีชุมชนบา้นท่าโป่ง ตาํบลหนองหาร อาํเภอ     
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า บทบาทผูน้าํชุมชนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความเขม้แข็งในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และ งานวิจยัของ จาํลอง โพธ์ิบุญ (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ความเขม้แขง็
ของชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนวดัพระประทานพร และชุมชนบา้น
นาเก่า เขตเทศบาลตาํบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี และชุมชนวดักลาง เขตบางกะปิ พบว่า ผูน้าํชุมชน
เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลความเขม้แข็งของชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 
0.05 

5.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัความเขม้แข็งของประชาชนในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพและความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่าง
ไปตามอาชีพ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ การศึกษาของ           
จิระพชัร์ คูเลิศตระกูล (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ความเขม้แขง็ของประชาชน ในการจดัการขยะมูลฝอย 
เทศบาลตาํบลลูกแก อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี จากผลวิจยัพบว่า ระดับความเขม้แข็งของ
ประชาชนในการขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวม แตกต่างไปตามอาชีพหลกัของครัวเรือน อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการศึกษาของ วฒัน์สิริ ศกัด์ิวิโรจน์ (2547)   ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม : กรณีศึกษา แม่นํ้ าแม่กลอง จงัหวดั
ราชบุรี พบว่า อาชีพ เป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

6.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัความเขม้แข็งของประชาชนในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพและการมีส่วนร่วมทางอารมณ์แตกต่างไป
ตามระยะเวลาในการอาศยัและประกอบอาชีพในชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ จิระพชัร์ คูเลิศ
ตระกลู (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ความเขม้แขง็ของประชาชน ในการจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลตาํบลลูก
แก อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี จากผลวิจยัพบว่า ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการขยะ
มูลฝอยชุมชนโดยรวม แตกต่างกบัตามระยะเวลาในการตั้งบา้นเรือน 

7.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัความเขม้แข็งของประชาชนในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มส่ิงแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพและความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของแตกต่าง
ไปตามพื้นท่ีในการประกอบอาชีพ  
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทาง

กายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่ีพกัอาศยัหรือสถานประกอบการของ
กลุ่มตวัอยา่งมีกระบวนการอยา่งใดอยา่งหน่ึงในการจดัการนํ้าเสียก่อนท้ิง การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นการ
ส่งเสริมการปลูกตน้ไมท่ี้ทางชุมชนหรือเทศบาลจดัข้ึนและการเขา้ร่วมการประชุมเร่ืองการแกปั้ญหา
มลภาวะทางเสียงจากเรือนาํเท่ียวท่ีทางชุมชนหรือเทศบาลจดัข้ึน อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น ในส่วน
ของการจดัการนํ้าเสียก่อนท้ิง อาจนาํกฏหมายเขา้มาบงัคบัใชอ้ยา่งเขม้งวดในกรณีท่ีเป็นท่ีพกัหรือสถาน
ประกอบการที่เร่ิมดาํเนินการใหม่แต่สําหรับท่ีพกัหรือสถานประกอบการที่มีอยู่เดิมก่อนการออกกฏ
เทศบาลเร่ืองการติดตั้งกระบวนการบาํบดันํ้ าเสียอาจจะไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองน้ีรวมทั้งการเขา้ร่วม
กิจกรรมการปลูกตน้ไมน้ั้น ควรเป็นการ        ขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนมากกว่า อาจเป็น
การจดักิจกรรมการรณรงคข้ึ์น เช่น การถือโอกาสในวนัส่ิงแวดลอ้มโลกจดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มข้ึน 
อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวไปพร้อมๆกนัโดยอาจใหน้กัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจดั
ข้ึนดว้ย ทั้งน้ีอาจเป็นการสร้างจิตสาํนึกท่ีดีของนกัท่องเท่ียวต่อตลาดนํ้ าดว้ย หรืออาจเป็นการให้รางวลั
ชุมชนดีเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหป้ระชาชนมีแรงผลกัดนั ส่วนการเขา้ร่วมเร่ืองการแกปั้ญหามลภาวะ
ทางเสียง หากจะปรับปรุงตรงส่วนน้ี ควรใหมี้การเสริมสร้างพลงัชุมชน โดยการ เพิ่มประสบการณ์และ
ความสามารถใหก้บัสมาชิกในชุมชน (วนัชยั ธรรมสัจการ 2543 : 194 – 195) เช่น เม่ือมีปัญหาทางดา้น
มลภาวะทางเสียงเกิดข้ึน กค็วรจะมีการจดัประชุม เพื่อสาํรวจปัญหา ความตอ้งการของประชาชนใหผู้ท่ี้
มีความเดือดร้อนจากปัญหาดงักล่าวไดเ้ขา้มามีส่วนในการแกไ้ขปัญหาจริงๆ เพื่อปัญหานั้นๆ จะไดรั้บ
การแกไ้ขใหต้รงจุดและเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 

2.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการมีส่วนร่วมทาง
สติปัญญาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกบัมาตรการการแกไ้ขปัญหาเสียงดงัเกินขนาดจากเรือนาํเท่ียวภายในตลาดนํ้ า การมีส่วนในการ
ตดัสินใจในการใชม้าตรการในการบาํรุงรักษาตน้ไมบ้ริเวณตลาดนํ้ า และการมีส่วนร่วมในการตดัสิน
มติท่ีประชุมท่ีทางชุมชนหรือเทศบาลจดัข้ึนในมาตรการการแกไ้ขปัญหาเสียงดงัเกินขนาดจากเรือนาํ
เท่ียว อยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนการเสนอแนะแนวทางในการจดัการขยะภายในตลาดนํ้าต่อทางเทศบาลหรือ
ชุมชน การเสนอแนะใหเ้ทศบาลเพิ่มภาชนะรองรับขยะใหเ้พียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึนภายในตลาด
นํ้ า การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการรักษาคลองการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน
มาตรการการรักษาคลอง การเสนอแนะใหเ้ทศบาลปลูกตน้ไมเ้พิ่มในพื้นท่ีๆเห็นว่าสมควร อยูใ่นระดบั
ปานกลางเช่นกนั จากผลการวิจยัน้ีช้ีใหเ้ห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งอาจไม่ใหค้วามสนใจหรือถูกละเลยจากการ
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หยิบยื่นโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นน้ี ดงันั้น แนวทางในการให้ประชาชนไดรั้บการ
เสริมสร้างอาํนาจากการ ใชก้ลุยทุธ์ตาํแหน่งหนา้ท่ี (ปิยะนุช    เงินคลา้ย 2550 : 68 – 69) คือ ใหป้ระธาน
ชุมชนผูท่ี้ไดเ้ลือกตั้งและไวว้างใจจากประชาชนในชุมชนส่วนมากขอความร่วมมือจากประชาชนใหเ้ขา้
ร่วมการประชุมหรือเสนอแนวทางต่างๆในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว อีกประการ
หน่ึงโดยทั่วไปในชุมชนต่างจังหวัดความสนิทสนมระหว่างบุคคลจะมีมากกว่าในเมือง ดังนั้ น 
ประชาชนในชุมชนจะทราบดีว่าใครชอบออกความคิดเห็นหรือเป็นผูน้าํได ้ดงันั้น ควรให้ประชาชน
กลุ่มน้ีเขา้มาประชุม แสดงความคิดเห็นในการแกปั้ญหาได ้

3.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นการ มีส่วนร่วมทาง
อารมณ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งไม่พอใจทุกคร้ังท่ี
ทราบว่ามีการเปล่ียนพื้นท่ีๆเคยเป็นตน้ไมเ้ปล่ียนสภาพเป็นท่ีพกัอาศยัหรือสถานประกอบการและรู้สึก
ไม่พอใจเม่ือทราบว่าผูข้บัเรือนาํเท่ียวไม่ให้ความร่วมมือในการดบัเคร่ืองยนตก่์อนเขา้มาในคลองอมัพ
วาในระดบัมาก ดงันั้น จึงช้ีให้เห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการลดลงของพื้นท่ีป่าไมใ้น
ระดบัมากท่ีสุด เพื่อจะใหป้ระชาชนเห็นความสาํคญัในจุดน้ีควรมีการรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งมีการ
ประชาสัมพนัธ์แก่ประชาชนในชุมชนและปลูกจิตสํานึกในระดับเยาวชนให้เห็นความสําคญัและ
ประโยชน์ของพื้นท่ีป่า ในส่วนของการให้ความร่วมมือในการดบัเคร่ืองยนตน์ั้นนอกจากจะเป็นเร่ือง
ของการขอความร่วมมือแล้วนั้ น กรมเจ้าท่าซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนรับผิดชอบโดยตรงในการจาํกัดขนาด
เคร่ืองยนตน่์าจะเป็นผูท่ี้แกปั้ญหาน้ีไดต้รงจุดและเห็นผลท่ีสุด 

4.  ระดบัความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางดา้นความรู้สึกถึงความ
เป็นเจา้ของในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า     กลุ่มตวัอย่างจะทาํความ
สะอาดบริเวณหน้าบา้นของเพื่อนบา้นใกลเ้คียงหรือบริเวณท่ีประกอบอาชีพขา้งเคียงและชกัชวนให้
สมาชิกในชุมชนหรือผูค้นรอบขา้งเห็นความสาํคญัของการรักษาส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก แสดงใหเ้ห็น
ว่า กลุ่มตวัอย่างยงัไม่มีความเขม้แข็งในการดา้นการมีส่วนร่วมทางกายภาพ ดา้นการมีส่วนร่วมทาง
สติปัญญาและการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ในระดบัมากท่ีสุด ส่งผลให้ความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของจึง
ไม่อยู่ในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั ดงันั้น ชุมชนหรือเทศบาลควรมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มข้ึนและให้ประชาชนในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมไม่จาํกดักลุ่มใดกลุ่มหน่ึงแต่ตอ้งมีความ
ทัว่ถึงอีกทั้งยงัตอ้งอาศยัความต่อเน่ืองและการติดตามผลเพื่อนาํมาประเมินเพื่อใชใ้นการจดักิจกรรม
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและพฒันาตลาดนํ้าต่อไป 

 
จากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ซ่ึงเป็นส่วนท่ีให้กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั การ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายในตลาดนํ้ าอมัพวา ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการขยะ การดูแลรักษาคลอง การ
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ปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไมแ้ละปัญหามลภาวะทางเสียง ผูว้ิจยัไดน้าํมารวบรวมขอ้มูลและแสดงผลเป็น
ค่าร้อยละ ตามตารางท่ี 37 ถึงตารางท่ี 40 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 37 ขอ้เสนอแนะในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการจดัการขยะ 

 

การจัดการขยะ 

ข้อเสนอแนะ ร้อยละ 

1. เพิ่มภาชนะในการรองรับขยะ 23.23 

2. ขอความร่วมมือของประชาชนท่ีอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอมัพวา  14.66 

3. เทศบาลหรือผูท่ี้มีส่วนรับผดิชอบบงัคบัใชก้ฏหมายอยา่งเคร่งครัดและไม่เพิกเฉย 6.13 

4. มีการเพิ่มป้ายประชาสัมพนัธ์ใหท้ิ้งขยะลงภาชนะรองรับ 5.86 

5. เพิ่มภาชนะรองรับขยะท่ีแบ่งประเภทของขยะ 4.80 

6. เพิ่มเท่ียวเรือในการเกบ็ขยะในคลอง 4.00 

7. เพิ่มบุคคลากรในการจดัเกบ็ขยะ 3.20 

8. ขอความร่วมมือจากนกัท่องเท่ียว 2.40 

9. จดัหาพื้นท่ีใหเ้พียงพอต่อการตั้งภาชนะรองรับขยะ 2.13 

10. เพิ่มพาหนะในการจดัเกบ็ขยะ 1.60 

11. จดัการรณรงคใ์หมี้การเกบ็ขยะเป็นประจาํ อยา่งต่อเน่ือง 1.33 

12. ขอความร่วมมือผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายใชภ้าชนะท่ียอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ 1.06 

13. มอบรางวลัใหก้บัชุมชนท่ีมีความสะอาด ปลอดขยะ ประจาํเดือน 0.53 

14. มีการอบรมการคดัแยกขยะ การเปล่ียนขยะบางชนิดเป็นปุ๋ย อยา่งต่อเน่ือง 0.26 

15. ปลกูจิตสาํนึกใหเ้ยาวชนเร่ืองการจดัการขยะหรือท้ิงขยะท่ีถกูตอ้ง 0.26 

 
จากตารางท่ี 37 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งเลง็เห็นวา่ภาชนะรองรับขยะเป็นปัญหาท่ีกระทบ

ต่อประชาชนในชุมชนมากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งไดเ้สนอความคิดเห็น ร้อยละ 23.23 รองลงมา คือ ความ
ร่วมมือของประชาชนท่ีอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอมัพวา คิดเป็นร้อยละ 14.66 ช้ีให ้   
เห็นวา่ ประชาชนภายในตลาดนํ้ายงัไม่ใหค้วามร่วมมือในการจดัการขยะเท่าท่ีควร อนัดบั 3 คือ การ
บงัคบัใชก้ฏหมายอยา่งเคร่งครัดและไม่เพกิเฉย  
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ตารางท่ี 38 ขอ้เสนอแนะในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการดูแลรักษาลาํคลอง 
 

การดูแลรักษาคลอง 

ข้อเสนอแนะ ร้อยละ 

1. ขอความร่วมมือของประชาชนท่ีอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอมัพวา 27.2 

2. มีการเพิ่มป้ายประชาสัมพนัธ์ไม่ใหท้ิ้งขยะลงคลอง 6.66 

3. เทศบาลหรือผูท่ี้มีส่วนรับผดิชอบบงัคบัใชก้ฏหมายอยา่งเคร่งครัดและไม่เพิกเฉย 4.80 

4. มีการรณรงคไ์ม่ใหท้ิ้งขยะลงคลอง 4.00 

5. ขอความร่วมมือจากนกัท่องเท่ียวไม่ใหท้ิ้งขยะลงคลอง 1.86 

6. เพิ่มบุคคลากรในการจดัเกบ็ขยะในคลอง 0.80 

7. จดัใหมี้การขดุลอกคลองในบริเวณท่ีต้ืนเขิน 0.26 

 
จากตารางท่ี 38 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งเลง็เห็นวา่ความร่วมมือของประชาชนท่ีอาศยั

หรือประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอมัพวาเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในการดูแลรักษาคลองอมัพวา     คิดเป็น
ร้อยละ 27.2 ส่วนการเพิ่มป้ายประชาสมัพนัธ์ไม่ใหท้ิ้งขยะลงคลอง การบงัคบัใชก้ฏหมายอยา่งเคร่งครัด
และไม่เพกิเฉยและการรณรงคไ์ม่ใหท้ิ้งขยะลงคลอง กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นร้อยละ 6.66 
ร้อยละ 4.80 และร้อยละ 4.00 ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 39 ขอ้เสนอแนะในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นการปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไม ้

 
การปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ 

ข้อเสนอแนะ ร้อยละ 

1. ขอความร่วมมือของประชาชนท่ีอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอมัพวา 16.26 

2. มีการรณรงคป์ลูกตน้ไมใ้นวนัสาํคญัหรือจดัใหมี้วนัปลกูตน้ไมป้ระจาํปี 1.33 

3. เพิ่มบุคคลากรในการปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไม ้ 1.06 

4. เทศบาลหรือผูท่ี้มีส่วนรับผดิชอบบงัคบัใชก้ฏหมายอยา่งเคร่งครัดและไม่เพิกเฉย 1.06 

5. เพิ่มป้ายประชาสัมพนัธ์หา้มทาํลายตน้ไม ้ 0.53 

6. จดัใหมี้การอบรมการปลกูและบาํรุงรักษาตน้ไม ้ 0.26 
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จากตารางท่ี 39 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นความสาํคญัของความร่วมมือของประชาชน
ท่ีอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอมัพวาในการปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไมภ้ายในตลาดนํ้า มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.26 

 
ตารางท่ี 40 ขอ้เสนอแนะในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดา้นปัญหามลภาวะทางเสียง 

 
ปัญหามลภาวะทางเสียง 

ข้อเสนอแนะ ร้อยละ 

1.  กรมเจา้ท่ารือผูท่ี้มีส่วนรับผดิชอบบงัคบัใชก้ฏหมายอยา่งเคร่งครัดและไม่เพิกเฉย 23.2 

2.  ขอความร่วมมือของประชาชนท่ีอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอมัพวา
โดยเฉพาะผูป้ระกอบการทางเรือ ท่าเรือประชาสัมพนัธ์และโฮมสเต 16.8 

3.  เพิ่มป้ายประชาสัมพนัธ์ใหผู้ข้บัเรือใชเ้คร่ืองยนตเ์บาขณะเขา้มาในคลอง 1.6 
4. ขอความร่วมมือจากนกัท่องเท่ียวงดใชเ้สียงหลงั 22.00 น. 1.6 

5.  ปลกูจิตสาํนึกแก่เยาวชน 1.6 

6.  ใหร้างวลัแก่ท่าเรือท่ีใหค้วามร่วมมือ 0.26 

7.  จดักิจกรรมการรณรงคอ์ยา่งจริงจงั 0.26 

8.  จดัใหค้ลองอมัพวาเป็นพื้นท่ีปลอดเสียงดงั 0.26 

 
จากตารางท่ี 40 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่ การบงัคบัใชก้ฏหมายอยา่งเคร่งครัดและ

จริงจงัเป็นจุดอ่อนของการแกไ้ขปัญหามลภาวะทางเสียง คิดเป็นร้อยละ 23.2 รองลงมา คือ การขอความ
ร่วมมือของประชาชนท่ีอาศยัหรือประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอมัพวาโดยเฉพาะผูป้ระกอบการทาง
เรือ ท่าเรือประชาสมัพนัธ์และโฮมสเต คิดเป็นร้อยละ 16.8 

จากตารางขา้งตน้ทั้ง 4 ทาํใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี 
5.  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมากมีความเห็นว่าภาชนะรองรับขยะไม่เพียงพอต่อจาํนวนขยะท่ีเกิด

ขั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวนัท่ีมีกิจกรรมตลาดนั้น ดงันั้น เทศบาลควรเพิ่มภาชนะรองรับขยะให้มากข้ึน 
หรือมีถงัขยะแยกประเภท แต่ดว้ยขอ้จาํกดัอีกเช่นกนัของทางเทศบาลดา้นงบประมาณรวมทั้งพื้นท่ีท่ี
จาํกดัในการตั้งภาชนะรองรับขยะ ประชาชนภายในตลาดจึงจาํเป็นตอ้งพึ่งตนเองในส่วนน้ี เช่น จดัหา
ภาชนะรองรับขยะดว้ยตนเอง ขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายให้ใชภ้าชนะรองรับท่ีทาํมา
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จากธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใชพ้ลาสติกหรือโฟมหรือมีการคดัแยกขยะ เพื่อเป็นทางเลือกในการลด
ปริมาณขยะไดเ้ช่นกนั 

6.  ในภาพรวม ในเร่ืองการจดัการขยะ การดูแลรักษาคลอง การปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไม ้
และปัญหามลภาวะทางเสียง ส่วนมากประชาชนจะให้ความสาํคญัในดา้นความร่วมมือจากประชาชน
ภายในชุมชนเองทั้งส้ิน ดงันั้น การจะกระตุน้ใหป้ระชาชนเกิดความร่วมมือ ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ควร
มีการใหก้ารอบรมในเร่ืองต่างๆ เช่น การคดัแยกขยะ การเปล่ียนขยะเป็นปุ๋ย กฏหมายดา้นมลภาวะทาง
เสียง เป็นตน้ นอกจากนั้นแลว้ควรมีการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเห็นผลในระยะยาว 

7.  ในส่วนของเร่ืองการบงัคบัใชก้ฏหมาย ดา้นปัญหาขยะ การทิ้งขยะลงคลองและปัญหามา
ลภาวะทางเสียง กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีความเห็นว่า ยงัเป็นปัญหาอยู ่ดงันั้น ผูว้ิจยั จึงมีความเห็นว่า ผูท่ี้
มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงควรมีการบงัคบัใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัดต่อผูท่ี้กระทาํผิด เพื่อให้ปัญหา
ดงักล่าวลดลงอีกทั้งเกิดความรู้สึกอนัดีต่อภาครัฐของประชาชนดว้ย 

8.  นอกจากนั้นแลว้ การติดป้ายเตือน เช่น ให้ท้ิงขยะลงถงั หา้มท้ิงขยะลงคลองและหา้มส่ง
เสียงดงัหลงัส่ีทุ่ม ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการกระตุน้ให้ทั้งประชาชนในชุมชนและนักท่องเท่ียว
ปฏิบติัตามถึงแมอ้าจไม่เห็นผลท่ีชัดเจนในทนัที แต่ก็ส่งผลทางจิตวิทยา ทาํให้ผูท่ี้พบเห็นป้ายเกิด
จิตสาํนึกได ้

 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 
การวิจยั เร่ือง ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม กรณีศึกษา ตลาดนํ้า

อมัพวา ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงครามในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ือง
ความเขม้แขง็ของประชาชนในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการมีส่วนร่วมทาง
กายภาพ ดา้นการมีส่วนร่วมทางสติปัญญา ดา้นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์และความรู้สึกถึงความเป็น
เจา้ของ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีและเกบ็ขอ้มลูนั้น เป็นประชาชนท่ีประกอบอาชีพภายใน
ตลาดนํ้าอมัพวา ซ่ึงมากจากทั้งภายในตลาดนํ้า ภายนอกตลาดนํ้าและจากอาํเภอหรือจงัหวดัอ่ืนๆ โดยให้
ความสาํคญัไปในเร่ือง การจดัการขยะ การดูแลรักษาคลอง         การปลูกและบาํรุงรักษาตน้ไมแ้ละ
ปัญหามลภาะวะทางเสียง ซ่ึงผูว้ิจยัพจิารณาและมีความคิดเห็นวา่ หากผูท่ี้มีความสนใจในการจะนาํวิจยั
เร่ืองน้ีไปประยกุตเ์พื่อทาํการศึกษาต่อไปนั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ือง ป่าชายเลน การกดัเซาะ
ตล่ิง และห่ิงหอ้ย เน่ืองจาก 3 ส่ิงน้ี ลว้นเป็นผลจากการเกิดกิจกรรมตลาดนํ้าอมัพวาทั้งส้ิน อีกทั้งยงั
เพิ่มเติมในเร่ืองความเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของประชาชนภายในเทศบาลตาํบลอมัพวาจากการเกิด
กิจกรรมตลาดนํ้าอีกดว้ย นอกจากนั้นแลว้ ผูว้ิจยัยงัไดรั้บคาํแนะนาํในการปรับการเกบ็ขอ้มูลภายใต้
แนวคิดการเสริมสร้างความเขม้แขง็ โดยการ เกบ็ขอ้มูลแบบ 3 ซํ้า คือ คร้ังท่ี 1 วดัความรู้ ความเขา้ใจ
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ดา้นทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ละปัญหา คร้ังท่ี 2 วดัความเห็นในการแกปั้ญหาของชุมชน และคร้ังท่ี 3 จึงวดั
พฤติกรรมการจดัการของประชาชน ผูท่ี้สนใจอาจต่อยอดการศึกษาอาจประยกุตใ์ชต้น้แบบการศึกษา
ของนกัคิดท่านอ่ืนๆในการวิจยัภายใตก้รอบแนวคิดความเขม้แขง็หรือทุนทางสงัคมต่อไป 
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ความเข้มแขง็ของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กรณีศกึษา ตลาดนํา้อัมพวา ตาํบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กรณีศกึษา ตลาดนํา้อัมพวา 

 ตาํบลอัมพวา อาํเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

คาํชีแ้จง  แบบสอบถามชดุนีจ้ดัทําขึน้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูไปใช้ในการวิจยั เร่ือง “ความเข้มแข็งของประชาชน          

ในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม กรณีศกึษา ตลาดนํา้อมัพวา ตําบลอมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม” โดยแบง่แบบสอบถาม

ออกเป็น    3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 คําถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สว่นท่ี 2 คําถามเก่ียวกบัความเข้มแข็งของประชาชนในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมทางด้านกายภาพ สตปัิญญา อารมณ์ 

และความรู้สกึถึงความเป็นเจ้าของ  

สว่นท่ี 3 คําถามแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะ การดแูลรักษาแหลง่นํา้                           

การปลกูและบํารุงรักษาต้นไม้และมลภาวะทางเสียง  

 

 

กรุณาเตมิเคร่ืองหมาย           ในช่อง         หรือเตมิคําลงในช่องวา่งให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

สถานภาพทางประชากร 

V1 เพศ  1 ชาย   2 หญิง 

V2 อาย ุ 1 21 – 30 ปี  2 31 – 40 ปี 3 41 – 50 ปี   

  4 51 – 60 ปี  5 61 – 70 ปี 

V3 ภมูิลําเนา 1 ตําบลอมัพวา   

2 มาจากจงัหวดัหรือตําบลอ่ืน      โปรดระบ.ุ......................................................  
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ความเข้มแขง็ของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กรณีศกึษา ตลาดนํา้อัมพวา ตาํบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

สถานภาพทางสังคม 

V4 การศกึษา 1 ประถมศกึษา  4 ปริญญาตรี 

  2 มธัยมศกึษา  5 ปริญญาโทและปริญญาเอก 

  3 อนปุริญญา 

V5 บริเวณท่ีตัง้ท่ีพกัอาศยั/ 1 ริมนํา้  2 ตดิถนน  3 ริมนํา้และตดิถนน 

     ประกอบอาชีพ  

 

V6 ท่ีตัง้ท่ีพกัอาศยั   1 ภายในตลาดนํา้อมัพวา (ชมุชนประชาอทิุศ, ชมุชนโรงเจ,  

ชมุชนตลาดอมัพวา, ชมุชนวดัอมัพวนัและชมุชนคลองอมัพวา) 

2 อยูโ่ดยรอบตลาดอมัพวานํา้ (ชมุชนบ้านหวัแหลม, ชมุชนบางจาก,  

ชมุชนริมเข่ือน, ชมุชนบางกระพ้อม 1 และชมุชนบางกระพ้อม 2) 

    3 ไมไ่ด้อยูใ่นทัง้หมดท่ีกลา่วมา  

V7 บทบาทท่ีมีตอ่ชมุชน      1 ประธานชมุชน     4 อาสาสมคัรชมุชนในโครงการตา่งๆ 

        2 รองประธานชมุชน  5 ไมมี่บทบาท    

        3 กรรมการชมุชน      

 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

V8 อาชีพ  1 รับจ้าง   6 OTOP  

2 เกษตรกร  7 การท่องเท่ียวทางนํา้  

3 ข้าราชการ  8 ประกอบการโฮมสเตย์    

4 ค้าขาย     

5 รัฐวิสาหกิจ   

 

V9 รายได้  1 0   - 10,000 บาท  2 10,001 – 20,000 บาท 

3 20,001 – 30,000 บาท  4 30,001 – 40,000 บาท 

5 40,001 – 50,000 บาท   
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ความเข้มแขง็ของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กรณีศกึษา ตลาดนํา้อัมพวา ตาํบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

สถานภาพอื่นๆ 

V10 ระยะเวลาในการอาศยั/ประกอบอาชีพ 1 ตํ่ากวา่ 10 ปี     2 11 – 20 ปี     3     21 – 30 ปี 

      ภายในชมุชน      4 31 – 40 ปี     5 มากกวา่ 40 ปี ขึน้ไป 

V11 พืน้ท่ีในการประกอบอาชีพ     1       ประกอบอาชีพภายในตลาดนํา้อมัพวา 

        2       ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํา้อมัพวา 

_______________________________________________ 

 

ส่วนที่ 2 คาํถามเก่ียวกับความเข้มแขง็ของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางด้านกายภาพ       

สตปัิญญา อารมณ์และความรู้สึกถงึความเป็นเจ้าของ 

กรุณาเตมิเคร่ืองหมาย          ในช่องวา่งตามความเป็นจริงตามลําดบั  

 

การมีส่วนร่วมทางกายภาพ 

 

 มากท่ีสดุ 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยท่ีสดุ 

1 

1. คณุทิง้ขยะในภาชนะรองรับท่ีทางเทศบาลหรือชมุชนจดัเตรียมไว้       

2. คณุแยกประเภทขยะก่อนทิง้        

3. คณุทิง้ขยะลงในคลอง      

4. ท่ีพกัอาศยัหรือสถานประกอบการของคณุมีกระบวนการอยา่งใดอยา่ง

หนึง่ในการจดัการนํา้เสียก่อนทิง้ 
     

5. คณุปลกูและบํารุงรักษาต้นไม้บริเวณบ้านหรือบริเวณท่ีคณุประกอบ

อาชีพเป็นอยา่งดี 
     

6. คณุเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นการสง่เสริมการปลกูต้นไม้ท่ีทางชมุชนหรือ

เทศบาลจดัขึน้ 
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ความเข้มแขง็ของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กรณีศกึษา ตลาดนํา้อัมพวา ตาํบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 มากท่ีสดุ 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยท่ีสดุ 

1 

7. คณุให้ความร่วมมือโดยการไมส่ง่เสียงดงัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งวนัท่ีมี

กิจกรรมตลาดนํา้ 
     

8.คณุเข้าร่วมการประชมุเร่ืองการแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงจากเรือนํา

เท่ียวท่ีทางชมุชนหรือเทศบาลจดัขึน้ 
     

 

การมีส่วนร่วมทางสตปัิญญา 

9. คณุไมเ่คยเสนอแนะให้เทศบาลเพิ่มภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอตอ่

ปริมาณขยะที่เพิ่มขึน้ภายในตลาดนํา้ 
     

10. คณุเสนอแนะแนวทางในการจดัการขยะภายในตลาดนํา้ตอ่ทาง

เทศบาลหรือชมุชน 
     

11. คณุมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัการรักษาคลอง      

12. คณุไมเ่คยมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจใดๆในมาตรการการรักษาคลอง

อมัพวา 
     

13. คณุเสนอแนะให้เทศบาลปลกูต้นไม้เพิ่มในพืน้ท่ีๆคณุเหน็วา่สมควร      

14. คณุมีสว่นในการตดัสนิใจในการใช้มาตรการในการบํารุงรักษาต้นไม้

บริเวณตลาดนํา้ 
     

15. คณุมีสว่นร่วมในการเสนอความคิดเหน็เก่ียวกบัมาตรการการแก้ไข

ปัญหาเสียงดงัเกินขนาดจากเรือนําเท่ียวภายในตลาดนํา้ 
     

16. คณุมีสว่นร่วมในการตดัสนิมติท่ีประชมุท่ีทางชมุชนหรือเทศบาลจดั

ขึน้ในมาตรการการแก้ไขปัญหาเสียงดงัเกินขนาดจากเรือนําเท่ียว 
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ความเข้มแขง็ของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กรณีศกึษา ตลาดนํา้อัมพวา ตาํบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

การมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 
 มากท่ีสดุ 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยท่ีสดุ 

1 

17. คณุไมย่ินดีเข้าร่วมกิจกรรมการจดัการขยะที่ทางชมุชนหรือเทศบาล

จดัขึน้ 
     

18. คณุรู้สกึไมพ่อใจเม่ือเหน็ขยะในภาชนะรองรับเตม็จนสง่กลิน่เหน็และ

สกปรกจนสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของตลาด 
     

19. คณุยินดีเข้าร่วมกิจกรรมการดแูลรักษาแหลง่นํา้ท่ีทางเทศบาลหรือ

ชมุชนจดัขึน้ 
     

20.คณุรู้สกึพอใจเม่ือเหน็แหลง่นํา้บริเวณบ้านคณุและบริเวณใกล้เคียง

หรือบริเวณท่ีคณุประกอบอาชีพสะอาด 
     

21. หากประธานชมุชนขอความร่วมมือให้คณุเข้าร่วมกิจกรรมการปลกู

ต้นไม้คณุจะปฏิเสธ 
     

22. คณุจะไมพ่อใจทกุครัง้ท่ีทราบวา่มีการเปลี่ยนพืน้ท่ีๆเคยเป็นต้นไม้

เปลี่ยนสภาพเป็นท่ีพกัอาศยัหรือสถานประกอบการ 
     

23. คณุรู้สกึเฉยๆกบัเสียงดงัเกินขนาดจากเคร่ืองยนต์ของเรือนําเท่ียว      

24. คณุรู้สกึไมพ่อใจเม่ือทราบวา่ผู้ขบัเรือนําเท่ียวไมใ่ห้ความร่วมมือใน

การดบัเคร่ืองยนต์ก่อนเข้ามาในคลองอมัพวา 
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ความเข้มแขง็ของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กรณีศกึษา ตลาดนํา้อัมพวา ตาํบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ความรู้สึกถงึความเป็นเจ้าของ 

 มากท่ีสดุ 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยท่ีสดุ 

1 

25. คณุทําความสะอาดบริเวณบ้านและทางสาธารณะบริเวณหน้าบ้าน

หรือบริเวณท่ีคณุประกอบอาชีพเป็นประจํา 
     

26. คณุไมใ่ห้ความร่วมมือกบัชมุชนในการรักษาสิง่แวดล้อมของตลาดนํา้      

27. หากคณุเหน็หน้าบ้านของเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือบริเวณท่ีประกอบ

อาชีพข้างเคียงมีเศษขยะเลก็น้อยคณุจะช่วยทําความสะอาดบริเวณนัน้

ด้วย 

     

28. คณุรู้สกึรักและผกูพนัธ์กบัตลาดนํา้ท่ีคณุอาศยัหรือประกอบชีพอยู ่      

29. คณุจะรู้สกึไมพ่อใจอยา่งมากหากเหน็นกัทอ่งเท่ียวไมท่ิง้ขยะใน

ภาชนะรองรับ 
     

30. คณุชกัชวนให้สมาชิกในชมุชนหรือผู้คนรอบข้างเหน็ความสําคญัของ

การรักษาสิง่แวดล้อม 
     

31. คณุรู้สกึพอใจอยา่งมากเมื่อเหน็บริเวณตลาดนํา้สะอาด      

32. คณุไมค่ิดวา่การเข้าร่วมกิจกรรมการรักษาสิง่แวดล้อมเป็นสิง่สําคญั      
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ความเข้มแขง็ของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กรณีศกึษา ตลาดนํา้อัมพวา ตาํบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ส่วนที่ 3 ความคดิเหน็เก่ียวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะ การดแูลรักษาแหล่งนํา้                           

การปลูกและบาํรุงรักษาต้นไม้และมลภาวะทางเสียง  

 
1. คณุมีข้อเสนอแนะอยา่งไรในการแก้ไขปัญหาขยะภายในตลาดนํา้ 

1. ........................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................ 

 
2. คณุมีแนวทางอะไรในการดแูลรักษาคลองอมัพวา 

1. ........................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................ 

 

3. คณุมีข้อเสนอแนะอยา่งไรในการปลกูและรักษาต้นไม้ภายในตลาดนํา้ 

1. ........................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................ 

 

4. คณุมีแนวทางอยา่งไรในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางเสยีงท่ีเกิดขึน้ภายในคลองอมัพวาโดยเฉพาะวนัท่ีมี
กิจกรรมตลาดนํา้ 

1. ........................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................ 

 

 

*******ขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม******* 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

การทดสอบค่าความเช่ือม่ัน 
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การทดสอบค่าความเช่ือม่ัน 

ตารางท่ี 41 การทดสอบค่าความเช่ือมัน่ 

 

ตวัแปรตาม (Y) 
Scale mean if  
item deleted 

Scale variance if 
item deleted 

Corrected item – 
total correlation 

Cronbach’s alpha 
if item deleted 

Y1 115.16 244.031 0.234 0.891 
Y2 116.14 240.683 0.238 0.892 
Y3 114.98 245.596 0.201 0.891 
Y4 116.67 245.028 0.106 0.894 
Y5 115.99 236.904 0.399 0.889 
Y6 116.44 232.215 0.457 0.887 
Y7 115.81 236.250 0.378 0.889 
Y8 116.76 230.444 0.458 0.887 
Y9 116.70 221.909 0.587 0.884 

Y10 116.95 221.658 0.683 0.882 
Y11 116.82 220.249 0.703 0.881 
Y12 116.83 217.703 0.678 0.882 
Y13 117.01 222.508 0.634 0.883 
Y14 117.16 221.964 0.690 0.882 
Y15 117.16 221.218 0.674 0.882 
Y16 117.33 224.056 0.589 0.884 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม (Y) 
Scale mean if  
item deleted 

Scale variance if 
item deleted 

Corrected item – 
total correlation 

Cronbach’s alpha 
if item deleted 

Y17 115.47 241.566 0.284 0.890 
Y18 115.23 241.525 0.325 0.890 
Y18 115.43 238.668 0.416 0.888 
Y20 115.09 242.475 0.341 0.890 
Y21 115.38 240.995 0.325 0.890 
Y22 115.70 243.970 0.161 0.893 
Y23 115.42 243.165 0.213 0.892 
Y24 115.61 241.057 0.258 0.891 
Y25 115.36 241.857 0.322 0.890 
Y26 115.30 238.800 0.480 0.888 
Y27 116.00 240.366 0.306 0.890 
Y28 115.41 239.698 0.386 0.889 
Y29 115.17 241.657 0.333 0.890 
Y30 115.53 234.170 0.528 0.886 
Y31 115.05 240.147 0.470 0.888 
Y32 115.33 236.979 0.458 0.888 

   รวม 0.891 

 

จากค่าความเช่ือมัน่ท่ี (α) 0.891 เพราะฉะนั้นแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ – สกลุ  ญดาศจี ระเบียบกลุ 

ท่ีอยู ่   495 ซอยหมู่บา้นเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค  

จงัหวดักรุงเทพฯ 10160 

 

ประวตัิการศึกษา   

พ.ศ. 2550 สาํเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

พ.ศ. 2552 ศึกษาต่อในระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ประวตัิการทาํงาน 

พ.ศ. 2550 เลขานุการแผนกต่างประเทศ  

สมาคมยงิปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

พ.ศ. 2550 เจา้หนา้ท่ีประสานงานแผนกการจดัการแข่งขนัต่างประเทศ  

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
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