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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั ญหาสภาวะแวดล้อมที่มนุษย์กาํ ลังเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดจากการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมของกระแสทุนนิ ยมที่ตอ้ งการเพิ่มผลผลิตและการขยายตัวทางธุรกิจของทั้งองค์กรเอกชน
ต่างๆรวมไปถึงในระดับประเทศด้วย การแข่งขันอย่างสู งนี้ เป็ นผลให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่างเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์จนกระทัง่ มิได้คาํ นึ งถึงผลเสี ยที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มลพิษทางนํ้า
การทําลายป่ าไม้ ปั ญหาขยะ รวมไปถึงมลภาวะทางเสี ยงด้วย ปั ญหาดังกล่าวล้วนแล้วแต่สร้างความ
เสื่ อมโทรมให้กับสิ่ งแวดล้อมและสร้ างความเสื่ อมโทรมทางจิ ตใจและสุ ขภาพให้กบั ประชาชนใน
ประเทศนั้นๆ
ประเทศไทยเองก็ มี ก ารเร่ ง พัฒ นาเศรษฐกิ จ โดยมุ่ ง เน้น ไปในการเจริ ญ เติ บ โตทางด้า น
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเชิ งอุตสาหกรรมจนอาจลืมไปว่าหากประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทาง
ดังกล่าวความเสื่ อมโทรมทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นไปควบคู่กบั การพัฒนาจะเป็ นไปในรู ปแบบ
ใด
ได้มีการสํารวจโดยกรี นพีซว่า ประเทศไทยมีพ้ืนที่เสี่ ยงต่อการเกิ ดมลพิษทางนํ้าถึงร้อยละ
92.68 ของพื้นที่ท้ งั หมด โดยเป็ นพื้นที่เสี่ ยงในระดับสู งร้อยละ 6.87 ของพื้นที่เสี่ ยงทั้งหมด ผลการศึกษา
พบว่ า จั ง หวัด ที่ มี พ้ื น ที่ เ สี่ ยงในระดั บ สู ง ต่ อ การเกิ ด มลพิ ษ ทางนํ้ ามากที่ สุ ด 5 อัน ดั บ แรก คื อ
กรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี และระยอง ในด้านปั ญหาป่ าไม้เป็ นที่น่าตกใจว่า มี
การลดลงอย่างรวดเร็ ว จากข้อมูลพื้นที่ป่าเมื่อปี พ.ศ. 2504 มีเนื้อที่ป่าอยูม่ ากถึง 171,017,812 ไร่ คิดเป็ น
53.33 เปอร์ เซ็นต์ของเนื้ อที่ประเทศ และจากการสํารวจของกรมป่ าไม้โดยการแปลตีความภาพถ่าย
ดาวเทียม LANDSAT-5 (TM) มาตราส่ วน 1:250,000 ทัว่ ประเทศ ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2538 มีเนื้ อที่ป่า
ไม้เหลืออยู่จาํ นวน 82,178,161 ไร่ หรื อ 13,148,505.76 เฮกแตร์ หรื อ 25.62 เปอร์ เซ็นต์ของเนื้ อที่
ประเทศ แต่จากการสํารวจข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2541 ปรากฏว่าพื้นที่ป่าของประเทศเหลืออยู่ 81,076,428
ไร่ หรื อ 12,972,228.48 เฮกแตร์ คิดเป็ น 25.28 เปอร์เซ็นต์ (กรี นพีซ 2553)
ปริ มาณขยะเองก็เพิ่มสูงเช่นเดียวกัน ในปี 2552 พบว่า มีขยะเกิดขึ้นประมาณ 15 ล้านตัน หรื อ
วันละ 41,240 ตัน และมีแนวโน้มจะมีปริ มาณเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากจํานวนประชากรที่มากขึ้นรวมทั้ง
สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่เอื้อต่อการบริ โภคในรู ปแบบต่างๆหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะพื่นที่ที่
1

2
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญ เช่น เมืองพัทยา เมืองภูเก็ต พบว่ามีอตั ราการเกิดขยะเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า
จากปริ มาณ การเกิดขยะของชุมชนทัว่ ไปที่มีอตั ราเฉลี่ย 0.6 – 0.8 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (ไพบูลย์
แจ่มพงษ์ 2553)
ทางด้านมลภาวะทางเสี ยง ได้มีการสํารวจจากกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปี 2551 – 2552 พบว่า
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีความดังของเสี ยงเกินมาตรฐานที่หูมนุษย์ควรได้ยนิ เฉลี่ยไม่เกิน
24 ชัว่ โมง คือ 70 เดซิ เบล บริ เวณที่ได้มีการสํารวจแบ่งเป็ นออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ บริ เวณพื้นที่ทวั่ ไป
และบริ เวณริ มถนน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลพบว่า ในบริ เวณพื้นที่ทวั่ ไป วัดได้ต่าํ สุ ด
50.5 เดซิเบล และสู งสุ ดถึง 80.7 เดซิเบล ส่ วนในบริ เวณริ มถนน วัดได้ต่าํ สุ ด 62.8 เดซิเบล สู งสุ ด 82.1
เดซิ เบล ในปี 2551 และในปี 2552 ในบริ เวณพื้นที่ทวั่ ไป วัดได้ต่าํ สุ ด 48.9 เดซิเบล และสู งสุ ดถึง 83.9
เดซิ เบล ส่ วนในบริ เวณริ มถนน วัดได้ต่าํ สุ ด 62.0 เดซิเบล สู งสุ ด 84.8 เดซิ เบล จากตัวเลขข้างต้นเห็นได้
อย่างชัดเจนว่า มลภาวะทางเสี ยงเป็ นปัญหาทางสภาวะแวดล้อมประการหนึ่ งที่ท้ งั ภาครัฐและประชาชน
ไม่ ควรและเลยอย่างยิ่งและควรหาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาสิ่ งที่คุกคามสุ ขภาพของประชนอย่าง
เร่ งด่วน
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมในหลายๆด้านเป็ นส่ งผลให้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ต่างๆที่ เกิ ดขึ้นส่ งผลกระทบต่อ “มนุ ษย์” โดยตรง ไม่ว่าจะเป็ น อุ ณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล ปั ญหาการขาดแคลนนํ้า นํ้าท่วม นํ้าป่ าไหลหลาก ดินถล่ม หิ มะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะมา
ก่อน เช่น ตะวันออกกลาง เป็ นต้น ปรากฏการณ์ดงั กล่าวล้วนแล้วแต่มีสาเหตุจากการกระทําของมนุษย์
ทั้งสิ้ น เมื่อผลเสี ยย้อนกลับสู่ ผทู ้ ี่ทาํ ร้ายสิ่ งแวดล้อมไว้ ความตระหนักถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นจึงตามมา ประเทศ
ไทยรวมไปถึงนานาประเทศจึงเริ่ มคํานึ งถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ประเทศไทยโดยเฉพาะรัฐเองก็มีความ
ตระหนักถึงปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วย ในรัฐบาลสมัยปั จจุบนั ของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มี
การออกนโยบายการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมด้วยเช่นกัน แสดงตามตาราง

3
ตารางที่ 1 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สํ านัก/กอง
1. กองสิ่ งแวดล้อมชุ มชนและพืน้ ที่
เฉพาะ

2. กองบริหารจัดการทีด่ ิน

3. สํ านักกองทุนสิ่ งแวดล้ อม

หัวข้ อนโยบายฯ
นโยบายทีด่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
คุม้ ครองและฟื้ นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศ
เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ควบคุมและลดปริ มาณของเสี ยที่กลายมาเป็ นมลพิษทั้งในรู ปขยะ
ขยะอันตรายมลพิษทางอากาศ กลิ่น เสี ยง และนํ้าเสี ย
ปรับปรุ งกลไกการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมรวมทั้งสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ โดยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน
นโยบายทีด่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุม้ ครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง
ฟื้ นฟูอุทยานทางทะเล อย่างเป็ นระบบ
นโยบายทีด่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ควบคุมและลดปริ มาณของเสี ยที่กลายมาเป็ นมลพิษทั้งในรู ปขยะ
ขยะอันตรายมลพิษทางอากาศ กลิ่น เสี ยง และนํ้าเสี ย ส่ งเสริ มการ
ผลิตและบริ โภคที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ปรับปรุ งกลไกการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมรวมทั้งสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์โดยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ชุมชนและ ประชาชน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สํ านัก/กอง
หัวข้ อนโยบายฯ
4. กองอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมธรรมชาติ นโยบายทีด่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาองค์ความรู ้ในการบริ หารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และศิลปกรรม
และสิ่ งแวดล้อม โดยการส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาที่ชุมชนและ
นักวิชาการในท้องถิ่นมีส่วนร่ วม และที่ภาคเอกชนสามารถนําไปใช้
รวมทั้งส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างประหยัด และช่วยลดมลพิษ
5. สํ านักวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม

นโยบายเศรษฐกิจ
เร่ งแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมจากการดําเนิน
โครงการขนาดใหญ่อย่างจริ งจังภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม. รายงานผลการดําเนิ นงานตาม
นโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 27 มิถุนายน 2553. เข้าถึง
ได้จาก http://www.onep.go.th/download.doc.
จากตารางชี้ให้เห็นว่าภาครัฐเองได้มีการตระหนักถึงปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน
แต่การออกนโยบายต่างๆที่ปรากฏนอกจากจะเป็ นภาครัฐที่กาํ หนดแผนการปฏิบตั ิงานออกมาแล้วจะ
สังเกต เห็นได้ว่า ความร่ วมมือจากประชาชนในพื้นที่น้ นั ๆเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญกว่า การดําเนิ นการและผลที่
ออกมาจะมีได้น้ นั ประชาชนควรให้ความสําคัญกับสิ่ งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง มีความรู ้สึกถึงความ
เป็ นเจ้าของ รัก หวงแหน และดูแล ชุมชนที่ตนอาศัยหรื อประกอบอาชีพอยูด่ ว้ ยเช่นกัน ร่ วมมือ ปกป้ อง
ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรื ออาจมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พื้นที่ ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิ จสู งในด้านการท่องเที่ยวเนื่ องจากเเป็ นที่รู้กนั ดี ว่าที่ใดที่มี
ความเจริ ญ ความเสื่ อมโทรมทางด้านสิ่ งแวดล้อมต้องตามมาอย่างแน่ นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “มนุษย์”
ตัวการอันดับหนึ่งในการสร้างปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ตลาดนํ้ายามเย็นอัมพวา ถือได้ว่าเป็ นตลาดนํ้าที่มีขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ไม่ถึง 2 ตารางกิโลเมตร
ประกอบไปด้วย 5 ชุมชน อันได้แก่ ชุมชนประชาอุทิศ, ชุมชนโรงเจ, ชุมชนตลาดอัมพวา, ชุมชนวัด
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อัมพวันและชุมชนคลองอัมพวา มีประชากรเพียง 2,673 คน 531 หลังคาเรื อน (ศรี ประภาส ศรี ธวัช
2553) แต่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลัง่ ไหลเข้ามานับล้านคนต่อปี (พัชโรดม
อุนสุ วรรณ 2553) ด้วยความมีชื่อเสี ยงของตลาดนํ้าแห่ งนี้ ส่งผลให้ความเจริ ญด้านเศรษฐกิจพุ่งสู งขึ้น
ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ ีปัญหาทางด้านสิ่ งแวดล้อม 3 ด้านหลักจึงตามมา ขยะ ซึ่ งเป็ นปั ญหาแรกที่เกิดขึ้น
พร้อมกับกิจกรรมตลาดนํ้านั้น ถือได้ว่าเป็ นปั ญหาที่ก่อผลกระทบต่อตลาดนํ้าอย่างมากทั้งต้องแก้ไข
อย่างเร่ งด่วน การเพี่มขึ้นของขยะภายในตลาดนํ้านั้นมีปริ มาณสูงในระยะเวลา 2 – 3 ปี ที่ผา่ นมา จากเดิม
ปริ มาณขยะมีเพียงแค่ 3.4 ตัน ต่อวัน แต่ทุกวันนี้เฉลี่ยถึง 10 ตัน ต่อวัน หรื อ 300 ตัน ต่อเดือน (วสุ ภทั ร
กลํ่ากลิ่น 2553)
ปั ญหาอันดับสองที่ตามมา เนื่ องจากตลาดนํ้าอัมพวานั้นมีหัวในสําคัญ คือ คลองอัมพวา แต่
ด้วยกิจกรรมตลาดนํ้านั้น พบว่ามีค่าความขุ่นและปริ มาณของแข็งแขวนลอยในวันที่มีกิจกรรมของตลาด
นํ้ามีค่าสู งกว่าในวันที่ไม่มีกิจกรรมของตลาดนํ้า ทั้งนี้ เนื่ องจากมีเรื อจํานวนมากวิ่งรับส่ งนักท่องเที่ยว
มากกว่า ในวัน ที่ ไ ม่ มี กิ จกรรมของตลาดนํ้า นอกจากนี้ ผลการวัด พบว่า มี สารไนโตรเจนในรู ป ของ
แอมโมเนี ย ไนเตรต และฟอสฟอรัส ซึ่ งมีดชั นี ช้ ีคุณภาพนํ้าทิ้งชุมชนมีความเข้มข้นสู งเรื่ องจากสองฝั่ง
คลองมี ร้านค้าที่ พกั อาศัยจํานวนมาก นอกจากนี้ ยงั พบว่าสารตะกัว่ และสารนิ เกิ ล มี ความเข้มข้นสู ง
เช่นกัน ทําให้สรุ ปได้วา่ คุณภาพนํ้าในคลองอัมพวายังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการ
อุปโภคบริ โภคได้แต่ตอ้ งผ่านการฆ่าเชื้อก่อนและกิจกรรมของตลาดนํ้ายังส่ งผลต่อคุณภาพของนํ้าใน
คลองอัมพวาน้อย เนื่องจากคลองมีการหมุนเวียนจากแม่น้ าํ แม่กลองตลอดเวลา (ศิวพันธ์ ชูอินทร์ 2553)
ปั ญหาสุ ดท้าย มลภาวะทางเสี ยง ถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเดิ มที่ชุมชนบริ เวณริ ม
คลองอัมพวาเคยเป็ น ปั ญหามลภาวะทางเสี ยงที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ เสี ยงจากนักท่องเที่ยวที่หลัง่ ไหล
เข้ามาประมาณวันละ มากกว่า 10,000 คน ทําให้เกิดเสี ยงดังอย่างมาก และมลภาวะทางเสี ยงที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนบริ เวณที่อาศัยอยูภ่ านในบริ เวณนั้น คือ เสี ยงจากเรื อนําเที่ยว ซึ่ งมีมากกว่า 160 ลํา
จากท่าเรื อทั้งหมด 15 ท่าเรื อ โดยเรื อส่ วนมากมักติดเครื่ องยนต์ดีเซลเพื่อความรวดเร็ วและแข่งขันกันใน
การรั บส่ งนักท่องเที่ยว นอกจากเสี ยงจากเรื อนําเที่ยวแล้ว คาราโอเกะและเสี ยงดังจากนักท่องเที่ ยว
ภายใน Home stay ซุม้ ประชาสัมพันธ์ ที่นอกจากจะเป็ นการประกาศให้นกั ท่องเที่ยวทราบถึงร้านค้า
ต่างๆภายในตลาดนํ้าแล้วยังมีการร้องเพลงคาราโอเกะด้วย ซึ่ งล้วนเป็ นสิ่ งที่รบกวนการดํารงชีวิตของ
ประชาชนภายในท้องถิ่นในยามวิกาลเช่นกัน (ศรี ประภาส ศรี ธวัช 2553)
การเกิดขึ้นของตลาดนํ้าอัมพวานั้น ประชาชนในชุมชนต่างมีรายได้จากการท่องเที่ยว ไม่ว่า
จะเป็ น การค้าขาย, บริ การนําเที่ยว, เจ้าของกิจการที่พกั ก็ต่างได้ผลประโยชน์จากความเจริ ญของตลาด
นํ้าแห่ งนี้ อย่างที่กล่าวมาในทุกพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิ จสู ง ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมก็จะ
ตามมาด้วยเช่นกัน การศึกษานี้ เพื่อให้ทราบว่าประชาชนมีความเข้มแข็งมากน้อยเพียงใดในการอนุรักษ์
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สิ่ งแวดล้อมของชุมชนตนเองและสุ ดท้ายแล้วมีความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของชุมชนของตนเองหรื อไม่
เพื่อเป็ นประโยชน์ในการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชนควบคู่ไปกับการประกอบอาชี พอย่าง
ยัง่ ยืน
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาและการก่อตั้งตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาระดับความเข้มแข็งของประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในตลาดนํ้าอัมพวาในการ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ในด้าน การจัดการขยะ, การดูแลรักษาคลอง, การปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้และ
มลภาวะทางเสี ยง
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุภูมิลาํ เนา การศึกษา บริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/ประกอบ
อาชีพ ที่ต้ งั ที่พกั อาศัย บทบาทที่มีต่อชุมชน อาชีพ รายได้ ระยะเวลาในการอาศัย/ประกอบอาชีพภายใน
ชุ มชน พื้นที่ในการประกอบอาชี พและระดับความเข้มแข็งทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่ วมทาง
กายภาพ การมีส่วนร่ วมทางด้านสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางด้านอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ น
เจ้าของ
4. เพื่อเสนอแนะการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชี พภายใน
ตลาดนํ้าอัมพวาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อเทศบาลตําบลอัมพวา
สมมติฐานของการศึกษา
1. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามเพศ
2. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามอายุ
3. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามภูมิลาํ เนา
4. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามการศึกษา
5. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามบริ เวณที่ต้ งั ที่
พักอาศัย/ประกอบอาชีพ
6. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามที่ต้ งั ที่พกั
อาศัย
7. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมแตกต่างไปตามบทบาทที่มี
ต่อชุมชน
8. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามอาชีพ
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9. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามรายได้
10. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามระยะเวลา
ในการอาศัย/ประกอบอาชีพภายในชุมชน
11. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามพื้นที่ในการ
ประกอบอาชีพ
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตเชิงพื้นที่ – การวิจยั ได้ศึกษาในพื้นที่ตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภอ อัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยชุมชน 5 ชุมชน อันได้แก่ ชุมชนประชาอุทิศชุมชนโรงเจ, ชุมชน
ตลาดอัมพวา, ชุมชนวัดอัมพวันและชุมชนคลองอัมพวา รวมไปถึงชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนบางจาก
ชุมชนบ้านหัวแหลม, ชุมชนริ มเขื่อน, ชุมชนบางกระพ้อม 1 และชุมชนบางกระพ้อม 2
2. ขอบเขตเชิงเนื้อหา – ศึกษาความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้าน
กายภาพ, สติปัญญาและอารมณ์ รวมไปถึงความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของชุมชนของประชาชนในชุมชน
3. ขอบเขตเชิงประชากร – รวบรวมข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพ
วา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยพื้นที่ท้ งั หมด ประชาชนด้วยชุมชน 5 ชุ มชน อันได้แก่
ชุมชนประชาอุทิศ, ชุมชนโรงเจ, ชุมชนตลาดอัมพวา, ชุมชนวัดอัมพวันและชุมชนคลองอัมพวา รวมไป
ถึงประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนบางจาก, ชุมชนบ้านหัวแหลม, ชุมชนริ มเขื่อน, ชุมชนบาง
กระพ้อม 1 และชุ มชนบางกระพ้อม 2 และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชี พภายใน
ตลาดนํ้าอัมพวา
4. ขอบเขตเชิงเวลา – รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเก็บ
ข้อมูลภาคสนามตลอดจนการประมวลผลและนําเสนอผลงาน เริ่ มเมื่อเดือน สิ งหาคม 2553 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2554 รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน
ขั้นตอนของการศึกษา
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.1
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับ ทฤษฎี ความหมาย และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจาก
ห้องสมุดและอินเตอร์เนต
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
2.1 สํารวจพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นหนึ่ งครั้งก่อนเก็บข้อมูลภาคสนาม สัมภาษณ์
บุคคลที่มีความสําคัญต่อชุมชนเบื้องต้นรวมทั้งออกสํารวจพื้นที่
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2.2 เก็บข้อมูลภาคสนามจริ ง
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ในการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
4. การสรุ ปผลการศึกษา
4.1 นําผลการศึกษาที่ได้มา วิเคราะห์เชิงปริ มาณ นําเสนอข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต
(Arithmetic mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ทดสอบสมมติฐาน โดย One – way anovas ทดสอบค่า t – test ในกรณี ที่เปรี ยบเทียบ ระหว่างตัวแปร
อิสระ 2 กลุ่มและทดสอบค่า f – test ในกรณี ที่เปรี ยบเทียบ ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่มขึ้นไป และ
ทดสอบภายหลังเพื่อหารายคู่ที่แตกต่างกันโดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé’s method) ใช้การทดสอบค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (Correlations) และใช้ตวั แบบทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อ
การวิเคราะห์ตวั แปรในลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์แบบ เป็ นเหตุ เป็ นผล ด้วยตัวแบบการถดถอย
เชิงเส้นตรงแบบพหุ คุณ (Multiple linear regression) ในกรณี ที่มีตวั แปรอิสระหลายตัวและใช้ (Simple
linear regression) ในกรณี ที่มีตวั แปรอิสระตัวเดียว
4.2 สรุ ปผลการศึกษาตามค่าที่ได้
5. การเสนอแนะ
5.1 นําผลการศึกษาที่ได้มาเพื่อเป็ นแนวทางในการเสนอแนะต่อเทศบาลผูท้ ี่มีผลต่อการนํา
ผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนในชุมชน และเป็ นการต่อยอดของการพัฒนาใน
ด้านที่ศึกษาต่อไป
ความจํากัดของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ให้ความสําคัญหลักในการเก็บข้อมูลจากประชาชน ดังนั้น ความร่ วมมือ
ของกลุ่มตัวอย่างจึ งเป็ นสิ่ งสําคัญ แต่ดว้ ย ประชาชนส่ วนใหญ่น้ ันประกอบอาชี พค้าขายซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอ้ งการได้ขอ้ มูล จึงมีขอ้ จํากัดในส่ วนนี้ เพราะประชาชนส่ วนใหญ่ต่างสนใจในการประกอบ
อาชีพของตนเองท ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงจําเป็ นต้องใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการเก็บข้อมูลภาคสนามนอกจากนั้น
แล้ว ประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในการตอบแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั จึ งจําเป็ นต้องอ่านและให้คาํ แนะนําเป็ นรายบุคคลเพื่อความแม่นยํา ถูกต้อง ชัดเจน ในการให้
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
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คําจํากัดความทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. ความเข้มแข็งของประชาชน หมายถึง การมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งของประชาชนที่อาศัยอยู่
ภายใน ตลาดนํ้าอัมพวา ชุ มชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชีพภายใน
ตลาดนํ้าอัมพวาตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ งประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่
การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึง
ความเป็ นเจ้าของ
2. การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ หมายถึง การร่ วมกันทํางานโดยใช้กาํ ลังกายของประชาชนที่
อาศัยอยูภ่ ายใน ตลาดนํ้าอัมพวา ชุมชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชีพ
ภายในตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
3. การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา หมายถึง การร่ วมคิด ร่ วมกันตัดสิ นใจ ของประชาชนที่อาศัย
อยูภ่ ายใน ตลาดนํ้าอัมพวา ชุมชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชีพภายใน
ตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
4. การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ หมายถึง การมีความรัก ความผูกพันธ์ต่อ ตลาดนํ้าอัมพวา ของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายใน ตลาดนํ้าอัมพวา ชุ มชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามา
ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
5. ความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ หมายถึง ความรู ้สึกว่า จะต้องมีส่วนร่ วมทางกายภาพ ทาง
สติปัญญาและทางอารมณ์ ความรู ้สึก รักและหวงแหน ตลาดนํ้าอัมพวา ของประชาชนที่อาศัยอยูภ่ ายใน
ตลาดนํ้าอัมพวา ชุมชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้า
อัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
6. ตลาดนํ้าอัมพวา หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสี ยง ของตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
7. การอนุ รักษ์ หมายถึง การกระทําเพื่อป้ องกันความทรุ ดโทรม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อการคง
สภาพแวดล้อมของ ตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อย่างยัง่ ยืน
8. สิ่ งแวดล้อม หมายถึง การจัดการขยะ การดูแลรักษาคลอง, การปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้
และมลภาวะทางเสี ยง ภายในตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
9. เพศ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยูภ่ ายในตลาด
นํ้าอัมพวา ชุมชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวา
ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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10. อายุ หมายถึง เวลาที่ดาํ รงชีวิตอยูข่ องกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยูภ่ ายในตลาด
นํ้าอัมพวา ชุมชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวา
ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
11. ภูมิลาํ เนา หมายถึง ที่อยูอ่ นั เป็ นแหล่งกําเนิ ดของกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ภายในตลาดนํ้าอัมพวา ชุ มชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชี พภายใน
ตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
12. การศึกษา หมายถึง วุฒิทางการศึกษาสุ ดท้ายที่ได้รับของกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ภายในตลาดนํ้าอัมพวา ชุมชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชี พ
ภายในตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
13. บริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัยหรื อประกอบอาชีพ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของบริ เวณ
โดยรอบของที่พกั อาศัยหรื อประกอบอาชี พอยู่ในปั จจุบนั ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ภายในตลาดนํ้าอัมพวา ชุ มชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชี พภายใน
ตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
14. ที่ต้ งั ที่พกั อาศัย หมายถึง ชุมชนที่สถานที่ที่พกั อาศัยตั้งอยูข่ องกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน
ที่อาศัยอยูภ่ ายในตลาดนํ้าอัมพวา ชุมชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชีพ
ภายในตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
15. บทบาทที่มีต่อชุมชน หมายถึง สถานภาพ บทบาท และหน้าที่ทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชาชนที่อาศัยอยูภ่ ายในตลาดนํ้าอัมพวา ชุมชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามา
ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
16. อาชีพ หมายถึง งานที่ทาํ เป็ นประจําเพื่อเลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ภายในตลาดนํ้าอัมพวา ชุ มชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชี พภายใน
ตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
17. รายได้ หมายถึง ค่าตอบแทนที่ได้รับจากงานที่ทาํ ประจําเพื่อเลี้ยงชีพของกลุ่มตัวอย่าง คือ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในตลาดนํ้าอัมพวา ชุ มชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่ เข้ามา
ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
18. ระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชีพในชุมชน หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่เริ่ มต้นที่
อาศัยหรื อประกอบอาชี พของกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่ อาศัยอยู่ภายในตลาดนํ้าอัมพวา ชุ มชน
ใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชี พภายในตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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19. พื้นที่ในการประกอบอาชีพ หมายถึง สถานที่ที่ประกอบอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง คือ
ประชาชนที่ อาศัยอยู่ภายในตลาดนํ้าอัมพวา ชุ มชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่ เข้ามา
ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงประวัติและความเป็ นมาของตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
2. ทราบถึงระดับความเข้มแข็งของประชาชนในด้านกายภาพ สติปัญญาและอารมณ์รวมไป
ถึ งความรู ้ สึกถึ งความเป็ นเจ้าของประชาชนที่อาศัยอยู่ภายใน ตลาดนํ้าอัมพวา ชุ มชนใกล้เคียง และ
ประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชี พภายในตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการขยะ การดูแลรักษาคลอง การ
ปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้และมลภาวะทางเสี ยง
3.
เทศบาลตําบลอัมพวานําข้อเสนอแนะจากผลการศึกษามาใช้เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
สิ่ งแวดล้อมภายในตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา
4. จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปั ญหาที่ผวู ้ ิจยั ได้นาํ เสนอ คือ ปั ญหาขยะ ปั ญหา
คลอง การปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้และมลภาวะทางเสี ยง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
สถานะภาพทางประชากร
‐ เพศ
‐ อายุ
‐ ภูมิลําเนา

สถานะภาพทางสังคม
‐ การศึกษา
‐ บริเวณที่ตงที
ั ่พกั อาศัย/
ประกอบอาชีพ
‐ ที่ตงที
ั ่พกั อาศัย
‐ บทบาทที่มีตอ่ ชุมชน

สถานะภาพทางเศรษฐกิจ
‐ อาชีพ
‐ รายได้

สถานะภาพอื่นๆ
-

ระยะเวลาในการอาศัย/
ประกอบอาชีพภายในชุมชน

-

พืนที่ในการประกอบอาชีพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ความเข้ มแข็งในการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
(การเสริมสร้ างพลัง)
‐ การมีสว่ นร่วมทางกายภาพ
‐ การมีสว่ นร่วมทางสติปัญญา
‐ การมีสว่ นร่วมทางอารมณ์
‐ ความรู้สกึ ถึงความเป็ นเจ้ าของ
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ครั้งนี้ ได้รวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและความหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั โดย
แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
แนวคิดความเข้ มแข็ง (การเสริมสร้ างพลัง)
แนวคิดทุนทางสั งคม
ความหมายของการอนุรักษ์
ความหมายของสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้ อม ตลาดนํา้ อัมพวา
ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดความเข้ มแข็ง (การเสริมสร้ างพลัง)
แนวคิดความเข้มแข็ง (Empowerment) หรื อการเสริ มสร้างพลังนั้น มีความหมายแตกต่างกัน
ไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การนําไปใช้และบริ บทของงานวิจยั นั้นๆ ความหมายของความเข้มแข็งในวิจยั นี้ ให้
ความสําคัญไปในด้านความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากบริ บทของ
การศึกษานั้น เป็ นตลาด ซึ่ งถือได้ว่ามีความสําคัญทางด้านแรงผลักทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่ งมาพร้อม
กับปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถือได้ว่าเป็ นประเด็นที่ควรเสริ มสร้างพลังให้กบั ประชาชนซึ่ งมีผลโดยตรง
ต่อปัญหาสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น มีผใู ้ ห้ความหมายของความเข้มแข็ง (การเสริ มสร้างพลัง) ไว้ดงั นี้
Rappaport (1987 : 109) การเสริ มสร้างพลัง หมายถึง กระบวนการที่บุคคลสามารถควบคุม
ชีวิตของตนเองและมีส่วนร่ วมอย่างเป็ นประชาธิปไตยในการดํารงชีวิตในชุมชน
Conger and Kanungo (1988 : 471) กล่าวว่า การเสริ มสร้างพลัง เป็ นกระบวนการที่กระตุน้ ให้
เกิดความรู ้สึกรับรู ้ความสามารถในตนเอง (Self – efficacy) ของสมาชิกในองค์การในภาวะการที่คนใน
องค์การเกิดการไร้พลัง (Powerlessness) โดยกระบวนการที่จดั ทําขึ้นในองค์การทั้งอย่างเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ
Thomas and Velthouse (1990 : 666) กล่าวว่า การเสริ มสร้างพลังเป็ นแนวคิด (Concept)
ที่ค่อนข้างครอบคลุมทั้งในระดับบุคคล องค์การและชุมชน
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Gibson (1991 : 354) ให้คาํ จํากัดความของ Empowerment ว่า เป็ นความสามารถในการ
ควบคุมตนและสถานการณ์แวดล้อม (Sense of control) การรับรู ้ความสามารถของตน (Self – efficacy)
ความมีอิสระที่จะปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงการทํางานให้ดีข้ ึนด้วยตนเอง (Self – determination)
รวมไปถึงความสามารถที่จะปรับปรุ งคุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน (Improved quality of life)
Tebbit (1993 : 18) ให้ความหมายของการเสริ มสร้างพลังว่า เป็ นการสร้างสรรและดํารงไว้ซ่ ึง
สิ่ งแวดล้อมในการทํางาน โดยมุ่งให้เกิดค่านิยมที่ส่งเสริ มการตัดสิ นใจหรื อการเลือกของพนักงานที่จะ
กระทําอย่างทุ่มเทด้วยตัวเขาเองและก่อให้เกิดผลในทางบวกต่อพันธกิจ
Fawcett et al (1994 : 471) Empowerment เป็ นกระบวนการที่จะทําให้บุคคลหรื อกลุ่ม
สามารถควบคุมเหตุการณ์ (Events) ผลที่จะเกิดขึ้น (Outcomes) และทรัพยากร (Resources) ที่มี
ความสําคัญต่อบุคคลหรื อกลุ่ม Fawcett ยังกล่าวอีกว่า การเสริ มสร้างพลัง คือ กระบวนการที่บุคคลใน
ชุ มชนสามารถดําเนิ นชี วิตร่ วมกันฉันท์มิตร ทั้งในด้านการทํางาน ประสบการณ์ และความเกี่ ยวข้อง
สัมพันธ์กนั
Zimmerman 1995 (อ้างถึงใน อรทัย อาจฉํ่า 2550 : 31) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการเสริ มสร้างพลัง
อํานาจ (Empowerment) หมายถึง กระบวนการหรื อความพยายามในการที่จะให้ได้มาซึ่ งสิ่ งที่เรี ยกว่า
การควบคุม (Control) ทรัพยากรที่จาํ เป็ น (Needed resources) และการเข้าใจสิ่ งแวดล้อมทางสังคมของ
ปั จเจกบุคคลอย่างวิพากษ์
Nelson and Quick 1997 (อ้างถึงใน สุ พานี สฤษฎ์วานิช 2549 : 22) ได้ให้ความหมายว่า การ
ให้อาํ นาจเป็ นการสร้างสภาวะที่ช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้มากขึ้นด้วยการสร้างให้บุคคลรู ้สึกหรื อตระหนัก
ในความสามารถของตนเอง
Cornell Empowerment Group (1999 อ้างถึงใน วันชัย ธรรมสัจการ 2543 : 187)
ให้ความหมายของ Empowerment ว่า เป็ นกระบวนการที่ดาํ เนิ นการโดยมีชุมชนเป็ นศูนย์กลาง คนใน
ชุมชนยอมรับการมีส่วนร่ วมซึ่งกันและกัน สะท้อนปัญหาและความรู ้สึกที่เกิดขึ้นตลอดจนกระบวนการ
กลุ่ม โดยมุ่งประเด็นไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันในการได้มาซึ่งทรัพยากรที่จาํ เป็ น
Ruth Alsop (2006 : 9 - 19) กล่าวว่า การเสริ มพลัง หมายถึง ความสามารถในการคิด วิเคราะห์
เลือกตัดสิ นใจและลงมื อทําได้เองหรื อการได้รับการสนับสนุ นให้เขาได้ทาํ กิ จกรรมที่สมควรทําได้
สําเร็ จ (Enabling) ด้วยเงินและศักยภาพของเขาเอง
John W. Newstrom 2007 (อ้างถึงใน สุ พานี สฤษฎ์วานิช 2549 : 22) ได้ให้ความหมายว่า
การให้อาํ นาจเป็ นกระบวนการของการให้อิสระ (Autonomy) แก่พนักงานโดยการรับทราบข้อมูลที่มี
นัยสําคัญและควบคุมในปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อผลงานของตนเองได้
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ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2550 : 87 – 112) กล่าวว่า Empowerment เป็ นแนวคิดการจัดการร่ วม
สมัยที่เป็ นพื้นฐานของการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ผูบ้ ริ หารยุคใหม่ต่างตระหนักว่า ความสําเร็ จ
ของการจัดการเป็ นผลจากการเสริ มสร้างพลังและการเพิ่มขีดสมรรถนะของสมาชิกองค์การ การเสริ ม
พลังเป็ นกระบวนการพัฒนาที่ครอบคลุมหลายมิติ มีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องสมรรถนะ โครงสร้างและ
วัฒนธรรมองค์การ การเสริ มสร้ างโอกาสและการเพิ่มอํานาจในการตัดสิ นใจของสมาชิ กในองค์การ
ตลอดจนการสร้ างสภาพแวดล้อมการทํางานของสมาชิ กให้เอื้ อต่อการบรรลุ เป้ าหมายขององค์การ
แนวคิดเรื่ องการเสริ มพลังมีการนําไปปรับใช้กบั องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในสาขา
และการจัดการคุณภาพ การพัฒนาองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ จุดมุ่งหมายของบทความ
เพื่อสํารวจแนวคิดเกี่ยวกับ Empowerment และชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ Empowerment กับการ
จัดการภาครัฐโดยเฉพาะการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public management) โดยได้เสนอมุมมองที่
เชื่ อ มโยงกับ การบริ หารการเปลี่ ย นแปลง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ องค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้ (Learning
organization) และความสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมืองทอง เขมมณ (2553) กล่าวว่า “Empowerment" หมายความว่า การให้อาํ นาจ การให้
ความสามารถ การทําให้สามารถ การอนุญาต หรื อการเปิ ดโอกาสให้
ธี ทตั และอักษราจัญญ์ (2552 : 8) “Empowerment” ไม่ได้หมายถึงการยกเลิกกฎเกณฑ์หรื อ
ระเบียบปฏิบตั ิที่มีอยู่ แต่หมายถึงการเปิ ดโอกาสให้คนสามารถทํางานได้อย่างอิสระภายใต้กรอบที่
ร่ วมกันกําหนดขึ้นมา เช่น การสร้างสรรค์การทํางานแบบใหม่เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้รวดเร็ วขึ้น แต่ตอ้ งไม่ละเมิดกฎระเบียบขององค์การ การให้อาํ นาจตัดสิ นใจหรื อการใช้
ดุลยพินิจตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การให้อิสระในการทํางานจะก่อให้เกิดผลดีแก่องค์การ
เพราะจะทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความคิดที่เปิ ดกว้างกว่าเดิม คิดนอกกรอบ ไม่ยดึ ติดกับระบบการทํางาน
ที่ปฏิบตั ิตามๆกันมาจนกลายเป็ นความเคยชิน เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานที่นาํ ไปสู่ ความมี
ประสิ ทธิภาพ เกิดประสิ ทธิ ผลและมีความประหยัด ในขณะเดียวกันก็ยงั อยูภ่ ายใต้กรอบการกําหนดว่า
“ใครทําอะไรได้บา้ ง” และ “จะทําอย่างไร” ซึ่งจะทําให้เกิดความรับผิดชอบในการทํางาน
จดหมายข่าวประชาสังคม 2541 (อ้างถึงใน นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิ ริ จีระเดชากุลและ
สุ ร วุฒิ ปั ด ไธสง) กล่ า วว่ า สิ่ ง ที่ ส ร้ า งความเข้ม แข็ง ในชุ ม ชุ น ท้อ งถิ่ น คื อ ทุ น ทางสัง คม ซึ่ ง ได้แ ก่
(1) ระบบคุณค่า อุดมการณ์ ความเชื่อ ที่วางอยูบ่ นพื้นฐานของการเคารพนบน้อมต่อธรรมชาติ ซึ่งทําให้
ชุมชนดํารงรักษาธรรมชาติไว้ได้ รวมทั้งมีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อกัน (2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
เรี ยนรู ้ที่ชุมชนต่างสร้างสรรค์ และสั่งสมมาเพื่อการดํารงชีพ (3) ผูน้ าํ ทางปั ญญาของชุมชน หรื อปราชญ์
ชาวบ้านที่ มีภูมิปัญญาในการดํารงชี พด้านต่างๆ เช่ น พระ ผูอ้ าวุโส หมอพื้นบ้าน บุคคลเหล่านี้ จะมี
บทบาทอย่างยิ่งในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน (4) โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมใน
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แนวราบ ที่เอื้อให้เกิ ดความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่น ระบบการเอาแรง (5) สถาบันชุมชน ได้แก่ กฏ
จารี ต ประเพณี จิ ตสํานึ กร่ วม และองค์กรชุ มชน ที่ ควบคุมให้ชุมชนดําเนิ นไปตามระบบคุณค่า และ
ระบบคิด (6) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมีอยูใ่ นชุมชนต่างๆล้วนเป็ นที่มาของภูมิปัญญาและวิธี
คิดที่แตกต่างกันไปตามระบบนิ เวศน์ และเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง (7) กลุ่มองค์กรที่
ดําเนิ นกิ จกรรมสาธารณะในภาคประชาสังคม เช่ น องค์กรชาวบ้าน เครื อข่ายประชาชน นักวิชาการ
ที่ดาํ เนินการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในประเด็นต่างๆ
สุ พานี สฤษฎ์วานิช (2549 : 19) ได้ให้แนวคิดการให้อาํ นาจไว้ตามภาพ ดังนี้

แนวคิดใน
การให้ อํานาจ

นําไปสู่
การเลือกพิจารณา

-

ความหมาย

-

เงื่อนไข/ปั จจัยที่มีผล

นําไปสู่
การพิจารณา

ต่อการให้ อํานาจ

ผลสัมฤทธิ์

องค์ประกอบ

ขององค์การและ

ของการให้ อํานาจ

ผู้ปฏิบตั ิงาน

ก่ อให้ เกิด
ภาพที่ 2 แนวคิดของการให้อาํ นาจ
ที่มา: สุ พานี สฤษฎ์วานิช. “การให้อาํ นาจ” วารสารทรัพยากรมนุษย์ 2, 2 (พฤษภาคม – ธันวาคม 2549) :
19
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สุ ธรรม รัตนโชติ (2553 : 197 – 198) ได้ให้ความหมายของการเสริ มสร้างพลังว่า เป็ นการ
มีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งในระบบการบริ หารและจัดการองค์กรทั้งทาง กายภาพ สติปัญญา และอารมณ์
จนมีความรู ้สึกว่าเป็ นเจ้าของ
1. การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ (physically involved) หมายถึง การร่ วมกันทํางานโดยใช้กาํ ลัง
กาย เช่น การร่ วมกันจําแนกสิ นค้าด้อยคุณภาพออกจากสิ นค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ร่ วมกันจัดกิจกรรม
5 ส ร่ วมกัน นําสิ นค้าเข้าโกดัง เหล่านี้เป็ นต้น
2. การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา (intellectually involved) หมายถึง การร่ วมกันคิด ร่ วมกัน
ตัดสิ นใจ ตลอดจนร่ วมในการมีวิสยั ทัศน์ (shared vision)
3. การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ (emotionally involved) หมายถึง การมีความรัก ความผูกพันธ์
ต่ อเพื่อนร่ วมงานและองค์กร ร่ วมรู ้ สึกโกรธเมื่ อเพื่อนร่ วมงานหรื อองค์กรได้รับความลําบาก และ
ร่ วมกันยินดีเมื่อเพื่อนหรื อองค์กรประสบผลสําเร็ จ
4. ความรู ้สึกว่าเป็ นเจ้าของ (sense of ownership) หมายถึง ความรู ้สึกว่าจะต้องมีส่วนร่ วมทาง
กายภาพ ทางสติปัญญา และทางอารมณ์ ประกอบกัน จนทําให้รู้สึกว่าเป็ นเจ้าของกิจการ ตัวเองจะต้อง
รับทั้งความดีและความชัว่ ที่เกิดขึ้น ตัวเองจะต้องรับทั้งประโยชน์และโทษที่เกิดขึ้น เหล่านี้ เป็ นต้น
การมีสว่ นร่วมทางกายภาพ

ความรู้สกึ ว่า
เป็ นเจ้ าของ

การมีสว่ นร่วม

การมีสว่ นร่วม

ทางสติปัญญา

ทางอารมณ์

ภาพที่ 3 แนวคิดการเสริ มสร้างพลัง
ที่มา : สุ ธรรม รัตนโชติ. การจัดการคุณภาพสมัยใหม่. 1. (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์ทอ้ ป, 2553.),
197.
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ประเภทของการเสริมสร้ างพลังแบ่ งตามความสั มพันธ์ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ (ปิ ยะนุช
เงินคล้าย 2550 : 67)
1. Internal empowerment คือ การขอความร่ วมมือ จากความสามารถ ความเฉลียวฉลาดและ
ความกระตือรื อล้นของคนในองค์การ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในด้านต่างๆ
2. External empowerment คือ การให้อาํ นาจแก่คนที่องค์การหรื อเจ้าหน้าที่ขององค์การต้อง
ให้บริ การ ซึ่งทําให้องค์การเป็ นเพียงวิธีการที่จะให้อาํ นาจแก่ผอู ้ ื่นซึ่งอยูภ่ ายนอกองค์การเท่านั้น
ประเภทของการเสริมสร้ างอํานาจ (เมืองทอง เขมมณ 2553) แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. Psychological empowerment ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ คือ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ การทําให้
เกิดความรู ้สึกที่แตกต่าง เกี่ยวกับตัวเอง เช่น คนที่เกิดมาเป็ นคนพิการ สามารถทําตัวให้รู้สึกมีคุณค่าได้
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความรู ้สึกมีคุณค่าในตัวเอง และสามารถกําหนดพรหมลิขิตของตนได้ เช่น เพลงที่ว่า
ข้าขอลิขิตชีวิตข้าเอง ไม่เกรงฟ้ าดิน เป็ นต้น เป็ นความรู ้สึกอิสระที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง ทําให้สามารถใช้
ทรัพยากรของตนเอง หรื อแสดงความรู ้สึกอย่างจริ งใจได้ เมื่อคนรู ้สึกได้รับอํานาจ จะรู ้สึกมีชีวิตชี วา
และมีความรับผิดชอบ และมีอิสระ ที่จะเลือกสิ่ งต่างๆ ด้วยตนเองได้
2. Structural empowerment ซึ่ งมีความหมายดังต่อไปนี้ คือ เป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อํานาจอย่างแท้จริ ง โดยเกิดเป็ นฝ่ ายตรงข้ามที่มีปรัชญาทางสังคม และการเมืองที่แตกต่างกัน อย่างไรก็
ตาม ลักษณะของ EMPOWERMENT ทั้ง 2 ประเภทนี้ จะสัมพันธ์กนั เพราะถ้าเราไม่มีความรู ้สึกว่า
ตัว เรามี คุ ณ ค่า มี ค วามมั่น ใจในความรู ้ ค วามสามารถของตนแล้ว ก็ย่อมไม่ อ าจจะได้รับ ประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอํานาจเลย
ลักษณะของการเสริมสร้ างพลัง (เมืองทอง เขมมณ 2553) แบ่งได้ 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้คือ
1. Individual empowerment collective empowerment ส่ วนใหญ่ ความนึกถึงการให้อาํ นาจ
คนแต่ละคน ให้สามารถควบคุมชี วิตของตน เพื่อเลือกสิ่ งต่างๆ เองไว้ และมีทรัพยากร ที่จะช่วยให้ได้
สิ่ งที่ เลื อกนั้น แต่มีการมองอีกด้วยคือทรั พยากร สิ ทธิ และการควบคุม สามารถทําโดยกลุ่มได้ เช่ น
กลุ่มคนพิการ สมาชิกขององค์การต่างๆ เป็ นต้น
2. Internal empowerment external empowerment คนบางกลุ่มจะสนใจเกี่ยวกับการกระจาย
สถานะ และอิทธิ พลภายในองค์การ ซึ่ งในลักษณะนี้ EMPOWERMENT คือ การขอความร่ วมมือจาก
ความสามารถความเฉลียวฉลาด และความกระตือรื อร้น ของคนในองค์การ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่ วมใน
ด้านต่างๆ อีกลักษณะหนึ่ งนั้น เกี่ยวกับการให้อาํ นาจ แก่คนที่องค์การ หรื อเจ้าหน้าที่ขององค์การต้อง
ให้บริ การ ซึ่งทําให้องค์การ เป็ นเพียงวิธีการ ที่จะให้อาํ นาจแก่ผอู ้ ื่น ซึ่งอยูภ่ ายนอกองค์การเท่านั้น
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กลยุทธ์ ในการใช้ อาํ นาจ ให้มีอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่น มีดงั ต่อไปนี้คือ (ปิ ยะนุช เงินคล้าย 2550 : 68 –
69)
1. กลยุทธ์ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ ในการมีอิทธิพลต่อผูอ้ ื่น ซึ่งด้านทหาร จะเป็ นการออกคําสัง่ แต่
ด้านพลเรื อน มักจะเป็ นการขอร้อง หรื อการเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อให้งานเสร็ จสิ้ นไป
2. กลยุทธ์การผลักดัน หรื อ "Push" strategies โดยใช้วิธีการข่มขู่ ซึ่งจะมีอิทธิพลมากน้อย
ขึ้ น อยู่กับ ตํา แหน่ ง หน้าที่ และทรั พ ยากร ที่ มี ค วามสามารถควบคุ มได้ การใช้ก ลยุทธ์ แ บบนี้ ถ้าใช้
พรํ่าเพรื่ อไป จะทําให้เกิดบรรยากาศแห่ งความกลัว และความไม่ไว้วางใจกัน ซึ่ งจะนําไปสู่ การไม่เชื่อ
ฟัง การทํางานที่ไม่ได้ผล และความขัดแย้ง ระหว่างบุคคลในองค์การได้
3. กลยุทธ์การให้รางวัล หรื อ "Pull" or "reward" strategies เป็ นการสร้างอิทธิพล โดยการให้
รางวัล ในลักษณะต่างๆ เช่ น เป็ นวัตถุสิ่งของ เป็ นคําชมเชย เป็ นการยอมรับความสําเร็ จ หรื อการให้
กําลังใจเหล่านี้ เป็ นต้น ซึ่ งถ้าปราศจากความเป็ นธรรม ในการให้แล้ว จะก่ อให้เกิ ดความอิจฉาริ ษยา
หรื อไม่พอใจ ซึ่งกันและกัน
4. กลยุทธ์เกลี้ยกล่อม หรื อชักชวน หรื อ Persuasion strategies โดยใช้เหตุผล ทําให้เชื่อถือ
และปฏิ บตั ิ ตาม ซึ่ งอาจถูกแปลความหมายไปในทางที่ ผิดว่า เป็ นการผลักดันบังคับ กดขี่ให้ทาํ ก็ได้
นอกจากนั้น การเกลี้ยกล่อม หรื อชักชวน อาจเชื่อมโยง กับการต่อรอง หรื อการให้รางวัลก็ได้
5. กลยุทธ์การเตรี ยมการ หรื อ Preparatory strategies เพื่อการมีอิทธิ พลในวันข้างหน้า
โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การช่วยเหลือ โดยหวังว่า จะนําไปสู่ การยอมรับอิทธิ พล ที่จะมีต่อกันใน
วันข้างหน้า
6. กลยุทธ์การป้ องกัน หรื อ Preventive strategies เป็ นการสร้างอิทธิพล โดยใช้วิธีการป้ องกัน
บางอย่าง เช่ น ป้ องกันการตั้งคําถาม เก็บข้อมูลบางอย่างไว้ หรื อป้ องกันความไม่พอใจไว้ล่วงหน้า
ซึ่งจะต้องทํา ในลักษณะที่แนบเนียน ไม่เปิ ดเผยโจ่งแจ้งจนเกินไป
การเสริมสร้ างพลังในบุคคล (วันชัย ธรรมสัจการ 2543 : 186) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3
ประการได้แก่
1. องค์ประกอบภายในตัวบุคคล (Intrapersonal component) ในที่น้ ี หมายถึง การรับรู ้ที่จะ
สามารถควบคุมสถานการณ์บางอย่างได้ดว้ ยตัวเอง (Perceived control) การรับรู ้ความสามารถของตน
(Self – efficacy) รวมถึงการมีแรงจูงในการควบคุมตน (Motivation to control)
2. องค์ประกอบด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactional component) ซึ่งหมายถึง การรับรู ้ความเข้าใจ
ของบุคคลที่มีต่อการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆในชุ มชน รวมถึงความเข้าใจเงื่อนไขหรื อประเด็นทาง
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สังคมการเมือง (Sociopolitical) ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลสามารถเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมาย
ได้อย่างเหมาะสม
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึง การกระทําที่จะนําไปสู่ ผล
ที่พึงปรารถนา (Outsomes) เช่น การมีพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในองค์การหรื อชุมชน (Organizational
participation or community involvement) พฤติกรรมการขบคิดเพื่อแก้ไขปัญหา (Coping behaviors)
การเสริมสร้ างพลังในชุ มชน
แนวคิดการเสริ มสร้างพลังในชุมชนจะต้องมียุทธวิธีสนับสนุ น 4 ประการ ได้แก่ (วันชัย
ธรรมสัจการ 2543 : 194 - 195)
1. การเพิ่มประสบการณ์และความสามารถให้กบั สมาชิกในชุมชน (Enhancing experience
and competence) เช่น เริ่ มจากกิจกรรมการสํารวจประเด็นปั ญหาความต้องการของชุมชน เป็ นต้น
2. การกระตุน้ ให้ชุมชนมีทกั ษะและทํางานเป็ นทีม (Enhancing group structure and capacity)
เช่ น การช่ วยสอนทักษะในการวางแผน ได้แก่ การกําหนดเป้ าหมาย กําหนดภาระกิ จ การปฏิบตั ิตาม
แผน เป็ นต้น
3. การขจัดอุปสรรทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Removing social and environment barriers)
เช่น ใช้เทคนิ คทางสังคมตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกชุมชนยอมรับนโยบาย โครงการใหม่ๆไป
ปฏิบตั ิ เป็ นต้น
4. สนับสนุนในด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร (Enhancing environmental support and
resources) เช่น การแสวงหาผูเ้ ชี่ ยวชาญจากภายนอกชุมชนเข้ามาแนะนําในบางเรื่ องที่ชุมชนต้องการ
เป็ นต้น
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ภาพที่ 4 กระบวนการเสริ มสร้างพลังในชุมชน
ที่มา: วันชัย ธรรมสัจการ. “การเสริ มสร้ างพลังทางจิตวิทยากับการทํางานในองค์กร” วารสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6, 2 (พฤษภาคม – สิ งหาคม 2543) :
195.
การเสริมสร้ างพลังในองค์ การ
กระบวนการการเสริ มสร้างพลังในองค์กรประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (Conger and
Kanungo 1998, อ้างถึงใน วันชัย ธรรมสัจการ 2543 : 190 - 192)
1. ปั จจัยหรื อเงื่อนไขที่นาํ ไปสู่ ภาวะการไร้พลัง (Powerlessness) ประกอบด้วยปั จจัยย่อย
ได้แก่ ปั จจัยด้านองค์การ เช่น การเปลี่ยนแปลงในองค์การอย่างรวดเร็ ว ภาวะการแข่งขัน ระบบการ
สื่ อสารที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นต้น ปั จจัยด้านการนิ เทศติดตามงาน เช่น การใช้อาํ นาจมากเกินไป การ
ใช้ก ารลงโทษเมื่ อ ผิ ด พลาด ขาดเหตุ ผ ลในการกระทํา เป็ นต้น ปั จ จัย ด้า นระบบเสริ มแรง เช่ น
ค่าตอบแทนตํ่า การเสริ มแรงไม่อยู่บนพื้นฐานของความสามารถ เป็ นต้น ปั จจัยด้านการออกแบบงาน
เช่น ขาดความชัดเจนในบทบาท ขาดการอบรมทักษะที่เหมาะสม ขาดความอิสระที่จะสร้างสรรค์งาน
ขาดทรัพยากร เป็ นต้น
2. การใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริ หารจัดการเพื่อเสริ มสร้างพลังกลับคืนมา เช่น การบริ หาร
จัดการอย่างมี ส่วนร่ วม การร่ วมกําหนดเป้ าหมายการมี ระบบให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การมี แ บบอย่างที่
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เหมาะสม การมีระบบการเสริ มแรงที่เน้นความสามารถเป็ นฐานการสร้างงานให้จูงใน (Job enrichment)
เป็ นต้น
3. การสร้างให้พนักงานเกิดการรับรู ้ความสามารถในตนเอง เช่น การส่ งเสริ มให้พนักงานมี
โอกาสได้รั บ รู ้ แ ละทดสอบทัก ษะและความสามารถในงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของตนตามลํา ดับ (Enactive
attainment) การให้พนักงานได้เห็นตัวอย่างเพื่อนร่ วมงานที่ประสบความสําเร็ จ (Vicarious experience)
ซึ่ งจะทําให้มนั่ ใจว่าตนก็ทาํ เช่ นนั้นได้ การใช้คาํ พูดในการชักจูงให้พนักงานรู ้สึกว่าตนเองเป็ นคนมี
ความสามารถ (Verbal persuasion) ซึ่งผูบ้ ริ หารโดยทัว่ ไปสามารถทําได้ การใช้การกระตุน้ ทางอารมณ์
(Emotional arousal) โดยทัว่ ไปบุคคลที่มีความเครี ยด ความกลัว ความกังวล ความเก็บกด อาจทําให้รู้สึก
ว่าตนเองมีความสามารถตํ่า ถ้าผูบ้ ริ หารสามารถลดภาวะทางอารมณ์ดงั กล่าวลงได้ จะทําให้พนักงาน
รู ้สึกว่าตนเองมีความสามารถมากขึ้น ซึ่งการเสริ มสร้างพลังให้เกิดขึ้นในพนักงานนั้น นอกจากผูบ้ ริ หาร
จะต้องพยายามขจัดเงื่ อนไขหรื อปั จ จัย ที่ ท าํ ให้พ นักงานเกิ ดภาวะไร้ พลังแล้ว ยังต้องเสริ มสร้ างให้
พนักงานเกิดความรู ้สึกว่าตนเองมีความสามารถขึ้นมาด้วย จึงจะกล่าวได้วา่ กระบวนการเสริ มสร้างพลัง
นั้นมีประสิ ทธิภาพ
4. ผลของการที่พนักงานได้รับการเสริ มสร้างพลัง พนักงานจะมีความแข็งแกร่ ง มีความ
คาดหวังสู ง มีความพยายามสู ง รวมถึงมีความเชื่อว่าตนเงอมีความสามารถ
5.
พฤติกรรมของพนักงานที่ได้รับการเสริ มสร้างพลังแล้ว จะเป็ นผูท้ ี่มีความคิดริ เริ่ ม
มีความมุ่งมัน่ ที่จะทํางานให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
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ภาพที่ 5 กระบวนการเสริ มสร้างพลังในองค์การ
ที่มา: วันชัย ธรรมสัจการ. “การเสริ มสร้างพลังทางจิตวิทยากับการทํางานในองค์กร” วารสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6, 2 (พฤษภาคม – สิ งหาคม 2543) :
195.
กระบวนการเสริมสร้ างพลังในองค์ การ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ (Kinlaw 1995, อ้างถึงใน
ไพโรจน์ ภัทรนรากุล 2550 : 95)
1. การกําหนดนิยามและการสื่ อสาร โดยนิยามความหมายเรื่ องการเสริ มสร้างพลังและมีการ
สื่ อความหมายให้สมาชิกในองค์การทราบถึงสาระสําคัญของการเสริ มพลังอํานาจในงานขององค์การ
โดยปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและวัฒนธรรมองค์การนั้นๆ
2. กําหนดเป้ าหมายและกลยุทธ์ เป็ นการกําหนดเป้ าหมายและวิธีการในการเสริ มสร้างพลัง
ในงานที่ชดั เจนเพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถแปลงไปสู่ การปฏิบตั ิเป็ นทิศทางเดียวกัน
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3. การอบรมเสริ มความรู ้ อาศัยแนวทางการอบรมในการเสริ มสร้างพลังเพื่อเพิ่มทักษะความรู ้
ให้สมาชิก เพื่อให้สมาชิกในองค์การทราบถึงมาตรฐานในการเสริ มพลังในการทํางาน
4. การปรับโครงสร้างองค์การ เป็ นการปรับโครงสร้างองค์การเพื่อให้สามารถเข้าถึงการเสริ ม
พลัง รวมถึงการลดการบริ หารจัดการ การลดการควบคุมอํานาจ โดยการปรับปรุ งสร้างเพื่อเสริ มพลัง
อํานาจ ทั้งนี้ การปรั บเปลี่ยนโครงสร้ างอาจส่ งผลต่อการจัดการของงาน การรวมหรื อผสานงานให้มี
เอกภาพ และการลดขั้นตอนและการบังคับบัญชาที่ไม่จาํ เป็ นลง
5. การปรับระบบองค์การ โดยการปรับระบบการผลิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง
ระบบรางวัลสิ่ งจูงใจเอื้อต่อการเสริ มพลัง
6. การประเมินและการปรับปรุ งแก้ไข เป็ นการประเมินเพื่อสร้างหลักประกันว่า ในทุก
ขั้นตอนของการเสริ มพลังมีความสอดคล้องและนําไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายรวมขององค์การ พร้อมทั้งมี
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งการเสริ มพลังอย่างต่อเนื่อง
ความเข้มแข็ง การเสริ มสร้างพลัง หรื อการให้อาํ นาจนั้นมีการให้คาํ จํากัดความแตกต่างกันไป
ตามประเด็นที่นาํ ไปใช้ กล่าวคือ หากนําไปใช้ในบริ บททางธุรกิจ เช่น การบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะมี
ความหมายไปในทางการให้อาํ นาจกับลูกจ้างเพื่ออิสระในการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สูงขององค์กร
ในส่ วนของบริ บททางสังคม การเสริ มสร้างพลังหรื อความเข้มแข็งนั้นหมายถึง การเสริ มสร้างพลัง
ประชาชนเพื่อให้มีข้ ึนในการประกอบสิ่ งใดๆนั้นเพื่อความยัง่ ยืนของสิ่ งที่มีค่าต่อชุ มชน จะเห็นได้ว่า
“Empowerment” จะมีความหมายโดยตรงที่สอดคล้องกับทรัพยากรมนุษย์เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กรและชุมชน
แนวคิดการเสริ มสร้างพลังทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
และการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ เป็ นการเสริ มสร้างพลังที่จาํ เป็ นต้องเกิดขึ้นอย่างมีลาํ ดับและเป็ นวัฏจักร
ซึ่ งมีความเกาะเกี่ยวกันทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ การเสริ มสร้างความเข้มแข็งจนเกิดความรู ้สึกถึงความเป็ น
เจ้าของนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมทั้ง 3 ด้านด้วยกัน มิใช่ดา้ นใดด้านหนึ่ งหรื อให้ความสําคัญกับด้าน
ใดด้านหนึ่งมากกว่า งานวิจยั นี้ได้เลือกแนวคิดการเสริ มสร้างความเข้มแข็งนี้ เนื่องจาก ผูว้ ิจยั มีความเห็น
ว่า ตัวแบบดังกล่าวมีความสอดคล้องทางด้านการศึกษาของบริ บททางสังคมมากกว่าแนวคิดอื่นๆ ซึ่ง
ให้ความสําคัญไปทางด้านการให้อาํ นาจในการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์มากกว่า
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แนวคิดทุนทางสั งคม
ทุนทางสังคมนั้นในทางทฤษฎี อาจเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ของการศึกษาในปั จจุบนั แต่ในทาง
ปฏิบตั ิแล้วถือได้วา่ มีความผูกพันธ์กบั บริ บทของสังคมประเทศไทยเป็ นอย่างดี ทั้งนี้อาจสังเกตจากความ
ผูกพันธ์กนั ในครอบครัวตั้งแต่รุ่นคุณปู่ คุณย่า จนถึงรุ่ นลูกหลาน การพึ่งพาอาศัย กันในหมู่ญาติมิตรและ
เพื่อนบ้าน อีกทั้งในชุมชนไทยยังมีประเพณี ที่เอื้อต่อการสร้างทุนทางสังคมด้วยไม่ว่าจะเป็ น งานบวช
งานแต่ง งานทําบุญบ้าน นอกจากนั้นแล้วทุนทางสังคมยังหมายถึงการที่คนกลุ่มหนึ่ งมารวมตัวกันเพื่อ
ประโยชน์ ของกลุ่ มแสดงให้เ ห็ น ว่า กลุ่มๆนั้น มี ทุนทางสังคมอยู่จ ริ ง การเสริ มสร้ างพลังหรื อความ
เข้มแข็งนั้น ถือได้ว่าเป็ นอีกแขนงหนึ่ งจากหลายๆส่ วนของทุนทางสังคม ทั้งนี้ เนื่ องจาก ความเข้มแข็ง
ในบริ บททางสังคมนั้นมีส่วนให้เกิดความสัมพันธ์ในชุมชนและสร้างความเป็ นปึ กแผ่นเช่นเดียวกับทุน
ทางสังคมเช่นกัน มีนกั คิดหลายท่านได้ให้ความหมายของทุนทางสังคมไว้ดงั ต่อไปนี้
ความหมายของทุนทางสังคมได้ถูกอภิปรายเป็ นครั้งแรก ในหนังสื อ Rural school community
centres ของ Hanifan ในปี 1920 ซึ่ งได้อธิบายถึงสิ่ งต่างๆที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันของคน
อาทิ สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (Good will) การสร้างมิตรภาพ (Fellowship) ความเห็น
อกเห็นใจ (Sympathy) และการติดต่อสัมพันธ์กนั ทางสังคมระหว่างบุคคลหรื อครอบครัวที่ทาํ ให้เกิด
หน่ วยทางสังคมขึ้นมา Hanifan ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างทุนทางสังคมในชุมชน ก็เช่นเดี ยวกับ
องค์กรธุ รกิจ คือ จะต้องมีการสะสมทุนก่อนการดําเนิ นธุ รกิ จ การสร้ างทุนทางสังคมโดยองค์กรทาง
สังคมนั้น ปั จเจกบุ คคลจะต้องสร้ างมิ ตรภาพ และจะต้องเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ มซึ่ งขนาดใหญ่ กว่า
ครอบครัว เพราะปั จเจกบุคคลหากอยู่โดยลําพัง อาจไม่ได้รับการช่วยเหลือทางสังคมจนกว่าจะได้เริ่ ม
ติดต่อกับเพื่อนบ้าน ทุนทางสังคมก็จะมีการสะสมขึ้นมา ความสัมพันธ์ทางสังคมดังกล่าวอาจช่วยให้
ปั จเจกสามารถบรรลุถึงความต้องการทางสังคมที่ตนเองต้องการ และยังช่วยให้เกิดศักยภาพสามารถ
ปรับปรุ งการดําเนินชีวิตของคนทั้งชุมชนให้ดีข้ ึนได้ อาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะ
ดังกล่าว สมาชิ กซึ่ งเป็ นปั จเจกบุคคลก็จะได้ประโยชน์จากการคบค้าสมาคมกัน อันจะนํามาซึ่ งความ
ช่วยเหลือ ความเห็นอก เห็นใจ และมิตรภาพจากเพื่อนบ้าน และชุมชนเองก็ได้ประโยชน์จากความ
เป็ นปึ กแผ่นและความสามัคคีของสมาชิกด้วยเช่นกัน (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 2548 : 16)
Hirachman 1984 (อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 2548 : 15) เปรี ยบเทียบทุนทางสังคมว่า
เปรี ยบเสมือนทรัพยากรทางศีลธรรม (moral resource) ที่ใช้ไม่มีวนั หมด อย่างไรก็ตาม ทรัพยากร
ประเภทนี้จะไม่มีประโยชน์เลย ถ้าไม่ถูกนํามาใช้ ซึ่งต่างจากทุนทางกายภาพ (Physical Capital) และทุน
อื่นๆทัว่ ไปที่เคยมีใช้ (Conventional Capital) เพราะทุนเหล่านั้นหมดไปเมื่อถูกนํามาใช้
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ทุนทางสังคมสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะการร่ วมมือของปั จเจกในกลุ่ม ซึ่ งแสดงออกในรู ป
ของกิจกรรมที่ทาํ ให้เกิดผลประโยชน์ทางเศษฐกิจ การที่ทาํ เช่นนั้นได้ข้ ึนอยูก่ บั ความรู ้สึก สํานึกของคน
ต่อสังคมความสัมพันธ์และเครื อข่าย (Bourdieu 1986, อ้างถึงใน ดิเรก ปัทมสิ ริวฒั น์ 2547 : 37)
Coleman 1990 (อ้างถึงใน สํานักมาตรฐานการพัฒนสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ 2548 :
1) ได้นิยามทุนทางสังคมโดยใช้เกณฑ์หน้าที่ (By function) ว่าเป็ น ความหลากหลายของหน่วยงานทาง
สังคมซึ่งมีองค์ประกอบร่ วม 2 ประการ คือ มิติดา้ นโครงสร้างทางสังคมและมิติดา้ นการเอื้อหรื อหนุน
เสริ มให้เกิดการกระทําโดยผูก้ ระทําทั้งจากตัวบุคคลและจากองค์กร นอกจากนี้ Coleman ยังระบุว่า ทุน
ทางสังคมมีลกั ษณะคล้ายกับทุนรู ปแบบอื่นๆ ทุนทางสังคมสร้างผลิตภาพ สร้างโอกาสในการทํางานให้
บรรลุเป้ าประสงค์ซ่ ึงไม่สามารถบรรลุได้หากขาดทุนทางสังคม เช่น กลุ่มที่มีสมาชิกมีความซื่อสัตย์และ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ย่อมมีโอกาสทํางานบรรลุความสําเร็ จมากกว่ากลุ่มที่ขาดสิ่ งเหล่านี้
Fukuyama 1995 (อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 2548 : 19) เห็นว่าโดยนัยของความหมายทุน
ทางสั ง คมนี้ เรื่ อ งเกี่ ย วกับ ความไว้เ นื้ อ เชื่ อ ใจกัน ความเป็ นเครื อ ข่ า ย ความเป็ นประชาสั ง คม และ
ปรากฏการณ์ ในลักษณะเดี ยวกัน เป็ นเสมื อ นสิ่ งที่ เป็ นผลมาจากทุนทางสังคมมากกว่าจะเป็ นสิ่ งที่
ก่อให้เกิดทุนทางสังคมด้วยตัวของมันเอง
ทุ น สั ง คม หมายถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมที่ ต้ ั งอยู่ บ นพื้ น ฐานของความเชื่ อ ถื อ
การสนับสนุ นซึ่ งกันและกันในลักษณะต่างตอบแทนและกิ จกรรมเครื อข่าย โดยมีวตั ถุประสงค์เป็ น
คุณประโยชน์ต่อสมาชิก (Newton 1997, อ้างถึงใน ดิเรก ปั ทมสิ ริวฒั น์และพัชริ นทร์ สิ รสุ นทร 2547 :
37)
World Bank 1999 (อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 2548 : 33) ได้กล่าวถึงทุนทางสังคมและ
นําแนวคิดทุ นทางสังคมไปใช้ในรู ปของทุนแบบหนึ่ งที่ จาํ เป็ นต่อการพัฒนา โดยพยายามที่จะตอบ
คําถามว่า อะไรเป็ นทุนทางสังคมและจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้การพัฒนายัง่ ยืนสู งสุ ดต่อประเทศหรื อ
ชุมชน ซึ่ งนับว่าเป็ นแนวคิดที่ก่อให้เกิดการสร้างองค์กรที่เป็ นประโยชน์ ทุนทางสังคมในความหมาย
ของ World Bank ได้แสดงหลักฐานที่ช้ ีให้เห็นว่า การเพิ่มขึ้นของความยึดเหนี่ยวกันในสังคม สามารถ
นําไปพัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน World Bank ยังกล่าวอีกว่า ทุนทางสังคม เป็ น
สถาบัน (Institutions ) ความสัมพันธ์ (Relationships) และบรรทัดฐาน/ จารี ต (Norms) ซึ่งมีลกั ษณะที่
เป็ นทั้งคุ ณ ภาพและปริ มาณของการปฏิ สัมพัน ธ์กันของคนในสังคม ทุ นทางสังคมไม่ ใ ช่ เ กิ ด ได้ใ น
สถาบันทั้งหมดของสังคม แต่มนั เป็ นกาวเชื่ อมสถาบันเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บรรทัดฐาน/ จารี ต และ
ความสัมพันธ์ในสังคมเป็ นสิ่ งที่ฝังอยู่ในโครงสร้างสังคม ซึ่ งสามารถทําให้ผูค้ นเกิ ดความร่ วมมือเพื่อ
เป้ าหมายที่ปรารถนาสู งสุ ด นอกจากนั้น ทุนทางสังคมอาจจะถูกมองในลักษณะที่เป็ นเจตคติและคุณ

27
ค่าที่เกิดจากการดําเนินงานระหว่างคนภายในชุมชนและความช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
จากภายนอกชุมชน
Nan Lin 2001 (อ้างถึงใน สํานักมาตรฐานการพัฒนสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ 2548 :
2) กล่าวว่า ทุนทางสังคม เป็ นการลงทุนด้านความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่ งผูล้ งทุนคาดหวังว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
Krishna 2002 (อ้างถึงใน ไสว บุญมา 2553) ได้ทาํ การวิจยั ในระดับหมู่บา้ นของรัฐราชสถาน
และมัธยประเทศในอินเดียและมาเสนอในหนังสื อขนาด 250 หน้าชื่อ Active Social Capital: Tracing
the Roots of Development and Democracy ลักษณะสําคัญของสังคม เช่น เครื อข่าย แบบแผนและความ
ไว้เนื้ อเชื่ อใจกันซึ่ งเอื้อให้เกิ ดการประสานงานและความร่ วมมือกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันในสังคม
นักสังคมวิทยาเชื่อว่าทุนทางสังคมสามารถบ่มเพาะและปลูกฝังขึ้นมาได้ ฉะนั้นการพัฒนาสามารถทํา
ได้จากระดับรากหญ้าขึ้นไป แทนการสัง่ ลงมาจากองค์กรของรัฐ การวิจยั ในอดีตโดยใช้การเป็ นสมาชิก
ในองค์ ก รเอกชนของประชาชนเป็ นฐานพบว่ า ประเทศที่ มี ก ารพัฒ นาสู ง มี ทุ น ทางสั ง คมสู ง
ส่ วนประเทศด้อยพัฒนามีทุนทางสังคมตํ่า แต่ผเู ้ ขียนมองว่าการวัดทุนทางสังคมเช่นนั้นไม่พอสําหรับ
การวิจยั ในประเทศด้อยพัฒนา
ทุนสังคม หมายถึง ปรากฏการณ์การร่ วมกลุ่มเป็ นเครื อข่ายเพื่อทําให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างสมาชิก (Sobel 2002 , อ้างถึงใน ดิเรก ปัทมสิ ริวฒั น์ 2547 : 37)
ประเวศ วะสี (2541 : 26 - 30) อธิบายว่า “ทุนทางสังคม” คือ ความเป็ นกลุ่มก้อนทางสังคม
การมีการศึกษา การมีวฒั นธรรม การมีความซื่ อสัตย์ การมีความรับปิ ดชอบต่อส่ วนรวม ประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางาน การมีการเมืองและระบบราชการที่ดี ทุนทางสังคมเป็ นฐานให้เศรษฐกิจดี
นิ ธิ เอี่ยวศรี วงศรี วงศ์ (2541 : 6) ได้มองทุนทางสังคมว่า ทุนทางสังคมของคนไทย ไม่ใช่มี
ความหมายเพียงแต่คุณภาพของคนไทย สังคมที่อนามัยดี การศึกษาและมีสมรรถในการผลิตเท่านั้น คน
ไทยยังมีทุนทางสังคมอีกมากมายเพียงแต่ไม่มีโอกาสพัฒนาด้านความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันได้แก่
1. ความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว เครื อญาติ กับผูอ้ ื่นในชุมชน เช่น แรงงานคืนถิ่น ต้องอาศัย
ครอบครัวและเครื อญาติในการดํารงชีวิต
2. ความรู ้ที่เกิดจากการเรี ยนรู ้จากครอบครัวและชุมชนสามารถปรับและเป็ นส่ วนสนับสนุน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ได้
3. ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุ ขภาพ เช่น สมุนไพร หมอพื้นบ้าน
4. การรวมกลุ่มเป็ นองค์กรประชาชนในชุมชน
5. การมีความสุ ขจากความสงบสันโดษ
6. การมีเศรษฐกิจที่หมุนเวียนอยูใ่ นชุมชน เช่น จ้างคนในชุมมชน บริ โภคทรัพยากร
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ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 2542 (อ้างถึงใน สุ พรรณี ไชยอําพร 2547 : 87) อธิบายว่า ทุนทางสังคม
คือ ความเข้ม แข็งของชุ มชน ท้องถิ่ น ความสามัคคี รวมพลัง การมี องค์ก ร มี ห น่ ว ยงานที่ จ ะจัด การ
จัดระบบต่างๆในชุมชน มีศิลปวัฒนธรรม มีจุดรวมใจ มีศีลธรรม มีความสมัครสมานรักใคร่ กลมเกลียว
กัน สิ่ งต่างๆเหล่านี้ เรี ยกว่าเป็ น ทุนทางสังคม ซึ่ งจะมีพ้ืนฐานในท้องถิ่นและชุ มชนให้มีการพัฒนาที่
เข้มแข็งจริ งจังและยัง่ ยืน
ชัยวัฒน์ ถิรพันธุ์ 2542 (อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 2548 : 42) แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างประชาสังคมกับทุนทางสังคมว่า ประชาสังคม ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่การที่คนมาอยูร่ วมกันเท่านั้น
แต่คนเหล่านั้นต้องมี ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน พูดจาสื่ อสารในจุดมุ่งหมายที่ไปด้วยดันจนเกิ ดคุณภาพใหม่
การที่ ค นแต่ ล ะคนมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกัน จนก่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพใหม่ ที่ แ ต่ ล ะคนไม่ มี ยิ่ ง มี ก าร
ปฏิสัมพันธ์ดีเท่าใด ก็ยิ่งก่อให้เกิดคุณภาพสู งขึ้น จนทําให้เกิดทุนทางปั ญญา – ทุนทางสังคม และ
ก่อให้เกิดประชาสังคมขึ้น นัน่ คือ ประชาสังคมที่ดีจะต้องก่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ นําไปสู่ การเกิด
ปั ญญา และก่อให้เกิดทุนทางสังคม อาจกล่าวได้ว่า ประชาสังคม เป็ นเพียงแค่สื่อ แต่เนื้อหาของมัน คือ
ทําให้เกิดปั ญญา เกิดทุนทางสังคม ที่ทาํ ให้คนฉลาดขึ้นนัน่ เอง
ชบ ยอดแก้ว (2543 : 11) ได้อธิบายว่า ในสังคมไทยไม่วา่ ยุคสมัยใดต่างมีทุนเดิมของสังคมอยู่
เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องกองทุนทางภูมิปัญญาหรื อทุนทางความคิด เช่ น เรื่ องจิ ตสํานึ กเรื่ องการออม
แต่ทุนเดิ มที่ว่านี้ ไม่ค่อยมีคนสนใจมากนัก เนื่ องจากกระแสของโลกตะวันตกมีอิทธิ พลมากกว่าและ
ครอบคลุมเกือบแทบทุกบ้าน ทําให้ไม่สามารถต่อสู ้กบั สถานการณ์และแก้ไขได้ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์
ดังกล่าว ในที่สุดภูมิปัญญาที่มีอยูเ่ ดิมถูกลืมหายไปจากเดิมและหันไปสนใจเรื่ องใหม่ที่เข้ามาหรื อไม่ก็
หันไปใช้ภู มิปัญญาของชาวต่ างชาติ ซ่ ึ งไม่ มี ความเกี่ ย วข้องหรื อสัมพัน ธ์กับวัฒนธรรมของเดิ มเลย
เหล่านี้เห็นจุดเริ่ มต้นของวัฒนธรรมฟองสบู่ ที่ทา้ ยสุ ดฟองสบู่ก็แตกเนื่องจากเราไม่มีความเชื่อมัน่ ในภูมิ
ปั ญญาที่มีอยู่เดิ ม ดังนั้นถึ งเวลาแล้วที่ตอ้ งนําทุนเดิ มที่มีอยู่ออกมาประยุกต์เพื่อให้เกิ ดทางเลือกและ
ทางออกที่ดีสาํ หรับแก้ไขภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบนั
อัมมาร สยามวาลา 2544 (อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 2548 : 40) กล่าวถึงทุนทางสัมคมว่า
เป็ นการใช้ทรัพยากรในชุ มชนในการแก้ปัญหา ทรัพยากรที่สําคัญที่สุด คือ สติปัญญา และความเอื้อ
อาทรต่อกัน สิ่ งเหล่านี้ คือทุนทางสังคม โดยนัยนี้ ทุนทางสังคมก็นบั เป็ นมิติในรู ปแบบของทรัพยากร
ชุมชน อันประกอบไปด้วย ค่านิ ยม ความเอื้ออาทรต่อกัน รวมทั้งเรื่ องของสติปัญญาที่มีอยูม่ ีในชุมชนที่
สมควรนําออกมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม
เอนก นาคบุตร 2545 (อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 2548 : 39) กล่าวถึงทุนทางสังคมใน
ลักษณะของความเข้มแข็งของชุมชนว่า มิใช่เรื่ องที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่หากเป็ นคุณค่าเดิมที่
สังคมไทยมีอยูแ่ ล้ว ไม่ว่าจะเป็ นการมีน้ าํ ใจต่อกัน การแบ่งปั นซึ่ งกันและกัน ความเอื้ออาทรต่อกัน การ
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เกาะเกี่ยวทางสังคม การรวมกลุ่มเป็ นองค์กร หรื อการจัดตั้งเป็ นเครื อข่ายต่างๆเช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
เกษตรผสมผสาน เครื อข่ายโรงสี ชุมชน เป็ นต้น ทุนทางสังคมนี้ คือพลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนชุ มชน
ต่างๆให้มีความสามารถในการเพิ่มพูนมูลค่าและทุนทางสังคมให้กบั ชุ มชนตนเองมากขึ้น มีความเท่า
ทันต่อปั ญหา และมีความสามารถในการจัดการกับปั ญหาได้มากขึ้น และท้ายที่สุดสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้จริ งในระยะยาว
อมรา พงศาพิชญ์ (อ้างถึงใน บัวพันธ์ พรหมพักพิง 2546 : 124 -138) เห็นว่าการสร้างประชา
สังคมให้มีความเข้มแข็งนั้น ควรเกิดจากองค์กรนอกภาครัฐ เพราะการสร้างประชาสังคมโดยกลไกรัฐ
เป็ นการกระทําที่ทาํ ลายประชาสังคม ในการวิเคราะห์เรื่ องทุนทางสังคมนั้น อมราเห็นว่า การวิเคราะห์
ทุนทางสังคมจําเป็ นจะต้องวิเคราะห์ควบคู่กบั ทุนทางวัฒนธรรม โดยสรุ ปไว้คร่ าวๆว่า ทุนทางสังคม คือ
ความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งในแนวราบและแนวตั้งระหว่างบุคคล สถาบันและ/หรื อองค์กร ทั้งในรู ป
ปั จเจก กลุ่มและรู ปเครื อข่าย ทั้งนี้ รวมค่านิ ยมบรรทัดฐานที่สังคมยึดถือซึ่ งมีผลต่อวิถีชีวิตและวิถีการ
ผลิตในระดับครอบครั ว ชุ มชนและประชาสังคม นอกจากนี้ อัมรายังมองทุนทางสังคมโดยทําความ
เข้าใจระบบอุปถัมภ์ซ่ ึ งในสังคมไทยมีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ซ่ ึ งมีลกั ษณะของการเอื้อประโยชน์ต่อ
กันระหว่างคนที่เข้าถึงทรัพยากรต่างๆได้ยากกว่ากับคนที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า
ดิเรก ปั ทมสิ ริวฒั น์ (2547 : 37 – 38) กล่าวว่า ทุนทางสังคม หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ในลักษณะการทํางานร่ วมกันเป็ นเครื อข่าย บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน (mutual trust)
ของสมาชิก มีการกระทําดีต่อกันในลักษณะต่างตอบแทนกัน (Reciprocity) ในระหว่างกลุ่มสมาชิก การ
ทํางานที่เกื้อกูลกันที่ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนทางการเงิน (Monetary exchange) หรื อการทําสัญญาอย่งเป็ น
ทางการ (Formal contract) ความช่วยเหลือหรื อเอื้ออาทรกันส่ วนใหญ่เกิดขึ้นในลักษณะไม่เป็ นทางการ
(Informal contract) คุณลักษณะเช่นนี้ มีผลต่อภาคเศรษฐกิจและการจัดการในทางบวก (Positive
externality) กล่าวคือ ความไว้เนื้อเชื่อใจกันส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยน ค้าขายได้ง่ายขึ้น ลดต้นทุนค่าโสหุ ย้
ลดค่าใช้จ่ายในการกํากับและตรวจสอบ
กองทุนเพื่อสังคม (SIF) (อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ 2548 : 39) มองว่าทุนทางสังคมเป็ น
ทุนชุมชนอย่างหนึ่ งที่ทาํ ให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่ งประกอบไปด้วย (ทุน) ฐานทรัพยากรธรรมชาติและฐาน
ทางวัฒนธรรม ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ การหลอมจิตใจ หลอมความคิดและการผนึ กกําลัง การสร้างทักษะ
ในการจัดการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ่ งทั้งหมดจะส่ งเสริ มให้เกิ ดความเอื้ออาทรและ
ความสามัคคคี ที่ ทาํ ให้คนที่มีความเสี ยสละที่จะทํางานร่ วมกัน โดยมีการรวมกําลังความคิด ความรู ้
สติปัญญา และความชํานาญที่มีอยูไ่ ปใช้ในการจัดการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (2548 : 12 – 17) กล่าวว่า
ทุนทางสังคมจะเกิ ดขึ้ นก็ต่อเมื่ อมี กระบวนการผสมผสานกับพื้นฐานความไว้เนื้ อเชื่ อใจและระบบ
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ความสัมพันธ์ โดยเกิดจากการสั่งสม ปรับเปลี่ยน ต่อยอดพัฒนาและสร้างขึ้นใหม่อยูต่ ลอดเวลา ทุนทาง
สังคม คื อ พลังที่ มีอยู่ในชุ มชนและสังคม ซึ่ งเกิ ดจากการรวมตัวของกลุ่ มคนเพื่อที่ จะได้อยู่ร่วมกัน
ทํางานร่ วมกัน บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ สายใยความผูกพันธ์และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย
โดยการเกิดทุนทางสังคมต้องผ่านองค์ประกอบที่สาํ คัญ 3 ทุน คือ
1. ทุนมนุษย์ คือ บุคคลทัว่ ไปและผูน้ าํ ทางสังคม อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครที่มีความ
รัก ความไว้เนื้อเชื่อใจ มีน้ าํ ใจและเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเชื่อในระบบคุณค่าและหลักศีลธรรม
ที่ดี เช่น มีคุณธรรม วินยั ความซื่อสัตย์ และมีจิตสํานึกสาธารณะที่รุ้จกั ทําประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม
2. ทุนทางสถาบัน ประกอบด้วย 3 สถาบันหลัก ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ สถาบัน
ศาสนาและสถาบันครอบครัว โดยมีสถาบันสําคัญในสังคมเป็ นส่ วนประกอบ ได้แก่ สถาบันการศึกษา
สถาบันการเมือง และรวมไปถึงองค์กรต่างๆ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรประชาชน
ภาคธุ ร กิ จ เอกชน สื่ อ มวลชน สถาบัน เหล่ า นี้ จะมี บ ทบาทสนับ สนุ น ให้เ กิ ด พลัง ของคนในชุ ม ชน
ในสังคม รวมไปถึงการออกกฏหมายและระเบียบปฏิบตั ิของสังคมที่ทาํ ให้คนไทยอยูร่ ่ วมกันได้
3. ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ได้แก่ ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย
จารี ตประเพณี ที่ดีงาม และสถาปัตยกรรมต่างๆ อาทิ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
พรชัย ตระกูลวรานนท์ (2549 : 28) ได้อา้ งอิงคําพูดของ อานันท์ กาญจนพันธ์ ว่า ทุนทาง
สังคม คื อ วิธีคิดและระบบความรู ้ ในการจัดการวิถีของความเป็ นชุ มชน เช่ น การจัดการทรั พยากร
การจัดการระบบความสัมพันธ์ในการอยูร่ ่ วมกันในชุมชน ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยการคิดเชิงซ้อน และ
เกี่ ยวข้องกับเรื่ อง ระบบความรู ้ และภูมิปัญญา อีกทั้งต้องอาศัยกฏเกณฑ์มากํากับการใช้ความรู ้ น้ ัน
อาจเป็ นรู ปของจารี ต กฏหมาย หรื อเกณฑ์ทางสังคม พร้ อมกันนั้นก็ตอ้ งมี องค์กรที่ เข้ามาทําหน้าที่
จัดการเรื่ องนั้นๆ อานันท์ยงั มองว่า ทุนทางสังคมในสังคมไทยนั้นอยูภ่ ายใต้หลักการท่สาํ คัญ 2 ประการ
คือ
1. หลักการตอบแทนกัน (Reciprocity) ถือเป็ นหลักการสร้างพันธะทางสังคมในการตอบ
แทนกัน เป็ นกลไกในการสร้างความร่ วมมือเพื่อทํากิจกรรมต่างๆเป็ นหลักการที่เน้นความเท่าเทียม
2. หลักการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Communality) คือ การใช้พ้ืนที่ส่วนร่ วมของชุมชนในด้าน
ต่างๆร่ วมกัน
ดร.เสรี พงศ์พิศ (2553) กล่าวว่า ทุนทางสังคม (Social capital) หมายถึง 2 อย่าง อย่างแรก คือ
ระบบคุณค่า ซึ่งประกอบด้วยตัวคุณค่าที่ร้อยรัดผูค้ นเข้าด้วยกัน ให้อยูเ่ ป็ นครอบครัว ชุมชน เป็ น
กฎเกณฑ์ ระเบียบ จารี ตประเพณี วิถีปฏิบตั ิของชุมชน จะเรี ยกว่า "ผี" "ขวัญ" หรื ออะไรก็แล้วแต่ ซึ่ง
เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติ กับคนอื่น เป็ นพี่เป็ นน้อง เป็ นกลุ่มเป็ นก้อน ไม่อยูแ่ บบตัวใครตัวมัน ทุนทาง
สังคมเป็ นคุณธรรมต่างๆ ความไว้ใจกัน ความเอื้ออาทรต่อกัน การพึ่งพาอาศัยกัน เป็ นพรหมวิหารสี่
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(เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา) ที่ทาํ ให้มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน อย่างที่สอง ทุนทางสังคมเป็ น
รู ปธรรมที่คุณค่าดีงามเหล่านั้นร้อยรัด จัดระเบียบให้ปรากฎออกมา เป็ นสถาบันครอบครัว สถาบัน
ชุมชน สถาบันหมู่บา้ น สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ วันนี้มีมากมายหลายสถาบันทางสังคม
รวมถึงชมรม สมาคม ขบวนการ เครื อข่าย ที่รวมเอาผูค้ นเข้ามาร่ วมกันด้วยวัตถุประสงค์บางประการ
และดําเนินกิจกรรมบางอย่างร่ วมกัน สังคมไทยมีทุนทางสังคมมากมาย เสี ยดายว่าคนไทยเรา "ไม่ค่อย
เชื่อ ไม่ค่อยรู ้ ไม่ค่อยเห็น" จึงไม่ค่อยได้เอามาใช้ หรื อถ้าหากรู ้และเอามาใช้กเ็ อามาใช้แบบ "ทื่อๆ " เอา
แต่รูปแบบ แต่ไม่เอาเนื้อหา เลียนแบบไม่ได้เรี ยนรู ้ จึงไม่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบนั ซึ่งเปลี่ยนไปแล้ว
อย่างบางหน่วยงานอยากฟื้ นการลงแขก แต่ทาํ ได้ครั้งเดียวก็เลิก ไม่ไปเกณฑ์คนมาลงแขกเขาก็ไม่มา
เพราะวันนี้ไม่เหมือนวานนี้แล้ว อยูด่ ีๆ ไปชวนใครมาลงแขกได้อย่างไร ถ้ามาก็เพราะไปเกณฑ์และเขา
ขัดไม่ได้ต่างหาก
การทําให้ทุนทางสังคมของไทยกลับคืนมา คือ 1) กลับไปค้นหารากเหง้า ระบบคุณค่าใน
อดีต เพื่อสร้างรากฐาน เพื่อหาทุนมาสร้างสังคมที่อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขมากกว่านี้ ค้นหาให้ได้ดีตอ้ ง "ถอดรหัส
ภูมิปัญญา" ให้เป็ น จะได้เข้าถึ งคุณค่าต่างๆ ให้ถึงแก่ น และเอาแก่ น ไม่ใช่ เปลือกมาใช้ 2) คิดหาวิธี
ประยุกต์คุณค่าทางสังคมเหล่านี้ ให้เหมาะสมกับวิถีของคนปั จจุบนั เหมือนครู ชบพยายามทํา เหมือนน้า
ยงค์ พยายามทําที่ไม้เรี ยง เหมือนคนอินแปง และชุมชนต่างๆ ได้พยายามทํา
เสรี ยังกล่าวอีกว่า ทุนสําคัญที่สุดวันนี้ มี 1) ทุนความรู ้ภูมิปัญญา 2) ทุนทรัพยากร 3) ทุนทาง
สังคม สามทุนนี้ คือรากฐานสําคัญของชี วิตของผูค้ น สําคัญทั้งหมดทั้งสามทุน และเราคนไทยโชคดี
อย่างยิง่ ที่มีสามทุนนี้อย่างมากมาย ที่ปยู่่ าตายายได้สงั่ สมสื บทอดและถ่ายทอดมาให้เรา
สุ ธรรม รัตนโชติ (2550 : 2) ได้ให้ความหมายทุนทางสังคมว่า ทุนทางสังคม คือ ระบบสังคม
(Social system) ที่มีลกั ษณะพิเศษทางสังคม (Social Features) เช่น เครื อข่าย (Networks) ปทัสถาน
(Norms) ความไว้วางใจ (Trust) หรื อความสัมพันธ์ (Relationships) และความเข้าใจ (Understanding)
เป็ นผูก้ ระทํา (Acting) ทํางาน (Working) ช่ วยเหลือ (Helping) ปรุ งแต่ง (Shaping) หรื อให้การ
สนับสนุน (Facilitating) ให้สังคมบรรลุวตั ถุประสงค์มากขึ้น (Pursue more effectively) มีประสิ ทธิผล
มากขึ้ น (Work more effectively) การปฏิ สัมพัน ธ์ดี ข้ ึ น ทั้ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ (Shape social
interaction) หรื อความร่ วมมือที่ดีข้ ึน (Better cooperation)
สยามรัฐรายวัน (8 มกราคม 2552) ให้คาํ จํากัดความว่า ทุนทางสังคม คือ สิ่ งที่ร้อยรัดผูค้ นให้
เป็ นพี่เป็ นน้อง เป็ นครอบครัว เป็ นชุมชน ทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ทั้งคนเป็ น
และคนตาย คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่ งเหนือธรรมชาติ ทุนทางสังคมเป็ นความสัมพันธ์อนั ดี เป็ นเหมือน
พรหมวิหารสี่ ที่บอกถึงความเป็ นมิตร (เมตตา) ความเสมอภาคกัน ความเอื้ออาทรต่อผูย้ ากลําบากกว่า
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ด้อยกว่า (กรุ ณา) เป็ นความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผูใ้ หญ่กว่า อาวุโสกว่า ไม่อิจฉาผูท้ ี่ดีกว่า เก่งกว่า แต่
ยินดีดว้ ย (มุทิตา) รู ้จกั แยกแยะด้วยปัญญา ไม่แบกทุกข์ท้ งั โลกไว้คนเดียว (อุเบกขา)
ก

มหภาค

ระดับ

แนวทาง
ปฏิบตั ิ

การกระจาย

จุลภาค

อํานาจ

สาระหรื อวิธีคิด ความเข้ าใจและการ
เรี ยนรู้ (Cognitive)
•

เกี่ยวกับ
กฏหมาย
โครงสร้ าง (Structural)
• โครงสร้ างองค์กรใน

ค่านิยม

แนวราบ

•

ความไว้ วางใจ

•

ความสามัคคี

•

การต่างตอบแทน

•

การบวนการตัดสินใจของ
ส่วนรวมที่โปร่งใส

•

ความรับผิดชอบต่อ

•

บรรทัดฐานทางสังคม

•

พฆติกรรม/ทัศนคติ

•

ทัศนคติ

ส่วนรวมและด้ วยความ

•

ความเชื่อ

รับผิดชอบ

สาธารณะของผู้นํา
•

ระดับการ

ปฏิบตั ิการที่ดําเนินการโดย

มีสว่ นร่วมใน

รูปแบบ

กระบวนการ

การปกครอง

กําหนดนโยบาย
ระบบความเชื่อและ
ความเชื่อที่สอดคล้ อง
กับกฏหมาย

ภาพที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม
ที่มา: วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, ทุนทางสังคม (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เดือนตุลา, 2548), 54.
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ประเภททุนทางสั งคม
เนื่ องจากทุนทางสังคม คือ ลักษณะพิเศษทางสังคมที่ เกี่ ยวกับความร่ วมมื อซึ่ งกันและกัน
ระหว่างสมาชิกในสังคมและระหว่างสังคม จึงสามารถแบ่งทุนทางสังคมออกเป็ น 3 ประเภท (อมรา
พงศาพิชญ์ 2543, อ้างถึงใน บัวพันธ์ พรหมพักพิง และสุ วิทย์ ธีรศาศวัต 2546 : 125) คือ
1. ทุนทางสังคมประเภท “ผูกพันธ์ (Bonding social capital) เป็ นความสัมพันธ์เหนียวแน่น
ที่สุด จนบางครั้งเรี ยกว่าเป็ น “กาวทางสังคม” (Social Glue) เช่น ความผูกพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว หรื อในกลุ่มเครื อญาติ (Ethnic group) ซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ญาติ
2. ทุนทางสังคมประเภท “สะพาน” (Bridging Social Capital) เป็ นความสัมพันธ์ที่มีความ
เหนี ยวแน่ นไม่มาก แต่ช่วยให้การติดต่อมีความคล่องตัว ซึ่ งบางครั้งอาจเรี ยกว่า “นํ้ามันหล่อลื่นทาง
สังคม” (Social oil) เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆองค์กร เป็ นคล้ายสะพานเชื่อต่อระหว่าง
องค์กรต่างๆโดยผ่านสมาชิ กในองค์กรต่างๆเหล่ านั้น และเป็ นการสร้ างสะพานต่อกันในแนวราบ
(Horizontal level)
3. ทุนทางสังคมประเภท “เชื่อมต่อ” (Linking social capital) เป็ นการเชื่อมต่อระหว่างบุคคล
ที่มีฐานะทางสังคม หรื ออํานาจแตกต่างกัน (Differing level of power of social status) เช่น เชื่ อมต่อ
ระหว่างนักการเมืองกับประชาชน หรื อระหว่างบุคคลต่างระดับชั้นทางสังคม (Social class) เหล่านี้ เป็ น
ต้น
องค์ ประกอบทุนทางสั งคม
สํานักงานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (2553) กล่าวว่า ทุนทางสังคม เกิดจาก
การรวมตัว ร่ วมคิด ร่ วมทํา บนฐานของความไว้เนื้ อเชื่อใจ สายใยความผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพันธ์ในองค์ประกอบหลัก ได้แก่ คน สถาบัน วัฒนธรรม และ องค์
ความรู ้ ซึ่ งจะเกิดเป็ นพลังในชุมชนและสังคม โดยมี องค์ประกอบหลักทั้ง 4 ด้านมีบทบาทและยึดโยง
ให้เกิดทุนทางสังคม ดังนี้
1. คน มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาในทุกมิติท้ งั ด้านสุ ขภาพ ที่
มุ่งให้คนมีร่างกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้ ด้านจิ ตใจ ให้เป็ นคนที่มีจิตใจดี มีน้ าํ ใจ เอื้ออาทร
เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม และรักชาติ ด้านสติปัญญา ให้มีศกั ยภาพและมีความสามารถในการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองและเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
2. สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดพลังร่ วมของคนในชุมชน/สังคม
และการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข โดยสถาบันครอบครัว เป็ นสถาบันพื้นฐานในสังคมที่หล่อหลอมคน
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ให้รู้จกั ผิดชอบชัว่ ดี รู ้ จกั ทําประโยชน์เพื่อส่ วนรวม สถาบันศาสนา เป็ นที่ยึดเหนี่ ยว จิตใจของคนใน
สังคม กล่อมเกลาจิตใจให้ต้ งั มัน่ อยูใ่ นคุณความดี
3. สถาบันการเมืองการปกครอง ทําหน้าที่กาํ กับ ดูแลให้สงั คมอยูใ่ นระเบียบแบบแผนและให้
คนในสังคมปฏิ บ ตั ิ ตามกฏระเบี ยบที่ กาํ หนดร่ ว มกัน สถาบันการศึ กษา เป็ นแหล่ งสร้ างความรู ้ ทาง
วิช าการควบคู่กับ การพัฒ นาให้เ กิ ด คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมแก่ ค นในสัง คม ภาคธุ ร กิ จ เอกชน ใช้ห ลัก
บรรษัทภิ บาลในการดําเนิ น ธุ รกิ จ ที่ มีกิจกรรมสร้ างสรรค์สังคมซึ่ งเป็ นทุ นทางสังคมในการพัฒ นา
ประเทศได้อย่างมหาศาล และสื่ อ เป็ นสถาบันที่สามารถชี้นาํ และมีอิทธิพลสู งต่อพฤติกรรม ค่านิยมของ
คนในสังคมในวงกว้าง
4. วัฒนธรรม เป็ นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็ นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ซึ่ งมีความ
หลากหลายในแต่ละพื้นที่ โดยอยูใ่ นรู ปของความเชื่อ ความศรัทธา จารี ตประเพณี ที่ดีงาม ค่านิ ยม ความ
เป็ นไทย นอกจากนี้ ยังมีในรู ปของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรมเป็ นตัวยึดโยงคน
ในสังคมให้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษา อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู พัฒนา
และต่อยอด เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
5. องค์ความรู ้ ประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู ้ที่เกิดขึ้นใหม่ โดย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็ นศาสตร์และศิลป์ ของการดําเนินชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็ นฐานคิดและหลักเกณฑ์
การกําหนดคุณค่าและจริ ยธรรมที่มีการสั่งสมสื บทอดกันมายาวนาน ทําให้เกิดความหลากหลายของ
ความรู ้ที่นาํ มาใช้ประโยชน์ได้และสร้างสมดุลในการอยูร่ ่ วมกันของคนและธรรมชาติ
การวัดทุนทางสั งคม
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548 : 77 – 81) ได้อธิ บายการวัดทุนทางสังคม ดังต่อไปนี้ John and
Catherine อธิบายวิธีการวัดทุนทางสังคม มี 2 วิธี ได้แก่
1. ทางตรง คือ การสังเกตจากสังคมและรวบรวมจากการสํารวจ เพราะว่าทุนทางสังคมนั้นมี
หลายรู ปแบบ เช่ น ระดับของความไว้วางใจ บรรทัดฐานและการควํ่าบาตร ความร่ วมมือในหมู่ของ
ประชาชน ในรายงานตัว ชี้ ว ดั จากเอกสารที่ รวบรวมได้จ ากการสํา รวจข้อมู ล ที่ เ น้น เกี่ ย วกับ ความ
ไว้วางใจระหว่างบุคคล อาทิ ร้อยละของการตอบในชุมชนที่เห็นด้วยว่า คนส่ วนมาไว้วางใจได้
2. ระดับความร่ วมมือของสมาชิกในหมู่ประชาชน ซึ่ งรวมทั้งกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผูไ้ ปโบสถ์
กลุ่ มผูเ้ ล่น กี ฬ า กลุ่ มผูท้ าํ งานอดิ เ รก องค์กรที่ สมาชิ กทุ ก คนมี ความรู ้ สึกเหมื อนพี่น้องกัน และกลุ่ ม
สหภาพผูใ้ ช้แรงงาน (Church groups, Sports groups, Hobby groups, Fraternal organizations, Labor
unions)
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ความสัมพันธ์ของทุนทางสังคม ซึ่งตัวชี้วดั ที่บอกถึงระดับความสัมพันธ์ของทุนทางสังคม
ดังกล่าว จะมีประเด็นในการวัดในด้านต่างๆ ดังนี้ (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ , 2548: 78)
1. ด้านการศึกษาและสุ ขภาพของ (Smith, Beaulieu and Seraphine, 1995)
2. ความเชื่อมัน่ ในสถาบันการเมือง (confidence in political institutions) (Breham and Rahn,
1997)
3. ความพอใจในรัฐบาลและยึดมัน่ ในการเมืองของประชาชน (satisfaction with government
and political engagement) (Putnam, 1993)
ตัวชี้วดั ทุนทางสังคม แบ่งวิธีวดั ได้เป็ น 2 วิธีการ ได้แก่
1. ศึกษาเฉพาะเจาะจงรายกรณี โดยมีกรอบกว้างๆพิจารณาเรื่ องความสัมพันธ์ของคนกับคน
คนกับชุมชุน คนกับองค์กร โดยขึ้นอยูก่ บั ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
2. ศึกษาโดยการสํารวจลักษณะภาพรวมของชุมชน เมืองและประเทศ ซึ่ งมีลกั ษณะที่เป็ น
รู ปธรรมและนามธรรมดังนี้
2.1
ตัวชี้ วดั จะจําแนกเป็ นประเด็นย่อยๆจากประเด็นที่เป็ นลักษณะ/ รู ปแบบของ
ความสัมพันธ์ที่ได้ โดย Putnam, Coleman กล่าวถึงตัวชี้ วดั ที่เน้นในเรื่ องของจารี ตประเพณี ความ
ไว้วางใจ ความเป็ นเครื อข่าย การมีส่วนร่ วมของประชาชน (norms, trust, networks, civic participation)
เป็ นต้น
2.2 ส่ วนตัวชี้วดั อีกกลุ่มหนึ่งจะมีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรม ส่ วนใหญ่จะเป็ นผลที่เกิดจากทุน
ทางสังคม เช่น จํานวนคนที่เข้าเป็ นสมาชิกและจํานวนกลุ่ม จํานวนผูม้ ีสุขภาพดี จํานวนผูม้ ีการศึกษาดี
จํานวนผูเ้ ข้าถึงแหล่งทุน เป็ นต้น
2.3 ตัวชีวดั ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมและนามธรรม ส่ วนใหญ่เป็ นการวัดจากพฤติกรรมที่
นําไปสู่ ความสัมพันธ์ และก่อให้เกิดทุนทางสังคม เช่น การทักทายเพื่อนบ้าน การเข้าร่ วมกิจกรรมของ
ชุมชน การเยีย่ มเพื่อนบ้านและการต้อนรับแขก เป็ นต้น
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ระบบคิด

•
(ความเชื่อ
•
ศรัทธาค่านิยม ขนบธรรมเนียม
•
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
• ้ออาทรต่อกัน มีการ
ฯลฯ การเอื
• น มีความไว้วางใจ
ต่างตอบแทนกั
•น และมีความสามัคคี
ระหว่างกั
กัน ฯลฯ)•
• ส่ วนที่เกิ•ดขึ้นใหม่ (สิ่ งที่ได้เรี ยนรู้
ในปั จจุบนั ซึ่งก็รวมทั้งความเชื่อ
•
ศรัทธา ค่านิยม หรื อธรรมเนียม
•
ปฏิบตั ิใหม่ การเอื้ออาทรต่อกัน มี
•
การต่างตอบแทนกัน
มีความ
• างกัน และมีความ
ไว้วางใจระหว่
สามัคคีก•นั ฯลฯ)

ปัจจัยแวดล้ อม
• ระบบเศรษฐกิจ
• ระบบการเมือง
• ระบบวัฒนธรรม

วิธีปฏิบัติ

• ระบบสิ่ งแวดล้อม

• มุ่งช่วยเหลือผูอ้ ื่น
• เข้าร่ วมกิจกรรมชุมชน
• ทํางานด้วยความเสี ยสละมีส่วน

ผลลัพธ์
• ลดต้นทุน
• เพิ่มทุนของชุมชน
(ทุกประเภท)
• เกิดการกระจาย
ทัรพยากรอย่างทัว่ ถึงทั้ง
ชุมชน
• เกิดการระดมปั ญญา

ร่ วมในกิจกรรมสาธารณะ
• ทํางานด้วยความโปร่ งใส
• ทํางานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
• สมาชิกมีความไว้วางใจต่อกันใน
การทํางาน

ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดกระบวนการทุนทางสังคม
ที่มา: วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, ทุนทางสังคม (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เดือนตุลา, 2548), 86.

เกิดพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนชุมชนและแก้ไขปั ญหา

• ส่ วนที่มีมาแต่เดิม
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ดังนั้นแล้ว ทุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง ญาติมิตร เพื่อนบ้าน นายจ้าง ลูกจ้าง
อาจเป็ นความสัมพันธ์ ที่เ กิ ดจากทั้งภายในกลุ่ มและระหว่างกลุ่ ม โดยความสัมพันธ์น้ ี อาจมี ข้ ึ นเพื่อ
วัตถุประสงค์ท้ งั ในด้านบวกและด้านลบ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความคิดเห็นร่ วมของกลุ่มนั้นๆ
ความหมายของการอนุรักษ์
การอนุ รักษ์ถือได้ว่าเป็ นคําสําคัญเมื่อนํามาใช้กบั บริ บทสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจาก สิ่ งแวดล้อมมี
ความจํา เป็ นอย่า งมากต่ อ “มนุ ษ ย์” ผูท้ ี่ ไ ม่ ส ามารถดํา รงอยู่ไ ด้เ ลยหากละเลยการอนุ รั ก ษ์ไ ว้มี ผูใ้ ห้
ความหมายของ การอนุรักษ์ไว้ ดังนี้
คณะกรรมการวิชาสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ (2549: 113)
การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้มีการใช้ตลอดไป
คณะกรรมการวิชาสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ (2549: 118)
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุมีผลเพื่อที่จะอํานวยให้คุณภาพของการมี
ชี วิตอยู่อย่างดี ตลอดไปสําหรั บมนุ ษย์ กล่าวอี กนัยหนึ่ งก็คือ การอนุ รัก ษ์สิ่งแวดล้อมซึ่ งเป็ นการใช้
สิ่ งแวดล้อมอย่างมี เหตุผล ตามหลักอนุรักษ์วิทยา เพื่อให้สิ่งแวดล้อมอยูใ่ นลักษณะที่ดี ยังผลให้มนุษย์มี
ชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีตลอดไป เพราะสิ่ งแวดล้อมนั้นมีผลต่อสุ ขภาพและพลามัยของมนุษย์ อนึ่งหลักการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความคิดรวบยอดใกล้เคียงกับหลักการจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม
นิ วตั ิ เรื องพานิ ช (2542: 38) กล่าวว่า การอนุ รักษ์ (Conservation) หมายถึง การรู ้จกั ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดให้เป็ นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด และใช้ได้เป็ นเวลายาวนาน
ที่สุด ทั้งนี้ ตอ้ งให้สูญเสี ยทรัพยากรโดยปล่าวประโยชน์นอ้ ยที่สุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรโดยทัว่ ถึงกันด้วย ฉะนั้น การอนุรักษ์จึงไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉยๆแต่
ต้องนําทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามกาละเทศะ (Time and space) ด้วย
ทวี และทัศนี ย ์ ทองสว่าง (2523 : 1) กล่าวว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การรักษาสิ่ งที่อยูร่ อบ ๆ
ตัวเรา ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้คงสภาพไว้มิให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สู ญเสี ยและการ
ทําลายเกิดขึ้น
New standard Encyclopedia (อ้างถึงใน ทวี ทองสว่างและทัศนีย ์ ทองสว่าง 2523 : 1) ให้คาํ
จํากัดความของการอนุรักษ์ไว้ว่า “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 (อ้างถึงใน ทวี ทองสว่างและทัศนีย ์ ทองสว่าง 2523 :
2) “Conservation is the use of natural resources for the greatest of the greatest number for the longest
time”
การอนุ รักษ์ หมายถึง การจัดการของมนุษย์ในการใช้ชีวบริ เวณ (Biosphere) เพื่อที่จะให้ได้
ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดและยัง่ ยืนแก่ชนรุ่ นปั จจุบนั ในขณะเดี ยวกันก็เป็ นการรักษาศักยภาพที่จะดํารง
ความต้องการและความจําเป็ นของชนรุ่ นต่อไปในอนาคต ดังนั้น การอนุรักษ์ คือ การสร้างสรรค์,
การรวบรวม การสงวน การรักษาไว้ การใช้ประโยชน์ที่ยงั่ ยืน การทดแทนและการเสริ มสร้าง
สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งนี้ การอนุรักษ์เกี่ยวข้องทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต (เกษม
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2528 : 1)
เกษม จันทร์แก้ว (2544 : 80) การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อการมีใช้
ตลอดไป
วิธีการอนุรักษ์ (คณะกรรมการวิชาสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสร์ 2549: 114)
1. การสงวน (Preservation) เป็ นการเก็บรักษาไว้ไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ดว้ ยวิธีการใดๆเพื่อ
เก็บไว้เป็ นส่ วนต้นทุน (Stock) ที่ใช้ในการเพิ่มพูนผลผลิต ทั้งนี้ในการสงวนมิใช่เฉพาะสิ่ งที่ขาดแคลน
หรื อมี น้อยเท่านั้นอาจจะเป็ นสิ่ งที่สมบูรณ์ แต่มีความสําคัญต่อทรั พยากรอื่นที่มีน้อยหรื ออยู่ในภาวะ
วิกฤตก็ได้
2. การป้ องกัน (Prevention) เป็ นการป้ องกันไม่ให้ทรัพยากรโดยเฉพาะในส่ วนที่เป็ นต้นทุน
ถูกทําลายหรื อสร้างความเสี ยหาย การป้ องกันอาจเป็ นการป้ องกันทั้งในลักษณะเชิงนามธรรม เช่น การ
กฏหมาย การให้ความรู ้ประชาสัมพันธ์ จนกระทัง่ ลักษณะเชิ งรู ปธรรม เช่ น การสร้างรั้ว ทําแนวเขต
หรื อมีเจ้าหน้าที่ทาํ ห้าที่ป้องกัน ไฟป่ า
3. การเก็บกัก (Storage) หมายถึง การเก็บกักส่ วนเพิ่มพูน (Increment) ให้มีอายุการใช้งาน
ยาวนานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากทรัพยากรชนิ ดนั้นๆ อาจเป็ นทรัพยากรที่มีมากเกินความต้องการใน
ขณะนั้น การเก็บกักทรัพยากรนั้นไว้ในช่วงระยะเวลานั้นก็เพื่อจะได้นาํ ไปใช้ในเวลาที่ขาดแคลนต่อไป
โดยที่ไม่เกิดความสู ญเปล่าของทรัพยากรนั้นๆ
4. การพัฒนา (Development) หมายถึง การทําให้ผลิตผลส่ วนเพิ่มพูนที่นาํ มาใช้ประโยชน์น้ นั
ให้ดีข้ ึนกว่าเดิม หรื อมีอายุการใช้งานนานขึ้น การพัฒนาทรัพยากรใดๆก็ตามจะต้องมีการนําเทคโนโลยี
มาใช้ควบคู่กบั กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน
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5. การแบ่งเขต (Zoning) เป็ นวิธีการอนุรักษ์ที่แบ่งกลุ่มหรื อประเภทของทรัพยากรทั้งตาม
ลักษณะเฉพาะของทรัพยากรหรื อแหล่งที่อยูข่ องทรัพยากรเพื่อการจัดการที่เหมาะสม การแบ่งเขตทําให้
ทราบว่าทรัพยากรส่ วนใดเป็ นต้นทุน ส่ วนใดเป็ นส่ วนเพิ่มพูน และส่ วนใดที่ตอ้ งทําการฟื้ นฟู ทรัพยากร
ที่ได้จากการแบ่งเขตก็สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
6. การซ่อมแซม/ รักษา (Repair) หมายถึง การดําเนินการใดๆต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ลด
น้อยลงหรื อถูกทําลายจากการนํามาใช้ประโยชน์ เพียงเล็กน้อยที่สภาพธรรมชาติเดิมของทรัพยากรนั้นๆ
ยังคงสามารถรักษาหรื อซ่อมแซมตัวเองได้
7. การฟื้ นฟู (Rehabilitation) มีลกั ษณะการดําเนิ นการเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกับการ
ซ่ อ มแซมและรั ก ษา แต่ ต่ า งกั น ในความหนั ก เบาของทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ถู ก ทํ า ลายไป
ทรั พยากรธรรมชาติ ที่ต อ้ งอาศัย การฟื้ นฟูม กั เป็ นทรั พยากรธรรมชาติ ที่ เ สื่ อโทรม หรื อได้รับความ
เสี ยหายค่อนข้างมากจนธรรมชาติในตัวทรัพยากรนั้นๆไม่สามารถรักษาหรื อซ่อมแซมตัวเองได้
หลัก การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(คณะกรรมการวิ ช าสิ่ ง แวดล้อ ม เทคโนโลยีแ ละชี วิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ 2549: 118)
1. ในการที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสิ่ งแวดล้อมแต่ละแห่ งนั้นจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมี
ความรู ้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ผลต่อมนุษย์ทุกแง่มุม กล่าวคือ ต้องมีความรู ้เกี่ยวกับการ
รักษาทรั พยากรธรรมชาติที่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อม และจะให้ผลประโยชน์และโทษต่อมนุ ษย์ ซึ่ งอยู่ใน
สิ่ งแวดล้อมนั้นๆอย่างน้อยที่สุดต้องคํานึงถึงการสู ญปล่าว อันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
2. รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จาํ เป็ นและหายากด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งต้องใช้ให้เป็ น
ประโยชน์และการทําให้อยู่ในสภาพที่เพิ่มพูนทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจเท่าที่จะทําได้ รวมทั้งต้อง
ตระหนักเสมอว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไป จะไม่ปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม
3. ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้น้ นั ให้มีอตั ราผลิต (เพิ่มพูน) เท่ากับอัตราการใช้
หรื ออัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตายเป็ นอย่างน้อย
4. ประชากรเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิดภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ดังนั้น จําเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องประมาณอัตราการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของพลเมืองตลอดเวลา โดยพิจารณาจากความ
ต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสําคัญ
5. หาทางปรับปรุ งวิธีการใหม่ๆในการที่จะผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้ง
พยายามค้นคว้าสิ่ งใหม่ๆเพื่อให้ประชากรได้มีใช้อย่างพอเพียง
6. ให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้ใจถึงความสําคัญในการรักษาความสมดุลตามธรรมชาติ
ซึ่ งจะมี ผลต่ อการทําให้ส่ิ งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ ดี และให้การศึ กษาอาจเป็ นทั้งในและนอกระบบ
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โรงเรี ยน ซึ่ งการให้การศึกษาแก่บุคคลเฉพาะถิ่น วัยและคุณวุฒิน้ นั ต้องอยูใ่ นภาวะที่เหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนเข้าใจในหลักการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและผลการเรี ยนรู ้จะเป็ นหนทาง
นําไปสู่ ความหวังในอนาคตว่า สิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยูจ่ ะสวยงามและน่าอยูม่ ายิง่ ขึ้น
แนวทางการอนุ รักษ์ สิ่งแวดล้ อม (คณะกรรมการวิชาสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีและชี วิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์ 2549: 119)
1.
การให้การศึ กษา คือ การสอนให้เข้าใจถึ งหลักการ วิธีการอนุ รักษ์ มี จริ ยธรรม
เกิดจิตสํานึกและมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
2. การใช้เทคโนโลยี โดยเกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอดจนใช้เทคโนโลยีใน
การช่ วยบําบัดและกําจัดของเสี ยและมลพิษที่เกิ ดขึ้นจากการใช้ทรั พยากร เช่ น การฝั งกลบขยะ หรื อ
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย เป็ นต้น
3. การใช้กฏหมายในการควบคุม เป็ นแนวทางสุ ดท้ายในการดําเนิ นการ เช่น การกําหนด
มาตราการและกฏระเบียบต่างๆในการควบคุม
ดัง นั้ น การอนุ รั ก ษ์ หมายถึ ง การรั ก ษาให้ ด ํา รง คงอยู่ ของสิ่ ง รอบตัว เรา ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก คือ สู ญเสี ยให้นอ้ ยที่สุด และในขณะเดียวกัน ใช้ให้เกิดประโยชยน์สูงสุ ด
ความหมายของสิ่ งแวดล้อม
โดยทัว่ ไป สิ่ งแวดล้อมเป็ นคําที่ใช้ร่วมกับการอนุ รักษ์ เนื่ องจาก ทั้งสองคํานั้น เป็ นคําที่ มี
ความหมายร่ วม การศึกษาส่ วนใหญ่มกั เน้นไปในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีผนู ้ าํ เรื่ องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาศึกษาเชื่ อมโยงเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นเช่ นเดี ยวกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ผูน้ าํ มาประยุกต์ศึกษาในเรื่ อง
นั้นๆ ดังนั้นจึงมีผใู ้ ห้ความหมายของสิ่ งแวดล้อมไว้ดงั ต่อไปนี้
เกษม จันทร์แก้ว (2544 : 2) สิ่ งแวดล้อม หมายถึง สิ่ งของ วัตถุ สารประกอบ และกลุ่มสรรพ
สิ่ งที่ มีชีวิต ไม่ มีชีวิ ต เกิ ดขึ้ นเองตามธรรมชาติ มนุ ษ ย์สร้ างขึ้ น ที่ อยู่ใ นรู ปของแข็ง ของเหลว ก๊ าซ
เศรษฐกิจ สังคม และ/หรื อ สัมผัสด้วยอาการทั้งห้า คือ รู ป รส กลิ่น เห็นได้ ฟังได้ และสัมผัสได้
Enger and Smith 1998 (อ้างถึงใน วศิน อิงคพัฒนากุล 2548 : 3) กล่าวว่า สิ่ งแวดล้อมหมาย
รวมถึงทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อสิ่ งมีชีวิต ตลอดชัว่ อายุขยั ของสิ่ งมีชีวิตนั้นๆ
วินยั และประชา 2553 (อ้างถึงใน วศิน อิงคพัฒนากุล 2548 : 3) ให้ความหมายของสิ่ งแวดล้อม
ว่ า คื อ ผลรวมของสภาพทางกายภาพ เคมี แ ละชี ว ะที่ ส่ิ ง มี ชี วิ ต ทั้ง หลายต้อ งพบเห็ น อยู่ เ สมอ
ซึ่งประกอบด้วย ภูมิอากาศ นํ้า แสงสว่าง ดิน พืชพรรณ และสิ่ งมีชีวิตอื่น
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วศิน อิงคพัฒนากุล (2548 : 4) สิ่ งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูร่ อบตัวมนุษย์ที่เป็ น
สิ่ งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เห็ นได้ดว้ ยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า รวมทั้งสิ่ งที่เกิดขึ้นเอง
โดยธรรมชาติ และสิ่ งที่มนุ ษย์สร้างขึ้น ครอบคลุมถึงสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม หรื อสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
เช่ น พืช สัตว์ มนุ ษย์ ดิ น นํ้า อากาศ เมือง ชุ มชน อาคาร และสิ่ งก่อสร้างต่างๆ เป็ นต้น และสิ่ งที่เป็ น
นามธรรม เช่น ศาสนา ความเชื่อ จารี ต ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็ นต้น
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ได้บญั ญัติคาํ ว่า
สิ่ งแวดล้อมไว้ว่า สิ่ งต่างๆที่ มีลกั ษณะทางกายภาพและชี วภาพที่อยู่รอบตัวมนุ ษย์ซ่ ึ งเกิ ดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ประชาคมยุโรป (อ้างถึงใน วศิน อิงคพัฒนากุล 2548 : 4) ได้กาํ หนดความหมายของ
สิ่ งแวดล้อมว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งที่อยู่รอบตัวมนุ ษย์ และสังคมของมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ น
จุดเริ่ มต้นของการกําหนดรู ป และเงื่อนไขของการดํารงอยู่ของสิ่ งมีชีวิตต่างๆทั้งในลักษณะของการ
ดํารงอยูข่ องสิ่ งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งหรื อการดํารงอยูใ่ นลักษณะสังคมของสิ่ งมีชีวิต
สิ่ งแวดล้อมได้แก่ ลักษณะเฉพาะของ ดิ น นํ้า ก๊าซในบรรยากาศ แร่ ธาตุที่เป็ นอาหารและ
สิ่ งมีชีวิตทั้งหลายของโลก เงื่อนไขต่างๆที่ทาํ ให้มนุษย์มีชีวิตอยูบ่ นโลกใบนี้ ได้แก่ ความซับซ้อน และ
เปราะบางของสมดุลระหว่างวัฏจักรต่างๆทางเคมีของนํ้า ไนโตรเจน คาร์ บอน ออกซิ เจน ฟอสฟอรัส
ซัลเฟอร์ ซึ่งเกิดขึ้นจากพลังงานดวงอาทิตย์ท้ งั หมด( ปาริ ชาติ สุ ขมุ 2541: 7)
กรมสิ่ งเสริ มคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม (2536 : 15) ให้คาํ จํากัดความสิ่ งแวดล้อมว่า ทุกสิ่ งทุก
อย่างที่อยูร่ อบตัวมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวีต ทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม มิอิทธิพลเกี่ยวโยงถึง
กัน เป็ นปั จจัยในการเกื้ อหนุ นซึ่ งกันและกัน ผลจากปั จจัยหนึ่ งจะมีส่วนเสริ มหรื อทําลายอีกส่ วนหนึ่ ง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่ งแวดล้อมเป็ นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทั้งระบบ
ชัชพล ทรงสุ นทรวงศ์ (2546 : 9) กล่าวว่า คําว่า สิ่ งแวดล้อม (environment) มีรากศัพท์เคมีมา
จากภาษาฝรั่งเศสแปลว่า รอบ (around) ใน มีความหมายว่า สิ่ งต่างๆที่ท้ งั มีชีวิตและไม่ชีวิต เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ และมนุ ษย์เ ป็ นผูส้ ร้ างขึ้ นซึ่ งสิ่ งที่ มนุ ษ ย์สร้ างขึ้นประกอบด้วยสิ่ งที่ เป็ นรู ปธรรมและ
นามธรรมเป็ นประโยชน์และโทษต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์
นิ วตั ิ เรื องพานิ ช (2542 : 6) ได้ให้ความหมายของสิ่ งแวดล้อมว่า คือวัตถุ พฤติกรรม และ
สถานการณ์ ต่างๆที่ อยู่รอบตัวเรา เช่ น สภาพลม ฟ้ า อากาศ ดิ นและสิ่ งมี ชีวิตต่างๆ สิ่ งเหล่านี้ จะทํา
ปฏิกริ ยาร่ วมกันซึ่ งที่สุดสิ่ งแวดล้อมเหล่านี้ จะมีอิทธิ พลเป็ นตัวกําหนดรู ปร่ าง ความเป็ นอยู่ รวมทั้งการ
อยูร่ อดของแต่ละชนิดหรื อสังคมของสิ่ งมีชีวิตนั้น
ทวี ทองสว่างและทัศนี ย ์ ทองสว่าง (2523 : 2) ได้ให้คาํ จํากัดความของสิ่ งแวดล้อมว่า
หมายถึง สิ่ งต่างๆที่อยู่รอบตัวมนุ ษย์ช่วยอํานวยประโยชน์ในการดํารงชีวิตทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อ
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เป็ นอุปสรรคในเมื่อสิ่ งแวดล้อมนั้นเป็ น สิ่ งแวดล้อมมีท้ งั ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดจากการกระทําของ
มุนษย์หรื อมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่ น อากาศ ดิ น หิ น แร่ ธาตุ นํ้า ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล
มหาสมุทร พืชพรรณ สัตว์ต่างๆ ภาชนะเครื่ องใช้ ฯลฯ สิ่ งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ โดยเฉพาะมนุ ษย์เป็ นตัวการสําคัญยิ่งที่ทาํ ให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในการเสริ มสร้างและ
ทําลาย
สิ่ งแวดล้อม หมายถึง สิ่ งที่อยูร่ อบตัวมนุษย์ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรื อมนุ ษย์สร้างขึ้น
มีชีวิตหรื อไม่ ม่ชีวิต มี รูปธรรมหรื อนามธรรมและมี ความเหมาะสมหรื ออาจไม่เหมาะสมก็ได้ เช่ น
แสงแดด แม่น้ าํ ถนน บ้านเรื อน โบราณสถาน ประเพณี และวัฒนธรรม เป็ นต้น (สวัสดิ์ โนนสูง 2546:1)
ประเภทของสิ่ งแวดล้ อม มีดงั ต่อไปนี้ (ชัชพล ทรงสุ นทรวงศ์ 2546: 10)
1. สิ่ งแวดล้อมที่มีชีวิต (Biotic environment)
1.1 สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ (Natural environment) คือ สิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ มนุษย์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการเกิด เช่น พืชในป่ า สัตว์ในป่ า สัตว์ทะเลชนิดต่างๆ
1.2 สิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man made environment) คือ สิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดย
มนุ ษย์เป็ นผูส้ ร้าง ส่ วนใหญ่ทาํ ให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชีวิตของมนุ ษย์ เช่น พืชต่างในสวน ในไร่
และสํากรในฟาร์ม
2. สิ่ งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (Abiotic environment)
2.1 สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ (Natural environment) คือ สิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เช่น ดิน แม่น้ าํ ลม ฝน แสงแดด ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
2.2 สิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man made environment) คือ สิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดย
มนุษย์เป็ นผูส้ ร้าง เพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวิต หรื อ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์และเป็ นแบบ
แผนในการดําเนิ นชี วิต แบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ด คือ สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นรู ปธรรม (Physical feature
environment) เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่มีรูปทรง มองเห็นและจับต้องได้ เช่น บ้านเรื อน ถนน รถยนต์ เสื้ อผ้า
และสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นนามธรรม (Abstract environment) เป็ นแบบแผนในการดําเนิ นชีวิตของมนุษย์
มองเห็ นได้ยากเพราะไม่ใช่ วตั ถุ เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้น อย่างหนึ่ ง เช่ น เศรษฐกิ จ สังคม
ประเพณี วัฒนธรรม
สิ่ งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูร่ อบตัวเรา ทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต มนุษย์สามารถ
รับรู ้ถึงสิ่ งแวดล้อมนั้นได้ดว้ ยสัมผัสทั้ง 5 ทั้งนามธรรมและรู ปธรรม
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ประวัติและความเป็ นมาของเมืองอัมพวาและตลาดนํา้ อัมพวา
เมืองอัมพวา เป็ นชุ มชนริ มนํ้าที่ยงั คงเอกลักษณ์การตั้งถิ่นฐานริ มนํ้าในอดี ต ตั้งอยู่ริมแม่น้ าํ
แม่กลอง บริ เวณสองฝั่งคลองอัมพวา ครอบคุลมพื้นที่เทศบาลตําบลอัมพวา บางส่ วนของตําบลบางช้าง
อําเภออัมพวาและบางส่ วนของตําบลบ้านปรก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม พื้นที่บริ เวณนี้ รวมทั้งพื้นที่
ตอนบนของจังหวัดสมุ ทรสงครามในเขตอําเภออัมพวาและอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
เดิมเรี ยกว่า แขวงบางช้าง รวมอยูก่ บั เมืองราชบุรี ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่ งกรุ งศรี อยุธา (พ.ศ.
2173 – 2198) แขวงบางช้างมีตลาดค้าขายแห่ งหนึ่ งเรี ยกว่า ตลาดบางช้าง มีนายตลาดซึ่งมีหน้าที่เก็บ
อากรขนอนตลาดเป็ นหญิงชื่อ น้อย บรรดาศักดิ์ ท้าวแก้วผลึก ท่านเป็ นน้องสาวของ ท่านชี มารดาของ
ท่านเศรษฐี ชื่อ ทอง ผูเ้ ป็ นพระชนกของสมเด็จพระอัมริ นทรามาตย์ (นาก) พระบรมราชินีในพระบาท
สมเด็นพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชการที่ 1
ปลายสมัยกรุ งศรี อยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ แขวงบางช้างเปลี่ยนเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของเมืองสมุทรสงคราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช (ทองด้วง) ขณะยังดํารง
พระยศเป็ นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ได้สมรสกับท่าน นาก (สมเด็นพระอัมริ นทรามาตย์) ธิ ดาของ
ท่านทองและท่านสั้น มหาเศรษฐี แขวงบางช้าง เมื่อกรุ งศรี อยุธยาเสี ยแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 ทั้งสอง
พระองค์ได้ทรงหลบภัยจากพม่ามาอยูท่ ี่บา้ นอัมพวา และในระหว่างนั้นสมเด็จพระอัมริ นทรามาตย์ได้
ทรงประสู ตรพระราชโอรสทรงพระนามว่า ฉิ ม ซึ่ งต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ 2 เมื่อวันพุธ ขึ้น 7 คํ่า เดือน 4 ปี กุน ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310
ระหว่ า งที่ ห ลบภัย พม่ านี้ เอง กรมสมเด็จ พระศรี สุด ารั ก ษ์ (แก้ว ) พระพี่ น างองค์ที่ 2 ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ซึ่ งเสด็จมาหลบภัยอยู่ที่บา้ นอัมพวาด้วย ได้ประสู ติ
พระธิ ดาเมื่อวันอาทิตย์ แรม 12 คํ่า เดือน 12 ปี กุน ตรงกับวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2310 ทรงพระนามว่า
บุญรอด ซึ่ งต่อมาคือ สมเด็จพระศรี สุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนี ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 2 ดังนั้น
เมืองอัมพวาจึงเป็ นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและพระบรม
ราชินีอีก 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระอัมริ นทรามาตย์ (นาก) พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 และ สมเด็จ
พระศรี สุริเยนทรามาตย์ (บุญรอด) พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จกั รี
ในปี พ.ศ. 2437 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พื้นที่ตอนล่างของแขวง
บางช้างได้ยกฐานะเป็ นอําเภออัมพวา ขึ้นอยูก่ บั เมืองสมุทรสงคราม มณฑลราชบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2481
ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศรวมท้องที่ตาํ บลอัมพวา ตําบลบางกระพ้อมเข้าด้วยกันเป็ นอําเภออัมพวา
และทางราชการได้พิจารณาเห็ นว่าตําบลอัมพวามีจาํ นวนประชากร ความเจริ ญและรายได้ทอ้ งถิ่นถึง
เกณฑ์ที่จะจัดตั้งเป็ นเทศบาลได้ จึงได้ตราพระชารกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็ นเทศบาลตําบลอัมพวาในปี
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พ.ศ. 2483 ส่ วนตําบลบางช้างและตําบลบ้านปรกที่อยูต่ ิดกันนั้นปั จจุบนั มีฐานะเป็ นองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล
จากระบบนิ เวศและสิ่ งแวดล้อมตามธรรมชาติทีเป็ นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ และมีแม่น้ าํ ลําคลองไหล
ผ่านทําให้พื่นที่ชุมชนอัมพวามีความอุดมสมบูรณ์ การตั้งถิ่นฐานในอดีตจึงมักอิงอยู่กบั แม่น้ าํ ลําคลอง
เพราะจําเป็ นต้องอาศัยสายนํ้าในการดํารงชีวิต ทั้งอุปโภค บริ โภค และใช้ในการสัญจร นอกจากนั้นการ
ประกอบอาชีพและกิจกรรมทางสังคมก็มีความสัมพันธ์กบั นํ้าด้วยเช่นกัน
ความอุดมสมบูรณ์และความได้เปรี ยบในด้านที่ต้ งั ที่มีแม่น้ าํ แม่กลอง และคลองอัมพวาไหล
ผ่านทําให้มีผคู ้ นอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งเพิ่มขึ้น มีท้ งั ชาวไทยและชาวไทยเชื่อสายจีน ซึ่ งเข้ามาทําการ
ค้าขายและมีเขมรและลาวปะปนอยู่บา้ ง การตั้งถิ่นฐานจะหนาแน่ นบริ เวณริ มแม่น้ าํ และคลองโดยมี
ตลาดเป็ นศูนย์กลางของชุมชน
การตั้งถิ่นฐานในอดีตของชุมชนนั้นคํานึ งถึงปั จจัยการเพาะปลูก คือ แหล่งนํ้าเป็ นหลักเรี ยง
รายไปตามสองฝั้งแม่น้ าํ ลําคลอง ในช่วงรัตนโกสิ นทร์ชุมชนอัมพวาเป็ นศุนย์กลางการค้าทางนํ้าที่สาํ คัญ
มีตลาดนํ้าอัมพวาเป็ นศูนย์กลางของพื้นที่ ตลอดสองแนวฝั้งคลองอัมพวาเป็ นชุมชนริ มนํ้า
ในช่วงก่อน พ.ศ. 2545 ตลาดนํ้าอัมพวาได้ลดบทบาทลงเนื่ องจากความเจริ ญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ ทําให้ประชาชนรุ่ นหลังในย่านนั้นลดความสําคัญกับการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาด
นํ้าลง ประชาชนส่ วนมากต่างเข้ามาหางานในกรุ งเทพฯซึ่ งเป็ นเมืองหลวงและโอกาสในการมีงานทําก็
ควรจะมีมากกว่าเช่นกัน
จุดเริ่ มต้นของตลาดนํ้ายามเย็นอัมพวาอันมีชื่อเสี ยงในปั จจุบนั เกิ ดขึ้นจาก เมื่อ พ.ศ. 2545
ซึ่ งเป็ นสมัยของ นายกเทศมนตรี สุรศักดิ์ ภิญโญภาวศุทธิ จัดโครงการตลาดนํ้าอัมพวาขึ้น โดยจัดเป็ น
งานเทศกาล มีระยะเวลาในการจัด เพียง 1 สัปดาห์ มีการจัดกิจกรรม ประกวดเรื อผลไม้ ให้ประชาชนนํา
ของจากสวนตนเองมาขาย ซึ่ งเป็ นผลไม้ตามฤดูการ ได้แก่ ลิ้นจี่ ส้มโอ ผลปรากฏว่า ได้รับการตอบรับ
เป็ นอย่างดี จึงมีความคิดว่าควรจะมีการจัดเทศการเช่นนี้ อีก เป็ นที่น่าเสี ยดายว่าในปี ต่อมา มีขอ้ จํากัด
ด้านงบประมาณทําให้เทศกาลนี้ตอ้ งยุติไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สมัยนายกเทศมนตรี ร้อยโทพัชโรดม
อุนสุ วรรณ ท่านมีแนวคิดที่ว่าต้องการให้ชาวบ้านมีอาชีพ พึ่งพาตนเองโดยอาศัยวัตถุดิบภายในชุมชน
เพื่อเป็ นการฟื้ นฟูเศรษฐกิจชุมชนและให้ลูกหลานกลับมาประกอบอาชีพที่บา้ นเกิดตนเอง โดยเริ่ มแรกมี
การจัดตลาดนํ้า ประกอบกับในปี นั้นมี การเลื อกตั้งประธานและคณะกรรมการชุ มชนชุ ดใหม่ โดย
คณะกรรมการชุมชนชุดนี้มีการเสนอความความคิดเห็นในการจัดตลาดนํ้าในลักษณะที่ให้ความรู ้สึกถึง
ความเป็ นดั่งเดิ ม คงความมี เ อกลักษณ์ ของตลาดนํ้าอัมพวา ทางเทศบาลจึ งจ้างเรื อให้ พ่อค้า แม่ คา้
พายเรื อมาขายของ โดยให้ลาํ เรื อละ 200 บาท ระยะแรกมีการจัดเพียง 2 เดือน จากนั้นได้เพิ่มระยะเวลา
ขึ้นเรื่ อยๆ แต่ดว้ ยการประชาสัมพันธ์ทาํ ให้ตลาดนํ้าอัมพวาเป็ นที่รู้จกั กันมายิง่ ขึ้น ในปี พ.ศ. 2548 ถือได้
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ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นอันงดงามเมื่อตลาดนํ้าอัมพวาได้มีการจําลองตลาดนํ้ามาจัดในงาน EXPO ในกรุ งเทพฯ
ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ทําให้ตลาดนํ้าอัมพวาเป็ นที่รู้จกั มายิ่งขึ้นไปอีก ในตอนนั้นมี
เพียงการขายสิ นค้าในคลองและริ มคลองอัมพวา ไม่มี Homestay หรื อการเที่ยวชมหิ่ งห้อย แต่อย่างที่
กล่าวมาว่าระบบนิ เวศบริ เวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากทําให้หิ่งห้อยซึ่ งเป็ นสัตว์ที่แสดงความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและหาดูยากในสมัยนี้ จึงได้มีการจัดเที่ยวชมหิ่ งห้อยในตอนกลางคืนเป็ นผล
ให้ธุรกิจ Homestay เกิดขึ้นมาพร้อมกับกิจกรรมดังกล่าว
ปั จ จุ บ นั ตลาดนํ้า อัม พวาเป็ นที่ รู้ จ ัก อย่า งกว้า งขวาง ไม่ เ พีย งนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเท่ านั้น
ชาวต่างชาติก็มาเที่ยวชมด้วยเช่นกัน เป็ นสถานที่ที่ยงั คงความอุสมบูรณ์ทางชีวภาพอีกทั้งยังเป็ นชุมชน
ริ มนํ้าที่ยงั คงความดัง่ เดิมทั้งบ้านเรื อนและสถานที่สาํ คัญควรค่าแก่การอนุรักษ์ ประชาชนรุ่ นหลังที่แต่
ก่อนให้ความสําคัญกับชี วิตในเมืองหลวง ต้องทํางานในกรุ งเทพฯ ปั จจุบนั หลายคนกลับมาประกอบ
อาชีพในบ้านเกิดของตน ครอบครัวอยู่กนั พร้อมหน้า ไม่เพียงแต่รายได้จากการประกอบอาชี พเท่านั้น
ความอบอุ่น ความเป็ นครอบครัวก็กลับคืนมาด้วยเช่นกัน
สิ่ งแวดล้อมตลาดนํา้ อัมพวา
สิ่ งแวดล้อมตลาดนํ้าอัมพวาที่เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั นี้ ประกอบด้วย 4 ส่ วนสําคัญ ได้แก่
การจั ด การขยะ การดู แ ลรั ก ษาคลอง การปลู ก และบํา รุ งรั ก ษาต้ น ไม้แ ละมลภาวะทางเสี ยง
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การจัดการขยะ
วสุ ภทั ร กลํ่ากลิ่น (2553) เป็ นที่ทราบกันดีว่าตลาดนํ้าอัมพวาเป็ นตลาดนํ้าที่มีชื่อเสี ยงและเป็ น
ที่นิยมอย่างมากของนักท่องเที่ยว การเพี่มของขยะจึงมีในปริ มาณสู งในระยะเวลา 2 – 3 ปี ที่ผา่ นมา
จากเดิมปริ มาณขยะมีเพียงแค่ 3.4 ตัน ต่อวัน แต่ทุกวันนี้ เฉลี่ยถึง 10 ตัน ต่อวัน โดยทางสาธารณะสุ ข
และสิ่ งแวดล้อมเทศบาลตําบลได้จดั เตรี ยมถังขยะขนาด 200 ลิตร จํานวน 260 ใบ ไว้ทวั่ บริ เวณตลาดนํ้า
มีรถเก็บขยะ ขนาด 5 ตัน 2 คัน พนักงานจัดเก็บ 8 คน พนักงานขับรถ 1 คน จากสถิติที่สาธารณะสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อมเทศบาลตําบลอัมพวาได้เก็บรวบรวมข้อมูลแสดงผลตามตาราง
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ตารางที่ 2 ปริ มาณขยะภายในตลาดนํ้าอัมพวา
ปริ มาณขยะมูลฝอย (ตัน/
เดือน)
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

2543

2544

2545

104.51
118.24
111.93
101.88
88.32
92.27
86.73
48.56

58.43
65.70
81.08
74.18
92.21
82.68
84.39
82.51
64.71
77.28
71.72
59.87

73.55
63.55
76.98
79.45
92.86
84.56
81.73
82.51
64.71
77.82
86.73
74.18

ที่มา : “กองสาธารณะสุ ขและสิ่ งแวดล้อมเทศบาลตําบลอัมพวา”, 25 ธันวาคม 2553. (อัดสําเนา)
ข้อมูลของปริ มาณขยะในอดีตที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ก่อนที่ตลาดนํ้าอัมพวาจะเป็ นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวปริ มาณขยะจากตลาดนํ้าแห่ งนี้ มีอยู่ในปริ มาณค่อนข้างตํ่าเปรี ยบเที ยบกับปั จจุบนั
ซึ่งมีถึง 300 ตัน ต่อเดือน
ปริ มาณขยะที่แสดงตามตารางข้างต้น สามารถแบ่งออกเป็ น ได้แต่ละประเภทดังนี้
1.
ขยะเปี ยก ที่พบมากส่ วนใหญ่เป็ นเศษอาหาร เศษข้าว เศษขนม เปลือกไข่ ก้างปลา
เปลือกหอย เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบตองห่ออาหารและอินทรี ยว์ ตั ถุอื่นๆที่ยอ่ ยสลายเน่าเปื่ อยง่าย
2.
ขยะแห้งที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรื อรี ไซเคิลได้ ส่ วนใหญ่เป็ นขวด
พลาสติ ก ภาชนะพลาสติ ก ใส่ อ าหารหรื อ นํ้าดื่ ม ขวดแก้ว กล่ อ งกระดาษ ลัง กระดาษ กระดาษ
หนังสื อพิมพ์ ห่ อขนม กล่องนม กล่องบรรจุน้ าํ ผลไม้ต่างๆ กระป๋ องเบียร์ กระป๋ องใส่ เครื่ องดื่มต่างๆ
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3. ขยะแห้งที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หรื อย่อยสลายยาก ไม่คุม้ ค่ากับการรี ไซเคิลที่พบ
ส่ วนใหญ่เป็ นถุงพลาสติกใส่ อาหาร ถุงก๊อบแก๊บ กล่องโฟมใส่ อาหาร กระดาษเปื้ อนสิ่ งสกปรก ไม้เสี ยบ
อาหาร กระดาษทิชชู พลาสติกห่ อหุม้ อาหาร พลาสติกห่ อหุม้ ขนมขบเขี้ยว
4. ขยะพิษหรื อขยะที่มีสารพิษหากทิ้งอย่างไม่ระวังจะเป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม มีพบน้อย
มาก เช่น แบตเตอรี่ ชนิดต่างๆ กระป๋ องสเปรย์ยาฆ่าแมลง (ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ 2553)
5. นอกจากนั้นยังมีขยะประเภทสิ่ งก่อสร้างต่างๆ เนื่องจากบ้านเรื อนบริ เวณนั้นมีการสร้าง
และซ่ อมแซมกันมากขึ้นเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว (วสุ ภทั ร กลํ่ากลิ่น ผูอ้ าํ นวยการ
สาธารณะสุ ขและสิ่ งแวดล้อมเทศบาลตําบลอัมพวา 2553)
นอกเหนือจากปริ มาณขยะที่มากขึ้นแล้วข้อจํากัดต่างๆยังส่ งผลให้การจัดการขยะภายในตลาด
นํ้าอัมพวายังมีอีกหลายประการ ดังนี้
1. งบประมาณในการจ้างพนักงานเพิ่มหรื อจัดซื้ อรถขยะเพิ่ม เป็ นผลให้โดยเฉพาะวันที่มี
ตลาดนํ้า (ศุกร์ – อาทิตย์) มีขยะตกค้างมากจนยากแก่การจัดเก็บ
2. นโยบายที่ออกมาขาดการติดตามผลหรื อขาดการกระตุน้ อย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายการคัด
แยกขยะ ซึ่ งเป็ นวิธีที่ดีในการลดปริ มาณขยะที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้ อีกทั้งเป็ นการแบ่งเบาภาระ
ของเทศบาล ในช่วงแรกที่มีการนํานโยบายนี้ มาใช้ในชุมชนทั้ง 5 ชุมชน ปรากฏว่าประชาชนมีความ
สนใจและกระตื อรื อล้นที่จะทําอย่างจริ งจัง แต่เป็ นที่ทราบดี ว่า ประชาชนก็มีส่ิ งอื่ นที่จาํ เป็ นต้องทํา
มากกว่า จึงมีการละเลยการคัดแยกขยะไป อีกทั้งเทศบาลและผูท้ ี่รับผิดชอบไม่มีการติดตามผลทําให้
นโยบายที่นาํ ไปใช้ไม่เห็นผลจริ งจัง
3. การให้ความร่ วมมือจากประชาชน เนื่องจากบริ เวณตลาดนํ้าเป็ นพื้นที่ที่เรี ยกว่าเป็ นแหล่ง
เศรษฐกิจ มีการทําการค้าขายกันอย่างหนาแน่นทําให้พ้ืนที่วา่ งในการจัดวางถังรองรับขยะไม่เพียงพอ จึง
ต้องมีการวางภาชนะรองรับไว้หน้าบ้านของประชาชน ทําให้เกิดความไม่พอใจและไม่ยอมให้เทศบาล
นําถึงขยะมาวางไว้หน้าบ้านพักอาศัยของตน
4. บ่อยครั้งเกิดการขโมยภาชนะรองรับขยะ ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ทางเทศบาลไม่สามารถจับคนผิด
มาลงโทษได้ เกิดผลเสี ยทั้งเป็ นการสิ้ นเปลืองงบประมาณและสร้างปั ญหาภาชนะรองรับไม่เพียงพอจาก
เดิมที่มีนอ้ ยอยูแ่ ล้ว

48
การดูแลรักษาคลอง
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม (2553) ได้ใ ห้รายละเอีย ด
เกี่ยวกับ จังหวัดสมุทรสงครามไว้ดงั นี้ จังหวัดสมุทรสงความมีแม่น้ าํ สายหลัก ได้แก่ แม่น้ าํ แม่กลอง
และมีคลองมากกว่า 300 คลอง ซึ่งคลองที่มีความสําคัญ ได้แก่ คลองแม่กลอง คลองยีส่ าร คลองประดู่
คลองประชาชมชื่น คลองอัมพวา และคลองบางน้อย โดยในพื้นที่จงั หวัดสมุทรสงคราม สามารถแบ่ง
สภาพนํ้าได้ 3 เขต คือ
1. เขตนํ้าเค็ม เป็ นพื้นที่ริมฝั่งทะเลเข้ามาประมาณ 3 กิโลเมตร สภาพนํ้าเป็ นนํ้าเค็ม ได้แก่
พื้นที่ในเขตอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
2. เขตนํ้ากร่ อย เป็ นพื้นที่ถดั จากเขตนํ้าเค็มขึ้นมาประมาณ 3 กิโลเมตร สภาพนํ้าเป็ นนํ้ากร่ อย
ได้แก่ พื้นที่ในเขตอําเภออัมพวา และเขตอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
3. เขตนํ้าจืด เป็ นพื้นที่ถดั จากเขตนํ้ากร่ อยเข้ามา สภาพนํ้าเป็ นนํ้าจืดสามารถนํามาใช้เพื่อ
อุปโภคบริ โภค ได้แก่ พื้นที่ในเขตอําเภออัมพวาตอนเหนือ และอําเภอบางคนที มีผลการวิจยั ที่แสดงให้
เห็นถึงคุณภาพนํ้าคลองอัมพวา แสดงผลดังนี้
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ตารางที่ 3 คุณภาพนํ้าคลองอัมพวา

พารามิเตอร์
1. ออกซิเจนละลายในนํ้า (DO)
2. บีโอดี (BOD)
3. ไนโตรเจนในรู ปแอมโมเนีย (NH3)
4. ไนโตรเจนในรู ปไนเตรต (NO3)
5. ทองแดง (Cu)
6. นิคเกิล (Ni)
7. แมงกานิส (Mn)
8. สังกะสี (Zn)
9. แคดเมียม (Cd)
10. ตะกัว่ (Pb)

หน่วย
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l

วันที่มีตลาด

วันที่ไม่มีตลาด

พิสยั

ค่าเฉลี่ย

พิสยั

ค่าเฉลี่ย

3.1 – 6.77
0.1 – 3.0
0.19 – 1.4
0.00 – 17.10
Nd*
Nd – 0.2821
Nd – 0.1280
Nd – 0.0326
Nd
Nd – 0.4429

5.2
1.5
0.8
6.19
Nd
0.0726
0.0504
0.0131
Nd
0.0976

4.33 – 7.2
0.65 – 3.00
0.23 – 1.05
0.00 – 16.73

5.6
1.6
0.53
8.89
0.1000
0.0211
Nd
Nd
Nd
0.1804

0.0306 – 0.2065

Nd – 0.0662
Nd
Nd
Nd
Nd – 0.65629

ค่ามาตรฐาน
> 4.0
< 2.0
< 0.5
< 5.0
< 0.1
< 0.1
< 1.0
< 1.0
< 0.05
< 0.05

ที่มา : ศิวพันธ์ ชูอินทร์. “คุณภาพนํ้าในคลองอัมพวา บริ เวณตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสวนสุ นนั ทา, 2553 (แผ่นพับ).

*
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มารตฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่ อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน และ nd หมายถึง ตรวจไม่พบ
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จากตารางแสดงให้เห็นว่าคุณภาพนํ้าในคลองอัมพวาส่ วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ
นํ้าผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่ อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งผิวดิน สามารถจัดเกณฑ์คุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่พบว่ามีค่า
ความขุ่นและปริ มาณของแข็งแขวนลอยในวันที่มีกิจกรรมของตลาดนํ้ามีค่าสู งกว่าในวันที่ไม่มีกิจกรรม
ของตลาดนํ้า ทั้งนี้ เนื่ องจากมีเรื อจํานวนมากวิ่งรับส่ งนักท่องเที่ยวมากกว่าในวันที่ไม่มีกิจกรรมของ
ตลาดนํ้า นอกจากนี้ ผลการวัดพบว่า มีสารไนโตรเจนในรู ปของแอมโมเนี ย ไนเตรต และฟอสฟอรัส
ซึ่ งมีดชั นี ช้ ี คุณภาพนํ้าทิ้งชุ มชนมีความเข้มข้นสู งเรื่ องจากสองฝั่ งคลองมีร้านค้าที่พกั อาศัยจํานวนมาก
นอกจากนี้ ยงั พบว่าสารตะกัว่ และสารนิ เกิล มีความเข้มข้นสู ง เช่นกัน ทําให้สรุ ปได้ว่า คุณภาพนํ้าใน
คลองอัมพวายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริ โภคได้แต่ตอ้ งผ่านการฆ่า
เชื้อก่อนและกิจกรรมของตลาดนํ้ายังส่ งผลต่อคุณภาพของนํ้าในคลองอัมพวาน้อย เนื่องจากคลองมีการ
หมุนเวียนจากแม่น้ าํ แม่กลองตลอดเวลา (ศิวพันธ์ ชูอินทร์ 2553) ซึ่ งแตกต่างจากวิถีชีวิตของประชาชน
ริ มคลองในสัมยก่อนเกิดกิจกรรมตลาดนํ้า ในปัจจุบนั วันจันทร์จะพบว่า มีขยะที่ไม่ใช่ผกั ตบชวาอยูม่ าก
อาทิ เช่ น ขวดและถุ งพลาสติ ก แก้ว เป็ นต้น ดังนั้น หากกิ จกรรมของตลาดนํ้ายังคงมี ต่อไปเรื่ อ ยๆ
แต่ ป ระชาชนผู ไ้ ด้ป ระโยชน์ จ ากคลองอัม พวาขาดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มที่ ต นเองได้
ผลประโยชน์น้ นั อนาคตผลเสี ยที่ตามมาอาจไม่ได้เกิดแค่เพียงคลองอัมพวาเท่านั้นแต่อาจกระทบถึงการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในคลอง อัมพวาด้วย
การปลูกและบํารุงรักษาต้ นไม้
(กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 2553) บริ เวณตลาดนํ้าอัมพวาส่ วนมากเป็ น
แหล่ ง ชุ ม ชนบริ เ วณดัง กล่ า วจึ ง มี บ ้า นเรื อ นอยู่ม ากในส่ ว นที่ เ ป็ นพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว * จึ ง มี เ พี ย งแค่ 11.18
ตารางกิเมตรเท่านั้น คือ บริ เวณอุทยาน ร.2 (วสุ ภทั ร กลํ่ากลิ่น 2553) ที่เหลือประมาณร้อยละ 90
เป็ นบ้านพัก ที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการที่เอื้อต่อผลประโยชน์จากการเกิดกิ จกรรมตลาดนํ้า
ทั้งสิ้ น ตามบ้านเรื อนเองก็มีการปลูกต้นไม้บริ เวณหน้าบ้านพักอาศัยของตนเองร้อยละ 99 พื้นที่บางส่ วน
ที่มีการประกอบอาชี พเกษตรกรรมก็มีการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆด้วยกัน โดยพืชพันธุ์ต่างๆอาจแบ่ง
ประเภทได้ดงั นี้

*
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1. พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ส้มโอ ลิ้นจี่ มะพร้าว กล้วย เป็ นต้น
2. ต้นไม้ที่ปลูกตามบ้านเรื อน คือ พืชสวนครัวหรื อต้นไม้ต่างๆที่ประชาชนปลูกในที่ของ
ตนเองบริ เวณที่พกั อาศัยหรื อที่ดินว่างของตนเอง อาทิ ผักสวนครัว พลู หรื อไม้ดอก ไม้ประดับขนาด
กลาง เพื่อสร้างความร่ มรื่ นบริ เวณที่พกั อาศัย
3. ไม้ยืนต้นที่ทางสาธารณะสุ ขและสิ่ งแวดล้อมเทศบาลตําบลมีการดําเนิ นการปลูกที่มีท้ งั
เจ้า หน้า ที่ ข องสาธารณะสุ ข และสิ่ ง แวดล้อ มเทศบาลตํา บลและได้รั บ ความร่ ว มมื อ จากประชาชน
เช่น ประดู่ ตีนเป็ ด (สัตบัน) มะขาม เป็ นต้น
มลภาวะทางเสี ยง
ตลาดนํ้าอัมพวาในปัจจุบนั ถือได้วา่ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสู ง ในวันที่มีตลาดนํ้า
อัมพวา มลภาวะทางเสี ยงถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเดิมที่ชุมชนบริ เวณริ มคลองอัมพวาเคยเป็ น
ปั ญหามลภาวะทางเสี ยงที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ เสี ยงจากนักท่องเที่ยวที่หลัง่ ไหลเข้ามาประมาณวันละ
มากกว่า 10,000 คน ทําให้เกิดเสี ยงดังอย่างมาก และมลภาวะทางเสี ยงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
บริ เวณที่อาศัยอยูภ่ านในบริ เวณนั้น คือ เสี ยงจากเรื อนําเที่ยว ซึ่ งมีมากกว่า 160 ลํา จากท่าเรื อทั้งหมด 15
ท่ า เรื อ โดยเรื อส่ ว นมากมัก ติ ด เครื่ องยนต์ดี เ ซลเพื่ อ ความรวดเร็ ว และแข่ ง ขัน กัน ในการรั บ ส่ ง
นัก ท่ อ งเที่ ย ว นอกจากเสี ย งจากเรื อ นํา เที่ ย วแล้ว คาราโอเกะและเสี ย งดัง จากนัก ท่ อ งเที่ ย วภายใน
Homestay ซุม้ ประชาสัมพันธ์ ที่นอกจากจะเป็ นการประกาศให้นกั ท่องเที่ยวทราบถึงร้านค้าต่างๆภายใน
ตลาดนํ้าแล้วยังมีการร้องเพลงคาราโอเกะด้วย ซึ่ งล้วนเป็ นสิ่ งที่รบกวนการดํารงชี วิตของ ประชาชน
ภายในท้องถิ่นในยามวิกาลเช่นกัน ทางเทศบาลจึงขอความร่ วมมือจากประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้หยุด
กิจกรรมตลาดนํ้าทั้งหมดหลังเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ รวมถึงการขอความร่ วมมือจากนักท่องเที่ยวด้วย
(ศรี ประภาส ศรี ธวัช 2553)
กิจกรรมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
จากจุดเริ่ มต้นของตลาดนํ้าอัมพวาประชาชนในทุกชุมชน อันได้แก่ ชุมชนประชาอุทิศ, ชุมชน
โรงเจ, ชุมชนตลาดอัมพวา, ชุมชนวัดอัมพวันและชุมชนคลองอัมพวา และชุมชนโดยรอบอีก 5 ชุมชน
ได้แก่ ชุ มชนบ้านหัวแหลม, ชุ มชนบางจาก,ชุ มชนริ มเขื่อน, ชุ มชนบางกระพ้อม 1 และชุ มชนบาง
กระพ้อม 2 ทั้ง 10 ชุมชนนี้ ได้มีการรวมตัวกันและคิดจัดตั้งตลาดนํ้าอัมพวาขึ้น หลายปี ต่อมาเมื่อตลาด
นํ้ามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ การทรุ ดโทรมของสิ่ งแวดล้อมก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
ทั้ง เทศบาลและประชาชนจึ ง มี ก ารรวมตัว กัน เพื่ อ จัด กิ จ กรรมในการอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มต่ า งๆขึ้ น
โดยกิจกรรมในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมต่างๆมีดงั ต่อไปนี้
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1. ในหลายชุมชนมีการจัดประชุม ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ทั้งในเรื่ องยาเสพ
ติดและรวมไปถึงปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วย ไม่วา่ จะเป็ น ปัญหาขยะ ปัญหาเรื่ องนํ้า เป็ นต้น
2. การเทนํ้ายาชีวภาพ EM* ลงคลองอัมพวา ถือได้ว่าเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทางประชาชน
ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี นํ้ายาชนิ ดนี้ จะเป็ นส่ วนช่วยในฆ่าเชื่ อจุลินทรี ยใ์ นนํ้า ปรับคุณภาพนํ้าให้ดี
ขึ้น
3. จากการประชุมประจําเดือนเป็ นช่องทางอย่างดีในการกระจายข่าวสารให้ประชาชนใน
ชุมชนทราบอีกทางหนึ่ง ประชาชนชุมชนจะให้ความร่ วมมือหากมีการขอร้องหรื อให้ทาํ สิ่ งใด อย่างเช่น
การไม่ทิ้งขยะลงคลอง ประชาชนส่ วนมากมีความคิดว่า บ้านเราอยูใ่ นคลอง ถ้าคลองเน่าเสี ยบ้านเราก็อยู่
ไม่ได้
4. ทุกชุมชนจะมีการคัดแยกขยะเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บ รวมไปถึงเป็ นส่ วนช่วยในการลด
ปริ มาณขยะหากมีขยะที่สามารถนํามาเปลี่ยนเป็ นเงินได้ โดยเห็นได้อย่างชัดเจน คือ ชุมชนโรงเจ ที่เป็ น
ชุมชนนําร่ องชุมชนแรกและในปัจจุบนั ก็มีหลายชุมชนได้ปฏิบตั ิตามแล้วเช่นกัน
5.
ผลจากการคัดแยกขยะทําให้ประชาชนแยกขยะที่สามารถนําไปทําปุ๋ ยได้ เนื่ องจาก
ประชาชนส่ วนมากถึงแม้ว่าจะประกอบอาชี พค้าขายภายในตลาดนํ้าแต่ก็ประกอบอาชี พเกษตรกรรม
เป็ นหลักทําให้นาํ ขยะเหล่านี้มาทําปุ๋ ยได้
6. ผลจากการคัดแยกขยะอีกเช่นเดียวกันทําให้ประชาชนนําขยะที่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่น การนําถุงพลาสติกมาใช้ซ้ าํ เป็ นต้น
7. ประชาชนพยายามนําภาชนะใส่ อาหารที่เป็ นวัสดุจากธรรมชาติมากที่สุด เช่น กระทงจาก
ใบตองสดและใบตองแห้ง หรื อภาชนะกระดาษ แทนโฟม ใช้ตะเกี ยบไม้หรื อไม้จิ้มแทนช้อน ใช้ถุง
กระดาษหรื อถุงกระดาษสาแทนถุงพลาสติก เป็ นต้น
8. เนื่องจากถังขยะที่ทางเทศบาลจัดให้ไม่เพียงพอ ประชาชนจึงมีความคิดในการจัดทําถัง
ขยะขึ้นเองเพื่อเป็ นการช่วยทางเทศบาลอีกทางหนึ่ง
9. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ประจําปี โดยทางสาธารณะสุ ขและสิ่ งแวดล้อมจะมีการจัดต้นไม้
ให้กบั ประชาชน อาศัยโอกาสสําคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวง หรื อ ราชิ นี โดย
ส่ วนมากประชาชนจะให้ความร่ วมมือในการปลูกต้นไม้เป็ นอย่างดี
10. ด้วยปั ญหามลภาวะทางเสี ยงประชาชนทั้ง 10 ชุมชน จึงมีการขอความร่ วมมือจาก
ผูป้ ระกอบการทางเรื อให้ใช้เครื่ องยนตร์ขนาดเล็กลงหรื อให้ดบั เครื่ องเรื อก่อนเข้าคลองอัมพวา
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นโยบายอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้กาํ หนดกลยุทธ์ 6 ข้อ ตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2550-2554 เป็ นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 เปิ ดเผยข้อมูลและความรู ้ดา้ นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
แก่ สาธารณะ และร่ วมเป็ นเจ้าของข้อมูล รวมทั้งส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ให้มี ก ารเผยแพร่ ข อ้ มู ล พื้ น ฐานด้า นการจัด การทรั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มแก่
ประชาชนในจังหวัด สร้างความตระหนักและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้งต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่
ลดลงจนส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพและการดํารงชีพ เพื่อที่ประชาชนอาจจะได้ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้ า
ระวังป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ได้ดว้ ยตัวเอง และเพื่อให้เกิดความตระหนัก
ในเรื่ อ งดัง กล่ า ว จึ ง ควรส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมแก่ สาธารณะ นอกจากนี้ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งผูแ้ ทนจากชาวบ้าน
และผูป้ ระกอบการ เพื่อให้สามารถเข้าร่ วมประชุมในการประเมินความก้าวหน้าของการดําเนินงานตาม
PEQMP
กลยุทธ์ ที่ 2 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความชัดเจนในเรื่ องอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดภารกิจที่ซ้ าํ ซ้อนกันของหน่ วยงาน ตลอดจน
เสริ มสร้างความเข้มแข็งในการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่ วยงาน ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมควรมีเอกภาพ และเป็ นสาธารณะ นอกจากนี้ ควรมีการ
พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ ที่ 3 ขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในเชิงรุ ก
เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งรวมถึ งการพัฒนาศักยภาพในการบริ หารจัดการด้วย และสนับสนุ นให้องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ออกระเบียบ ข้อบังคับ ที่จะเอื้อให้เกิ ดความเข้มแข็งแก่ หน่ วยงานในการจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ ให้มีการสนับสนุ นและเสริ มสร้ างความเข้มแข็งแก่

54
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ดอ้ ยศักยภาพ โดยผลักดันให้มีการร่ วมลงทุน และร่ วมกันในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมี อบจ. เป็ นแกนนํา
กลยุทธ์ ที่ 4 ส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถ
เข้าถึงระดับรากหญ้า เพื่อลดความยากจน
ให้มีการใช้มาตรการสมประโยชน์ (Win-win) ซึ่ งเป็ นมาตรการที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน
ได้รั บ ผลประโยชน์ เพื่ อ เป็ นการเสริ มพลัง ประชาชนในพื้ น ที่ บนพื้ น ฐานหลัก การที่ ว่ า ผู ไ้ ด้รั บ
ผลประโยชน์เป็ นผูจ้ ่าย
กลยุทธ์ ที่ 5 ส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ให้มีการพัฒนากลไกเกี่ ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่ จะใช้ในการฟื้ นฟูทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม โดยการร่ วมมือกันระหว่างประชาชนในพื้นที่กบั หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง โดยการออกกฎ
ข้อ บัง คับ เพื่ อ บัญ ญัติ ใ ห้ มี ก ารจ่ า ยเงิ น แก่ ห น่ ว ยงานที่ ด ํา เนิ น การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม
นอกจากนี้ ให้มีการเผยแพร่ หลักสู ตรการเรี ยน-การสอน สําหรับเยาวชน และองค์ความรู ้ใน
เรื่ องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการศึกษาทุกรู ปแบบ ทั้งในลักษณะที่เป็ น
ทางการ และไม่เป็ นทางการ รวมทั้งมีการศึกษาวิจยั และพัฒนาในเชิงรุ กที่คาํ นึงถึงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนและมีประสิ ทธิผล
กลยุทธ์ ที่ 6 ให้มีการอนุรักษ์ ดูแล และฟื้ นฟูส่ิ งแวดล้อม ที่คาํ นึ งถึงความสมดุลและยัง่ ยืน
ของสิ่ งแวดล้อม
ให้มีการอนุ รักษ์ ดูแล และฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการทางสังคม ตามหลักการ ผูก้ ่ อ
มลพิษเป็ นผูจ้ ่าย (Polluter Pay Principle :PPP) และผูไ้ ด้รับผลประโยชน์เป็ นผูจ้ ่าย (Beneficiary Pay
Principle: BPP) และการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม รวมถึงให้มีการจัดการพื้นที่คุม้ ครองที่มีความหลากหลายทางชี วภาพ และมีการจัดการ
แหล่งอาศัยของสัตว์ป่าตามประเภทของชนิดป่ า
ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2539 : 116, 125) ได้ศึกษาในเรื่ อง จิตสํานึ กของประชาชนต่อการ
อนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม กรณี ศึกษาความรู ้ความเข้าใจของชาวกรุ งเทพฯที่มีต่อเรื่ องนํ้าและนํ้าเสี ย ใช้เขต
พญาไท กรุ งเทพฯ เป็ นพื้นที่ในการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง 367 ครัวเรื อน แบ่งเป็ น ครัวเรื อนที่อยูใ่ กล้
คลอง ระยะไม่เกิน 100 เมตร จํานวน 157 ครัวเรื อน และครัวเรื อนที่อยูห่ ่ างออกไป 210 ครัวเรื อน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นชาวกรุ งเทพฯนั้น มีความตระหนักต่อปัญหาสิ่ งแวดล้อมค่อนข้างสูงโดยเฉพาะปั ญหา
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ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลโดยตรง อาทิเช่น ปั ญหาจราจร ปั ญหานํ้าเน่ าเสี ย ปั ญหาอากาศเป็ นพิษ ปั ญหา
ขยะ และปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ นอกจากนั้นยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูงซึ่ งส่ วนใหญ่
มีการศึ กษาสู ง จะมีความตระหนักต่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อมสู งไปด้วย เมื่ อพิจารณาถึงแนวโน้มในการ
แสดงออกของพฤติกรรมในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม พบว่า ยังอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขบางประการ เช่น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีรายได้สูงมี ความห่ วงใยต่อปั ญหาบรรยากาศโอโซนกว่าผูม้ ีรายได้ต่ าํ แต่เมื่อถามถึงการ
ประหยัดพลังงานหรื อการลดปั ญหาจราจร ผูม้ ี รายได้สูงกลับมีสัดส่ วนการใช้รถแท็กซี่ มากกว่าผูม้ ี
รายได้ต่าํ แสดงให้เห็นว่า ผูม้ ีรายได้สูง ขาดจิตสํานึกที่ถูกต้องต่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
อําภรณ์ ช่างเกวียน (2540 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่สมั พันธ์กบั ระดับการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการพัฒนาป่ าชายเลนชุมชน ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ปรากฏว่า
แรงจูงใจสําคัญที่ผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาป่ าชายเลนชุมชน คือ การได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน ความตระหนักถึงผลเสี ยของความเสื่ อมโทรมของป่ าชายเลนต่อ
ชีวิตครอบครัวและการที่เพื่อนบ้านหรื อญาติพี่นอ้ งชักชวนให้เข้าร่ วมโครงการป่ าชายเลน โดยปั จจัยที่มี
ผลต่อระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาป่ าชายเลนชุมชนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ คือ
แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจทางสังคม การเป็ นสมาชิกกลุ่มพัฒนาป่ าชายเลน สถานภาพทางสังคม การรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากสื่ อ อายุ สถานภาพการสมรสและเพศ
อโนชา วิปุลากร (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการ
จัดการมูลฝอยภายใต้แนวคิดประชาสังคม : กรณี ศึกษาชุมชนกําแพงเมือง เทศบาลนครลําปาง จังหวัด
ลําปาง พบว่า องค์ประกอบของความเป็ นประชาสังคม ได้แก่ ความหลากหลายของกลุ่มคนที่เข้ามา
รวมตัวกัน ความเป็ นชุมชนที่ผคู ้ นได้แสดงความรู ้สึกร่ วมกันว่าเป็ นพวกเดียวกัน ความเอื้ออาทรต่อกัน
ความสนใจและเห็นผลประโยชน์ของชุมชนร่ วมกัน จิตสํานึ กสาธาณะ โดยเข้าร่ ววมเป็ นสมาชิกในการ
จัดการมูลฝอยของชุมชน ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินสาธารณะร่ วมกัน เคารพในศักดิ์ศรี และเชื่อถือ
ในคุณค่าของชุ มชน รวมทั้งมีความห่ วงใยต่อสวัสดิ ภาพของสาธารณะร่ วมกัน เกิ ดเป็ นกิ จกรรมการ
จัดการมูลฝอยอย่างมีความต่อเนื่อง ตลอดจนมีความเครื อข่ายความร่ วมมือและติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน
และกัน
กิ่งกาญจน์ บุญมา (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ความเข้มแข็งของประชาชนในการจัดการ
มูลฝอยในบ้านใหม่หลังมอ ตําบลสุ เทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลการศึกษาว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็ นตัวแทนครัวเรื อนในบ้านใหม่หลังมอ มีพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ใน
ระดับปานกลาง จึงชี้ให้เห็นความสําคัญของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่ วมกับการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนให้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในฐานะผูส้ ร้างขยะมูลฝอยและเป็ นผู ้
ได้รับผลกระทบจากการจัดการกับปัญหานั้นๆ
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นัฐชัย ชี วะศิ ริ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ความเข้มแข็งในการจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ ชุมชนบ้านท่าโป่ ง ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่
พบว่า ชุ มชนมีความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับที่สูง องค์ประกอบของความ
เข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือ การพึ่งพาตนเองของชุมชนที่ไม่ตอ้ งพึ่งพาความช่วยเหลือ
จากภายนอก ในเรื่ องการดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขี้นในชุมชนและศักยภาพใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุ มชนเป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็ นถึงความสามารถในการจัดการกับ
ปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้น กับทรั พยากรธรรมชาติ ของชุ มชน โดยปั จจัย ที่ มีผลต่อความเข้มแข็งในการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติของชุมชน เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนในการแก้ปัญหา บทบาทผูน้ าํ
ชุมชนและจิตสํานึกของชุมชน
จําลอง โพธิ์บุญ (2545 : 471) ได้ศึกษาเรื่ อง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ศึกษาใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนวัดพระประทานพร และชุมชนบ้านนาเก่า เขตเทศบาลตําบลแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี และชุมชนวัดกลาง เขตบางกะปิ ใช้การวิเคราะห์โดย SWOT Analysis พบว่า ชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งในการจัดการสิ่ งแวดล้อมในระดับสู ง คือ ชุมชนวัดกลาง โดยมีปัจจัยสําคัญ คือ ผูน้ าํ ของ
ชุมชน ความร่ วมมือของประชาชนในชุมชน และความสามารถในการสร้างรายได้ของชุมชนจากการ
ดําเนินกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม สําหรับปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรพัฒนาเอกชน และการ
สนับสนุนทางด้านงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
วัฒน์สิริ ศักดิ์วิโรจน์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลต่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณี ศึกษา แม่น้ าํ แม่กลอง จังหวัดราชบุรี จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 160 คน พบว่า โครงการหรื อกิจกรรมที่มีส่วนร่ วมในการอนรักษ์สิ่งแวดล้อมส่ วนใหญ่เป็ นด้าน
การป้ องกันนํ้าเสี ยไหลลงแม่น้ าํ ร้อยละ 55 โดย กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู ้และพฤติกรรมการมีส่วน
ร่ วมในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมแม่น้ าํ แม่กลองรวมไปถึงการอนุรักษ์ นํ้าและดิน การจัดการขยะและสิ่ ง
ปฏิกลู ทั้ง 3 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ได้แ ก่ ระดับการศึ ก ษา อาชี พ ตํา แหน่ งในองค์กรบริ หารส่ ว นตําบลและจํา นวนประชากรในพื้น ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนและความร่ วมมือในการแข่งขันเพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ในหมู่บา้ น ของ พระครู สุจิณกัลยาณธรรม (2547 : บทคัดย่อ) จากกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ ชาวบ้านจาก
บ้านบวกขอน และบ้านบวกปลาค้าว จํานวน 200 ราย ได้ผลการศึกษาว่า การมีส่วนร่ วมในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมของประชาชนทั้งสองหมู่บา้ นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ประชาชนบ้านบวดขอนให้ความ
ร่ วมมือในการป้ องกันการเกิ ดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในชุ มชนดี กว่าประชาชนบ้านบวกปลาค้าว แต่เมื่อ
เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย การเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการแข่ ง ขัน เพื่ อ จัด การสิ่ ง แวดล้อ ม พบว่ า
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กลุ่ ม ตัว อย่า งบ้า นบวกปลาค้า วมี ค่ า เฉลี่ ย การเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการแข่ ง ขัน เพื่ อ จัด การ
สิ่ งแวดล้อมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างบ้านบวกขอน แต่จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์บา้ นบวกขอน
เข้าร่ วมกิจกรรมมากกว่าบ้านบวกปลาค้าว
สมคิด เปี่ ยมคล้า (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนของ
ประชาชน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้ผลการวิจยั ว่า ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมในระดับสู ง มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนเหมาะสมในระดับน้อย โดย
ปั จจัยด้าน อายุ ระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ มีผลทําให้พฤติกรรมการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุมชนของประชาชนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 มีปัญหาสิ่ งแวดล้อมชุมชนที่สาํ คัญ ได้แก่ ปั ญหา
ขยะมูลฝอย กลิ่นเหม็นรบกวน อากาศเสี ยจากฝุ่ นระอองและควัน โดยปั ญหาที่เป็ นอุปสสรคต่อการ
อนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมชุ มชน ประชาชนเห็ นว่า มีสาเหตุมาจากการขาดความร่ วมมือจากประชาชน การ
ขาดความรู ้ความเข้าใจในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน ขาดการสนับสนุ นจากหน่ วยงาน
ราชการ ขาดงบประมาณและผูน้ าํ ขาดความริ เริ่ ม
ณิ ชาพัฒน์ เพิ่มทองอินทร์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง สิ่ งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
จัดการสภาพแวดล้อมบริ เวณตลาดนํ้าวัดลําพญา อําเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการร้านค้าตลาดนํ้าวัดลําพญาที่ได้รับการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการมีความรู ้ความ
เข้าใจและตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมเกี่ ยวกับมลพิษทางสิ่ งแวดล้อมและการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชน
หรื อการจัดสภาพภูมิทศั น์เพิ่มมากขึ้น โดยผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการทดสอบวัดความรู ้
และความตระหนัก ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ด้วยค่าสถิติ t –test พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีทกั ษะการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก
ศักดิ์ สกุล บุญมา (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง การสร้างความเข้มแข็งโดยชุ มชนมีส่วน
ร่ วม บ้านเกาะพิทกั ษ์ ตําบลบางนํ้าจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พบว่า การสร้างความเข้มแข็งโดย
ชุมชนมีส่วนร่ วม เกิ ดจากปั จจัยภายในชุ มชนเอง ได้แก่ การมีผนู ้ าํ ชุมชนที่มีศกั ยภาพ การมีองค์กรใน
ชุมชน ทําให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการของแต่ละกิจกรรมกลุ่ม ระบบความสัมพันธ์แบบ
ครอบครัวเครื อญาติ มีระบบความสัมพันธ์แบบครอบครัว เครื อญาติทาํ ให้ทุกคนในชุมชนมีความรัก
และความเกรงใจต่ อ กัน มี ก ารร่ ว มกัน ทํา กิ จ กรรมต่ า งๆด้ว ยความเต็ม ใจ ชุ ม ชนมี ปั จ จัย ทางด้า น
วัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น มี ค วามเชื่ อ ประเพณี ร่ ว มกัน ส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนร่ วมกัน รู ้สึกถึงการแบ่งปันทรัพยากร มีความตระหนักในคุณค่า
รมณี ย ์ บุญวานิ ช (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของพนักงานในการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด ได้ผลว่า พนักงานมีส่วนร่ วมในการจัดการ
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สิ่ งแวดล้อมรัดบั ปานกลาง ทั้งในด้านการร่ วมลงมือปฏิบตั ิและด้านการร่ วมปั นผลประโยชน์ ส่ วนอีก
สองด้านอยูใ่ นระดับน้อย คือ ด้านการร่ วมติดตามประเมินผลและด้านการร่ วมคิดร่ วมวางแผน
จากการศึกษาระดับความเข้มแข็งของบุคคลภายในชนบทไทย กรณี ศึกษาชุ มชนชาวแพรก
หนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ของ จันทรา ลิ้นจี่ (2552 : บทคัดย่อ) พบว่า ระดับความ
เข้มแข็งของบุคคลโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับความเข้มแข็งของ
บุคคลทางด้านกายภาพและ การมีส่วนร่ วมทางด้านสติปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่ วม
ทางด้านอารมณ์ และความรู ้ สึกความเป็ นเจ้าของอยู่ในระดับมาก โดยระดับความเข้มแข็งของบุคคล
โดยรวมนั้นแตกต่างไปตามรายได้ ระดับความไว้วางใจต่อกลุ่มผูน้ าํ ชุมชน ระดับความเชื่อมัน่ เรื่ องความ
ร่ วมมือของคนในชุมชน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ α = 0.05
จิระพัชร์ คูเลิศตระกูล (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ความเข้มแข็งของประชาชน ในการ
จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลลูกแก อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จากผลวิจยั พบว่า ระดับความ
เข้มแข็งของประชาชนโดยรวม ด้านการร่ วมกันกระทํา ด้านการร่ วมคิด และด้านการร่ วมรู ้สึก อยู่ใน
ระดับมาก ส่ วนระดับความเข้มแข็งของประชาชนด้านความเป็ นเจ้าของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง
โดยระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการขยะมูลฝอยชุ มชนโดยรวม แตกต่างไปตามอายุ ระดับ
การศึ กษา ระดับความรู ้เกี่ ยวกับหลักการจัดการขยะมูลฝอย ระดับรายได้รวมต่อเดื อนของครั วเรื อน
อาชีพหลักของครัวเรื อน ระยะเวลาการตั้งบ้านเรื อน การมีตาํ แหน่ งในการบริ หารองค์กรชุมชน ความ
บ่อยครั้งในการร่ วมกิ จกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน และความบ่อยครั้งในการ
ร่ วมกิจกรรมทางการเมืองในชุมชน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ α = 0.05
ศรี สุวรรณ เกษมสวัสดิ์ (2553 : แผ่นพับ) ได้ศึกษาเรื่ อง ระดับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม กรณี ศึกษา นํ้าและขยะ เทศบาลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า
ชาวชุมชนเทศบาลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
โดยรวมในระดับน้อย เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า ชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อมน้อย
เช่นกัน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีทใี่ ช้ ในการศึกษา
งานวิจยั ชิ้นนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research) ในลักษณะเชิงสํารวจ
(Survey research) โดยนําข้อมูลที่ได้มาจากการสํารวจพื้นที่เบื้องต้นและการทบทวนวรรณกรรมกําหนด
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม รวมไปถึงกรอบแนวคิดในการวิจยั และใช้เครื่ องมือ คือ แบบสอบถาม
ในการรวบรวมข้อมูลนํามาประมวลผลและวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณ
ลักษณะข้ อมูล
ลักษณะข้อมูลของงานวิจยั เป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative data) เพื่อเป็ นการวัดค่าและ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ 4 ด้าน
ได้แก่ การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาและการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ รวมไป
ถึงความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของชุมชนของประชาชนในชุมชน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามปลายปิ ด (Closed – ended questionnaire) โดยแบ่งข้อมูลเป็ น 2 ส่ วน
คือ ข้อมูลส่ ว นบุ คคล และข้อมู ลเพื่อวัด ระดับ ความเข้ม แข็งอี ก ส่ วนเป็ นคําถามแสดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในตลาดนํ้าอัมพวา
1. ข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ น แบบสอบถามทัว่ ไป แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
1.1 สถานภาพทางประชากร ประกอบไป ด้วย เพศ อายุ และภูมิลาํ เนา จัดการวัดข้อมูล
เป็ นนามบัญญัติ (Nominal scale), อัตราภาคชั้น (Interval scale) และ นามบัญญัติ (Nominal scale)
ตามลําดับ
1.2 สถานภาพทางสังคม ประกอบไปด้วย การศึกษา จัดการวัดข้อมูลเป็ น การเรี ยงอันดับ
(Ordinal scale) บริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/ประกอบอาชีพและที่พกั อาศัย จัดการวัดข้อมูลเป็ น นามบัญญัติ
(Nominal scale) และบทบาทที่มีต่อชุ มชน จัดการวัดข้อมูลเป็ น การเรี ยงอันดับ (Ordinal scale)
ตามลําดับ
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1.3 สถานภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย อาชีพ รายได้ จัดการวัดข้อมูลเป็ น การเรี ยง
อันดับ (Ordinal scale) อัตราภาคชั้น (Interval scale) ตามลําดับ
1.4 สถานภาพอื่นๆ ประกอบไปด้วย ระยะเวลาในการอาศัย/ประกอบอาชีพภายในชุมชน
และพื้นที่ ในการประกอบอาชี พ จัดการวัดข้อมูลเป็ น นามบัญญัติ (Nominal scale) อัตราภาคชั้น
(Interval scale) ตามลําดับ
2. ข้อมูลเพื่อใช้วดั ระดับความเข้มแข็ง แบ่งออกเป็ น การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วน
ร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ ซึ่ งวัดกลุ่มตัวอย่าง 5
ระดับ จัดเป็ นการวัดข้อมูลประเภทอัตราภาคชั้น
(Interval scale) โดยใช้แบบประเมินค่าลักษณะ
Likert scale โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและความกว้างของอัตราภาคชั้น (ณัฐพล เนตรหิ น 2550 : 30,
สุ ทธิวรรณ สุ ขศรี ดากุล 2552 : 37) ดังนี้
มากที่สุด
ค่าคะแนนเท่ากับ
5
(4.21 – 5.00)
มาก
ค่าคะแนนเท่ากับ
4
(3.41 – 4.20)
ปานกลาง
ค่าคะแนนเท่ากับ
3
(2.61 – 3.40)
น้อย
(1.81 – 2.60)
ค่าคะแนนเท่ากับ
2
น้อยที่สุด
ค่าคะแนนเท่ากับ
1
(1.00 – 1.80)
3.
ส่ วนสุ ดท้ายเป็ นคําถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปั ญหาขยะ
การดูแลรักษาคลอง การปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้และมลภาวะทางเสี ยง เพื่อเป็ นส่ วนเพิ่มเติมในการ
อภิปรายผลการวิจยั และเป็ นการแนวทางต่อเทศบาลและชุมชนในการพัฒนาตลาดนํ้าต่อไป
4. การตรวจสอบค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) หาค่าความเชื่อมัน่ ด้วย
วิธีการสัมประสิ ทธิ์ ครอนบาร์ก α (α Coefficient)
ขั้นตอนในการเก็บรวมรวมข้ อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
1.1
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องและสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เนตที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เพื่อนํามากําหนดเป็ นตัวแปรตาม และกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ในส่ วนของ
ตัวแปรตาม
1.2 ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทฤษฎี ความหมายและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาลง
รายละเอียดในการทบทวนวรรณกรรม
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2. การเก็บรวมรวมข้อมูลปฐมภูมิ
2.1 ลงพื้นที่ เพื่อสํารวจและทําความรู ้จกั กับผูม้ ีบทบาทในชุมชน และเก็บข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับพื้นที่ในการทําวิจยั และกลุ่มประชากร เช่น ชุมชน อาชีพ จํานวนประชากร เพื่อกําหนดเป็ นตัว
แปรอิสระและกรอบแนวคิดในการวิจยั ในส่ วนของตัวแปรตาม
2.2 จัดเตรี ยมแบบสอบถามจากการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั
2.3 ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ 5 ชุมชน อันได้แก่ ชุมชนประชาอุทิศ, ชุมชนโรงเจ, ชุมชนตลาดอัมพวา,
ชุมชนวัดอัมพวัน, ชุ มชนคลองอัมพวา รวมไปถึงประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนบางจาก,
ชุมชนบ้านหัวแหลม, ชุมชนริ มเขื่อน, ชุมชนบางกระพ้อม 1 และชุมชนบางกระพ้อม 2 และประชาชน
จากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
3. ประชากร
ประชากร คื อ ประชาชนที่ อาศัย อยู่ภ ายใน ตลาดนํ้าอัม พวา ตําบลอัม พวา อํา เภออัม พวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ในพื้นที่ 5 ชุมชน อันได้แก่ ชุมชนประชาอุทิศ, ชุมชนโรงเจ, ชุมชนตลาดอัมพวา
ชุมชนวัดอัมพวัน, ชุมชนคลองอัมพวา โดยมีจาํ นวนประชากร 559, 595, 594, 270 และ 655 คน
ตามลําดับ รวมประชากรทั้งสิ้ น 2,673 คน รวมไปถึงประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนบางจาก,
ชุมชนบ้านหัวแหลม, ชุมชนริ มเขื่อน, ชุมชนบางกระพ้อม 1 และชุมชนบางกระพ้อม 2 โดยมีจาํ นวน
ประชากร 548, 576, 417, 852 และ 455 ตามลําดับ รวมประชากรทั้งสิ้ น 2,848 คน และประชาชนจาก
สถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้า อัมพวา จํานวนโดยประมาณ 660 คน (ศรี ประภาส
ศรี ธวัช 2553)
4. การสุ่ มตัวอย่าง
งานวิจยั ชิ้นนี้ ใช้แบบแผนการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายชั้น (Multistage sampling) โดยแบ่งการ
สุ่ มตัวอย่างออกเป็ น 2 ข้อ ดังนี้ 1. การสุ่ มตัวอย่างโดยการจับสลาก (Random sampling) ใช้กบั ประชากร
คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นตลาดนํ้าอัมพวาและบริ เวณข้างเคียง โดยนําชื่อของประชาชนทั้งหมดมาจับ
สลากจนได้จาํ นวนตามขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ ส่ วนผูท้ ี่ประกอบอาชี พในตลาดนํ้าอัมพวาแต่มา
จากจัง หวัด หรื อตําบลอื่ น ใช้การนับจํา นวนในลัก ษณะร้ า นเว้น ร้ าน ดังนั้น กลุ่ มตัว อย่า งจะมี ค วาม
แตกต่างกันไปตาม เพศ อายุ ภูมิลาํ เนา การศึกษา บริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/ประกอบอาชีพ ที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
อาชีพ รายได้ และระยะเวลาในการอาศัย/ประกอบอาชีพ ภายในชุมชนและพื้นที่ในการประกอบอาชีพ
และ 2. แบบแผนการสุ่ มตัวอย่างตามเจตนา (Purposive sampling) โดยมีการเลือกตัวอย่างโดยผูว้ ิจยั
เจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ ใช้กบั ตัวแปรด้าน บทบาทที่มีต่อชุมชน โดยกําหนดให้ ผูท้ ี่มีบทบาท
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ประธานชุ มชน และรองประธานชุมชน อย่างละ 10 ตัวอย่าง กรรมการชุ มชน 46 ตัวอย่าง และ
อาสาสมัครชุมชนในโครงการต่างๆ 45 ตัวอย่าง
5. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยูภ่ ายใน ตลาดนํ้าอัมพวา จํานวน 2,673 คน รวมไปถึง
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง จํานวน 2,848 คน และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชีพ
ภายในตลาดนํ้าอัมพวา จํานวนโดยประมาณ 660 คน รวมประชากรทั้งสิ้ น 6,181 คน กําหนดขนาด
ตัวอย่างใช้แนวทางของ Yamane (1976) กําหนดให้
N
E

แทนขนาดของประชากร
ค่าความคลาดเคลื่อน ที่ 5%

จากสูตร

จะแทนค่าได้
1

6,181
6,181 0.05

เพราะฉะนั้น กลุ่มตัวอย่าง คือ 375 คน
วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั ชิ้นนี้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences) โดยให้รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตัวแปรอิสระ อันได้แก่ เพศ อายุภูมิลาํ เนา การศึกษา บริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/ประกอบ
อาชี พ ที่พกั อาศัย บทบาทที่มีต่อชุมชน อาชีพ รายได้ ระยะเวลาในการอาศัย/ประกอบอาชีพภายใน
ชุมชน และพื้นที่ในการประกอบอาชีพ ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ตัวแปรตาม อันได้แก่ ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้าน
กายภาพ อารมณ์ ความรู ้สึกและความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ ใช้ค่าสถิติ เฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic
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mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. การทดสอบสมมติฐาน
3.1 ผูว้ ิจยั เลือกใช้ One – way anovas ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Level of significance:
α) ที่ 0.05
3.2 ทดสอบค่า t – test ในกรณี ที่เปรี ยบเทียบ ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่มและทดสอบค่า
f – test ในกรณี ที่เปรี ยบเทียบ ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่มขึ้นไป
3.3 ทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่เฉพาะคู่ตวั แปรอิสระและตัวแปรตามที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (Level of significance: α) ที่ 0.05
3.4 ใช้การทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (Correlations)
3.5 ผูว้ ิจยั เลือกใช้ตวั แบบทางคณิ ตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ตวั แปรในลักษณะโครงสร้าง
ความสัมพันธ์แบบ เป็ นเหตุ เป็ นผล ด้วยตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ คุณ (Multiple linear
regression)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ลักษณะของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ลักษณะของตัวแปรอิสระ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวแปรอิสระของกลุ่มตัวอย่างได้นาํ ข้อมูลจากแบบสอบถามส่ วนที่ 1
ซึ่งเป็ นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ ตัวแปรอิสระ อันได้แก่ เพศ อายุภูมิลาํ เนา
การศึ ก ษา บริ เ วณที่ ต้ ัง ที่ พ กั อาศัย /ประกอบอาชี พ ที่ พ กั อาศัย บทบาทที่ มี ต่ อ ชุ ม ชน อาชี พ รายได้
ระยะเวลาในการอาศัย/ประกอบอาชี พภายในชุมชน และพื้นที่ในการประกอบอาชีพของประชาชนที่
อาศัยอยูภ่ ายใน ตลาดนํ้าอัมพวา รวมไปถึงประชาชนในชุมชนใกล้เคียง และประชาชนจากสถานที่อื่นที่
เข้ามาประกอบอาชี พภายในตลาดนํ้าอัมพวา ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ (percentage) โดยนําเสนอข้อมูลใน
รู ปแบบตาราง แสดงตามตามตารางที่ 4 ถึงตารางที่ 14 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 จํานวนและค่าร้อยละจําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน (n)

ร้ อยละ

ชาย

184

49.1

หญิง

191

59.9

375

100

รวม

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 375 คน พบว่า มีจาํ นวนเพศหญิงมากกว่าเพศชายเพียงเล็กน้อย คือ
เป็ นเพศหญิง 191 คน และเป็ นเพศชาย 184 คน คิดเป็ น ร้อยละ 59.9 และ 49.1 ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 จํานวนและค่าร้อยละจําแนกตามอายุ
อายุ

จํานวน (n)

ร้ อยละ

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

375

100

รวม

จากกลุ่มตัวอย่าง 375 พบว่า คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนมากที่สุดอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มี
จํานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.7 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จํานวน 92 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24.5 กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จํานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5 ตามด้วย กลุ่มตัวอย่าง
อายุระหว่าง 51 – 61 ปี คิดเป็ นร้อยละ 14.1 และสุ ดท้ายกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 61 – 70 ปี จํานวน 42
คน คิดเป็ นร้อยละ 11.2
ตารางที่ 6 จํานวนและค่าร้อยละจําแนกตามภูมิลาํ เนา
ภูมลิ าํ เนา

จํานวน (n)

ร้ อยละ

ตําบลอัมพวา

275

73.3

ตําบลอื่นๆ

100

26.7

375

100

รวม

จากกลุ่มตัวอย่าง 375 คน มีผทู ้ ี่มีภูมิลาํ เนาจากตําบลอัมพวา จํานวน 275 คน และ จากตําบล
อื่นๆจํานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.3 และ 26.7 ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 จํานวนและค่าร้อยละจําแนกตามการศึกษา
การศึกษา

จํานวน (n)

ร้ อยละ

ประถมศึกษา

94

25.1

มัธยมศึกษา

161

42.9

อนุปริ ญญา

41

10.9

ปริ ญญาตรี

74

19.7

ปริ ญญาโทหรื อและปริ ญญาเอก

5

1.3

375

100

รวม

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 375 คน จําแนกตามการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.9 รองลงมา คือในระดับ ประถมศึกษา มีจาํ นวน 94 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.1 ตามมาด้วย ในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.7 ระดับ
อนุปริ ญญา จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.9 และน้อยที่สุด คือ ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.3
ตารางที่ 8 จํานวนและค่าร้อยละจําแนกตามบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/ประกอบอาชีพ
บริเวณทีต่ ้งั ทีพ่ กั อาศัย/ประกอบอาชีพ

จํานวน (n)

ร้ อยละ

ริ มนํ้า

123

32.8

ติดถนน

149

39.7

ริ มนํ้าและติดถนน

103

17.5

375

100

รวม
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จากลุ่มตัวอย่าง 375 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีบริ เวณที่พกั อาศัยและประกอบอาชีพ
อยูต่ ิดริ มนํ้า จํานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.7 รองลงมา คือ ริ มนํ้า จํานวน 123 คน คิดเป็ น ร้อยละ
32.8 และน้อยที่สุด คือ ทั้งริ มนํ้าและติดถนน จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.5
ตารางที่ 9 จํานวนและค่าร้อยละจําแนกตามที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
ทีต่ ้งั ทีพ่ กั อาศัย

จํานวน (n)

ร้ อยละ

153

40.8

143

38.1

79

21.1

375

100

ภายในตลาดนํ้าอัมพวา (ชุมชนประชาอุทิศ, ชุมชนโรงเจ,
ชุมชนตลาดอัมพวา, ชุมชนวัดอัมพวันและชุมชนคลองอัมพวา)
อยูโ่ ดยรอบตลาดอัมพวานํ้า (ชุมชนบ้านหัวแหลม, ชุมชนบางจาก,
ชุมชนริ มเขื่อน, ชุมชนบางกระพ้อม 1 และชุมชนบางกระพ้อม 2)
ไม่ได้อยูใ่ นทั้งหมดที่กล่าวมา
รวม

จากกลุ่มตัวอย่าง 375 คน พบว่า จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัยอยูภ่ ายใน ตลาดนํ้า
อัมพวามีมากที่สุด จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8 รองลงมา คือ อยู่โดยรอบตลาดนํ้าอัมพวา
จํานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.1 และกลุ่มตัวอย่างจํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.1 มีที่พกั อาศัย
นอกเหนือจากที่กล่าวมา
ตารางที่ 10 จํานวนและค่าร้อยละจําแนกตามบทบาทที่มีต่อชุมชน
บทบาทที่มตี ่ อชุ มชน

จํานวน (n)

ร้ อยละ

ประธานชุมชน
รองประธานชุมชน
กรรมการชุมชน
อาสาสมัครในโครงการต่างๆ

10
10
46
45

2.7
2.7
12.3
12.0

ไม่มีบทบาท

264

70.4

375

100

รวม
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จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 375 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากจํานวน 264 คน คิดเป็ นร้อยละ
70.4 ไม่มีบทบาทใดต่อชุมชน กรรมการชุมชนและอาสาสมัครในโครงการต่างๆของชุมชน มีจาํ นวน
ใกล้เคียงกัน คือ 46 และ 45 คิดเป็ นร้อยละ 12.3 และ 12.0 ตามลําดับ ส่ วนประธานชุมชนและรอง
ประธานชุมชนมีจาํ นวนละเท่ากัน คือ 10 คิดเป็ นร้อยละ 2.7
ตารางที่ 11 จํานวนและค่าร้อยละจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จํานวน (n)

ร้ อยละ

รับจ้าง

133

35.5

เกษตรกรรม

29

7.7

ข้าราชการ

21

5.6

ค้าขาย

151

40.3

รัฐวิสาหกิจ

10

2.7

O – TOP

2

0.5

การท่องเที่ยวทางนํ้า

18

4.8

ประกอบการโฮมสเตย์

11

2.9

375

100

รวม

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 375 คน พบว่า ส่ วนมาประกอบอาชีพค้าขาย จํานวน 151 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40.3 อันดับที่สอง คืออาชีพ รับจ้าง จํานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.5 อันดับที่สาม คือ อาชีพ
เกษตรกร มีจาํ นวน 29คน คิดเป็ นร้อยละ 17.7 รองลงมาคือ ข้าราชการ จํานวน 21 คิดเป็ นร้อยละ 5.6
อันดับต่อมา คือ ท่องเที่ยวทางนํ้า จํานวน 18 คิดเป็ นร้อยละ 4.8 ในส่ วนของประกอบการโฮมสเตย์และ
รัฐวิสาหกิจมีจาํ นวนใกล้เคียงกัน คือ 11 และ 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.9 และ 2.7 ตามลําดับ สุ ดท้ายคือ
กลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวน้อยที่สุดคือ ประกอบอาชีพผลิตสิ นค้า OTOP จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5

69
ตารางที่ 12 จํานวนและค่าร้อยละจําแนกตามรายได้
รายได้

จํานวน (n)

ร้ อยละ

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

375

100

รวม

จากลุ่มตัวอย่าง 375 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจํานวน 252 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.2 มีรายได้อยู่
ระหว่าง 0 – 10,000 บาท ต่อเดือน รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จํานวน
83 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.1 อันดับที่สาม คือรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน จํานวน 35
คน คิดเป็ นร้อยละ 9.3 อันดับที่สี่ คือรายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ
41.1 และน้อยที่สุดจํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท
ตารางที่ 13 จํานวนและค่าร้อยละจําแนกตามระยะเวลาในการอาศัย/ประกอบอาชีพภายในชุมชน
ระยะเวลาทีพ่ กั อาศัย/ประกอบอาชีพอยู่ในชุมชน

จํานวน (n)

ร้ อยละ

ตํ่ากว่า 10 ปี

78

20.8

11 – 20 ปี

74

19.7

21 – 30 ปี

51

13.6

31 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปี

50
122

13.3
32.5

375

100

รวม
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จากกลุ่มตัวอย่าง 375 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จาํ นวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.5
มีระยะเวลาการอาศัยหรื อประกอบอาชีพภายในชุมชนมากกว่า 40 ปี อันดับสองมีจาํ นวน 78 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.มีระยะเวลาการอาศัยหรื อประกอบอาชีพภายในชุมชนตํ่ากว่า 10 ปี รองลงมาคือ 11 – 20 ปี
จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.7 และสองอันดับสุ ดท้ายซึ่งมีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือ 21 – 30 ปี
และ 31 – 40 ปี มีจาํ นวน 51 และ 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.6 และ 13.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 14 จํานวนและค่าร้อยละจําแนกตามพื้นที่ในการประกอบอาชีพ
พืน้ ทีใ่ นการประกอบอาชีพ

จํานวน (n)

ร้ อยละ

ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวา

122

40.8

ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํ้าอัมพวา

153

59.2

375

100

รวม

จากกลุ่มตัวอย่าง 375 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พภายนอกตลาดนํ้า
อัมพวาจํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.2 และ จํานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8 ประกอบอาชีพ
ภายในตลาดนํ้าอัมพวา
ลักษณะของตัวแปรตาม
การนําเสนอข้อมูลในการวัดระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางด้า นกายภาพ อารมณ์ ความรู ้ สึ ก และความรู ้ สึ ก ถึ ง ความเป็ นเจ้า ของ ใช้ค่า สถิ ติ เฉลี่ ย เลขคณิ ต
(arithmetic mean) และส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ แปลความหมายและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เสนอข้อมูลในรู ปแบบตาราง 15 – 18
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ตารางที่ 15 ระดัดับความเข้มแข็ข็งของประชาชนในการอนุรัรกษ์สิ่งแวดล้อมทางด้
อ
าน
การรมีส่วนร่ วมทาางกายภาพ
ตัวแปรตาม
ว

X

S.D.

ความหมมาย

1. คุณทิ้งขยะในนภาชนะรองรับ

4.533

0.723

มากที่สุสด

2. คุณแยกประเเภทขยะก่อนทิ้ง

3.555

1.083

มาก

3. คุณไม่ทิ้งขยะะลงในคลอง

4.711

0.615

มากที่สุสด

4. ที่พกั อาศัยหรืรื อสถานประกอบการของคุณมีกระบวนการ
ก
อย่างใดอย่างหนึ
ง ่ งในการจัดการนํ
ก ้ าเสี ยก่อนทิทิ้ง
5. คุณปลูกและบํารุ งรักษาต้นไมม้บริ เวณบ้านหรืรื อบริ เวณ
ง
ที่คุณประกอบบอาชีพเป็ นอย่างดี
6. คุณเข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นการรส่ งเสริ มการปลูลูกต้นไม้
ที่ทางชุมชนหหรื อเทศบาลจัดขึ้น
7. คุณให้ความรร่ วมมือโดยการไไม่ส่งเสี ยงดังโดยยเฉพาะอย่างยิง่
วันที่มีกิจกรรรมตลาดนํ้า
8. คุณเข้าร่ วมการประชุมเรื่ องกการแก้ปัญหามลภภาวะทางเสี ยง
จากเรื อนําเทีที่ยวที่ทางชุมชนหหรื อเทศบาลจัดขึข้ น
โดดยรวม

3.022

1.093

ปานกลลาง

3.700

0.976

มาก

3.255

1.169

ปานกลลาง

3.888

1.072

มาก

2.933

1.278

ปานกลลาง

3.699

0.564

มาก

การมีส่วนร่ วมททางกายภาพ

จากผผลการวิเคราะหห์ตาราง 15 พบว่า กลุ
ก ่มตัวอย่างมีระดั
ร บความเข้มแข็
ม งในการอนนุรักษ์
สิ่
สงแวดล้
อมทางงด้านกายภาพออยูใ่ นระดับมาาก ( = 3.696, S.D. = 0.564) เมื่อพิจารณ
ณาเป็ นรายข้อพบว่า
S =
กลุ่มตัวอย่าง ทิิ้งขยะในภาชนนะรองรับและไม่ทิ้งขยะลงคคลองอยูใ่ นระดดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D.
ต าดับ กลุ่มตั
ม วอย่างมีความเข้
ว มแข็งทางด้านกายภาพพอยูใ่ น
0..723 และ = 4.71, S.DD. = 0.615) ตามลํ
ระะดับมาก คือ แยกประเภทขขยะก่อนทิ้ง ( = 3.55, S..D. = 1.083) ปลูกและบํารุ งรั
ง กษาต้นไม้บริ
บ เวณ
บ้า้ นหรื อบริ เวณ
ณที่ประกอบอาาชีพ เป็ นอย่างดี
ง ( = 3.700, S.D. = 0.9776) ให้ความร่ วมมื
ว อโดยการรไม่ส่ง
เสีสี ยงดังโดยเฉพพาะอย่างยิง่ วันที่มีกิจกรรมตลาดนํ้า ( = 3.88, S.DD. = 1.072) กลุ่มตัวอย่างมีมีความ
เข้ข้มแข็งทางด้านกายภาพอยู
น
ใ่ นระดั
น บปานกลาง คือ ที่พักอาศัยหรื อสถานประกอบ
ส
บการมีกระบววนการ
อย่างใดอย่างหนึนึ่งในการจัดการนํ้าเสี ยก่อนทิ้ง ( = 3.02, S.D. = 1.093) เข้าร่ วมกิ
ม จกรรมที่เปนการ
ป็
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ส่สงเสริ มการปลูกต้นไม้ที่ทางชชุมชนหรื อเทศศบาลจัดขึ้น ( = 3.25, S.D. = 1.1669) และเข้าร่ วมการ
ว
ง
อนําเที่ยวที
ย ่ทางชุมชนนหรื อเทศบาลจจัดขึ้น ( = 2.93,
ประชุมเรื่ องการรแก้ปัญหามลภาวะทางเสี ยงจากเรื
S.D. = 1.278)
ตารางที่ 16 ระดัดับความเข้มแข็ข็งของประชาชนในการอนุรัรกษ์สิ่งแวดล้อมทางด้
อ
าน
การมีส่วนร่ วมสติติปัญญา
ตัวแปรตาม
ว
การมีส่วนร่ วมททางสติปัญญา
1. คุณเคยเสนอแนะให้เทศบาลเพิ่มภาชนะรองรรับขยะให้เพียงพพอ
ต่อปริ มาณขยยะที่เพิ่มขึ้นภายใในตลาดนํ้า
2. คุณเสนอแนะะแนวทางในการรจัดการขยะภายยในตลาดนํ้า
ต่อทางเทศบาลหรื อชุมชน
ว บการรักษาคลลอง
3. คุณมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกั
น วมในการตัดสิ นใจใดๆในมาตตรการการรักษาา
4. คุณเคยมีส่วนร่
คลองอัมพวา
ก นไม้เพิ่มในพืพื้นที่ๆ
5. คุณเสนอแนะะให้เทศบาลปลูกต้
คุณเห็นว่าสมมควร
6. คุณมีส่วนในการตัดสิ นใจในนการใช้มาตรการรในการบํารุ งรักษา
ก
ต้นไม้บริ เวณ
ณตลาดนํ้า
7. คุณมีส่วนร่ วมในการเสนอคววามคิดเห็นเกี่ยวกั
ว บมาตรการการ
ว
แก้ไขปัญหาเเสี ยงดังเกินขนาดจากเรื อนําเที่ยวภายในตลาดนํ
้า
8. คุณมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นมติ
ม ที่ประชุมที่ทางชุ
า มชนหรื อ
เทศบาลจัดขึ้นในมาตรการการแก้ไขปัญหาเสีสี ยงดังเกินขนาดด
จากเรื อนําเที่ยว
โดดยรวม

X

S.D.

ความหมมาย

2.999

1.474

ปานกลลาง

2.744

1.303

ปานกลลาง

2.877

1.333

ปานกลลาง

2.866

1.494

ปานกลลาง

2.699

1.349

ปานกลลาง

2.533

1.276

น้อย

2.533

1.338

น้อย

2.366

1.359

น้อย

2.699

1.154

ปานกลลาง

จากผลการรวิเคราะห์ตารราง 16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีมีระดับความเขข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดดล้อม
ยูใ่ นระดับปานนกลาง ( = 2.69, S.D. = 1.154) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้
ทางด้านสติปัญญาภาพรวมอ
ญ
ร อ
พ า กลุ่มตัวอย่
พบว่
อ างมีความเข้ข้มแข็งทางด้านสติ
น ปัญญาอยยู่ในระดับปานนกลาง ได้แก่ เคยเสนอแนนะให้
เททศบาลเพิ่มภาชชนะรองรับขยยะให้เพียงพอต่อปริ มาณขยะที่เพิ่มขึ้นภายยในตลาดนํ้า ( = 2.99, S.D.
S =
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1..474) เสนอแนนะแนวทางในนการจัดการขยยะภายในตลาดดนํ้าต่อทางเทศศบาล หรื อชุมชน (X = 2.744, S.D.
= 1.303) มีส่วนร่
น วมในการแแสดงความคิดเห็
เ นเกี่ยวกับการรักษาคลอง ( = 2.87, S.D.
S = 1.333) เคยมี
ส่ วมในการรตัดสิ นใจในมมาตรการการรัรักษาคลองอัมพวา ( = 2.86,
สวนร่
2 S.D. = 1.494) เสนอแนะให้
น เพิ่มในพื้นที
น ่ๆเห็นว่าสมมควร ( = 2.69,
2 S.D. = 1.349)
1
ส่ วนกลลุ่มตัวอย่างที่มีมีความ
เททศบาลปลูกต้นไม้
เข้ข้มแข็งทางด้านสติปัญญาอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ มีส่สวนในการตัดสิ
ด นใจในการใช้มาตรการใในการ
บําํ รุ งรักษา ต้นไม้
น บริ เวณตลลาดนํ้า ( = 2.53, S.D. = 1.276) มีสวนร่
ส่ วมในการรเสนอความคิคิดเห็น
เกินขนาดจากเรื อนําเทีที่ยวภายในตลาดนํ้า ( = 2.53,
เกีกี่ยวกับมาตรการการแก้ไขปัปั ญหาเสี ยงดัง
S.D. = 1.3388) มีส่วนร่ วมใในการตัดสิ นมติ
ม ที่ประชุมที่ทางชุมชนหรืรื อเทศบาลจัดขึ้นในมาตรกาารการ
แก้ไขปัญหาเสี ยงดั
ย งเกินขนาดดจากเรื อนําเที่ยว ( = 2.366, S.D. = 1.3599)
ตารางที่ 17 ระดัดับความเข้มแข็ข็งของประชาชนในการอนุรัรกษ์สิ่งแวดล้อมทางด้
อ
าน
การรมีส่วนร่ วมทางอารมณ์
ตัวแปรตาม
ว
การมีส่วนร่ วมททางอารมณ์
1. คุณยินดีเข้าร่ วมกิจกรรมการจัดการขยะที่ทางงชุมชนหรื อเทศศบาล
จัดขึ้น
2. คุณรู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นขยะะในภาชนะรองรัรับเต็มจนส่ งกลิ่น
เหม็นและสกกปรกจนส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของตลาด
3. คุณ ยินดีเข้าร่รวมกิจกรรมการรดูแลรักษาแหล่งนํ
ง ้ าที่ทางเทศบาาล
หรื อชุมชนจัดขึ
ด ้น
4. คุณรู้สึกพอใจจเมื่อเห็นแหล่งนํน้ าบริ เวณบ้านคุณและบริ
ณ
เวณ
ใกล้เคียงหรื อบริ
อ เวณที่คุณปรระกอบอาชีพสะอาด
5. คุณยินดีหากประธานชุมชนขขอความร่ วมมือให้
ใ คุณเข้าร่ วม
กิจกรรมการรปลูกต้นไม้
6. คุณจะไม่พอใใจทุกครั้งที่ทราบบว่ามีการเปลี่ยนพื
น ้นที่ๆเคยเป็ น
ต้นไม้เปลี่ยนสภาพเป็
น
นที่พกั อาศัยหรื อสถานนประกอบการ
7. คุณรู้สึกไม่พอในอย่างมากกับเสี
บ ยงดังเกินขนนาดจากเครื่ องยนนต์
ของเรื อนําเที่ยว
8. คุณรู้สึกไม่พอใจเมื่อทราบว่าผู
า ข้ บั เรื อนําเที่ยวไม่
ว ให้ความร่ วมมื
ม อ
ในการดับเครืรื่ องยนต์ก่อนเข้ามาในคลองอั
า
มพวา
พ
โดดยรวม

X

S.D.

ความหมมาย

4.222

0.855

มากที่สุสด

4.466

0.766

มากที่สุสด

4.266

0.817

มากที่สุสด

4.600

0.654

มากที่สุสด

4.311

0.812

มากที่สุสด

3.999

0.977

มาก

4.277

0.886

มากที่สุสด

4.088

0.976

มาก

4.277

0.471

มากทีสุส่ ุ ด
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จากผผลการวิเคราะหห์ตารางที่ 177 พบว่า กลุ
ก ่มตัวอย่างมีระดั
ร บความเข้มแข็
ม งในการอนนุรักษ์
สิ่
สงแวดล้
อมทางงด้านอารมณ์โดยรวมอยู
โ
ใ่ นรระดับ มากที่สด
สุ ( = 4.277, S.D. = 0.4771) เมื่อพิจารณ
ณาเป็ น
ม งทางด้านออารมณ์อยูใ่ นรระดับมากที่สุด ได้แก่ ยินดีเข้าร่ วม
ราายข้อพบว่า กลลุ่มตัวอย่างมีระดับความเข้มแข็
กิจกรรมการจัดการขยะที่ทางงชุมชนหรื อเทศบาลจัดขึ้น ( = 4.22, S.D.
S = 0.855) รู ้สึกไม่พอใใจเมื่อ
เห็ห็นขยะในภาชชนะรองรับเต็มจนส่
ม งกลิ่นเหม็นและสกปรรกจนส่ งผลต่อภาพลั
อ
กษณ์ของตลาด(
อ
= 4.46,
S.D. = 0.766) ยินดีเข้าร่ วมกิกิจกรรมการดูแลรั
แ กษาแหล่งนํ้าที่ทางเทศบบาลหรื อชุมชนนจัดขึ้น ( = 4.26,
S.D. = 0.817) รู ้สึกพอใจเมื่อเห็
อ นแหล่งนํ้าบริ
า เวณบ้านแลละบริ เวณใกล้ล้เคียงหรื อบริ เวณที
ว ่ประกอบอาชีพ
ส
สะอาด
( = 4.60,
4 S.D. = 0.654) ยินดีหากประธานชุ
า
มชนขอความร่ วมมื
ว อให้เข้าร่ วมกิ
ว จกรรมการปลูก
ต้น้ ไม้ ( = 4.31,
4 S.D. = 0.812) ยินดีเข้าร่ วมกิจกรรมกการดูแลรักษาแแหล่งนํ้าที่ทางงเทศบาลหรื อชุชมชน
จัดั ขึ้น ( = 4.26, S.D. = 0.817) ส่ วนกลุ
ว ่มตัวอย่างที่มีระดับควาามเข้มแข็งในรระดับมาก ได้แก่
แ ไม่
พ
พอใจทุ
กครั้งที่ทราบว่
ท ามีการเเปลี่ยนพื้นที่ๆเคยเป็ นต้นไม้เ้ ปลี่ยนสภาพเเป็ นที่พกั อาศัยหรื
ย อสถาน
ประกอบการ ( = 3.99, S.D. = 0.977)ไม่พอใจเมื่อทราบว่
อ
าผูข้ บเรื
บั อนําเที่ยวไมม่ให้ความร่ วมมือใน
การดับเครื่ องยนนต์ก่อนเข้ามาใในคลองอัมพววา ( = 4.088, S.D. = 0.9766)
ตารางที่ 18 ระดัดับความเข้มแข็ข็งของประชาชนในการอนุรัรกษ์สิ่งแวดล้อมทางด้
อ
านความรู ้สึก
ถึงความเป็
ค
นเจ้าขออง
ตัวแปรตาม
ว
ความรู้สึกถึงคววามเป็ นเจ้ าของ
1. คุณทําความสสะอาดบริ เวณบ้านและทางสาธา
า
ารณะบริ เวณ
หน้าบ้านหรื อบริ
อ เวณที่คุณปรระกอบอาชีพเป็ นประจํ
น
า
2. คุณให้ความรร่ วมมือกับชุมชนนในการรักษาสิ่ งแวดล้
ง
อม
ของตลาดนํ้า
ห าบ้านของเพื่อนบ้
อ านหรื อบริ เวณที
เ ่ประกอบออาชีพ
3. หากคุณเห็นหน้
ข้างเคียงมีเศษษขยะเล็กน้อยคุณจะช่
ณ วยทําความมสะอาดบริ เวณนั้น
4. คุณรู้สึกรักแลละผูกพันธ์กบั ตลลาดนํ้าที่คุณอาศัศัยหรื อประกอบชีชีพ
5. คุณจะรู้สึกไมม่พอใจอย่างมากกหากเห็นนักท่องเที่ยวไม่ทิ้งขยะะใน
ภาชนะรองรัับ
6. คุณชักชวนใหห้สมาชิกในชุมชนหรื
ช อผูค้ นรอบบข้างเห็น
ความสําคัญของการรั
ข
กษาสิ่ งแวดล้อม
7. คุณรู้สึกพอใจจอย่างมากเมื่อเห็ห็นบริ เวณตลาดนํ้าสะอาด

X

S.D.

ความหมมาย

4.333

0.743

มากที่สุสด

4.399

0.711

มากที่สุสด

3.699

0.911

มาก

4.288

0.796

มากที่สุสด

4.255

0.738

มากที่สุสด

4.166

0.918

มาก

4.644

0.638

มากที่สุสด
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
อ
ตัวแปรตาม
ว

X

S.D.

ความหมมาย

8. คุณคิดว่าการรเข้าร่ วมกิจกรรมมการรักษาสิ่ งแววดล้อมเป็ นสิ่ งสําคั
า ญ

4.377

0.861

มากที่สุสด

4.299

0.534

มากทีสุส่ ุ ด

โดดยรวม

จากผผลการวิเคราะหห์ตารางที่ 188 พบว่า กลุ
ก ่มตัวอย่างมีระดั
ร บความเข้มแข็
ม งในการอนนุรักษ์
สิ่
สงแวดล้
อมทางงด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ อยูใ่ นระดั
น บ มากที่สุ ด ( = 4.29, S.D. = 0.534)
0
น อ พบว่ว่า กลุ่มตัวอย่างมี
า ระดับความมเข้มแข็งทางด้ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้จ้าของ
เมืมื่อพิจารณาเป็ นรายข้
อยูใ่ นระดับมากกที่สุด ได้แก่ ทํทาความสะอาาดบริ เวณบ้านแและทางสาธารรณะบริ เวณ หน้
ห าบ้านหรื อบริ
บ เวณ
ที่ประกอบอาชีพเป็
พ นประจํา ( = 4.33, S.D. = 0.743) ให้ความร่
ว วมมือกับชุ
บ มชนในการรรักษา
สิ่
สงแวดล้
อมของงตลาดนํ้า ( = 4.39, S.D.
S = 0.711) รู ้สึกรักแลละผูกพันธ์กบั ตลาดนํ
ต ้ าที่อาศัศัยหรื อ
อ างมากหหากเห็นนักท่องเที
อ ่ยวไม่ทิ้งขยะใน
ข
ประกอบชีพ ( = 4.28, S.D. = 0.7996) รู ้สึกไม่พอใจอย่
เ นบริ เวณตลลาดนํ้าสะอาด ( =
ภาชนะรองรับ ( = 4.25, S.D. = 0.738) คุณรู ้สึกพอใจจอย่างมากเมื่อเห็
4..64, S.D. = 0.638) คิดว่าการรเข้าร่ วมกิจกรรรมการรักษาสิสิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งสําคัญ ( = 4.37, S.D.
S =
0..861) ส่ วนกลุ
น ่มตัวอย่างที
ง ่มีระดับความเข้มแข็งทางดด้านความรู ้สึกถึ
ก งความเป็ นเจ้าของในระดับั มาก
ไดด้แก่
ทําความสะอาดห
า
หน้าบ้านของเเพื่อนบ้านหรื อบริ
อ เวณที่ประะกอบอาชีพข้างเคี
ง ยงหากมีเศษขยะ
ศ
เล็ล็กน้อย ( = 3.69, S.D. = 0.911) ชักชววนให้สมาชิกในชุ
ใ มชนหรื อผูค้ นรอบข้างเเห็นความสําคัญั ของ
การรักษสิ่ งแวดดล้อม ( = 4.16, S.D. = 0.918)
ตอนที่ 2 การทดดสอบสมมติฐาน
การศึศึกษาระดับความเข้มแข็งขอองประชาชนในนการอนุรักษ์สิส่ งแวดล้อม กรณี
ก ศึกษา ตลลาดนํ้า
อัมั พวา อําเภออัมพวา ตําบลลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคคราม ผูว้ ิจยั ได้ด้ต้ งั สมมติฐานน 11 ข้อ และใน
ส ฐาน 11 ข้อดังกล่าว ไดด้แบ่งสมมติฐานย่อยออกเป็ปน 4 สมมติฐาน
สมมติ
า โดยผูว้ ิจยั เลืลือกใช้ One – way
annovas ณ ระดัดับนัยสําคัญ (level
(
of signnificance: α)) ที่ 0.05 ทดสอบค่า t – test ในกกรณี ที่
เปปรี ยบเทียบ ระะหว่างตัวแปรอิอิสระ 2 กลุ่มและทดสอบค่
แ
า f – test ในกรรณี ที่เปรี ยบเทีทียบ ระหว่างตัวั แปร
อิสระ 2 กลุ่มขึ้นไป
น ทดสอบคความแตกต่างรายคู่ (Scheffé
fé’s method) กรณี
ก ที่ที่พบความแตกต่างกันอย่
น าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
0 และใช้การทดสอบค่าความสั
ค
มพันธ์์ระหว่างตัวแปปรอิสระและตัวั แปร
ตาม (Correlatioons) นําเสนอผลงานในรู ปแบบของตาราง
แ
งที่ 19 ถึงตาราางที่ 34 ตามลําดั
า บ ดังต่อไปนี้
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สมมติฐานที่ 1 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
แตกต่างไปตามเพศ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
ไม่แตกต่างไปตามเพศ
สมมติฐานที่ 1.1 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
การมีส่วนร่ วมทางกายภาพแตกต่างไปตามเพศ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
การมีส่วนร่ วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามเพศ
สมมติฐานที่ 1.2 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามเพศ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามเพศ
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามเพศ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามเพศ
สมมติฐานที่ 1.4 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
ความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่างไปตามเพศ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
ความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของไม่แตกต่างไปตามเพศ
ตารางที่ 19 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเข้มแข็งจําแนกตามเพศ
ตัวแปรตาม
โดยรวม

ตัวแปรอิสระ

X

S.D.

t

Sig.

1. ชาย

3.73

0.68

-0.14

0.557

2. หญิง

3.74

0.682
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ตารางที่ 19 (ต่อ)
ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ

การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา

การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์

ความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ

ตัวแปรอิสระ

X

S.D.

t

Sig.

1. ชาย

3.66

0.569

-1.215

0.225

2. หญิง

3.73

0.557

1. ชาย

2.67

1.178

-0.347

0.729

2. หญิง

2.71

1.138

1. ชาย

4.29

0.461

0.862

0.389

2. หญิง

4.25

0.480

1. ชาย

4.30

0.515

0.143

0.887

2. หญิง

4.29

0.553

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 19 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับความเข้มแข็งของกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่ า งไปตามเพศ ในภาพรวมไม่ พ บความแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
เมื่อจําแนกตามระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมี
ส่ วนร่ วมทางสติ ปัญญา การมี ส่วนร่ วมทางอารมณ์ และความรู ้ สึกถึ งความเป็ นเจ้าของ ไม่พบความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
แตกต่างไปตามอายุ
สมมติฐานว่าง: ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
ไม่แตกต่างไปตามอายุ
สมมติฐานที่ 2.1 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพแตกต่างไปตามอายุ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามอายุ
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สมมติฐานที่ 2.2
สมมติฐานว่าง :
สมมติฐานที่ 2.3
สมมติฐานว่าง :
สมมติฐานที่ 2.4
สมมติฐานว่าง :

ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามอายุ
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามอายุ
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามอายุ
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามอายุ
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่างไปตามอายุ
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของไม่แตกต่างไปตามอายุ

ตารางที่ 20 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเข้มแข็งจําแนกอายุ
ตัวแปรตาม
โดยรวม

การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ

X

S.D.

F

Sig.

r

R2

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

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

ตัวแปรอิสระ
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
X

S.D.

F

Sig.

r

R2

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

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
ความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ 1. 21 – 30 ปี

4.23
4.16

0.486
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

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา

การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์

ตัวแปรอิสระ

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 20 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเข้มแข็งของประชาชนแตกต่างกัน
ไปตามอายุในภาพรวมไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตาม
ระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทาง
อารมณ์ และความรู ้ สึกถึงความเป็ นเจ้าของ ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่ วนระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านสติปัญญาพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับความเข้มแข็งใน
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การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านสติปัญญาแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุในช่วงวัยกลางคน
คือ ระหว่าง 41 – 50 ปี มีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านสติปัญญามากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุนอ้ ยกว่าและมากกว่า เมื่อพิจารณาตามค่าสหสัมพันธ์โดยรวมไม่สหสัมพันธ์อย่างมีนยั
ทางสถิติที่ 0.05 เมื่อจําแนกตามระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วม
ทางกายภาพ ทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของไม่สหสัมพันธ์
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 21 ผลการทดสอบหาความแตกต่างเป็ นรายคู่ตามระดับความเข้มแข็ง
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาจําแนกตามอายุ
ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา

ตัวแปรอิสระ
1. 21 – 30 ปี
2. 31 – 40 ปี
3. 41 – 50 ปี
4. 51 – 60 ปี

1

2

3

4

5

0.022*

1.000

0.999

0.995

0.022*

0.041*

0.291

1.000

0.995
0.984

5. 61 – 70 ปี

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ในตารางที่ 21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21 – 30 ปี
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31 – 40 ปี และ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31 – 40 ปี กับ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41 – 50
ปี และ 51 – 60 ปี มีระดับความแข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมโดยรวม
แตกต่างไปตามภูมิลาํ เนา
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
ไม่แตกต่างไปตามภูมิลาํ เนา
สมมติฐานที่ 3.1 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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สมมติฐานว่าง :
สมมติฐานที่ 3.2
สมมติฐานว่าง :
สมมติฐานที่ 3.3
สมมติฐานว่าง :
สมมติฐานที่ 3.4
สมมติฐานว่าง :

ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพแตกต่างไปตามภูมิลาํ เนา
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามภูมิลาํ เนา
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามภูมิลาํ เนา
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามภูมิลาํ เนา
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามภูมิลาํ เนา
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามภูมิลาํ เนา
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามภูมิลาํ เนา
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามภูมิลาํ เนา

ตารางที่ 22 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเข้มแข็งจําแนกตามภูมิลาํ เนา
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

X

S.D.

t

Sig.

โดยรวม

1. ตําบลอัมพวา
2. จังหวัดหรื อตําบลอื่น

3.80
3.56

0.715
0.613

2.617

0.084

การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ

1. ตําบลอัมพวา

3.74

0.559

2.696

0.007*

2. จังหวัดหรื อตําบลอื่น

3.56

0.559

การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา

1. ตําบลอัมพวา

2.86

1.278

4.720

0.000*

2.24

0.953

การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์

2. จังหวัดหรื อตําบลอื่น
1. ตําบลอัมพวา
2. จังหวัดหรื อตําบลอื่น

4.30
4.19

0.472
0.459

2.075

0.039*

1. ตําบลอัมพวา
2. จังหวัดหรื อตําบลอื่น

4.31
4.25

0.552
0.482

0.978

0.329

ความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 22 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์
สิ่ ง แวดล้อ มตามภู มิ ล ํา เนา ในภาพรวมไม่ พ บความแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05
เมื่ อ จํา แนกระดับ ความเข้ม แข็ ง ในการอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มทางด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มทางกายภาพ
การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาและการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05
กล่าวคือ กลุ่ มตัวอย่างที่ มีภูมิลาํ เนาต่างกันมีระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมดังกล่าว
แตกต่างกัน ส่ วนระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ
ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมโดยรวม
แตกต่างไปตามการศึกษา
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรววม
ไม่แตกต่างไปตามการศึกษา
สมมติฐานที่ 4.1 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพแตกต่างไปตามการศึกษา
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามการศึกษา
สมมติฐานที่ 4.2 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามการศึกษา
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามการศึกษา
สมมติฐานที่ 4.3 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามการศึกษา
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามการศึกษา
สมมติฐานที่ 4.4 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่างไปตามการศึกษา
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของไม่แตกต่างไปตามการศึกษา
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ตารางที่ 23 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเข้มแข็งจําแนกตามการศึกษา
ตัวแปรตาม
โดยรวม

การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ

การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา

การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์

X

S.D.

F

Sig.

r

R2

1. ประถมศึกษา

3.73

0.671

1.064

0.421

0.062

0.54%

2. มัธยมศึกษา

3.68

0.704

3. อนุปริ ญญา

3.78

0.699

4. ปริ ญญาตรี

3.79

0.619

5. ปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก 4.04

0.747

1. ประถมศึกษา

3.67

0.601

0.826

0.510

0.054

0.29%

2. มัธยมศึกษา

3.66

0.555

3. อนุปริ ญญา

3.82

0.578

4. ปริ ญญาตรี

3.72

0.502

5. ปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก 3.77

0.898

1. ประถมศึกษา

2.76

1.156

0.932

0.445

0.023

0.05%

2. มัธยมศึกษา

2.60

1.186

3. อนุปริ ญญา

2.74

1.234

4. ปริ ญญาตรี

2.71

1.036

5. ปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก 3.50

1.100

1. ประถมศึกษา

4.23

0.421

1.819

0.124

0.127

1.61%

2. มัธยมศึกษา

4.22

0.497

3. อนุปริ ญญา

4.33

0.494

4. ปริ ญญาตรี

4.38

0.443

5. ปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก 4.40

0.518

ตัวแปรอิสระ
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ตารางที่ 23 (ต่อ)
X

S.D.

F

Sig.

r

R2

4.29

0.507

0.679

0.607

0.047

0.22%

2. มัธยมศึกษา

4.27

0.578

3. อนุปริ ญญา

4.23

0.490

4. ปริ ญญาตรี

4.36

0.497

5. ปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก

4.50

0.475

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

ความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ 1. ประถมศึกษา

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 23 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ในภาพรวมไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตามระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อม พบว่า
การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึง
ความเป็ นเจ้าของ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาจากค่า
สหสัมพันธ์ในภาพรวม ระดับการศึกษาไม่มีสหสัมพันธ์กบั ระดับ ความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อ พบว่า ระดับความเข้มแข็งในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วม
ทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ ไม่มีสหสัมพันธ์กบั ระดับการศึกษาอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 5 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
แตกต่างไปตามบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/ประกอบอาชีพ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
ไม่แตกต่างไปตามบริ เวณที่ต้งั ที่พกั อาศัย/ประกอบอาชีพ
สมมติฐานที่ 5.1 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมี
ส่ วนร่ วมทางกายภาพแตกต่างไปตามบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/
ประกอบอาชีพ
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สมมติฐานว่าง :

สมมติฐานที่ 5.2
สมมติฐานว่าง :

สมมติฐานที่ 5.3

สมมติฐานว่าง :

สมมติฐานที่ 5.4

สมมติฐานว่าง :

ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมี
ส่ วนร่ วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/
ประกอบอาชีพ
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมี
ส่ วนร่ วมทางสติปัญญาว่างบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/ประกอบอาชีพ
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมี
ส่ วนร่ วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/
ประกอบอาชีพ
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมี
ส่ วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/
ประกอบอาชีพ
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมี
ส่ วนร่ วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/
ประกอบอาชีพ
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
ความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่างไปตามบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/
ประกอบอาชีพ
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
ความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของไม่แตกต่างไปตามบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/
ประกอบอาชีพ

ตารางที่ 24 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเข้มแข็งจําแนกตามบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัย/
ประกอบอาชีพ
ตัวแปรตาม
โดยรวม

ตัวแปรอิสระ

X

S.D.

F

Sig.

1. ริ มนํ้า

3.73

0.669

0.638

0.631

2. ติดถนน

3.72

0.702

3. ริ มนํ้าและติดถนน

3.74

0.660
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ตารางที่ 24 (ต่อ)
ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ

การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา

การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์

ความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ

ตัวแปรอิสระ

X

S.D.

F

Sig.

1. ริ มนํ้า

3.71

0.540

0.055

0.947

2. ติดถนน

3.68

0.614

3. ริ มนํ้าและติดถนน

3.69

0.519

1. ริ มนํ้า

2.67

1.133

0.884

0.414

2. ติดถนน

2.62

1.204

3. ริ มนํ้าและติดถนน

2.81

1.107

1. ริ มนํ้า

4.26

0.503

0.045

0.956

2. ติดถนน

4.26

0.477

3. ริ มนํ้าและติดถนน

4.28

0.420

1. ริ มนํ้า

4.31

0.500

1.570

0.209

2. ติดถนน

4.33

0.513

3. ริ มนํ้าและติดถนน

4.21

0.597

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 24 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับความเข้มแข็ง ในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างที่มีบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัยหรื อประกอบอาชี พต่างกัน ในภาพรวม ไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อ พบว่า ระดับความเข้มแข็ง
ในการอนุรักษ์สิ่งล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วม
ทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
แตกตางไปตามที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
สมมติฐานว่าง: ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
ไม่แตกต่างไปตามที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
สมมติฐานที่ 6.1 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
การมีส่วนร่ วมทางกายภาพแตกต่างไปตามที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
สมมติฐานที่ 6.2 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
สมมติฐานว่าง: ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
สมมติฐานที่ 6.3 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
สมมติฐานที่ 6.4 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่างไปตามที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของไม่แตกต่างไปตามที่ต้ งั ที่พกั อาศัย

สมมติฐานที่ 6

ตารางที่ 25 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเข้มแข็งจําแนกตามที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
ตัวแปรตาม
โดยรวม

ตัวแปรอิสระ

X

S.D.

F

Sig.

1. ภายในตลาดนํ้าอัมพวา

3.90

0.656

10.268

0.002*

2. อยูโ่ ดยรอบตลาดนํ้าอัมพวา

3.63

0.585

3. ไม่ได้อยูภ่ ายในและโดยรอบ

3.60

0.568
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ตารางที่ 25 (ต่อ)
ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ

การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา

การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์

ตัวแปรอิสระ

X

S.D.

F

Sig.

1. ภายในตลาดนํ้าอัมพวา

3.78

0.574

4.731

0.009*

2. อยูโ่ ดยรอบตลาดนํ้าอัมพวา

3.68

0.552

3. ไม่ได้อยูภ่ ายในและโดยรอบ

3.54

0.537

1. ภายในตลาดนํ้าอัมพวา

3.02

1.169

13.014

0.000*

2. อยูโ่ ดยรอบตลาดนํ้าอัมพวา

2.57

1.192

3. ไม่ได้อยูภ่ ายในและโดยรอบ

2.27

0.850

1. ภายในตลาดนํ้าอัมพวา

4.39

0.443

9.855

0.000*

2. อยูโ่ ดยรอบตลาดนํ้าอัมพวา

4.24

0.512

3. ไม่ได้อยูภ่ ายในและโดยรอบ

4.16

0.387

4.43

0.438

13.472

0.000*

2. อยูโ่ ดยรอบตลาดนํ้าอัมพวา

4.34

0.597

3. ไม่ได้อยูภ่ ายในและโดยรอบ

4.12

0.501

ความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ 1. ภายในตลาดนํ้าอัมพวา

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 25 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์
สิ่ ง แวดล้อ มของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มีที่ ต้ ัง ที่ พ กั อาศัย แตกต่ า งกัน ในภาพรวมพบความแตกต่ า งอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัยอยูใ่ กล้ ตลาดนํ้าอัมพวามากกว่า
จะมีระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมมากกว่า เมื่อจําแนกระดับความเข้มแข็งใน
การอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วน
ร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 กล่ าวคื อ กลุ่ มตัวอย่างที่ มีที่ต้ งั ที่ พกั อาศัยแตกต่ างกันมี ระดับความเข้มแข็งในการอนุ รัก ษ์
สิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์
และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่างกัน
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ตารางที่ 26 ผลการทดสอบหาความแตกต่างเป็ นรายคูต่ ามระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของจําแนกตาม
ที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ

ตัวแปรอิสระ
1. ภายในตลาดนํ้าอัมพวา

1

2

3

0.314

0.010*

2. อยูโ่ ดยรอบตลาดนํ้าอัมพวา

0.214

3. ไม่ได้อยูภ่ ายในและโดยรอบ
การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา

1. ภายในตลาดนํ้าอัมพวา

0.003*

2. อยูโ่ ดยรอบตลาดนํ้าอัมพวา

0.000*
0.169

3. ไม่ได้อยูภ่ ายในและโดยรอบ
การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์

1. ภายในตลาดนํ้าอัมพวา

0.000*

2. อยูโ่ ดยรอบตลาดนํ้าอัมพวา

0.054
0.467

3. ไม่ได้อยูภ่ ายในและโดยรอบ
ความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ

1. ภายในตลาดนํ้าอัมพวา
2. อยูโ่ ดยรอบตลาดนํ้าอัมพวา

0.000*

0.484
0.010*

3. ไม่ได้อยูภ่ ายในและโดยรอบ

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่ในตารางที่ 26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีที่ต้ งั ที่พกั
อาศัยภายในตลาดนํ้าอัมพวากับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัยอยูท่ ้ งั ภายในและโดยรอบตลาดนํ้า
อัมพวา มีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
กลุ่มตัวอย่างที่มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัยอยูภ่ ายในตลาดนํ้าอัมพวา กับกลุ่มตัวอย่างที่มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
อยูโ่ ดยรอบตลาดนํ้าอัมพวาและไม่ได้อยูท่ ้ งั ภายในและโดยรอบตลาดนํ้าอัมพวามีระดับความเข้มแข็งใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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กลุ่มตัวอย่างที่ มีที่ต้ งั ที่ พกั อาศัยภายในตลาดนํ้าอัมพวากับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้มีที่ต้ งั ที่พกั
อาศัย อยู่ท้ งั ภายในและโดยรอบตลาดนํ้า อัม พวา มี ระดับ ความเข้ม แข็ง ในการอนุ รั ก ษ์สิ่ง แวดล้อ ม
ทางด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
กลุ่มตัวอย่างที่มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัยอยูภ่ ายในตลาดนํ้าอัมพวา กับกลุ่มตัวอย่างที่มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
อยู่โดยรอบตลาดนํ้าอัมพวาและกลุ่มตัวอย่างที่มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัยอยู่โดยรอบตลาดนํ้าอัมพวากับกลุ่ม
ตัว อย่า งที่ ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ท้ ัง ภายในและโดยรอบตลาดนํ้าอัม พวามี ร ะดับ ความเข้ม แข็ง ในการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมทางด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
แตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
ไม่แตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน
สมมติฐานที่ 7.1 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพแตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน
สมมติฐานที่ 7.2 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน
สมมติฐานที่ 7.3 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน
สมมติฐานที่ 7.4 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน

สมมติฐานที่ 7

สมมติฐานว่าง :

ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของไม่แตกต่างไปตามบทบาทที่มี
ต่อชุมชน
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ตารางที่ 27 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเข้มแข็งจําแนกตามบทบาทที่มีต่อชุมชน
ตัวแปรตาม
โดยรวม

การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ

การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา

การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์

ตัวแปรอิสระ

X

S.D.

F

Sig.

1. ประธานชุมชน

4.49

0.341

21.000

0.000*

2. รองประธานชุมชน

4.29

0.544

3. กรรมการชุมชน

4.21

0.542

4. อาสาสมัครชุมชน

4.07

0.579

5. ไม่มีบทบาท

3.57

0.625

1. ประธานชุมชน

4.22

0.248

7.721

0.000*

2. รองประธานชุมชน

4.03

0.464

3. กรรมการชุมชน

3.89

0.561

4. อาสาสมัครชุมชน

3.89

0.528

5. ไม่มีบทบาท

3.69

0.554

1. ประธานชุมชน

4.42

0.493

61.503

0.000*

2. รองประธานชุมชน

3.98

0.990

3. กรรมการชุมชน

3.78

0.824

4. อาสาสมัครชุมชน

3.64

0.878

5. ไม่มีบทบาท

2.22

0.922

1. ประธานชุมชน

4.65

0.329

6.892

0.000*

2. รองประธานชุมชน

4.62

0.357

3. กรรมการชุมชน

4.60

0.403

4. อาสาสมัครชุมชน

4.38

0.452

5. ไม่มีบทบาท

4.19

0.472
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ตารางที่ 27 (ต่อ)
ตัวแปรตาม
ความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ

ตัวแปรอิสระ

X

S.D.

F

Sig.

1. ประธานชุมชน

4.76

0.297

7.864

0.000*

2. รองประธานชุมชน

4.55

0.368

3. กรรมการชุมชน

4.55

0.381

4. อาสาสมัครชุมชน

4.38

0.461

5. ไม่มีบทบาท

4.20

0.553

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 27
พบว่า การทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ ความเข้มแข็ง ในการอนุ รัก ษ์
สิ่ งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาทที่มีชุมชนต่างกัน ในภาพรวมพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาทต่อชุมชนต่างกัน มีระดับความเข้มแข็งในการ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมต่างกัน เมื่อจําแนกตามระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางด้านการมี ส่ ว นร่ ว มทางกายภาพ การมี ส่ว นร่ วมทางสติ ปัญญา การมี ส่ว นร่ วมทางอารมณ์ และ
ความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีบทบาทต่อชุมชนต่างกัน มีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วน
ร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ น
เจ้าของต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาทต่อชุมชนสู งขึ้นมีแนวโน้มในด้านความเข้มแข็งในการ
อนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วม
ทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของสู งขึ้น
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ตารางที่ 28 ผลการทดสอบหาความแตกต่างเป็ นรายคูต่ ามระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของจําแนกตาม
บทบาทที่มีต่อชุมชน
ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ

ตัวแปรอิสระ
1. ประธานชุมชน

1

2

3

4

5

0.969

0.432

0.557

0.015*

0.919

0.967

0.192

0.998

0.084

2. รองประธานชุมชน
3. กรรมการชุมชน
4. อาสาสมัครชุมชน

0.028*

5. ไม่มีบทบาท
การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา

1. ประธานชุมชน

0.881

2. รองประธานชุมชน

0.329

0.187

0.000*

0.928

0.876

0.000*
0.000*

3. กรรมการชุมชน

0.963

4. อาสาสมัครชุมชน

0.000*

5. ไม่มีบทบาท
การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์

1. ประธานชุมชน

1.000

2. รองประธานชุมชน

0.973

0.851

0.161

0.945

0.782

0.114

0.965

0.011*

3. กรรมการชุมชน
4. อาสาสมัครชุมชน

0.150

5. ไม่มีบทบาท
ความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ

1. ประธานชุมชน
2. รองประธานชุมชน
3. กรรมการชุมชน
4. อาสาสมัครชุมชน
5. ไม่มีบทบาท

* มีนยั สําคัญาทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.932

0.861

9.362

0.027*

1.000

0.935

0.376

0.645

0.001*
0.334
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จากผลการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ในตารางที่ 28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาทต่อ
ชุมชนในฐานะประธานชุมชนและฐานะอาสาสมัครชุมชนกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีบทบาทมีระดับความ
เข้มแข็งในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
กลุ่มตัวอย่างที่ มีบทบาทต่อชุ มชนในฐานะ ประธานชุ มชน รองประธานชุ มชน กรรมการ
ชุ มชนและอาสาสมัครชุ มชน กับ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีบทบาทต่อชุ มชน มีระดับความเข้มแข็งในการ
อนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
กลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาทต่อชุมชนในฐานะ กรรมการชุมชน กับ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีบทบาท
ต่อชุมชน มีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุ่ มตัวอย่างที่ มีบทบาทต่อชุ มชนในฐานะ ประธานชุ มชนและกรรมการชุ มชน กับ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ไม่มีบทบาทต่อชุมชน มีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านความรู ้สึกถึง
ความเป้ นเจ้าของแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
แตกต่างไปตามอาชีพ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
ไม่แตกต่างไปตามอาชีพ
สมมติฐานที่ 8.1 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพแตกต่างไปตามสิ่ งแวดล้อม
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
ไม่แตกต่างไปตามอาชีพ
สมมติฐานที่ 8.2 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามอาชีพ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามอาชีพ
สมมติฐานที่ 8.3 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามอาชีพ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมมติฐานที่ 8
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สมมติฐานที่ 8.4
สมมติฐานว่าง :

ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามอาชีพ
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่างไปตามอาชีพ
ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของไม่แตกต่างไปตามอาชีพ

ตารางที่ 29 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเข้มแข็งจําแนกตามอาชีพ
ตัวแปรตาม
โดยรวม

การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ

ตัวแปรอิสระ

X

S.D.

F

Sig.

1. รับจ้าง

3.70

0.293

1.934

0.104

2. เกษตรกรรม

3.52

0.234

3. ข้าราชการ

4.00

0.226

4. ค้าขาย

3.75

0.171

5. รัฐวิสาหกิจ

3.63

0.320

6. O TOP

4.45

0.234

7. การท่องเที่ยวทางนํ้า

3.86

0.363

8. ประกอบการโฮมเสต

3.67

0.185

1. รับจ้าง

3.63

0.616

2.337

0.024*

2. เกษตรกรรม

3.47

0.520

3. ข้าราชการ

4.03

0.481

4. ค้าขาย

3.73

0.509

5. รัฐวิสาหกิจ

3.67

0.621

6. OTOP

4.12

0.000

7. การท่องเที่ยวทางนํ้า

3.70

0.144

8. ประกอบการโฮมเสต

3.82

0.159
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ตารางที่ 29 (ต่อ)
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

X

S.D.

F

Sig.

2.62

0.102

1.276

0.261

2. เกษตรกรรม

2.52

0.199

3. ข้าราชการ

3.04

0.240

4. ค้าขาย

2.71

0.094

5. รัฐวิสาหกิจ

2.70

0.337

6. OTOP

4.37

0.500

7. การท่องเที่ยวทางนํ้า

2.93

0.287

8. ประกอบการโฮมเสต

2.37

0.275

1. รับจ้าง

4.29

0.414

1.668

0.116

2. เกษตรกรรม

4.04

0.099

3. ข้าราชการ

4.38

0.115

4. ค้าขาย

4.27

0.036

5. รัฐวิสาหกิจ

4.16

0.185

6. O TOP

4.56

0.187

7. การท่องเที่ยวทางนํ้า

4.42

0.070

8. ประกอบการโฮมเสต

4.18

0.123

การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา 1. รับจ้าง

การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์
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ตารางที่ 29 (ต่อ)
ตัวแปรตาม
ความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ

ตัวแปรอิสระ

X

S.D.

F

Sig.

1. รับจ้าง

4.27

0.043

2.456

0.018*

2. เกษตรกรรม

4.06

0.120

3. ข้าราชการ

4.57

0.071

4. ค้าขาย

4.31

0.045

5. รัฐวิสาหกิจ

4.01

0.138

6. OTOP

4.75

0.250

7. การท่องเที่ยวทางนํ้า

4.40

0.952

8. ประกอบการโฮมเสต

4.31

0.185

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 29 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน ในภาพรวมไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตามระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วม
ทางด้านสติปัญญาและการมีส่วนร่ วมทางด้านอารมณ์ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่ วนระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางด้านกายภาพ
และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ
กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชี พต่างกัน มีระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมี
ส่ วนร่ วมทางด้านกายภาพและความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของต่างกัน
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ตารางที่ 30 ผลการทดสอบหาความแตกต่างเป็ นรายคูต่ ามระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของจําแนกตามอาชีพ
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

การมีส่วนร่ วมทาง

1. รับจ้าง

กายภาพ

2. เกษตรกรรม

1

2

3

4

5

6

7

8

0.958

0.234

0.957

1.000

0.928

1.000

0.990

0.093

0.640

0.995

0.922

0.967

0.861

0.598

0.899

1.000

0.836

0.995

1.000

0.995

1.000

1.000

0.993

1.000

1.000

0.836

0.995

3. ข้าราชการ
4. ค้าขาย
5. รัฐวิสาหกิจ
6. OTOP
7. การท่องเที่ยวทางนํ้า

1.000

8. ประกอบการโฮมเสต
ความรู้สึกถึงความ

1. รับจ้าง

เป็ นเจ้าของ

2. เกษตรกรรม
3. ข้าราชการ
4. ค้าขาย
5. รัฐวิสาหกิจ
6. O – TOP
7. การท่องเที่ยวทางนํ้า

0.780

0.578

1.000

0.939

0.979

0.995

1.000

0.124

0.564

1.000

0.865

0.675

0.964

0.749

0.371

1.000

0.996

0.976

0.871

0.988

0.999

1.000

0.859

0.819

0.972

0.998

0.992
1.000

8. ประกอบการโฮม

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ ในตารางที่ 30 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พ
แตกต่างกัน มีระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพและ
ความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
แตกต่างไปตามรายได้
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
ไม่แตกต่างไปตามรายได้
สมมติฐานที่ 9.1 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพแตกต่างไปตามรายได้
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามรายได้
สมมติฐานที่ 9.2 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามรายได้
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามรายได้
สมมติฐานที่ 9.3 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามรายได้
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามรายได้
สมมติฐานที่ 9.4 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่างไปตามรายได้
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของไม่แตกต่างไปตามรายได้

สมมติฐานที่ 9

100
ตารางที่ 31 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเข้มแข็งจําแนกตามรายได้
ตัวแปรตาม
โดยรวม

การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ

X

S.D.

F

Sig.

r

R2

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

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

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

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

ตัวแปรอิสระ

การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา 1. 0 - 10,000 บาท

การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์
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ตารางที่ 31 (ต่อ)
X

S.D.

F

Sig.

r

R2

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

ตัวแปรตาม
ความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ

ตัวแปรอิสระ

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 31 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับความเข้มแข็ง ในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกัน ในภาพรวม ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อ พบว่า ระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งล้อมทางด้านการมี
ส่ วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความ
เป็ นเจ้าของ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์
ในภาพรวม พบว่า รายได้ไม่มีสหสัมพันธ์กบั ระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่ อจําแนก เป็ นรายข้อ ตามระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์
และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ ไม่มีสหสัมพันธ์กบั รายได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 10 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
แตกต่างไปตามระยะเวลาในการอาศัย/ประกอบอาชีพอยูภ่ ายในชุมชน
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
ไม่แตกต่างไปตามระยะเวลาในการอาศัย/ประกอบอาชีพอยูภ่ ายในชุมชน
สมมติฐานที่ 10.1 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพแตกต่างไปตามระยะเวลาในการ/
ประกอบอาชีพอยูภ่ ายในชุมชน
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามระยะเวลาในการ/
ประกอบอาชีพอยูภ่ ายในชุมชน
สมมติฐานที่ 10.2 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามระยะเวลาในการอาศัย/
ประกอบอาชีพอยูภ่ ายในชุมชน
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามระยะเวลาในการ
อาศัย/ประกอบอาชีพอยูภ่ ายในชุมชน
สมมติฐานที่ 10.3 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามระยะเวลาในการอาศัย/
ประกอบอาชีพอยูภ่ ายในชุมชน
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามระยะเวลาในการอาศัย/
ประกอบอาชีพอยูภ่ ายในชุมชน
สมมติฐานที่ 10.4 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่างไปตามระยะเวลาในการอาศัย/
ประกอบอาชีพอยูภ่ ายในชุมชน
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของไม่แตกต่างไปตามระยะเวลาในการ
อาศัย/ประกอบอาชีพอยูภ่ ายในชุมชน
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ตารางที่ 32 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเข้มแข็งจําแนกตามระยะเวลาในการอาศัย/
ประกอบอาชีพอยูภ่ ายในชุมชน
ตัวแปรตาม
โดยรวม

การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ

การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา

การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์

ตัวแปรอิสระ

X

S.D.

1. ตํ่ากว่า 10 ปี

3.55 0.616

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. มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป

3.83 0.708

1. ตํ่ากว่า 10 ปี

3.49 0.629

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. มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป

3.64 0.531

1. ตํ่ากว่า 10 ปี

2.18 0.939

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. มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป

2.19 1.247

1. ตํ่ากว่า 10 ปี

4.25 0.424

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. มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป

4.29 0.499

F

Sig.

r

R2

4.716

0.159

0.1

0.06%

4.172

0.003*

0.151**

2.28%

6.564

0.000*

0.184**

3.38%

6.564

0.451

0.040

0.16%
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

ความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ 1. ตํ่ากว่า 10 ปี

X

S.D.

4.32 0.475

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. มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป

4.32 0.556

F

Sig.

r

R2

1.564

0.183

0.025

0.06%

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 32 พบว่า การทดสอบสมมมติฐานเกี่ยวกับระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชีพภายในชุมชนแตกต่างกันใน
ภาพรวมไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตามตามระดับความ
เข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพและการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการ
อาศัยหรื อประกอบอาชีพภายในชุมชนต่างกัน มีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้าน
การมีส่วนร่ วมทางกายภาพและการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาต่างกัน ส่ วนระดับความเข้มแข็งในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ พบว่า ในภาพรวม ระยะเวลา
ในการอาศัยหรื อประกอบอาชี พภายในชุมชนไม่มีสหสัมพันธ์กบั ระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ระยะเวลาในการอาศัย
หรื อ ประกอบอาชี พ ภายในชุ ม ชนมี สหสัม พัน ธ์ กับ ระดับ ความเข้ม แข็ง ในการอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม
ทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพและการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาต่างแปรผันตรง อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชีพภายในชุมชนสู ง ระดับความ
เข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพและการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
สู ง และใช้ระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชี พภายในชุมชนกําหนดระดับความเข้มแข็งในการ
อนุ รัก ษ์ส่ิ ง แวดล้อมทางด้านการมี ส่ว นร่ ว มทางกายภาพและการมี ส่ว นร่ วมทางสติ ปั ญญาได้เ พีย ง
เล็กน้อย ร้ อยละ 2.28 และร้อยละ 3.38 ตามลําดับ ส่ วนระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชี พ
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ภายในชุมชนไม่มีสหสัมพันธ์กบั ระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วม
ทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 33 ผลการทดสอบหาความแตกต่างเป็ นรายคูต่ ามระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพและการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
จําแนกตามระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชีพภายในชุมชน
ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ

ตัวแปรอิสระ
1. ตํ่ากว่า 10 ปี

1

2

3

4

5

0.058

0.415

0.709

0.006*

0.968

0.819

0.995

0.995

0.834

2. 11 – 20 ปี
3. 21 – 30 ปี
4. 31 – 40 ปี

0.549

5. มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป
การมีส่วนร่ วมทาง

1. ตํ่ากว่า 10 ปี
2. 11 – 20 ปี
3. 21 – 30 ปี
4. 31 – 40 ปี

0.061

0.002*

0.448

0.001*

0.695

0.964

0.876

0.371

0.980
0.519

5. มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป

* มีนยั สําคัญาทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ในตารางที่ 33 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยหรื อ
ประกอบอาชีพภายในชุมชนต่กว่า 10 ปี กับกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยหรื อประกอบอาชีพในชุมชนมากกว่า
40 ปี ขึ้นไป มีระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วม ทางกายภาพ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุ่มตัวอย่างที่กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยหรื อประกอบอาชี พภายในชุมชนตํ่ากว่า 10 ปี กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยหรื อประกอบอาชีพในชุมชน 21 – 30 ปี และ มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป มีระดับความเข้มแข็ง
ในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 11 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
แตกต่างไปตามพื้นที่ในการประกอบอาชีพ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
ไม่แตกต่างไปตามพื้นที่ในการประกอบอาชีพ
สมมติฐานที่ 11.1 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพแตกต่างไปตามพื้นที่ในการ
ประกอบอาชีพ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมี
ส่ วนร่ วมทางกายภาพไม่แตกต่างไปตามพื้นที่ในการประกอบอาชีพ
สมมติฐานที่ 11.2 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาแตกต่างไปตามพื้นที่ในการ
ประกอบอาชีพ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมี
ส่ วนร่ วมทางสติปัญญาไม่แตกต่างไปตามพื้นที่ในการประกอบอาชีพ
สมมติฐานที่ 11.3 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามพื้นที่ในการ
ประกอบอาชีพ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการ
มีส่วนร่ วมทางอารมณ์ไม่แตกต่างไปตามพื้นที่ในการประกอบอาชีพ
สมมติฐานที่ 11.4 ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่างไปตามพื้นที่ใน
การประกอบอาชีพ
สมมติฐานว่าง : ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
ความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของไม่แตกต่างไปตามพื้นที่ในการ
ประกอบอาชีพ
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ตารางที่ 34 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความเข้มแข็งจําแนกตามพื้นที่ในการประกอบอาชีพ
ตัวแปรตาม
โดยรวม

การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ

การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา

การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์

ตัวแปรอิสระ

X

S.D.

t

Sig.

1. ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้า

3.77

0.666

1.239

0.091

2. ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํ้า

3.68

0.689

1. ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้า

3.76

0.582

-1.97

0.050*

2. ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํ้า

3.64

0.530

1. ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้า

2.76

1.162

1.390

0.165

2. ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํ้า

2.59

1.139

1. ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้า

4.30

0.442

1.440

0.151

2. ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํ้า

4.23

0.508

4.38

0.479

4.096

0.000*

4.16

0.581

ความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ 1. ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้า
2. ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํ้า

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 34 พบว่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์
สิ่ ง แวดล้อมของกลุ่ มตัว อย่างที่ มีพ้ื น ที่ ในการประกอบอาชี พ แตกต่ างกัน ในภาพรวม ไม่ พบความ
แตกต่ างอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่ อจําแนกตามระดับความเข้มแข็ง ในการอนุ รัก ษ์
สิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพและความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชี พ แตกต่างกันมีระดับความ
เข้มแข็งในการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ และความรู ้ สึกถึงความเป็ น
เจ้าของต่างกัน ส่ วนระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
และการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

108
ตอนที่ 3 การทํานายค่ าตัวแปรตาม
เป็ นตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ตวั แปรในลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์แบบ
เป็ นเหตุ เป็ นผล ด้วยตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุ คุณ (Multiple/Simple linear regression)
ณ ระดับนัยสําคัญ (level of significance: α) ที่ 0.05 นําเสนอผลงานในรู ปแบบของตารางที่ 35 ถึง
ตารางที่ 36 ตามลําดับ โดย กําหนดให้
Ŷ

ŷ = ค่าทํานายของตัวแปรตาม
α = ค่าคงที่
ß1 = ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยที่ 1
X1 = ตัวแปรอิสระตัวที่ 1
ß2 = ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยที่ 2
X2 = ตัวแปรอิสระตัวที่ 2
ßN = ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยที่ n
Xn = ตัวแปรอิสระตัวที่ n
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ตารางที่ 35 ความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์ระหว่างตัวแปรอิสระ – การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ
ตัวแปรอิสระ

B
3.523
0.055

(ค่าคงที่)
ระยะเวลาในการอาศัย/ประกอบอาชีพในชุมชน

Std.Error
0.065
0.018

Beta
0.151

t/F
Sig.
53.955 .000
2.958 .003*

ดังนั้น จะได้ สมการ
Ŷ

ß

α = 3.523
ß = 0.151
Ŷ

3.523

0.151

เมื่อ ŷ = ค่าทํานายของการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ
X = ระยะเวลาในการอาศัย/ประกอบอาชีพในชุมชน (ตัวทํานาย)
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ตารางที่ 36 ความสัมพันธ์ทางคณิ ตศาสตร์ระหว่างตัวแปรอิสระ – การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
ตัวแปรอิสระ

B

Std.Error

(ค่าคงที่)

2.337

0.147

อายุ
ระยะเวลาในการอาศัย/ประกอบอาชีพใน

-0.063

0.054

0.165

0.045

Beta

t/F

Sig.

15.895

0.000

-0.071

-1.169

0.243

0.223

3.673

0.000*

ดังนั้น จะได้ สมการ
Ŷ

ß

α = 2.337
ß = 0.223
Ŷ

2.337

0.223

เมื่อ ŷ = ค่าทํานายของการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ
X = ระยะเวลาในการอาศัย/ประกอบอาชีพในชุมชน (ตัวทํานาย)
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณี ศึกษา ตลาดนํ้า
อัมพวา อําเภออัมพวา ตําบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาประวัติความเป็ นมาและการก่อตั้งตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ศึกษาระดับความเข้มแข็งของประชาชนที่อาศัยอยูภ่ ายในตลาดนํ้าอัมพวาในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะ การจัดการขยะ, การดู แลรั กษาคลอง, การปลูก และบํารุ งรั กษาต้นไม้และ
มลภาวะทางเสี ยง
3. ทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุภูมิลาํ เนา
การศึ ก ษา บริ เ วณที่ ต้ ัง ที่ พ กั อาศัย /ประกอบอาชี พ ที่ พ กั อาศัย บทบาทที่ มี ต่ อ ชุ ม ชน อาชี พ รายได้
ระยะเวลาในการอาศัย/ประกอบอาชี พภายในชุมชน และพื้นที่ในการประกอบอาชีพ และตัวแปรตาม
คือ การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางด้านสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางด้านอารมณ์และ
ความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ
4. เสนอแนะการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนที่อาศัยอยูภ่ ายในตลาดนํ้า อัมพวาในการ
อนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
โดยมีสมมติฐานหลัก 11 ประการ ได้แก่
1. ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามเพศ
2. ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามอายุ
3. ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามภูมิลาํ เนา
4. ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามการศึกษา
5. ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั
อาศัย/ประกอบอาชีพ
6. ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
7. ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อ
ชุมชน
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8. ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมแตกต่างไปตามอาชีพ
9. ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามรายได้
10. ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมแตกต่างไปตามระยะเวลาในการ
อาศัย/ประกอบอาชีพภายในชุมชน
11. ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างไปตามพื้นที่ในการ
ประกอบอาชีพ
ผูว้ ิจยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร คือ ประชาชนในพื้นที่ตลาดนํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยพื้นที่ท้ งั หมด ประชาชนด้วยชุมชน 5 ชุมชน อันได้แก่ ชุมชน
ประชาอุทิศ, ชุมชนโรงเจ, ชุมชนตลาดอัมพวา, ชุมชนวัดอัมพวันและชุมชนคลองอัมพวา รวมไปถึง
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนบางจาก, ชุมชนบ้านหัวแหลม, ชุมชนริ มเขื่อน, ชุมชนบาง
กระพ้อม 1 และชุมชนบางกระพ้อม 2 และประชาชนจากสถานที่อื่นที่เข้ามาประกอบอาชีพภายใน
ตลาดนํ้าอัมพวา จํานวน 375 ตัวอย่าง และใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเพื่อใช้วดั ระดับความ
เข้มแข็ง และส่ วนสุ ดท้ายเป็ นคําถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะ การ
ดูแลรักษาคลอง การปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้และมลภาวะทางเสี ยง ผูว้ ิจยั ได้ทดลองแจกแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุดแบบสอบถามเพื่อทดสอบค่าความเชื่อมัน่ เมื่อนํามาทดสอบค่าความ
เชื่อมัน่ ที่ α = 0. 891 ผูว้ ิจยั จึงนําแบบสอบถามส่ วนที่เหลือไปแจกแก่กลุ่มตัวอย่างและผูว้ ิจยั ได้รวบรวม
แบบสอบถามจนครบจํานวน 375 ชุด ข้อมูลที่สมบูรณ์ท้ งั หมดได้นาํ มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมการ
คํานวณสําเร็จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อวิเคราะห์หาค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวม
ไปถึงการทดสอบสมมติฐาน โดย One – way anovas ทดสอบค่า t – test และ f – test การทดสอบหาค่า
ความแตกต่างรายคู่ (Scheffé’s method) ใช้การทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม (Correlations) และใช้ตวั แบบทางคณิ ตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ตวั แปรในลักษณะโครงสร้าง
ความสัมพันธ์แบบ เป็ นเหตุ เป็ นผล ด้วยตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นตรงแบบพหุคุณ (Multiple linear
regression)
สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณี ศึกษา ตลาด
นํ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสรุ ปผลการวิจยั ตามลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ สถานภาพทางประชากร สถานะภาพทางสังคม สถานะภาพทางเศรษฐกิจและ

113
สถานภาพอื่นๆ ตามระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วน
ร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ น
เจ้าของ
กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่ วนเพศชายใกล้เคียงกับเพศหญิง โดยส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี
มี ภู มิ ล าํ เนาอยู่ต าํ บลอัม พวาและมี ก ารศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ มัธ ยมศึ ก ษา มี บ ริ เ วณที่ ต้ งั ที่ พ กั อาศัย หรื อ
ประกอบอาชี พติดกับถนนและมีที่ต้ งั ที่พกั อาศัยส่ วนใหญ่อยู่ภายในตลาดนํ้าอัมพวาแต่ส่วนใหญ่ไม่มี
บทบาทใดต่อชุมชน มีสดั ส่ วนผูป้ ระกอบอาชีพ ค้าขายและรับจ้างใกล้เคียงกันและจัดอยูใ่ นผูม้ ีรายได้ต่าํ
กว่า 10,000 บาท มีระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชีพภายในชุมชนมากกว่า 40 ปี และประกอบ
อาชีพทั้งในและนอกตลาดนํ้าอัมพวาในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น สามารถสรุ ปผลการวิจยั ตามระดับ
ความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่ วม ทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ ได้ดงั นี้
1. ระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมแตกต่างกันไปตาม ที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
(α = 0.002) และบทบาทที่มีต่อชุมชน (α = 0.000)
2. ระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ ในระดับ มาก
เมื่อจําแนกตามตัวแปรอิสระ พบว่า ระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่ วม
ทางกายภาพ แตกต่างไปตาม ภูมิลาํ เนา (α = 0.007) ที่ต้ งั ที่พกั อาศัย (α = 0.009) บทบาทที่มีต่อชุมชน
(α = 0.000) อาชีพ (α = 0.024) ระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชีพในชุมชน (α = 0.003) และ
พื้นที่ในการประกอบอาชีพ (α = 0.050)
3. ระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาของกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา ในระดับ ปาน
กลาง เมื่อจําแนกตามตัวแปรอิสระ พบว่า ระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วน
ร่ วมทางสติปัญญา แตกต่างไปตาม อายุ (α = 0.001) ภูมิลาํ เนา (α = 0.000) ที่ต้ งั ที่พกั อาศัย (α = 0.002)
บทบาทที่มีต่อชุมชน (α = 0.000) และระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอชีพในชุมชน (α = 0.000)
4. ระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ ในระดับ มาก
เมื่อจําแนกตามตัวแปรอิสระ พบว่า ระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่ วม
ทางอารมณ์ แตกต่างไปตาม ภูมิลาํ เนา (α = 0.039) ที่ต้ งั ที่พกั อาศัย (α = 0.000) และบทบาทที่มีต่อ
ชุมชน (α = 0.000)
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5. ระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด เมื่ อจําแนกตาม ตัวแปรอิ สระ พบว่า ระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน
ความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ แตกต่างไปตาม ที่ต้ งั ที่พกั อาศัย (α = 0.000) บทบาทที่มีต่อชุมชน
(α = 0.000) อาชีพ (α = 0.018) และพื้นที่ในการประกอบอาชีพ (0.000)
เมื่อพิจารณาจากตัวแปรอิสระเปรี ยบเทียบกับระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. จากผลการวิจยั พบว่า เพศหญิงมีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้าน
การมีส่วนร่ วมทางกายภาพและการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญามากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายมีระดับ
ความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ น
เจ้าของมากกว่าเพศหญิง
2. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุระหว่าง 51 – 60 ปี มีระดับความเข้มแข็งใน
การอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพมากที่สุดในกลุ่ม ส่ วนกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี มีระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทาง
สติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของมากที่สุดในกลุ่ม ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีระดับความเข้มแข็งทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วน
ร่ ว มทางสติ ปั ญญาและความรู ้ สึก ถึ ง ความเป็ นเจ้าของ น้อ ยที่ สุด ในกลุ่ ม ส่ ว นกลุ่ มตัว อย่า งที่ มี อ ายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี มีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์
น้อยที่สุดในกลุ่ม
3. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิลาํ เนาจากตําบลอัมพวามีระดับความเข้มแข็งใน
การอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วน
ร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิลาํ เนามาจากตําบลหรื อ
จังหวัดอื่น
4. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามีระดับความ
เข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมี ส่วนร่ วมทางกายภาพมากที่ สุดในกลุ่ ม ส่ วนกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ มี ก ารศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกมี ร ะดับ ความเข้ม แข็ ง ในการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ น
เจ้าของมากที่สุดในกลุ่ม ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีระดับความเข้มแข็ง
ในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาและการมี
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ส่ วนร่ วมทางอารมณ์ น้อยที่ สุดในกลุ่ม ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับอนุ ปริ ญญา มีระดับ
ความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ น้อยที่สุดในกลุ่ม
5. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัยหรื อประกอบอาชีพบริ เวณ
ริ มนํ้ามีระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพมากที่สุดใน
กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่มีบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั หรื อประกอบอาชีพอยูต่ ิดกับถนนและริ มนํ้ามีระดับความเข้มแข็ง
ในการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาและการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ มาก
ที่สุดในกลุ่ม ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มี่บริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัยหรื อประกอบอาชี พติดกับถนนมีระดับความ
เข้มแข็งทางด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของมากที่สุดในกลุ่ม ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีบริ เวณที่ต้ งั ที่
พักอาศัยหรื อประกอบอาชีพติดถนนมีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วน
ร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาและการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์น้อยที่สุดในกลุ่ม ส่ วน
กลุ่มตัวอย่างที่มีบริ เวณที่ต้ งั ที่พกั อาศัยและประกอบอาชี พอยู่บริ เวณริ มนํ้าและติดถนนมีระดับความ
เข้มแข็งในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของน้อยที่สุดน้อยกลุ่ม
6. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัยอยูภ่ ายในตลาดนํ้า อัมพวามีระดับ
ความเข้ม แข็ง ในการอนุ รั ก ษ์ส่ิ ง แวดล้อ มทางด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มทางกายภาย การมี ส่ ว นร่ ว มทาง
สติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ มากที่สุดในกลุ่ม ในขณะที่กลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ มี ที่ ต้ ัง ที่ พ ัก อาศัย อยู่น อกเขตเทศบาลตํา บลอัม พวามี ร ะดับ ความเข้ม แข็ง ในการอนุ รั ก
สิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาย การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์
และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของน้อยที่สุดในกลุ่ม
7. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาทเป็ นประธานชุมชนมีระดับความเข้มแข็งใน
การอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วน
ร่ วมทางอารมณ์ และความรู ้ สึกถึ งความเป็ นเจ้าของ มากที่ สุดในกลุ่ม ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ มี
บทบาทใดเลย มีระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักสิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ
การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของน้อยที่สุดใน
กลุ่ม
8. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ ผลิตสิ นค้า OTOP มีระดับความเข้มแข็งใน
การอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วน
ร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ มากที่สุดในกลุ่ม ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร มีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักสิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพและ
การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ น้อยที่สุดในกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบการโฮมสเต มีระดับความเข้มแข็ง
ในการอนุ รักสิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาน้อยที่สุดในกลุ่ม ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่
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ประกอบอาชี พรัฐวิสาหกิจ มีระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักสิ่ งแวดล้อมทางด้านความรู ้สึกถึงความ
เป็ นเจ้าของน้อยที่สุดในกลุ่ม
9. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท มีระดับความ
เข้มแข็งในการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และ
ความรู ้ สึกถึงความเป็ นเจ้าของ มากที่สุดในกลุ่ม ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ในช่วง 40,001 –
50,000 บาท มีระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักสิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
มากที่สุดในกลุ่ม ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท มีระดับความ
เข้มแข็งในการอนุ รักสิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ ในระดับน้อยที่สุดในกลุ่ม กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท มีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักสิ่ งแวดล้อมทางด้าน
การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา น้อยที่สุดในกลุ่ม ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ในช่วง 40,001 – 50,000
บาท มีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึก
ถึงความเป็ นเจ้าของ น้อยที่สุดในกลุ่ม
10. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชี พใน
ชุมชน 21 – 30 ปี มีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ
การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ มากที่สุดใน
กลุ่ม ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชี พในชุ มชน ตํ่ากว่า 10 ปี
มีระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักสิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ และการมีส่วนร่ วม
ทางสติ ปัญญาน้อยที่ สุดในกลุ่ม ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชี พใน
ชุมชน 11 – 20 ปี มีระดับความเข้มแข็งในการอนุรักสิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และ
ความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ น้อยที่สุดในกลุ่ม
11. จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวามีระดับความ
เข้มแข็งในการอนุ รักสิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชี พ
ภายนอกตลาดนํ้าอัมพวา
ผลจากการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (Pearson
Correlation) พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางด้านกายภาพ ได้แก่ ระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชีพในชุมชน (0.151) เป็ นร้อยละ 2.87
และตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กบั ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้าน
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การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา คือ ระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชีพในชุมชน เช่นกัน (0.184)
คิดเป็ นร้อยละ 3.38
ผลการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่ (Scheffé’s method) พบว่า
1.
ระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ
แตกต่างไปตาม ที่ต้ งั ที่พกั อาศัย (กลุ่มตัวอย่าง ที่มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัยอยูภ่ ายในตลาดนํ้าอัมพวา กับ ไม่ได้อยู่
ภายในและโดยรอบตลาดนํ้าอัมพวา α = 0.010) บทบาทที่มีต่อชุมชน (กลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาท
ประธานชุมชน กับ ไม่มีบทบาทในชุมชน α = 0.015 และ อาสาสมัครชุมชน กับ ไม่มีบทบาทในชุมชน
α = 0.028) และ ระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชีพในชุมชน (กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยหรื อประกอบ
อาชีพในชุมชน ตํ่ากว่า 10 ปี กับ มากกว่า 40 ปี α = 0.006)
2. ระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
แตกต่างไปตาม อายุ (กลุ่มตัวอย่าง ที่มีอายุ 21 – 30 ปี กับ 31 – 40 ปี α = 0.002 และ 31 – 40 ปี กับ 41
– 50 ปี และ 51 – 60 ปี α = 0.041) ที่ต้ งั ที่พกั อาศัย (กลุ่มตัวอย่างที่มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัยอยูภ่ ายในตลาดนํ้า
อัมพวา กับ ที่ต้ งั ที่พกั อาศัยอยู่ภายนอกตลาดนํ้าอัมพวาและไม่ได้อยู่ท้ งั ภายในและโดยรอบตลาดนํ้า
อัมพวา α = 0.003 และ 0.000 ตามลําดับ) บทบาทที่มีต่อชุมชน (กลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาทต่อชุมชนใน
ฐานะ ประธานชุมชน รองประธานชุมชน กรรมการชุมชน และอาสาสมัครชุมชน กับ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่
มีบทบาทในชุมชน α = 0.000) และระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชีพในชุมชน (ตํ่ากว่า 10 ปี
กับ 21 – 30 ปี และมากกว่า 40 ปี α = 0.002 และ 0.001 ตามลําดับ)
3. ระดับความเข้มแข้งในการนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ แตกต่าง
ไปตาม ที่ต้ งั ที่พกั อาศัย (กลุ่มตัวอย่างที่มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัยอยูภ่ ายในตลาดนํ้าอัมพวา กับ โดยรอบตลาดนํ้า
อัมพวา α = 0.002) และบทบาทที่มีต่อชุมชน (กลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาทต่อชุมชนในฐานะ กรรมการ
ชุมชน กับ ไม่มีบทบาทต่อชุมชน α = 0.011)
4. ระดับความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ
แตกต่างไปตาม ที่ต้ งั ที่พกั อาศัย (กลุ่มตัวอย่างที่มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัยอยุ่ภายในตลาดนํ้าอัมพวา กับ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัยอยูโ่ ดยรอบตลาดนํ้าอัมพวา α = 0.000 และ กลุ่มตัวอย่างที่มีที่ต้ งั ที่พกั อาศัย
อยู่โ ดยรอบตลาดนํ้า อัม พวา กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ท้ ัง ภายในและโดยรอบตลาดนํ้า อัม พวา
(α = 0.001) และ บทบาทที่มีต่อชุมชน (กลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาทต่อชุมชนในฐานะ ประธานชุมชน
กรรมการชุมชน กับ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีบทบาทต่อชุมชน α = 0.027 และ 0.001 ตามลําดับ)
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ผลการวิเคราะห์การทํานายค่าตัวแปรตามด้วยตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ ในลักษณะโครงสร้าง
ความสัมพันธ์แบบ เป็ นเหตุ เป็ นผล ด้วยตัวแบบการถดถอยเชิ งเส้นตรงแบบพหุ คุณ (Multiple/Simple
linear regression) พบว่า ระยะเวลาในการอาศัยหรื อประกอบอาชีพในชุมชนตัวแปรอิสระที่ใช้พยากรณ์
ค่าความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพและการมี
ส่ วนร่ วมทางสติปัญญา
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางด้านสติปัญญาแตกต่างกันไปตามอายุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานศึกษาของ อําภรณ์ ช่างเกวียน (2540) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่
สัมพันธ์กบั ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาป่ าชายเลนชุมชน ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอ
สิ เกา จังหวัดตรัง พบว่า อายุเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาป่ าชาย
เลนชุมชนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมสิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพด้าน การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญาและ การมี
ส่ วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างไปตามภูมิลาํ เนา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั เรื่ อง จิตสํานึ กของประชาชนต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณี ศึกษาความรู ้ความเข้าใจของชาว
กรุ งเทพฯที่มีต่อเรื่ องนํ้าและนํ้าเสี ย ใช้เขตพญาไท กรุ งเทพฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นชาวกรุ งเทพฯนั้น
มีความตระหนักต่อปัญหาสิ่ งแวดล้อมค่อนข้างสูง
3.
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมสิ่ งแวดล้อมโดยรวม ทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่างไปตามที่ต้ งั ที่พกั อาศัย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานนวิจยั ของ อโนชา วิปุลากร (2544) ได้ศึกษาเรื่ อง
ความเข้มแข็งของชุมท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยภายใต้แนวคิดประชาสังคม : กรณี ศึกษาชุมชนกําแพง
เมือง เทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง พบว่า กัน ความเป็ นชุมชนที่ผคู ้ นได้แสดงความรู ้สึกร่ วมกันว่า
เป็ นพวกเดียวกันเป็ นองค์ประกอบของความเป็ นประชาสังคม
4. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมสิ่ งแวดล้อมโดยรวม ทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่างไปตามบทบาทที่มีต่อชุมชน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัย ชีวะศิริ (2544) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง
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ความเข้มแข็งในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ชุมชนบ้านท่าโป่ ง ตําบลหนองหาร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า บทบาทผูน้ าํ ชุ มชนเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และ งานวิจยั ของ จําลอง โพธิ์ บุญ (2545) ได้ศึกษาเรื่ อง ความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อม ศึกษาใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนวัดพระประทานพร และชุมชนบ้าน
นาเก่า เขตเทศบาลตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และชุมชนวัดกลาง เขตบางกะปิ พบว่า ผูน้ าํ ชุมชน
เป็ นปั จจัยสําคัญที่มีผลความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05
5. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมสิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพและความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่าง
ไปตามอาชี พ อย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ การศึ กษาของ
จิระพัชร์ คูเลิศตระกูล (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ความเข้มแข็งของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลลู กแก อําเภอท่ ามะกา จังหวัดกาญจนบุ รี จากผลวิจยั พบว่า ระดับความเข้มแข็งของ
ประชาชนในการขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวม แตกต่างไปตามอาชีพหลักของครัวเรื อน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการศึกษาของ วัฒน์สิริ ศักดิ์วิโรจน์ (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณี ศึกษา แม่น้ าํ แม่กลอง จังหวัด
ราชบุ รี พบว่ า อาชี พ เป็ นตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มอนุ รั ก ษ์ส่ิ ง แวดล้อ ม อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมสิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพและการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์แตกต่างไป
ตามระยะเวลาในการอาศัยและประกอบอาชีพในชุมชน ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ จิระพัชร์ คูเลิศ
ตระกูล (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ความเข้มแข็งของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลลูก
แก อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จากผลวิจยั พบว่า ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการขยะ
มูลฝอยชุมชนโดยรวม แตกต่างกับตามระยะเวลาในการตั้งบ้านเรื อน
7. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมสิ่ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพและความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของแตกต่าง
ไปตามพื้นที่ในการประกอบอาชีพ
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทาง
กายภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ที่พกั อาศัยหรื อสถานประกอบการของ
กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการนํ้าเสี ยก่อนทิ้ง การเข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นการ
ส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ที่ทางชุมชนหรื อเทศบาลจัดขึ้นและการเข้าร่ วมการประชุมเรื่ องการแก้ปัญหา
มลภาวะทางเสี ยงจากเรื อนําเที่ยวที่ทางชุมชนหรื อเทศบาลจัดขึ้น อยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนั้น ในส่ วน
ของการจัดการนํ้าเสี ยก่อนทิ้ง อาจนํากฏหมายเข้ามาบังคับใช้อย่างเข้มงวดในกรณี ที่เป็ นที่พกั หรื อสถาน
ประกอบการที่เริ่ มดําเนิ นการใหม่แต่สําหรับที่พกั หรื อสถานประกอบการที่มีอยู่เดิ มก่อนการออกกฏ
เทศบาลเรื่ องการติดตั้งกระบวนการบําบัดนํ้าเสี ยอาจจะไม่มีการดําเนินการในเรื่ องนี้ รวมทั้งการเข้าร่ วม
กิจกรรมการปลูกต้นไม้น้ นั ควรเป็ นการ ขอความร่ วมมือจากประชาชนในชุมชนมากกว่า อาจเป็ น
การจัดกิจกรรมการรณรงค์ข้ ึน เช่น การถือโอกาสในวันสิ่ งแวดล้อมโลกจัดกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมขึ้น
อีกทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันโดยอาจให้นกั ท่องเที่ยวมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่จดั
ขึ้นด้วย ทั้งนี้ อาจเป็ นการสร้างจิตสํานึ กที่ดีของนักท่องเที่ยวต่อตลาดนํ้าด้วย หรื ออาจเป็ นการให้รางวัล
ชุมชนดีเด่นด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีแรงผลักดัน ส่ วนการเข้าร่ วมเรื่ องการแก้ปัญหามลภาวะ
ทางเสี ยง หากจะปรับปรุ งตรงส่ วนนี้ ควรให้มีการเสริ มสร้างพลังชุมชน โดยการ เพิ่มประสบการณ์และ
ความสามารถให้กบั สมาชิกในชุมชน (วันชัย ธรรมสัจการ 2543 : 194 – 195) เช่น เมื่อมีปัญหาทางด้าน
มลภาวะทางเสี ยงเกิดขึ้น ก็ควรจะมีการจัดประชุม เพื่อสํารวจปั ญหา ความต้องการของประชาชนให้ผทู ้ ี่
มีความเดือดร้อนจากปั ญหาดังกล่าวได้เข้ามามีส่วนในการแก้ไขปั ญหาจริ งๆ เพื่อปั ญหานั้นๆ จะได้รับ
การแก้ไขให้ตรงจุดและเป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
2. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมทางด้านการมีส่วนร่ วมทาง
สติปัญญาอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การส่ วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรการการแก้ไขปั ญหาเสี ยงดังเกินขนาดจากเรื อนําเที่ยวภายในตลาดนํ้า การมีส่วนในการ
ตัดสิ นใจในการใช้มาตรการในการบํารุ งรักษาต้นไม้บริ เวณตลาดนํ้า และการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ น
มติที่ประชุมที่ทางชุมชนหรื อเทศบาลจัดขึ้นในมาตรการการแก้ไขปั ญหาเสี ยงดังเกินขนาดจากเรื อนํา
เที่ยว อยูใ่ นระดับน้อย ส่ วนการเสนอแนะแนวทางในการจัดการขยะภายในตลาดนํ้าต่อทางเทศบาลหรื อ
ชุมชน การเสนอแนะให้เทศบาลเพิ่มภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอต่อปริ มาณขยะที่เพิ่มขึ้นภายในตลาด
นํ้า การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาคลองการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใน
มาตรการการรักษาคลอง การเสนอแนะให้เทศบาลปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ๆเห็นว่าสมควร อยูใ่ นระดับ
ปานกลางเช่นกัน จากผลการวิจยั นี้ช้ ีให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างอาจไม่ให้ความสนใจหรื อถูกละเลยจากการ
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หยิบยื่นโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ ดังนั้น แนวทางในการให้ประชาชนได้รับการ
เสริ มสร้างอํานาจากการ ใช้กลุยทุ ธ์ตาํ แหน่งหน้าที่ (ปิ ยะนุช เงินคล้าย 2550 : 68 – 69) คือ ให้ประธาน
ชุมชนผูท้ ี่ได้เลือกตั้งและไว้วางใจจากประชาชนในชุมชนส่ วนมากขอความร่ วมมือจากประชาชนให้เข้า
ร่ วมการประชุมหรื อเสนอแนวทางต่างๆในการดําเนินการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมดังกล่าว อีกประการ
หนึ่ งโดยทั่ว ไปในชุ ม ชนต่ า งจัง หวัด ความสนิ ท สนมระหว่ า งบุ ค คลจะมี ม ากกว่ า ในเมื อ ง ดัง นั้น
ประชาชนในชุมชนจะทราบดี ว่าใครชอบออกความคิดเห็นหรื อเป็ นผูน้ าํ ได้ ดังนั้น ควรให้ประชาชน
กลุ่มนี้เข้ามาประชุม แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาได้
3. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านการ มีส่วนร่ วมทาง
อารมณ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่พอใจทุกครั้งที่
ทราบว่ามีการเปลี่ยนพื้นที่ๆเคยเป็ นต้นไม้เปลี่ยนสภาพเป็ นที่พกั อาศัยหรื อสถานประกอบการและรู ้สึก
ไม่พอใจเมื่อทราบว่าผูข้ บั เรื อนําเที่ยวไม่ให้ความร่ วมมือในการดับเครื่ องยนต์ก่อนเข้ามาในคลองอัมพ
วาในระดับมาก ดังนั้น จึงชี้ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความสําคัญต่อการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ใน
ระดับมากที่สุด เพื่อจะให้ประชาชนเห็นความสําคัญในจุดนี้ควรมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการ
ประชาสัมพัน ธ์ แ ก่ ประชาชนในชุ มชนและปลูก จิ ตสํานึ ก ในระดับเยาวชนให้เ ห็ นความสําคัญและ
ประโยชน์ของพื้นที่ป่า ในส่ วนของการให้ความร่ วมมือในการดับเครื่ องยนต์น้ นั นอกจากจะเป็ นเรื่ อง
ของการขอความร่ ว มมื อ แล้ว นั้น กรมเจ้าท่ าซึ่ ง เป็ นผูม้ ี ส่ ว นรั บ ผิด ชอบโดยตรงในการจํา กัด ขนาด
เครื่ องยนต์น่าจะเป็ นผูท้ ี่แก้ปัญหานี้ได้ตรงจุดและเห็นผลที่สุด
4. ระดับความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านความรู ้สึกถึงความ
เป็ นเจ้าของในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างจะทําความ
สะอาดบริ เวณหน้าบ้านของเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรื อบริ เวณที่ประกอบอาชี พข้างเคียงและชักชวนให้
สมาชิกในชุมชนหรื อผูค้ นรอบข้างเห็นความสําคัญของการรักษาสิ่ งแวดล้อมในระดับมาก แสดงให้เห็น
ว่า กลุ่มตัวอย่างยังไม่มีความเข้มแข็งในการด้านการมีส่วนร่ วมทางกายภาพ ด้านการมีส่วนร่ วมทาง
สติปัญญาและการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์ในระดับมากที่สุด ส่ งผลให้ความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของจึง
ไม่อยู่ในระดับมากที่สุดเช่ นกัน ดังนั้น ชุ มชนหรื อเทศบาลควรมีการจัดกิ จกรรมเกี่ยวกับการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมขึ้นและให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมไม่จาํ กัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งแต่ตอ้ งมีความ
ทัว่ ถึงอีกทั้งยังต้องอาศัยความต่อเนื่ องและการติดตามผลเพื่อนํามาประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ด้านสิ่ งแวดล้อมและพัฒนาตลาดนํ้าต่อไป
จากแบบสอบถามส่ วนที่ 3 ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ
อนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมภายในตลาดนํ้าอัมพวา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการขยะ การดูแลรักษาคลอง การ
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ปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้และปั ญหามลภาวะทางเสี ยง ผูว้ ิจยั ได้นาํ มารวบรวมข้อมูลและแสดงผลเป็ น
ค่าร้อยละ ตามตารางที่ 37 ถึงตารางที่ 40 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 37 ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ
การจัดการขยะ
ข้ อเสนอแนะ

ร้ อยละ

1. เพิ่มภาชนะในการรองรับขยะ

23.23

2. ขอความร่ วมมือของประชาชนที่อาศัยหรื อประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวา

14.66

3. เทศบาลหรื อผูท้ ี่มีส่วนรับผิดชอบบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่ งครัดและไม่เพิกเฉย

6.13

4. มีการเพิ่มป้ ายประชาสัมพันธ์ให้ทิ้งขยะลงภาชนะรองรับ

5.86

5. เพิ่มภาชนะรองรับขยะที่แบ่งประเภทของขยะ

4.80

6. เพิ่มเที่ยวเรื อในการเก็บขยะในคลอง

4.00

7. เพิ่มบุคคลากรในการจัดเก็บขยะ

3.20

8. ขอความร่ วมมือจากนักท่องเที่ยว

2.40

9. จัดหาพื้นที่ให้เพียงพอต่อการตั้งภาชนะรองรับขยะ

2.13

10. เพิ่มพาหนะในการจัดเก็บขยะ

1.60

11. จัดการรณรงค์ให้มีการเก็บขยะเป็ นประจํา อย่างต่อเนื่อง

1.33

12. ขอความร่ วมมือผูป้ ระกอบอาชีพค้าขายใช้ภาชนะที่ยอ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติ

1.06

13. มอบรางวัลให้กบั ชุมชนที่มีความสะอาด ปลอดขยะ ประจําเดือน

0.53

14. มีการอบรมการคัดแยกขยะ การเปลี่ยนขยะบางชนิดเป็ นปุ๋ ย อย่างต่อเนื่อง

0.26

15. ปลูกจิตสํานึ กให้เยาวชนเรื่ องการจัดการขยะหรื อทิ้งขยะที่ถกู ต้อง

0.26

จากตารางที่ 37 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเล็งเห็นว่าภาชนะรองรับขยะเป็ นปั ญหาที่กระทบ
ต่อประชาชนในชุมชนมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างได้เสนอความคิดเห็น ร้อยละ 23.23 รองลงมา คือ ความ
ร่ วมมือของประชาชนที่อาศัยหรื อประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวา คิดเป็ นร้อยละ 14.66 ชี้ให้
เห็นว่า ประชาชนภายในตลาดนํ้ายังไม่ให้ความร่ วมมือในการจัดการขยะเท่าที่ควร อันดับ 3 คือ การ
บังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่ งครัดและไม่เพิกเฉย
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ตารางที่ 38 ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการดูแลรักษาลําคลอง
การดูแลรักษาคลอง
ข้ อเสนอแนะ

ร้ อยละ

1. ขอความร่ วมมือของประชาชนที่อาศัยหรื อประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวา

27.2

2. มีการเพิ่มป้ ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง

6.66

3. เทศบาลหรื อผูท้ ี่มีส่วนรับผิดชอบบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่ งครัดและไม่เพิกเฉย

4.80

4. มีการรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง

4.00

5. ขอความร่ วมมือจากนักท่องเที่ยวไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง

1.86

6. เพิม่ บุคคลากรในการจัดเก็บขยะในคลอง

0.80

7. จัดให้มีการขุดลอกคลองในบริ เวณที่ต้ืนเขิน

0.26

จากตารางที่ 38 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเล็งเห็นว่าความร่ วมมือของประชาชนที่อาศัย
หรื อประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวาเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่สุดในการดูแลรักษาคลองอัมพวา คิดเป็ น
ร้อยละ 27.2 ส่ วนการเพิ่มป้ ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง การบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่ งครัด
และไม่เพิกเฉยและการรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นร้อยละ 6.66
ร้อยละ 4.80 และร้อยละ 4.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 39 ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้
การปลูกและบํารุงรักษาต้ นไม้
ข้ อเสนอแนะ

ร้ อยละ

1. ขอความร่ วมมือของประชาชนที่อาศัยหรื อประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวา

16.26

2. มีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันสําคัญหรื อจัดให้มีวนั ปลูกต้นไม้ประจําปี

1.33

3. เพิ่มบุคคลากรในการปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้

1.06

4. เทศบาลหรื อผูท้ ี่มีส่วนรับผิดชอบบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่ งครัดและไม่เพิกเฉย

1.06

5. เพิม่ ป้ ายประชาสัมพันธ์หา้ มทําลายต้นไม้

0.53

6. จัดให้มีการอบรมการปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้

0.26
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จากตารางที่ 39 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นความสําคัญของความร่ วมมือของประชาชน
ที่อาศัยหรื อประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวาในการปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้ภายในตลาดนํ้า มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 16.26
ตารางที่ 40 ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านปัญหามลภาวะทางเสี ยง
ปัญหามลภาวะทางเสี ยง
ข้ อเสนอแนะ

ร้ อยละ

1. กรมเจ้าท่ารื อผูท้ ี่มีส่วนรับผิดชอบบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่ งครัดและไม่เพิกเฉย

23.2

2. ขอความร่ วมมือของประชาชนที่อาศัยหรื อประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวา
โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการทางเรื อ ท่าเรื อประชาสัมพันธ์และโฮมสเต

16.8

3. เพิม่ ป้ ายประชาสัมพันธ์ให้ผขู้ บั เรื อใช้เครื่ องยนต์เบาขณะเข้ามาในคลอง
4. ขอความร่ วมมือจากนักท่องเที่ยวงดใช้เสี ยงหลัง 22.00 น.

1.6
1.6

5. ปลูกจิตสํานึกแก่เยาวชน

1.6

6. ให้รางวัลแก่ท่าเรื อที่ให้ความร่ วมมือ

0.26

7. จัดกิจกรรมการรณรงค์อย่างจริ งจัง

0.26

8. จัดให้คลองอัมพวาเป็ นพื้นที่ปลอดเสี ยงดัง

0.26

จากตารางที่ 40 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่า การบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่ งครัดและ
จริ งจังเป็ นจุดอ่อนของการแก้ไขปัญหามลภาวะทางเสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 23.2 รองลงมา คือ การขอความ
ร่ วมมือของประชาชนที่อาศัยหรื อประกอบอาชีพภายในตลาดนํ้าอัมพวาโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการทาง
เรื อ ท่าเรื อประชาสัมพันธ์และโฮมสเต คิดเป็ นร้อยละ 16.8
จากตารางข้างต้นทั้ง 4 ทําให้ผวู ้ ิจยั ได้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
5. กลุ่มตัวอย่างจํานวนมากมีความเห็นว่าภาชนะรองรับขยะไม่เพียงพอต่อจํานวนขยะที่เกิด
ขั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่มีกิจกรรมตลาดนั้น ดังนั้น เทศบาลควรเพิ่มภาชนะรองรับขยะให้มากขึ้น
หรื อมีถงั ขยะแยกประเภท แต่ดว้ ยข้อจํากัดอีกเช่ นกันของทางเทศบาลด้านงบประมาณรวมทั้งพื้นที่ที่
จํากัดในการตั้งภาชนะรองรับขยะ ประชาชนภายในตลาดจึงจําเป็ นต้องพึ่งตนเองในส่ วนนี้ เช่น จัดหา
ภาชนะรองรับขยะด้วยตนเอง ขอความร่ วมมือจากผูป้ ระกอบอาชีพค้าขายให้ใช้ภาชนะรองรับที่ทาํ มา
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จากธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกหรื อโฟมหรื อมีการคัดแยกขยะ เพื่อเป็ นทางเลือกในการลด
ปริ มาณขยะได้เช่นกัน
6. ในภาพรวม ในเรื่ องการจัดการขยะ การดูแลรักษาคลอง การปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้
และปั ญหามลภาวะทางเสี ยง ส่ วนมากประชาชนจะให้ความสําคัญในด้านความร่ วมมือจากประชาชน
ภายในชุมชนเองทั้งสิ้ น ดังนั้น การจะกระตุน้ ให้ประชาชนเกิดความร่ วมมือ ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า ควร
มีการให้การอบรมในเรื่ องต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะ การเปลี่ยนขยะเป็ นปุ๋ ย กฏหมายด้านมลภาวะทาง
เสี ยง เป็ นต้น นอกจากนั้นแล้วควรมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเห็นผลในระยะยาว
7. ในส่ วนของเรื่ องการบังคับใช้กฏหมาย ด้านปั ญหาขยะ การทิ้งขยะลงคลองและปั ญหามา
ลภาวะทางเสี ยง กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีความเห็นว่า ยังเป็ นปั ญหาอยู่ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความเห็นว่า ผูท้ ี่
มีส่วนรั บผิดชอบโดยตรงควรมี การบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่ งครั ดต่อผูท้ ี่กระทําผิด เพื่อให้ปัญหา
ดังกล่าวลดลงอีกทั้งเกิดความรู ้สึกอันดีต่อภาครัฐของประชาชนด้วย
8. นอกจากนั้นแล้ว การติดป้ ายเตือน เช่น ให้ทิ้งขยะลงถัง ห้ามทิ้งขยะลงคลองและห้ามส่ ง
เสี ยงดังหลังสี่ ทุ่ม ซึ่ งเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการกระตุน้ ให้ท้ งั ประชาชนในชุ มชนและนักท่องเที่ยว
ปฏิ บ ตั ิ ตามถึ งแม้อาจไม่ เห็ นผลที่ ชัดเจนในทัน ที แต่ ก็ส่งผลทางจิ ตวิทยา ทําให้ผูท้ ี่ พบเห็ น ป้ ายเกิ ด
จิตสํานึกได้
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั เรื่ อง ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณี ศึกษา ตลาดนํ้า
อัมพวา ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ให้ความสําคัญในเรื่ อง
ความเข้มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่ วมทาง
กายภาพ ด้านการมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา ด้านการมีส่วนร่ วมทางอารมณ์และความรู ้สึกถึงความเป็ น
เจ้าของ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั ได้ลงพื้นที่และเก็บข้อมูลนั้น เป็ นประชาชนที่ประกอบอาชีพภายใน
ตลาดนํ้าอัมพวา ซึ่งมากจากทั้งภายในตลาดนํ้า ภายนอกตลาดนํ้าและจากอําเภอหรื อจังหวัดอื่นๆ โดยให้
การปลูกและบํารุ งรักษาต้นไม้และ
ความสําคัญไปในเรื่ อง การจัดการขยะ การดูแลรักษาคลอง
ปัญหามลภาะวะทางเสี ยง ซึ่งผูว้ ิจยั พิจารณาและมีความคิดเห็นว่า หากผูท้ ี่มีความสนใจในการจะนําวิจยั
เรื่ องนี้ไปประยุกต์เพื่อทําการศึกษาต่อไปนั้น ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในเรื่ อง ป่ าชายเลน การกัดเซาะ
ตลิ่ง และหิ่ งห้อย เนื่องจาก 3 สิ่ งนี้ ล้วนเป็ นผลจากการเกิดกิจกรรมตลาดนํ้าอัมพวาทั้งสิ้ น อีกทั้งยัง
เพิ่มเติมในเรื่ องความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของประชาชนภายในเทศบาลตําบลอัมพวาจากการเกิด
กิจกรรมตลาดนํ้าอีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว ผูว้ ิจยั ยังได้รับคําแนะนําในการปรับการเก็บข้อมูลภายใต้
แนวคิดการเสริ มสร้างความเข้มแข็ง โดยการ เก็บข้อมูลแบบ 3 ซํ้า คือ ครั้งที่ 1 วัดความรู ้ ความเข้าใจ
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ด้านทรัพยากรที่มีอยูแ่ ละปั ญหา ครั้งที่ 2 วัดความเห็นในการแก้ปัญหาของชุมชน และครั้งที่ 3 จึงวัด
พฤติกรรมการจัดการของประชาชน ผูท้ ี่สนใจอาจต่อยอดการศึกษาอาจประยุกต์ใช้ตน้ แบบการศึกษา
ของนักคิดท่านอื่นๆในการวิจยั ภายใต้กรอบแนวคิดความเข้มแข็งหรื อทุนทางสังคมต่อไป
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ความเข้ มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม กรณีศกึ ษา ตลาดนํา้ อัมพวา
ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คําชีแ้ จง แบบสอบถามชุดนี ้จัดทําขึ ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลไปใช้ ในการวิจยั เรื่ อง “ความเข้ มแข็งของประชาชน
ในการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม กรณีศกึ ษา ตลาดนํ ้าอัมพวา ตําบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความเข้ มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมทางด้ านกายภาพ สติปัญญา อารมณ์
และความรู้สกึ ถึงความเป็ นเจ้ าของ
ส่วนที่ 3 คําถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาขยะ การดูแลรักษาแหล่งนํ ้า
การปลูกและบํารุงรักษาต้ นไม้ และมลภาวะทางเสียง

กรุณาเติมเครื่ องหมาย

หรื อเติมคําลงในช่องว่างให้ ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ

ในช่อง

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
สถานภาพทางประชากร
V1 เพศ

1

ชาย

2

หญิง

V2 อายุ

1

21 – 30 ปี

2

31 – 40 ปี

4

51 – 60 ปี

5

61 – 70 ปี

V3 ภูมิลําเนา 1
2

3

41 – 50 ปี

ตําบลอัมพวา
มาจากจังหวัดหรื อตําบลอื่น

โปรดระบุ.......................................................

ความเข้ มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม กรณีศกึ ษา ตลาดนํา้ อัมพวา ตําบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

136

สถานภาพทางสังคม
V4 การศึกษา 1

ประถมศึกษา

4

ปริ ญญาตรี

2

มัธยมศึกษา

5

ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก

3

อนุปริ ญญา

V5 บริ เวณที่ตงที
ั ้ ่พกั อาศัย/

1

ริมนํ ้า

2

ติดถนน

3

ริ มนํ ้าและติดถนน

1

ภายในตลาดนํ ้าอัมพวา (ชุมชนประชาอุทิศ, ชุมชนโรงเจ,

ประกอบอาชีพ
V6 ที่ตงที
ั ้ ่พกั อาศัย

ชุมชนตลาดอัมพวา, ชุมชนวัดอัมพวันและชุมชนคลองอัมพวา)
2

อยูโ่ ดยรอบตลาดอัมพวานํ ้า (ชุมชนบ้ านหัวแหลม, ชุมชนบางจาก,
ชุมชนริมเขื่อน, ชุมชนบางกระพ้ อม 1 และชุมชนบางกระพ้ อม 2)

3

ไม่ได้ อยูใ่ นทังหมดที
้
่กล่าวมา

V7 บทบาทที่มีตอ่ ชุมชน

1

ประธานชุมชน

4

2

รองประธานชุมชน 5

3

กรรมการชุมชน

อาสาสมัครชุมชนในโครงการต่างๆ
ไม่มีบทบาท

สถานภาพทางเศรษฐกิจ
V8 อาชีพ

V9 รายได้

1

รับจ้ าง

6

OTOP

2

เกษตรกร

7

การท่องเที่ยวทางนํ ้า

3

ข้ าราชการ

8

ประกอบการโฮมสเตย์

4

ค้ าขาย

5

รัฐวิสาหกิจ

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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สถานภาพอื่นๆ
V10 ระยะเวลาในการอาศัย/ประกอบอาชีพ 1
ภายในชุมชน
V11 พื ้นที่ในการประกอบอาชีพ

ตํ่ากว่า 10 ปี

2

11 – 20 ปี

3

21 – 30 ปี

4

31 – 40 ปี

5

มากกว่า 40 ปี ขึ ้นไป

1

ประกอบอาชีพภายในตลาดนํ ้าอัมพวา

2

ประกอบอาชีพภายนอกตลาดนํ ้าอัมพวา

_______________________________________________
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความเข้ มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมทางด้ านกายภาพ
สติปัญญา อารมณ์ และความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้ าของ
กรุณาเติมเครื่ องหมาย

ในช่องว่างตามความเป็ นจริ งตามลําดับ

การมีส่วนร่ วมทางกายภาพ
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

5

4

3

2

1

1. คุณทิ ้งขยะในภาชนะรองรับที่ทางเทศบาลหรื อชุมชนจัดเตรี ยมไว้
2. คุณแยกประเภทขยะก่อนทิ ้ง
3. คุณทิ ้งขยะลงในคลอง
4. ที่พกั อาศัยหรื อสถานประกอบการของคุณมีกระบวนการอย่างใดอย่าง
หนึง่ ในการจัดการนํ ้าเสียก่อนทิ ้ง
5. คุณปลูกและบํารุงรักษาต้ นไม้ บริเวณบ้ านหรื อบริเวณที่คณ
ุ ประกอบ
อาชีพเป็ นอย่างดี
6. คุณเข้ าร่วมกิจกรรมที่เป็ นการส่งเสริ มการปลูกต้ นไม้ ที่ทางชุมชนหรื อ
เทศบาลจัดขึ ้น
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มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

5

4

3

2

1

7. คุณให้ ความร่วมมือโดยการไม่สง่ เสียงดังโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่มี
กิจกรรมตลาดนํ ้า
8.คุณเข้ าร่วมการประชุมเรื่ องการแก้ ปัญหามลภาวะทางเสียงจากเรื อนํา
เที่ยวที่ทางชุมชนหรื อเทศบาลจัดขึ ้น

การมีส่วนร่ วมทางสติปัญญา
9. คุณไม่เคยเสนอแนะให้ เทศบาลเพิ่มภาชนะรองรับขยะให้ เพียงพอต่อ
ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ ้นภายในตลาดนํ ้า
10. คุณเสนอแนะแนวทางในการจัดการขยะภายในตลาดนํ ้าต่อทาง
เทศบาลหรื อชุมชน
11. คุณมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาคลอง
12. คุณไม่เคยมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจใดๆในมาตรการการรักษาคลอง
อัมพวา
13. คุณเสนอแนะให้ เทศบาลปลูกต้ นไม้ เพิ่มในพื ้นที่ๆคุณเห็นว่าสมควร
14. คุณมีสว่ นในการตัดสินใจในการใช้ มาตรการในการบํารุงรักษาต้ นไม้
บริเวณตลาดนํ ้า
15. คุณมีสว่ นร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการการแก้ ไข
ปั ญหาเสียงดังเกินขนาดจากเรื อนําเที่ยวภายในตลาดนํ ้า
16. คุณมีสว่ นร่วมในการตัดสินมติที่ประชุมที่ทางชุมชนหรื อเทศบาลจัด
ขึ ้นในมาตรการการแก้ ไขปั ญหาเสียงดังเกินขนาดจากเรื อนําเที่ยว

ความเข้ มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม กรณีศกึ ษา ตลาดนํา้ อัมพวา ตําบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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การมีส่วนร่ วมทางอารมณ์
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

5

4

3

2

1

17. คุณไม่ยินดีเข้ าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะที่ทางชุมชนหรื อเทศบาล
จัดขึ ้น
18. คุณรู้สกึ ไม่พอใจเมื่อเห็นขยะในภาชนะรองรับเต็มจนส่งกลิน่ เห็นและ
สกปรกจนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตลาด
19. คุณยินดีเข้ าร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาแหล่งนํ ้าที่ทางเทศบาลหรื อ
ชุมชนจัดขึ ้น
20.คุณรู้สกึ พอใจเมื่อเห็นแหล่งนํ ้าบริเวณบ้ านคุณและบริเวณใกล้ เคียง
หรื อบริเวณที่คณ
ุ ประกอบอาชีพสะอาด
21. หากประธานชุมชนขอความร่วมมือให้ คณ
ุ เข้ าร่วมกิจกรรมการปลูก
ต้ นไม้ คณ
ุ จะปฏิเสธ
22. คุณจะไม่พอใจทุกครัง้ ที่ทราบว่ามีการเปลี่ยนพื ้นที่ๆเคยเป็ นต้ นไม้
เปลี่ยนสภาพเป็ นที่พกั อาศัยหรื อสถานประกอบการ
23. คุณรู้สกึ เฉยๆกับเสียงดังเกินขนาดจากเครื่ องยนต์ของเรื อนําเที่ยว
24. คุณรู้สกึ ไม่พอใจเมื่อทราบว่าผู้ขบั เรื อนําเที่ยวไม่ให้ ความร่วมมือใน
การดับเครื่ องยนต์ก่อนเข้ ามาในคลองอัมพวา
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ความรู้สึกถึงความเป็ นเจ้ าของ
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สดุ

5

4

3

2

1

25. คุณทําความสะอาดบริเวณบ้ านและทางสาธารณะบริเวณหน้ าบ้ าน
หรื อบริเวณที่คณ
ุ ประกอบอาชีพเป็ นประจํา
26. คุณไม่ให้ ความร่วมมือกับชุมชนในการรักษาสิง่ แวดล้ อมของตลาดนํ ้า
27. หากคุณเห็นหน้ าบ้ านของเพื่อนบ้ านใกล้ เคียงหรื อบริเวณที่ประกอบ
อาชีพข้ างเคียงมีเศษขยะเล็กน้ อยคุณจะช่วยทําความสะอาดบริเวณนัน้
ด้ วย
28. คุณรู้สกึ รักและผูกพันธ์กบั ตลาดนํ ้าที่คณ
ุ อาศัยหรื อประกอบชีพอยู่
29. คุณจะรู้สกึ ไม่พอใจอย่างมากหากเห็นนักท่องเที่ยวไม่ทิ ้งขยะใน
ภาชนะรองรับ
30. คุณชักชวนให้ สมาชิกในชุมชนหรื อผู้คนรอบข้ างเห็นความสําคัญของ
การรักษาสิง่ แวดล้ อม
31. คุณรู้สกึ พอใจอย่างมากเมื่อเห็นบริเวณตลาดนํ ้าสะอาด
32. คุณไม่คิดว่าการเข้ าร่วมกิจกรรมการรักษาสิง่ แวดล้ อมเป็ นสิง่ สําคัญ
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ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาขยะ การดูแลรักษาแหล่ งนํา้
การปลูกและบํารุ งรักษาต้ นไม้ และมลภาวะทางเสียง
1. คุณมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ ไขปั ญหาขยะภายในตลาดนํ ้า
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................
2. คุณมีแนวทางอะไรในการดูแลรักษาคลองอัมพวา
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................
3. คุณมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการปลูกและรักษาต้ นไม้ ภายในตลาดนํ ้า
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................
4. คุณมีแนวทางอย่างไรในการแก้ ไขปั ญหามลภาวะทางเสียงที่เกิดขึ ้นภายในคลองอัมพวาโดยเฉพาะวันที่มี
กิจกรรมตลาดนํ ้า
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................

*******ขอบพระคุณอย่ างสูงสําหรั บความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม*******
ความเข้ มแข็งของประชาชนในการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม กรณีศกึ ษา ตลาดนํา้ อัมพวา ตําบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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ภาคผนวก ข
การทดสอบค่ าความเชื่อมั่น
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การทดสอบค่ าความเชื่อมั่น
ตารางที่ 41 การทดสอบค่าความเชื่อมัน่

ตัวแปรตาม (Y)
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16

Scale mean if
item deleted
115.16
116.14
114.98
116.67
115.99
116.44
115.81
116.76
116.70
116.95
116.82
116.83
117.01
117.16
117.16
117.33

Scale variance if
item deleted
244.031
240.683
245.596
245.028
236.904
232.215
236.250
230.444
221.909
221.658
220.249
217.703
222.508
221.964
221.218
224.056

Corrected item –
total correlation
0.234
0.238
0.201
0.106
0.399
0.457
0.378
0.458
0.587
0.683
0.703
0.678
0.634
0.690
0.674
0.589

Cronbach’s alpha
if item deleted
0.891
0.892
0.891
0.894
0.889
0.887
0.889
0.887
0.884
0.882
0.881
0.882
0.883
0.882
0.882
0.884
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ตารางที่ 41 (ต่อ)

ตัวแปรตาม (Y)
Y17
Y18
Y18
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30
Y31
Y32

Scale mean if
item deleted
115.47
115.23
115.43
115.09
115.38
115.70
115.42
115.61
115.36
115.30
116.00
115.41
115.17
115.53
115.05
115.33

Scale variance if
item deleted
241.566
241.525
238.668
242.475
240.995
243.970
243.165
241.057
241.857
238.800
240.366
239.698
241.657
234.170
240.147
236.979

Corrected item –
total correlation
0.284
0.325
0.416
0.341
0.325
0.161
0.213
0.258
0.322
0.480
0.306
0.386
0.333
0.528
0.470
0.458

รวม
จากค่าความเชื่อมัน่ ที่ (α) 0.891 เพราะฉะนั้นแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่

Cronbach’s alpha
if item deleted
0.890
0.890
0.888
0.890
0.890
0.893
0.892
0.891
0.890
0.888
0.890
0.889
0.890
0.886
0.888
0.888
0.891
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ – สกุล

ญดาศจี ระเบียบกุล

ที่อยู่

495 ซอยหมู่บา้ นเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
จังหวัดกรุ งเทพฯ 10160
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พ.ศ. 2550
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