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 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์

เพือ่ 1) เพือ่ศกึษาการมสีว่นร่วมของประชาชนในการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 2) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผล

ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาง

ทะเลของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

รายได้ ระยะเวลาในการอยู่อาศัย การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และความสัมพันธุ์ระหว่าง

ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลกับการ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

 กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ท่ี 1,4,5  

และ 7 ของตาํบลเกาะลบิง อาํเภอกนัตัง จังหวดัตรงั กาํหนด

ขนาดโดยใช้สูตรคํานวณของทาโร่ ยามาเน่ จํานวน 264 คน 

ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น แต่ละชั้นใช้วิธีการเรียง

ลําดับแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ 

คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่ทดสอบ T-test, F-test 

การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนและค่าสหสัมพันธ์ กําหนด

ค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอยู่ในระดับสูง 

2) ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้ อาชีพ 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนที่แตกต่างกันมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแตกต่างกัน 

ส่วนประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา การใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีต่างกัน มีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไม่แตกต่างกัน 

3) ความรูใ้นการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตทิางทะเลมีความ

สมัพนัธก์บัการมสีว่นรว่มในการอนรัุกษท์รพัยากรธรรมชาติ

ทางทะเลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 คำาสำาคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
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ABSTRACT

 This study was a survey research. The ob-

jectives of the study were: 1) to study level of 

participation in aquatic resources conservation 

of people in Koh Libong Sub-district, Kantrang 

District, Trang province 2) to compare the personal

characteristics that have an effect on the local 

people’s marine natural resource conservation. 

Those personal characteristics were gender, 

age, occupation, education level, income, living 

duration, the usage from marine resources and 

the knowledge relating to the marine resources 

conservation, and 3) to study the relationship 

between knowledge about marine conservation and 

participation in the conservation of marine resources.

 The sample used in this research were 264 

local people in Koh Libong Sub-district, Kantang 

district, Trang province, selected from 4 of 8 

sub-district. Data were collected by questionnaire

and statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, F-test, and 

Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient.

Statistical significance was at .05 level.

 The results showed that 1) the level of public 

participation in the aquatic resources conservation is 

high and 2) by participating in the benefit maximum

and participation in decision-making has the lowest.

Result of this study found that age, income, 

occupation time living within the community dif-

ferent parts in the aquatic resources conservation, 

the different sexual education, and exploitation 

of aquatic resources conservation as well, but 

participation in the aquatic resources conservation 

was not different, and knowledge of aquatic resources

conservation differences were correlated with 

participation in the aquatic resources conservation was 

not different. Statistical significance was at the .05 level.

 Keyword: People Participation, Marine Natural Resource Conservation 

บทนำา

 สิง่แวดลอ้มไมว่า่จะเปน็สิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตหิรอื

มนษุยส์ร้างขึน้ ลว้นมีอทิธิพลเกีย่วขอ้งสมัพันธก์บัมนุษยเ์ป็น

อันมาก ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์นั้นต่างมีความ

สมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิ การกระทาํใดๆทีม่ผีลต่อสิง่แวดลอ้ม

ย่อมมีผลตอบสนองต่อความเป็นอยู่ต่อมนุษย์ด้วยเสมอ 

(นิวัติ เรืองพานิช, 2540: 5-6) 

 เกาะลิบง นับว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์

ทางธรรมชาติ เป็นทั้งแหล่งอาหาร ทรัพยากรทางทะเลอีก

หลายชนิดของคนไทยแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่ง ยังนับได้ว่าเป็น

แหลง่ทรพัยากรทางทะเลทีม่คีวามหลากหลายมากมาย ไมว่า่

จะเปน็ กุง้ ปลา หอย รวมไปถงึในบรเิวณเกาะลบิงนีย้งัพบว่า

เป็นแหลง่อาหารท่ีสําคญัของพะยนู ซ่ึงเป็นสตัวท่ี์ใกล้สญูพนัธ ์

อกีท้ังยงัพบวา่มทีรพัยากรทีสํ่าคญัอกีอยา่งหนึง่ คอื หอยชกั

ตีน ม้านํ้า ปลิงทะเล กุ้งมังกร และปลาอีกหลากหลายชนิด 

ซึง่เป็นสตัวเ์ศรษฐกิจทีป่ระชาชนในเกาะลบิง ใช้ในการสรา้ง

รายได้ รวมทั้งยังเป็นอาหารยอดนิยม เพราะเป็นสัตว์ที่พบ

ไดม้ากและสามารถทีจ่ะเกบ็ไดง้า่ยสาํหรับนกัทอ่งเทีย่วและ

ประชาชนโดยท่ัวไปอกีดว้ยแตใ่นปัจจบัุนพบวา่ สตัวเ์ศรษฐกิจ

ทัง้หลายเหลา่นีม้ปีรมิาณทีล่ดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั ซึง่โดยสว่น

ใหญแ่ลว้จะเกดิมาจากการท่ีประชาชนเข้าไปทําลาย โดยการ
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จบัมาสรา้งรายได้ จับมาเพ่ือความสนุกเพลิดเพลนิ จับมาเพือ่

ทีจ่ะทาํการศกึษา โดยสามารถทีจ่ะเขา้ไปทาํลายไดอ้ยา่งไมปิ่ด

กัน้จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการทาํลายสว่นหนึง่กเ็กดิ

มาจากการทาํการประมงอยา่งผดิวธิ ีคอื การจบัเปน็จาํนวน

มากในแต่ละวัน อีกทั้งการทําลายโดยการจับในฤดูวางไข่ 

ซึง่สาเหตดุงักลา่วน้ี เปน็สว่นหน่ึงทีทํ่าใหท้รพัยากรธรรมชาติ

ทางทะเลลดน้อยลงเป็นจํานวนมาก (องค์การบริหารส่วน

ตําบลเกาะลิบง, 2547)

 จากสถานการณท์รพัยากรธรรมชาติทางทะเล พบวา่

เป็นปัญหาสําคัญ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ต่างพากัน

มาหาทรัพยากรไปขายเพียงสร้างรายได้ และบางกลุ่มก็มา

เกบ็เพือ่ทีจ่ะนําไปประกอบอาหารมารบัประทานเอง โดยท่ีไม่

คาํนงึถงึผลในระยะยาววา่ หากมกีารใชท้รพัยากรธรรมชาติ

ทางทะเลนีไ้ปเปน็จาํนวนมาก อาจจะทาํใหภ้าวะขาดแคลน

ทรัพยากรทางทะเลได้ รวมไปถึงประชาชนในชุมชนยังขาด

การเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน

เอกชน ในการทํากิจกรรมการอนุรักษ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุก

คนควรให้ความสนใจในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิาง

ทะเล การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นสิ่งสําคัญในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ดังนั้นในการศึกษา

ครั้งนี้ ทางผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึง การมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของประชาชน

ในชุมชนว่า หากเกิดวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมี

ความขาดแคลนแลว้ ทางประชาชนในชมุชนจะมสีว่นรว่มใน

การอนุรักษอ์ยา่งไร และจะมวีธิกีารในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กิด

ขึน้อยา่งไร รวมทัง้จะรบัมอืกบัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได้

อย่างไรเพือ่ทีจ่ะทาํใหท้รพัยากรธรรมชาติทางทะเล สามารถ

คงอยู่คู่ชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การศึกษา

 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติทางทะเล ตําบลเกาะลบิง อําเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มี

ผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการ

ศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการอยู่อาศัย การใช้ประโยชน์

จากทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลและความสมัพนัธุร์ะหวา่ง

ความรูใ้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตทิางทะเลกบัการมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ขอบเขตของการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของ

ประชาชน ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรังโดย

ประชากรในการวิจัย คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่บริเวณที่มี

พื้นที่ติดกับทะเลมากที่สุด ประกอบด้วย ประชาชนในหมู่ที่ 

1, 4, 5 และ 7 ของตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 755 ครัวเรือน (สํานักงานการทะเบียน

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเกาะลบิง, 2555) โดยใช้สตูรคาํนวณ

หาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

เพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่างและได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 264 

ครัวเรือน

วิธีการดำาเนินการวิจัย

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

 ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ เป็น

ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง 

จังหวัดตรังโดยเลือกจากประชากรในหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติด

กับทะเลมากที่สุด 4 หมู่บ้าน ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 755 ครัว

เรือน และใช้สูตรวิธีการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ

ทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 264 ครัวเรือน

แล้วทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโดยเลือกสุ่มประชากร

ตามแต่ละหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้านโดยแต่ละชั้นจะใช้วิธีแบบ

แบ่งช้ันตามสัดส่วน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบได้

กําหนดช่วงของการสุ่มเท่ากับ 3 ครัวเรือน

 จากนั้นผู้วิจัยเรียงลําดับบ้านเลขท่ี แล้วเริ่มต้นเลือก

บ้านเลขที่แรก และสุ่มบ้านเลขที่ทุกๆรายที่ 3 ในส่วนของผู้

ตอบคาํถามทางผูว้จิยักาํหนดใหเ้ปน็หวัหนา้ครอบครวั หรอื

สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งกําหนดให้ 

1 ครัวเรือน มีตัวแทนตอบแบบสอบถาม 1 คน
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 2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้

วจิยัสรา้งข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร งานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งและนาํแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้มาสาํหรบัการวจิยัไป

ทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) โดยเสนออาจารย์ทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

ของข้อคําถามว่าตรงตามจุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับการ

ทาํวจิยัคร้ังน้ีหรอืไม ่หลงัจากนัน้จึงนาํมาปรบัปรงุและแกไ้ข

ต่อไป และความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถาม

ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนที่

มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เมื่อนํา

มาตรวจใหค้ะแนนตามวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

และนําผลที่ได้จากการทดลองนํามาทําการวิเคราะห์หาค่า

ความเชือ่มัน่รวม โดยใชว้ธิกีารคํานวณค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา

ครอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการ

วิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.870

 

 3.การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูว้จิยัไดทํ้าการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มลูจากหนงัสอื 

ตาํรา บทความ ผลงานวิจัย และเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องเพือ่

นาํมาสรา้งแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่เปน็เครือ่งมอื

ในการวิจัย โดยทางผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับองค์การ

บริหารส่วนตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง และ

เก็บข้อมูลจนกระทั่งครบกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ คือ 264 

ครัวเรือน

 

 4.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้คอมพิวเตอร์

ชว่ยในการวเิคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถิติ ดงันี้

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สําหรับการอธิบาย

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ใชอ้ธบิายระดบัความรูเ้กีย่วกบัการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติทางทะเล และการมสีว่นร่วมของ

ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของ

ชุมชนเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 3. ค่าทดสอบทีใช้ทดสอบความแตกต่างของปัจจัย

ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้

ประมาณ/เดือน อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

 4. คา่ความแปรปรวน ใชท้ดสอบความแตกตา่งระหว่าง

คา่เฉลีย่ในกรณทีีต่วัแปรอสิระจําแนกมากกวา่ 2 กลุม่ ไดแ้ก ่

อาย ุรายได ้อาชพี การใช้ประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ

ทางทะเล และเมือ่พบวา่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถิติ ได้ทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มของ

แต่ละกลุ่ม โดยวิธีของ LSD วิเคราะห์ความแตกต่างของค่า

เฉลี่ยรายคู่

 5. คา่สหสมัพนัธ ์ใชใ้นการหาคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ความรูเ้ก่ียวกบัการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตทิางทะเลกบั

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ของประชาชนตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 6. ค่านัยสําคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คร้ังนี้

กําหนดไว้ที่ระดับ 0.05

สรุปผลการวิจัย

 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.20 มีอายุระหว่าง 26-40 ปี คิด

เป็นร้อยละ 45.10 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา 

อนุปริญญาตรี/ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.10 มีรายได้ 

5,000-10,000 บาทมากทีส่ดุคิดเปน็รอ้ยละ 71.20 สว่นใหญ่

ประกอบอาชีพประมง/เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.50 

มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 68.60 ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลทั้งการประกอบอาหารและสร้างรายได้มากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 62.10

 นอกจากนีก้ารศกึษาในครัง้นีย้งัแบง่ผลการศกึษาตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

 1. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเล ผลการศึกษาวิจัย พบว่า
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การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลมีส่วนร่วม

S.D ระดับการมีส่วนร่วม

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

3.49

3.75

4.67

3.61

0.406

0.353

0.400

0.360

ปานกลาง

สูง

สูง

ปานกลาง

ภาพรวมการมีส่วนร่วม 3.89 0.278  สูง                                                                                              

(n=264)

 จากตารางที ่1 แสดงใหเ้หน็วา่กลุม่ตวัอยา่งมรีะดบัการมสีว่นรว่มในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตทิางทะเลอยูใ่น

ระดับสูงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 โดยกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมา 

ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ด้านการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และ

ด้านที่น้อยที่สุดการมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49

 2. การเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของ

ประชาชน ไดแ้ก ่เพศ อาย ุอาชีพ ระดับการศึกษา รายได ้ระยะเวลาในการอยูอ่าศัย การใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลผลการวิจัย พบว่า

 

 ตารางที่2การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่การมสีว่นรว่มในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติทางทะเลของประชาชนตําบล

เกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง จําแนกตามเพศ 

 จากตารางที่2แสดงให้เห็นว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

 ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของประชาชน

ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ระยะเวลาในการอยู่อาศัย 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

 ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จําแนกรายด้านโดยรวม

เพศ S.D t df sig

โดยรวมทุกด้าน

ชาย  3.89 .257 .178 262 .859

หญิง 3.88 .286
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(n=264)

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig

อายุ
โดยรวมทุกด้าน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

.808
19.542

2
261

.202 

.075
6.77 .032*

รวม 20.350 263

ระดับการศึกษา
โดยรวมทุกด้าน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

.061
20.289

2
261

.031

.078
.393 .676

รวม 20.350 263

รายได้
โดยรวมทุกด้าน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

.487
19.863

2
261

.243

.076
.319 .042

รวม 20.350 263

อาชีพ
โดยรวมทุกด้าน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

1.099
19.251

3
261

.366

.074
.947 .002*

รวม 20.350 263

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
โดยรวมทุกด้าน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

.065
20.285

2
261

.032

.078
.417 .659

รวม 20.350 263

โดยรวมทุกด้าน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

1.051

19.299       

2

261

.526

.074 

7.110 .001*

รวม 20.350 263

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางที่3แสดงให้เห็นว่า ประชาชนที่มีอายุ รายได้ อาชีพ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

ที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแตกต่างกัน ส่วน ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไม่แตกต่างกัน



150 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

ตัวแปร การมีส่วนร่วม R Sig.

ความรู้

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                                              

2. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน                                           

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์   

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล                        

                               

 .302

. 255

-.070

.241

.000*

.000*

.255

.000*

โดยภาพรวม .243 .100

 จากตารางท่ี4 แสดงใ่หเ้หน็วา่ ความรูใ้นการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการ
มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ (ร้อยละ 30.2) การมีส่วน
ร่วมในด้านการดําเนินงาน (ร้อยละ 25.5) และการมีส่วน
ร่วมในด้านการติดตามและประเมินผล (ร้อยละ 7.0) และมี
ความสมัพนัธเ์ชงิลบกบัการมสีว่นรว่มในการรบัผลประโยชน ์
(รอ้ยละ 24.1) ความรูใ้นการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลมคีวามสัมพนัธก์บัการมสีว่นรว่มในการตัดสนิใจ การมี
ส่วนรว่มในดา้นการดาํเนนิงาน และการมสีว่นรว่มในดา้นการ
ตดิตามและประเมินผลอยา่งมนัียสําคัญทางสถติิทีร่ะดบั .05

อภิปรายผล
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของ
ประชาชนตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผู้วิจัย
ได้ทราบถงึการมสีว่นรว่มในการอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
ทางทะเลของประชาชน และพบประเด็นเพื่อเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้นําไปใช้ในการส่งเสริมให้ชุมชน
เกดิการมส่ีวนรว่มในการอนรุกัษม์ากขึน้ และสามารถนาํไป
ขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ได้ในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งสามารถ
อภิปรายเป็นรายด้านได้ ดังนี้

 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มรีะดบัการมส่ีวนรว่มในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิาง
ทะเลอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89) ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนเหน็วา่ การมสีว่นรว่มในการทํากิจกรรมนัน้สามารถ
ที่จะมีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยั่งยืนได้ เมื่อพิจารณารายด้าน
ปรากฏรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ดา้นการมสีว่นรว่มในการตดัสนิ
ใจ มสีว่นร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง (มคีา่เฉลีย่เท่ากับ3.49) ทัง้นี้
เนือ่งมาจากกลุ่มตวัอยา่งยงัไมส่ามารถเขา้ไปกําหนดรปูแบบ
กิจกรรม กฏเกณฑ์ เพราะบางกิจกรรมได้ถูกกําหนดข้ึน
มาแล้วจากภาครัฐก่อนที่จะนํามาแจ้งให้ประชาชนทราบ 
ทําให้ประชาชนไม่สามารถตัดสินใจและแสดงความเห็นได้ 
จึงตอ้งคลอ้ยตามกับแผนนโยบายท่ีตัง้ไว ้ดงัท่ี สรุสิทธิ ์วทิยารฐั
(2549) กล่าวไว้ว่า การเข้าร่วมกันอย่างแข็งขันของกลุ่ม
บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนโดยการมีส่วนร่วม
ตอ้งเปน็ไปในรปูทีผู่ท้ีไ่ดร้บักีพ่ฒันาเขา้มามสีว่นรว่มมใิชเ่ปน็
ผู้รับการพัฒนาตลอดไป ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
วนัเพญ็ เตยีววไิล (2551) ท่ีกลา่ววา่ กลุม่ตวัอยา่งมสีว่นรว่ม
ในการตดัสนิใจอยูใ่นระดบัปานกลาง เนือ่งจากกลุม่ตวัอยา่ง
ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการศึกษาปัญหาหรือ
ตัดสินใจวางแผนกําหนดกิจกรรมต่างๆ มากนัก ท้ังนี้อาจ

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลผลการวิจัยพบว่า

 

 ตารางท่ี4คา่สหสมัพนัธร์ะหวา่งความรูใ้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตทิางทะเลกบัการมีสว่นรว่มในการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
(n=264)
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เนื่องมาจากภาครัฐขาดการให้ข้อมูลข่าวสารและไม่เปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นการมีส่วนร่วมแบบชักนํา
 ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน กลุ่มตัวอย่าง
มีส่วนร่วมในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75) แสดงให้
เห็นว่า ประชาชนให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยฟืน้ฟ ูบูรณะ 
ทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลใหส้ามารถฟืน้คนืสภาพไดอ้ยา่ง
มศีกัยภาพรวมทัง้สงวนรกัษา และใชท้รพัยากรท่ีไมส่ามารถฟืน้
คนืสภาพไดอ้ยา่งมีศักยภาพซึง่สอดคลอ้งกบันิวติั เรอืงพานชิ
(2546) กล่าวว่า การอนุรักษ์เป็นรู้จักการนําทรัพยากร
มาใชอ้ยา่งชาญฉลาด เพือ่ให้เกดิประโยชนม์ากทีส่ดุ สญูเสยี
นอ้ยทีส่ดุใชไ้ด้นานและกระจายการใชป้ระโยชนอ์ย่างทัว่ถงึ
โดยถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
วรรณทพิย ์หนูหลง (2554) นอกจากการใหค้วามรูแ้กช่มุชน
แลว้ตวัของเจา้หนา้ทีเ่องกต้็องมคีวามโปรง่ใส ปฏิบติังานตรง
ไปตรงมาไมเ่อาประโยชนแ์กฝ่า่ยใดฝา่ยหนึง่โดยเฉพาะกลุม่
นายทนุทีมุ่ง่หวังเขา้มากอบโกยผลประโยชนใ์นพืน้ที ่ซึง่หาก
รฐัมคีวามโปร่งใสแลว้ กจ็ะสามารถใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่น
ร่วมโดยเฉพาะการเป็นหูเป็นตาให้แกเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
 ดา้นการมสีว่นรว่มในการรบัผลประโยชน ์กลุม่ตวัอยา่ง
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67) เนื่องจาก 
ประชาชนมคีวามตระหนกัและเหน็ถงึคณุคา่ประโยชนข์องการ
อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติทางทะเล สามารถทีจ่ะนําความ
รูท้ีไ่ดจ้ากการดาํเนนิกจิกรรมไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์กับตนเอง
และกับชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (2547) 
ท่ีกล่าวว่า การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ใช้ทรัพยากร
ในทิศทางที่ถูกต้องสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว และมยีทุธวธิทีีจ่ะทาํใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื
และใช้ทรัพยากรอย่างคํานึงถึงคนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต
 ดา้นการมสีว่นร่วมในด้านติดตามและรับผลประโยชน์ 
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61) ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมี
การเสนอความคิดเห็นในเรื่องการทํากิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จากการตอบแบบสอบถาม
หรือการใหข้อ้มลูกบัประชาชนด้วยกนัมากกวา่การให้ข้อมลู
จากเจ้าหน้าที่ อบต.โดยตรง อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพการ

ทําประมง/เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ทําให้มีเวลาจํากัด 
จึงทําให้ไม่สามารถที่จะมาสังเกต ติดตามหลังจากกิจกรรม
เสร็จสิ้นแล้ว และประชาชนไม่กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น
หรอืเสนอ แนวคดิวา่ผลท่ีไดรั้บจากการทาํกิจกรรมเป็นอยา่งไร
จึงทําให้การประเมินผลในกิจกรรมบางครั้งก็มาจากการ
สรุปผลของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนัฐนันท์ แสนอินอํานาจ 
(2555) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมองการติดต่อ ประสานงาน
กับหน่วยงานภาครัฐเป็นเรื่องยุ่งยากและซับซ้อน สําหรับ
ประชาชนในพืน้ท่ีสว่นใหญ่ประกอบอาชีพธรุกจิสว่นตวั และ
รบัจา้งแรงงาน ทําใหต้ดิในเรือ่งเงือ่นไขของเวลาในการทีเ่ขา้
มาดําเนินการด้วยตนเอง
 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
ดังนั้นภาครัฐควรให้การส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รวมถึง
กระตุน้สรา้งความตระหนกัให้กับประชาชนในพืน้ท่ี เปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามกีารกําหนดกระบวนการทํากจิกรรม
ตา่งๆ ตัง้แต ่การมส่ีวนรว่มในการประชุมปรกึษาหารอืในการ
วางโครงการ การรว่มตดัสนิใจ รว่มปฏบิตัติามโครงการ และ
รว่มตดิตามประเมนิผล (ธนาภรณ ์เหมมณสีดดุ,ี 2543) เพือ่
ทีจ่ะทําใหท้ราบถงึปญัหาและความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งแท้จรงิ โดยท่ีหนว่ยงานภาครฐัคอยสนบัสนนุในดา้นองค์
ประกอบอืน่ๆ เชน่ ความรู ้งบประมาณ เปน็ตน้ เมือ่กจิกรรม
ดงักลา่วเกดิจากความตอ้งการของประชาชนแลว้ กจ็ะสง่ผล
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วย
พัฒนาชุมชนให้กลายเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง และประชาชนก็
ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง
 2. การเปรยีบเทยีบลกัษณะสว่นบคุคลของประชาชน
ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบว่า อายุ รายได้
อาชีพ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลแตกตา่งกันเนือ่งจากประชาชนทีใ่ชป้ระโยชนจ์าก
ทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลในดา้นอืน่ๆ (ท้ังประกอบอาหาร
และสรา้งรายได)้ มสีว่นรว่มมากกวา่ประชาชนท่ีใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเล ในการประกอบอาหารและ
สรา้งรายไดเ้พยีงอยา่งเดยีว ทําใหเ้หน็ไดว้า่ การทีป่ระชาชน
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ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลทั้งสองด้าน 
จะทาํใหป้ระชาชนเหน็ถงึความสาํคัญของทรพัยากรธรรมชาติ
ทางทะเล เพราะทรพัยากรธรรมชาติทางทะเล เปน็ท้ังแหลง่
สรา้งราย สรา้งอาหารในการดาํเนนิชวีติประจาํวนั หากไมม่ี
การอนุรักษ์ไว้หรือไม่เห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรกร
ธรรมชาติทางทะเลก็อาจจะทําให้ไม่มีทรัพยากรไว้ใช้ได้ใน
อนาคต ดงันัน้จงึสง่ผลใหป้ระชาชนทีม่กีารใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลต่างกัน จะมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลต่างกัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมศักดิ์ สมานไทย (2546) พบว่า ระดับ
ความพงึพอใจทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากป่าชมุชนของประชาชน
แตกตา่งกนัจะมสีว่นรว่มในการจดัการปา่ชมุชนทีแ่ตกตา่งกนั
ส่วนประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในชุมชนท่ีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติทางทะเลไมแ่ตกต่างกนัเนือ่งจาก เพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตําบลเกาะลิบงมาตั้งแต่เกิด 
หรือแม้ประชาชนบางคนจะเพ่ิงเข้ามาอยู่ในเกาะลิบงก็ตาม 
ลว้นแลว้แตม่คีวามสมัพนัธแ์ละหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลดว้ยกนัทัง้สิน้ ดงันัน้ระยะเวลาทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน
จงึไมม่ผีลตอ่การมสีว่นรว่มในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
ทางทะเลที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี 
แสงสวัสดิ ์(2549) พบว่า ระยะเวลาในการอยูอ่าศัยไม่มคีวาม
สมัพันธ์กับการมสีว่นรว่มในการอนรัุกษท์รพัยากรธรรมชาติ
ของชาวกะเหรีย่งในพืน้ทีโ่ครงการพระราชดําร ิตําบลชะแล 
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลกบัการมสีว่นรว่มในการอนรัุกษ์
ทรพัยากรธรรมชาติทางทะเล จากการศึกษาพบวา่ไมมี่ความ
สัมพันธ์กัน

ข้อเสนอแนะ
 1.ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำาวิจัย
 1 . 1  ใน ด้ านการมี ส่ วน ร่ ว ม ในการอนุ รั กษ์
ทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลของประชาชนตําบลเกาะลบิง
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ และด้านการติดตามประเมิน
ผลใหม้ากยิง่ขึน้ เพือ่ทีจ่ะทาํใหป้ระชาชนในพืน้ทีเ่ขา้มารว่ม

วางแผนในด้านการดําเนินงาน เช่น การประกาศ โฆษณา 
เชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม อีกทั้งหน่วย
งานภาครฐั ภาคเอกชน หรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องควรมกีาร
สง่เสรมิและปลกูฝงัใหป้ระชาชนเหน็ถึงความสําคญัและคณุค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมากยิ่งขึ้น
 1.2 หน่วยงานภาครัฐ อบต.และภาคเอกชน ควรใช้
การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ ควบคู่กับการใช้กฎหมาย 
เพ่ือเพิ่มความเข้าใจให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมถึง
เน้นการทํากิจกรรมที่สร้างจิตสํานึกและเห็นถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา
โครงการต่างๆ เช่น ควรจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน เพือ่ท่ีจะมรีายไดเ้พิม่จากการทาํอาชีพหลกัมากขึน้
ส่งเสริมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านสื่อต่างๆอย่างกว่างขว้างและทั่วถึง เพื่อที่จะปลูกฝัง
จิตสํานึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 2.ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เกีย่วกบั การจดัตัง้กลุม่โครงการอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล เพือ่ทีจ่ะทําใหป้ระชาชนสามารถเขา้รว่มกจิกรรม
ได้อยา่งตอ่เนือ่งและศกึษารปูแบบการมสีว่นรว่มท่ีเหมาะสม 
เพื่อที่จะพัฒนาและแสวงหามาตรการในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ เช่น การรับรู้
ข้อมลูข่าวสาร การเข้ารว่มกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการอนรัุกษ์
ทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเล การเขา้รบัการอบรมหรอืการ
เข้าร่วมกลุ่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
เป็นต้นซ่ึงอาจมีอิทธิพลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตทิางทะเลในตาํบลเกาะลบิง 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชนในชุมชน ผู้นําชุมชน และ
ตวัแทนกลุม่ตา่งๆ รวมถงึควรมกีารศกึษาประชากรกลุม่อืน่ๆ
เกีย่วกบัการมสีว่นรว่มในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตทิาง
ทะเล
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