บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจยั เรื่อง
ผลกระทบทางทัศนคติของคนในชุมชนตอโครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง
จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและนําเสนอผลการวิเคราะหขอ มูล 2 ดานคือ การศึกษา
เชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อสามารถศึกษาถึงระดับชุมชน ดังรายละเอียดการ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
4.1 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
กลุมตัวอยางเปนตัวแทน 10 รายจากทั้ง 6 หมูบาน มีรายชื่อ แยกตามหมูบานดังนี้
หมู 1 บานทาเทววงษ 2 ราย คือ
นายกร รัตนสาน
อายุ 43 ป เกิดและอาศัยอยูที่เกาะสีชงั อาชีพรับราชการ
นางสําราญ แสงสังข อายุ 46 ป เกิดและอาศัยอยูที่เกาะสีชงั อาชีพประมง
หมู 2 บานศาลเจาเกง 1 ราย คือ
นายสมปอง ชัยยา
อายุ 41 ป ยายเขามาอยูทเี่ กาะ 6 ป อาชีพเจาหนาทีท่ องถิน่
หมู 3 บานทาวัง 2 ราย คือ
นายอรุณ สีสนั
อายุ 39 ป เกิดและอาศัยอยูที่เกาะ อาชีพ เจาหนาทีท่ องถิ่น
นายสวัสดิ์ แกวมณี อายุ 51 ป ยายเขามาอยูทเี่ กาะ 13 ป อาชีพประมง
หมู 4 บานตรอกดานภาษี 1 ราย คือ
นางสายรุง พารีรัตน อายุ 48 ป ยายเขามาอยูท ี่เกาะ 8 ป อาชีพคาขาย
หมู 5 บานสะพานคู 1 ราย คือ
นางพิกุล อุน คํา
อายุ 44 ป ยายเขาอยูท ี่เกาะ 6 ป อาชีพคาขาย
หมู 6 บานทาภาณุรังสี 3 ราย คือ
นายระเบียบ ไทพิทกั ษ อายุ 52 ป เกิดและอาศัยอยูท ี่เกาะ อาชีพประมง
นางสุพัตรา บุตรโย
อายุ 47 ป เกิดและอาศัยอยูที่เกาะ พนักงานบริษทั เอกชน
นายไพจิตร ชัยโชค
อายุ 51 ป เกิดและอาศัยอยูที่เกาะ อาชีพคาขาย
จากการสอบถามตัวแทนทั้ง 10 ทาน แสดงผลการสัมภาษณใน ภาคผนวก ข สรุปผล
และวิเคราะหผลไดดังนี้
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4.1.1 ขอมูลโครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง และ สภาพแวดลอมเกาะสีชัง
เกาะสีชงั ในปจจุบันมีการขนถายสินคาหนาอาวอยูเสมอ โครงการทาเรือน้าํ ลึกสีชัง
เปนที่ขนถายสินคากลางทะเลของเรือสินคาขนาดใหญ เพื่อถายลําเขาสูทา เรือคลองเตย รวมทั้งขน
ถายสินคาที่จะสงออกสูเรือสินคาขนาดใหญดวยเชนกัน จากการสํารวจพบวา การขนถายสินคาที่
กระทําบริเวณอาวดานตะวันออกของเกาะสีชังแบงออกเปนเปนการนําเขาและสงออก ซึง่ สินคาที่
สงออกจะประกอบดวย ขาว ขาวโพด ปูนซีเมนต และมันสําปะหลังอัดเม็ด มีทงั้ แบบเม็ดนิ่มและ
เม็ดแข็ง การขนถายแบบเม็ดนิ่มจะสงผลการฟุง กระจายมากที่สุด สวนสินคาที่นาํ เขาประกอบดวย
กากถั่วเหลือง ไม เหล็ก และ ปุย รวมทัง้ น้ํามันที่มีทงั้ น้าํ มันดิบ และน้ํามันกลัน่ มีการขนถายและ
ลําเลียงสูทา เรือกรุงเทพ บางสวนก็ใชบริการที่เกาะสีชงั เพราะเปนคลังสินคาทัณฑบน ซึง่ จะไมเสีย
ภาษีจนกวาจะมีการจําหนายหรือขนถายเขากรุงเทพ การดําเนินโครงการทาเรือน้าํ ลึกสีชังสงผลให
เกิดการพัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยรวมของเกาะสีชัง ในดานสาธารณูปโภคตาง ๆ เพราะหลังจากการเปด
ดําเนินการโครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง มีผูคนเขามาที่เกาะเพิ่มขึ้น มีจาํ นวนเทีย่ วเรือขามฟากมากขึ้น
เพื่อรองรับปริมาณผูโดยสาร และปจจุบันเทศบาลเกาะสีชังมีทา เรือทั้งหมดจํานวน 6 ทา
ประกอบดวยทาเรือสินคา 2 แหง คือ ทาภาณุรังสี (ทาบน) และทาเทววงษ (ทาลาง) ทาเรือของ
ตํารวจน้าํ ทาเรือของศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง รวมทัง้ ทาเรือประมง และทาเรือกรมเจาทา
เพื่อแกปญหาความแออัดของทาบนและทาลางที่มีเรือจอดอยูอยางหนาแนนประมาณ 100-200
ลํา ทั้งเรือประมง เรือโดยสาร และเรือรับจางระหวางเกาะสีชังกับเรือสินคาที่บริการรับสงพอคาขาย
ของ และนํานักทองเทีย่ วตกปลา
และจากการสัมภาษณตัวแทนชุมชนทําใหทราบวาระหวางชุมชนและโครงการทาเรือ
น้ําลึกสีชังไมมกี ิจกรรมใด ๆ ที่เกีย่ วของกันโดยตรง ชุมชนจะรับทราบขอมูลของโครงการทาเรือผาน
ทางเทศบาลอําเภอเกาะสีชัง
โครงการทาเรือน้ําลึกสีชังมีการสรางประโยชนใหกับชุมชน
แมวา การดําเนินงาน
โครงการไมมกี ารประสานความรวมมือกับชุมชนโดยตรง แตประเด็นนี้มีแนวโนมที่จะทําใหเกิดผล
กระทบดานลบตอการปฏิบัติงานของโครงการทาเรือน้ําลึก และเนื่องจากการเขามามีบทบาทของ
เทศบาลอําเภอเกาะสีชงั ในการควบคุมดูแลการทํางานของโครงการทาเรือน้ําลึกสีชงั
จะทําไดก็
ตอเมื่อปญหาเกิดขึ้นแลวนั้นเปนการแกไขปญหา
และการแจงขอมูลขาวสารใหชุมชนอาจไม
ชัดเจนเทาที่ควร
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4.1.2 ขอมูลผลกระทบจากโครงการทาเรือน้ําลึกสีชงั ตอสิ่งแวดลอมอําเภอเกาะสีชัง
ดานสาธารณสุข
การดําเนินงานของโครงการทาเรือน้ําลึกสีชังในปจจุบนั กอใหเกิดมลพิษทางทะเล
เนื่องจากมีฝนุ ลอยในอากาศ และมีคราบฝุนในน้ําทะเล กอใหเกิดการระคายเคืองตา และทําให
เปนหวัดงาย มีการรั่วไหลของน้าํ มันทําใหมีกลิ่น และมีขยะจากเรือเทียบทาที่จอดรอการขนถาย
ที่ปลอยของเสียลงสูท ะเล อยางไรก็ตามชุมชนในเกาะยังไมไดรับผลกระทบในระดับที่รุนแรง ไมวา
จะเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ อันเนื่องจากฝุนละอองและกลิน่ โรคเกี่ยวกับการไดยิน อัน
เนื่องมาจากเสียง โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอันเนื่องจากสารพิษตกคางในอาหาร เปนเพียง
การเจ็บปวยเล็กนอย ซึง่ เปนเพียงการเจ็บปวยตามธรรมชาติ สิ่งที่ชมุ ชนเปนกังวลอยูบา งก็คือ
ปญหาฝุน ที่ลอยในอากาศ ซึ่งเทศบาลเกาะสีชงั รวมกับกรมเจาทา และทาเรือ ไดหามาตรการใน
การแกไขปญหาอยูในปจจุบัน จากการสํารวจพบวา อําเภอเกาะสีชัง มีโรงพยาบาลชุมชน 1 แหง
จํานวน 30 เตียง สาเหตุของการปวยที่สาํ คัญของอําเภอ 5 อันดับแรก ไดแก โรคระบบหายใจ โรค
ระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบยอยอาหาร โรคเกี่ยวกับตอมไรทอและโภชนาการ และ อุบัติเหตุ
การปฏิบัติงานของโครงการทาเรือน้ําลึกสีชังกอใหเกิดมลพิษทางทะเลคือ ปญหาฝุน
ละอองลอยในอากาศ ปญหาน้ําเสีย และปญหาขยะ แมวาจะไมสงผลอยางรุนแรงแตปญหา
เหลานนีก้ ็สรางความกังวลใจใหกับคนในชุมชนซึง่ ก็จะทําใหไมมีความสุขในการดําเนินชีวิต เพราะ
โครงการทาเรือน้ําลึกสีชังตั้งอยูในพืน้ ที่ใกลกับชุมชนมาก
4.1.3 ขอมูลผลกระทบจากโครงการทาเรือน้ําลึกสีชงั ตอสิ่งแวดลอมอําเภอเกาะสีชัง
ดานเศรษฐกิจ
ผลกระทบจากโครงการทาเรือน้ําลึกสีชงั ตอสิ่งแวดลอมอําเภอเกาะสีชัง พบวา ใน
ปจจุบันอําเภอเกาะสีชงั ไดรับผลกระทบทัง้ ทางดานบวกและดานลบ ดังนี้
ผลกระทบดานบวก โครงการทาเรือน้าํ ลึกสีชัง สรางประโยชนใหกบั ชุมชน เพราะ
เปนโครงการขนาดใหญผูคนใหความสนใจ รัฐบาลใหการสนับสนุนการลงทุน มีการนําเอา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในโครงการ หลังจากที่เปดดําเนินโครงการทําใหเกาะสีชงั เกิดการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตางๆ เชนการขยายถนน การสรางถนนเพิ่ม การเปดดําเนินการของโรงผลิต
ไฟฟาบนเกาะ เพราะโครงการตองใชไฟฟาในปริมาณมาก ชุมชนที่อาศัยอยูบนเกาะก็ไดรับ
ผลประโยชนรว มในเรื่องนี้ และจากการทีม่ ีเรือสินคาเขามาเทียบทาเพื่อรอการขนถายสินคา ก็ทาํ
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ใหมีคนเขามาที่เกาะมากขึ้น ชุมชนมีอาชีพใหมคือการรับจางขนสินคา รับจางสงผูโ ดยสาร และ
ขายสินคา การคาขายในชุมชนมีเพิ่มขึน้ ผูคนเขามาที่เกาะมากขึน้ จํานวนเที่ยวเรือโดยสารคน ก็
มีการจัดใหเพิม่ ขึ้นเพื่อรองรับปริมาณคน
ชุมชนบนเกาะก็มีอาชีพใหมจากเรือประมงเปนเรือ
รับจาง โดยรวมเศรษฐกิจของเกาะสีชังดีขึ้น
ผลกระทบดานลบ เกาะสีชังมีปญหาในเรื่องเอกสารสิทธิ์การถือครองทีดนิ อยูแลว
ดังนัน้ เมื่อมีการกอสรางโครงการทาเรือน้าํ ลึกสีชัง
จึงกอใหเกิดปญหาการรุกล้าํ พืน้ ที่เขต
พระราชฐาน และจากการสรางทาเรือน้าํ ลึกสีชงั สงผลใหมีการยายทีอ่ ยูอาศัยของชุมชน เขาไป
บริเวณภายในเกาะเพิ่มขึน้ กลาวคือมีการขยายจากพืน้ ที่ชายฝง หนาเกาะ ลึกเขาไป ซึ่งอาจจะ
และหลังจากการเปดดําเนินการของ
เกิดเพราะปริมาณคนเพิ่มขึน้ บานเรือนมีเพิ่มขึ้นดวย
โครงการทาเรือสีชัง การขนถายสินคากอใหเกิดฝุน ลอยในอากาศทําใหนักทองเทีย่ วลดลงเพราะ
เกรงจะเปนอันตราย และฝุน ลอยอยูบนน้าํ ทะเลกอใหเกิดคราบฝุน นอกจากจะทําใหสกปรกแลวยัง
ทําใหปลาลดลง
พืน้ ทีโ่ ครงการอยูฝง ตะวันออกใกลกับบริเวณทีม่ ปี ะการังมาก
ซึ่งในอดีต
ชาวประมงในเกาะก็จะใชเรือเล็กจับปลาไดในบริเวณนัน้ เพราะปลาจะชุกชุมมาก แตพอสราง
ทาเรือน้ําลึกสีชัง ก็มีการจํากัดเขตการเขาพืน้ ที่ของเรือประมง และทาเรือน้ําลึกสีชังยังนําพาให
ผูคนตางทองที่เขามาทีเ่ กาะนอกเหนือจากนักทองเทีย่ วตามปกติ
ซึ่งคนเหลานี้จะเขามาสราง
คานิยมใหมใหกับชุมชน ทําใหคาใชจา ยในการอุปโภคบริโภคสินคาสูงขึ้นทั้งปริมาณและราคา
การดําเนินโครงการทาเรือน้ําลึกสีชังมีวัตถุประสงคอยางชัดเจน หากแตการดําเนิน
ตามวัตถุประสงคมิไดมองดานสังคมของเกาะสีชงั ดังนัน้ แมวา โครงการจะไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนจากรัฐบาล แตก็มผี ลกระทบดานลบจากชุมชน เพราะการจัดเตรียมความจําเปนของ
โครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นจําเปนตองพิจารณาวิถีชวี ิต
ของคนที่อาศัยอยูในชุมชน
4.1.4 ขอมูลผลกระทบจากโครงการทาเรือน้ําลึกสีชงั ตอสิ่งแวดลอมอําเภอเกาะสีชังดาน
ทัศนียภาพ
โครงการทาเรือน้ําลึกสีชังใชพื้นที่ทงั้ พื้นน้ําและพื้นดินในการดําเนินการ ในสวนของ
พื้นน้ําคือทาเรือทําหนาที่ขนถายสินคา และสวนของพืน้ ดินคือสํานักงานและคลังสินคา พืน้ ทีท่ งั้
โครงการอยูในเขตอารักขาของศุลกากร เนื่องจากเกาะสีชังเปนสถานที่ทองเทีย่ วที่สาํ คัญแหงหนึง่
จึงมีนักทองเทีย่ วทีเ่ ขามาเทีย่ วซึง่ จะมีกิจกรรมหลากหลาย หลังจากมีการสรางทาเรือน้ําลึกสีชงั
เกิดขึ้นทัศนียภาพของเกาะก็เปลี่ยนไปในดานกายภาพคือ โครงการทาเรือน้ําลึกทําใหมีเรือและ
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เครื่องจักรขนาดใหญปฏิบัติงานอยูกลางทะเล และทองทะเลบริเวณเกาะดานตะวันออกมีเรือลาก
จูง และเรือขนสง จอดอยางหนาแนน กิจกรรมการทองเทีย่ วก็ตองปรับเปลี่ยนไปเชนการนั่งเรือชม
ทิวทัศนรอบเกาะ การดําน้ําดูปะการัง การตกปลาหมึก จะมีการกําหนดพื้นที่ เวลา ใหเหมาะสม
เพื่อความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
การพัฒนาสาธารณูปโภคตาง ๆ บนเกาะสีชัง ทําใหเกาะเปลี่ยนไป โครงการทาเรือน้าํ
และผลโดยตรงที่ชุมชนเห็นตรงกันคือ
ลึกสีชงั มีสว นในการผลักดันใหเกิดการเปลีย่ นแปลงนัน้
โครงการทําใหภาพของเกาะสีชังเปลี่ยนไป
4.2 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
4.2.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้
ตารางที่ 4.1
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวยบุคคล
เพศ
อายุ

วุฒิการศึกษา

รวม
ชาย
หญิง
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51 ปขึ้นไป
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี

จํานวน
232
78
15
97
146
52
218
67
15
7
3

(รอยละ)
74.8
25.2
4.8
31.3
47.1
16.8
70.3
21.6
4.8
2.3
1.0
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ปจจัยสวยบุคคล
ต่ํากวา 5,000 บ.
5,001-10,000 บ.
10,001-20,000 บ.
สถานที่เกิด
เกิดบนเกาะสีชัง
ไมเกิดบนเกาะสีชัง
ระยะเวลาที่อาศัยบนเกาะสีชัง
1- 5 ป
6 - 10 ป
มากกวา 10 ป
อาชีพ
รับจาง
คาขาย
ประมง
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
แมบาน
อื่น ๆ
การมีตําแหนงในชุมชน
ไมมี
มี
รายไดตอเดือน

รวม
จํานวน
155
144
11
236
74
3
47
260
95
86
90
21
10
8
255
55

(รอยละ)
50.0
46.5
3.5
76.1
23.9
1.0
15.2
83.9
30.6
27.7
29.0
6.8
3.2
2.6
82.3
17.7

เพศ พบวา เพศชายมากกวาเพศหญิง โดยมีจาํ นวนรอยละ 74.8 และ 25.2
ตามลําดับ
อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุในชวงระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 47.1
รองลงมาคือ 31-40 ป , 51 ปขึ้นไป และ 20-30 ป โดยคิดเปนรอยละ 31.3 ม 16.8 และ 4.8
ตามลําดับ
วุฒิการศึกษา พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาประถมศึกษาสูงสุด คิดเปน
รอยละ 70.3 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา , อนุปริญญาหรือเทียบเทา , ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
และ สูงกวาปริญญาตรี โดยคิดเปนรอยละ 21.6 , 4.8 , 2.3 และ 1.0 ตามลําดับ
รายไดตอเดือน พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญ มีรายไดต่ํากวา 5,000 คิดเปนรอยละ
50.0 รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.5 และ 3.5
ตามลําดับ
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สถานที่เกิด พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญเกิดบนเกาะสีชังมากกวาไมไดเกิดบนเกาะ
สีชัง คิดเปนรอยละ 76.1 และ 23.9 ตามลําดับ
ระยะเวลาทีอ่ าศัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูบนเกาะแหงนี้ มากกวา 10
ป คิดเปนรอยละ 83.9 รองลงมาคือ 6-10 ป และ 1-5 ป คิดเปนรอยละ 15.2 และ 1.0 ตามลําดับ
อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 30.6 รองลงมาคือ
ประมง , คาขาย โดยมีอาชีพอื่นๆ นอยสุด คิดเปนรอยละ 2.6
การมีตําแหนงในชุมชน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมไดมตี ําแหนงในชุมชน
ทองถิน่ มากกวา มีตําแหนงในชุมชนทองถิ่น โดยคิดเปนรอยละ 82.3 และ 17.7 ตามลําดับ
4.2.2 ผลกระทบดานสาธารณสุข
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพของกลุมตัวอยางพบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญ
มีสุขภาพคงที่ และกลุมตัวอยางสวนใหญ มีความกังวลใจในปญหาฝุนละอองลอยในอากาศ
(ภาคผนวก ค, ตารางที่ 1 และ 2)
ตารางที่ 4.2
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานตามเกณฑวดั สุขภาพ
และระดับความสุข
ขอคําถาม
การวัดระดับสุขภาพ
การวัดระดับความสุขและความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต

ผลการประเมิน

Mean

S.D.

117 ดี
(37.7%)
117 ดี
(37.7%)

1.032

0.855

1.094

0.848

จากตาราง 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวัดระดับสุขภาพและระดับความสุข
ของกลุมตัวอยาง พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญมีเกณฑสุขภาพและระดับความสุข ในระดับดี โดย
ที่
- ระดับสุขภาพของกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ย 1.032 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.855
- ระดับความสุขของกลุมตัวอยางมี่คาเฉลีย่ 1.094 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.848
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4.2.3 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
ผลการวิเคราะหขอมูลผลกระทบดานเศรษฐกิจพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญประเมิน
ผลกระทบในแตละขอคําถามในระดับปานกลาง แตมีขอ คําถาม ขอที่ 1 ที่วา โครงการทาเรือน้ําลึก
สีชังสรางประโยชนใหกับชุมชนในเกาะสีชงั กลุมตัวอยางสวนใหญประเมินคาในระดับ มาก และ
ขอที่ 5 ที่วา ปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดจากทาเรือที่ทอดสมออยูทะเล ขยะถูกคลืน่ ลมทะเลพัดเขาฝง
เกาะสีชงั ตองเสียคาใชในการแกไขมาก กลุมตัวอยางสวนใหญประเมินคาในระดับ นอย และขอมูล
มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.648 – 3.084 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.892 – 1.198 ดังแสดง
ในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานเกีย่ วกับผลกระทบดานเศรษฐกิจ
ขอคําถาม
1. โครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง สรางประโยชนใหกับชุมชนในเกาะสีชัง
2. โครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง ทําใหเกิดการนําเทคโนโลยีใหมที่ทันสมัยมาใช
ใน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไดอยางเหมาะสม
3. โครงการทาเรือน้ําลึกสงผลใหเกิดการยายที่อยูอ าศัย
4. ปญหาฝุนละออง จากการขนถายสินคากลางทะเล สงผลเสียตอการทํา
อาชีพประมง และการทองเทีย่ ว
5. ปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดจากเรือสินคาที่ทอดสมออยูทะเล ขยะถูก
คลื่นลมทะเลพัดเขาฝงเกาะสีชัง ตองเสียคาใชจายในการแกไขมาก
6. โครงการทาเรือน้ําลึกสีชังเพิ่มความยุงยากในการประกอบอาชีพประมง
เพราะไมสามารถจับปลาบริเวณชายฝงเกาะสีชังได
7. โครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง ทําใหมีคาใชจายในการอุปโภคบริโภค สินคา
สูงขึ้น
8. โครงการทาเรือน้ําลึกสีชังทําใหเกาะสีชังเกิดการพัฒนาสาธารณูปโภค
มากขึ้น
9. โครงการทาเรือน้ําลึกสีชังเพิ่มอาชีพใหชุมชนในเกาะ
10. โครงการทาเรือน้ําลึกสีชังทําใหรายไดเพิ่ม

ผลการประเมิน

Mean

S.D.

105 มาก
(33.9%)
110 ปานกลาง
(35.5%)
124 ปานกลาง
(40.0%)
59 ปานกลาง
(39.0%)
110 นอย
(35.5%)
139 ปานกลาง
(44.8%)
145 ปานกลาง
(46.8%)
120 ปานกลาง
(38.7%)
111 ปานกลาง
(35.8%)
84 ปานกลาง
(27.1%)

3.084

1.132

3.142

0.998

2.977

0.990

2.823

0.984

2.648

1.041

2.794

0.943

3.013

0.892

2.852

0.981

2.707

0.992

2.768

1.198

46
4.2.4 ผลกระทบดานทัศนียภาพ
ผลการวิเคราะหขอมูลผลกระทบดานทัศนียภาพ
กลุมตัวอยางสวนใหญประเมิน
ผลกระทบในแตละขอคําถามในระดับปานกลาง แตมีขอคําถาม ขอที่ 1 ที่วาชายฝง แนวสัณฐาน
ของเกาะเปลีย่ นแปลงจากสิ่งกอสราง โครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง ขอที่ 2 ลักษณะน้ําทะเลมีการ
เปลี่ยนแปลง จากการดําเนินการของโครงการทาเรือน้าํ ลึกสีชงั กลุม ตัวอยางสวนใหญประเมินคา
ในระดับ นอย และ ขอที่ 6 โครงการทาเรือน้ําลึกสีชังทําลายพืน้ ที่สันทนาการและการทองเที่ยว
กลุมตัวอยางประเมินผลในระดับ ปานกลางและนอยในปริมาณที่เทากัน และขอมูลมีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 2.536 – 2.790 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.823 – 1.036 ดังแสดงในตารางที่
4.4
ตารางที่ 4.4
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานเกีย่ วกับผลกระทบดานทัศนียภาพ
ขอคําถาม
1. ชายฝง แนวสัณฐาน ของเกาะเปลี่ยนแปลง จากสิ่งกอสราง
โครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง
2. ลักษณะน้ําทะเลมีการเปลี่ยนแปลง จากการดําเนินการของ
โครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง
3. สัตวน้ําลดลง หลังจากการเปดดําเนินการ โครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง
4. แนวปะการัง ไดรับผลกระทบ จากโครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง
5. เกิดการเปลีย่ นแปลงการใชประโยชนที่ดินและการตั้งถิ่นฐาน จากการ
ดําเนินการโครงการทาเรือน้ําลึกสีชงั
6. โครงการทาเรือน้ําลึกสีชังทําลายพื้นที่สันทนาการและแหลง
ทองเที่ยว
7. สิ่งกอสรางอันเกิดจากโครงการทาเรือน้ําลึกสงผลตอทัศนียภาพของเกาะ
8. โครงการทาเรือน้ําลึกสีชังสงผลตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ

ผลการประเมิน

Mean

SD

149 นอย
(48.1%)
163 นอย
(52.6%)
136 ปานกลาง
(43.9%)
148
(47.7%)
127 ปานกลาง
(41.0%)
113 ปานกลาง
,นอย
(36.5%)
114 ปานกลาง
(36.8%)
103
(33.2%)

2.548

0.886

2.536

0.823

2.723

0.903

2.790

0.958

2.726

0.951

2.742

0.944

2.758

1.006

2.697

1.036
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4.2.5 ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน
จากสมมติฐานการวิจัยที่วา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีทัศนคติตอ โครงการทาเรือน้ํา
ลึกสีชังแตกตางกัน สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5
สรุปการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปร

ผลกระทบดาน
สาธารณสุข
เพศ
ไมแตกตาง
อายุ
แตกตาง (2)
การศึกษา
ไมแตกตาง
อาชีพ
ไมแตกตาง
รายได
ไมแตกตาง
ภูมิลําเนาเดิม (สถานที่เกิด)
ไมแตกตาง
ระยะเวลาที่อาศัย
ไมแตกตาง
สถานภาพทางสังคม (การมี/ไมมีตําแหนง แตกตาง (13)
ในชุมชน)

ผลกระทบดาน
เศรษฐกิจ
แตกตาง (1)
แตกตาง (3)
แตกตาง (5)
แตกตาง (7)
แตกตาง (9)
แตกตาง (10)
แตกตาง (11)
แตกตาง (14)

ผลกระทบดาน
ทัศนียภาพ
ไมแตกตาง
แตกตาง (4)
แตกตาง (6)
แตกตาง (8)
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
แตกตาง (12)
ไมแตกตาง

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 4.5 จากคาที่แตกตางกันตามสมมติฐาน สามารถวิเคราะหคาความ
แตกตาง ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
1. เพศชายมีผลกระทบทางทัศนคติดานเศรษฐกิจแตกตางจากเพศหญิง
ในขอ
คําถาม โครงการทาเรือน้าํ ลึกทําใหเกาะเกิดการพัฒนาสาธารณูปโภคมากขึ้น โครงการทาเรือน้าํ
ลึกเพิ่มอาชีพใหชุมชนในเกาะ โครงการทาเรือน้ําลึกทําใหรายไดเพิม่ (ภาคผนวก ค, ตารางที่ 15)
2. อายุที่แตกตางกันมีผลกระทบทางทัศนคติดานสาธารณสุขแตกตางกัน ซึ่งพบวา
ในดานสุขภาพกลุมตัวอยางที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป แตกตางจากกลุม อายุ 41-50,31-40,20-30 ป และ
กลุมตัวอยางที่มีอายุ 41-50 ป แตกตางจากกลุม อายุ 20-30 ป และในดานความสุขพบวา กลุม
ตัวอยางที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป แตกตางจากกลุมอายุ 41-50,31-40,20-30 ป (ภาคผนวก ค, ตารางที่
5-8)

48
3. อายุที่แตกตางกันมีผลกระทบทางทัศนคติดานเศรษฐกิจแตกตางกัน
ในขอ
คําถาม โครงการทาเรือน้าํ ลึกสีชังทําใหเกิดการนําเอาเทคโนโลยีใหมที่ทนั สมัยมาใชในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไดอยางเหมาะสม กลุมตัวอยางที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป แตกตางจากกลุม
อายุ 41-50,31-40 ป และขอคําถาม โครงการทาเรือน้ําลึกสีชังทําใหเกิดคาใชจา ยในการอุปโภค
และบริโภคสินคาสูงขึ้น กลุม ตัวอยางทีม่ อี ายุ 20-30 ป แตกตางจากกลุมอายุ 31-40, 41-50 ป
(ภาคผนวก ค, ตารางที่ 17-19)
4. อายุที่แตกตางกันมีผลกระทบทางทัศนคติดานทัศนียภาพแตกตางกัน
ในขอ
คําถาม ชายฝง แนวสัณฐานของเกาะเปลี่ยนแปลง จากสิ่งกอสรางโครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง กลุม
ตัวอยางที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป แตกตางจากกลุมอายุ 20-30,31-40 ป และกลุม อายุ 41-50 ป
แตกตางจากกลุมอายุ 20-30 ป ขอคําถาม ลักษณะน้าํ ทะเลมีการเปลี่ยนแปลง จากการดําเนินการ
ของโครงการทาเรือน้ําลึกสีชงั กลุม ตัวอยางที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป แตกตางจากกลุม อายุ 41-50, 3140, 20-30 ป และกลุม ตัวอยางที่มีอายุ 20-30 ป แตกตางจากกลุม อายุ 41-50 ป ขอคําถาม
โครงการทาเรือน้ําลึกทําลายพืน้ ที่สนั ทนาการและแหลงทองเที่ยว กลุม ตัวอยางทีม่ อี ายุ 51 ปขึ้นไป
แตกตางจากกลุมอายุ 31-40 ป และกลุม ตัวอยางทีม่ อี ายุ 51 ปขึ้นไป แตกตางจากกลุมอายุ 4150, 31-40, 20-30 ป และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 20-30 ป แตกตางจากกลุม อายุ 41-50 ป และขอ
คําถาม สิง่ กอสรางอันเกิดจากโครงการทาเรือน้ําลึกสีชงั สงผลตอทัศนียภาพของเกาะ กลุมตัวอยาง
ที่มีอายุ 31-40 ปขึ้นไป แตกตางจากกลุม อายุ 20-30 ป, 51 ปขึ้นไป และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 3140 ป แตกตางจากกลุม อายุ 41-50 ป (ภาคผนวก ค, ตารางที่ 50-54)
5. ระดับการศึกษาตางกันมีผลกระทบทางทัศนคติดานเศรษฐกิจแตกตางกัน ในขอ
คําถามโครงการทาเรือน้ําลึกสีชังทําใหเกิดการพัฒนาสาธารณูปโภคมากขึ้น พบวากลุมตัวอยางที่
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา แตกตางจากกลุม ตัวอยางที่มกี ารศึกษาระดับ อนุปริญญา และ
ปริญญาตรี และ กลุมตัวอยางระดับมัธยมศึกษา แตกตางจากกลุม ตัวอยางทีม่ ีระดับการศึกษา
อนุปริญญาและปริญญาตรี ขอคําถาม โครงการทาเรือน้ําลึกสีชังเพิม่ อาชีพใหชุมชนในเกาะและ
ขอคําถามโครงการทาเรือน้ําลึกสีชังทําใหรายไดเพิ่ม กลุมตัวอยางที่การศึกษาระดับอนุปริญญา
แตกตางจากกลุมตัวอยางทีม่ ีการศึกษาระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ภาคผนวก ค,ตาราง
ที่ 21-24)
6. ระดับการศึกษาตางกันมีผลกระทบทางทัศนคติดานทัศนียภาพแตกตางกัน ในขอ
คําถาม
เกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและการตั้งถิน่ ฐานจากการดําเนินโครงการ
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ทาเรือน้ําลึกสีชัง กลุม ตัวอยางที่มกี ารศึกษาในระดับประถมศึกษา แตกตางจากกลุม ตัวอยางทีม่ ี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ภาคผนวก ค, ตารางที่ 56 และ 57)
7. อาชีพแตกตางกันมีผลกระทบทางทัศนคติดานเศรษฐกิจแตกตางกัน ขอคําถาม
ปญหาฝุน ละอองจากการขนถายสินคากลางทะเลสงผลเสียตอการทําอาชีพประมงและการ
ทองเที่ยว กลุมตัวอยางทีม่ ีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ แตกตางจากอาชีพ แมบาน,ประมง,
คาขาย,รับจาง และอืน่ ๆ และกลุมอาชีพคาขาย แตกตางจากอาชีพ ประมง ขอคําถามปญหาขยะ
มูลฝอยที่เกิดจากเรือสินคาที่ทอดสมออยูท ะเล ขยะถูกคลื่นลมทะเลพัดเขาฝงเกาะสีชังตองเสีย
คาใชจายในการแกไขมาก กลุมตัวอยางที่มีอาชีพประมง แตกตางจากอาชีพ คาขาย, รับจาง และ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ขอคําถาม โครงการทาเรือน้ําลึกสีชงั ทําใหเกาะสีชังเกิดการพัฒนา
สาธารณูปโภคมากขึ้น กลุม ตัวอยางทีม่ อี าชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ แตกตางจากอาชีพ แมบาน,
ประมง,คาขาย และรับจาง ขอคําถาม โครงการทาเรือน้ําลึกสีชังเพิ่มอาชีพใหชุมชนในเกาะ กลุม
ตัวอยางที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ แตกตางจากอาชีพ ประมง,คาขาย และรับจาง และขอ
คําถาม โครงการทาเรือน้าํ ลึกสีชังทําใหรายไดเพิ่ม กลุมตัวอยางทีม่ ีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แตกตางจากอาชีพ ประมง,คาขาย และรับจาง (ภาคผนวก ค, ตารางที่ 40-45)
8. อาชีพแตกตางกันมีผลกระทบทางทัศนคติดานทัศนียภาพแตกตางกัน ขอคําถาม
ลักษณะน้าํ ทะเลมีการเปลีย่ นแปลง จากการดําเนินการของโครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง กลุมอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ แตกตางจากกลุมอาชีพ ประมง (ภาคผนวก ค,ตารางที่ 65 และ 66)
9. รายไดที่แตกตางกันมีผลกระทบทางทัศนคติดานเศรษฐกิจแตกตางกัน ขอคําถาม
ปญหาฝุน ละอองจากการขนถายสินคากลางทะเล สงผลเสียตออาชีพประมงและการทองเทีย่ ว
ปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดจากเรือสินคาทีท่ อดสมออยูทะเล ขยะถูกคลื่นลมพัดเขาฝงเกาะสีชงั ตอง
เสียคาใชจายในการแกไขมาก และขอคําถาม โครงการทาเรือน้าํ ลึกสีชังเพิม่ ความยุงยากในการ
ประกอบอาชีพประมงเพราะไมสามารถจับปลาบริเวณชายฝง เกาะสีชังได กลุมตัวอยางทีม่ ีรายได
ไมเกิน 5,000 บาท แตกตางจากกลุม ตัวอยางที่มีรายได 5,001 -10,000 , 10,001 – 20,000 บาท
และกลุมตัวอยางที่มีรายได 5,001 – 10,000 บาท แตกตางจากกลุม ที่มีรายได 10,001 – 20,000
บาท (ภาคผนวก ค, ตารางที่ 26-29)
10. ผูที่เกิดบนเกาะสีชังมีผลกระทบทางทัศนคติดานเศรษฐกิจแตกตางจากผูที่ไมได
เกิดบนเกาะสีชง ในขอคําถามโครงการทาเรือน้ําลึกสีชงั เพิม่ อาชีพใหชุมชนในเกาะ และ โครงการ
ทาเรือน้ําลึกสีชังทําใหรายไดเพิ่ม
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11. ระยะเวลาที่อาศัยแตกตางกันมีผลกระทบทางทัศนคติดานเศรษฐกิจแตกตางกัน
ในขอคําถาม ปญหาฝุน ละอองจากการขนถายสินคากลางทะเล สงผลเสียตอการทําอาชีพประมง
และการทองเที่ยว ปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดจากเรือสินคาทีท่ อดสมออยูทะเล ขยะถูกคลื่นลมพัด
เขาฝงเกาะสีชงั ตองเสียคาใชจายในการในการแกไขมาก โครงการทาเรือน้ําลึกสีชังเพิ่มความ
ยุงยากในการประกอบอาชีพประมงเพราะไมสามารถจับปลาบริเวณชายฝง เกาะสีชังได โครงการ
ทาเรือน้ําลึกสีชังทําใหเกาะสีชังเกิดการพัฒนาสาธารณูปโภคมากขึ้น โครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง
เพิ่มอาชีพใหชมุ ชนในเกาะ และโครงการทาเรือน้ําลึกสีชังทําใหรายไดเพิ่ม กลุมผูที่อาศัยอยูบ น
เกาะสีชงั มากกวา 10 ป แตกตางจากกลุม ผูที่อาศัยอยูบ นเกาะ 6-10 ป (ภาคผนวก ค, ตารางที่ 3238)
12. ระยะเวลาที่อาศัยแตกตางกันมีผลกระทบทางทัศนคติดานทัศนียภาพแตกตางกัน
ในขอคําถาม ชายฝง แนวสัณฐานของเกาะเปลีย่ นแปลงจากสิ่งกอสรางโครงการทาเรือน้ําลึกสีชงั
และแนวปะการัง ไดรับผลกระทบจากโครงการทาเรือน้ําลึกสีชัง กลุมผูที่อาศัยอยูบนเกาะสีชงั
มากกวา 10 ป แตกตางจากกลุมผูที่อาศัยอยูบนเกาะ 6-10 ป (ภาคผนวก ค, ตารางที่ 61-63)
13. ผูที่มีตําแหนงในชุมชนมีผลกระทบทางทัศคติดานสาธารณสุขแตกตางจากผูไมมี
ตําแหนงในชุมชน ผลการวัดระดับสุขภาพและระดับความสุขของกลุมตัวอยาง พบวาผูที่มีตาํ แหนง
ในชุมชนมีระดับสุขภาพและระดับความสุขแตกตางจากผูไมมีตําแหนงในชุมชน (ภาคผนวก ค,
ตารางที่ 11)
14. ผูที่มีตําแหนงในชุมชนมีผลกระทบทางทัศนคติดานเศรษฐกิจแตกตางจากผูไมมี
ตําแหนงในชุมชน ในขอคําถามปญหาฝุนละอองจากการขนถายสินคากลางทะเล สงผลเสียตอการ
ทําอาชีพประมงและการทองเทีย่ ว ปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดจากเรือสินคาทีท่ อดสมออยูทะเล ขยะ
ถูกคลื่นลมพัดเขาฝงเกาะสีชงั ตองเสียคาใชจายในการในการแกไขมาก (ภาคผนวก ค, ตารางที่
46)
4.2.6 ขอมูลการปรับตัวและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอําเภอเกาะสีชัง
ผลจากการรวบรวมขอมูลขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยาง
สามารถสรุปไดดังนี้
(ภาคผนวก ค, ตารางที่ 68-70)
1. กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาหนวยงานราชการที่รับผิดชอบโครงการทาเรือน้ําลึก
สีชังใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมเปนอยางดี
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2. กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาควรมีการประชาสัมพันธใหชมุ ชนทองถิน่ รับทราบ
และแสดงความคิดเห็นและควรมีการประสานงานเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมมากขึน้ ทั้งในสวนงาน
ราชการและชุมชน
3. กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาปญหาและอุปสรรคสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอม
เกาะสีชงั อันเนื่องจากโครงการทาเรือน้าํ ลึกสีชังคือ ไมเปดโอกาสใหชมุ ชนเขาไปมีสว นรวม
4. นอกจากปญหาฝุน น้ําเสีย เสียง โครงการทาเรือน้าํ ลึกสีชงั ยังกอใหเกิดปญหา
ขยะจากเรือลากจูงที่จอดรอการขนถายสินคา และ การจอดเรือที่ไมเปนระเบียบ

