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การศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการ
ลดใช้ถุงพลาสติก มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้าน
สวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู ้ความเข้าใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก กับปั จจัยส่ วนบุคคล โดยศึกษาจาก
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี จานวน 398 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึกษา คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ การทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ค่าสถิติไควสแคว์ (Chi-square)
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 51.3 มีอายุ 31-45 ปี
ร้อยละ 32.2 ระดับการศึกษา อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 49 ประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชน ร้อยละ 31.4 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,001 บาท ร้อยละ 28.4 ผลการวิเคราะห์พบว่า
ผูท้ าแบบทดสอบสามารถทาคะแนนได้สูงที่สุดคือ 15 คะแนน จานวน 105 คน และเป็ นจานวนคะแนน
ของคนส่ วนมากในการทาแบบทดสอบในครั้งนี้ ส่ วนคะแนนที่ได้ต่าที่สุดคือ 4 คะแนน มีจานวนผูไ้ ด้
คะแนนนี้จานวน 1 คน ผูท้ าแบบทดสอบส่ วนใหญ่มีระดับความรู ้ความเข้าใจในระดับ มากที่สุด จานวน
281 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.6 ระดับมาก จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.6 ระดับปานกลาง จานวน 18 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.5 และระดับน้อยจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3 ประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 398 คน
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ87.82 และในระดับ
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 12.18 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วยสถิติไควสแคว์ พบว่า เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ARNON CHUENCHOB : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF PEOPLE IN BAN
SUAN MUNICIPALITY ABOUT REDUCING PLASTIC BAGS USE.. ADVISORY COMMITTEE:
VICHIEN TANSIRIKONGKHON, Ph.D. 2021.
A study on knowledge and understanding of people in Ban Suan Municipality about reducing
the use of plastic bags aimed to study the levels of knowledge and understanding of people in Ban Suan
Municipality about reducing the use of plastic bags, and to study the relationship between the levels of
knowledge and understanding and personal factors. The samples consisted of 398 people living in Ban Suan
Municipality. The research instruments were questionnaires, and the statistics used included frequency, mean
values, hypothesis testing with Chi-square.
The results showed that 51.3 percent of the participants were female; 32.2 percent of them were
aged 31-45 years old; 49 percent of them held a diploma or a degree equivalent to Bachelor’s Degree; 31.4
percent of them were private office workers; and 28.4 percent of the participants earned more than 20,001 baht
a month. The analysis revealed that the highest marks the participants scored was 15, and 105 participants
which were considered the majority of the population reached 15 marks. The lowest score was 4 marks, and
one participant got this score. Most of the participants which were 281 people revealed their knowledge and
understanding about reducing the use of plastic bags at the highest level which could be accounted for 70.6
percent; 98 people showed their knowledge and understanding at the high level which could be accounted for
26.4 percent; 18 people showed their knowledge and understanding at the medium level which could be
accounted for 4.5 percent; and only one person showed his/her knowledge and understanding at the lowest level
which could be accounted for 0.3 percent. The samples of 398 people displayed their knowledge and
understanding about reducing the use of plastic bag at the highest level which could be translated in 87.82
percent, while the lowest level could be translated in 12.18 percent. The hypothesis test with Chi-square showed
that gender, age, education level, occupation and monthly income were associated with the levels of knowledge
and understanding of people about reducing plastic bags with statistical significance of 0.05. This was in
accordance with the set hypothesis.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
ถุงพลาสติกมีการใช้เป็ น จานวนมากเพื่อใส่ สินค้าจากตลาด ร้านค้า ร้านสะดวกซื้ อ และ
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต เนื่ องจากมีน้ าหนักเบา ราคาถูก สะดวกต่อการใช้งาน และมีความทนทาน จากการ
สารวจการใช้ถุงพลาสติกทัว่ โลกพบว่า มี การใช้ถุงพลาสติ กถึ ง 5 แสนล้าน – 1 ล้านล้านใบต่อปี
หรื อเฉลี่ยทุก 1 นาทีจะมีการใช้ถุงพลาสติกอย่างน้อย 1 ล้านใบ สาหรับประเทศไทย จากการสารวจ
การใช้ถุงพลาสติกของครัวเรื อนเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าส่ วนใหญ่ร้อย
ละ 70 ได้รับถุงพลาสติกจากห้างสรรพสิ นค้าและร้านสะดวกซื้ อ ตัวอย่างในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
มีขยะที่เก็บขนได้ 8,500 ตันต่อวัน และเป็ นขยะจากถุงพลาสติกประมาณ 1,800 ตันต่อวัน ถึงแม้ขยะ
ถุงพลาสติกจะมีสัดส่ วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับปริ มาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ขยะถุงพลาสติกก่อ
ให้ ปั ญ หาสิ่ งแวดล้อมมากมาย เพราะถุ งพลาสติ ก ย่อยสลายได้ย ากในสิ่ งแวดล้อมต้อ งใช้ระยะ
เวลานานเป็ นร้ อย ๆ ปี บางชนิ ด ต้อ งใช้เวลาเป็ นพัน ปี และการน าไปรี ไ ซเคิ ล ท าได้ย ากเพราะ
ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมักมีการปนเปื้ อนทาให้มีคุณภาพต่าหลังจากใช้งานแล้วถุงพลาสติกส่ วนใหญ่
จะถูกทิ้งเป็ นขยะหรื อเก็บไว้ใช้ใส่ สิ่งของอื่น เช่น ใส่ ขยะในครัวเรื อน แต่ทา้ ยที่สุดแล้วถุงพลาสติกที่
ใช้งานทั้งหมดก็จะถูกทิ้งไปเป็ นขยะ เนื่ องจากถุงพลาสติกมีน้ าหนักเบาเมื่อทิ้งแล้วมักจะปลิวไปยัง
ที่ต่าง ๆ ทาให้เกิดความสกปรกต่อ ชุมชน ทา ให้ท่อระบายน้ าอุดตัน และยังพบว่าสัตว์จานวนมาก
โดยเฉพาะสัตว์น้ าที่เข้าใจผิดกินขยะถุงพลาสติกเข้าไปเป็ นอาหารอีกด้วยถุงพลาสติกส่ วนใหญ่ผลิต
จากโพลีเอทธิ ลีนที่ได้มาจากการกลัน่ ลาดับส่ วนน้ ามันดิบ เพื่อแยกเอาสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
และผ่านกระบวนการแยกสลายจนได้เป็ นสารประกอบขนาดเล็ก เช่น ก๊าซเอทธิลีนและโพรพิลีน
ซึ่งใช้เป็ นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชนิ ดต่าง ๆ ถุงพลาสติกมีท้ งั ชนิ ดเนื้ อบางใสที่ผลิตจากโพลี
เอทธิ ลีนความหนาแน่ นสู ง (High-Density Polyethylene หรื อ HDPE) ได้แก่ ถุงพลาสติกหู หิ้วที่ใช้
ใส่ ของจากซุ ป เปอร์ ม าร์ เก็ตหรื อร้ านสะดวกซื้ อ และชนิ ดหนาทึ บ ที่ ผลิ ตจากโพลี เอทธิ ลี นความ
หนาแน่นต่า (Low-Density Polyethylene หรื อ LDPE) ถุงพลาสติ กชนิ ดเนื้ อบางที่มีความหนาน้อย
กว่า 0.03 มิ ล ลิ เมตร ที่ ผ ลิ ต จากโพลี เอทธิ ลี น ความหนาแน่ น สู งมัก เป็ นชนิ ด ที่ ก่ อให้ เกิ ด ปั ญ หา
สิ่ งแวดล้อม เพราะจะถูกใช้เพียงครั้งเดียวและไม่สามารถนาไปรี ไซเคิลได้ ในประเทศต่าง ๆ พบว่ามี
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การใช้ถุงพลาสติกเป็ นจานวนมาก เช่น ประเทศออสเตรเลียมีการใช้ถุงพลาสติก 6,000 ล้านใบต่อปี
และ 3,900 ล้า นใบต่ อ ปี ในปี พ.ศ. 2545 และ 2550 ตามล าดับ ประเทศไอซ์ แ ลนด์ มี ก ารใช้
ถุงพลาสติก 1,200 ล้านใบ/ปี และสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ถุงพลาสติกมากถึง 3,000 ล้านใบ
ต่อวัน
อันเนื่ องมาจากที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปัญหาต่อเนื่ องอันมาจากขยะพลาสติกมากมาย
ทาให้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 เป็ นต้นไป จะงดการให้บริ การถุงพลาสติกหู หิ้วหรื อถุงก๊อบแก๊บ ที่มี
ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน เป็ นพลาสติ ก ที่ ใช้แบบครั้ งเดี ย วทิ้ ง (Single - use plastic) ส่ วน
ถุงพลาสติกแบบอื่น เช่น ถุงร้อนใส่อาหาร ใส่ขา้ วแกง ก๋ วยเตี๋ยว หรื อพลาสติกที่หุม้ อาหาร หรื อของ
แช่แข็ง รวมทั้งถุงพลาสติกหู หิ้วหนาๆ ที่สามารถนากลับมาใช้ซ้ าได้ ยังคงใช้ได้ต่อไป จนกว่าจะมี
วัส ดุ ที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มมาใช้ท ดแทนได้อ ย่า งเพี ย งพอ ซึ่ งได้รั บ ความร่ วมมื อ จากภาคี
เครื อข่ายภาคเอกชน ห้างสรรพสิ นค้า ศูนย์การค้า ซู เปอร์ มาเก็ต ตลอดจนร้านสะดวกซื้ อกว่า 75
บริ ษ ทั ทัว่ ประเทศ และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ มาร่ วมกันขับเคลื่ อนนโยบายนี้ ทั้งนี้ จากผล
สารวจดุสิตโพลที่ผ่านมาประชาชน ถึงประมาณ ร้อยละ 90 เห็นด้วยกับนโยบายงดแจกถุงฯ และมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองกันบ้างแล้ว ทั้งนี้ ในส่ วนของห้างร้าน ผูป้ ระกอบการทุกแห่ งได้
เตรี ยมมาตรการรองรับ ที่ยงั คงคานึ งถึงผลกระทบและอานวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด
อาทิ การเตรี ย มบริ ก ารถุงกระดาษ หรื อถุงผ้าจาหน่ ายในราคาที่ ไม่แพง หรื อหากจาเป็ นต้องรั บ
ถุงพลาสติกหู หิ้ว ลูกค้าต้องเสี ยค่าใช้จ่าย โดยนาเงินที่ได้เข้าร่ วมกองทุนด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อบริ จาค
ให้กบั โรงพยาบาลหรื อมูลนิธิต่างๆ ต่อไป รวมทั้งการให้แต้มสะสมคะแนน เมื่อไม่รับถุง เป็ นต้น
ด้วยเหตุ น้ ี ผูว้ ิจัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาความรู ้ ค วามเข้าใจของประชาชนในเขต
เทศบาลเมื องบ้านสวนเกี่ ย วกับ การลดใช้ถุงพลาสติ ก ว่ามี ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การลดใช้
ถุงพลาสติกหรื อไม่อย่างไร และเพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ดีต่อองค์กรในภาพรวมต่อไป

3

คาถามวิจัย
1. ความรู ้ค วามเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมื องบ้านสวนเกี่ ยวกับ การลดใช้
ถุงพลาสติก อยูใ่ นระดับใด
2. ปั จจัยส่ วนบุ คคลมี ความสัมพันธ์กับระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก หรื อไม่

สมมติฐานการวิจัย
1. เพศมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้าน
สวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
2. อายุมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้าน
สวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
3. ระดับ การศึ ก ษามี ค วามสัม พัน ธ์กับ ระดับ ความรู ้ ความเข้าใจของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
4. อาชีพมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
5. รายได้ต่ อเดื อ นมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ระดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ได้ขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาล
เมื อ งบ้า นสวนเกี่ ย วกับ การลดใช้ถุ ง พลาสติ ก และได้ผ ลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระดับ ความรู ้
ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมื องบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกจาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
2. ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ สามารถนาไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผน
พัฒนา และส่งเสริ มการรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกในเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มากที่สุด และเป็ น
ประโยชน์กบั ผูท้ ี่สนใจ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับลดใช้ถุงพลาสติก
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้ า นเวลา : ศึ ก ษาและเก็ บ ข้ อ มู ล ในช่ ว งเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2564 ถึ ง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
2. ขอบเขตด้านพื้ นที่ : เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี
3. ขอบเขตด้านเนื้ อหา : การศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาล
เมื อ งบ้า นสวนเกี่ ย วกับ การลดใช้ถุ งพลาสติ ก ผูว้ ิ จัย ได้วิ เคราะห์ ร ะดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจของ
ประชาชนที่เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก ที่ แ ตกต่ า งกั น ของประชาชนในเทศบาลเมื อ งบ้ า นสวน อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดชลบุรี

นิยามศัพท์ เฉพาะ
เทศบาล หมายถึง เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ความรู ้ความเข้าใจ หมายถึง ความทรงจาในเรื่ องราว ข้อเท็จจริ ง รายละเอียดต่าง ๆ และ
ความสามารถในการนาความรู ้ที่เก็บรวบรวมมาใช้ดดั แปลง อธิ บายเปรี ยบเที ยบในเรื่ องนั้น ๆ ได้
อย่างมีเหตุผล และความรู ้ความเข้าใจเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและรวมถึงการนาความรู ้ความเข้าใจ
ไปใช้ในสถานการณ์จริ งได้ตามขั้นตอน ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็ นสาคัญ
ประชาชน หมายถึง บุคคลที่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ประกอบด้วยประชาชนตั้งแต่หมู่ 1 – 14
เพศ หมายถึง เพศของประชาชนในเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่ ง
จะจาแนกเป็ น 2 เพศ คือ เพศชายและเพศหญิง
อายุ หมายถึง อายุของประชาชนในเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่ ง
จาแนกเป็ น
1. อายุนอ้ ยกว่าหรื อเทียบเท่า 30 ปี
2. อายุ 31 – 45 ปี
3. อายุ 46 – 60 ปี
4. อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป
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ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของประชาชนในเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจาแนกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริ ญญาหรื อ
เทียบเท่า ปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาตรี
อาชี พ หมายถึง อาชีพของประชาชนในเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัด ซึ่ ง
จาแนกเป็ น 6 อาชี พ ได้แก่ เกษตรกร รั บจ้างทัว่ ไป ค้าขาย/ธุ รกิ จส่ วนตัว ข้าราชการ/รั ฐวิส าหกิ จ
พนักงานบริ ษทั เอกชน และอาชีพอื่นๆ
รายได้ต่อเดือน หมายถึง รายได้ต่อเดือนของประชาชนในเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจาแนกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
1. ต่ากว่า 10,000 บาท
2. ตั้งแต่ 10,001 – 15,000 บาท
3. ตั้งแต่ 15,001 – 20,000 บาท
4. ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับ
การลดใช้ถุงพลาสติก ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ
2. แนวคิดถุงพลาสติกกับสภาวะโลกร้อน
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการลดใช้พลาสติก
4. บริ บทพื้นฐานของเทศบาลเมืองบ้านสวน
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
6. กรอบแนวคิดในการวิจยั

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความรู้ความเข้ าใจ
ความรู ้ เกิ ด จากประสบการณ์ ต่ าง ๆ ที่ เข้ามาในชี วิต ของบุ ค คล แบ่ งออกเป็ น เรี ย นรู ้
จากประสบการณ์ ธรรมชาติ คือ เรี ยนรู ้ จากเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ไม่มีผูใ้ ด
ทาให้เกิด เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ความแห้งแล้ง และประสบการณ์ทางสังคม คือ เรี ยนรู ้
จากเหตุก ารณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นจากการกระท าของสมาชิ ก ในสั งคมที่ มีค วามสั มพันธ์ต่อกันหรื อ
เป็ นเรื่ องต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม เช่น การเดินขบวนของประชาชน ขับไล่นายกรัฐมนตรี การย้ายถิ่น
ของชาวชนบทไปท างานกรุ งเทพฯ เป็ นต้น ดังนั้นมนุ ษ ย์จึงต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปั ญ หาที่
เกิ ด ขึ้ น ความรู ้ ที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นข้อ เท็ จจริ งทางธรรมชาติ และปรากฏการณ์ ท างสั ง คม ซึ่ งมี พ้ื น ฐาน
แตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่
1. ความรู ้ ท ั ศ นะของบุ ค คลย่ อ มมี ค วามรู ้ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานความสามารถแตกต่ า งกั น
จากบุคคลที่ประกอบอาชี พแตกต่างกัน เช่น ชาวนา ชาวสวน พ่อค้า นักธุ รกิจและชาวบ้า นทัว่ ไป
ดังนั้นการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมน้อยที่สุด
ซึ่งจะพบเห็นได้ดว้ ยตนเองตามพื้นฐานของแต่ละบุคคล
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2. ความรู ้ ใ นทัศ นะนั ก วิ ช าการ เนื่ อ งจากความรู ้ ใ นฐานะนั ก วิ ช าการ จะเป็ นเรื่ อ ง
ข้อเท็จจริ งที่สามารถพิสูจน์ได้และมีเหตุผล เที่ยงตรงและเชื่อถือได้เป็ นวิทยาศาสตร์ มีองค์ความรู ้
และเป็ นความคิดรวบยอด มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมเป็ นส่วนมาก ความรู ้แต่ละสาขาวิชาย่อมแตกต่าง
กัน ไป บุ ค คลต่ างสาขาอาจไม่ เข้าใจได้ลึก ซึ้ งเท่ ากับ บุ ค คลในสาขาวิ ช านั้น ยุ่งบุ ค คลธรรมดายิ่ง
ไม่เข้าใจแนวคิดของนักวิชาการได้
3. ความรู ้ในทัศนะนักปฏิบัติบุคคลที่เป็ นนักปฏิบตั ิส ามารถนาความรู ้ของนักวิชาการ
ไปปฏิบตั ิให้เป็ นจริ งได้ เช่น นายอาเภอ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด นักลงทุน ในทัศนะของ
นักปฏิบตั ิ จึงเกี่ยวข้องกับความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งธรรมชาติและสังคม ที่สามารถอธิบาย
และนาไปใช้ได้ จึงเห็นได้วา่ นักปฏิบตั ิมีความสาคัญยิง่ ที่จะต้องเชื่อมโยงความรู ้ระหว่างนักวิชาการ
และบุ คคลทั่วไป ซึ่ งเป็ นกระบวนการของความรู ้ ที่นามาวิเคราะห์และสั งเคราะห์ แล้วก่ อให้เกิ ด
ความเข้าใจ เพื่อนาไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
จากทัศนะของบุคคลทัว่ ไป นักวิชาการและนักปฏิ บตั ิ สามารถแสดงเปรี ยบเที ยบและ
ยกตัวอย่าง เพื่อประกอบความเข้าใจในเรื่ องความหมายของความรู ้ได้
1. ความหมายของความรู ้ความเข้าใจ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของความรู ้ความเข้าใจไว้ดงั นี้
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกี ยรติ (2553) กล่าวว่า คาว่าความรู ้ ความเข้าใจ สามารถแยกออกได้
เป็ น 2 คา คือ ความรู ้ และ ความเข้าใจ ซึ่งแต่ละคาสามารถให้ความหมายได้ ดังนี้
ความรู ้ หมายถึง ข้อเท็จจริ ง กฎเกณฑ์ และรายละเอียดของเรื่ องราวและการกระทาต่าง ๆ
ที่บุคคลได้ประสบมาและเก็บสะสมไว้เป็ นความจาที่สามารถถ่ายทอดต่อ ๆ ไปได้ และสามารถวัด
ความรู ้ได้โดยการระลึกถึงเรื่ องเหล่านั้นแล้วแสดงออกมา
ความเข้าใจ หมายถึ ง ความสามารถจับใจความส าคัญ ของเรื่ องราวต่าง ๆ ได้ท้ งั ภาษา
รหัส สัญลักษณ์ ทั้งรู ปธรรมและนามธรรม เป็ นแบ่งเป็ น 3 ลักษณะ คือ การแปลความ การตีความ
และการขยายความ
1. การแปลความ หมายถึ ง ความสามารถในการจับ ใจความให้ ถู ก ต้อ งกับ สิ่ ง ที่ สื่ อ
ความหมายหรื อความสามารถในการถ่ายเทความหมายจากภาษาหนึ่ งไปสู่ อีกภาษาหนึ่ ง หรื อจาก
การสื่ อสารรู ปแบบหนึ่งไปสู่อีกรู ปแบบหนึ่ง

8
2. การตีความ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย หรื อแปลความหมายของหลาย ๆ สิ่ ง
มาเรี ยบเรี ยง โดยจัดระเบี ยบ สรุ ปยอดเป็ นเนื้ อความใหม่ โดยยึดเนื้ อหาเดิมเป็ นหลักไม่ตอ้ งอาศัย
หลักเกณฑ์อื่นใดมาใช้
3. การขยายความ หมายถึง ความสามารถที่จะขยายเนื้อหา ข้อมูลที่รับรู ้มาให้มากขึ้นหรื อ
เป็ นความสามารถในการทานาย หรื อคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างดี โดยอาศัยข้อมูลอ้างอิง
หรื อแนวโน้มที่เกินเลยจากข้อมูล
สนั่น บุญคะสี ทา (2552, หน้า 9-10) กล่าวว่า ความรู ้และความเข้า ใจเป็ นสิ่ งที่สาคัญเพื่อ
แสวงหาคาตอบ หรื อสิ่ งที่ ตนเองสงสัย ถ้าอธิ บายกว้าง ๆ รู ้ หมายถึง แจ้ง เข้าใจ ทราบ ส่ วนเข้าใจ
หมายถึง รู ้เรื่ อง รู ้ความหมาย ดังนั้น ความรู ้ความเข้าใจจึงเป็ นการรู ้แจ้ง เข้าใจ หรื อรู ้ความหมายใน
สิ่ งที่ตนเองยังไม่รู้หรื อยังสงสัยอยู่ และการที่จะรู ้และเข้าใจได้น้ นั มนุ ษย์จะมีพฒั นาการของตนเอง
ในการใช้ความสามารถใช้ความคิด กลายเป็ นพัฒนาการของสติปัญญา เพื่อใช้แก้ปัญหา แบ่งเป็ น
ลาดับขั้น 6 ขั้น คือ
1. ความรู ้ (Knowledge) เป็ นขั้นแรกของพฤติ กรรมที่ เกี่ ยวข้องกับความสามารถในการ
จดจา การนึกได้ การมองเห็น หรื อการได้ยนิ ได้ฟัง โดยที่ความรู ้ในขั้นนี้จะประกอบไปด้วย คาจากัด
ความ ความหมาย ข้อเท็จจริ ง ทฤษฎี กฎโครงสร้าง วิธีการแก้ปัญหา เป็ นต้น ซึ่ งกล่าวได้ว่าความรู ้น้ ี
เป็ นเรื่ องของการจาได้ หรื อระลึกได้ โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนและไม่ตอ้ งใช้สมอง
มากนัก
2. ความเข้าใจ (Comprehension) เป็ นพฤติ กรรมต่ อมาจากความรู ้ ขั้นตอนนี้ จะต้องใช้
ความสามารถทางสมอง และทักษะในขั้นที่ สูงขึ้นจนถึ งระดับ ของ “การสื่ อความหมาย” ซึ่ งอาจ
ทาได้ท้ งั การใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรื อการใช้สัญลักษณ์ มักเกิ ดขึ้นหลังจากที่ บุคคลได้รับ
ทราบข่าวสารต่าง ๆ แล้ว โดยการฟั ง เห็น อ่าน หรื อเขียนก็ได้ ฯลฯ ความเข้าใจนี้ อาจจะแสดงออก
ในรู ้ของการใช้ทกั ษะ หรื อการแปลความหมายต่าง ๆ เช่น การบรรยายข่าวสารโดยใช้คาพูดของ
ตนเองหรื อการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ งโดยคงความหมายเดิมเอาไว้ หรื อ
อาจเป็ นการแสดงความคิดเห็นหรื อข้อสรุ ป หรื อคาดคะเนได้เช่นกัน
3. การนาความรู ้ไปใช้ (Application) ขั้นนี้ จะต้องอาศัยความสามารถหรื อทักษะทางด้าน
ความเข้า ใจดัง กล่ า วมาแล้ว การน าความรู ้ น้ ี ไปใช้ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ งคื อ การแก้ปั ญ หานั่ น เอง
ซึ่ งมี ข้ นั ตอนต่ าง ๆ 6 ขั้นตอน คื อ การรั บ รู ้ ปั ญ หา ปรั บ ปรุ งปั ญ หา จัดปั ญ หาออกเป็ นหมวดหมู่
เลือกทฤษฎีความคิดที่เหมาะสม ใช้ทฤษฎีความคิดนั้นและแก้ปัญหา
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4. การวิเคราะห์ (Analysis) ความสามารถในการวิเคราะห์ ซึ่ งเป็ นพฤติ กรรมที่ ช่วยให้
สามารถแยกภาพรวมออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่เด่นชัดขึ้น อาจแบ่งเป็ นขั้นย่อย ๆ ได้
3 ขั้น คือ
4.1 ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบของปัญหาออกเป็ นส่วน ๆ
4.2 ความสามารถในการเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ
4.3 ความสามารถในการมองเห็นหลักของการผสมผสาน ปัญหาที่มีองค์ประกอบย่อย
มากมาย
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึ ง ความสามารถในการนาเอาส่ วนประกอบย่อย
หลาย ๆ ส่ วนมารวมกัน เป็ นกรอบโครงสร้างที่ แน่ ชัด โดยทัว่ ไปแล้วความสามารถนี้ จะเกิ ดจาก
การนาเอาประสบการณ์ในอดีตมารวมกับประสบการณ์ในปั จจุบนั และนามาสร้างเป็ นกรอบที่มี
ระเบี ย บแบบแผน ความสามารถในการสั ง เคราะห์ ที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของพฤติ ก รรม ที่ ก่ อให้ เกิ ด
ความคิ ดสร้ างสรรค์ หรื อความคิ ดริ เริ่ ม จึ ง ต้องอาศัยความสามารถขึ้ นต่ าง ๆ หลายขั้น ดังกล่ า ว
มาแล้ว กล่ าวคื อ จะต้อ งมี ค วามเข้าใจการน าความรู ้ ไ ปใช้ และความสามารถในการวิ เคราะห์
ประกอบกัน
6. การประเมินผล (Evaluation) ความสามารถในการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการให้ค่า
ต่ อ ความรู ้ หรื อข้อ เท็ จ จริ ง ต่ า ง ๆ ซึ่ งจะต้อ งใช้ เกณฑ์ ห รื อ มาตรฐานอย่ า งใดอย่ างหนึ่ งเป็ น
ส่ วนประกอบในการประเมิ น ผล มาตรฐานนี้ อาจจะออกมาทั้งในเชิ งคุ ณ ภาพและปริ ม าณ และ
มาตรฐานที่ ใ ช้ น้ ี อาจจะมาจากการที่ บุ ค คลนั้ นตั้ ง ขึ้ นเองหรื อมาจากมาตรฐานที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว
ความสามารถในการประเมิ นผลนอกจากจะเป็ นความสามารถขั้นสุ ดท้ายแล้ว ยังเป็ นตัวเชื่ อมที่
สาคัญของพฤติกรรมด้านอื่น ๆ อีกด้วย ความสามารถในการประเมินผลนี้ ไม่จาเป็ นตาต้องเกิดขึ้น
ในขั้นสุ ดท้ายเสมอไป แต่อาจจะอยูใ่ นทุกขั้นตอนของความสามารถหรื อทักษะต่าง ๆ
กล่ า วโดยสรุ ป ความรู ้ ค วามเข้า ใจ หมายถึ ง ความทรงจ าในเรื่ อ งราว ข้อ เท็ จ จริ ง
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ และความสามารถในการน าความรู ้ ที่ เก็ บ รวบรวมมาใช้ ดัด แปลง อธิ บ าย
เปรี ยบเทียบในเรื่ องนั้น ๆ ได้อย่างมีเหตุผล และความรู ้ความเข้าใจเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ
รวมถึ ง การน าความรู ้ ค วามเข้า ใจ ไปใช้ ใ นสถานการณ์ จ ริ งได้ ต ามขั้ น ตอน ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็ นสาคัญ
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แนวคิดถุงพลาสติกกับสภาวะโลกร้ อน
ความเกี่ ยวโยงระหว่างการใช้ถุ งพลาสติ กกับ โลกร้อนคือ ยิ่งมี ก ารใช้ถุงพลาสติ ก มาก
เท่ าไหร่ ปริ ม าณก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ถู ก ปล่ อยสู่ ช้ ัน บรรยากาศโลก จากการเผาไหม้ใ น
กิจกรรมการผลิต และเผาทาลายถุงพลาสติกก็จะยิ่งสู งมากขึ้น ตามมาด้วยปัญหามากมายจากมลพิษ
ถุงพลาสติกมีผลทาให้เกิดภาวะโลกร้อน ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี หากนาไปเผาก็จะทาให้
เกิ ด สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน ซึ่ งท าให้ เกิ ด มลภาวะท าให้ โ ลกร้ อ น และการใช้ ถุ ง ผ้า
จะช่ วยลดการปนเปื้ อนของสารก่ อ มะเร็ ง และหากทุ ก คนหัน มาใช้ถุงผ้าเพี ยงสั ป ดาห์ ล ะ 1 วัน
จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุง/ปี
ทั้งนี้ ปั จจุบนั (เดือน กันยายน พ.ศ. 2550) กรุ งเทพมหานคร (กทม.) ต้องเก็บขยะมากถึง
85,00 ตัน/วัน เป็ นถุงพลาสติกถึงร้อยละ 21 หรื อ 1,800 ตัน/วัน ดังนั้น หากเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายการเก็บขยะได้วนั ละ 1.78 ล้านบาท/วัน หรื อคิดเป็ น 650 ล้านบาท/ปี
ถึ ง เวลานี้ คงไม่ มี ใ ครปฏิ เสธแล้ว ว่ า ไม่ รู้ จัก ปรากฏการณ์ ส าคัญ ของโลกที่ เรี ย กว่ า
ภาวะโลกร้อน (Global warming) ปี ที่ผ่านมา ภาคเหนื อและภาคอีสานของประเทศไทยต้องเผชิ ญ
กับอากาศหนาวจัดกว่าหลายปี ที่ผ่านมา ขณะที่ภาคกลางประสบกับปัญหาน้ าท่วมหนักอย่างที่ไม่เคย
เจอมาก่อน ส่ วนภาคใต้ก็เจอกับพายุที่รุนแรงขึ้น
เมื่อเดือนกุ มภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ (IPCC) ซึ่ งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์กว่า 2,500 คน จาก 130 ประเทศ ได้พบข้อสรุ ป
อย่างชัดเจนแล้วว่า สาเหตุของปั ญหาโลกร้อน นั้น ร้อยละ 90 มาจากการที่ มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิง
ฟอสซิ ล ซึ่ งส่ งผลให้ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ข้ ึนสู่ ช้ นั บรรยากาศมากเกิ นไป จนความร้อนจาก
พื้นโลกไม่สามารถสะท้อนออกนอกโลกได้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอย่างรุ นแรง
ไปทัว่ โลก
ความจริ งเกี่ยวกับพลาสติก
ถุงพลาสติกเป็ นสิ่ งประดิษฐ์สุดวิเศษ น้ าหนักเบา ในยุค 1960 ซึ่ งพัฒนาขยายผลมาจาก
เซลลูลอยด์ ที่สังเคราะห์ข้ นึ จากความต้องการหาวัสดุทดแทนงาช้าง ในการผลิตลูกบิลเลียดในช่วงปี
1868
ถุงพลาสติกเป็ นของใช้ยอดนิ ยมของคนทัว่ โลก ในปั จจุบนั มียอดการใช้ 5 แสนล้านถึง
ล้านล้านใบ ต่อปี หรื อเฉลี่ยทุก 1 นาที มีการใช้ถุงหิ้ วอย่างน้อย 1 ล้านใบ และจานวน 5 แสนล้านใบ
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นี้ ต้องใช้พลังงานการผลิตจากน้ ามันจานวน 9 พันล้านลิตร เทียบให้ชดั เจนขึ้นคือ พลังงานที่ใช้ผลิต
ถุงพลาสติก 8.7 ใบ สามารถเปลี่ยนเป็ นน้ ามันให้รถวิ่งได้ไกล 1 กิโลเมตร
ถุงพลาสติกหู หิ้ว แม้จะเป็ นชนิ ดที่นาไปรี ไซเคิลได้ แต่ปัจจุบนั มีการนากลับไปรี ไซเคิล
น้อยมากเมื่ อเที ยบกับจานวนที่ ผลิตออกไป มี ผลการสารวจพบว่าทุกตารางกิโลเมตรทัว่ โลกจะมี
ขยะพลาสติกราว 46,000 ชิ้น ทุกปี ผูค้ นจับจ่ายซื้ อของทัว่ โลกใช้ถุงพลาสติก 10,000 ล้านใบต่อปี
ซึ่งจะต้องใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 1,000 ปี
ถุงพลาสติก 1.6 ล้านใบ นาไปเรี ยงเป็ นเส้นรอบวงโลกได้ 1 รอบ
ถุ งพลาสติ ก ที่ ค นไทยใช้ใ นหนึ่ งปี นั้น ถ้าเอามาต่ อ กัน จะได้เป็ นระยะทางเท่ ากับ การ
เดินทางไปกลับดวงจันทร์ถึง 7 รอบเลยทีเดียว
ถุง พลาสติ ก ที่ เราใช้รองรั บ สิ น ค้าและอาหาร ผลิ ตจากเม็ดพลาสติ ก ในอุต สาหกรรม
ปิ โตรเคมีที่ใช้เชื้ อเพลิงฟอสซิ ลเป็ นวัตถุดิบ การผลิตถุงพลาสติกสามารถทาได้รวดเร็ วในปริ มาณ
มาก และด้วยต้นทุนที่ต่า เมื่อนามาใช้จะมีอายุการใช้งานที่ ส้ ัน และส่ วนใหญ่เป็ นการใช้งานเพียง
ครั้งเดี ยว โดยเฉพาะถุ งขนาดเล็ก และบาง ถุงที่ ผ่านการใช้งานแล้วและถูกนาไปทิ้งเป็ นภาระใน
การเก็บขนและจัดการเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากคุณลักษณะที่บางเบา และมีปริ มาณมากที่ปะปนกับ
มูลฝอยประเภทอื่น ๆ จะทาให้การย่อยสลายมูลฝอยเป็ นไปได้ยากมากยิง่ ขึ้น
ถุงพลาสติ ก มี ผลท าให้เกิ ดภาวะโลกร้อน ซึ่ งถุงพลาสติ ก 1 ใบ ต้องใช้เวลาย่อยสลาย
ประมาณเฉลี่ ย ถึ ง 450 ปี หากน าไปเผาก็ จ ะท าให้ เกิ ด สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน ซึ่ งท าให้
เกิ ด มลภาวะท าให้ โ ลกร้ อ น และการใช้ ถุ ง ผ้า จะช่ ว ยลดการปนเปื้ อนของสารก่ อ มะเร็ ง และ
หากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านปี
ปัญหาจากการใช้ถุงพลาสติก
ประโยชน์เพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆ ของถุงพลาสติกได้ทาให้เกิดโทษต่อระบบนิเวศ
และชีวิตของผูบ้ ริ โภคต่อเนื่ องกว้างขวางและยาวนาน ในแต่ละสัปดาห์คนไทยนาถุงพลาสติกกลับ
บ้านมากกว่า 100 ล้านถุง หรื อมากกว่า 5,000 ล้านถุงในแต่ละปี การนาถุงพลาสติกไปใช้ซ้ าอาจทา
ให้เกิดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้ถุงพลาสติกใส่ ขยะมูลฝอย จะทาให้
เกิดการแปรสภาพขยะมูลฝอยในภาวะที่ ขาดอากาศ เป็ นผลให้ เกิดก๊าซชี วภาพที่ เป็ นต้นเหตุของ
การเกิดภาวะเรื อนกระจกและทาให้โลกร้อน
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ถุงพลาสติกที่ปนเปื้ อนในสิ่ งแวดล้อมได้ทาให้เกิดปัญหาที่สาคัญคือ
เป็ นอันตรายต่อระบบนิ เวศสิ่ งมี ชีวิตทั้งในน้ าและบนบกมี การรายงานถึ งขยะปริ มาณ
มหาศาลที่ลอยอยูใ่ นมหาสมุทรแปซิฟิค ที่ส่วนใหญ่เก้าสิ บกว่าเปอร์เซ็นต์เป็ นพลาสติก ทุก 1 ตาราง
ไมล์ จะพบถุ ง พลาสติ ก 46,000 ใบ ลอยอยู่ใ นมหาสมุ ท ร ซึ่ งส่ ง ผลให้ แ ต่ ล ะปี มี น กทะเลตาย
1 ล้านตัว และมีสัตว์ทะเลอื่นๆ จานวน 100,000 ตัว เช่น เต่าทะเล ปลาโลมา วาฬ เพนกวิน และ
ปลาอีกนับไม่ถว้ น ต้องตายจากการกินพลาสติก เพราะคิดว่าเป็ นอาหาร รายงายของนักวิทยาศาสตร์
พบเศษพลาสติกในสิ่ งมี ชีวิต เช่น หนอนทะเล แมงกระพรุ น โดยเศษขยะพลาสติกจะพันตัวสัตว์
(เช่น เชือก แหและอวน เป็ นต้น) เศษที่ เล็กลงมาก็ถูกกิ นโดยสัตว์ทะเลและนกทะเลหรื อสิ่ งมีชีวิต
อื่ น ๆ สั ต ว์เหล่ านี้ ไม่ ต ายเพราะพลาสติ ก แต่ จะตายเพราะท้อ งจะเต็ ม กิ น อาหารไม่ ไ ด้อี ก และ
ขาดสารอาหารตาย เมื่อกล่าวถึงพลาสติกแทบไม่มีทางย่อยสลายได้เลย เพียงแต่ว่าแตกตัวลงเป็ น
ชิ้นพลาสติกที่เล็กกว่าเดิมเท่านั้น และที่น่ากลัวก็คือ พลาสติกยิง่ เล็กก็ยงิ่ เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับการลดการใช้ พลาสติก
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากพลาสติก
ผลกระทบต่อสุ ขภาพ สารพิษในพลาสติกแม้จะยังไม่ถูกพิจารณาให้เป็ นปัญหาหลักของ
ระบบสาธารณะสุ ข แต่การใช้งานผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่ไม่ถูกต้องและไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้อง กับอาหารและเครื่ องดื่มอาจนามาซึ่ งการสะสมสารพิษและความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคเรื้ อรัง
ต่ าง ๆ ของผู บ้ ริ โภค สารประกอบบางชนิ ดที่ เป็ นสาเหตุ ข องการเกิ ด โรค ได้แก่ สารพาทาเลต
(Phthalate) สาร Vinyl chloride สาร Styrene สาร Bisphenol A และสาร Formaldehyde (ศุ ลี พ ร
แสงกระจ่าง, ปัทมา พลอยสว่าง และปริ ณดา พรหมหิตาธร, 2556)
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
1. ก่ อให้เกิ ดมลภาวะทางน้ าจากการเพิ่ มของค่ าความต้องการออกซิ เจนทางชี วเคมี
และค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี
2. เกิดการปนเปื้ อนของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายของพลาสติกย่อยสลายได้ใน
สภาวะแวดล้อม
3. เกิดมลภาวะจากขยะอันเนื่องมาจากการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ถูกทิ้ง
หรื อตกลงในสิ่ งแวดล้อมที่มีสภาวะไม่เหมาะสมต่อการย่อยสลาย
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4. ความเป็ นพิษของคอมโพสท์ที่ได้จากการหมักพลาสติดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
เนื่องจากการ มีสารตกค้าง หรื อใช้สารเติมแต่งที่มีความเป็ นพิษ และส่ งผลกระทบต่อพืชและสัตว์ ที่
อาศัยอยูใ่ นดิน
5. เกิดสารประกอบที่ไม่ยอ่ ยสลาย
6. เกิ ด การตกค้า งของสารเติ ม แต่ ง ที่ เติ ม ลงในพลาสติ ก ที่ ย่ อ ยสลายได้ (ศุ ลี พ ร
แสงกระจ่าง, ปัทมา พลอยสว่าง และปริ ณดา พรหมหิตาธร, 2556, หน้า 42)
ดังนั้น การรับรู ้อนั ตรายที่ เกิดจากพลาสติ ก หมายถึง สารเคมีที่ใช้ในการผลิตพลาสติก
ส าหรับ นามาใช้เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ต่าง ๆ เช่ น ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ใช้ส าหรับบรรจุ อาหาร แล้วเกิ ดการใช้ที่
ไม่ถูกวิธีจนทาให้สารเคมีต่าง ๆ ที่ อยู่ในพลาสติกออกมาการปนเปื้ อนกับอาหารซึ่ งอาจก่อให้เกิ ด
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภค อีกทั้งสารเคมีที่อยู่ในพลาสติกยังส่ งผลสิ่ งแวดล้อมให้เกิดภาวะโลกร้อนและ
มลภาวะเป็ นพิษ
2. พฤติกรรมการเลือกใช้สิ่งทดแทนพลาสติกของผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าและเลือกใช้บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่คานึ งถึ งสิ่ งแวดล้อมนั้นจะช่วย
ก่ อให้เกิ ด การลดปริ ม าณขยะได้ อันเนื่ องมาจากการเลื อกใช้สิ่งของที่ ส ามารถย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
1. พฤติ ก รรมการคิ ด ก่ อนซื้ อ ทุ ก ครั้ งที่ คิ ดจะซื้ อของให้ ล องสั งเกตดู ว่า เราจะช่ ว ย
ลดขยะได้อย่างไร คิดก่อนที่จะซื้ อ เปลี่ยนความคิดเรื่ องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
2. การเลือกซื้ อของที่รีไซเคิลได้ ด้วยการเลือกซื้ อของโดยคานึ งถึงประโยชน์ใช้สอย
ของบรรจุภณ
ั ฑ์
3. เลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง เพื่อลดปริ มาณขยะและช่วยอนุ รักษ์ทรัพยากรของโลก
ได้อีกทางหนึ่ง
4. ลดปริ มาณการจับจ่ายของใช้ ของใช้บางอย่างเราก็ไม่ได้ใช้เป็ นประจา หรื อบางครั้ง
ก็มีความจาเป็ น ต้องใช้ในงานสาคัญแค่ ครั้งเดียว เราควรจะหยิบยืมจากคนใกล้ตวั ดูก่อน หรื อจะใช้
บริ การร้านเช่าชุด หรื ออุปกรณ์ก็ได้
5. การซื้ อของมือสอง อาจดูเป็ นวิธีที่ไม่ได้ช่วยลดขยะภายในบ้าน แต่ก็เป็ นโอกาสที่
คุณ จะช่วยลดปริ ม าณขยะให้โลกของเรา เหมื อนเป็ นการหมุนเวียนของที่ ยงั ใช้ประโยชน์ได้อยู่
กลับมาใช้อีกครั้ง (กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม, 2557)
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ดังนั้น การใช้สิ่งทดแทนพลาสติก หมายถึง การรู ้จกั เลือกหลีกเลี่ยงบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจาก
พลาสติกและเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถทดแทนการใช้พลาสติก เช่น เลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทา
จากกระดาษ หรื อเลือกใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เป็ นต้น
3. แนวทางการลดปริ มาณขยะและการกาจัดขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี
1. การคัด แยกขยะมี ผลให้ส ามารถลดปริ ม าณขยะลงได้ ประหยัด งบประมาณลง
เพราะเหลือปริ มาณขยะจริ งที่ กาจัดหรื อทาลายน้อยลง สามารถได้วสั ดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
และช่วยสงวนทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงาน ช่วยให้มีสิ่งแวดล้อมดีข้ นึ
2. การน าขยะพลาสติ ก ใช้แ ล้วกลับมาใช้ใหม่มี 5 วิธี ดัง นี้ 1. การน ากลับ มาใช้ซ้ า
2. การหลอมขึ้ น รู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ 3. การเปลี่ ย นเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องเหลวและก๊ าซ 4. การใช้
เป็ นเชื้ อ เพลิ ง โดยตรง 5. การใช้ เป็ นวัส ดุ ป ระกอบ (ส านั ก วิ ช าการ ส านั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาผูแ้ ทนราษฎร, 2559, หน้า 9-10)
ดังนั้น การกาจัดพลาสติ ก หมายถึ ง การคัดแยกขยะที่ เป็ นพลาสติ กออกจากขยะทัว่ ไป
ก่อนจะนามาทิ้ง เพื่อทาการฝั งกลบให้เกิ ดการย่อยสลาย หรื อการคัดแยกเพื่อนาพลาสติ กที่ ไปใช้
แปรสภาพให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง
4. การรี ไซเคิลพลาสติก
ขั้นตอนการรี ไซเคิลพลาสติก มีท้ งั หมด 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนตรวจสอบและแยกสิ่ งที่ปะปนออกจากขยะพลาสติก
2. ขั้นตอนตัดบดและทาความสะอาด
3. ขั้นตอนคัดแยกประเภทพลาสติก
4. ขั้นตอนทาให้แห้ง
5. ขั้นตอนการหลอมด้วยความร้อนและความดัน
6. ขั้นตอนการกรอง
7. ขั้นตอนการทาเม็ดพลาสติก
การนาเม็ดพลาสติ กรี ไซเคิลมาขึ้นรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์พลาสติ กที่ ได้จะมี
สมบัติ ทางกายภาพลดลง ทาให้ในบางครั้งโรงงานจะนาเม็ดพลาสติกใหม่มาผสมกับเม็ดพลาสติก
รี ไ ซเคิ ล มาขึ้ น รู ป เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ส มบัติ ดี ข้ ึ น นอกจากนั้ น เรื่ อ งของความบริ สุ ท ธิ์ ก็ มี
ความส าคัญ ต่อสมบัติข องพลาสติ ก แต่ ล ะชนิ ดในการเลื อกเพื่ อน าไปผลิ ตเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ต่าง ๆ
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หากใช้กระบวนการแยกพลาสติก ที่ไม่ดีพออาจทาให้ไม่ได้พลาสติ กรี ไซเคิลที่ บริ สุ ทธิ์ (ธนาวดี
ลี้จากภัย, 2555)
ดังนั้น การรี ไซเคิลพลาสติก หมายถึง การนาพลาสติกที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ
แล้วนามาขึ้นรู ป เพื่ อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ และนาผลิ ตภัณฑ์ที่ได้น้ ันหมุนเวียนกลับ มาใช้อีกครั้ ง
ในรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป
5. การดาเนินการเพื่อลดการใช้พลาสติก
การด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาของหน่ ว ยงานภาครั ฐ หลายหน่ ว ยงานเป็ นการด าเนิ น งาน
โดยภาครัฐร่ วมมื อกับ ภาคเอกชนโดยเฉพาะผูค้ า้ ปลีก ดาเนิ นกิจการต่าง ๆ เช่น โครงการ 45 วัน
รวมพลังลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ผูป้ ระกอบการ ห้างสรรพสิ นค้า สมาคมสันนิ บาตเทศบาลแห่ งประเทศไทย และ
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นการรณรงค์ เนื่ องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน ถึง 5 มิถุนายน 2552
เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ แ ละสร้ า งความตระหนั ก แก่ ผู บ้ ริ โ ภคในการลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก และปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ กรรมในการบริ โภค (กรมส่ งเสริ มสุ ขภาพสิ่ งแวดล้อม, 2557) และโครงการโนแบ็คโนบาท
(No bag no baht) โดยกรุ งเทพมหานครเริ่ มดาเนิ นการใน พ.ศ.2553 รวมทั้งห้างร้านต่าง ๆ ได้มีการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่ อง เช่น หากไม่รับถุงพลาสติกจะได้รับ
แต้ม สะสมหรื อ ส่ วนลดเพิ่ ม เติ ม หรื อห้ างสรรพสิ น ค้ามี ก ารใช้ถุ งพลาสติ ก ที่ ย่อยสลายได้แทน
อย่างไรก็ตามการดาเนินการที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีรายงานการประเมินผลที่ชดั เจน (วราคณา ศรนิล ,
2555)
นอกจากนี้ กรมควบคุ ม มลพิ ษ และหน่ วยงานต่ าง ๆ ด าเนิ น การลดการใช้พ ลาสติ ก
และโฟม อย่างต่อเนื่ อง ส่ วนใหญ่ เป็ นการดาเนิ นการตามมาตรการทางด้านสังคมโดยสมัครใจ
(Volunteer programs) อาทิ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสร้างเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมในการลด
การใช้พลาสติก และการส่ งเสริ มการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการส่ งเสริ มการนาขยะพลาสติกกลับมา
ใช้ใหม่ เป็ นต้น และในพ.ศ.2558-2559 กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อมได้ดาเนิ นการลดการใช้
ถุงพลาสติกและกล่องโฟมร่ วมกับสถานประกอบการ ร่ วมกับภาคีความร่ วมมือภาคธุ รกิจเอกชน
ห้ า งสรรพสิ น ค้า ศู น ย์ก ารค้า ซุ ป เปอร์ ม าร์ เก็ ต ร้ า นสะดวกซื้ อ ด าเนิ น การรณรงค์ ล ดการใช้
ถุงพลาสติกภายใต้โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อสร้าง ความตระหนักให้กบั ผูท้ ี่มี
ส่ วนร่ วมในการก่ อให้เกิ ดขยะถุงพลาสติ กได้ป รั บ เปลี่ ยนพฤติก รรมการบริ โภค ไปในทางที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดขยะถุงพลาสติกอย่างไม่จาเป็ น โดยมีการประชาสัมพันธ์พร้อมออกแคมเปญรณรงค์เพื่อ
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จูงใจให้ลูกค้าลดการใช้ถุงพลาสติ ก เช่ น การเพิ่มคะแนนสะสมเพื่อแลกของกานัลและการมอบ
คูปองส่วนลดให้กบั ลูกค้า เป็ นต้น (กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม, 2557)
ดัง นั้ น การลดการใช้ พ ลาสติ ก หมายถึ ง การร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกัน ของทุ ก ภาคส่ ว นใน
การออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเป็ นแรงจูงใจให้ประชาชนร่ วมกันลดการใช้พลาสติกโดยใช้เท่าที่
จาเป็ นและรู ้ คุณค่ า เพื่ อลดปั ญ หาสิ่ งแวดล้อม ไม่ ว่าจะเป็ นช่ วยกันรณรงค์เกี่ ยวกับ การลดการใช้
พลาติก การออกแคมเปญ สะสมคะแนนแลกของรางวัลเมื่อไม่รับถุงพลาสติก เป็ นต้น

บริบทพื้นฐานของเทศบาลเมืองบ้ านสวน
ประวัติความเป็ นมาของเทศบาลเมืองบ้านสวน
เทศบาลเมื องบ้านสวน อาภอเมื องจังหวัดชลบุรี ซึ่ งเดิ มเป็ นสุ ขาภิ บ าลบ้านสวนและ
ยกฐานะเป็ นเทศบาลตาบลบ้านสวน เมื่อปี พ.ศ. 2542 จากการเป็ นเทศบาลที่อยู่ใจกลางเมืองและ
เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดชลบุรีที่มีความเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็วทาให้เทศบาลต้อง
รั บ ภาระกิ จ และหน้ า ที่ ม ากขึ้ น จึ ง ได้ ข อเปลี่ ย นแปลงฐานะเป็ นเทศบาลเมื อ งบ้า นสวนตั้ง แต่
วัน ที่ 19 ตุ ล าคม พ.ศ 2548 เทศบาลเมื อ งบ้านสวนเป็ นเทศบาลในเขต อ.เมื อ งชลบุ รี จ.ชลบุ รี
โดยมีลกั ษณะเป็ นเมืองปริ มณฑลที่รองรับการขยายตัวของเมืองชลบุรี
ในปั จจุบนั เมืองบ้านสวนกลายเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็ นจานวน
มากแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบ้านสวน
"เทศบาลเมืองบ้านสวน เมืองแห่งความสุข"
HAPPY HOME TOWN
พันธกิจหลักเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบ้านสวนจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญ
กับการวางบทบาทการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปั ญหา
ความต้อ งการของประชาชนรวมทั้ง สอดคล้อ งกั บ ศัก ยภาพและบทบาทหน้ า ที่ ข องเทศบาล
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุ ด ดังนั้นจึงได้กาหนดพันธกิจ ดังนี้
1. พัฒนาและปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ
2. ส่งเสริ มการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เปนประชากรที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม
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4. ส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. การให้บริ การที่ดีแก่ประชาชน และสร้างระบบบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6. ส่ ง เสริ ม การเป็ นเมื องน่ าอยู่ ชุ ม ชนทัน สมัย น าเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ในการ
บริ หารงาน
ลักษณะที่ต้ งั / อาณาเขต และเขตการปกครอง
เทศบาลเมื อ งบ้า นสวนตั้ง อยู่ใ นเขตอ าเภอเมื อ ง จังหวัด ชลบุ รี อยู่ห่ างจากกรุ ง เทพ มหานครเป็ นระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร มีพ้นื ที่ครอบคลุม 3 ตาบล คือ
ตาบลบ้านสวน ทั้งตาบล (10 หมู่บา้ น) ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะโก
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาท้วม
หมู่ที่ 7 บ้านเขามยุรา
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทวน
หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย
หมู่ที่ 4 บ้านสวนแขก
หมู่ที่ 9 บ้านบ่อบุญทอง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ที่ 10 บ้านศาลาคู่
ตาบลหนองรี บางส่วน (หมู่ 1 และ หมู่ 3) ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านหนองไข่เน่า - หมู่ที่ 3 บ้านหนองปี กนก
ตาบลหนองข้างดอกบางส่วน (หมู่ 1 และหมู่ 4) ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทวน - หมู่ที่ 4 บ้านบ่อน้ าจืด
รวมเป็ นพื้นที่ท้ งั สิ้ น 19.50 ตารางกิโลเมตร
ที่ต้ งั และอาญาเขต
เทศบาลเมื องบ้านสวน ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตาบลของ อาเภอเมื องชลบุรี คือ ตาบลบ้าน
สวน ตาบลหนองรี (บางส่วน) และ ตาบลหนองข้างคอก (บางส่วน)
ทิศเหนือ
ติดต่อกับเขตตาบลบางทราย และตาบลนาป้า อาเภอเมือง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองชลบุรี และบางส่ วนจดทะเลฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับเขตตาบลหนองรี และตาบลหนองข้างคอก
ทิศใต้
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ติดต่อกับเขตตาบลเสม็ด และตาบลห้วยกะปิ
สถานศึกษา
สถานศึ ก ษาในเขตเทศบาลเมื อ งบ้านสวน มี จ านวนหลายแห่ ง และบางแห่ ง ก็ เป็ น
สถานศึกษาที่มีชื่อเสี ยงมาก โดยแบ่งตามสังกัดของสถานศึกษาได้ดงั นี้
สังกัดสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 6 แห่ง คือ
- โรงเรี ยนบ้านสวน(จัน่ อนุสรณ์) เปิ ดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
- โรงเรี ยนชลราษฎรอารุ ง เปิ ดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
- โรงเรี ยนบ้านหนองตะโก เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
- โรงเรี ยนบ้านสวนอุดมวิทยา เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
- โรงเรี ยนวัดธรรมนิมิตต์ เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
- โรงเรี ยนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
สังกัดสานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 1 แห่ง คือ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เปิ ดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส
สังกัดกรมการศาสนา 1 แห่ง คือ
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดธรรมนิมิตต์
ภาคเอกชนสังกัด สช. 9 แห่ง ได้แก่
- โรงเรี ยนเมืองชลพิทยา เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
- โรงเรี ยนเมืองธารทิพย์พิทยา เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
- โรงเรี ยนเพชรวิทยาคม เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลานถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
- โรงเรี ยนชลพินิจพณิ ชยการ เปิ ดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส.
- โรงเรี ยนเมรี่ อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลานถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
- โรงเรี ยนเกษมวิทย์ เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
- โรงเรี ยนศุทธรัตน์บา้ นสวน เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
- โรงเรี ยนอนุบาลร่ มไม้ เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
- โรงเรี ยนดาราสมุทรบริ หารธุรกิจ เปิ ดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส.
สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนมีหน่วยงานบริ การสาธารณสุ ข ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มีจานวน 22 แห่ง และเป็ นโรงพยาบาลอีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลเอกชล
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งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ (2563) ได้ศึกษารู ปแบบที่เหมาะสมเพื่อการจัดการขยะพลาสติกใน
จังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลอย่างบูรณาการทุกภาคส่ วนและยัง่ ยืน: กรณี ศึกษาจังหวัดตรัง จากการศึกษา
พฤติ ก รรมการลดการใช้พ ลาสติ ก ของผูอ้ ยู่อ าศัย ในพื้ น ที่ ติดทะเล ใน 5 อาเภอ ของจังหวัด ตรั ง
จานวน 408 คน พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และ ความเต็มใจที่
จะจ่าย ในส่ วนของพฤติกรรมการลดการใช้พลาสติกนักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 425 คน พบว่า
จานวนครั้งที่มาท่องเที่ยวระยะเวลาที่มาเที่ยว ระดับความรู ้ และ ระดับความเต็มในใจการกาจัดขยะ
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมส่ งเสริ มการลดการใช้พลาสติก และ ชาวต่างประเทศ จานวน 96 คน
พบว่า ปั จ จัย ที่ สั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการลดการใช้พ ลาสติ ก ในกลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ างชาติ คื อ
เพศ และทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
สุ ภัท รชา เอี่ ยมประเสริ ฐ (2554) ได้ศึก ษาการรับรู ้และการมี ส่ วนร่ วมในการลดภาวะ
โลกร้อนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 394 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น สาหรับจานวนนักศึกษา
ทุ กคณะวิท ยาลัย ระดับ ปริ ญญาตรี จานวนนัก ศึ กพาทั้งหมด 24,645 คน และก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างคณะ วิทยาลัย โดยการเทียบสัดส่วน และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบง่าย (Sample
Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย การเบี่ยงเบน
ม าต ร ฐ าน ส ถิ ติ เชิ ง อ นุ ม าน Independent samples t-Test, One-Way ANOVA (F-test) แ ล ะ
คาสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 -21 ปี มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.00 – 2.50 ส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่
ในคณะบริ ห ารธุ รกิ จ และส่ วนใหญ่ เป็ นนัก ศึ ก ษาปี 4 มี รายได้เฉลี่ ย ต่อ เดื อนของครอบครั วอยู่
ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาทและมีภูมิลาเนาเดิมอยูต่ ่างจังหวัด มีระดับการรับรู ้ในการลดภาวะโลก
ร้อนของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีระดับการมีส่วนร่ วมใการลดภาวะโลกร้อนของ
นักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานพบว่าเพศที่
แตกต่ า งกัน ให้ ร ะดับ การรั บ รู ้ แ ละระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มในการลดภาวะ โลกร้ อ นแตกต่ างกัน
คณะ/วิท ยาลัยที่ แตกต่างกันให้ระดับการรับรู ้และระดับการมี ส่ วนร่ วมในการลดภาวะโลกร้อน
แตกต่ า งกัน การทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู ้ ข องนั ก ศึ ก มากับ การมี ส่ ว นร่ ว มใน
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การลดภาวะโลกร้อน พบว่าระดับการรับรู ้ของนักศึกบาโดยภาพรวมมีความส้มพันธ์กบั ระดับการมี
ส่วนร่ วมของนักศึกษาโดยภาพรวมในระดับปานกลางและความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
กนิ ษ ฐา รั ต นสิ น ธ (2562) ได้ศึ ก ษาการลดการใช้พ ลาสติ ก ของประชากรในจังหวัด
ฉะเชิ งเทรา การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาการลดการใช้พลาสติกของประชากรใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. เพื่อศึกษาการลดการใช้พลาสติกของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา จาแนก
ตาม ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล 3. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค ที่ มี ผ ลต่ อ การลดการใช้พ ลาสติ ก ของ
ประชากรในจัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ ประชากรในจัง หวัด
ฉะเชิงเทรา จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิ เคราะห์ ได้แ ก่ ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และ ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-Test สถิติการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม จะทาการทดสอบด้วยการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ย
วิธีของ LSD และใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีเพศ และอายุ ต่างกัน มีผล ต่อการลด
การใช้พลาสติกของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีระดับ
การศึกษา และอาชี พ ต่างกัน มีผลต่อการลดการใช้พลาสติกของประชากรในจังหวัดฉะเชิ งเทรา
ส่ วนปั จจัยพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ด้านการรับรู ้อนั ตรายที่ เกิดจากพลาสติ ก ด้านการก าจัดพลาสติ ก
ด้านการรี ไซเคิลพลาสติก และด้านการใช้สิ่งทดแทนพลาสติก มีผลต่อการลดการใช้พลาสติกของ
ประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
มาลัย โห้ประเสริ ฐ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะ
มู ล ฝอยของเทศบาลต าบลทั บ มา อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ระยอง เครื่ องมื อ ในการศึ ก ษา ได้ แ ก่
แบบสอบถามแบบมี โครงสร้าง เก็ บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 388 ครัวเรื อน ของ
ชุมชนตาบลทับมาผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 36 -45 ปี
มีการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปวช. ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ประมาณ
10,000-15,000 บาท ส่ วนใหญ่อาศัยในพื้นที่ 11 -15 ปี ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยูใ่ นเขตเทศบาล
ตาบลทับมา อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
อยู่ในระดับมาก ความพึงพอในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลทับมา อาเภอเมือง จังหวัด
ระยอง พบว่า ประชาชนที่ มีท ะเบี ยนบ้านอยู่ในเทศบาลตาบลทับมา อาเภอเมื อง จังหวัดระยอง
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจในการจัด การขยะมู ล ฝอยของเทศบาลต าบลทับ มา อ า เภอเมื อ ง
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จัง หวัด ระยอง ในระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า ความพึ ง พอใจในด้า น
สิ่ งสนับ สนุ น มากที่สุ ด รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ ปั จจัยส่ วนบุคคลลด้าน เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้ ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่ และความรู ้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย ที่แตกต่าง
กัน ของประชาชน มี ผลต่อความพึ งพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะมูล ฝอยของเทศบาล
ตาบลทับมา อาเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยรวมที่ไม่แตกต่างกัน
ณี รนุ ช คชหิ รัญ,ชวลิต สวัสดิ์ผล (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี จากประชากรกลุ่มเป้าหมายที่
อาศัย อยู่ ใ นเทศบาลนครรั ง สิ ต จ านวน 400 คน เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ .972 สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คื อ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test, F-test และเปรี ยบเทียบ
รายคู่ ด้ ว ยวิ ธี เชฟเฟ (Scheffe’s) ผลการวิ จั ย พบว่ า 1. สถานภาพบุ ค คลของประชาชนต่ อ
ความพึงพอใจต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
ที่เป็ นกลุ่ม ตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.00 มีอายุระหว่าง
30-39 ปี จานวน 122 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 30.50 สถานภาพสมรสจานวน 206 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
51.50 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าจานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.50 ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน จานวน 172คน คิดเป็ นร้อยละ 43.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท
จานวน 174 คนคิ ดเป็ นร้อยละ 43.5 2. ความพึ งพอใจต่อการจัดเก็ บ ขยะมูล ฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมความพึ งพอใจต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอย
อยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 2.68 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.46 และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้าน
พบว่าด้านบุ ค ลากรอยู่ในอันดับ หนึ่ ง รองลงมาด้านการบริ หารการจัดเก็บขยะมูลฝอย ด้านวัส ดุ
อุ ป กรณ์ และด้า นค่ า บริ ก ารจัด เก็ บ เป็ นอัน ดับ สุ ด ท้า ย 3. ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า
ความพึงพอใจต่อการจัด เก็บขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
ที่ มี ระดับ การศึ ก ษาอาชี พ รายได้แ ตกต่ างกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจัด เก็ บ ขยะมู ล ฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน ส่ วนเพศอายุ สถานภาพ และ
จานวนสมาชิกของครัวเรื อนแตกต่างกัน มีค วามพึงพอใจต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครรังสิ ต จังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่าง
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ขวัญ ฤดี เดื อ นแจ่ ม (2560) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อง ความพึ ง พอใจและปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความพึงพอใจของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองบ้านบึ ง อาเภอบ้านบึ ง
จังหวัดชลบุรี ใช้วิธีการคานวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง จานวน 383
คน สรุ ปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดงั นี้ 1. พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน
โดยภาพรวมปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของประชาชนในการจัด การขยะมู ล ฝอย พบว่ า
ด้านการให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก ด้านอุปกรณ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านสถานที่อยู่ในระดับมาก ด้านข้อมูลข่าวสารอยูใ่ นระดับมาก 2. ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า
ความพึ ง พอใจ และปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของประชาชนในการจัด การขยะมู ล ฝอย
ของเทศบาลเมืองบ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด
อาชี พ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง และการรับข่าวสารด้ านขยะ แตกต่างกัน
อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ส่ วนปั จจัย ที่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ
ความพึ งพอใจ และปั จจัยที่ มี ผลต่อความพึ งพอใจของประชาชนในการจัดการขยะมูล ฝอย ของ
เทศบาลเมืองบ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้แก่อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
รัตนศักดิ์ ยีส่ ารพัฒน์ (2551) ศึกษาความพึงพอใจของครัวเรื อนต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลนาคู อ าเภอนาคู จัง หวัด กาฬสิ นธุ์ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้น าครอบครั ว มี
ความพึงพอใจของต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลนาคู โดยรวมและเป้ าหมาย 3 ด้าน
คือ ด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย ด้านการกาจัดขยะมูลฝอยอยู่ใน
อันดับมาก ผูน้ าครอบรัวที่มีอนั ดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตาบลนาคู โดยรวมและด้านการก าจัดขยะมูลฝอยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติ
(p<.05) และผูน้ าครอบครัวที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตาบลนาคู โดยรวมและทุ กด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (p<.05) แต่ผูน้ าครอบครัว
ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลนาคู โดยรวม
และทุ ก ด้า นไม่ แ ตกต่ า งกัน (p<.05) โดยสรุ ป ผู ้น าครอบครั ว มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจัด การ
ขยะมูลฝอยโดยรวมและเป็ นรายด้านอยู่ในอันดับมาก ซึ่ งข้อสนเทศนี้ สามารถใช้เป็ นประโยชน์ใน
การพัฒนาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการทางานของเจ้าหน้าที่ให้มีเพิ่มขึ้นต่อไป
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อนุรัตน์ อนันทนาธร และคณะ (2551) การศึกษาอันดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวัด ชลบุ รี จังหวัด ชลบุ รีพ บว่าอยู่ใ นอัน ดับ มาก
โดยประเด็ น ที่ บุ ค ลากรพึ ง พอใจมากที่ สุ ด เรี ย งตามอัน ดับ สามอัน ดับ แรก คื อ ด้านรั บ ผิ ด ชอบ
ในงานด้านความสัม พันธ์กับเพื่อนร่ วมงาน และด้านการปกครองบังคับบัญชา ส่ วนประเด็นที่ มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด เรี ยงสามอันดับสุดท้ายคือ ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริ หาร
และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ส่ วนอันดับความผูกพันต่อองค์กรพบว่าอยู่ในอันดับมาก
ประเด็นที่ผูกพันมากที่สุด คือด้านความเกี่ยวพันกับองค์การ รองลงมาคือ ความภักดีต่อองค์การและ
การแสดงตนตามอันดับ และลักษณะของข้อมูลส่ วนบุคคลต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานและไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ปฤษฐา พฤฒิ วิ ช ญ์ (2547) ได้ศึ ก ษาความพึ งพอใจของคนในชุ ม ชนในการจ าแนก
ประเภทขยะมูลฝอยที่ใช้ในชีวิตประจาวันก่อนทิ้ง เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร พบว่า คนในชุมชน
ที่มีอาชี พต่างกันมีความพึงพอใจในการจาแนกประเภทขยะมูลฝอยที่ ใช้ในชี วิตประจาวันก่อนทิ้ง
แตกต่างกันที่อนั ดับนัยสาคัญ 0.05
กวี เจริ ญ ผล (2545) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ การจัด เก็ บ
ขยะมู ล ฝอยของเทศบาลตาบลพิ บูลมังสาหาร อาเภอพิ บูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พ บว่า
กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 31-40 ปี และ 41 ปี ขึ้ นไป สถานภาพสมรสแล้ ว
อาชี พ รับ ราชการ/ พนัก งานรัฐวิส าหกิ จ ธุ รกิจเอกชน/ ค้าขาย รั บ จ้างทั่วไป เกษตรกร นักเรี ยน/
นัก ศึ ก ษา มี จานวนเท่ ากัน รายได้ไม่เกิ น 3,000 บาท/ เดื อน ได้รับ การบริ ก ารจัดเก็บ ขยะมูล ฝอย
ในช่วงก่อนเวลา 06.00 น.โดยได้รับข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่สุด
ศัก ดิ์ ทวี ชัย หมื่ น หน้ า (2552) ความพึ ง พอใจของประชาชนในการให้ บ ริ ก ารก าจัด
ขยะมู ล ฝอยของเทศบาลต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย ผลการศึ ก ษาพบว่า
โดยภาพรวมการให้ บ ริ ก ารอยู่ ใ นอัน ดั บ มาก โดยแบ่ ง เป็ นรายด้ า นดั ง นี้ ด้ า นการให้ บ ริ การ
อย่างต่อเนื่ อง ด้านการให้บริ การอย่างพอเพียง ด้านการให้บริ การอย่างก้าวหน้าอยู่ในอันดับมาก
และด้านการให้บริ การเท่าเทียม ด้านการให้บริ การอย่างทันเวลา อยูใ่ นอันดับปานกลาง
ชัยวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ (2546) ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็ นของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมื องเพชรบุรีพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนในการจัดการขยะมู ล ฝอยในเขตเทศบาลเมื องเพชรบุรีพ บว่า อาชี พ การรับรู ้ข่าวสาร
ระยะเวลาในการตั้ง ถิ่ น ฐาน และการใช้ ป ระโยชน์ ข องอาคารบ้า นเรื อ นมี ผ ลต่ อ ความคิ ด เห็ น
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ในการจัด การมู ล ฝอย ในขณะที่ ปั จ จัย ด้านอายุ เพศ อัน ดับ การศึ ก ษา รายได้ข องครอบครั ว
ไม่ มี ผ ลต่ อ ความคิ ด เห็ น ในการจัด การมู ล ฝอยที่ อัน ดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ อัน ดับ .05โดยมี
ข้อเสนอแนะว่าเทศบาลควรจะต้องจัดให้มี การฝึ กอบรมให้ความรู ้ แก่ ป ระชาชนในเขตเทศบาล
โดยพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุ รี ร วมทั้ง ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม และอบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่ ป ระชาชนที่ เข้า มาตั้ง ถิ่ น ฐานใหม่
ในเขตเทศบาลให้ เข้า ใจถึ ง ปั ญ หาตลอดจนปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ แ ละสร้ า งค่ า นิ ย มในการรั ก ษา
ความสะอาดการจัด การมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ในเขตเทศบาลที่ ถู ก ต้อ งโดยเจ้าหน้ าที่ เทศบาล
ซึ่งจะทาให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการส ารวจองค์ค วามรู ้ ท้ ัง ทางด้า นทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อง ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

ความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้
ถุงพลาสติก

- รายได้ต่อเดือน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาความรู ้ ค วามเข้า ใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งบ้านสวนเกี่ ย วกับ
การลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1. ศึ ก ษาระดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก และ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
กับปัจจัยส่ วนบุคคล วิธีการดาเนินการศึกษา มีดงั นี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองบ้านสวน จานวน 14
หมู่บา้ น ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
หมู่ที่

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

หมู่ที่ 1

1,807

2,052

3,859

หมู่ที่ 2

3,861

4,740

8,601

หมู่ที่ 3

7,198

7,290

14,488

หมู่ที่ 4

2,004

2,351

4,355

หมู่ที่ 5

4,859

5,435

10,294
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
หมู่ที่

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

หมู่ที่ 6

2,520

2,861

5,381

หมู่ที่ 7

1,278

1,416

2,694

หมู่ที่ 8

3,885

2,454

6,339

หมู่ที่ 9

4,079

3,038

7,117

หมู่ที่ 10

1,267

1,424

2,691

ต.หนองรี หมู่ที่ 1

599

659

1,258

ต.หนองรี หมู่ที่ 3

34

47

81

ต.หนองข้ างคอก หมู่ที่ 1

308

316

624

ต.หนองข้ างคอก หมู่ที่ 4

554

617

1,171

34,253

34,700

68,953

รวม

กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัวอย่าง สุ่ ม ตัว อย่า งแบบแบ่ ง ชั้น มี
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ผูว้ ิจยั คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับ
ความเชื่ อมัน่ 95% ซึ่ งกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ .05 มี สูตรการ
คานวณ ดังนี้(อ้างถึงในไพฑูรย์ โพธิสว่าง, 2556, หน้า 167)
การวิจยั เรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการ
ลดใช้ถุงพลาสติก เป็ นการศึกษาโดยใช้วิธีวิทยาการวิจยั ในเชิงปริ มาณ (Quantitative research)
สูตรการคานวณ

𝒏 =

𝑵
𝟏+𝑵(𝒆)𝟐

เมื่อ n = กลุ่มตัวอย่าง
N = ประชากรทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่ระดับ .05
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เมื่อนามาแทนค่าในสูตร จะได้ดงั นี้
𝒏 =

𝟔𝟖𝟗𝟓𝟑
𝟏+𝟔𝟖𝟗𝟓𝟑(𝟎.𝟎𝟓)𝟐

n = 397.6
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 398 คน
ขั้นที่ 2 เมื่ อได้จานวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ดาเนิ นการหาประชากร
กลุ่มตัวอย่างใน แต่ละหมู่ของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ อย่างเป็ น
สัดส่วน (Proportional Stratified random sampling) ใช้สูตรการคานวณ
คานวณตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม = จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด X จานวนประชากรในแต่ละตาบล
จานวนประชากรทั้งหมด
ตารางที่ 2 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
หมู่ที่

จานวนประชากร

จานวนประชากรตัวอย่าง

หมู่ที่ 1

3,859

22

หมู่ที่ 2

8,601

50

หมู่ที่ 3

14,488

84

หมู่ที่ 4

4,355

25

หมู่ที่ 5

10,294

59

หมู่ที่ 6

5,381

31

หมู่ที่ 7

2,694

15

หมู่ที่ 8

6,339

37

หมู่ที่ 9

7,117

41

หมู่ที่ 10

2,691

15
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
หมู่ที่

จานวนประชากร

จานวนประชากรตัวอย่าง

ต.หนองรี หมู่ที่ 1

1,258

7

ต.หนองรี หมู่ที่ 3

81

1

ต.หนองข้างคอก หมู่ที่ 1

624

4

ต.หนองข้างคอก หมู่ที่ 4

1,171

7

รวม

68,953

398

วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ศึกษาความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้
ถุง พลาสติ ก โดยสุ่ ม ประชากรในแต่ ล ะเขตพื้ น ที่ โดยใช้วิธี สุ่ ม ตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ (Accidental
sampling)

เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้าง ขึ้นแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน รวม 5 ข้อ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับ ความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก จานวน 15 ข้อ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบถูกผิด
โดยกาหนดค่า ดังนี้
ตอบถูก ให้ 1 คะแนน
ตอบผิด ให้ 0 คะแนน
การสร้างเครื่ องมือดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้
ในการวิจยั กาหนดนิยามปฏิบตั ิการเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
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2. น าแบบร่ า งสอบถามน าเสนอให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาพิ จ ารณาความเหมาะสมของ
เครื่ องมือ
3. น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ งตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเสนอผูเ้ ชี่ ย วชาญ
จานวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง และความถูกต้องของเนื้ อหา ตลอดจนความชัดเจน
และการใช้ภาษาที่เหมาะสมของข้อคาถาม ใช้เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องกาหนดค่าตัวเลข
ดังนี้
ค่า +1
หมายถึง
สอดคล้อง
ค่า 0
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
ค่า -1
หมายถึง
ไม่สอดคล้อง
ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่
1. ผศ.ดร. สกฤติ อิสริ ยานนท์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองบ้านสวน
3. นายภพพิสุทธิ์ สุ ทธิ พงษ์ หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อม สังกัดสานักสาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน
4. ขอรับเครื่ องมือในการวิจยั จากผูเ้ ชี่ยวชาญคืนแล้วนามาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง
IOC (Index of congruence) ของค าถามในแต่ล ะข้อ ถ้ามี IOC <0.5 แสดงว่าข้อค าถามนั้น เนื้ อหา
ไม่ตรงตามที่ ตอ้ งการวัด ถื อว่าใช้ไม่ ได้ส ร้างขึ้นมาแทนใหม่ทดแทนกรณี ที่เห็ นว่าไม่ ครอบคลุม
ใช้สูตร (ไพฑูรย์ โพธิสว่าง, 2554, หน้า 170-171) ดังนี้
IOC = ΣR
N
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเนื้ อหา
N
แทน จานวนผูท้ รงคุณวุฒิ
ผลการค านวณค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (IOC) ของข้ อ ค าถามในภาพรวมได้ ค่ า
(IOC) = .98

30
5. นาแบบสอบถามไปลองใช้ (Try out) กับบุคลากรเทศบาลเมืองแสนสุ ข อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ซึ่ งไม่ใช่ป ระชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด แล้วนาแบบสอบถามไปวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิ ทธิ์อลั ฟา ครอนบราช (ไพฑูรย์ โพธิสว่าง, 2554, หน้า167) ทั้งหมด
ได้ค่าความเชื่อมัน่ ที่ระดับ .83
6. นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้นั ตอนดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว ดาเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
ให้กบั ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จานวน 398 คน
2. เมื่ อ ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มาผู ้ศึ ก ษาจะท าการตรวจสอบความถู ก ต้อ ง
ความส ม บู รณ์ ของแบ บ ส อบ ถ าม กรณี แบ บ ส อบ ถามไม่ ส มบู รณ์ ครบ ถ้ ว น ต้ อ งแจ้ ง
ผูต้ อบแบบสอบถามให้แก้ไขทันที
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์
2. นาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมสาเร็จรู ป
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม รวมทั้งการแปลความหมายของคะแนนที่
ก าหนดไว้ก าหนดเกณฑ์ก ารหาค่ าความถี่ ห รื อ จานวนในแต่ล ะประเภท เป็ นค่ าร้ อ ยละ เมื่ อ ใช้
ค่าความถี่สามารถแปลผลในเชิงเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดระดับความรู ้ ความเข้าใจที่วดั ไว้เป็ น
5 ระดับ ดังนี้ (ณรงค์ศกั ดิ์ ขันธะ, 2556, หน้า 44-45 )
ความถี่หรื อมีความรู ้ความเข้าใจ มากกว่าร้อยละ 80 หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจระดับมากที่สุด
ความถี่หรื อมีความรู ้ความเข้าใจ ร้อยละ 71 - 80
หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจระดับมาก
ความถี่หรื อมีความรู ้ความเข้าใจ ร้อยละ 61 – 70
หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจระดับปานกลาง
ความถี่หรื อมีความรู ้ความเข้าใจ ร้อยละ 51 - 60
หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจระดับน้อย
ความถี่หรื อมีความรู ้ความเข้าใจ ต่ากว่าร้อยละ 0 – 50 หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจระดับน้อยที่สุด
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สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับงานวิจยั ด้านสังคมศาสตร์ วิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน ดังนี้
1. วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัวอย่ างโดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา แจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) นาเสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยง
2. วิเคราะห์ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับ
การลดใช้ถุงพลาสติ ก โดยใช้ส ถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ แจกแจงความถี่ และค่าร้ อยละ น าเสนอ
ในรู ปตารางประกอบความเรี ยง
3. การทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ ค่ า สถิ ติ ไ ควสแคว์ (Chi-square) ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับ
การลดใช้ถุงพลาสติกกับปัจจัยส่วนบุคคล

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับ
การลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความรู ้ ค วามเข้า ใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ความรู ้ ค วามเข้า ใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งบ้านสวนเกี่ ย วกับ การลดใช้ถุงพลาสติ ก
กับปัจจัยส่ วนบุคคล โดยศึกษาจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
จานวน 398 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ระดับความรู ้ ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับ
การลดใช้ถุงพลาสติก
ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน

ส่ วนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจานวน 398 คน ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 3 ถึง 7
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (n = 398)

ร้อยละ

ชาย

194

48.7

หญิง

204

51.3

398

100

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จ านวน 204 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ เพศชายจานวน194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.7
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน (n = 398)

ร้อยละ

ต่ากว่าหรื อเทียบเท่า 30 ปี

120

30.2

31 – 45 ปี

128

32.2

46 - 60 ปี

114

28.6

61 ปี ขึ้นไป

36

9.0

398

100

รวม

จากตารางที่ 4 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ3 1-45ปี จ านวน 128คน คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 32.2 รองลงมาคื อ อายุต่ ากว่ าหรื อ เที ย บเท่ า 30ปี จ านวน120 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ30.2
อายุ 46-60 ปี จ านวน 114 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ28.6 และกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี จ านวนน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
อายุ 61 ปี ขึ้นไป จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน (n = 398)

ร้อยละ

ประถมศึกษา

50

12.6

มัธยมศึกษา

106

26.6

อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี

195

49.0

สูงกว่าปริ ญญาตรี

47

11.8

398

100.00

รวม

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับ อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจานวน
106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.6 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาจานวน50 คน คิดเป็ นร้อยละ12.6 และ
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กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนน้อยที่สุดมีการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ
11.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จานวน (n = 398)

ร้อยละ

เกษตรกร

31

7.8

รับจ้างทัว่ ไป

59

14.8

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

86

21.6

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

92

23.1

พนักงานบริ ษทั เอกชน

125

31.4

5

1.3

398

100.00

อื่นๆ
รวม

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี อาชี พ พนัก งานเอกชนจานวน125 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.4 รองลงมาคือ มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจจานวน92 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.1
อาชีพค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัวจานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.6 อาชี พรับจ้างทัว่ ไป จานวน 59 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 14.8 มี อ าชี พ เกษตรกรจ านวน31 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ7.8 และกลุ่ ม ตัว อย่ างที่ มี
จานวนน้อยที่สุดมีอาชีพอื่นๆจานวน 5คน คิดเป็ นร้อยละ1.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

จานวน (n = 398)

ร้อยละ

ต่ากว่า 10,000 บาท

76

19.1

10,001 – 15,000 บาท

95

23.9

15,001 – 20,000 บาท

113

28.4

มากกว่า 20,001 บาท

114

28.6

398

100.00

รวม

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 20,001 บาท จานวน 114
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 28.6 รองลงมาคื อ มี ร ายได้1 5,001-20,000 บาท จ านวน 113 คน คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ28.4 มี ร ายได้จ านวน10,001-15,000 บาทจ านวน 95 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.9 และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนน้อยที่สุดมีรายได้ต่ากว่า 10,000บาท จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.1
ตามลาดับ

ส่ วนที่ 2 ระดับความรู้ ความเข้ าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้ านสวนเกี่ยวกับ
การลดใช้ ถุงพลาสติก
การวิ เคราะห์ ร ะดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งบ้านสวน
เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ดังตารางที่ 8-10 ดังนี้
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ตารางที่ 8 ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้
ถุงพลาสติกจาแนกตามระดับจานวนข้อที่ตอบถูกโดยรวม
จานวนข้อที่ตอบถูก

ผูท้ าแบบทดสอบ

จานวนร้อยละสะสม

จานวน

ร้อยละ

4

1

0.3

0.3

7

2

0.5

0.8

8

4

1.0

1.8

9

12

3.0

4.8

10

14

3.5

8.3

11

28

7.0

15.3

12

56

14.1

29.4

13

77

19.3

48.7

14

99

24.9

73.6

15

105

26.4

100.0

รวม

398

100

100

จากตารางที่ 8 พบว่าผูท้ าแบบทดสอบสามารถท าคะแนนได้สู งที่ สุ ดคือ 15 คะแนน
จ านวน 105 คน และเป็ นจ านวนคะแนนของคนส่ ว นมากในการท าแบบทดสอบในครั้ งนี้
ส่ วนคะแนนที่ได้ต่าที่สุดคือ 4 คะแนน มีจานวนผูไ้ ด้คะแนนนี้จานวน 1 คน

37
ตารางที่ 9 ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้
ถุงพลาสติก
จานวนข้อที่ตอบถูก

ผูท้ ดแบบทดสอบ
จานวน
ร้อยละ
0
0
1
0.3
18
4.5
98
24.6
281
70.6
398
100

1-3
4-6
7-9
10-12
13-15
รวม

ระดับความรู ้ความเข้าใจ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 9 พบว่าผูท้ าแบบทดสอบส่ วนใหญ่ มี ระดับ ความรู ้ค วามเข้าใจในระดับ
มากที่ สุ ด จานวน 281 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 70.6 ระดับ มาก จานวน 98 คน คิด เป็ นร้ อยละ 24.6
ระดับปานกลาง จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.5 และระดับน้อย จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3
ตารางที่ 10 จานวนร้อยละและระดับ ของการวิเคราะห์ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก จาแนกตามเพศ
เพศ

ระดับความรู ้ความเข้าใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รวม

ชาย

123

58

12

1

0

194

หญิง

158

40

6

0

0

204

รวม

281

98

18

1

0

398

จากตารางที่ 10 พบว่ า เพศชายมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด 123 คน
มาก 58 คน ปานกลาง 12 คน และน้อย 1 คน ส่ วนเพศหญิงมีความรู ้ความเข้าอยู่ในระดับมากที่สุด
158 คน มาก 40 คน และ ปานกลาง 6 คน

38
ตารางที่ 11 จานวนร้อยละและระดับ ของการวิเคราะห์ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก จาแนกตามอายุ
อายุ

ระดับความรู ้ความเข้าใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รวม

90

27

3

0

0

120

31-45 ปี

104

22

2

0

0

128

46-60 ปี

75

33

6

0

0

114

61 ปี ขึ้นไป

12

16

7

1

0

36

รวม

281

98

18

1

0

398

ต่ า ก ว่ า ห รื อ
เท่ากับ 30 ปี

จากตารางที่ 11 พบว่า อายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี มีความรู ้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 90 คน มาก 27 คน และ ปานกลาง 3 คน อายุ 31-45 ปี มีความรู ้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 104 คน มาก 22คน และ ปานกลาง 2 คน อายุ 46-60 ปี มีความรู ้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด 75 คน มาก 33 คน และ ปานกลาง 6 คน และอายุ 61 ปี ขึ้ น ไป มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด 12 คน มาก 16 คน ปานกลาง 7 คน และน้อย 1 คน

39
ตารางที่ 12 จานวนร้อยละและระดับ ของการวิเคราะห์ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับ

ระดับความรู ้ความเข้าใจ

การศึกษา

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รวม

ประถมศึกษา

12

28

9

1

0

50

มัธยมศึกษา

60

40

6

0

0

106

อนุปริ ญญา

166

27

2

0

0

195

43

3

1

0

0

47

281

98

18

1

0

398

หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญา
ตรี
รวม

จากตารางที่ 12 พบว่า ผู ้ที่ ก ารศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษา มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด 12 คน มาก 28 คน ปานกลาง 9 คน และน้อยที่สุด 1 คน ระดับมัธยมศึกษา มีความรู ้
ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด 60 คน มาก 40 คน และ ปานกลาง 6 คน ระดับอนุ ปริ ญญาหรื อ
เที ย บเท่ า ปริ ญญาตรี มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด 166 คน มาก 27 คน และ
ปานกลาง 2 คน และระดับ สู งกว่าปริ ญ ญาตรี มี ความรู ้ความเข้าใจอยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด 43 คน
มาก 3 คน และ ปานกลาง 1 คน

40
ตารางที่ 13 จานวนร้อยละและระดับ ของการวิเคราะห์ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

ระดับความรู ้ความเข้าใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รวม

เกษตรกร

7

17

7

0

0

31

รับจ้างทัว่ ไป

30

23

6

0

0

59

ค้ า ขาย/ธุ ร กิ จ

44

39

2

1

0

86

84

6

2

0

0

92

113

11

1

0

0

125

อื่นๆ

3

2

0

0

0

5

รวม

281

98

18

1

0

398

ส่วนตัว
ข้ า ร า ช ก า ร /
รัฐวิสาหกิจ
พ นั ก ง า น
บริ ษทั เอกชน

จากตารางที่ 13 พบว่ า ผู ้ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกร มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจอยู่ ใ น
ระดับมากที่สุด 7 คน มาก 17 คน และ ปานกลาง 7 คน อาชี พรี บจ้างทัว่ ไป มีความรู ้ความเข้าใจอยู่
ในระดับมากที่สุด 30 คน มาก 23 คน และ ปานกลาง 6 คน อาชี พค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว มีความรู ้
ความเข้า ใจอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด 44 คน มาก 39 คน ปานกลาง 2 คน และน้ อ ย 1 คน อาชี พ
ข้า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด 84 คน มาก 6 คน และ
ปานกลาง 2 คน อาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน มีความรู ้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด 113 คน
มาก 11 คน และ ปานกลาง 1 คน และพนักงานอื่นๆ มีความรู ้ความเข้าใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด 3 คน
และ มาก 2 คน

41
ตารางที่ 14 จานวนร้อยละและระดับ ของการวิเคราะห์ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ระดับความรู ้ความเข้าใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

รวม

ต่ากว่า 10,000 บาท

26

38

12

0

0

76

10,001-15,000 บาท

63

29

3

0

0

95

15,001-20,000 บาท

99

12

1

1

0

113

มากว่า 20,001 บาท

93

19

2

0

0

114

รวม

281

98

18

1

0

398

จากตารางที่ 14 พบว่า ผู ้ที่ มี ร ายได้ต่ า กว่ า 10,000 บาท มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจอยู่ ใ น
ระดับมากที่สุด 26 คน มาก 38 คน และ ปานกลาง 12 คน รายได้ 10,001 – 15,000 บาท มีความรู ้
ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด 63 คน มาก 29 คน และ ปานกลาง 3 คน รายได้ 15,001 – 20,000
บาท มีความรู ้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด 99 คน มาก 12 คน ปานกลาง 1 คน และน้อย 1 คน
และรายได้ม ากกว่า 20,001 มี ค วามรู ้ ความเข้าใจอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด 93 คน มาก 19 คน และ
ปานกลาง 2 คน

42
ตารางที่ 15 จานวนร้อยละและระดับ ของการวิเคราะห์ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
หน่วย : คน
ข้อคาถาม
1.การผลิตถุงพลาสติกสามารถทาได้รวดเร็ ว

ตอบถูก

ตอบผิด

อันดับ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ที่

254

63.82

144

36.18

15

359

90.20

39

9.80

8

315

79.15

83

20.85

13

363

91.21

35

8.79

7

371

93.22

27

6.78

6

ในปริ ม าณมาก และด้ว ยต้น ทุ น ที่ ต่ า เมื่ อ
นามาใช้จะมี อายุการใช้งานที่ ส้ ัน และส่ วน
ใหญ่เป็ นการใช้งานเพียงครั้งเดียว
2.ถุงพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วและถูก
นาไปทิ้งเป็ นภาระในการเก็บขนและจัดการ
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากคุณลักษณะที่บางเบา
และมี ป ริ มาณ มากที่ ป ะปนกั บ มู ล ฝอย
ประเภทอื่นๆ จะทาให้การย่อยสลายมูลฝอย
เป็ นไปได้ยากมากยิง่ ขึ้น
3.ถุงพลาสติกมีผลทาให้เกิดภาวะโลกร้อน
ซึ่ งถุงพลาสติก 1 ใบ ต้องใช้เวลาย่อยสลาย
ประมาณเฉลี่ยถึง 450 ปี
4 .ก า ร เผ า ถุ ง พ ล า ส ติ ก จ ะ ท าใ ห้ เกิ ด
สารประกอบไฮโดรคาร์ บอน ซึ่ งทาให้เกิด
มลภาวะทาให้โลกร้อน
5.ก ารล ด ใช้ ถุ งพ ล าส ติ ก ช่ วยล ด ก าร
เพาะพันธุ์และแพร่ กระจายของพาหะนาโรค
และการแพร่ ระบาดของโรคร้ายหลายชนิด

43
ตารางที่ 15 (ต่อ)
หน่วย : คน
ข้อคาถาม
6.การลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก สามารถช่ ว ยลด

ตอบถูก

ตอบผิด

อันดับ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ที่

375

94.22

23

5.78

4

311

78.14

87

21.86

14

373

93.72

25

6.28

5

389

97.74

9

2.26

1

351

88.42

47

11.58

9

387

97.24

11

2.76

2

339

85.18

59

14.82

11

ปริ มาณขยะพลาสติกได้
7.การล ดใช้ ถุ ง พ ล าส ติ กอาจจะท าให้
ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะได้
ถึง 3,900 ล้านบาทต่อปี
8.การลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้
9.การลดใช้ถุงพลาสติก ส่ งผลให้มลพิ ษ ใต้
ท้องทะเลลดน้อยลง
10.การลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก ช่ ว ยลดการสู ญ
พันธุ์ของสัตว์น้ า
11.ถุงพลาสติ กท าให้เกิ ดการอุดตันในทาง
ระบายน้ า และทาให้เกิดน้ าท่วม
12.การลดใช้ถุงพลาสติก จะทาให้มีพ้ืนที่ใน
การเกษตรกรรมมากขึ้ น เพราะการก าจัด
ถุงพลาสติกโดยการฝังต้องใช้พ้ืนที่มากและ
พื้ น ที่ น้ ั นก็ จ ะท าการเกษตรไม่ ไ ด้ อี ก เลย
เนื่ อ งจากถุ ง พลาสติ ก นั้ น ไม่ ส ามารถย่ อ ย
สลายได้เองหรื ออาจต้องใช้เวลาเป็ นร้อยๆปี

44
ตารางที่ 15 (ต่อ)
หน่วย : คน
ข้อคาถาม
13.ปั จ จุ บ ัน มี ก ารรณรงค์ใ ห้ล ดและเลิ ก ใช้

ตอบถูก

ตอบผิด

อันดับ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ที่

322

80.90

76

19.10

12

352

88.44

46

11.56

10

381

95.73

17

4.27

3

ถุงพลาสติ ก เช่ น ห้างสรรพสิ น ค้างดแจก
ถุงพลาสติกตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563
14.การเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกเป็ นถุง
ผ้า สามารถลดสารปนเปื้ อนที่อาจปนเปื้ อน
ไปในอาหารได้
15.การเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกเป็ นถุง
ผ้ า ส ามารถ ส่ งผลต่ อ ระบ บ เศรษ ฐกิ จ
ทางอ้อม เพราะสามารถสร้างงานและอาชีพ
ให้ แ ก่ ผู ้ผ ลิ ต ทั้ง นายจ้า งและลู ก จ้า ง สร้ า ง
อาชี พ หรื อ เป็ นรายได้เสริ ม ให้ กับ ชุ ม ชน
หรื อท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี
ค่าคะแนนเฉลี่ย

87.82

12.18

ตารางที่ 15 พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 398 คน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การลดใช้ถุ งพลาสติ ก ในระดับ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ87.82 และในระดับ น้อ ยที่ สุ ด คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 12.18 เมื่ อ จ าแนกเป็ นรายข้อ พบว่า ในข้อ ที่ ว่า การลดใช้ถุ ง พลาสติ ก ส่ งผลให้ ม ลพิ ษ
ใต้ท ้องทะเลลดน้อยลง มี ผูต้ อบถูก สู งที่ สุ ด จานวน 352 คน คิดเป็ นร้ อยละ 97.74 รองลงมาคื อ
ในข้อที่ ว่า ถุ งพลาสติ กท าให้เกิ ดการอุดตันในทางระบายน้ า และท าให้ เกิ ดน้ าท่ วม จานวน 387
คิดเป็ นร้อยละ 97.24 อันดับสอบคือในข้อที่ว่า การเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกเป็ นถุงผ้า สามารถ
ส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิจทางอ้อม เพราะสามารถสร้างงานและอาชี พให้ แก่ ผูผ้ ลิตทั้งนายจ้างและ
ลูกจ้าง สร้างอาชี พ หรื อเป็ นรายได้เสริ ม ให้กับชุ มชนหรื อท้องถิ่ นได้เป็ นอย่างดี จานวน 381 คน
คิดเป็ นร้อยละ 95.73 อันดับที่ 4 คือ การลดใช้ถุงพลาสติกสามารถช่วยลดปริ มาณขยะพลาสติกได้

45
จานวน 375 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.22 อันดับที่ 5 คือ การลดใช้ ถุงพลาสติกสามารถลดการปล่อย
ก๊ าซเรื อ นกระจกได้ จานวน 373 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 93.72 อัน ดับ ที่ 6 คื อในข้อที่ ว่า การลดใช้
ถุง พลาสติ ก ช่ วยลดการเพาะพัน ธุ์แ ละแพร่ ก ระจายของพาหะน าโรคและการแพร่ ระบาดของ
โรคร้ายหลายชนิด จานวน 371 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.22 อันดับที่ 7 คือในข้อ การเผาถุงพลาสติกจะ
ท าให้ เกิ ด สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน ซึ่ งท าให้ เกิ ด มลภาวะท าให้ โลกร้ อ น จานวน 363 คน
คิดเป็ นร้อยละ 91.2 อันดับที่ 8 คือ ในข้อ ถุ งพลาสติ กที่ ผ่านการใช้งานแล้วและถู กนาไปทิ้งเป็ น
ภาระในการเก็บขนและจัดการเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากคุณลักษณะที่บางเบา และมีป ริ มาณมากที่
ปะปนกับมูลฝอยประเภทอื่นๆ จะทาให้การย่อยสลายมูลฝอยเป็ นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น จานวน 359
คน คิดเป็ นร้อยละ 90.20 อันดับที่ 9 คือในข้อ การลดใช้ถุงพลาสติกช่วยลดการสู ญพันธุ์ของสัตว์น้ า
จานวน 352 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.44 อันดับที่ 10 คือในข้อที่ว่า การเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติก
เป็ นถุงผ้า สามารถลดสารปนเปื้ อนที่อาจปนเปื้ อนไปในอาหารได้ จานวน 351 คน คิดเป็ นร้อยละ
88.44 อันดับที่ 11 คือในข้อที่ว่า การลดใช้ถุงพลาสติก จะทาให้มีพ้ืนที่ในการเกษตรกรรมมากขึ้น
เพราะการกาจัดถุงพลาสติกโดยการฝังต้องใช้พ้ืนที่มากและพื้นที่น้ นั ก็จะทาการเกษตรไม่ได้อีกเลย
เนื่ อ งจากถุ ง พลาสติ ก นั้ นไม่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ เองหรื อ อาจต้อ งใช้ เวลาเป็ นร้ อ ย ๆ ปี เช่ น
ห้างสรรพสิ นค้างดแจกถุงพลาสติกตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 จานวน 339 คน คิดเป็ นร้อยละ
85.18 อันดับ ที่ 14 คือในข้อที่ ว่า การลดใช้ถุงพลาสติกอาจจะทาให้ประหยัดงบประมาณในการ
จัดการขยะได้ถึง 3,900 ล้านบาทต่อปี จานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.14 และในอันดับที่ 15 คือ
ในข้อที่ การผลิตถุงพลาสติกสามารถทาได้รวดเร็ วในปริ มาณมาก และด้วยต้นทุนที่ต่า เมื่อนามาใช้
จะมีอายุการใช้งานที่ส้ นั และส่ วนใหญ่เป็ นการใช้งานเพียงครั้งเดียว จานวน 254 คน คิดเป็ นร้อยละ
63.82
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ส่ วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้อ ที่ 1 เพศมี ความสัม พัน ธ์กับ ระดับ ความรู ้ค วามเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
ตารางที่ 16 การพิ สู จน์ ส มมติ ฐ านข้อ ที่ 1 เพศมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ระดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
เพศ

Value

df

Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square

25.480

10

.005*

Likelihood Ratio

26.431

Linear-by-Linear Association

12.192

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 16 การพิ สู จ น์ ส มมติ ฐ านข้อ ที่ 1 เพศมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ระดับ ความรู ้
ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งบ้านสวนเกี่ ย วกับ การลดใช้ถุ งพลาสติ ก พบว่า
เพศมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับ
การลดใช้ถุงพลาสติกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 2 อายุมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก

47
ตารางที่ 17 การพิ สู จน์ ส มมติ ฐ านข้อ ที่ 2 อายุมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ระดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
อายุ

Value

df

Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square

140.887

30

.000*

Likelihood Ratio

112.339

Linear-by-Linear Association

42.846

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 17 การพิ สู จ น์ ส มมติ ฐ านข้อ ที่ 2 อายุ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ระดับ ความรู ้
ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งบ้านสวนเกี่ ย วกับ การลดใช้ถุ งพลาสติ ก พบว่า
อายุมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมื องบ้านสวนเกี่ยวกับ
การลดใช้ถุงพลาสติกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติ ฐานข้อ ที่ 3 ระดับ การศึ ก ษา มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ระดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
ตารางที่ 18 การพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 3 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจ
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
ระดับการศึกษา

Value

df

Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square

211.576

30

.000*

Likelihood Ratio

204.045

Linear-by-Linear Association

146.234

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 18 การพิ สู จ น์ ส มมติ ฐ านข้อ ที่ 3 ระดับ การศึ ก ษา มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติ ก
พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาล
เมื องบ้ า น ส วน เกี่ ย วกั บ การลดใช้ ถุ ง พลาส ติ ก อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ท างส ถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05
เป็ นตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติ ฐานข้อ ที่ 4 อาชี พ มี ค วามสั ม พัน ธ์กับ ระดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
ตารางที่ 19 การพิ สู จน์ ส มมติ ฐานข้อที่ 4 อาชี พ มี ความสัมพันธ์กับ ระดับความรู ้ความเข้าใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
อาชีพ

Value

df

Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square

25.480

10

.005*

Likelihood Ratio

26.431

Linear-by-Linear Association

12.192

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 19 การพิ สู จน์ ส มมติ ฐ านข้อที่ 4 อาชี พ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ระดับ ความรู ้
ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งบ้านสวนเกี่ ย วกับ การลดใช้ถุ งพลาสติ ก พบว่า
อาชี พ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ระดับ ความรู ้ ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมื องบ้านสวน
เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับระดับความรู ้ความเข้าใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
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ตารางที่ 20 การพิสูจน์สมมติฐานข้อที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความ
เข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

Value

df

Asymptotic Significance (2-sided)

Pearson Chi-Square

25.480

10

.005*

Likelihood Ratio

26.431

Linear-by-Linear Association

12.192

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 20 การพิ สู จน์ ส มมติ ฐานข้อที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมี ความสัมพันธ์กับ
ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
พบว่ า รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับ
การลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
กับปัจจัยส่ วนบุคคล โดยศึกษาจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
จานวน 398 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติไควสแคว์ (Chi-square)

สรุปผล
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
น าเสนอจ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 398 คน ผลการวิ จัย พบว่ า
กลุ่ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งจานวน 204 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ เพศชาย
จานวน194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.7มีอายุ31-45ปี จานวน 128คน คิดเป็ นร้อยละ 32.2 รองลงมาคือ
อายุต่ ากว่าหรื อ เที ย บเท่ า 30ปี จานวน120 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ30.2 อายุ46-60ปี จานวน 114 คน
คิดเป็ นร้อยละ28.6 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนน้อยที่สุดคือ อายุ61ปี ขึ้นไป จานวน 36 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 9.0 มีการศึกษาระดับ อนุ ปริ ญญาหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ
49.0 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.6 มีการศึกษา
ระดับ ประถมศึ ก ษาจ านวน50 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ12.6และกลุ่ ม ตัว อย่างที่ มี จานวนน้อ ยที่ สุ ด มี
การศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.8 ตามลาดับมีอาชีพพนักงาน
เอกชนจานวน125 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 31.4 รองลงมาคือ มี อาชี พ ข้าราชการ/รัฐวิส าหกิ จจานวน
92 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.1 อาชี พ ค้า ขาย/ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว จ านวน 86 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 21.6
อาชีพรับจ้างทัว่ ไป จานวน 59คน คิดเป็ นร้อยละ 14.8 มีอาชีพเกษตรกรจานวน31 คน คิดเป็ นร้อยละ
7.8 และกลุ่ม ตัวอย่างที่มี จานวนน้อยที่ สุดมี อาชี พ อื่นๆ จานวน 5คน คิดเป็ นร้อยละ1.3 มี รายได้
มากกว่า 20,001 บาท จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.6 รองลงมาคือ มีรายได้15,001-20,000 บาท
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จานวน 113 คน คิ ดเป็ นร้อยละ28.4 มี รายได้จานวน10,001-15,000 บาทจานวน 95 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 23.9 และกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี จานวนน้อยที่ สุ ด มี รายได้ต่ ากว่า 10,000บาท จานวน 76 คน
คิดเป็ นร้อยละ 19.1
ส่ วนที่ 2 ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับ
การลดใช้ถุงพลาสติก
ผลการวิเคราะห์ พ บว่าผูท้ าแบบทดสอบสามารถทาคะแนนได้สู งที่สุ ดคือ 15 คะแนน
จ านวน 105 คน และเป็ นจ านวนคะแนนของคนส่ ว นมากในการท าแบบทดสอบในครั้ งนี้
ส่วนคะแนนที่ได้ต่าที่สุดคือ 4 คะแนน มีจานวนผูไ้ ด้คะแนนนี้จานวน 1 คน
ผูท้ าแบบทดสอบส่ วนใหญ่มีระดับความรู ้ความเข้าใจในระดับ มากที่สุด จานวน 281 คน
คิดเป็ นร้อยละ 70.6 ระดับมาก จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.6 ระดับปานกลาง จานวน18 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.5 ระดับ น้อย จานวน 1 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.3 และไม่ มี ผูม้ ี ความรู ้ ความเข้าใจ
ในระดับน้อยที่สุด
จานวนร้ อ ยละและระดับ ของการวิ เคราะห์ ระดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกพบว่า
เพศชายมีความรู ้ความเข้าใจอยู่ในระดับ น้อย 1 คน ระดับปานกลาง 12 คน ระดับมาก
58 คน และระดับ มากที่ สุ ด 123 คน รวม 194 คน ส่ ว นเพศหญิ ง มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจอยู่ใ น
ระดับปานกลาง 5 คน ระดับมาก 40 คน และระดับมากที่สุด 158 คน รวม 204 คน
อายุต่ากว่าหรื อเท่ ากับ 30 ปี มี ความรู ้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 3 คน ระดับมาก
27 คน และระดับ มากที่ สุ ด 90 คน รวม 120 คน อายุ 31-45 ปี มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในระดับ
ปานกลาง 2 คน ระดับมาก 22 คน และระดับมากที่สุด 104 คน รวม 128 คน อายุ46-60 ปี มีความรู ้
ความเข้าใจในระดับปานกลาง 6 คน ระดับมาก 33 คน และระดับมากที่สุด 75 คน รวม 114 คน และ
อายุ 61ปี ขึ้นไป มี ความรู ้ ความเข้าใจในระดับน้อย 1 คน ระดับปานกลาง 7 คน ระดับมาก 16 คน
และระดับมากที่สุด 12 คน รวม 36 คน
การศึกษาประถมศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจในระดับ น้อย 1 คน ระดับปานกลาง 9 คน
ระดับมาก 28 คน และระดับมากที่สุด 12 คน รวม 50 คน มัธยมศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจในระดับ
ปานกลาง 6 คน ระดับ มาก 40 คน และระดับ มากที่ สุ ด 60 คน รวม 106 คน อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ
เที ยบเท่ าปริ ญ ญาตรี มี ค วามรู ้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 2 คน ระดับมาก 27 คน และระดับ
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มากที่สุด 166 คน รวม 195 และ สู งกว่าปริ ญญาตรี มี ความรู ้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 1 คน
ระดับมาก 3 คน และระดับมากที่สุด 43 คน รวม 47 คน
ผูป้ ระกอบอาชี พ เกษตรกร มี ค วามรู ้ค วามเข้าใจในระดับ ปานกลาง 7 คน ระดับ มาก
17 คน และระดั บ มากที่ สุ ด 7 คน รวม 31 คน อาชี พ รั บ จ้า งทั่ ว ไป มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจใน
ระดับปานกลาง 6 คน ระดับมาก 23 คน และระดับมากที่สุด 30 คน รวม 59 คน อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว มีความรู ้ความเข้าใจในระดับน้อย 1 คน ระดับปานกลาง 2 คน ระดับมาก 39 คน และระดับ
มากที่สุด 44 คน รวม 86 คน อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความรู ้ความเข้าใจในระดับปานกลาง
2 คน ระดับมาก 6 คน และระดับมากที่สุด 84 คน รวม 92 คน อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีความรู ้
ความเข้าใจในระดับปานกลาง 1 คน ระดับมาก 11 คน และระดับ มากที่สุด 113 คน รวม 125 คน
และอาชีพอื่นๆ มีความรู ้ความเข้าใจในระดับมาก 2 คน และระดับมากที่สุด 3 คน รวม 5 คน
ผูท้ ี่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท มีความรู ้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 12 คน ระดับมาก
38 คน และระดับ มากที่สุ ด 26 คน รวม 76 คน รายได้ 10,001-15,000 บาท มี ความรู ้ความเข้าใจ
ในระดับ ปานกลาง 3 คน ระดับ มาก 29 คน และระดับ มากที่ สุ ด 63 คน รวม 95 คน รายได้
15,001-20,000 บาท มีความรู ้ความเข้าใจในระดับน้อย 1 คน ปานกลาง 1 คน ระดับมาก 12 คน และ
ระดับ มากที่ สุ ด 99 คน รวม 113 คน และรายได้ม ากกว่า 20,001 บาท มี ความรู ้ ค วามเข้าใจใน
ระดับปานกลาง 2 คน ระดับมาก 19 คน และระดับมากที่สุด 93 คน รวม 114 คน
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 398 คน มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
ในระดับมากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ87.82 และในระดับน้อยที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 12.18 เมื่อจาแนก
เป็ นรายข้อพบว่า ในข้อที่ว่า การลดใช้ถุงพลาสติกส่ งผลให้มลพิษใต้ทอ้ งทะเลลดน้อยลง มีผูต้ อบ
ถูก สู งที่ สุ ด จานวน 352 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 97.74 รองลงมาคือในข้อที่ ว่า ถุงพลาสติก ท าให้เกิ ด
การอุดตันในทางระบายน้ า และทาให้เกิดน้ าท่วม จานวน 387 คิดเป็ นร้อยละ 97.24 อันดับสอบคือ
ในข้อที่ว่า การเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกเป็ นถุงผ้า สามารถส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิจทางอ้อม
เพราะสามารถสร้างงานและอาชี พให้ แก่ ผูผ้ ลิตทั้งนายจ้างและลูกจ้าง สร้างอาชี พหรื อเป็ นรายได้
เสริ ม ให้กับชุมชนหรื อท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี จานวน 381 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.73 อันดับที่ 4 คือ
การลดใช้ถุงพลาสติกสามารถช่วยลดปริ มาณขยะพลาสติกได้ จานวน 375 คน คิดเป็ นร้อยละ 94.22
อัน ดับ ที่ 5 คื อ การลดใช้ถุงพลาสติ ก สามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ จานวน 373 คน
คิดเป็ นร้อยละ 93.72 อันดับ ที่ 6 คื อในข้อที่ ว่า การลดใช้ถุงพลาสติ ก ช่ วยลดการเพาะพันธุ์แ ละ
แพร่ กระจายของพาหะนาโรคและการแพร่ ระบาดของโรคร้ายหลายชนิ ด จานวน 371 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 93.22 อันดับ ที่ 7 คือในข้อ การเผาถุงพลาสติกจะทาให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน
ซึ่ งท าให้ เกิ ด มลภาวะท าให้ โ ลกร้ อ น จ านวน 363 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 91.2 อั น ดั บ ที่ 8 คื อ
ในข้อ ถุงพลาสติ กที่ ผ่านการใช้งานแล้วและถูกนาไปทิ้งเป็ นภาระในการเก็บ ขนและจัดการเป็ น
อย่า งมาก เนื่ อ งจากคุ ณ ลัก ษณะที่ บ างเบา และมี ป ริ ม าณมากที่ ป ะปนกับ มู ล ฝอยประเภทอื่ น ๆ
จะทาให้การย่อยสลายมูลฝอยเป็ นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น จานวน 359 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.20 อันดับ
ที่ 9 คือในข้อการลดใช้ถุงพลาสติกช่วยลดการสู ญพันธุ์ของสัตว์น้ า จานวน 352 คน คิดเป็ นร้อยละ
88.44 อั น ดั บ ที่ 10 คื อ ในข้ อ ที่ ว่ า การเปลี่ ย นจากการใช้ ถุ ง พลาสติ ก เป็ นถุ ง ผ้า สามารถลด
สารปนเปื้ อนที่อาจปนเปื้ อนไปในอาหารได้ จานวน 351 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.44 อันดับที่ 11 คือ
ในข้อที่ ว่า การลดใช้ถุ ง พลาสติ ก จะท าให้ มี พ้ื น ที่ ใ นการเกษตรกรรมมากขึ้ น เพราะการก าจัด
ถุ ง พลาสติ ก โดยการฝั ง ต้อ งใช้พ้ื น ที่ ม ากและพื้ น ที่ น้ ัน ก็ จะท าการเกษตรไม่ ได้อีก เลย เนื่ อ งจาก
ถุงพลาสติกนั้นไม่สามารถย่อยสลายได้เองหรื ออาจต้องใช้เวลาเป็ นร้อยๆปี เช่น ห้างสรรพสิ นค้า
งดแจกถุ ง พลาสติ ก ตั้ ง แต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 จ านวน 339 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 85.18
อันดับที่ 14 คือในข้อที่วา่ การลดใช้ถุงพลาสติกอาจจะทาให้ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะ
ได้ถึง 3,900 ล้านบาทต่อปี จานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.14 และในอันดับที่ 15 คือในข้อที่
การผลิตถุงพลาสติกสามารถทาได้รวดเร็ วในปริ มาณมาก และด้วยต้นทุนที่ต่า เมื่อนามาใช้จะมีอายุ
การใช้งานที่ส้ นั และส่ วนใหญ่เป็ นการใช้งานเพียงครั้งเดียว จานวน 254 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.82
ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้อ ที่ 1 เพศมี ความสัม พัน ธ์กับ ระดับ ความรู ้ค วามเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
ผลการวิจัย พบว่า เพศมี ค วามสั ม พัน ธ์กับ ระดับ ความรู ้ ความเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมื อ งบ้า นสวนเกี่ ย วกับ การลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ
0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติ ฐานข้อ ที่ 2 อายุมี ความสัม พัน ธ์กับ ระดับ ความรู ้ค วามเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
ผลการวิจัย พบว่า อายุมี ค วามสั ม พัน ธ์กับ ระดับ ความรู ้ ความเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมื อ งบ้า นสวนเกี่ ย วกับ การลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ
0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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สมมติ ฐ านข้อ ที่ 3 ระดับ การศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ระดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
ผลการวิจัย พบว่า ระดับ การศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ระดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 4 อาชี พมีความสัมพันธ์กับระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
ผลการวิจยั พบว่า อาชี พ มีความสัมพันธ์กับระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมื อ งบ้า นสวนเกี่ ย วกับ การลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ
0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานข้อที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
ผลการวิจยั พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับระดับความรู ้ความเข้าใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สรุ ปผลการทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ จั ย ด้ ว ยสถิ ติ ไ ควสแคว์ พบว่ า เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมื อ งบ้า นสวนเกี่ ย วกับ การลดใช้ถุ งพลาสติ ก อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ
0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผูท้ าแบบทดสอบสามารถทาคะแนนได้สูงที่สุดคือ 15 คะแนน
จ านวน 105 คน และเป็ นจ านวนคะแนนของคนส่ ว นมากในการท าแบบทดสอบในครั้ งนี้
ส่ วนคะแนนที่ ไ ด้ต่ าที่ สุ ด คื อ 4 คะแนน มี จานวนผูไ้ ด้ค ะแนนนี้ จานวน 1 คนผูท้ าแบบทดสอบ
ส่ วนใหญ่ มี ร ะดับ ความรู ้ ค วามเข้าใจในระดับ มากที่ สุ ด จ านวน 281 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 70.6
ระดับมาก จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.6 ระดับปานกลาง จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.5
ระดับน้อย จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3 และไม่มีผูม้ ีระดับความรู ้ความเข้าใจระดับน้อยที่สุด
ประชากรกลุ่ ม ตัวอย่างจ านวน 398 คน มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ การลดใช้ถุ งพลาสติ ก ใน
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ระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ87.82 และในระดับน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 12.18 ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสนั่น บุญคะสี ทา (2553) กล่าวว่า ความรู ้และความเข้าใจเป็ นสิ่ งที่ สาคัญเพื่อแสวงหา
คาตอบ หรื อสิ่ งที่ตนเองสงสัย ถ้าอธิ บายกว้าง ๆ รู ้ หมายถึง แจ้ง เข้าใจ ทราบ ส่ วนเข้าใจหมายถึง
รู ้ เรื่ อง รู ้ ค วามหมาย ดังนั้น ความรู ้ ค วามเข้าใจจึ งเป็ นการรู ้ แจ้ง เข้าใจ หรื อรู ้ ค วามหมายในสิ่ ง ที่
ตนเองยังไม่ รู้ห รื อยังสงสั ย อยู่ และการที่ จะรู ้ และเข้าใจได้น้ ัน มนุ ษ ย์จะมี พ ัฒ นาการของตนเอง
ในการใช้ความสามารถใช้ความคิด กลายเป็ นพัฒนาการของสติปัญญา เพื่อใช้แก้ปัญหา
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาล
เมื อ งบ้า นสวนเกี่ ย วกับ การลดใช้ ถุ ง พลาสติ ก กับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ผลการวิ จัย พบว่ า ปั จ จัย
ส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ (2563) ศึกษารู ปแบบที่เหมาะสมเพื่อการจัดการ
ขยะพลาสติกในจังหวัดที่ติดชายฝั่ งทะเลอย่างบูรณาการทุกภาคส่ วนและยัง่ ยืน: กรณี ศึกษาจังหวัด
ตรัง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการลดการใช้พลาสติกในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ คือ เพศ และทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการลดขยะพลาสติกและได้สอดคล้อง
กับ งานวิ จัย ของ กนิ ษ ฐา รั ต นสิ น ธ (2562) ได้ศึ ก ษาการลดการใช้พ ลาสติ ก ของประชากรใน
จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ประชากรในจังหวัด ฉะเชิ ง เทราที่ มี อายุ
ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ย ต่ างกัน มี ผ ลต่ อ การลดการใช้พ ลาสติ ก ของประชากร
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะงานวิจยั ในครั้งนี้
จากการศึกษาเรื่ อง ระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน
เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนพัฒนา
และส่งเสริ มการรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกในเทศบาลเมืองบ้านสวนให้มากที่สุด เช่นจัดกิจกรรม
รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบจากการใช้ถุงพลาสติก เป็ นต้น
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ข้อเสนอแนะการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเรื่ องเดียวกันนี้ แต่เพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้มีขนาดที่ใหญ่ข้ ึน โดยขยายขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นระดับจังหวัด เพื่อที่จะสามารถอภิปรายผลได้ครอบคลุมและ
ถูกต้องใกล้เคียงกับประชาชนทั้งหมดมากยิง่ ขึ้น
2.ควรศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพควบคู่ไ ปกับ เชิ งส ารวจ โดยใช้วิธี ก ารเก็ บ แบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อจะได้ขอ้ มูลที่เจาะลึก และได้ประโยชน์ในการศึกษามากยิง่ ขึ้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง ความรู้ ความเข้ าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้ านสวนเกีย่ วกับการลดใช้ ถุงพลาสติก
.............................................................
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะทราบระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมื องบ้านสวนเกี่ ย วกับ การลดใช้ถุ งพลาสติ ก ในการศึ ก ษาตามหลัก สู ต รรัฐ ศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
2. คาตอบทุกคาตอบ ข้อมูลทุกอย่างในแบบสอบถามนี้ ผูศ้ ึกษาค้นคว้าจะถือว่าเป็ นความลับ
3. กรุ ณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ ตามความเป็ นจริ งเพื่อความถูกต้องของผลการศึกษา
4. แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรู ้ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านสวนเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก
5. ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
อานนท์ ชื่นชอบ
นิสิตปริ ญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดกาเครื่ องหมาย√ลงใน ที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านมากที่สุด
1.เพศ
1. ชาย 2. หญิง
2.อายุ
1. ต่ากว่าหรื อเทียบเท่า 30 ปี
2. 31 – 45 ปี 3. 46 - 60 ปี 4. 61 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา
2.มัธยมศึกษา
3. อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี 4. สูงกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
1. เกษตรกร
2. รับจ้างทัว่ ไป
3. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
4. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5. พนักงานบริ ษทั เอกชน
6. อื่นๆ (ระบุ).................
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1. ต่ากว่า 10,000 บาท
2. 10,001 – 15,000 บาท
3. 15,001 – 20,000 บาท
4. มากกว่า 20,001 บาท
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรู้ ความเข้ าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้ านสวน
เกีย่ วกับการลดใช้ ถุงพลาสติก
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วกรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นท่านมากที่สุด
ที่

ข้อคาถาม

1.

การผลิตถุงพลาสติกสามารถทาได้รวดเร็ วในปริ มาณมาก และด้วย
ต้นทุนที่ต่า เมื่อนามาใช้จะมีอายุการใช้งานที่ส้ ัน และส่ วนใหญ่เป็ น
การใช้งานเพียงครั้งเดียว
ถุงพลาสติกที่ ผ่านการใช้งานแล้วและถูกนาไปทิ้งเป็ นภาระในการ
เก็บขนและจัดการเป็ นอย่างมาก เนื่องจากคุณลักษณะที่บางเบา และ
มีปริ มาณมากที่ปะปนกับมูลฝอยประเภทอื่นๆ จะทาให้การย่อยสลาย
มูลฝอยเป็ นไปได้ยากมากยิง่ ขึ้น
ถุงพลาสติกมีผลทาให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งถุงพลาสติก 1 ใบ ต้องใช้
เวลาย่อยสลายประมาณเฉลี่ยถึง 450 ปี
การเผาถุงพลาสติก จะทาให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน ซึ่ งทา
ให้เกิดมลภาวะทาให้โลกร้อน
การลดใช้ถุง พลาสติ ก ช่ วยลดการเพาะพันธุ์และแพร่ ก ระจายของ
พาหะนาโรคและการแพร่ ระบาดของโรคร้ายหลายชนิด
การลดใช้ถุงพลาสติกสามารถช่วยลดปริ มาณขยะพลาสติกได้
การลดใช้ถุงพลาสติกอาจจะทาให้ประหยัดงบประมาณในการจัดการ
ขยะได้ถึง 3,900 ล้านบาทต่อปี
การลดใช้ถุงพลาสติกสามารถลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้
การลดใช้ถุงพลาสติกส่งผลให้มลพิษใต้ทอ้ งทะเลลดน้อยลง
การลดใช้ถุงพลาสติกช่วยลดการสู ญพันธุ์ของสัตว์น้ า
ถุงพลาสติก ท าให้เกิ ดการอุดตันในทางระบายน้ า และทาให้เกิ ดน้ า
ท่วม

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ระดับความคิดเห็น
ใช่
ไม่ใช่
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ที่

ข้อคาถาม

12.

การลดใช้ถุ งพลาสติ ก จะท าให้ มี พ้ื น ที่ ในการเกษตรกรรมมากขึ้ น
เพราะการกาจัดถุงพลาสติกโดยการฝังต้องใช้พ้ืนที่มากและพื้นที่น้ นั
ก็จะทาการเกษตรไม่ได้อีกเลย เนื่ องจากถุงพลาสติ กนั้นไม่สามารถ
ย่อยสลายได้เองหรื ออาจต้องใช่เวลาเป็ นร้อยๆปี
ปั จจุ บั น มี ก าร รณ รงค์ ใ ห้ ล ด แ ล ะ เลิ ก ใช้ ถุ งพ ล าส ติ ก เช่ น
ห้างสรรพสิ นค้างดแจกถุงพลาสติกตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563
การเปลี่ ย นจากการใช้ ถุ ง พลาสติ ก เป็ นถุ ง ผ้า สามารถ ลดสาร
ปนเปื้ อนที่อาจปนเปื้ อนไปในอาหารได้
การเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกเป็ นถุงผ้า สามารถส่ ง ผลต่อระบบ
เศรษฐกิจทางอ้อม เพราะสามารถสร้างงานและอาชีพให้แก่ผผู ้ ลิตทั้ง
นายจ้างและลูก จ้าง สร้างอาชี พ หรื อเป็ นรายได้เสริ ม ให้กับ ชุ มชน
หรื อท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี

13.
14.
15.

ระดับความคิดเห็น
ใช่
ไม่ใช่

**ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้**

ภาคผนวก ข
ผลการพิจารณาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย (IOC)
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นายภพพิสุทธิ์ สุทธิพงษ์

ความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ/
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม IOC

ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย

ข้อคาถาม

ผศ.ดร.สกฤติ อิสริ ยานนท์

ผลการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถาม
เรื่ อง ความรู้ ความเข้ าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้ านสวนเกีย่ วกับการลดใช้ ถุงพลาสติก

ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
1
1
1
3
1
2. อายุ
1
1
-1
1 0.33
3. ระดับการศึกษา
1
1
-1
1 0.33
4. อาชีพ
1
1
1
3
1
5. รายได้ต่อเดือน
1
1
1
3
1
ความรู ้ ค วามเข้า ใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งบ้า นสวนเกี่ ย วกับ การลดใช้
ถุงพลาสติก
1.การผลิตถุงพลาสติกสามารถทาได้รวดเร็ วใน 1
1
1
3
1
ปริ มาณมาก และด้วยต้นทุนที่ต่า เมื่อนามาใช้จะ
มีอายุการใช้งานที่ ส้ ัน และส่ วนใหญ่ เป็ นการใช้
งานเพียงครั้งเดียว
2.ถุงพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วและถูกนาไป 1
1
1
3
1
ทิ้งเป็ นภาระในการเก็บขนและจัดการเป็ นอย่าง
มาก เนื่ องจากคุ ณ ลั ก ษณ ะที่ บ างเบา และมี
ปริ มาณมากที่ปะปนกับมูลฝอยประเภทอื่นๆ จะ
ท าให้ ก ารย่อยสลายมู ล ฝอยเป็ นไปได้ย ากมาก
ยิง่ ขึ้น

3.ถุงพลาสติ ก มี ผลท าให้เกิ ดภาวะโลกร้ อน ซึ่ ง
ถุงพลาสติก 1 ใบ ต้องใช้เวลาย่อยสลายประมาณ
เฉลี่ยถึง 450 ปี
4.การเผาถุงพลาสติกจะทาให้เกิดสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งทาให้เกิดมลภาวะทาให้โลก
ร้อน
5.การลดใช้ถุงพลาสติ ก ช่ วยลดการเพาะพัน ธุ์
และแพร่ กระจายของพาหะนาโรคและการแพร่
ระบาดของโรคร้ายหลายชนิด
6.การลดใช้ถุงพลาสติกสามารถช่วยลดปริ มาณ
ขยะพลาสติกได้
7.การลดใช้ถุ งพลาสติ ก อาจจะท าให้ ป ระหยัด
งบประมาณในการจัดการขยะได้ถึง 3,900 ล้าน
บาทต่อปี
8.การลดใช้ถุ ง พลาสติ ก สามารถลดการปล่ อ ย
ก๊าซเรื อนกระจกได้
9.การลดใช้ถุงพลาสติก ส่ งผลให้มลพิ ษ ใต้ท้อง
ทะเลลดน้อยลง
10.การลดใช้ถุงพลาสติกช่วยลดการสูญพันธุ์ของ
สัตว์น้ า
11.ถุงพลาสติกทาให้เกิดการอุดตันในทางระบาย
น้ า และทาให้เกิดน้ าท่วม

ความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ/
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม IOC

ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิด
คล้าย
นายภพพิสุทธิ์ สุทธิพงษ์

ข้อคาถาม

ผศ.ดร.สกฤติ อิสริ ยานนท์
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ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย

นายภพพิสุทธิ์ สุทธิพงษ์

12.การลดใช้ถุงพลาสติก จะทาให้มีพ้ืนที่ในการ
เกษตรกรรมมากขึ้น เพราะการกาจัดถุงพลาสติก
โดยการฝั งต้องใช้พ้ืนที่มากและพื้นที่น้ ันก็จะทา
การเกษตรไม่ได้อีกเลย เนื่ องจากถุงพลาสติกนั้น
ไม่สามารถย่อยสลายได้เองหรื ออาจต้องใช่เวลา
เป็ นร้อย ๆปี
13.ปั จจุ บ ั น มี ก ารรณ รงค์ ใ ห้ ล ดและเลิ ก ใช้
ถุ ง พลาส ติ ก เช่ น ห้ า งสรรพสิ นค้ า งดแจก
ถุงพลาสติกตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563
14.การเปลี่ ยนจากการใช้ถุงพลาสติ กเป็ นถุงผ้า
สามารถลดสารปนเปื้ อนที่ อาจปนเปื้ อนไปใน
อาหารได้
15.การเปลี่ ยนจากการใช้ถุงพลาสติ กเป็ นถุงผ้า
สามารถส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิจทางอ้อม เพราะ
สามารถสร้ า งงานและอาชี พ ให้ แ ก่ ผู ้ผ ลิ ต ทั้ ง
นายจ้างและลูก จ้าง สร้ างอาชี พ หรื อเป็ นรายได้
เสริ ม ให้กบั ชุมชนหรื อท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี
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ข้อคาถาม

ความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ/
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม IOC

ภาคผนวก ค
ความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม
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ความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม (Reliabillity)
Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
30
100.0
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.834
15

71

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15

Item-Total Statistics
Corrected
Cronbach's
Scale Mean if Scale Variance Item-Total Alpha if Item
Item Deleted if Item Deleted Correlation
Deleted
61.0667
36.823
.270
.888
64.3333
33.161
-.633
.836
62.9333
35.926
.690
.837
63.7000
37.114
.466
.894
62.7000
36.493
.714
.871
61.8667
35.913
.609
.831
62.6333
38.826
.430
.823
63.8000
34.786
.336
.881
61.6333
33.482
.197
.806
62.6667
35.747
.348
.822
62.6333
39.689
.396
.817
63.7667
37.082
.250
.895
61.5667
36.909
.431
.822
61.5667
35.426
.423
.898
61.6000
34.559
.208
.808
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ประวัติย่อของผู้วิจัย
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

นายอานนท์ ชื่นชอบ
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
จังหวัดชลบุรี
บ้านเลขที่ 48 ถนนบางแสนล่าง ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2562 รัฐศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

