
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 การวิเคราะหและแปลความหมายผลการวเิคราะหขอมูลการวิจยั เพื่อใหเกิดความเขาใจ               
ที่ตรงกัน ผูวิจยัจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการนําเสนอและวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 
 X หมายถึง ความรูเกี่ยวกบัการลดมลภาวะที่เกิดจากถงุพลาสติก 
 Y หมายถึง พฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก 

X  หมายถึง คาเฉลี่ยมัชฌิมเลขาคณิต 
SD หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัย
ตามลําดับดังนี้ 
 ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชาชน
ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ตอนที่ 3  ผลการศึกษาพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชาชนตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ตอนที่ 4  ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิด
จากถุงพลาสติกของประชาชนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
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4.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1  แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายละเอียด ความถี่ รอยละ 

เพศ   
    - ชาย 134 41.9 
    - หญิง 186 58.1 
    รวม 320 100 

วุฒิการศึกษา   
- ระดับประถมศึกษาลงมา 147 45.9 
- ระดับมัธยมศึกษา 64 20.0 
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 109 34.1 
    รวม 320 100.0 

อายุเฉล่ียของกลุมตัวอยาง
(n=230) 

X  =  41.02 SD = 15.287 

  
จากตาราง 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิงมากกวาชาย ระดับการศึกษาของ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับชั้นประถมศึกษาลงมาคิดเปนรอยละ 45.9 รองลงมาศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 34.1 และระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 20 อายุเฉลี่ยของ
ผูตอบแบบสอบถามเทากับ 41.02 
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4.2  ความรูเก่ียวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชาชนตําบลหนองหาร อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม 

 
ตาราง 2  แสดงคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกจําแนกตามระดับ

การศึกษา 
 

ระดับชั้น X  SD ระดับ 

ประถมศึกษาลงมา 14.30 2.95 ปานกลาง 
มัธยมศึกษา 15.20 2.28 ปานกลาง 
ปริญญาตรีขึ้นไป 16.57 2.01 มาก 

ภาพรวม 15.25 2.72 ปานกลาง 
 
จากตาราง 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาลงมา  มัธยมศึกษา 

และปริญญาตรีขึ้นไปมีความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะทีเ่กิดจากถุงพลาสติกอยูในระดับปานกลาง  
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.30 15.20 และ 16.57 ตามลําดับ 

 
ตาราง  3   แสดงความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรูเกีย่วกับการลดมลภาวะทีเ่กิดจาก

ถุงพลาสติก จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  SD t 
ชาย 134 14.87 2.87 2.23 * 
หญิง 186 15.56 2.56  

* P ≤ .05 
จากตาราง 3  พบวา  คะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะทีเ่กิดจากถุงพลาสติกของ

ชายและหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีคา t เทากับ 2.23 
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ตาราง  4   แสดงความแตกตางของระดับความรูเกีย่วกับการลดมลภาวะที่เกดิจากถุงพลาสติก  
จําแนกตามระดับการศึกษาซึง่วิเคราะหดวย ANOVA 

 

 SS df MS F 
ระหวางกลุม 311.63 2 155.82 24.55** 
ภายในกลุม 2005.65 316 6.35  

รวม 2317.27 318   

** P ≤ .01 
จากตาราง 4 พบวา คะแนนเฉลี่ยความรูเกีย่วกับการลดมลภาวะทีเ่กิดจากถุงพลาสติกของ

กลุมตัวอยางทีม่ีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คา F เทากับ 24.55 
 
ตาราง  5   แสดงการเปรียบเทียบคาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่

เกิดจากถุงพลาสติกระหวางกลุมที่มีวุฒิการศึกษาตางกนัดวยวิธีหา Scheffe  
 

วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาลงมา มัธยม ปริญญาตรีขึ้นไป 
ประถมศึกษาลงมา - .87 2.23*** 

มัธยม  - 1.37** 
ปริญญาตรีขึ้นไป   - 

** P ≤ .01; *** P ≤ .001 
จากตาราง 5  พบวา  กลุมปริญญาตรีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจาก

ถุงพลาสติกมากกวากลุมประถมศึกษาลงมา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และกลุมปริญญาตรี              
มีคะแนนเฉลี่ยความความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกมากกวากลุมมัธยมศึกษา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตไมพบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการลด
มลภาวะที่ เกิดจากถุงพลาสติกระหวางกลุมวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาลงมากับระดับ
มัธยมศึกษา 
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4.3  ผลการศึกษาคะแนนเฉลีย่พฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชาชนตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 
ตาราง 6  แสดงคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกโดยภาพรวมและ

จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับชั้น X  SD ระดับ 
ประถมศึกษาลงมา 2.05 0.27 ปานกลาง 
มัธยมศึกษา 2.07 0.24 ปานกลาง 
ปริญญาตรีขึ้นไป 2.06 0.22 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.05 0.25 ปานกลาง 
 
จากตาราง 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา ประถมศึกษาลงมา มัธยมศึกษา 

และปริญญาตรีขึ้นไป มีพฤติกรรมการลดมลภาวะทีเ่กิดจากถุงพลาสติกอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.05  2.07 และ 2.06 ตามลําดับ 

 
ตาราง  7   แสดงความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถงุพลาสติก

จําแนกตามเพศ 
 

เพศ N X  SD t 
ชาย 134 1.971 0.257 3.44 ** 
หญิง 186 2.072 0.256  

**  P ≤ .01 
จากตาราง 7 พบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถงุพลาสติกของชาย

และหญิงแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา t เทากับ 3.44 
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ตาราง  8   แสดงความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถงุพลาสติก
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 SS df MS F 
ระหวางกลุม 0.3 2 0.01 0.218 
ภายในกลุม 20.04 316 0.06  

รวม 20.0 318   
 

จากตาราง 8  พบวา  คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก กลุม
ตัวอยางที่มวีุฒกิารศึกษาในระดับประถมศกึษาลงมา ระดบัมัธยมศึกษา และระดับปรญิญาตรีขึ้นไป 
ไมแตกตางกัน 

 
4.4  ศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนเฉลี่ยความรูและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเก่ียวกับการลด
มลภาวะท่ีเกิดจากถุงพลาสตกิของประชาชนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 
ตาราง 9   แสดงความสัมพันธระหวางคะแนนเฉลี่ยความรูและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเกี่ยวกับการ

ลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของกลุมตัวอยางเพศชาย 
 

 ความรู พฤติกรรม 
ความรู - .273** 

พฤติกรรม .273** - 

** P ≤ .01 
 

จากตาราง 9 พบวา คะแนนเฉลี่ยความรูและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดมลภาวะ
ที่เกิดจากถุงพลาสติกของชายมีความสัมพนัธกันทางบวกอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .273 ซ่ึงอยูในระดับนอย 
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ตาราง 10 แสดงความสัมพันธระหวางคะแนนเฉลี่ยความรูและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
ลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของกลุมตัวอยางเพศหญิง 

 
 ความรู พฤติกรรม 

ความรู - .286** 
พฤติกรรม .286** - 

** P ≤ .01 
 

จากตาราง 10 พบวา คะแนนเฉลี่ยความรูและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเกี่ยวกับการลด
มลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของหญิงมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .286 ซ่ึงอยูในระดับนอย 
 
ตาราง 11  แสดงความสัมพันธระหวางคะแนนเฉลี่ยความรูและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเกี่ยวกับการ

ลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 

 ความรู พฤติกรรม 
ความรู - .296** 

พฤติกรรม .296** - 

     ** P ≤ .01 
 
 จากตาราง 11 พบวา คะแนนเฉลี่ยความรูและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเกี่ยวกับการลด
มลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของผูตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .30 ซ่ึงอยูในระดับนอย 

 
 


