
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 

 
 การวิจัยเร่ือง “ความรู และพฤติกรรมในการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก ของประชากร
ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1.  ศึกษาความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชากรตําบลหนอง
หาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

2.  ศึกษาพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชากรตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

3. ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจาก
ถุงพลาสติกของประชากรตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากประชากรตําบลหนองหาร อําเภอสัน
ทราย จังหวัดชียงใหม โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือหมูบานแมเตาไห บานหนองหาร บานวิเวก  
บานเกษตรใหม และบานดอยนอยพัฒนา โดยเก็บขอมูลเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน เลือกกลุม
ตัวอยางโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 320 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นและเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 320 ชุด  

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยใชคาทางสถิติ ไดแก คารอยละ 
คาสวนเบี่ยงเบน t-test, ANOVA และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน เพื่อแปลความหมายตามเกณฑที่
ผูวิจัยไดกําหนดไว   จึงขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปนขั้นตอน ดังนี้ 
 

ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2   ผลการศึกษาความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชากร

ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
ตอนที่  3   ผลการศึกษาพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชากร

ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
ตอนที่  4   ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิด

จากถุงพลาสติกของประชากรตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
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5.1  สรุปผลการศึกษา 
 ตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิงมากกวาชายโดยคิดเปนอตัราสวน 58.1:41.9    

ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับชั้นประถมศึกษาลงมาคิดเปนรอยละ 
45.9 รองลงมาศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปนรอยละ 34.1 และระดับมัธยมศกึษา คิดเปนรอย
ละ 20 อายุเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามเทากับ 41.02 

 
ตอนที่  2 ความรูเก่ียวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชากรตาํบลหนอง

หาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
2.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจาก

ถุงพลาสติกอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.25 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.72 

2.2 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจาก
ถุงพลาสติกของชายและหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา t เทากับ 
2.23 โดยที่ชายระดับมีความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกนอยกวาหญิง 

2.3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่
เกิดจากถุงพลาสติกของกลุมตัวอยางที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา F เทากับ 24.55 

2.4 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกลุมปริญญาตรีขึ้นไปคะแนนเฉลี่ยความรู
เกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกมากกวากลุมประถมศึกษาลงมา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และกลุมปริญญาตรีขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยความความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่
เกิดจากถุงพลาสติกมากกวากลุมมัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตไมพบความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกระหวางกลุมวุฒิ
การศึกษาระดับประถมศึกษาลงมากับระดับมัธยมศึกษา 

 
ตอนที่  3    พฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชากรตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
3.1  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิด

จากถุงพลาสติกอยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.05 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .25 
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3.2  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิด
จากถุงพลาสติกของชายและหญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา t เทากับ 
3.44 โดยที่ชายมีพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกนอยกวาหญิง 
  3.3  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิด
จากถุงพลาสติก ของกลุมตัวอยางที่มีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษาลงมา ระดับมัธยมศึกษา 
และระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไมแตกตางกัน 

 
ตอนที่  4   ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิด

จากถุงพลาสติกของประชากรตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
4.1  คะแนนเฉลี่ยความรูและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิด

จากถุงพลาสติกของชายมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ  .27 ซ่ึงอยูในระดับนอย 

4.2  คะแนนเฉลี่ยความรูและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิด
จากถุงพลาสติกของหญิงมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .28 ซ่ึงอยูในระดับนอย 

4.3  คะแนนเฉลี่ยความรูและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิด
จากถุงพลาสติกของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ  0.30 ซ่ึงอยูในระดับนอย 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากสรุปผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดนํามาอภิปรายผลพรอมทั้งเปรียบเทียบผลการวิจัยกับ
ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดผลการศึกษา ดังนี้ 

1. ความรูเก่ียวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชากรตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 1.1  สวนใหญเพศหญิงจะมีความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกดีกวาเพศ
ชาย ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากลักษณะการดํารงชีวิตประจําวันของหญิงไทย ซ่ึงจะตองทําหนาที่เปน
แมบานและมีพฤติกรรมการใชถุงพลาสติกอันเนื่องมาจากการจับจายใชสอยมากกวาเพศชาย จึงให
ความสําคัญและความสนใจในสิ่งที่ใชอยูอยางเปนประจําและยังมีการรับรูในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ถุงพลาสติก ผานสื่อตาง ๆ ในปจจุบันไมวาจะเปนทีวี วิทยุ แผนพับ หรือจากประสบการณตรงใน
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วิถีชีวิตแตละวันที่มีการนําพลาสติกมาใชกับชีวิตประจําวันมากขึ้น เปนตน ส่ือตางๆ ดังกลาวมีการ
นําเสนอความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก ซ่ึงกลุมตัวอยางเพศชาย ในเขต
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาร (อบต) จะออกไปทํางานนอกบานตลอดทุกวัน
อาจไมไดใหความสนใจกับสื่อเหลานี้มากนัก ดังแนวคิดจิตวิทยา (กรรณิการ ภูประเสริฐ, 2538) 
ที่วาแตละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไป ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากการเรียนรูที่แตกตางกันไป จึง
ทําใหการเรียนรูโดยการสังเกต หรือ เลียนแบบ จากตัวแบบที่เปนบุคคล เชน ดาราที่โฆษณา
ผลิตภัณฑตาง ๆ นอกจากจะเกิดการเรียนรูจากการสังเกตและการเรียนรูเชิงอารมณแลว อาจเกิดการ
เรียนรูจากสัญลักษณและการแกปญหา กลาวคือ จะเรียนรูความหมายของสัญลักษณส่ือสารอยางมี
ความหมาย เพื่อกอใหเกิดภาพพจนในความนึกคิด มีการคิดและการเขาใจในการเรียนรูที่จะ
แกปญหา เชน ผูบริโภคมีความจําเปนที่จะตองใชผลิตภัณฑที่มีบรรจุภัณฑเปนพลาสติก แต
ผูบริโภคทราบวาพลาสติกเปนวัสดุไมสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหา
ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและปญหาสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ตามมา ดังนั้นเมื่อหญิงมีโอกาสในการรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกมากกวาชาย ทําใหสามารถตอบคําถามในสวนของ
ความรูไดคะแนนสูงกวาชาย และจากการศึกษาของสมนึก ชัชวาลย (2544) ไดศึกษาของเสียจาก
ครัวเรือนพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและลําพูน พบวาชนิดของมูลฝอยที่ระบายออกจากครัวเรือน สวน
ใหญเปนขยะถุงพลาสติกประเภทตาง ๆทั้งถุงใสอาหาร ถุงหอหุมขนม ถุงพลาสติกใสของ เปน
องคประกอบถึงรอยละ 80.0 อีกทั้งขยะพลาสติกยังพบเกลื่อนในที่สาธารณะ ริมถนน ในแมน้ําลํา
คลอง จึงอาจทําใหประชาชนมีการรับรูดานปญหาและผลกระทบของขยะพลาสติกสูงกวาดานอื่น ๆ 
อีกทั้งขาวสารดานการปองกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกและการกําจัดขยะพลาสติก 
สวนใหญมักจะเผยแพรในรูปแบบของเอกสารทางวิชาการของทางราชการ เปนหนังสือวิชาการที่
อยูในหองสมุด เปนบทความที่เผยแพรทางวารสาร หรือทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงจะมีรายละเอียดของ
เนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับแนวทางการปองกันและแกไขขยะมูลฝอยและการกําจัดมูลฝอย เชนเอกสารที่
เผยแพรโดยกรมอนามัย จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือจากกรมสงเสริม
คุณภาพสางแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือเผยแพรทางวารสาร
พลาสติก เปนตน อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประชาชนไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวได  
 ประสาน ตังสิกบุตร และอนุรักษ ปญญานุวัฒน ไดใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
ประโยชนในการนําสิ่งของที่ไมใชแลวสามารถนํากลับมาใชไดใหม และไดรูถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสิ่งแวดลอม  

ประสาน ตังสิกบุตร (2547)  เสนอวาการริไซเคิลหรือการนํากลับมาใชใหมซ่ึงเปนขั้นตอน
ที่สองของการกําจัดของเสีย เมื่อไมสามารถรีไซเคิลไดตองมีการบําบัดใหระดับของเสียมีความเปน
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พิษนอยลง กอนถึงขั้นตอนสุดทายคือการทิ้ง ในการดําเนินชีวิตประจําวันสามารถนําหลักการ P2 
มาประยุกตใชเพื่อชวยลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกและโฟมได โดยการซื้อ
สินคาที่มีบรรจุภัณฑใหนอยลง การเลือกใชผลิตภัณฑทดแทนพลาสติกและโฟม เชน ผลิตภัณฑ
พลาสติกที่ทําจากสารอินทรียของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เคยูกรีน) ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก
ประเภทยอยสลายไดดวยแสงอาทิตยและยอยสลายไดทางชีวภาพ และพลาสติกไซเบอรพลาส เปน
ตน หรือการนํากลับมาใหซํ้า Reuse เพื่อชวยยืดอายุการใชงานใหยาวนานขึ้นและลดปริมาณของเสีย
ที่จะเกิดขึ้นดวย  
 อนุรักษ ปญญานุวัฒน. (2548) กลาวถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมิติทางดานเศรษฐกิจนั้น
มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรและการหมุนเวียนกลับมาใชใหม เพื่อลดการปลอย
มลพิษใหอยูในระดับที่ระบบนิเวศสามารถดูดซับและทําลายได ในดานสังคมเนนการสงเสริมองค
ความรูและบทบาทของประชากรในทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ในดานสิ่งแวดลอมเพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน เปนแนวคิดและแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนและชุมชน
ใหดีขึ้นโดยไมเอนเอียงไปทางดานวัตถุนิยมจนลืมการพิจารณาและอนุรักษสภาพแวดลอมและ
ธรรมชาติ แตใหผสมผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนา บํารุงรักษาสภาวะแวดลอมทั้งทางธรรมชาติ
และสังคม 
 อบต. หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ไดมีนโยบายในการจัดทําโครงการบริหารจัดการ
ขยะโดยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหความรูแกราษฎรในชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน เพื่อใหราษฎรในชุมชนมีความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เพื่อปลูกฝง
จิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในที่อยูอาศัยและในชุมชน   
 ทางอบต. หนองหาร ไดมีปญหาขยะในชุมชน โดย 5 หมูบานในเขตอบต.โดยไมมีการคัด
แยก การกําจัดขยะโดยไมถูกวิธี เชน เผา ทิ้งในที่สาธารณะ ทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษ สารพิษ กล่ิน 
หมอกควัน เปนอันตรายตอสุขภาพเปนแหลงอาศัยของพาหนะนําโรค และไดดําเนินการพาลูกบาน
ของอบต.หนองหาร ไปดูการอบรมการคัดแยกขยะที่ อบต.ดอนแกว ไดจัดกิจกรรมการรับซื้อขยะรี
ไซเคิล อบรมการทําปุยน้ําชีวภาพจากการเศษอาหารในครัวเรือน 

2.  พฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชากรตําบลหนองหาร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม 

2.1  เนื่องมาจากกลุมตัวอยางเพศชายมีพฤติกรรมในการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก
นอยกวากลุมตัวอยางเพศหญิงนั้น ซ่ึงอาจจะเนื่องมาจากในสังคมไทยเพศหญิงจะคอยทําหนาที่ใน
การทําความสะอาด และกําจัดขยะภายในบานมากกวาเพศชาย จึงทําใหพฤติกรรมในการลดมล
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มลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกมากกวา และในระดับกลุมของวุฒิการศึกษามีพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
ลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกที่ไมแตกตางกันเลยทั้งนี้เนื่องมากจากปจจัยที่จะเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมของคนนั้นมีไดมีเพียงระดับการศึกษาเทานั้น ดังแนวทางการลดขยะทั่วไป เปรมมิกา  
ปลาสุวรรณ  (2549) การปองกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของขยะที่สําคัญ คือ การลดขยะที่
แหลงกําเนิดโดยอาศัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน การลดปริมาณขยะจะ
สามารถลดคาใชในการจัดการขยะตั้งแต การเก็บรวบรวม การขนสง การคัดแยกและใชประโยชน 
ตลอดจนการกําจัดขั้นสุดทาย ลดปญหาสภาวะสิ่งแวดลอม ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไป
แลวหนวยงาน องคกร และชุมชน สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นไดโดยใชหลักการดังนี้ 

1. การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของ หรือบรรจุภัณฑที่จะสรางปญหาขยะ (refuse) 
   1.1  ปฏิเสธการใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย รวมทั้งขยะที่เปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม เชน กลอง
โฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอื่น ๆ 
   1.2  หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคา หรือผลิตภัณฑที่ใชบรรจุภัณฑหอหุมหลายชั้น 
   1.3  หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินคาชนิดใชคร้ังเดียว หรือผลิตภัณฑที่มีการใชงานต่ํา 
   กรณีการเลือกซื้อผลิตภัณฑประจําบานที่ใชเปนประจํา เชน สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน 
ใหเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีขนาดบรรจุใหญกวา เนื่องจากใชบรรจุภัณฑนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
หนวยน้ําหนักของผลิตภัณฑ 

2. การเลือกใชสินคาที่สามารถสงคืนบรรจุภัณฑสูผูผลิตได (return)  
 เลือกซื้อสินคาหรือใชผลิตภัณฑที่มีระบบมัดจํา-คืนเงิน เชน ขวดน้ําดื่ม เลือกซื้อสินคาหรือ
ผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลได หรือมีสวนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เชน กระดาษ แกว 
กระจก อลูมิเนียม และพลาสติก  

3. การใชซํ้าผลิตภัณฑ (reuse)  
 เลือกซื้อหรือใชผลิตภัณฑที่ออกแบบมาใหใชไดมากกวา 1 คร้ัง เชน แบตเตอรร่ีประจุ
ไฟฟา เลือกซื้อสินคาชนิดเติม (refill) เชน ผงซักฟอก สบูเหลว น้ํายาลางจาน บํารุงรักษาเครื่องใช 
อุปกรณตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดคงทนและยาวนานมากขึ้น การนําบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใช
อ่ืน ๆ กลับมาใชประโยชนใหม เชน การใชซํ้าถุงพลาสติก ถุงผา ถุงกระดาษ กลองกระดาษ การใช
ซํ้าขวดน้ําดื่ม และกลองใสขนมยืมเชา หรือใชส่ิงของหรือผลิตภัณฑที่ใชบอยครั้งรวมกัน เชน 
หนังสือพิมพ วารสาร และอุปกรณทําความสะอาดบานอื่น ๆ  
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3. ความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมเก่ียวกับการลดมลภาวะที่เกิดจาก
ถุงพลาสติกของประชากรตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 3.1 ในกรณีที่ความรูและพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกมีความสัมพันธกัน
นอยเชนนี้ อาจอภิปรายไดดวยหลักการจัดการวา หากตองการกระทําการอยางใดอยางหนึ่งให
ประสบผลสําเร็จ เชนการจัดการมนุษยเพื่อใหจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอมอีกตอหนึ่งนั้นไมอาจทําให
สําเร็จไดดวยการสรางปญญาใหกับคนเพียงอยางเดียว   ส่ิงที่ตองมีประกบควบคูไปดวยในตัวมนุษย
คือความสํานึกหรือความตั้งใจที่จะนําความรูไปสูการปฏิบัติดวย   มีตัวอยางปรากฏใหเห็นอยู
เสมอๆ วา คนที่มีความรูทวมหัว แตเอาตัวไมรอด เนื่องจากมีปญญาความรูแตขาดสติในการนึกคิด 
หรือพยายามใชความรูความเขาใจของตัวเองในการทําสิ่งที่เปนประโยชนตอส่ิงแวดลอมและผูอ่ืน  
แตกลับมุงเสาะแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเอง โดยไมคํานึงวาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะเปน
เชนไร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Levy-Leboyer, Bonnes, Chase, Ferrerira และ Pawlik (1996) 
ซ่ึงพบวา การรับรูความเสี่ยงและความรูในเรื่องสิ่งแวดลอม เปนตัวทํานายพฤติกรรมการรักษา
ส่ิงแวดลอมไดดีกวาทัศนคติและคานิยม  งานวิจัยของ   Hornik, Cherian. และ Madansky (1995) ได
ทําการศึกษาพบวา ตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการรีไซเคิลที่ดี คือ ความรู ความรวมมือของผูบริโภค
ในการรีไซเคิล การมีนิสัยชอบสะสม ซ่ึงจัดเปนตัวแปรที่เอื้อตอการเกิดพฤติกรรมการรีไซเคิล 
นอกจากนั้น  เงินรางวัล  และอิทธิพลของสังคม  ซ่ึงจัดเปนสิ่งจูงใจภายนอก ยังเปนตัวแปรที่ดีใน
การทํานายพฤติกรรมการรีไซเคิลของผูบริโภคเชนกัน  และงานวิจัยของ Boersching, และ De 
Young (1993) ไดทบทวนงานวิจัยในอดีตเพื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม พบวา ตัวแปร 
8 ตัวที่เปนตัวทํานายการเปลี่ยนพฤติกรรมการอนุรักษได คือ ความชํานาญในการกระทํา ความรู
เร่ืองวิธีกระทํา ความรูในประเด็นนั้น ๆ ทัศนคติ อํานาจในการควบคุม ความรับผิดชอบสวนบุคคล 
ความละเอียดออนในการรับรู และบรรทัดฐานทางสังคม และทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล ของ 
(Ajzen and Fishbein, ( 1980: cited in Ogden ,2000 ) เสนอวา การที่มนุษยจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ 
จะตองมีความตั้งใจหรือเจตนา เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จจากการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของตนเอง     
ความตั้งใจหรือเจตนาของมนุษยขึ้นกับตัวกําหนด 2 ประการคือ 
 1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เจตคติตอพฤติกรรมหรือการประเมินทางบวกหรือทางลบของ
บุคคลตอการกระทํา 
 2. ปจจัยทางสังคม ไดแก การคลอยตามกลุมอางอิง (ความคาดหวังทางสังคม) 
สวนปจจัยภายนอกอื่น ๆ เชน ตัวแปรทางชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพ
สมรส ศาสนา  เจตคติตอบุคคล เจตคติตอสถานที่ และบุคลิกภาพ นั้นจะมีผลตอพฤติกรรมก็ตอเมื่อ
ตัวแปรนั้นมีอิทธิพลตอเจตคติตอพฤติกรรม หรือมีอิทธิพลตอความคาดหวังทางสังคม หรือมี
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อิทธิพลตอน้ําหนักความสัมพันธของตัวแปรทั้งสองนี้ตอเจตนาเชิงพฤติกรรมทัศนคติตอพฤติกรรม
ดังกลาว และการรับรูถึงความกดดันหรืออิทธิพลทางสังคมการกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมนั้น 
หรือความคิดที่วาบุคคลสวนใหญเห็นวาเขาควรหรือไมควรแสดงพฤติกรรมนั้น โดยทั่วไป บุคคล
จะมีความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมอันใดอันหนึ่ง เมื่อเขาประเมินวาพฤติกรรมนั้นมีผลในทางบวก
ตอเขา และบุคคลมีความสําคัญตอตัวเขา เห็นวาเขาแสดงพฤติกรรมนั้น เมื่อทัศนคติและบรรทัดฐาน
เชิงอัตวิสัยสอดคลองกัน ความตั้งใจจะทําพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้น Ajzen and Fishbein เสนอวาควร
ใหน้ําหนักของตัวกําหนดทัศนคติและบรรทัดฐานเพื่อที่จะสามารถอธิบายความตั้งใจจะกระทํา
พฤติกรรมไดดีขึ้น  
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 ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของไอเซนและ ฟชเบน 
สรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้ (Ajzen and Fishbein, 1980 :41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของไอเชนและ ฟชไบน 
ท่ีมา : Ajzen and Fishbein, 1980: 41 อางใน Understanding Attitudes and Predicting Social 
Behavior. 
 ผลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงพบวาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการลด
มลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของ อบต.หนองหาร ยังอยูในระดับนอยขาดผูรับผิดชอบในการ
จัดการสิ่งแวดลอมของอบต.หนองหาร ตองการที่จะเพิ่มพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากการใช
ถุงพลาสติกใหมากขึ้น อาจตองคํานึงถึงหลักการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงอาจใชแนวคิดทฤษฎี
การกระทําดวยเหตุผล เปนพื้นฐานในการอธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจ การคลอยตามกลุม เจตคติ
เกี่ยวกับพฤติกรรม ซ่ึงทําใหมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดมลภาวะจากถุงพลาสติกเพิ่มขึ้น และจะใน
แนวทางที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืนตอไป 

 
ปจจัยภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
  เจตคติที่หมาย 
 -  เจตคติตอบุคคล 
 -  เจตคติตอสถาบัน 

 
 

 ตัวแปรชีวสังคม 
 -  อายุ เพศ อาชีพ 
    ศาสนา การศึกษา 
    สถานะทางเศรษฐกิจ 
    และสังคม 

ความเชื่อเกี่ยวกับ 
 ผลของการกระทํา   

 การประเมินคา ผล

พฤติกรรม 

น้ําหนัก 
ความสัมพันธ 

ความเชื่อเกี่ยวกับ 
กลุมบุคคลอางอิง 

แรงจูงใจ 
ที่จะคลอยตาม 
บุคคลอางอิง 

เจตคติตอ 
พฤติกรรม 

เจตนาเชิง 
พฤติกรรม พฤติกรรม

การคลอยตาม 
กลุมอางอิง บุคลิกภาพ 

- เก็บตัว-เปดเผย 
- โรคจิต โรคประสาท 
- เผด็จการ ฯลฯ 
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5.3 ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช 

1. ควรใหความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกโดยมุงเนนกลุมที่เปนเพศ
ชายที่มีระดับการศึกษานอย โดยอธิบายเรื่องการจัดการความรูกับสิ่งแวดลอม เปดโอกาสให
ประชากรในทองที่เขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยการใหความรูดังนี้ 

1.1 แนวความคิดและหลักการเบื้องตนที่จะนําไปสูความเขาใจในปญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1.2 ธรรมชาติและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย 
  1.3 ปฏิสัมพันธระหวางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับมนุษย ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแกส่ิงแวดลอมจาการกระทําของมนุษย และผลกระทบตอมนุษยอันเนื่องมาจาก
ความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1.4 สาเหตุและความรุนแรงของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1.5  แนวทางในการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งมาตรการในการอนุรักษ ปองกัน และพัฒนาสิ่งที่ควรพิจารณา และให
ความสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดเนื้อหาเพื่อใหความรูความเขาใจแกประชากร คือการยึดปญหาที่
กําลังปรากฏอยูในทองถ่ินเปนศูนยกลางจากนั้นจึงคอยขยายออกไปตามลําดับ การใหความรูควรทํา
เปนชวง ๆ แตทําอยางตอเนื่อง กิจกรรมในการใหความรูแกประชากรแตละครั้งควรประกอบดวย 
(1) การทําความเขาใจในปญหาที่เกิดขึ้นในทองถ่ิน (2) หลักการและแนวความคิดที่เกี่ยวของ (3) 
แนวทางและประสบการณในการแกปญหาลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่น (4) แนวทางที่เปนไปได
สําหรับทองถ่ิน และ (5) การลงมือปฏิบัติจริง 

การใชส่ือในการใหความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก มีความสําคัญ 3 
ลักษณะ คือ (1) ส่ือที่มุงใหความรูความเขาใจทั่วไป สวนใหญเปนการใหขาวสารผานสื่อมวลชน
ตาง ๆ เชน วิทยุ และโทรทัศน เปนตน ส่ือในลักษณะนี้เนนที่ตัวขาวสารไปใหถึงผูรับเปนจํานวน
มากที่สุด (2) ส่ือที่มุงกระตุนใหผูรับตระหนักถึงความสําคัญของปญหา อาจเปนการรณรงคใน
โอกาสสําคัญตาง ๆ (3) ส่ือที่มุงใหขอมูลในรายละเอียด ซ่ึงอาจบันทึกไวในรูปของหนังสือ หรือ
เอกสารประกอบการคนควา ส่ือทั้ง 3 ลักษณะตางก็มีความจําเปนที่จะสรางใหประชากรมีความรู
ความเขาใจและตระหนักในการมีสวนรวมอยางแข็งขันในการแกปญหาตอไป และการใชส่ือในการ
ใหความรูอาจมีขอจํากัดที่สามารถสังเกตไดในหลายๆ กรณี ขอจํากัดดังกลาวมีสาเหตุมาจาก
ปจจัยพื ้นฐานทางการศึกษาของผู รับขาวสาร  เวลา  ฐานะทางเศรษฐกิจในการจัดหา  และ
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ความสามารถทางภาษา ประชากรกลุมเปาหมายควรจะไดมีบทบาทและมีสวนรวมในกระบวนการ
ฝกอบรมใหความรูตั้งแตแรก ใหประชากรเขามามีสวนรวมในกระบวนการใหความรูและไดรับ
ความรูมากที่สุด ไดแก การพบปะสนทนากับเจาหนาที่  การแบงประชากรเปนกลุมขนาด10-15 คน 
เพื่อรวมวงเสวนากับวิทยากร/เจาหนาที่นาจะกอใหเกิดความรูความเขาใจมากขึ้นและเร็วข้ึน   

2. เราควรมุงเนนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกใหแก
ประชากรโดยเฉพาะกลุมที่เปนเพศชาย ซ่ึงอาจจะทําไดโดยการรณรงคผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ 
เชน เสียงตามสาย  แผนปายประชาสัมพันธ  รายการวิทยุชุมชน เปนตน  เพื่อใหประชากรทุกกลุม
ทุกฝายเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม หันมาใหความสําคัญกับการแกปญหาโลก
รอนอยางจริงจัง และรวมเปนสวนหนึ่งในการแกปญหาโดยเริ่มจากตัวเรา ดวยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชีวิตประจําวัน เชน การลดการใชพลังงาน การคัดแยกขยะเพื่อนําสิ่งที่ยังใชไดกลับมา
ใชใหม ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก ไมทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแมน้ําคูคลองและถนนหนทาง ฯลฯ 
แมไมสามารถกระทําไดโดยตรง แตปลูกฝงใหเกิดเปนกิจนิสัยในชีวิตประจําวัน โดยการ (1) รูจักนํา
กลับมาใชใหม (Reuse) (2) รูจักการหมุนเวียนนํากลับมาใชอีก (Recycle) (3) รูจักซอมแซมบํารุง 
(Repair) (4) รูจักลดการใช เมื่อรูวาไมจําเปน (Reduce) (5) รูจักปฏิเสธเมื่อรูวาไมเปนประโยชน 
(Reject) และการดําเนินการในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมที่ถูกตองตามกฎหมาย และสามารถ
กระตุนใหพฤติกรรมการที่มีอยูนอยกับเพิ่มมากขึ้น และหันมาดูแลสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ยังมีปจจัย
อ่ืนที่สามารถทําใหการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกได  
ดังนั้นควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่สามารถไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจาก
ถุงพลาสติกได ตัวอยางเชน การอบรมเลี้ยงดู สภาพที่อยูอาศัย การรูจักวิธีส่ิงแวดลอมดวยวิธีการ 5 
Rs เปนตน มาใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

อยางไรก็ตาม ดวยประชาชนในทองถ่ินยงัขาดความรูความเขาใจในเรื่องของสิ่งแวดลอมที่
พอที่จะนําไปจัดการใหเปนการถูกตองและเหมาะสม การศึกษาหารูปแบบในการใหความรู ความ
เขาใจในเรื่องดังกลาว เพื่อนําไปใชในกระบวนการถายทอดความรูจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนดังนั้น
เราควรใหความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะทีเ่กิดจากถุงพลาสติกกับเพศชายใหมากโดยการคนหา
หนังสือที่เกีย่วกับการจัดการสิ่งแวดลอม รูถึงพิษภัยจากมลภาวะจากถงุพลาสติก และสงเสริมให
พอบานเขาสังคมอนุรักษส่ิงแวดลอม ในการอบรมเกี่ยวกับมลภาวะจากถุงพลาสติก   

เพราะฉะนั้นในการที่จะลดภาวะโลกรอนที่เกิดจากการใชถุงพลาสติกเราจึงควรใหความรู
เกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกกับประชากร จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เราควรจะให
ความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกโดยมุงเนนกลุมที่เปนเพศชายและกลุมที่มี
การศึกษาระดับนอยเนื่องจากขาดพฤติกรรมในการลดมลภาวะเกี่ยวกับการใชถุงพลาสติกมากกวา
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กลุมอื่น   แตไมไดหมายความวาจะไมใหความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกกับ
กลุมเพศหญิงหรือกลุมระดับการศึกษาอื่น เราสามารถใหความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจาก
ถุงพลาสติกแกคนทุกกลุมควบคูไปดวยเชนกัน 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป  
 1. ศึกษารูปแบบหรือกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะพลาสติกให
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
 2. ศึกษาการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการจัดการขยะของชุมชน โดยมีการให
ความรูเร่ืองการจัดการขยะ โดยเฉพาะในเรื่องการลดมลภาวะที่เกิดจากการถุงพลาสติก 
  
   
   
  
 


