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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและหาความสัมพันธของการรับรู ความรู ทัศนคติ ความตระหนัก
ตอสิ่งแวดลอมและพฤติกรรม และหาตัวแปรพยากรณท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกได

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ บุคคลท่ีทำงานและอาศัยอยูใน
จังหวัดภูเก็ตมากกวา 5 ป อายุ 20 ปข้ึนไป จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ

ผลการศึกษาพบวา การรับรู ทัศนคติ ความตระหนักตอสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมมีความสัมพันธกัน 
สวนความรูไมมีความสัมพันธกับการรับรู ทัศนคติและพฤติกรรม แตมีความสัมพันธกับความตระหนักตอ
สิ่งแวดลอม โดยการรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกและความตระหนักตอสิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติก
สามารถพยากรณพฤติกรรมในการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได
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Abstract

This research aims to study and find the relationship of perception, knowledge, 

attitude, environmental awareness, and behavior. including studying predictor variables that 

can explain the behavior of reducing the use of plastic bags.

This research is quantitative. The sample of this study were from 400 persons aged 

over 20 years old, working and living in Phuket for over 5 years. Questionnaires were used as 

a tool to collect data, Analysis of percentage, mean, and the correlation of Pearson, 

including regression analysis was conducted.

The results of the study showed that Perception of plastic bag reduction is related to 

environmental awareness, attitude and behavior. Knowledge is not related to perception, 

attitude and behavior but is related to environmental awareness. Perception of plastic bag 

reduction and environmental awareness are predictor variables that can predict the behavior 

of reducing the use of plastic bags in Phuket.

Keywords: Perception, Knowledge, Attitude, Environmental awareness, Behavior

บทนำ

ปจจุบันปญหาดานสิ่งแวดลอมยังคงเปนปญหาท่ีท่ัวโลกใหความสำคัญและเปนเรื่องจำเปนอยางย่ิงท่ี
ทุกคนตองชวยกันเห็นถึงปญหาและชวยกันแกไข ซ่ึงถุงพลาสติกเปนส่ิงหนึ่งท่ีสงผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
อยางมาก ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทำใหเกิดภาวะโลกรอน (Global warming) โดยคณะกรรมการนานาชาติวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงของภู มิอากาศ (IPCC: Intergovernmental Panel of Climate Change) พบวา 
สาเหตุของปญหาภาวะโลกรอน รอยละ 90 มาจากการเผาเช้ือเพลิงฟอสซิลสงผลทำให เกิดกาซ
คารบอนไดออกไซดข้ึนสูช้ันบรรยากาศโลก (สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ , 2552) สิ่งท่ีตองรีบแกไขคือ การ
ลดการเกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิงใหมากท่ีสุด เชน การผลิตถุงพลาสติกจะกอใหเกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิง
จำนวนมาก ซ่ึงสงผลโดยตรงตอปญหาภาวะโลกรอน และปญหาดานมลพิษทางอากาศจะตามมาดวย 
(สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ, 2552).

ถุงพลาสติก (Plastic bag) ถูกนำมาใชในโลกเมื่อประมาณ 40 กวาปที่ผานมา เปนสิ่งประดิษฐท่ีเกิด
ขึ้นมาเพ่ืออำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของผูบริโภค แถมยังมีตนทุนท่ีต่ำมาก ถุงพลาสติกผลิต
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ขึ้นจากเม็ดพลาสติกจากอุตสาหกรรมปโตรเคมีท่ีใชเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนวัตถุดิบ หากนำมาใชจะมีอายุการใช
งานท่ีส้ัน (อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ และวิษณุ เหลืองลออ , 2557) พรอมเปนขยะทันทีหลังการใช แตใชเวลาใน
การยอยสลายเปนระยะเวลาถึง 450 ป ทำใหพบวาย่ิงใชมากเทาไหรก็เทากับสรางขยะใหแกโลกมากข้ึน 
นอกจากปญหาเร่ืองภาวะโลกรอนแลว ถุงพลาสติกยังกอใหเกิดการเสื่อมโทรมของดินและคุณภาพของน้ำ เปน
สารกอมะเร็งเม่ือถูกเผา ทำใหเกิดการอุดตันในทางระบายน้ำและทำใหเกิดน้ำทวม เปนอันตรายตอระบบนิเวศ 
เปนการเพาะพันธุและแพรกระจายของพาหะนำโรคตาง ๆ และเปนตนเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของการ
เดินทางทั้งบนบก ทางอากาศ และทางน้ำ อีกทั้งยังเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตท้ังบนบกและในน้ำดวย (สนุก, 

2556) นักวิศวกรรมส่ิงแวดลอมจากมหาวิทยาลัยจอรเจียไดทำการสำรวจขยะพลาสติกในโลก พบวา ประเทศ
ไทยติดอันดับ 7 ของโลก สรางขยะสูงถึง หนึ่งลานตัน และกลายเปนขยะในทะเล 0.41 ลานตัน (เดอะ
โมเมนตัม, 2562) สงผลกระทบตอสัตวทะเลเสี่ยงสูญพันธุมากขึ้น ดังเชน มาเรียม ลูกพะยูนกำพราแมท่ี
เสียชีวิตจากขยะพลาสติกท่ีไปติดอยูในกระเพาะ ซ่ึงกอใหเกิดกระแสการพูดถึงปญหาถุงพลาสติกและเกิดการ
รณรงคมากมาย นอกจากนี้ยังพบอีกวาปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทยคิดเปน 12% หรือ 2 ลานตันของ
ปริมาณขยะทั้งหมด นำกลับไปใชประโยชนไดปละ 0.5 ลานตัน สวนที่เหลือ 1.5 ลานตันถูกนำไปกำจัดดวยวิธี
ฝงกลบหรือเตาเผา และยังมีบางสวนตกคางในสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) นอกจากนี้ยังพบอีกวา 
ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วเปนอันดับ 1 ของขยะทะเลท่ีพบมากที่สุดในทะเลไทย ปริมาณการใชถุงพลาสติกหูหิ้วใน
ประเทศไทยมีมากถึง 45,000 ลานใบตอป โดยมีท่ีมาของถุงพลาสติกหูหิ้ว 3 แหงดวยกัน คือ รอยละ 40 มา
จากตลาดสด เทศบาล เอกชน และแผงลอย จำนวน 18,000 ลานใบตอป รอยละ 30 มาจากรานขายของชำ 
จำนวน 13,500 ลานใบตอป และรอยละ 30 มาจากหางสรรพสินคาและรานสะดวกซ้ือ จำนวน 13,500 ลาน
ใบตอป (กรมควบคุมมลพิษ, 2562)

จังหวัดภูเก็ต เปนจังหวัดหนึ่งทางภาคใตของประเทศไทยซ่ึงถูกลอมรอบไปดวยทะเลอันดามัน เปน
เกาะขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทย (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2562) บริเวณชายฝงทะเลโดยรอบของจังหวัด
ภูเก็ตเปนสถานท่ีสำคัญในการใชทำกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะการทองเท่ียว โรงแรม รานอาหาร และการ
ประมง เปนตน และจำนวนนักทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องท้ังชาวไทยและ
ตางประเทศ โดยเขามาทองเท่ียวกวาปละ 13 ลานคน ในป 2559 (สำนักสถิติจังหวัดภูเก็ต, ม.ป.ป.) ย่ิงจำนวน
ประชากรท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวมากข้ึนก็ย่ิงสงผลตอปริมาณขยะพลาสติกหรือใชถุงพลาสติกเพ่ิมมากข้ึน 
กอใหเกิดเปนมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ และชายฝงทะเล  โดยเฉพาะสัตวทะเลท่ีตองตายไปพรอมกับพลาสติก
สถานการณขยะทะเลพบวา สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากการท้ิงขยะจากชุมชน นักทองเท่ียว การประกอบอาชีพทาง
ทะเล และโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังพบวาถุงพลาสติกเปนขยะท่ีพบมากที่สุดในทองทะเลไทยเปน
อันดับท่ี 1 มีประมาณ 15,850 ชิ้น อาทิเชน ถุงรอน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว เปนตน (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง, 2560)
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จากสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนทำใหปจจุบันหนวยงานภาครัฐ ทุกกระทรวง กรม และ 77 จังหวัดท่ัว
ประเทศ รวมท้ังภาคเอกชน ผูประกอบการ ไดรวมมือกัน เพ่ือชวยกันลดการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียว 
(Single-use Plastic) โดยการยกเลิกการใชถุงพลาสติกหุมฝาขวดน้ำด่ืม (Cap seal) ท่ัวประเทศ ลดใช
ถุงพลาสติกในหางสรรพสินคาและรานสะดวกซ้ือ ทุกวันท่ี 4 ของเดือน การรณรงคลดรับ ลดให ลดใช
ถุงพลาสติกในตลาดสด การลดคัดแยกขยะมูลฝอย และการลดใชถุงพลาสติกหูหิ้ว กลองโฟมบรรจุอาหาร 
(ประชาสัมพันธจังหวัดภูเก็ต, 2562) โดยภายในจังหวัดภูเก็ตเองก็ไดมีการรวมมือกันของสมาคมโรงแรมภูเก็ต 
(Phuket Hotels Association) และ เซ็ลทรัล กรุป (Central Group) จะยกเลิกการใหถุงพลาสติกแกลูกคา
ในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังไดจัดโครงการ ภูเก็ตปลอดถุงพลาสติก เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีสงผล
ตอภาวะโลกรอนและทำลายส่ิงแวดลอม หันกลับมาใชถุงผาหรือวัสดุธรรมชาติ สงผลใหสามารถลดปริมาณ
ขยะไดปละไมนอยกวา 5,000 ตัน (ผูจัดการออนไลน, 2553)

หลายประเทศท่ัวโลกในปจจุบันไดตระหนักตอสิ่งแวดลอมเก่ียวกับปญหาขยะจากถุงพลาสติกมากข้ึน 
จะเห็นไดจากมาตรการตาง ๆ ท่ีแตละประเทศนำมาใชในการลดปญหาจากการใชถุงพลาสติกอยางจริงจัง ซ่ึง
มาตรการตาง ๆ นั้นก็สงผลตอการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดี เชน ประเทศอิน เดีย ประเทศฝร่ังเศส 
สหรัฐอเมริกา และโมร็อกโก ที่หามใชถุงพลาสติก เปนตน (กรีนพีซ , 2559) สวนประเทศไทย รัฐบาลก็ไดมี
นโยบายการจัดการขยะพลาสติก โดยเร่ิมในป 2563 – 2573 ทั้งการลดและเลิกใชพลาสติก โดยใหหันมาใช
วัสดุท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแทน โดยในป 2565 จะยกเลิกใชพลาสติกแบบหูหิ้วท่ีมีความหนานอยกวา 36 

ไมครอน กลองโฟมบรรจุอาหาร หลอดพลาสติก ยกเวนกรณีมีความจำเปนสำหรับเด็ก คนชรา และผูปวย โดย
แบงมาตรการออกเปน 3 สวน คือ 1.มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก 2. มาตรการลดและเลิกใชพลาสติก
แบบใชครั้งเดียว (Single-use Plastic) 3.มาตรการการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค โดยสนับสนุนให
นำกลับมาใชใหม และรวมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใหความรวมมือ สรางความรูความเขาใจ 
และสนับสนุนการนำขยะพลาสติกเขาสูระบบเศรษฐกิจหมนุนเวียน (Circular Economy)(กรมควบคุมมลพิษ, 

2562)

การลดถุงพลาสติกในประเทศไทยถึงแมยังไมมีกฎหมายออกมาควบคุมการใชพลาสติกอยางจริงจัง แต
ก็เห็นไดวาหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของก็พยายามชวยกันรณรงคใหลดการใชถุงพลาสติกเพ่ือเสริมสราง
จิตสำนึก การรับรู และการตระหนักถึงปญหาขยะถุงพลาสติกออกมาอยางตอเน่ือง แตบางครั้งพฤติกรรม
ผูบริโภค เวลาซ้ือของตาง ๆ ก็ยังคงรับถุงพลาสติกอยู เพ่ือความสะดวกของตัวเองในการห้ิว และมองวา
สามารถนำถุงนั้นไปใชเปนถุงขยะตอไดอีก ท้ัง ๆ ท่ีของชิ้นเล็กชิ้นนอยบางครั้งไมจำเปนตองรับถุงพลาสติกก็ได 
แตอาจกลายเปนความเคยชินของพฤติกรรมในสังคมไทยไปแลว ถึงแมจะมีการรณรงคใหนำถุงผามาใชแทน
แลวก็ตาม ดวยเหตุนี้ทำใหผู วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยพยากรณพฤติกรรมการลดใช
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือเปนแนวทางในการเสริมสรางความรู และเพ่ิมการรับรูผาน
ชองทางตาง ๆ ปรับเปล่ียนทัศนคติ ใหมีมุมมองความคิดท่ีดี สงเสริมใหตระหนักถึงปญหาของส่ิงแวดลอม จน
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นำไปสูพฤติกรรมการลดการใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและสามารถขยายขอบเขต นำผลวิจัย

ไปใชรวมกับจังหวัดอ่ืนๆ ได

วัตถุประสงค

1.เพ่ือศึกษาการรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติก ความรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติก ทัศนคติ

เกี่ยวกับปญหาถุงพลาสติก ความตระหนักตอสิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติก และพฤติกรรมการลดใช

ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธของตัวแปร ไดแก การรับรู ทัศนคติ ความรู ความตระหนักตอส่ิงแวดลอม

กับพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

3.เพ่ือศึกษาปจจัยที่สามารถพยากรณพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

สมมติฐานของงานวิจัย

1.การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความตระหนักตอสิ่งแวดลอมจากปญหา

ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

2.การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับปญหาถุงพลาสติกของ

ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

3.การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความรู เก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกของ

ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

4.ความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับปญหาถุงพลาสติกของ

ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

5.ความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความตระหนักตอสิ่งแวดลอมจากปญหา

ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

6.ทัศนคติเก่ียวกับปญหาถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความตระหนักตอส่ิงแวดลอมจากปญหา

ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
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7.การรับรู ความรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติก และทัศนคติ ความตระหนักตอส่ิงแวดลอมจากปญหา
ถุงพลาสติก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

8.การรับรู ความรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติก และทัศนคติ ความตระหนักตอส่ิงแวดลอมจากปญหา
ถุงพลาสติก สามารถรวมกันอธิบายพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได

นิยามศัพท

1.การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติก (Perception) หมายถึง การรับรูเก่ียวกับการรณรงคการลด
การใชถุงพลาสติกจากการเปดรับขาวสารจากส่ือหรือชองทางตาง ๆ ไดแก สื่อมวลชน เชน โทรทัศน 
หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต เปนตน ส่ือเฉพาะกิจ เชน ปายประชาสัมพันธ การรณรงคของหนวยงานตาง ๆ เปน
ตน รวมท้ังส่ือบุคคล เชน บิดา มารดา ญาติ พ่ีนอง เพ่ือน เปนตน

2.ความรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติก (Knowledge) หมายถึง ความสามารถท่ีแสดงวาประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตจดจำได บอกไดอยางถูกตองเก่ียวการวิธีการลดการใชถุงพลาสติก

3.ทัศนคติเกี่ยวกับปญหาถุงพลาสติก (Attitude) หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึก และความต้ังใจ
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีตอการลดใชถุงพลาสติก

4.ความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติก (Awareness) หมายถึง ความสำนึกของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตถึงการลดการใชถุงพลาสติก การเห็นคุณคาหรือความสำคัญของการลด
การใชถุงพลาสติก

5.พฤติกรรมการลดการใชถุงพลาสติก (Action) หมายถึง การท่ีประชาชนในจังหวัดภูเก็ตปฏิเสธท่ีจะ
รับถุงพลาสติกจากหางสรรพสินคา และรานของชำตาง ๆ อีกท้ังมีพฤติกรรมในการทดแทนการใชถุงพลาสติก
ดวยวัสดุธรรมชาติ เชน ตะกรา และการใชถุงผาแทนถุงพลาสติกในการใสสิ่งของ เปนตน

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชาชนท่ีทำงานและอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตเปนระยะเวลามากกวา 5 ป ทุกเพศ อายุต้ังแต 20 ป
ขึ้นไป เนื่องจากเปนบุคคลที่มีความรู สามารถคิด วิเคราะห เร่ืองของการลดการใชถุงพลาสติกได และเปนกลุม
บุคคลท่ีมีกำลังในการซ้ือของ เดินทางทองเท่ียว อาศัยและทำงานในจังหวัดภูเก็ต จากการรวบรวมโดย
สำนักงานสถิติแหงชาติ รายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามหมวดอายุ เปนราย
อำเภอ พ.ศ. 2560 จำนวน 276,284 คน นอกจากนั้นผูวิจัยไดกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามหลักการแปร
ผันรวมกันระหวางขนาดของกลุมตัวอยางกับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึน โดยอาศัยตารางสำเร็จรูปของทาโร 
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ยามาเน (Yamane, 1973) เปนเกณฑ โดยกำหนดระดับความนาเชื่อม่ันที่ 95% คลาดเคลื่อนไมเกิน 5% จาก
การแทนคาสูตรจะไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 399.42 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกำหนดใหกลุมตัวอยางงานวิจัยมี
จำนวนเทากับ 400 คน และผูวิจัยไดใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) โดยเก็บ
ขอมูลจากบุคคลที่ทำงานและอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตมาเปนระยะเวลานานมากกวา 5 ป โดยพ้ืนท่ีท่ีใชในทำ
การวิจัยมี 3 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู และอำเภอถลาง เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีท้ังหมด 3 

อำเภอ จึงเลือกอำเภอท้ังหมดเพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีครอบคลุม

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจดวยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ต โดยไดกำหนดการวัดคาท่ีแตกตางกันออกไปตามแตละตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ลักษณะประชากร 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อำเภอ โดยเปนคำถามปลายปดแบบใหเลือกตอบคำตอบเดียวจากหลาย
คำตอบ (Multiple choice question) สวนตัวแปรที่ใชมาตรวัดแบบ Likert scale แบบ 5 ระดับ ไดแก ดาน
การรับรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติกจากสื่อตาง ๆ รวมท้ังหมด 21 ขอ ดานทัศนคติเก่ียวปญหาถุงพลาสติก
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมด 11 ขอ ดานความตระหนักตอสิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติกของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต รวมท้ังหมด 9 ขอ และ ดานพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต ท้ังหมด 5 ขอ สวนดานความรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตโดยเปน
คำถามปลายปดแบบใหเลือกตอบอยางหนึ่งอยางใดในสองคำตอบ (yes-no question) รวมท้ังหมด 15 ขอ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย

1.ความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาไดใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาและ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช (Wording) เพ่ือ
นำไปปรับปรุงแกไขกอนนำไปใชในการสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจริง

2.ความเชื่อ ม่ัน (Reliability) ผู วิจัยไดนำแบบสอบถามไปทดสอบหาคาความนาเชื่อถือของ
แบบสอบถามจากโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป (SPSS) โดยตรวจสอบหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) จากแบบสอบถามจำนวนท้ังหมด 30 ชุด พบวามีคาความนาเชื่อถือของ
แบบสอบถามโดยรวมมากกวา 0.7 ข้ึนไป ซ่ึงคาที่ไดดานการรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติก คือ 0.89 ดาน
ความรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติก คือ 0.90 ดานทัศนคติเกี่ยวกับปญหาถุงพลาสติก คือ 0.70 ดานความ
ตระหนักตอสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติก คือ 0.80 และดานพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติก คือ 
0.76
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ผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื่อง “ปจจัยพยากรณพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติก” จากกลุมตัวอยางในจังหวัด
ภูเก็ต จำนวน 400 คน พบวาสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้

ดานลักษณะประชากร

กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ มีจำนวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง โดยกลุมตัวอยางเกือบ
ครึ่งหนึ่ง มีอายุระหวาง 20-29 ป มากกวาครั้งหนึ่งมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ในสวนของอาชีพเกือบ
คร่ึงหนึ่งมีอาชีพขาราชการหรือพนักงานของรัฐ และกลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

ดานการรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติก

การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกของกลุมตัวอยางอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การรับรูผาน
อินเตอรเน็ต ในขณะท่ีการรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกที่กลุมตัวอยางมีในระดับมาก ไดแก การรับรูผาน
ถุงผา รองลงมา คือ การรับรูผานกิจกรรมการรณรงคลดใชถุงพลาสติก การรับรูผานทางโทรทัศน การรับรูผาน
ปายประชาสัมพันธ และการรับรูผานเพ่ือน ตามลำดับ

สวนการรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง คือ การรับรูผานครู 
อาจารย และนักวิชาการ รองลงมา คือ การรับรูผานแผนพับ ญาติ พ่ีนอง บุคคลในครอบครัว การรับรูผาน
บุคคลท่ีทำงานเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติก และเจาหนาท่ีของรัฐ ตามลำดับ โดยการรับรูผานนิตยสาร 
วารสาร และการรับรูผานหนังสือพิมพ กลุมตัวอยางมีการรับรูนอย

ดานความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติก

กลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับมาก พบวาสวนใหญมีความรูวาปญหาขยะในปจจุบันสวนหน่ึงเกิด
จากการใชถุงพลาสติกในปจจุบัน รองลงมา คือ มีความรูวาถุงพลาสติกเปนขยะท่ีกำจัดไดยาก เราใชภาชนะอ่ืน
ทดแทนถุงพลาสติกได และ การเผาถุงพลาสติกจะทำใหโลกรอนขึ้น ตามลำดับ

ขณะท่ีความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอยูในระดับปานกลาง ไดแก 
การเผาถุงหิ้วพลาสติกทำใหเกิดกาซออกซิเจน รองลงมา คือ การท้ิงขยะถุงพลาสติกควรท้ิงในถังรองรับขยะท่ีมี

ขอความวา “มูลฝอยยอยสลาย” และ สัญลักษณ หมายถงึ การลดการใชถุงพลาสติก ตามลำดับ

สวนความรู เก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอยูในระดับต่ำ ไดแก 
ถุงพลาสติกสามารถนำไปขายได และ การใชถุงพลาสติกทำใหเกิดโรคนิ้วล็อค
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ดานทัศนคติเก่ียวกับปญหาถุงพลาสติก

ทัศนคติของกลุมตัวอยางเก่ียวกับปญหาถุงพลาสติกอยูในระดับดีมากท่ีสุด ไดแก ควรสงเสริมการลด
การใชถุงพลาสติกในระยะยาว รองลงมา คือ คิดวาการรณรงคลดใชถุงพลาสติกเปนกิจกรรมที่สรางสรรค และ 
รูสึกภูมิใจท่ีมีสวนรวมในการลดใชถุงพลาสติก ตามลำดับ

ขณะท่ีทัศนคติเก่ียวกับการลดการใชถุงพลาสติกของกลุมตัวอยางอยูในระดับดีมาก ไดแก มีความ
ต้ังใจในการลดใชถุงพลาสติก รองลงมา ไดแก การใชถุงผาแทนใชถุงพลาสติกทำใหทานสะดวกมากขึ้น  รูสึกวา
การใชถุงผาทำใหดูแปลกกวาคนอ่ืนและรูสึกวาการลดใชถุงพลาสติกทำใหรูสึกทันสมัยกวาคนอ่ืน ตามลำดับ 
สวนการมองวายังคงใชถุงพลาสติกไดบางเมื่อจำเปนเพราะถึงไมใชก็ไมไดทำใหส่ิงแวดลอมดีข้ึนมากนักและรูสึก
วาการลดใชถุงพลาสติกเปนความชอบสวนบุคคลอยูในระดับปานกลาง หากคนรอบขางไมใชถุงพลาสติกจะ
เลือกไมใชตาม อยูในระดับนอย

ดานความตระหนักตอส่ิงแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติก

ความตระหนักตอสิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติก พบวา กลุมตัวอยางมีความตระหนักตอ
สิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติกอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ประเทศไทยควรตองรีบรณรงคใหเห็นคุณคาและ
ความสำคัญของการลดการใชถุงพลาสติก และแมวาปญหาถุงพลาสติกเปนปญหาท่ีควรตองแกไข แตยังไมใช
ปญหารีบดวนมากนัก รองลงมา คือ การปลูกฝงและรณรงคเรื่องการลดใชถุงพลาสติกเปนสิ่งจำเปนและควรทำ
อยางตอเนื่อง และ ควรหันมาใชถุงผาหรือภาชนะอ่ืน ๆ ใสของ เชน ตะกรา ปนโตใสอาหาร แทนการใส
ถุงพลาสติก ตามลำดับ

ขณะท่ีความตระหนักตอส่ิงแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติกของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก ไดแก 
การนำถุงพลาสติกกลับมาใชซ้ำเปนการชวยลดปริมาณขยะพลาสติกได รองลงมา คือ ปญหามลพิษทาง
สิ่งแวดลอมเปนหนาท่ีของรัฐบาลเทานั้นท่ีจะตองแกปญหา เนื่องจากเปนหนาท่ีโดยตรง

ดานพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติก

พฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเก่ียวกับ
การลดการใชถุงพลาสติกโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติกในระดับมากท่ีสุด
มีเพียงขอเดียว คือ เม่ือตองซ้ือของชิ้นเล็ก ๆ หลายช้ิน จะนำของมาใสรวมกันในถุงใบเดียว

ขณะท่ีพฤติกรรมเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกอยูในระดับมาก ไดแก พยายามใชถุงพลาสติกใหนอย
ท่ีสุด รองลงมา คือ ปฏิเสธท่ีจะรับถุงพลาสติกจากรานคาและหางสรรพสินคา
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สวนพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติกที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก มักจะบอกคนรอบขางให
หันมาใชถุงผาแทนถุงพลาสติก และ พฤติกรรมเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกท่ีอยูในระดับนอย คือ มักจะขอถุง
หิ้วเพ่ิมจากรานคาเปนประจำ

ผลทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานท่ี 1 การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความตระหนักตอส่ิงแวดลอม
จากปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ผลการทดสอบสมติฐานพบวา การรับรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความตระหนัก
ตอสิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.007 

เปนไปตามสมมติฐานท่ี 1 ในทิศทางบวก ระดับความสัมพันธต่ำมาก

สมมติฐานท่ี 2 การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับปญหา
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ผลการทดสอบสมติฐานพบวา การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับทัศนคติ
เกี่ยวกับปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 เปนไปตาม
สมมติฐานท่ี 2 ในทิศทางบวก ระดับความสัมพันธต่ำมาก

สมมติฐานท่ี 3 การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับการลดใช
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติกไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติกับความรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จึงไมเปนไปต าม
สมมติฐานท่ี 3

สมมติฐานท่ี 4 ความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับปญหา
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ กับทัศนคติเก่ียวกับปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ไมเปนไปตามสมติฐาน
ท่ี 4

สมมติฐานท่ี 5 ความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความตระหนักตอสิ่งแวดลอม
จากปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความตระหนัก
ตอสิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.039 

เปนไปตามสมมติฐานท่ี 5 ในทิศทางบวก ระดับความสัมพันธต่ำมาก

สมมติฐานท่ี 6 ทัศนคติเก่ียวกับปญหาถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความตระหนักตอส่ิงแวดลอม
จากปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติเก่ียวกับปญหาถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความตระหนัก
ตอสิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 

เปนไปตามสมติฐานท่ี 6 ในทิศทางบวก ระดับความสัมพันธปานกลาง 

สมมติฐานท่ี 7 การรับรู ความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติก และทัศนคติ ความตระหนักตอ
สิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 ในทิศทางบวก 
ระดับความสัมพันธต่ำ ขณะท่ีผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติเก่ียวกับปญหาถุงพลาสติกมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.007 ระดับความสัมพันธต่ำมาก นอกจากนี้พบวาความตระหนักตอส่ิงแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติก
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.005 ระดับความสัมพันธต่ำมาก สวนความรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติกไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ี 7

สมมติฐานท่ี 8 การรับรู ความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติก และทัศนคติ ความตระหนักตอ
สิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติก สามารถรวมกันอธิบายพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตได

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาดวยวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมในการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต พบวาตัวแปรพยากรณท่ีมีผลตอพฤติกรรมใน
การลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และ 0.01 มี
ท้ังหมด 2 ตัวแปร ไดแก การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกและความตระหนักตอสิ่งแวดลอมจากปญหา
ถุงพลาสติก ตามลำดับ โดยผลการวิเคราะหพบวาท้ัง 2 ตัวแปร สามารถรวมกันพยากรณพฤติกรรมในการลด
ใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได โดยการรับรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติก เปนตัวแปรท่ี
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สามารถพยากรณไดมากท่ีสุด สามารถพยากรณไดรอยละ 14.1 (R2 = 0.141) และเมื่อนำมารวมกับความ
ตระหนักตอส่ิงแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติกจะสามารถพยากรณไดดียิ่งข้ึน สามารถพยากรณไดรอยละ 15.0 

(R2 = 0.155)

อภิปรายผลการวิจัย

สมมติฐานท่ี 1 การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความตระหนักตอส่ิงแวดลอม
จากปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวาการรับรู เก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมี
ความสัมพันธกับความตระหนักตอสิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ อาจเปนเพราะการรับรูเก่ียวกับการรณรงคผานสื่อชองทางตาง ๆ ไดแก ส่ือเฉพาะกิจ สื่อ
ออนไลน และส่ือบุคคล เปนตน อีกท้ังปญหาท่ีไดพบจากขาวเก่ียวกับสัตวในทองทะเล เชน ขาวของมาเรียมซ่ึง
เปนพยูนที่ไดเสียชีวิตลง ซึ่งผลการชันสูตรพบวา มีพลาสติกอยูในกระเพาะของมาเรียม สะทอนใหเห็นถึง
ปญหาของถุงพลาสติก สอดคลองกับผลวิจัยของ สุตตมา แสงวิเชียร (2555) พบวา การรับรูขาวสารท่ีคนสนใจ
มากท่ีสุด คือ ขาวประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคตาง ๆ และสถานการณเก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอนท่ีเกิดข้ึน
ท่ัวโลก ซ่ึงขาวสัตวทะเลตายจากพลาสติก เปนปญหาใหญท่ีใกลชิดกับคนในพ้ืนท่ีอยางจังหวัดภูเก็ตท่ีลอมรอบ
ไปดวยทะเลอันดามัน สงผลตอภาพลักษณท่ีดีของจังหวัดในเรื่องความสวยงามทางทะเล และสัตวทะเลตาง ๆ 
ท่ีจะทำใหมีนักทองเท่ียวท่ัวโลกเดินทางมาพักผอนเปนจำนวนมาก ดังน้ันปญหาของถุงพลาสติกในปจจุบันทำ
ใหประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความสนใจตอเรื่องของการรณรงคการลดใชถุงพลาสติก และสภาพของปญหาท่ี
เกิดข้ึน สงผลใหเกิดความตระหนักข้ึนไดงาย ดังท่ี Koffka, K. (1978) เสนอวา ความตระหนักเปนสภาวะทาง
จิตท่ีเก่ียวกับสภาวะท่ีบุคคลไดรับรู หรือไดประสบการณตาง ๆ แลวมีการประเมินคาและมีความตระหนักถึง
ความสำคัญของตนเองท่ีมีตอส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงเปนเรื่องของสภาวะต่ืนตัวทางจิตใจตอเหตุการณหรือสภาพการณนั้น 
ๆ ซ่ึงหมายความวา ระยะเวลา หรือประสบการณและสถานการณแวดลอม หรือสิ่งเราภายนอกเปนปจจัยท่ีทำ
ใหบุคคลเกิดความตระหนักข้ึน และสอดคลองกับความคิดของ Bloom, B. S., Thomas, J. & Madaus, G. F. 

(1971) กลาววา ความตระหนักจะเกิดเม่ือมีส่ิงเรามาทำใหเกิดความตระหนัก และสอดคลองกับกระบวนการ
เกิดความตระหนักของแนวคิดเก่ียวกับการตระหนัก ท่ีพบวา การท่ีบุคคลไดสัมผัสหรือไดรับส่ิงเราจะสงผลให
บุคคลน้ันเกิดการรับรู และทำใหเกิดความเขาใจ กอใหเกิดการเรียนรู และสุดทายจึงนำไปสูการท่ีบุคคลเกิด
ความตระหนัก (Bloom et al, 1971) ซ่ึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตระหนักของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต คือ 
ประสบการณการรับรูท่ีไดพบเห็นและมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และรูปแบบของเรื่องท่ี
ไดรับรู (บัณฑิต จุฬาศัย, 2528) นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวากลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุมคนท่ีมีอายุ 20 –

29 ป มีการรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกผานสื่อออนไลน เชน เฟสบุค เปนตน มากท่ีสุด ซ่ึงเปนชองทาง
ของการใหขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว สรางการรับรูไดโดยงาย อีกท้ังยังมีรูปภาพ เสียง และความคิดเห็นของคน
ในพ้ืนท่ีเดียวกันท่ีมีความรูสึกนึกคิดไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับเปนประเด็นความสนใจของท้ังคนภายใน
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และภายนอกประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย (2552) ท่ีพบวา เยาวชนสวน
ใหญ เคยเปดรับขาวสารเกี่ยวกับภาวะโลกรอนผานทางโทรทัศน มีการเปดรับแบบจบบางไมจบบาง 
นอกจากนั้นการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับภาวะโลกรอนกับความตระหนักรูมีความสัมพันธกัน 
ขณะเดียวกันก็สอดคลองกับผลวิจัยของ วาสนา ศิริมงคล (2556) พบวา การรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับปญหา
มลพิษส่ิงแวดลอมมีผลตอความตระหนักเกี่ยวกับปญหามลพิษสิ่งแวดลอม นอกจากน้ียังสอดคลองกับ จริยา 
ศรีจรูญ (2559) พบวา การรับรูและความตระหนักตอการเลือกใชบรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกัน

สมมติฐานท่ี 2 การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับปญหา
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวาการรับรู เก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมี
ความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ท้ังนี้เพราะประชาชนในจังหวัดภูเก็ตไดรับรูเกี่ยวกับปญหาถุงพลาสติก ซ่ึงมีความเก่ียวของกับผูรับสารโดยตรง 
อีกท้ังดานทัศนคติของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตพบวาอยูในระดับดีมาก สะทอนใหเห็นวาการรับรูเก่ี ยวกับ
ปญหาถุงพลาสติกสงผลตอทัศนคติท่ีดีของประชาชนในการพยายามลดใชถุงพลาสติกเพ่ือปองกันปญหาจาก
การรับรูผานสื่อชองทางตาง ๆ สอดคลองกับแนวคิดของ จำเนียร ชวงโชติ (2519) ท่ีกลาววา ทัศนคติจะตองมี
การรับรู การเกิดอารมณท่ีมาจากความตองการและแนวโนมทางพฤติกรรมมีความเก่ียวพันอยูเสมอ ซ่ึงการรับรู
มักจะพวงดวยอารมณตาง ๆ ท้ังในดานท่ีดีและไมดี ดังนั้นเม่ือการรับรูเปล่ียน จึงทำใหทัศนคติมักเปลี่ยนตาม
ไปดวย และสงผลตอพฤติกรรมสูง โดยการรับรูจากส่ิงเราภายนอกและการคิดพิจารณาจากภายใน ก็เปนสวน
หนึ่งในองคประกอบของทัศนคติ อีกท้ังยังสามารถอธิบายไดตามทฤษฎีลำดับข้ันของผลกระทบการส่ือสารของ
โรเจอร (Rogers, E. M., 1973) ท่ีไดกลาววา การสื่อสารจะกอใหเกิดผล 3 ดาน  คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงดาน
ความรู ดานทัศนคติ และดานพฤติกรรมของผูรับสาร ซ่ึงจะเกิดการเปล่ียนแปลงเปนลำดับข้ัน กลาวคือ เม่ือ
ผูรับสารไดรับรู ก็จะเกิดความรู แลวนำไปสูทัศนคติและนำไปสูพฤติกรรมได ดังน้ันถาประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
ไดรับรูขาวสารผานชองทางตาง ๆ มากนอยเพียงใด ก็จะมีผลทำใหเกิดทัศนคติตอเรื่องนั้น ๆ ดวย นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังพบอีกวาการรับรูในระดับมากของคนในจังหวัดภูเก็ต สวนหนึ่งมาจากการรับรูถุงผา การรับรูผาน
กิจกรรมการรณรงคลดใชถุงพลาสติกและการรับรูผานสื่อโทรทัศน ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัยของ ปยะนันท 
บุญณะโยไทย (2556) ท่ีไดพบวา การรับรูตอสื่อกิจกรรมการพัฒนาอยางย่ังยืนของบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด 
(มหาชน) จากส่ือมวลชนและสื่อท่ีไมผานส่ือมวลชนมีความสัมพันธกับทัศนคติของผูบริโภคตอส่ือกิจกรรมการ
พัฒนาอยางย่ังยืนของบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชถนันท 
ปลื้มใจ (2560) ท่ีพบวา การรับรูขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติดาน
สิ่งแวดลอม ดานชุมชนและดานสังคม อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณิสา คงกะทรัพย (2555) ท่ี
พบวา การรับรูโครงการผูสูงอายุมีความสัมพันธในระดับต่ำมากกับทัศนคติท่ีมีตอการดำเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมของโรงไฟฟาพระนครใต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
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ธัญวรรณ แกวชะฎา และพัชนี เชยจรรยา (2558) พบวา การเลือกใชสื่อแบบผสมผสาน ไมวาจะเปน สื่อบุคคล 
สื่อกระจายเสียง สื่อพ้ืนบาน ส่ืออินเทอรเน็ต และสื่อมวลชล ผลจากการเลือกใชสื่อเหลานี้ลวนกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานทัศนคติของคนในชุมชนได

สมมติฐานท่ี 3 การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับการลดใช
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ผลการวิจัยพบวาไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวา การรับรู เก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกไมมี
ความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ท้ังนี้อาจเปนเพราะแตละ
บุคคลมีความรูท่ีแตกตางกัน จากการอาศัยประสบการณ การส่ังสมความรูต้ังแตอดีตตางกัน จึงทำใหมีการรับรู
ท่ีแตกตางกัน ถึงแมจะมีการรับรูเก่ียวกับเร่ืองการลดถุงพลาสติกผานสื่อชองทางตาง ๆ ในระดับปานกลาง จึง
ทำใหการรับรูและความรูไมสัมพันธกัน สอดคลองกับความหมายของความรูท่ี ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ท่ีให
ความหมายไววา ความรู คือ สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา คนควา ประสบการณ รวมถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติและทักษะความเขาใจ หรือขอมูลขาวสารท่ีไดจากประสบการณ และจากการไดยิน ไดฟง การคิด และ
กาปฏิบัติ อีกท้ัง Bloom, B. S., Thomas, J. & Madaus, G. F. (1971 อางถึงใน วิมลพรรณ อาภาเวท และ
ฉันทนา ปากัดถา, 2554) ไดกลาววา ความรูของแตละบุคคลยังข้ึนอยูกับระดับของความรูในการจำและระลึก
ได ระดับความเขาใจของบุคคล ๆ นั้นอีกดวย และเปนเพราะประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีการรับรูเนื้อหา
ขาวสารเรื่องของการรณรงคลดใชถุงพลาสติกผานส่ือชองทางตาง ๆ ไมตางกัน แตความรูของแตละบุคคลใน
การตีความ แปลความ หรือความสนใจในเนื้อหาของบุคคล ๆ นั้น ตางกัน จึงทำใหการรับรูไมสงผลตอความรู 
สอดคลองกับแนวคิดของ นิศากร ตัณลาพุฒ ( 2538 อางถึงใน ลัดดา ประเสริฐวิริยะกุล, 2540, น.14) ท่ีได
กลาววา การรับรูมีความเก่ียวของกับกระบวนการเปดรับและแปลขาวสารของแตละบุคคล ซ่ึงแตละบุคคลนั้น
ถึงแมจะมีการเปดรับขาวสารเหมือนกันในสถานการณเดียวกัน แตจะมีพฤติกรรมท่ีตอบสนองตอขาวสารท่ี
แตกตางกันได เพราะแตละบุคคลนั้น มองสถานการณท่ีแตกตางมุมมองกัน เนื่องมาจากความแตกตางของ
กระบวนการรับรู ซ่ึงไมไดข้ึนอยูกับส่ิงเราท่ีมากระทบในรูปแบบของขาวสาร แตข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวาง
สิ่งเรากับสิ่งแวดลอม รวมถึงเง่ือนไขภายในของแตละตัวบุคคลดวย และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภวรัญชน
รัตน  ภู วิ จิตร  (2555) ท่ีพบวา การเป ด รับข าวสารเกี่ ยวกับภาวะโลกรอนของนิ สิต นั ก ศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสำคัญกับความรูเก่ียวกับการลด
ปญหาภาวะโลกรอน โดยไดใหเหตุผลวา เนื่องจากในปจจุบันปญหาภาวะโลกรอนเปนผลกระทบท่ีทำใหทุกคน
ไดรับรูรับทราบวาอะไรเกิดข้ึนบนโลกใบนี้ การเปดรับขาวสารจึงไมไดเปนตัวแปรท่ีสำคัญท่ีทำใหเกิดความรู
มากหรือนอยตามไป ดังนั้นจึงกลาวไดวา การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกไมมีความสัมพันธกับความรู
เกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได
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สมมติฐานท่ี 4 ความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับปญหา
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ผลการวิจัยพบวาไมเปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวา ความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติเก่ียวกับปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวา
ถึงแมประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความรูความเขาใจในเรื่องของการลดใชถุงพลาสติกผานส่ือตาง ๆ แตการท่ี
บุคคล ๆ หนึ่งจะเกิดทัศนคติท้ังดานบวกหรือดานลบตอเรื่องใดเรื่องหน่ึงไดนั้น ก็ข้ึนอยูกับปจจัยหลากหลาย
ดานท่ีเปนตัวกำหนดทัศนคติของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต (จอหน ซี แมกซเวลล แปลโดย วีระ สถิตยถาวร, 

2546) เชน ปจจัยดานบุคลิกภาพท่ีมีอยูโดยธรรมชาติและอารมณ ซ่ึงแตละคนก็จะมีลักษณะนิสัยตางกัน เชน 
บางคนรักสิ่งแวดลอม ก็จะมีทัศนคติตอเรื่องการลดใชถุงพลาสติกในทางบวก แตถาบุคคล ๆ นั้นไมรัก
สิ่งแวดลอม ก็จะอาจจะมีทัศนคติในทางลบหรือเปนกลางตอเรื่องการลดใชถุงพลาสติก อีกท้ังปจจัยดา น
สภาพแวดลอมซ่ึงมีอิทธิพลตอระบบความเช่ือของคนเราเปนส่ิงแรก และพ้ืนฐานของทัศนคติจะอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีเรากำเนิดมา หากมีการปลูกฝงเรื่องทัศนคติดานรักส่ิงแวดลอมต้ังแตกำเนิดก็จะมีทัศนคติท่ีดี
ตอสิ่งแวดลอม ในทางตรงกันขามหากไมไดรับการปลูกฝงมาเลย ก็อาจจะมีทัศนคติเฉยๆหรือไมเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เปนตน จึงกลาวไดวา ถึงแมในบางเร่ืองบางเหตุการณ ผูรับสารจะมีความรูเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ ก็
ไมไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลนั้นได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเรื่องความสัมพันธ
ระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ท่ี Rogers, K. (1978 อางถึงใน ศิริวรรณ วองวีรวุฒิ และบุณฑริก ศิริ
กิจจาขจร, 2553: 57) ไดอธิบายไววา หากมีความไมสอดคลองและสัมพันธกันของความรู เจตคติ และ
พฤติกรรมเกิดข้ึน หรือท่ีเรียกวา “การเกิดชองวางของความรู เจตคติ และพฤติกรรม” หรือ KAP-gap 

(“Knowledge-Attitude-Practice” gap) ท้ั งนี้ อ าจ เป น เพ ราะการเห็ นความสำคัญ ใน ตัว บุ คคล อ่ืน 
(Significant Others) เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคมในสถานการณท่ีมีผูอ่ืนอยูดวย คนเหลานี้จะมีแรงกดดันให
ตองกระทำตามคนหมูมาก เชนเดียวกับการลดใชถุงพลาสติก ถึงแมประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจะมีความรูเรื่อง
การลดใชถุงพลาสติก แตทัศนคติจะเกิดขึ้นได ไมไดเกิดจากความรูเสมอไป อาจจะเกิดขึ้นไดจากการท่ีสังคม
สวนใหญกำลังเห็นความสำคัญของเร่ืองนี้  ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอการลดใชถุงพลาสติก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อณัณญา กิตติถาวร และโชติมา แกวกอง (2560) ท่ีพบวา ความรูเก่ียวกับการ
ดำเนินกิจการบนหลักความรับผิดชอบตอสังคมไมมีความสัมพันธกับทัศนคติในการบริหารจัดการบนหลักความ
รับผิดชอบตอสังคม และสอดคลองกับงานวิจัยของ ผกามาศ รินรักษา (2559) พบวา ความรูการจัดการขยะมูล
ฝอยไมมีความสัมพันธกับทัศนคติการจัดการขยะมูลฝอย ดังนั้นจึงกลาวไดวา ความรูเก่ียวกับการลดใช
ถุงพลาสติกไมมีความสัมพันธกับทัศนคติเกี่ยวกับปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได

สมมติฐานท่ี 5 ความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความตระหนักตอสิ่งแวดลอม
จากปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
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ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวาความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกมีความสัมพันธ
กับความตระหนักตอสิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ในระดับต่ำมาก 
สอดคลองกับแนวคิดกระบวนการเกิดความตระหนัก ดังท่ี Good, C. V. (1973: 54 อางถึงใน วีระชน ขาวผอง
, 2551: 42) กลาววา กระบวนการเกิดความตระหนักเปนผลมาจากกระบวนการทางปญญา (Cognitive 

Process) กลาวคือ เม่ือบุคคลไดรับการกระตุนจากสิ่งเรา หรือรับสัมผัสจากสิ่งเราแลวจะเกิดการรับรูเม่ือรับรู 
ก็จะเกิดเปนความเขาใจในสิ่งเรานั้น คือ เกิดความคิดรวบยอด และนำไปสูการเรียนรู คือมีความรูในส่ิงนั้น 
และนำไปสูการเกิดความตระหนักในท่ีสุด ซ่ึงความรูและความตระหนักตางก็จะนำไปสู การกระทำ หรือการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลตอสิ่งเรานั้น ๆ อีกท้ัง Brackher (อางถึงใน ประภาส บุญยินดี, 2536) กลาววา 
ความรู ความรูสึก และพฤติกรรมเปนองคประกอบที่กอใหเกิดความตระหนัก ดังนั้นจึงกลาวไดวา หาก
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความรูมากเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติก ก็จะสงผลทำใหประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
มีความตระหนักตอส่ิงแวดลอมมาก แตถาประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความรูนอยเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติก 
ก็จะสงผลทำใหประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความตระหนักตอส่ิงแวดลอมนอยตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศุทรา สุนันทกรญ  (2555) พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความตระหนักตอการอนุรักษทรัพยากร
นันทนาการฐานปาไมของผูมาเยือน คือ ความรูเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรนันทนาการฐานปาไม และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุตตมา แสงวิเชียร (2555) พบวา ความรู เกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอนมี
ความสัมพันธกับความตระหนักในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน ดังนั้นจึงกลาวไดวาความรูเกี่ยวกับการลดใช
ถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความตระหนักตอสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตได

สมมติฐานท่ี 6 ทัศนคติเก่ียวกับปญหาถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความตระหนักตอสิ่งแวดลอม
จากปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวาทัศนคติเกี่ยวกับปญหาถุงพลาสติกมีความสัมพันธ
กับความตระหนักตอส่ิงแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต สอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ดังที่ Rogers, K. (1971) ไดกลาวไววา เม่ือผูรับสารไดรับสารก็จะทำให
เกิดความรู เม่ือเกิดความรู ก็จะไปมีผลทำใหเกิดทัศนคติ และขั้นสุดทาย คือ การกอใหเกิดการกระทำ ซ่ึงกอน
จะเกิดพฤติกรรมไดนั้น บุคคลตองเกิดความตระหนักตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งกอน แลวจึงนำพาไปสูการเกิดพฤติกรรม
ได สอดคลองกับแนวคิดของ Bloom, B. S., Thomas, J. & Madaus, G. F. (อางถึงใน ศิริกาญจน ศิริเลข, 

2551) ท่ีไดอธิบายวา ความตระหนักเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของพฤติกรรมดานเจตคติ เม่ือบุคคลไดรับการ
กระตุนจากสิ่งเราตาง ๆ อันไดแก ความรูขอเท็จจริง ตลอดจนประสบการณตาง ๆ สงผลใหบุคคลนั้นเกิดความ
ตระหนักและทัศนคติ ตลอดจนเกิดเปนการปฏิบัติในท่ีสุด และสอดคลองกับแนวคิดดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ความตระหนัก ดังท่ี สถิต วงษสวรรค (2525) ไดกลาวไววา ปจจัยภายนอก ไดแก ลักษณะของสิ่งเราท่ีทำให
บุคคลเกิดความสนใจท่ีจะรับรูอันนำไปสูความตระหนักตอไป ซ่ึงทัศนคติ เปนความรูสึกของบุคคลท่ีจะแสดง
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ออกมา นำไปสูการแสดงความตระหนัก ซ่ึงกลาวไดวา ทัศนคติ เปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลทำใหเกิดความตระหนัก
ตอสิ่งแวดลอมได ดังน้ันจึงกลาวไดวา ทัศนคติเกี่ยวกับปญหาถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับความตระหนักตอ
สิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

สมมติฐานท่ี 7 การรับรู ความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติก และทัศนคติ ความตระหนักตอ
สิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติก มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต

ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐานบางสวน โดยพบวา การรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติก 
ทัศนคติและความตระหนักตอสิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดใช
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต สอดคลองกับการศึกษาเร่ืองแนวคิดทฤษฎีความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรม (KAP Theory) ท่ีกลาววา การเปล่ียนแปลงทัศนคติข้ึนอยูกับความรู ถามีความรูความเขาใจดี 
ทัศนคติก็จะเปล่ียน เม่ือทัศนคติเปลี่ยนแปลง ก็จะเกิดการยอมรับปฏิบั ติ หรืออาจกลาวไดวา เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ ภวรัญชนรัตน ภูวิจิตร (2555), มารียัม เจะเตะ (2556), วี
ระศักด์ิ จรบุรมย, กวี ไชยศิริ, และคงศักด์ิ บุญยะประณัย (2558) และ ผกามาศ รินรักษา (2559) ท่ีพบวา 
การรับรู ความรู ทัศนคติ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

ในขณะท่ีความรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติก สอดคลองกับการศึกษาเรื่องแนวคิดทฤษฎีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของ 
Rogers, K. (1971) ท่ีไดอธิบายวา ชองวางของความรู ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ หรือ KAP-Gap 

กลาวคือ เม่ือมีการรับรูจนเกิดเปนความรูและทัศนคติตอส่ิงท่ีเผยแพร แตในข้ันของการยอมรับการปฏิบัติอาจ
มีผลในทางตรงกันขามได ท้ังนี้ในบางกรณีอาจเกิด KAP-Gap ขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัยของ ไณยณันทร 
นิสสัยสุข (2559) พบวา ความรูและความเขาใจในปญหาสิ่งแวดลอมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิมลพรรณ อาภาเวท และฉันทนา ปาปด
ถา (2554) ท่ีไดพบวา ดานความรูเก่ียวกับสภาวะโลกรอนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมตอปญหาสภาวะโลก
รอน เนื่องจากระดับความรูของกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จึงสงผลใหไมมีความ
แตกตางกันในพฤติกรรมเก่ียวกับสภาวะโลกรอน ดังท่ี Bloom, B. S., Thomas, J. & Madaus, G. F. (1971 

อางถึงใน วิมลพรรณ อาภาเวท และฉันทนา ปากัดถา, 2554) ไดกลาววา ระดับความรูมีหลายระดับ คือ ระดับ
ของความรู ระดับของความเขาใจ และระดับของการนำไปใช ดังนั้นการเรียนรูของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตใน
เรื่องของการลดใชถุงพลาสติกอาจะเปนระดับของความรูในระดับแรกจึงไมมีผลต อพฤติกรรมการลดใช
ถุงพลาสติก ซ่ึง Rogers, K. (1971) ไดเสนอวิธีแก 4 วิธี คือ การใหความรูเก่ียวกับวิธีการตอกลุมเปาหมายให
มากขึ้น ใหคำแนะนำในการปฏิบัติ ใหรางวัลแกผูท่ียอมรับนวัตกรรมหรือยอมรับการปฏิบัติ และสุดทายคือการ
ใชกลยุทธในการโนมนาวใจ โดยใชส่ือบุคคล เปนผูนำทางความคิด เพ่ือโนมนาวใหเกิดการยอมรับปฏิบัติ ดวย
เหตุนี้ จึงทำใหการรับรู ทัศนคติ ความตระหนักตอสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลดใช
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ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกไมมีความสัมพันธกั บ
พฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

สมมติฐานท่ี 8 การรับรู ความรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติก และทัศนคติ ความตระหนักตอ
สิ่งแวดลอมจากปญหาถุงพลาสติก สามารถรวมกันอธิบายพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตได

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาดวยวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมในการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต พบวาตัวแปรพยากรณท่ีมีผลตอพฤติกรรมใน
การลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.001 มี
ท้ังหมด 2 ตัวแปร ไดแก การรับรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติก และ ความตระหนักตอสิ่งแวดลอม ตามลำดับ 
โดยผลการวิเคราะหพบวาท้ัง 2 ตัวแปร สามารถรวมกันพยากรณพฤติกรรมในการลดใชถุงพลาสติกของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได โดยการรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติก เปนตัวแปรท่ีสามารถพยากรณไดมาก
ท่ีสุด และเม่ือนำมารวมกับความตระหนักตอสิ่งแวดลอมจะสามารถพยากรณไดดีย่ิงขึ้น

จากผลการทดสอบสมมติฐานน้ี พบวาสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม 
(KAP Theory) ท่ีอธิบายวา เม่ือใดที่บุคคลมีความรู จะสงผลตอทัศนคติ และสงผลใหเกิดพฤติกรรม ซ่ึง
หมายความวา การท่ีประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจะเกิดความรูไดนั้น ตองผานการรับรูผานสื่อตาง ๆ มากอน 
ดังนั้นการรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จึงสามารถพยากรณไดวา ประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ตนั้นมีพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกไดมากนอยเพียงใด กลาวคือ หากประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ตมีการรับรูเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติกในระดับนอย หรือไมมีการรับรูเลย แสดงวาประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ตมีพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกที่ไมถูกตอง หรือ ไมมีพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกเลย ขณะเดียวกัน
หากประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีการรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกในระดับมาก แสดงวาประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตมีพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกท่ีถูกตอง สอดคลองกับผลวิจัยของ ณัชชารีย ชัยศิริจิรสิน 
(2560) พบวา ปจจัยดานการับรูขาวสารและความตระหนัก มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรชายฝง
ทะเลของนักศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธเนศ เกษศิลปและชนันนา รอดสุทธิ (2561)
พบวา ปจจัยทางครอบครัว ปจจัยทางโรงเรียน และปจจัยทางชุมชน มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

การศึกษาหาตัวแปรท่ีสามารถพยากรณพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
ไดนั้น จากผลการทดสอบสมมติฐาน ยังพบวามีอีกตัวแปรหนึ่งท่ีสำคัญ คือ ความตระหนักตอส่ิงแวดลอม ซ่ึง
เม่ือมารวมกับตัวแปรการรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกจะทำใหสามารถพยากรณพฤติกรรมการลดใช
ถุงพลาสติกไดดีย่ิงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของกระบวนการเกิดความตระหนักท่ี Good, C. V. (1973) ได
กลาววา การท่ีบุคคลไดสัมผัสหรือไดรับสิ่งเรา สงผลใหบุคคลนั้นเกิดการรับรู และทำใหเกิดความเขาใจในสิ่ง
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เหลานั้น หรือเกิดความคิดรวบยอดและนำไปสูการเรียนรู และนำไปสูการเกิดความตระหนัก ซ่ึงความรูและ
ความตระหนักนำไปสูการเกิดพฤติกรรมของบุคคลตอส่ิงเรานั้น ๆ ได นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ทะนงศักด์ิ 
ประสบกิตติคุณ ( 2535 อางถึงใน สายรุง ชาวสุภา, 2559) ที่ไดกลาววา ความตระหนักรูของคนนั้นข้ึนอยูกับ
การรับรูของบุคคลดวย ดังนั้นจึงทำใหปจจัยที่ มีผลตอการรับรูจึงสงผลตอความตระหนักรูดวย ไดแก 
ประสบการณท่ีมีตอการรับรู ความเคยชินตอสภาพแวดลอม ความใสใจและการเห็นคุณคา ลักษณะและ
รูปแบบของสิ่งเรา ระยะเวลาและความถี่ในการรับรู ซ่ึงปจจัยเหลานี้นั้นสงผลตอความตระหนักรูและกอใหเกิด
พฤติกรรมในการลดใชถุงพลาสติก สอดคลองกับงานวิจัยของ น้ำผ้ึง นาพันธและจักรชัย ส่ือประเสริฐสิทธ 
(2562) พบวา ความรูและความตระหนักในคุณคาการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมมีผลตอพฤติกรรม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเลของประชาชนในชุมชนวัดชองลม อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ เกียรติศักด์ิ ดวงจันทร (2561) ท่ีพบวา ความตระหนักทางจริยศาสตรสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการ
จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลเชิงบวก

แนนอนวาปญหาถุงพลาสติกในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตและในทะเลนั้นมีผลกระทบกับประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ตโดยตรง ซ่ึงหากไมชวยกันดูแลพ้ืนที่ของเรา ก็อาจจะสงผลกระทบในอนาคตตออาชีพและความเปนอยู
ของคนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตโดยตรง เพราะเม่ือหากประชาชนเกิดการรับรูเก่ียวกับการลดใช
ถุงพลาสติก จนนำไปสูการท่ีประชาชนในจังหวัดภูเก็ตรูคุณคา เกิดเปนความตระหนักตอสิ่งแวดลอม ก็จะรูสึก
หวงแหนและอยากมีสวนรวมในการลดใชถุงพลาสติกมากข้ึน แตถึงอยางไรก็ตามบริบทของสังคมและ
สภาพแวดลอมก็มีสวนที่ทำใหประชาชนมีพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกท้ังในระดับนอยหรือมากได ถึงแม
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจะมีการรับรูเก่ียวกับการรณรงคลดใชถุงพลาสติกมากนอยก็ตาม เพราะถุงพลาสติก
เปนสิ่งท่ีเอ้ืออำนวยใหประชาชนมีความสะดวกสบายมากขึ้นในปจจุบัน เหมือนคำกลาวของ กลา สมุทวณิช 
(2562) ท่ีกลาววา “มาตรการเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีรณรงคและจะมาบังคับใชกันนั้น มันจะเพ่ิมภาระใหแกคนท่ี
ปกติการใชชีวิตนั้นไมคอยมีความสะดวกสบายอยูแลวใหลำบากเกินกวาปกติข้ึนไปอีก” ซ่ึงยากตอการ
เปลี่ยนแปลงไปสูพฤติกรรม แตหากประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความตระหนักตอส่ิงแวดลอมรวมดวยกับการ
รับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกก็จะสงผลตอพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกไดงายข้ึน สอดคลองกับแนวคิด
ของ Brackher (1986 อางถึงใน ประภาส บุญยินดี, 2536) ที่กลาววา การจะใหบุคคลมีพฤติกรรมในทิศทางท่ี
พึงปรารถนานั้น จำเปนท่ีจะตองใหบุคคลเกิดความตระหนักตอตนเองและสังคม ซ่ึงบุคคลจะเกิดความ
ตระหนักไดก็ตองมีการรับรูส่ิงนั้น

ดังนั้นจะเห็นไดวาตัวแปรการรับรูเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จะ
สามารถพยากรณไดวาพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเปนอยางไร ขณะเดียวกัน
เม่ือรวมกับการท่ีประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความตระหนักตอสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการลดใชถุงพลาสติกดวย
แลว จะย่ิงทำใหสามารถพยากรณพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติกไดดีย่ิงข้ึน ตามท่ีผลการทดสอบสมมติฐานได
ระบุไว
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณท่ีมีผลตอพฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติก
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

ตัวแปรพยากรณ
R2 R2 สัมประสิทธิ์ถดถอย t Sig

Change B ß

การรับรูเก่ียวกับการลดใช
ถุงพลาสติก

0.141 0.141 0.065 0.358 7.283*** 0.000

ความตระหนักตอส่ิงแวดลอม 0.155 0.014 0.072 0.120 2.433** 0.015

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกตใช

1.ภาครัฐ ภาคเอกชน ควรสงเสริมการปรับพฤติกรรมของการใชถุงพลาสติกในชีวิตประจำวันท่ีเคยชิน
ของท้ังผูบริโภคและผูขาย ไดแก พอคา แมคา หางรานตาง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตใหลดลง ดวยการสรางการรับรู 
ใหความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับปญหาจากการใชถุงพลาสติก รวมถึงรณรงคใหโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต้ังแต
ชั้นอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษาชวยกันปลูกฝงความตระหนักตอส่ิงแวดลอมและเกิดจิตสำนึกในการรัก
สิ่งแวดลอม

2. หนวยงานภาครัฐ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมอนามัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สถานศึกษา เปนตน และภาคเอกชน เชน รานคาและหางสรรพสินคาตาง ๆ เปนตน ควรให
ความรูความเขาใจกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเก่ียวกับการจัดการกับขยะพลาสติกและถุงพลาสติก ไดแก 
วิธีการแยกขยะ การรีไซเคิล (Recycle) การนำถุงพลาสติกไปขาย การนำกลับมาใชใหม (Reuse) การยืดอายุ
วัสดุ (Upcycle) เปนตน ในทางกลับกันภาครัฐและเอกชนควรใหความรวมมือในการคัดแยกขยะในองคกรและ
หนวยงานดวย

3. ควรนำผลวิจัยท่ีไดไปประยุกตใชในการแกปญหาจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีประสบปญหาแบบเดียวกันในวง
กวางมากข้ึน

ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยคร้ังตอไป

1.ผูวิจัยควรใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดานการสัมภาษณ หรือสนทนาแบบกลุม เพ่ือใหการศึกษาเรื่อง
นี้ครอบคลุมและเจาะลึกมากย่ิงข้ึน

2.ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ โดยเนนศึกษาตัวแปรท่ีมีการคนพบมาลวงหนา ซ่ึงสงผลทางบวกตอ
พฤติกรรมการลดใชถุงพลาสติก เชน การบริหารจัดการครอบครัว ความเช่ือเก่ียวกับพฤติกรรม (Behavioral 
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Beliefs) ความเชื่อเก่ียวกับกลุมอางอิง (Normative Beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการ
ควบคุม (Control Beliefs) และเจตคติเชิงพฤติกรรม เปนตน

3.จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ พบวา ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความรู ทัศนคติ และความ
ตระหนักตอส่ิงแวดลอมเก่ียวกับการลดใชถุงพลาสติกอยูในระดับมาก ซ่ึงขัดแยงกับพฤติกรรมของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตตอการลดใชถุงพลาสติกท่ีพบวา อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น การศึกษาในอนาคตควรจะศึกษาตัว
แปรเพ่ิมเติม เชน การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) การพัฒนาตน (Self-development)
แรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) และการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive) เปนตน ซ่ึงตัว
แปรท่ีกลาวมาขางตนลวนมีความสัมพันธกับการจัดการหรือการตัดสินใจในดานพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย 
การนำตัวแปรเหลานี้มาใชในการวิจัยในอนาคตจะสามารถชวยใหรับรูวิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
คนในจังหวัดภูเก็ตได

4.ควรศึกษาแบบเจาะกลุมประชากร เชน กลุมวัยรุน กลุมวัยทำงาน กลุมผูสูงอายุ และกลุมอาชีพ เชน 
ชาวประมง เปนตน เพ่ือท่ีจะไดทราบปญหาและจะไดรณรงคใหความรู สรางความตระหนัก และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไดตรงกลุมเปาหมายมากย่ิงข้ึน

5.งานวิจัยคร้ังนี้ศึกษาประเด็นท่ีเกี่ยวกับถุงพลาสติกท่ีเปนถุงหูหิ้วโดยตรง ดังนั้นครั้งตอไปควรเจาะไป
ท่ีขยะพลาสติกแบบภาพรวม เชน เศษซากแหอวนท่ีไมใชแลว (Ghost Gear) ซ่ึงคิดเปน 10% ของปริมาณขยะ
ทะเลท้ังหมด (กรีนพีซ, 2562), ตาขายจับปลา, ขวดเครื่องด่ืมพลาสติก, หอ/ถุงอาหาร เปนตน (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง, 2560) ท่ีสงผลตอทะเลไทย โดยระบุขอบเขตพ้ืนท่ีในการวิจัยเปน 2 แหลงในจังหวัด
ภูเก็ต คือ ชุมชนบานแหลมตุกแกและอาวกะรน ซ่ึงเปนสถานท่ีพบปริมาณขยะทะเลมากท่ีสุด (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง, 2560) เพ่ือใหตรงกับปญหาท่ีประสบในพ้ืนท่ีท่ีวิจัยอยางจังหวัดภูเก็ต

6.งานวิจัยครั้งนี้ไดเลือกเครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ดังนั้นเครื่องมือวิจัยครั้งตอไปควร เปนการ
สัมภาษณคนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียดและลึกซ้ึงมากข้ึนหรือการสังเกตพฤติกรรมคนในพ้ืนท่ีท่ีเปนการ
เก็บกับแหลงขอมูลโดยตรง ซ่ึงผลท่ีไดจะสามารถทำใหแกไขปญหาในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ไดตรงจุด เขาใจถึงปญหาท่ี
แทจริง และสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว
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