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การวิจัยนีเ้ป็นแบบพหุวิธี ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณแบบสหสมัพนัธเ์ชิงเปรียบเทียบ เพื่อคน้หาตวัท านายส าคญั

และอ านาจการท านายของปัจจยัดา้นบคุคลและสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก  และศกึษา
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นบุคคลและสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก  จากนัน้เสริมดว้ย
การวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อคน้หาแนวทางการเสริมสรา้งปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก กลุม่ตวัอย่างคือ นกัศกึษา
ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัสีเขียว จ านวน 600 คน ที่สุม่แบบหลายขัน้ตอน ในจ านวนนีไ้ดเ้ลือกแบบเจาะจงตามคณุสมบตัิ จ านวน  3 
คน และเพิ่มกลุ่มคณาจารยอ์ีกจ านวน 2 ท่าน เพื่อใหข้อ้มูลเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ ไดแ้ก่ แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 
จ านวน 6 แบบวดั มีค่าความเช่ือมั่นสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า ระหวา่ง .86 ถึง .95 และแนวค าถามแบบกึ่งมีโครงสรา้ง วิเคราะหข์อ้มลูเชิง
ปริมาณดว้ยการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง และใชก้ารวิเคราะหเ์ชิง
เนือ้หาส าหรบัขอ้มลูเชิงคณุภาพ ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจยัดา้นบคุคลและสภาพแวดลอ้มทางสงัคม สามารถ
ท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 44 และเมื่อพิจารณาตามองคป์ระกอบย่อย พบว่า สามารถท านายพฤติกรรมการ
ใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 37 โดยมีตัวท านายที่ส  าคัญสูงสุด คือ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม เจตคติที่ดีต่อการลดขยะ
พลาสติก และความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ ตามล าดบั สว่นพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก พบว่า ปัจจยัดา้น
บุคคลและสภาพแวดลอ้มทางสงัคม สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกไดร้อ้ยละ  34 โดยมีตัว
ท านายที่ส  าคัญสงูสดุ คือ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม และการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก ตามล าดบั ส่วนผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบสองทาง พบปฏิสมัพนัธร์ะหว่างความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติและการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวที่
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทัง้ด้านรวมและดา้นย่อยในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ส าหรบัแนวทาง
การเสริมสรา้งปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษาควรส่งเสริมปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมควบคูก่นัไป 
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This research used a multimethod approach by using a comparative correlation quantitative research 

method to explore the key predictors and predictive power of the personal and social environmental factors related to 
plastic waste reduction behaviors, to study the interactions between the personal and social environmental factors 
related to plastic waste reduction behaviors among undergraduate students in a green university in Thailand and 
supplemented by qualitative research to develop the guidelines for enhancing the factors related to plastic waste 
reduction behaviors. The proposed model was evaluated at the multilevel level, including the individual level, and its 
biosocial aspects. The samples consisted of 600 undergraduate students in a green university, randomized by 
multistage. Of these, three people were selected according to the specific qualifications, and two professors provided 
qualitative data. The data was collected through survey that used six research instruments, in the form of summated 
rating scales; the reliability scores using the alpha coefficients ranged between .86 to .95 and semi-structured 
questionnaires. Then, the quantitative data was analyzed by Two-Way ANOVA and Stepwise Multiple Regression 
Analysis, and the qualitative data was analyzed by content analysis. The analysis included Stepwise Multiple 
Regression Analysis. The main results showed that personal and social environmental factors could predict plastic 
waste reduction behaviors with a variance of 44% among the collective group; and when considered in terms of the 
sub-dimensions, could predict optimal utilization of plastic behavior of 37% among the collective group. The most 
important predictor of both behaviors was environmental literacy. The other was a positive attitude to reduce plastics 
waste and connectedness to nature. While personal and social environmental factors could predict plastic waste-
making avoidance behavior of 34% of the collective group. The most important predictor was environmental literacy. 
The latter was exposure to plastic news. The results of Two-Way ANOVA revealed the following: there was an 
interaction between connectedness to nature and perception of being a green university related to plastic waste 
reduction behaviors on the overall dimensions and sub-dimensions. The guidelines for enhancing the factors related 
to plastic waste reduction behaviors should promote the personal and social environmental factors. 
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ขอขอบคณุ นกัศกึษาและคณาจารยท์กุท่านที่สละเวลาใหข้อ้มลูส าหรบัการท าวิจยัครัง้นี ้
ขอขอบคณุพี่ ๆ เพื่อน ๆ สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยกุต ์และบณัฑิตวิทยาลยั 

รวมถึงบคุคลอีกหลายท่านที่ไม่ไดก้ลา่วนามไว ้ณ ที่นีท้ี่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ ผลกัดนัและเป็นก าลงัใจ
ใหก้บัผูว้ิจยัมาโดยตลอด 
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บทที ่1  
บทน า 

ภมิูหลัง 
การพฒันาทางเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและการเปลี่ยนแปลงดา้นประชากรท่ีมีแนวโนม้สงูขึน้ 

ส่งผลใหเ้กิดความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การคมนาคม การสาธารณสขุ ตลอดจน
การเคลื่อนย้ายประชากรและการขยายตัวของชุมชน ส่งผลท าให้ทรัพยากรทางธรรมชาติ  
ถูกน ามาใชอ้ย่างต่อเนื่อง สภาพชุมชนดั้งเดิมที่มีภูมิทัศนแ์ละความเป็นธรรมชาติอย่างแทจ้ริง  
ถกูพฒันากลายเป็นชมุชนเมืองที่มีการรวมกลุ่มกนัของประชาชนผูพ้กัอาศยัอย่างหนาแน่น อีกทัง้
การขยายตวัดา้นอตุสาหกรรมและการบรกิารทัง้ในดา้นการพฒันาสินคา้และบรรจภุณัฑใ์หมี้ความ
หลากหลายสะดวกต่อการใชง้าน และรองรบัต่อความตอ้งการของมนษุยท์ัง้ในดา้นอปุโภค บรโิภค 
อีกทัง้ยงัเอือ้อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตในปัจจบุนั ดว้ยเหตปัุจจยัตา่ง ๆ สง่ผลใหป้รมิาณ
ขยะที่เกิดขึน้จากการอปุโภค การบรโิภคเพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่องดว้ยเช่นกนั (นภสั น า้ใจตรง, 2561) 

หนึ่งในปริมาณขยะที่เกิดขึน้คือ “ขยะพลาสติก” ซึ่งกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดลอ้มทั้งทางบกและทางทะเล อีกทั้งยังเป็นประเด็นปัญหาที่มีความท้าทาย  
และถูกจัดให้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไข ด้วยความหลากหลายในมิติต่าง ๆ  
ของปัญหาขยะพลาสติกนี ้ จึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย  
และอีกหลายประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยมีการผลิตเม็ดพลาสติก 9.01 ลา้นตัน ส่งออกเม็ด
พลาสติก 5.93 ล้านตัน น าเข้าเม็ดพลาสติก  2.45 ล้านตัน น าเข้าเศษพลาสติกรีไซเคิล  
0.32 ล้านตัน และมีการบริโภคพลาสติกรวมภายในประเทศ 6.07 ล้านตัน โดยมีการใช้งาน
พลาสติกในเกือบทุกสาขาอุตสาหกรรมทั้งในบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
การก่อสรา้ง ชิน้ส่วนรถยนต ์เครื่องใชใ้นครวัเรือน และอื่น  ๆ จากการประเมินสะทอ้นใหเ้ห็นว่า 
มีการใชพ้ลาสติกเพื่อผลิตเป็นบรรจุภณัฑม์ากที่สดุ 2.32 ลา้นตนั หรือรอ้ยละ 38.02 บรรจุภณัฑ์
พลาสติกเหล่านีส้่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียว (single-use plastics) เช่น ถุงรอ้น ถุงเย็น 
ถงุหูหิว้ แกว้ ถว้ย กล่องโฟม ชอ้น สอ้ม หลอด พลาสติกห่อหุม้แพคสินคา้ เป็นตน้ ซึ่งเกิดเป็นขยะ
พลาสติกหลังการบริโภคประมาณ 1.910 ล้านตัน  (กรมควบคุมมลพิษ , 2564ข) อีกทั้ง 
จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในประเทศไทย 
ที่ผ่านมา มีมาตรการล็อคดาวน์ในพืน้ที่เสี่ยง จ ากัดการเดินทาง ใหป้ระชาชนอยู่ในที่พกั ปิดการ
บริการที่ไม่จ าเป็น เวน้ระยะห่างในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น รวมทั้งการหา้มนั่งรบัประทาน
อาหารในรา้นอาหาร ส่งผลใหป้ระชาชนหนัมาใชบ้ริการส่งอาหารเพิ่มขึน้ อาหารที่ไดม้านัน้ลว้น



  2 

แลว้แต่มีบรรจภุณัฑพ์ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทัง้สิน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดขยะพลาสติกภายหลงัการบรโิภค
จ านวนมาก เช่น กลอ่งพลาสติกใส่อาหาร ถงุพลาสติกหหูิว้ ซองพลาสติกใส่เครื่องปรุงรส อปุกรณ์
ส าหรบัใชใ้นการรบัประทาน (ชอ้น สอ้ม มีด) พรอ้มพลาสติกห่อหุม้ (plastic wrap) โดยในช่วงเดือน
มกราคม – มีนาคม 2563 ประมาณการณว์่าขยะพลาสติกโดยเฉพาะบรรจภุณัฑพ์ลาสติกเพิ่มขึน้
เฉลี่ยรอ้ยละ15 จากปริมาณปกติ 5 ,500 ตันต่อวัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ ,  

2564ก)  
ขยะพลาสติกที่มาจากพฤติกรรมการทิ ้งขยะบนบกท าให้ปะปนตกค้างอยู่ในทะเล  

ท าใหส้่งผลกระทบต่อสตัวท์ะเลและก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้
สะทอ้นไดจ้ากเหตกุารณค์วามรุนแรงที่เกิดขึน้ผ่านสื่อสงัคมออนไลนด์งัที่ปรากฏจากสื่อต่าง ๆ  เช่น 
ภาพแพขยะขนาดยักษ์กลางอ่าวไทย ยาวกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งพลาสติกเหล่านัน้คือส่วนเล็ก ๆ  
ของพลาสติกราว 1 ลา้นตัน ที่อยู่ในมหาสมุทรของโลก อันมีตน้เหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย ์
นอกจากนี ้ยังมีขยะอีกจ านวนมากที่จมอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรที่ ไม่ปรากฏ  หรือลอยขึ ้นมา 
บนผืนน า้ ในเวลาต่อมา พบการตายของเต่าตนุน า้หนัก 100 กิโลกรมั ที่มีอายุหลายสิบปี โดยผล
การชันสูตรพบเศษขยะอัดแน่นเต็มกระเพาะ คาดการณ์ว่าเต่าตนุไม่สามารถแยกเศษเชือก 
กับสาหร่ายออกจากกันได ้อีกทั้งยังพบวาฬน าร่องครีบสั้นเกยตืน้บริเวณคลองนาทับ จังหวัด
สงขลา ซึ่งผลการชนัสตูรพบว่าสาเหตกุารตายของวาฬเกิดจากการกินขยะพลาสติกเขา้ไป ท าให้
เกิดการอดุตนับริเวณกระเพาะอาหาร (มลูนิธิสืบนาคะเสถียร, 2561) เหตกุารณส์ญูเสียที่เกิดขึน้ 
ยงัไม่ทนัไดห้มดไป เม่ือเวลาตอ่มาพบเหตกุารณท์ี่สะเทือนจิตใจของประชาชนทั่วไป ที่ทราบข่าวถึง
การจากไปของ “มาเรียม พะยูนนอ้ย” โดยผลการชันสูตรพบสาเหตุการตายมาจากการช็อกและ 
ยงัพบเศษพลาสติกเล็ก ๆ หลายชิน้ขวางล าไส ้จนมีอาการอกัเสบและอดุตนับางส่วน ท าใหมี้แก๊ส
สะสมอยู่เต็มทางเดินอาหาร จนกระทั่งติดเชือ้ในกระแสเลือด ท าใหเ้ป็นหนองที่ปอด ช่วงแรกของ
การรกัษาพบว่าระบบหายใจลดการติดเชือ้ได้บางส่วน แต่ในทางเดินอาหารมีขยะพลาสติก  
จึงไม่สามารถรกัษาได ้จนเกิดการลุกลามท าให้ช็อกและตายในที่สุด  (ไทยรฐัออนไลน์, 2562) 
เหตกุารณค์วามรุนแรงดงักล่าวยงัปรากฏใหเ้ห็นอย่างต่อเนื่อง โดยพบเต่าทะเลเกยตืน้ที่บางแสน
และชา้งป่าสีดอตาย ถึงแมจ้ะต่างสถานที่กัน แต่ผลจากการผ่าพิสจูนท์  าใหเ้ห็นชดัเจนว่า สาเหต ุ
ที่ท  าใหส้ตัวท์ัง้สองตายเหมือนกันนั่นก็คือ ขยะพลาสติก (กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์, 
2563) อีกทัง้เศษพลาสติกที่มีลกัษณะเป็นชิน้เล็ก ๆ อาจกลายเป็นแหลง่อาหารของปลาผิวน า้และ
ปลาชนิดต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่ามีความอันตรายและสามารถส่งผลถึงห่วงโซ่อาหารในปัจจุบัน  
และในอนาคต หากสัตวท์ะเลเหล่านีเ้ขา้สู่ระบบห่วงโซ่อาหารและถูกน ามาเป็นอาหารเพื่อการ
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บริโภคของมนุษย ์อาจน ามาซึ่งอันตรายต่อมนุษยต์่อไป เนื่องจากพลาสติกเหล่านี ้ไม่สามารถ 
ย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติ แต่จะแตกตัวเป็นชิน้เล็ก ๆ และตอ้งใชเ้วลาในการย่อยสลายเฉลี่ย
ประมาณ 450 ปี (สถาบันลูกโลกสีเขียว , 2561) และนับวันยิ่งมีปริมาณมากขึน้ตามปริมาณ 
การใช้งานพลาสติก อีกทั้งหากเผาขยะพลาสติกก็ ก่อให้เกิดมลภาวะและเป็นอันตราย 
ต่อการด ารงชีวิตของมนษุยแ์ละสตัว ์ 

ดว้ยปัญหาและความรุนแรงของขยะพลาสติกที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง รฐับาลไดเ้ห็น
ความส าคัญ และตระหนักถึ งปัญ หามลพิษทางสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดจากขยะพลาสติก  
น าโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม รว่มกบัทุกภาคส่วนเรง่รดัด าเนินการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาขยะพลาสติกแบบบูรณาการทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการพลาสติกตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจ าหน่าย การบริโภค และการจัดการ  
ณ ปลายทาง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จึงได้ด าเนินการจัดท า Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ พ.ศ. 2561 - 2573 
(Thailand's Roadmap on Plastic Waste Management 2018 - 2030) และ แผนปฏิบัติการด้านการ
จดัการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะพลาสติกของประเทศ โดยการมีส่วนรว่มของทกุภาคส่วน
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างบูรณาการ เพื่ อลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดลอ้มทั้งทางบกและทางทะเลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคลอ้งและตอบสนอง
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ในการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็ นมิตร 
กบัสิ่งแวดลอ้มและการพฒันาที่ยั่งยืนต่อไป (กรมควบคมุมลพิษ, 2564ข) 

การขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยนั้น ส่งผลใหเ้กิดการตื่นตัวต่อ
ปัญหาขยะพลาสติก โดยทุกภาคส่วนพรอ้มใจกันใหค้วามร่วมมือผ่านการรณรงคแ์ละการสรา้ง
มาตรการต่าง ๆ ในการลดขยะพลาสติกอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง โดยการรณรงคง์ดและลดการใช้
พลาสติก โดยที่ผ่านมาส านกัสิ่งแวดลอ้มและกระทรวงอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  
มุ่งเนน้การลดการใชพ้ลาสติกแบบครัง้เดียวทิง้ เช่น ขวดน า้ ถุงพลาสติก ตลอดจนแกว้พลาสติก 
ในการบรรจุอาหาร โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมมาใชแ้ก้วน า้ กล่องใส่อาหารส่วนตัว อีกทั้งยังสนับสนุนการใชผ้ลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
กบัสิ่งแวดลอ้มและสามารถย่อยสลายไดใ้นธรรมชาติ รวมถึงการน าถงุผา้มาใชบ้รรจสุิ่งของต่าง ๆ 
แทนถุงพลาสติก และยังมีบริการให้ยืมถุงผ้าตามจุดบริการต่าง ๆ เพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม  
ในการลดใช้ไปสู่การเลิกใช้ถุงพลาสติกและพลาสติกแบบใช้ครั้ง เดียวทิ ้งอย่างยั่ งยืน  
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(กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม , 2562; คมชัดลึก , 2562) นอกจากนี ้ 
ส านักสิ่งแวดล้อมยังได้รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน  โดยด าเนินการ 
ในโรงพยาบาลสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวง
สาธารณสุข ที่ มีนโยบายในการรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงหิ ้วพลาสติก  
และขอความรว่มมือผูป่้วย หรือประชาชนน าถงุผา้มาใส่ยา เม่ือมารบับรกิารที่โรงพยาบาลทกุครัง้ 
เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลกรอ้น ตามนโยบายของโรงพยาบาลด้านการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม (GREEN & CLEAN Hospital) (ส  านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ, 2561) นอกจากนี ้
ในด้านของภาคเอกชนที่ผ่านมา โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง เช่น เครือเซ็นทรัล  
เดอะมอลลก์รุ๊ป บิก๊ซี เทสโก้โลตสั และอื่น ๆ ใชว้ิธีการแจกคะแนนเพื่อเป็นสว่นลดในการซือ้สินคา้
ส าหรบัลกูคา้ที่ไม่รบัถงุพลาสติก อีกทัง้ รา้นกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย (ปตท.) ก็ยังร่วมรณรงคแ์ละจัดแคมเปญเชิญชวนใหลู้กคา้น าแกว้กาแฟส่วนตัวมาใชจ้ะได้
ส่วนลดราคา 5 บาท เพื่อร่วมกนัลดปรมิาณขยะจากแกว้พลาสติกอีกดว้ย (สถาบนัลกูโลกสีเขียว, 

2561) อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นหัวใจหลกัของการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใชไ้ปสู่การเลิกใช้
ถุงพลาสติกและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ ้งแบบยั่ งยืน  ต้องร่วมกันรณรงค์สร้างความรู ้ 
ความเขา้ใจ และความตระหนกัใหก้บับคุลากรทกุภาคส่วน รวมถึงผูร้บับรกิารและประชาชนทั่วไป 
ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพอินโฟกราฟิก โปสเตอร์ประชาสัมพันธ ์ 
และจะตอ้งสนับสนุนงานวิจัยที่น  าขยะพลาสติกเป้าหมายกลบัมาใชป้ระโยชน ์รวมทัง้พลาสติก  
ที่ย่อยสลายได้ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกขับเคลื่อนและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวง 
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

ปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มปริมาณอย่างต่อเนื่อง และขยายไปสู่อาณาบริเวณในหลาย
พืน้ที่ เช่น บา้นเรือน รา้นคา้ ตลาด หา้งสรรพสินคา้ รวมถึง สถานศึกษา โดยขยะส่วนใหญ่นั้น 
พบในบริเวณหอพักของนักศึกษา งานวิจัยในอดีตพบว่า ขยะที่พบส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ถุงพลาสติก  
ซองขนม โฟม ขวดพลาสติก กระป๋องน ้า กล่องกระดาษ กระดาษ กระดาษช าระที่ ใช้แล้ว  
แกว้กระดาษ แก้วพลาสติก เป็นตน้ ในช่วงกิจกรรมที่มีการรบันอ้งยังมีปริมาณขยะจ านวนมาก  
ซึง่เป็นตวัการที่ส  าคญัประการหนึง่ที่ก่อใหเ้กิดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม และเม่ือมีขยะจ านวนมากภายใน
บรเิวณหอพกันกัศกึษา จงึไม่สามารถเก็บ ขน และก าจดัขยะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จงึเป็นสาเหตุ
ใหเ้กิดปัญหาสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น เกิดกลิ่นเหม็นและมีสตัวน์  าโรค เช่น แมลงวนั เกิดขึน้จ านวน
มาก (ทักษิกา ชัชวรตัน์ จรรยา แก้วใจบุญ และวรรณิภา เวียงค า , 2561; พรรณี เลาวะเกียรติ  
อโนราช โยเหลา และใบศร ีแสบงบาล, 2562) 
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จากปัญหาขยะดังกล่าวที่เกิดขึน้ ท าให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งร่วมขับเคลื่อน
นโยบายสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลกัการ BCG Model ที่ประกอบดว้ย 3 เศรษฐกิจหลกั 
คือ B : Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเนน้การใชท้รพัยากรชีวภาพอย่างคุม้ค่า เช่ือมโยง
กับ C : Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ค  านึงถึงการน าวัสดุต่าง  ๆ กลับมาใช้
ประโยชนใ์หม้ากที่สดุ และทัง้ 2 เศรษฐกิจนี ้อยู่ภายใต ้G : Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
ซึง่มุ่งแกไ้ขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน  (ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, ม.ป.ป) ท าใหแ้นวคิดมหาวิทยาลยัสีเขียวไดเ้ขา้มามีบทบาทมากยิ่งขึน้ ในดา้น
การสรา้งและสง่เสรมิจิตส านึกที่ดีแก่บคุลากรและนกัศกึษา ในการรบัรูแ้ละใหค้วามใสใ่จกบัสภาพ
สิ่งแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในการลดปริมาณของเสียและขยะเพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มที่ดีใหเ้กิดขึน้  
ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนน าไปสู่การจัดการศึกษาที่ยั่ งยืน ผสมผสานกับในปัจจุบันกระแส  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ ยั่ งยืน  ได้เข้ามามีบทบาทอย่ างมาก  
ท าให้มหาวิทยาลัยเกิดการกระตุ้นในด้านการจัดการศึกษา  การพัฒนาที่ยั่ งยืนควบคู่กับ 
การปลกูฝังจิตส านกึ ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม นอกจากบทบาทของมหาวิทยาลยั 
ที่จะต้องค านึงถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้วนั้น ก็ยังคงต้องค านึงถึงการบริหารจัดการ  
ที่จะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้ในองค์กรอีกด้วย ความตระหนักและการเล็งเห็น
ความส าคัญเหล่านี ้ท าให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ค  านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม หรือ  
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยเขา้ร่วมการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียวโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวคิดดงักล่าวเริ่มตน้ขึน้มาจากความคิดริเริ่ม Universitas Indonesia 

(UI) ในประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2553 ที่มีการระดมความคิดจากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ผ่าน
การจดัประชมุระดบันานาชาติเก่ียวกบัการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวขึน้ เม่ือวนัที่ 16 เมษายน 
พ.ศ. 2553 โดยมีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากหลายประเทศรว่มกนัหารือถึงดชันีชีว้ดัหรือเกณฑท์ี่ใชใ้น
การจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยสามารถแบ่งเกณฑก์ารจัดอันดับไดเ้ป็น  6 ดา้น 
ได้แก่ 1) สถานที่และโครงสรา้งพื ้นฐาน 2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3) ของเสีย 4) น า้  5) การขนสง่ และ 6) การจดัการศกึษา (มหาวิทยาลยัอินโดนีเซีย, 2560) จะเห็น
ไดว้่า หนึ่งในเกณฑก์ารจดัอนัดบัการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวโลกนัน้ ไดใ้หค้วามส าคญัในหมวด 
ที่ 3) ด้านของเสีย (WS)  ซึ่งก าหนดสัดส่วนถึงรอ้ยละ 18 โดยมีตัวชีว้ัดที่ส  าคัญที่เช่ือมโยงกับ
นโยบายดา้นการลดขยะพลาสติก คือ การด าเนินการโครงการน าของเสียในมหาวิทยาลยักลบัมา
ใชใ้หม่ และโครงการลดการใชก้ระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต ซึง่ตวัชีว้ดัดงักลา่ว มุ่งเนน้ใหเ้กิด



  6 

การขับเคลื่อนในดา้นการรณรงค ์ประชาสมัพันธ์ และส่งเสริมใหเ้กิดการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ภายใตน้โยบายการลดขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม  

ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เข้าร่ วมการจัดอันดับการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University Ranking  โดย Universitas Indonesia (UI) 

จ านวนทั้งสิ ้น  37 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งร่วมด าเนินการเพื่ อให้ตอบตัวชี ้วัด 
ของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านของเสีย ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ มีการด าเนินการที่ โดดเด่น 
ในการจดัการดา้นของเสีย ดงัเช่น มหาวิทยาลยัมหิดลไดมี้ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  
พ.ศ.2559 เรื่องนโยบายส่งเสรมิการลดและการน าถงุพลาสติกมาใชซ้  า้ (Reduce & Reuse : Plastic 

Bag) เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาคมมหิดลเกิดจิตส านึกในการลดใชถ้งุพลาสติก อนัจะเป็นส่วนที่จะช่วย
แก้ไขปัญหามลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมตามแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยยั่ งยืน 
(มหาวิทยาลยัมหิดล, 2559) ภายใตก้ารด าเนินงานโครงการ “มหิดล Reduce & Reuse ถงุพลาสติก” 
ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า สถิติจากรา้นสะดวกซือ้และรา้นคา้ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา เม่ือเดือนกรกฎาคม ปี 2559 ในช่วงแรกที่เปิดตัวโครงการนั้น พบถุงพลาสติกสูงถึง 
282,000 ใบ ภายหลังจากการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 6  เดือน ในเดือน
กมุภาพนัธ ์2560 มีการใชถ้งุพลาสติกเหลือเพียง 34,000 ใบเท่านัน้ หรือมีอตัราการใชถ้งุพลาสติก
ลดลงไปถึง 90 เปอรเ์ซ็นต ์และในปี พ.ศ. 2561 พบว่า การใชถุ้งพลาสติกในมหาวิทยาลยัลดลง
อย่างต่อเนื่องจนเหลือเพียง 32,000 ใบ อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับการรณรงค ์
ของโครงการสิ่ งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Environment Programme UNEP)  
ที่ มุ่ ง เน้นการรณ รงค์ใน เรื่อ ง “การต่ อสู้กับมลพิษขยะพลาสติก ” (Beat Plastic Pollution)  
ใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนัทั่วโลก และมีค าขวญัประจ าปีวา่ If you can’t reuse it, refuse it หรอื “รกัษโ์ลก 
เลิ ก พ ล าสติ ก ”  เพื่ อ เป็ น ก ารต อกย ้ า ค วาม เป็ น ม ห าวิ ท ย าลั ย สี เ ขี ย วอย่ า งแท้ จ ริ ง  
(ผู้จัดการออนไลน์, 2561) นอกจากนี ้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการลดขยะพลาสติกแบบครัง้เดียวทั้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2561 โดยมีนโยบาย แนวปฏิบตัิและแผนปฏิบตัิการจดัการขยะ เพื่อลดปริมาณขยะเหลือทิง้ 
ที่ตอ้งส่งไปฝังกลบใหเ้หลือนอ้ยที่สดุ โดยมีการสนบัสนุนใหร้า้นคา้ยกเลิกการใหถุ้งพลาสติกหูหิว้
แบบใหเ้ปล่า การเปลี่ยนมาใชผ้ลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มและสามารถน ามาใชซ้  า้ได ้เช่น 
เปลี่ยนมาใช้ถุงพลาสติกชีวภาพหรือถุงกระดาษ การเปลี่ยนมาใช้แกว้กระดาษเคลือบพลาสติก
ชีวภาพหรือแกว้ที่สามารถลา้งและน ามาใชซ้  า้ได ้ลดการแจกชอ้น สอ้ม และหลอดพลาสติกแบบใช้
ครัง้เดียวทิง้ใหก้บัผูซ้ือ้ มีบรกิารถงุใหย้ืมแบบมดัจ าหรือตัง้กล่องรบับรจิาคถงุเหลือใชเ้พื่อใหล้กูคา้
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น าไปใชไ้ดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่าย และก าหนดใหร้า้นคา้ยกเลิกการใชภ้าชนะจากโฟมและถงุพลาสติก 
หูหิ ้วชนิดแตกสลายได้ (Oxo-degradable plastics) ที่ จะกลายเป็นไมโครพลาสติกตกค้าง 
ในสิ่งแวดลอ้ม โดยด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาตน้แบบการจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อนัตรายในพืน้ที่เมือง (Chula zero waste)  นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดมุ้่งมั่นในการ
เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวและลงมือท า KU ZERO WASTE ร่วมกบัรา้นคา้ภายใน ในการลด ละ เลิก 
การใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง (รชัด ชมภูนิช วิศิษฏ ์ลิม้สมบุญชยั ช่ืนจิตต ์แจง้เจน
กิจ และ จิราย ุแพทองค า, 2563) 

จากการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก  
โดยใชค้  าคน้ว่า พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก พฤติกรรมการใชพ้ลาสติก พฤติกรรมการลดขยะ 
และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (ระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563) 
พบช่องว่างของการศึกษาใน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นปัญหาการวิจยั 2) ดา้นกลุ่มเป้าหมายของการ
วิจยั กลา่วคือ 1) ดา้นปัญหาการวิจยั สว่นใหญ่มุ่งศกึษาถึงปัจจยัและตวับ่งชีท้ี่สง่ผลต่อพฤติกรรม
การใชถุ้งพลาสติก (เพ็ญนภา เพ็ชรเล็ก โสภิต สุวรรณเวลา และวรารตัน ์ทิพยร์ตัน์, 2559; กนก
ทิพย ์อโนราช และมงคลกร ศรีวิชัย, 2560; นาดียา กูโน ภทัรพร อุดมทรพัย ์และวรางคณา ตนัฑ
สนัติสกลุ, 2563) พฤติกรรมการลดขยะ (จอมจนัทร ์นทีวฒันา และ วิชยั เทียนถาวร, 2560; วรษิฐา 
แสงยางใหญ่  ศรีรตัน ์ลอ้มพงศ ์และบญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ, 2560) และพฤติกรรมการจดัการ
ขยะ (Piyapong Janmaimool, 2017; ณฏัฐ์วฒัน ์นิมิตรมงคล, 2559; ทกัษิกา ชชัวรตัน ์จรรยา แกว้ใจ
บุญ และวรรณิภา เวียงค า , 2561 ; นฤมล ด่านตระกูล , 2560) แม้ว่าจะมีงานวิจัยในอดีต 
ที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้พลาสติกอยู่จ  านวนหนึ่ง แต่ข้อค้นพบเหล่ านั้นบ่งชี ้เฉพาะตัวแปร 
ดา้นสงัคม ซึ่งยงัขาดตวัแปรทางดา้นจิตวิทยาที่มีความใหม่และน่าสนใจ ในงานวิจยันีจ้ึงเพิ่มการ
ทบทวนตัวแปรทางจิตวิทยา ได้แก่ ความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อม และความเป็นเนื ้อเดียวกัน 
กับธรรมชาติ โดยงานวิจัยที่ผ่านมาสนใจค าตอบเพียงว่าอะไรเป็นสาเหตุของพฤติกรรมเพียง  
อย่างเดียว ผู้วิจัยจึงศึกษาเพิ่มเติมจากผลการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อค้นหาค าอธิบายและ 
แนวทางการเสรมิสรา้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชก้ารแสวงหาค าตอบดว้ยการวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อให้
ไดข้อ้มูลที่มีความลุ่มลึกสามารถน าไปใชใ้นเชิงการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมการลดขยะได้
อย่างเป็นรูปธรรม และ 2) ดา้นกลุม่เปา้หมายของการวิจยั พบว่าสว่นใหญ่ศกึษาในกลุม่เปา้หมาย 
ที่เป็นประชาชนทั่วไป มีลักษณะทั่วไป ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน แต่ในงานครัง้นีผู้ว้ิจัยเล็งเห็นว่า 
การเลือกกลุม่ของนกัศกึษาที่ศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัสีเขียว เป็นกลุ่มที่มีคณุลกัษณะเด่นเฉพาะ 
เนื่องจากกลุ่มนีใ้ช้เวลาต่อวันอยู่ในสถานศึกษาเกือบครึ่งวันและอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ ได้รบั 
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การส่งเสรมิจากนโยบายดา้นการลดขยะพลาสติก และนโยบายดา้นการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว  
ที่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงาน 
ดา้นการศกึษาและหน่วยงานต่าง ๆ  

จากเหตุผลดังกล่าวท าใหผู้ว้ิจัยสนใจศึกษาปัจจัยดา้นบุคคลและสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสีเขียว  
เพื่อศกึษาปัจจยัที่จะเป็นสาเหตสุ  าคญัของพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก โดยอาศยัทฤษฎีปัญญา
สังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
สาเหตุของพฤติกรรม ซึ่งมีหลักฐานการวิจัยจ านวนหนึ่งพบว่า การที่บุคคลจะมีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงคเ์ก่ียวกบัการลดปรมิาณขยะ หรือบรบิทที่ใกลเ้คียงนัน้ มีสาเหตมุาจากสองปัจจยัหลกั 
ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นบคุคล เช่น ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม (ธนดล ยิม้ถนอม, 2554; วฒุิศกัดิ ์บญุ
แน่น, 2558) ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ(Barrera-Hernández, Sotelo-Castillo, Echeverría-
Castro, & Tapia-Fonllem, 2020; Geng L Xu J Ye L Zhou W & Zhou K, 2015; Otto & Pensini, 2017)  
และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก (ชลายุทธ์ ครุฑเมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล , 2553;  

ดารตัน ์สรุกัขกะ, 2560; ธนดล ยิม้ถนอม, 2554; สมพงษ ์แกว้ประยรู, 2558) ซึ่งตวัแปรความรอบรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม และความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติ  ถือได้ว่าเป็นตัวแปรใหม่ที่ มีความ
น่ าสนใจที่ จะน ามาใช้ศึกษาในครั้งนี ้   และ 2) ปั จจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม  เช่น  
การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก (กลัยาณี อปุราสิทธ์ิ, 2558; ชลายทุธ ์ครุฑเมือง และ วิเชียร 
ธ ารงโสตถิสกลุ, 2553; ปรยิดา วนัไทย, 2552; ปาลิดา สามประดิษฐ์, 2560) และ การรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียว (โสรยา คงดิษ, 2555; ภคัรศั สีธิ และ วิไลพร นามวงค,์ 2558; ยวุดา สิงหเมธา
, 2554; วิมลสิริ เหมทานนท,์ 2546) ซึ่งสองปัจจยันีมี้ความส าคญัที่ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการลด
ขยะพลาสติก โดยผลการวิจัยในครัง้นีท้  าใหไ้ดข้อ้คน้พบเก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกิดจากการ 
บูรณาการของตัวแปรที่ มีความส าคัญทั้งด้านจิตวิทยา  สังคมวิทยา และนิ เทศศาสตร ์ 
ที่มีความส าคัญที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก รวมถึงแนวทางเสริมสรา้งปัจจัย 
ที่ เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสรา้ง
บรรยากาศในด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษาปริญญาตรี   
ในมหาวิทยาลัยสีเขียว อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวในดา้นการลดขยะพลาสติก สง่เสรมิและพฒันาปัจจยั
ที่ส  าคญัใหก้บันกัศกึษา บคุลากรใหมี้พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายของการวิจยัไวด้งันี ้

1. เพื่อคน้หาตวัท านายส าคญัและอ านาจการท านายของปัจจยัดา้นบคุคลและปัจจยั
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทัง้ดา้นรวมและดา้นย่อย
ของนกัศกึษาปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัสีเขียว ทัง้กลุม่รวมและกลุม่ที่มีชีวสงัคมตา่งกนั 

2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดา้นบุคคลและสภาพแวดลอ้มทางสังคม 
ที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทัง้ดา้นรวมและดา้นย่อยของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสีเขียวที่มีชีวสงัคมตา่งกนั 

3. เพื่อค้นหาแนวทางการเสริมสรา้งปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะ
พลาสติกของนกัศกึษา 

ความส าคัญของการวิจัย 
 

ความส าคัญในการสร้างองคค์วามรู้ 
การวิจัยนีใ้ชว้ิธีการแบบพหุวิธีสรา้งความรู ้ซึ่งขอ้คน้พบจากการวิจัยเชิงปริมาณ

ยืนยันว่าสาเหตุของพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย  
ดา้นบุคคลและสภาพแวดลอ้มทางสังคม ตามทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory)  
ของแบนดรูา (Bandura) นอกจากนีเ้ม่ือใชก้ารวิจยัเชิงคณุภาพมาเสริมท าใหไ้ดค้  าอธิบายเชิงลึก 
ที่สะทอ้นลกัษณะของพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก และแนวทางการเสรมิสรา้งปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง
กบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศกึษา 

ความส าคัญในการน าไปใช้ 
ข้อค้นพบจากแนวทางการเสริมสรา้งปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะ

พลาสติกของนักศึกษา จะเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารสามารถน าไปเป็นกลยุทธ์ ก าหนดการปฏิบตัิ
เพื่อสง่เสรมิพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศึกษาปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัสีเขียว เพื่อเป็น
ประโยชนท์ัง้ตอ่ตวันกัศกึษาและสงัคม 

ความส าคัญในการต่อยอดองคค์วามรู้ 
ผลการวิจยัสามารถใชเ้ป็นพืน้ฐานขอ้มลูในการท างานวิจยัขัน้สงูต่อไป เช่น การวิจยั

เชิงทดลอง การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นรว่มเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุม่เปา้หมาย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีอ้อกแบบการวิจัยดว้ยวิธีการแบบพหุวิธี (multimethod) โดยใชว้ิธีการวิจัย 

เชิงปรมิาณเป็นหลกัและเสรมิดว้ยการวิจยัเชิงคณุภาพ 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ คือ นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ในมหาวิทยาลยัสีเขียว โดยการจดัอนัดบัการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก UI Green Metric World 
University Ranking  โดย Universitas Indonesia (UI) ในปี ค.ศ. 2019 จ านวน 37 แห่ง ไดแ้ก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ มหาวิทยาลยันเรศวร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี  มหาวิทยาลยัสยาม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลยัราชภฏัร  าไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์มหาวิทยาลยั
บูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์(University of 
Indonesia, 2019) จ านวนทั้งสิ ้น  617,014 คน (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม, 2562) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย เพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจัย ข้อที่  1 - 2  

คือ นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ในมหาวิทยาลัยสีเขียว จ านวน  
420 คน  โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามแนวคิดของยามาเน่ (Yamane, 1973) และใชสู้ตร
การค านวณแบบทราบค่าประชากร ซึ่งเลือกตัวอย่างดว้ยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน  
(Multi-Stage Sampling) ภายหลงัการเก็บขอ้มลูไดก้ลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 600 คน  

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู เพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจยั ขอ้ที่ 3 ผูว้ิจยัก าหนดผูใ้หข้อ้มลู 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงตามคณุสมบตัิ จ านวน 5 คน และก าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูเป็น 2 กลุ่ม 
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คือ 1) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก (Key informants) ไดแ้ก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งแบ่งเป็น   
2  กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่ไดค้ะแนนจากแบบวดัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกในระดับมาก 
(71-96 คะแนน) และกลุ่มนกัศึกษาที่เป็นตวัแทนแกนน า หวัหนา้ชมรม ในดา้นการรณรงคเ์พื่อลด
ขยะพลาสติก จ านวน 3 คน และ 2) กลุ่มผูบ้รหิารและคณาจารย ์ที่ไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการ
ดา้นการลดขยะพลาสติก หรือ ด าเนินการขับเคลื่อนในการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มในมหาวิทยาลัย 
จ านวน 2 คน รวมทัง้สิน้ 5 คน   
 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบ่งไดด้งันี ้

1.1 ปัจจยัดา้นบคุคล ประกอบดว้ย 
1.1.1 ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม  
1.1.2 ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาต ิ
1.1.3 เจตคติท่ีดีต่อการลดขยะพลาสติก  

1.2. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ประกอบดว้ย 
1.2.1 การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 
1.2.2 การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

1.3. ชีวสงัคม ประกอบดว้ย 
1.3.1 เพศ 
1.3.2 สาขาวิชา 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก แบ่งออกเป็น 2 ดา้น 
2.1 พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก 
2.2 พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ขยะพลาสติก หมายถึง บรรจุภัณฑ์ ถุง ขวด ภาชนะที่ใชใ้ส่อาหาร เครื่องมืออุปกรณ ์

และสิ่งของเครื่องใช้ชนิดต่าง ๆ ที่ท  ามาจากพลาสติก โดยผ่านการใช้งานแลว้ ถูกทิง้เป็นขยะ
พลาสติก สว่นหนึ่งถกูน ากลบัมาใชอ้ีกในลกัษณะที่แตกต่างกนั และอีกสว่นหนึ่งถกูน าไปก าจดัทิง้
โดยวิธีการตา่ง ๆ เช่น การฝังกลบ การหลอม การรไีซเคิล 
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นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีที่ก  าลงัศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 ในมหาวิทยาลยัสีเขียว ที่ไดจ้ากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จ านวน 3 มหาวิทยาลัย ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยับรูพา 

มหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัย 
สี เ ขี ย ว โ ล ก  UI Green Metric World University Ranking โ ด ย  Universitas Indonesia (UI)  ใ น ปี  
ค.ศ. 2019 จ านวน 37 แห่ง 

แนวทางการเสรมิสรา้งปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศึกษา 
หมายถึง วิธีการ แนวปฏิบตัิที่ดีระดบับุคคลและระดับมหาวิทยาลยั ในการเสริมสรา้งพฤติกรรม
การลดขยะพลาสติกที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยดา้นบุคคลและปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม 
เพื่อให้นักศึกษาและมหาวิทยาลัยน าไปสู่การปฏิบัติ รณรงคห์ลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก 
และการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่ เก่ียวข้องกับ ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัย

สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ผู้วิจัยน าเสนอขอ้มูล
แบ่งเป็น 5 สว่น ไดแ้ก่  

สว่นที่ 1 ขยะพลาสติก 
1.1 ความหมายของพลาสติกและขยะพลาสติก 
1.2 ประเภทของพลาสติก 
1.3 การจดัการขยะพลาสติก 

สว่นที่ 2 แนวคิดมหาวิทยาลยัสีเขียว  
สว่นที่ 3 พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก : ความหมายและการวดั 
สว่นที่ 4 แนวทางการวิเคราะหส์าเหตขุองพฤติกรรมมนษุย ์

4.1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อวิเคราะหพ์ฤติกรรมมนษุย ์
4.2 กลุม่ปัจจยัดา้นบคุคลกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
4.3 กลุม่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
4.4 ลกัษณะชีวสงัคมกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 

สว่นที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ส่วนที ่1 ขยะพลาสตกิ 
1.1 ความหมายของพลาสติกและขยะพลาสติก 

พลาสติก เป็นสารประกอบอินทรียท์ี่มนุษยส์งัเคราะหข์ึน้จากผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  
เพื่อน ามาใชแ้ทนวสัดธุรรมชาติ และเป็นสารประกอบจ าพวกไฮโดรคารบ์อนที่ประกอบดว้ยโมเลกลุ
ขนาดใหญ่เรียกว่า พอลิเมอร ์(polymer) โดยในโมเลกุลของพอลิเมอรป์ระกอบดว้ยหน่วยย่อย 
ที่ เรียกว่า โมโนเมอร ์(monomer) ซึ่งเป็นสารที่ มีโมเลกุลขนาดเล็กมาเช่ือมต่อกันด้วยพันธะ 
โควาเลนตจ์นเป็นสายยาวเหมือนโซ่ โดยสายโมเลกลุเหลา่นีจ้ะเก่ียวพนักนั ท าใหพ้ลาสติกมีความ
แข็งแกรง่ ซึ่งกระบวนการที่ท  าใหโ้มเลกลุขนาดเล็กมาต่อรวมกนัเขา้จนมีขนาดใหญ่ขึน้นัน้ เรียกว่า
การเกิดพอลิเมอร ์(polymerization)  

“พอลิเมอร"์ มักหมายถึงวัสดุประเภทพลาสติก ยาง เส้นใย และกาว ส่วนค าว่า 
"พลาสติก" หมายถึงสารผสมระหว่างโพลิเมอรแ์ละสารเติมแต่ง เช่น สี สารพลาสติกไซเซอร ์  
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สารเพิ่มเสถียรภาพ และฟิลเลอร ์โดยเม่ือเติมสารบางอย่างเพื่อท าปฏิกิริยาลงไปแลว้ จะท า ให้
พลาสติกมีคุณสมบตัิพิเศษ เช่น แข็งแกร่ง ทนความรอ้น ลื่นและยืดหยุ่น จึงถูกน ามาใชง้านเป็น
ผลิตภณัฑส์  าเรจ็รูปโดยการขึน้รูปใหมี้รูปทรงตา่ง ๆ เช่น ถงั จาน และชอ้น เป็นตน้ ปัจจบุนัสามารถ
สงัเคราะหพ์ลาสติกชนิดต่าง ๆ ไดอ้ย่างมากมาย โดยการเติมสารเคมีชนิดต่าง ๆ เขา้ ไปโดยใช้
สัดส่วนและกรรมวิธีที่แตกต่างกัน (ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , ม.ป.ป-ข; อนุสิษฐ์ 
เกือ้กลู, 2560)  

ขยะพลาสติก สารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชนฯ (2547) ไดใ้หค้  านิยาม ขยะพลาสติก
ว่า พลาสติกที่ใชแ้ลว้ มกัถกูทิง้เป็นขยะพลาสติก ซึ่งส่วนหนึ่งถกูน ากลบัมาใชอ้ีกในลกัษณะต่าง ๆ 
กนั และอีกส่วนหนึ่งถูกน าไปก าจดัทิง้ โดยวิธีการต่าง ๆ การน าขยะพลาสติกไปก าจดัทิง้โดยการ 
ฝังกลบเป็นวิธีที่สะดวกแต่มีผลเสียต่อสิ่งแวดลอ้ม เพราะโดยธรรมชาติพลาสติกถูกย่อยสลาย 
ไดย้ากจึงทบัถมอยู่ในดิน และนบัวนัยิ่งมีปรมิาณมากขึน้ตามปรมิาณการใชพ้ลาสติก สว่นการเผา
ขยะพลาสติกก็ก่อให้เกิดมลภาวะและเป็นอันตรายอย่างมาก วิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสติก  
ที่ไดผ้ลดีที่สดุคือ การน าขยะพลาสติกกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ ซึ่งสอดคล้องกับ เปรมมิกา ปลา
สวุรรณ ์(2549, น.5) ที่อธิบายว่า ขยะพลาสติก หมายถึง สินคา้ หรือผลิตภณัฑ ์หรือของใชท้ี่เป็น
พลาสติกหรือท าดว้ยพลาสติก ซึ่งมีหลายชนิด ไดแ้ก่ แผ่นฟิลม์ ห่อหุ้มอาหาร ถุงบรรจุอาหาร  
ถุงรอ้น ถุงเย็น ถุงหูหิว้พลาสติก ถุงขนมขบเคีย้ว ขวดน า้ดื่ม ขวดน า้อัดลม น า้ปลา ขวดแชมพ ู 
ขวดนม ขวดหรือหลอดใส่เครื่องส าอาง ท่อพีวีซี สายยาง ถว้ยไอศกรีม กล่องโฟม แกว้พลาสติก 
แผ่นซีดี อปุกรณไ์ฟฟ้า ซึง่เกิดขึน้ในครวัเรอืนและไม่เป็นที่ตอ้งการของคนในครวัเรอืน  

จากการทบทวนวรรณกรรมความหมาย “ขยะพลาสติก” ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปว่า 
หมายถึง บรรจุภัณฑ์ ถุง ขวด ภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร เครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ 
ชนิดต่าง ๆ ที่ท  ามาจากพลาสติก โดยผ่านการใช้งานแล้ว  ถูกทิง้เป็นขยะพลาสติก ส่วนหนึ่ง 
ถูกน ากลบัมาใชอ้ีกในลกัษณะที่แตกต่างกัน และอีกส่วนหนึ่งถูกน าไปก าจดัทิง้โดยวิธีการต่าง ๆ  
เช่น การฝังกลบ การหลอม การรีไซเคิล 

1.2 ประเภทของพลาสตกิ 
วินยั นตุมากลุ (2539) และ ศนูยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดแุห่งชาติ (ม.ป.ป-ก) ไดแ้บ่ง

ประเภทของพลาสติกตามสมบตัิทางความรอ้น ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
1. พลาสติกที่สามารถหลอมน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เรียกว่า เทอรโ์มพลาสติก  

พอลิเมอรป์ระเภทนีจ้ะมีโครงสรา้งโมเลกลุของสายโซ่พอลิเมอรเ์ป็นแบบเสน้ตรงหรือแบบกิ่งสัน้ ๆ 
สามารถละลายไดด้ีในตัวท าละลายบางชนิด เช่น โทลูอีน (Toluene) คารบ์อนเตตระคลอไรด ์
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(Carbon tetrachloride) เม่ือไดร้บัความรอ้นโมเลกุลของพอลิเมอรท์ี่พันกันอยู่สามารถเคลื่อนที่
ผ่านกันไปมาไดง้่ายขึน้ จึงอ่อนตัวและหลอมเหลวเป็นของเหลวหนืด และเม่ือเย็นตัวลงแลว้จะ
แข็งตัว ซึ่งการหลอมเหลวและเย็นตัวสามารถเกิดกลบัไปกลบัมาได ้โดยไม่ท าใหส้มบตัิทางเคมี
และทางกายภาพ หรือโครงสรา้งของพอลิเมอรเ์ปลี่ยนไปมาก จึงนิยมน าพลาสติกประเภทนี ้ 
มารไีซเคิล (Recycle) โดยการบดและหลอมดว้ยความรอ้นเพื่อขึน้รูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่  

ปัจจุบนัเทอรโ์มพลาสติกไดถู้กน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑพ์ลาสติก โดยสามารถ
แบ่งตามชนิดของพลาสติกไดเ้ป็น 7 ชนิด โดยมีสญัลกัษณแ์สดงไวบ้นผลิตภณัฑ ์คือ ลกูศรวิ่งวน
เป็นรูปสามเหลี่ยมดา้นเท่า โดยมีเลขก ากบัอยู่ภายใน และจะปรากฏตวัอกัษรภาษาองักฤษที่ฐาน 
ของสามเหลี่ยม ซึ่งเรียกว่า “รหสัพลาสติก” ก าหนดขึน้โดย NA Society of the Plastics Industry  
ในปี ค.ศ. 1988 การก าหนดสัญลักษณ์ดังกล่าว จะช่วยให้สามารถคัดแยกพลาสติกส าหรบั  
การรไีซเคิลต่อไป โดยสามารถแบ่งไดด้งันี ้ 

1. Polyethylene Terephthalate (PET) หรือ (PETE) เป็นพลาสติกที่น  ามาใช้
ผลิตเป็นสินคา้หรือผลิตภณัฑจ์ าพวกขวดบรรจุน า้ดื่ม น า้ผลไม ้น า้อดัลม รวมถึงกล่องใส่อาหารที่มี
ลกัษณะต่าง ๆ ผลิตภณัฑเ์หลา่นีส้ว่นใหญ่เป็นพลาสติกใสไม่สี และมีน า้หนกัเบา เม่ือน าไปใชง้านแลว้
จะถูกทิง้ใหเ้ป็นขยะพลาสติกและสามารถน ากลับมาใชใ้หม่ด้วยการผลิตเป็นเสน้ใยพอลิเอสเตอร ์
(polyester fiber) เสน้ใยที่ไดจ้ากกระบวนการนีจ้ะน าไปผลิตเป็นสินคา้ จ าพวก ถุงนอน ผา้คลมุเตียง 
ฯลฯ 

2. High-Density Polyethylene (HDPE) เป็นพลาสติกที่ใชส้  าหรบัผลิตภาชนะ
บรรจุสินคา้ต่าง ๆ เช่น ผลิตภณัฑน์ม ผงซกัฟอง แชมพู ฯลฯ โดยพลาสติกประเภทนีมี้การจดัเรียงตวั
ของโมเลกุลภายในโครงสรา้งมีความเป็นระเบียบ มีปริมาณโครงสรา้งผลึกสูง ทนกรดและด่างไดด้ี  
โดยพลาสติกที่ใชจ้ะมีคณุภาพแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัชนิดของสินคา้ที่ผลิต พลาสติกเหลา่นีเ้ม่ือผ่าน
การใชง้านและทิง้ใหเ้ป็นขยะพลาสติกแลว้ สามารถน ามาแปรรูปเป็นวตัถดุิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ เช่น ถงัน า้พลาสติก กะละมงัพลาสติก เป็นตน้ 

3. Polyvinyl Chloride (PVC) เป็นพลาสติกที่น  ามาใช้ผลิตสินค้าจ าพวกท่อ
น า้ประปา เปลือกหุม้สายไฟและสายเคเบิลต่าง ๆ พลาสติกประเภทนีมี้คลอรีนอะตอมอยู่ในสายโซ ่ 
จึงมีแรงดึงระหว่างโมเลกุลสูง ท าให้มีความแข็งแรง มีลักษณะการใช้งานค่อนข้างยาวนาน 
จงึไม่ค่อยถกูน ามาทิง้เป็นขยะพลาสติก แต่ขยะพลาสติกประเภทนีเ้ม่ือน ามาแปรรูปแลว้สามารถน าไป
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า จ าพวกผ้าม่านในห้องน ้า กล่องพลาสติกส าหรับใส่ของใช ้  
และของเลน่เด็ก 



  16 

4. Low-Density Polyethylene (LDPE) เป็นพลาสติกที่น  าไปใชใ้นการผลิตแผ่น
พลาสติกใสส าหรบัห่อถนอมอาหาร รวมทั้งพลาสติกใส่ของและถุงใส่ขยะ เนื่องจากโครงสรา้งของ
พลาสติกประเภทนีมี้กิ่งกา้นสาขาจ านวนมาก จึงท าใหมี้ปริมาตรสูง ความหนาแน่นต ่า และมีความ
โปรง่แสง โดยพลาสติกประเภทนีไ้ม่นิยมน ากลบัมาแปรรูปใหม่ เนื่องจากจะถกูปนเป้ือนกบัเศษอาหาร
หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไม่คุม้ค่ากบัการน ามาแปรรูป 

5. Polypropylene (PP) เป็นพลาสติกที่นิยมน าไปผลิตเป็นกล่องส าหรบับรรจุ
แบตเตอรี่ในรถยนต ์รวมทัง้ฝาขวดน า้ และขวดเครื่องดื่มต่าง ๆ นอกจากนีย้งันิยมไปใชใ้นการผลิตเป็น
ถงุพลาสติกส าหรบัใสอ่าหาร หรือที่เรียกวา่ ถงุรอ้น เนื่องจากมีสมบตัิคลา้ยกบัพีอี แต่มีความหนาแน่น
น้อยกว่า เป็นพลาสติกที่เบาที่สุด แต่มีความแข็ง ทนทานต่อแรงกระแทกสูงเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี  
ซึง่พลาสติกเหลา่นีเ้ม่ือผ่านการใชง้านแลว้จะถกูปนเป้ือนกบัเศษอาหาร มีความสกปรก จึงไม่คุม้ค่ากบั
การน ามาแปรรูปใชใ้หม่  

6. Polystyrene (PS) เป็นพลาสติกที่ ใช้ส  าหรับผลิตภาชนะใส่อาหารและ
เครื่องใชส้อยต่าง ๆ เก่ียวกบัการบรโิภค เช่น ชาม จาน ถว้ย กล่องโฟมใส่อาหาร รวมทัง้แกว้พลาสติก
ใสส าหรบัใส่เครื่องดื่ม เม่ือผ่านการใชง้านแลว้สามารถน าพลาสติกประเภทนีม้าแปรรูปเป็นสินคา้
จ าพวกของเลน่เด็ก อปุกรณเ์ครื่องใชส้  านกังานที่ท  าจากพลาสติก 

7. OTHER พลาสติกชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่พลาสติกใน 6 ชนิดที่กล่าวมาขา้งตน้ เช่น 
พอลิคารบ์อเนต (Polycarbonate; PC) พอลิเมอรช์นิดนีมี้ความแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทกสงู นิยม
น ามาใชท้ าหมวกนิรภยั วานนิรภยั เป็นตน้ ซึง่เป็นพลาสติกที่น  ามาหลอมใหม่ได ้ 

2. พลาสติกที่ไม่สามารถหลอมน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เรียกว่า เทอรโ์มเซตติง
พลาสติก พอลิเมอรป์ระเภทนีจ้ะมีโครงสรา้งเป็นแบบรา่งแห ซึ่งสามารถหลอมเหลวขึน้รูปไดเ้พียง
ครัง้เดียว ซึ่งในขัน้ตอนนีจ้ะมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึน้ท าใหเ้กิดพนัธะเช่ือมโยงระหว่างโมเลกุล ท าให้
พอลิเมอรมี์รูปรา่งที่ถาวร ไม่สามารถหลอมเหลวไดอ้ีกเม่ือไดร้บัความรอ้น และหากไดร้บัความรอ้น
สูงเกินไปพอลิเมอรจ์ะเกิดการไหม้และสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม ท าให้พันธะระหว่างอะตอม  
ในโมเลกลุแตกออก ไดส้ารที่ไม่มีสมบตัิของความเป็นโพลิเมอรต์่อไป 

การผลิตพลาสติกชนิดเทอรโ์มเซตจะแตกต่างจากพลาสติกชนิดเทอรโ์มพลาสติก 
คือ ในขั้นตอนแรกตอ้งท าใหเ้กิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันเพียงบางส่วน มีการเช่ือมโยงโมเลกุล
เกิดขึน้บ้างเล็กน้อย และยังสามารถหลอมเหลวเม่ือไดร้บัความรอ้น จึงสามารถขึน้รูปภายใต้ 
ความดันและอุณหภูมิสงูได ้เม่ือผลิตภัณฑมี์รูปร่างตามตอ้งการแลว้ ใหค้งอุณหภูมิไวป้ระมาณ 
200-300 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้โครงสร้างแบบร่างแหที่ เสถียรและแข็งแรง สามารถน า
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ผลิตภัณฑ์ออกจากแบบโดยไม่ตอ้งรอใหเ้ย็น เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะแข็งตัวอยู่ภายในแม่พิมพ ์
ดงันัน้ การใหค้วามรอ้นในกระบวนการผลิตพลาสติกเทอรโ์มเซตกลบัท าใหว้สัดุแข็งขึน้ ต่างจาก
กระบวนการผลิตพลาสติกเทอร์โมพลาสติก ที่ การให้ความร้อ นจะท าให้พลาสติกนิ่ ม  
และหลอมเหลว พลาสติกเทอรโ์มเซตติง เม่ือใชง้านเสรจ็แลว้ไม่สามารถน ามาผ่านการหลอมและ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือรีไซเคิล (recycle) ไดอ้ีก และถ้าใหค้วามรอ้นมากเกินไป จะท าให้
พลาสติกเกิดการสลายตวัหรือไหม ้โดยไม่เกิดการหลอมเหลว 

โดยพลาสติกแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกนัทัง้ในดา้นสมบตัิและราคาในการ
จดัจ าหน่าย ซึ่งความแตกต่างเหลา่นีจ้  าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัการน าไปใช้
งานที่แตกต่างกัน ซึ่งผลิตภัณฑท์ี่ผลิตมาจากพลาสติก สามารถจ าแนกออกเป็น 6 กลุ่ม ไดด้ังนี ้      
(วินยั นตุมากลุ, 2539) 

1. บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ขวด ภาชนะที่ใชใ้ส่อาหาร เครื่องมืออุปกรณ์และ
สิ่งของเครื่องใชช้นิดต่าง ๆ เป็นตน้ ซึง่สว่นใหญ่มาจากพลาสติก พีอี และพีเอส 

2. ผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นอาคารบา้นเรือนและงานก่อสรา้ง เช่น ท่อน า้ ท่อแก๊ส วสัดุ 
ปพูืน้ เป็นตน้ ซึง่สว่นใหญ่ผลิตมาจากพลาสติก พีวีซี และเมลามีน 

3. ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชป้ระเภทสิน้เปลือง เช่น ภาชนะใส่อาหาร ผลิตภณัฑท์าง
การแพทยท์ี่ใชแ้ลว้ทิง้ ของเลน่เด็ก และอปุกรณกี์ฬา เป็นตน้ ซึ่งสว่นใหญ่ผลิตจากพลาสติก พีเอส พีพี 
และพีอี 

4. ผลิตภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณไ์ฟฟ้า เช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์
สื่อสาร เป็นตน้ ในกลุม่นีมี้การใชพ้ลาสติกหลายชนิด  เช่น พีวีซี พีอี พีเอส พีพี และอื่น ๆ 

5. ผลิตภัณฑ์เฟอรน์ิเจอร ์และอุปกรณ์ตกแต่ง เช่น พรม สิ่งทอ เฟอรน์ิเจอร  ์
ต่าง ๆ สว่นใหญ่ผลิตจากพลาสติก พีพี โพลิยรูีเทน และพีวีซี  

6. ผลิตภณัฑท์ี่ใชผ้ลิตยานยนตแ์ละตกแต่ง เช่น ชิน้สว่นของยานยนต ์ตลอดจน
อปุกรณท์ี่ใชใ้นการตกแต่งยานยนต ์สว่นใหญ่ผลิตจากพลาสติก โพลิยรูีเทน พีพี และพีอี  

ผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากพลาสติก หลงัจากใชไ้ปจนหมดสภาพการใชง้านแลว้ ก็จะถกู
ก าจัด โดยอาจจะน าไปขายใหก้ับพนักงานรบัซือ้ของเก่า เพื่อน ากลบัไปหลอมเพื่อน ากลบัมาใช้
ใหม่ ซึ่งในปัจจบุนัปัญหาการจดัการเก่ียวกบัขยะพลาสติกนบัวนัยิ่งทวีความรุนแรงมากขึน้เรื่อย ๆ 
ในขณะท่ีปรมิาณของขยะพลาสติกก็มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกนั  
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1.3 การจัดการขยะพลาสตกิ 
ในปัจจุบันพลาสติกได้ถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึน้ เนื่องจากมีราคาถูก 

น า้หนักเบา ไม่สิน้เปลืองค่าขนส่ง อีกทัง้ยงัมีความยืดหยุ่น ท าใหพ้ลาสติกมีขอ้ดีเหนือวสัดุอื่น ๆ  
ทั้งยังเป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นต ่า และสามารถทนแรงอัดไดสู้งกว่าขยะมูลฝอยประเภทอื่น  
มีความคงทนต่อสารเคมี ไม่ผุกร่อน ไม่เป็นสนิม รวมทัง้ไม่ย่อยสลายโดยจุลินทรีย ์ส่งผลใหอ้ายุ 
ของพลาสติกยาวนานหลายรอ้ยปี นอกจากนี ้พลาสติกมีราคาถูกจึงถูกน ามาใช้งานอย่าง
แพรห่ลายและใชท้ดแทนวสัดอุื่น ๆ เพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง   

โดยประเทศไทยมีการผลิตเม็ดพลาสติก 9.01 ลา้นตัน ส่งออกเม็ดพลาสติก 5.93 
ลา้นตัน น าเขา้เม็ดพลาสติก 2.45 ลา้นตนั น าเขา้เศษพลาสติกรีไซเคิล 0.32 ลา้นตัน และมีการ
บริโภคพลาสติกรวมภายในประเทศ 6.07 ลา้นตัน โดยมีการใชง้านพลาสติกในเกือบทุกสาขา
อุตสาหกรรมทั้งในบรรจุภัณฑ์ เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสรา้ง ชิน้ส่วนรถยนต ์
เครื่องใชใ้นครวัเรือน และอื่น ๆ จากการประเมินสะทอ้นใหเ้ห็นว่ามีการใชพ้ลาสติกเพื่อผลิตเป็น
บรรจุภณัฑม์ากที่สดุ 2.32 ลา้นตนั หรือรอ้ยละ 38.02 บรรจุภณัฑพ์ลาสติกเหล่านีส้่วนใหญ่เป็น
พลาสติกแบบใชค้รัง้เดียว (Single-use Plastics) เช่น ถงุรอ้น ถงุเย็น ถงุหหูิว้ แกว้ ถว้ย กลอ่งโฟม 
ชอ้น สอ้ม หลอด พลาสติกห่อหุ้มแพคสินคา้ เป็นตน้ ซึ่งเกิดเป็นขยะพลาสติกหลังการบริโภค
ประมาณ1.910ลา้นตนั(กรมควบคมุมลพิษ, 2564ข) แมพ้ลาสติกจะมีอายุที่ยาวนานแต่พบว่าอาย ุ
การใชง้านสัน้มาก โดยจะถูกทิง้เป็นขยะมลูฝอย ดว้ยปริมาณและสดัส่วนที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
ขยะพลาสติกเหล่านีจ้ะถูกน าไปฝังกลบรวมกับขยะมูลฝอยอื่น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแลว้ขยะพลาสติก  
จะใชพ้ืน้ที่ในการฝังกลบมากกวา่ขยะประเภทเศษอาหาร เนื่องจากขยะพลาสติกมีความคงทนและ
สามารถทนต่อแรงอัดได้สูง อีกทั้งยังใช้เวลาในการย่อยสลายนับรอ้ยปี ท าให้ต้องสิน้เปลือง
งบประมาณและพืน้ที่ในการฝังกลบ นอกจากนีก้ารทิง้ขวา้งขยะพลาสติกอย่างไม่เป็นที่เป็นทาง 
ยงัเป็นสาเหตใุหเ้กิดปัญหาการอดุตนัตามท่อระบายน า้ในเมือง ท าใหเ้กิดปัญหาน า้ท่วมเม่ือฝนตก
หนัก ขยะลอยในแม่น า้ล  าคลอง บางส่วนลงสู่ทอ้งทะเล ส่งผลกระทบต่อสัตวท์ะเลต่าง ๆ ทั้งนี ้
เพราะโดยธรรมชาติพลาสติกถูกย่อยสลายไดย้าก จึงทบัถมอยู่ในดินและนบัวนัยิ่งมีปริมาณมาก
ขึน้ตามปริมาณการใชพ้ลาสติก ส่วนการเผาขยะพลาสติกก็ก่อใหเ้กิดมลภาวะและเป็นอนัตราย
อย่างมาก (สารานกุรมไทยส าหรบัเยาวชนฯ, 2547) 
 

ปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาส าคัญในระดับโลก อีกทั้งยังเป็นปัญหา  
ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน รณรงค์สรา้งความตระหนัก สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ตลอดจน
สง่เสรมิใหป้ระชาชนทกุคนมีสว่นรว่มในการช่วยลดปรมิาณขยะ จากการประมวลเอกสารเก่ียวกบั
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การลดปริมาณขยะพลาสติก พบว่า แนวทางในการลดขยะพลาสติก ยังต้องอาศัยรูปแบบ  
และหลักการเช่ น เดี ยวกันกับการจัดการขยะมูลฝอยหรือขยะทั่ ว ไป  หากพิ จารณ า  
จากความสามารถในการด าเนินการลดขยะพลาสติก โดยในงานวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยน าเสนอ 
การขับเคลื่อนการลดขยะพลาสติกในระดับบุคคล  จากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย  
โดยด าเนินการตามหลกัปฏิบตัิการ 3R เพื่อจดัการขยะชมุชน ของกรมควบคมุมลพิษ ใหส้ามารถ
ใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรที่มีอยู่อย่างสงูสดุ โดยสามารถด าเนินการไดด้งันี ้ 

1. การลดการใชพ้ลาสติก วินยั นุตมากลุ (2539) กรมควบคมุมลพิษ (2558, น.
9) ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2559, น. 9) นักวิชาการและหน่วยงานที่มีหนา้ท่ีโดยตรง
ดา้นการจัดการขยะ ไดใ้หค้วามหมายของการลดการใชพ้ลาสติก หมายถึง ลดการใชพ้ลาสติกท่ีเกิด
จากการอปุโภค บริโภคใหน้อ้ยลงใชเ้ท่าที่จ  าเป็น โดยเลือกใชส้ินคา้ที่มีคณุภาพ มีห่อบรรจภุณัฑน์อ้ย 
และมีอายุการใชง้านยาวนาน เช่น ใชถุ้งผา้แทนการใชถุ้งพลาสติกในการซือ้สินคา้ต่าง ๆ การขอถุง
ใหญ่เพียงใบเดียวแทนการใช้ถุงพลาสติกเล็ก ๆ หลาย ๆ ใบ การสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
สรา้งสรรคจ์ากธรรมชาติ เช่น ภาชนะจากวสัดุธรรมชาติ ใบตอง ผักตบชวา หลอดจากไมไ้ผ่ เป็นตน้ 
เนื่องจากประเทศไทยนัน้เป็นแหล่งที่มีวสัดจุากธรรมชาติที่หลากหลายประเทศหนึ่งในโลก รวมถึงการ
ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงสินคา้หรือผลิตภัณฑท์ี่ฟุ่ มเฟือย สินคา้บรรจุภัณฑท์ี่มีหีบห่อหลายชั้น รวมถึง
ถุงพลาสติก หรือ พลาสติกในรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการใชค้รัง้เดียว (single use) การกระท าดงักล่าวนี ้
ลว้นมีจดุประสงคเ์พื่อลดการสญูเปลา่และลดปรมิาณขยะใหม้ากที่สดุ นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัการ
รายงานสรุปสถานการณม์ลพิษของประเทศไทย ปี 2561 ที่ไดเ้สนอแนวทางในการจดัการขยะพลาสติก 
โดยเน้นการจัดการขยะบนบกโดยเฉพาะขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ ้ง (single use plastic) 
และเศษพลาสติกที่ มีการน าเข้าเพื่อการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีปรากฏใน  
Roadmap การจดัการขยะพลาสติก (พ.ศ. 2561-2573) ที่มีเป้าหมายเพื่อลด / เลิกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ
บรรจภุณัฑพ์ลาสติกหรือมีการใชว้สัดทุดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยการตัง้เปา้หมายในการเลิก
ใชพ้ลาสติกหุ้มฝาขวดน า้ดื่ม (cap seal) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภทอ็อกโซ ่
(Oxo)  ไมโครบีดจากพลาสติก (Microbead) ภายในปี 2562 และการเลิกใชถุ้งพลาสติกหูหิว้ขนาด
ความหนา น้อยกว่า 36 ไมครอน  กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครัง้เดียว)  
ขนาดความหนานอ้ยกวา่ 300 ไมครอน และ หลอดพลาสติกภายในปี 2565 อีกดว้ย 

2. การใชซ้  า้ กรมควบคมุมลพิษ (2558) ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
(2559, น.9) ได้ให้ความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ความหมายของการใช้ซ  ้าว่า  
เป็นแนวทางในการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรที่มีอยู่อย่างรูค้ณุค่า จากการน าของเสียบรรจภุณัฑ ์วสัดุ
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เหลือใช ้รวมทั้งสิ่งของที่ใชง้านไปแลว้แต่ยังสามารถใชง้านไดก้ลับมาใชอ้ีกในรูปลักษณะเดิมโดย 
ไม่ผ่านขบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ ผ่านกระบวนการท าความสะอาด บ ารุงรกัษาสิ่งของใหมี้อายุ
การใชง้านนานขึน้ รวมถึงการน าสิ่งของมาดัดแปลงใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ีก อีกทัง้ยังสามารถ
น าไปบรจิาคหรือใหผู้อ้ื่นใชต้่อได ้ซึง่พลาสติกที่ใชแ้ลว้ เช่น ถว้ย จาน ขวด ถงุพลาสติก กลอ่งพลาสติก 
หรือภาชนะบางชนิด สามารถน ากลบัมาใชซ้  า้ไดห้ลายครัง้ แต่ภาชนะเหลา่นัน้จะเสื่อมคณุภาพ ความ
สวยงามก็จะลดลง จึงจะตอ้งค านึงถึงความสะอาดและความปลอดภยัเขา้มารว่มดว้ย ซึง่การใชซ้  า้เป็น
อีกหนึ่งวิธีการในการลดการใชท้รพัยากรใหม่ รวมทัง้เป็นการลดปรมิาณขยะที่จะเกิดขึน้ไดอ้ีกดว้ย  

3. การคดัแยกขยะเพื่อหมนุเวียนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle)  กรมควบคมุมลพิษ 
(2561) ได้อธิบายถึงการคัดแยกขยะ เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมจัดแบ่งหรือแยกขยะออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ ตามลกัษณะและองคป์ระกอบ โดยมีการแยกขยะมลูฝอยออกเป็น 4 ประเภท เพื่อให้
ง่ายต่อการน ากลบัมาใชป้ระโยชนแ์ละการน าไปก าจดั ไดด้งันี ้ 

1. ขยะย่อยสลาย หรือมลูฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้
เรว็ เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร เนือ้สตัว ์ใบไม ้เป็นตน้ แต่ไม่รวมถึงเศษหรือซากของพืช ผกั 
ผลไม ้หรือจากสตัวท์ี่เกิดจากการทดลองในหอ้งปฏิบตัิการ ซึ่งขยะประเภทนีส้ามารถคดัแยก รวบรวม
น าไปท าปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยชีวภาพได ้ถา้หากน าไปทิง้รวมกบัขยะประเภทอื่น จะท าใหเ้กิดการเน่าเสีย อยู่ใน
สภาพอนัเป็นที่น่ารงัเกียจ ดงันัน้ขยะประเภทนีจ้ึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งคดัแยกออกมาจดัการอย่าง
ถกูตอ้ง  

2. ขยะรีไซเคิล หรือขยะมลูฝอยที่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชนไ์ด ้คือ ของ
เสียบรรจภุณัฑห์รือวสัดเุหลือใช ้ซึ่งสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชนไ์ดใ้หม่ เช่น แกว้ กระดาษ กระป๋อง
เครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นตน้ ขยะ
ประเภทนี ้เม่ือคัดแยกส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้ออกมา จะสามารถลดปัญหากลิ่นเหม็นและ  
การปนเป้ือนกบัขยะอินทรียอ์ื่น ๆ ตลอดจนท าใหจ้ านวนขยะที่ตอ้งน าไปท าลายนอ้ยลง ส่งผลใหช้่วย
ลดตน้ทนุและงบประมาณที่ใชใ้นการก าจดัขยะ อีกทัง้ยงัสะดวกต่อการน าไปรีไซเคิล โดยขายใหร้า้นคา้
รบัซือ้ของเก่า เพื่อหมุนเวียนเข้าสู่อุตสาหกรรมรีไซเคิลในการแปรรูปเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ 
กลบัมาใชใ้หม่  

3. ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ ปนเป้ือนหรือ 
มีองคป์ระกอบของวตัถุอนัตราย ไดแ้ก่ วตัถุระเบิดได ้วตัถุไวไฟ วตัถุออกไซตแ์ละวตัถุเปอรอ์อกไซด ์
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท  าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรงัสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  
วตัถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อใหเ้กิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพ
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สิ่งแวดลอ้ม หรืออาจท าใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล สตัว ์พืช หรือทรพัยส์ิน เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต ์
ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว ์
กระป๋องสเปรยบ์รรจุสีหรือสารเคมี เป็นตน้ การคัดแยกขยะประเภทนีจ้ะเป็นการช่วยลดอันตราย 
ต่อชีวิตมนษุย ์สตัวแ์ละพืช โดยการทิง้ในภาชนะรองรบัขยะอนัตราย ณ สถานที่ที่ก  าหนด เพื่อรวบรวม
เก็บขนเขา้สูก่ระบวนการรีไซเคิลหรือน าไปก าจดัอย่างถกูวิธีต่อไป 

4. ขยะทั่วไป หรือมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะ 
ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย เนื่องจากย่อยสลายไดย้ากและไม่คุม้ค่าในการน ากลบัมาใช้
ประโยชนใ์หม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม พลาสติกห่อลกูอม ถุงพลาสติกบรรจุผงซกัฟอก ถุงพลาสติก
เป้ือนอาหาร ซองบะหม่ีกึ่งส  าเรจ็รูป โฟมเป้ือนอาหาร ฟลอยสเ์ป้ือนอาหาร เป็นตน้ เป็นขยะที่ตอ้งน าไป
ก าจดัอย่างถกูตอ้ง เช่น การฝังกลบอย่างถกูหลกัสขุาภิบาล การเผาในเตา เป็นตน้ 

การด าเนินการคัดแยกประเภทวัสดุแต่ละชนิดออกจากกัน เป็นขั้นตอน
กระบวนการที่ด  าเนินการได้ภายหลังจากการเกิดขึน้ของขยะ ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากต่อ
กระบวนการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากจะลดการปนเป้ือนของวัสดุรีไซเคิลท าให้วัสดุ 
มีคุณภาพสูงเม่ือน าเขา้สู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  นอกจากนีย้ังช่วยลดตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายในขัน้ตอนการท าความสะอาด หรือขัน้ตอนการแยกขยะไดอ้ีกดว้ย จึงเป็นหนึ่งวิธีที่สามารถ
ช่วยลดปรมิาณขยะที่มีอยู่ในปัจจบุนัใหเ้ขา้สูก่ระบวนการแปรรูปและก าจดัอย่างถกูวิธีต่อไป  

เม่ื อพิ จารณ าแนวทางการมีส่วนร่วมจัดการขยะพลาสติกของหน่ วยงาน  
ภาคการศกึษาพบว่า กระทรวงอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมไดมุ้่งเนน้การลดการใช้
พลาสติกแบบครัง้เดียวทิง้ เช่น  ขวดน า้ ถุงพลาสติก ตลอดจนแกว้พลาสติก ในการบรรจุอาหาร 
มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้แก้วน า้  
กล่องใส่อาหารส่วนตวั อีกทัง้ยงัสนบัสนุนการใชผ้ลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรกบัสิ่ งแวดลอ้มและสามารถ
ย่อยสลายไดใ้นธรรมชาติ รวมถึงการน าถงุผา้มาใชบ้รรจสุิ่งของต่าง ๆ แทนถงุพลาสติก อีกทัง้ยงัมี
บริการใหย้ืมถุงผา้ตามจุดบริการต่าง ๆ เพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดใชไ้ปสู่การเลิกใช้
ถงุพลาสติกและพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิง้อย่างยั่งยืน และนอกจากนีย้งัไดร้บัความรว่มมือจาก
สถาบนัอดุมศกึษาจ านวนมากเขา้รว่มด าเนินการขบัเคลื่อนการลดขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม   

โดยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เขา้ร่วมด าเนินการขับเคลื่อนการลดขยะ
พลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมนัน้ ไดเ้ขา้รว่มการจดัอนัดบัการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก UI Green 
Metric World University Ranking  โ ด ย  Universitas Indonesia (UI)  โ ด ย แ น ว คิ ด ข อ ง
มหาวิทยาลัยสี เขียว มุ่ งเน้นการขับเคลื่อนกลไกเพื่ อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาระดับ
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มหาวิทยาลยัทั่วโลก ไดจ้ัดท านโยบายและจดัระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยั 
ใหเ้กิดความยั่งยืนและเอือ้ต่อการลดผลกระทบที่ก่อใหเ้กิดภาวะโลกรอ้น โดยค านึงถึงการอนรุกัษ์
พลังงาน การจัดการสิ่งแวดลอ้มที่ดี รวมถึงการเพิ่มพืน้ที่สีเขียวและการส่งเสริมให้เกิดการใช้
พลงังานทดแทน ซึ่งเกณฑก์ารตดัสินไดค้  านึงถึงการจัดท านโยบาย การพัฒนาระบบการจัดการ 
กิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดการรับรู ้และการน าระบบไปสู่การปฏิบัติให้ครบถ้วนภายใน
มหาวิทยาลัย โดยหมวดที่ส  าคัญและสอดคลอ้งกับการลดขยะพลาสติกที่หลายมหาวิทยาลัย
รว่มกนัขบัเคลื่อน  คือ หมวดที่ 3) ของเสีย (WS) (ก าหนดสดัสว่นรอ้ยละ 18) ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั
ที่เก่ียวขอ้งกบัการลดขยะพลาสติก คือ ตวัชีว้ดัที่ 1 โครงการน าของเสียในมหาวิทยาลยักลบัมาใช้
ใหม่ และตัวชีว้ดัที่ 2 โครงการลดการใชก้ระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต จึงเป็นจุดเริ่มตน้ให้
สถาบนัอดุมศกึษาหลายแห่งด าเนินการเพ่ือรว่มกนัขบัเคลื่อนดา้นการลดขยะพลาสติก เช่น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมี์นโยบายที่ส  าคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์คือ  
การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งความยั่งยืน “Best Sustainable and Smart University” โดยมุ่งสูค่วาม
มั่นคงและยั่งยืนดว้ยการบรหิารจดัการที่ทนัสมยั อีกทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัสิ่งแวดลอ้ม คน ชมุชน 
และสังคม ถือไดว้่าเป็นหัวใจส าคัญของการเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน” โดยได้ริเริ่ม
โครงการลดใช้พลาสติกในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยเริ่มแจกถุงผ้าให้กับ
นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นทางเลือกแทนการรับถุงพลาสติกจากรา้นสะดวกซือ้ ต่อเนื่องมาถึงปี  
พ.ศ. 2558 ได้เพิ่มมาตรการเพื่อมุ่งเน้นให้ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ ้งหลายชนิด ได้แก่ 
ถงุพลาสติก ขวดน า้ ชอ้นสอ้มพลาสติก และหลอดพลาสติก โดยรว่มมือกบัผูป้ระกอบการรา้นคา้
ในมหาวิทยาลยัในการลดใชภ้าชนะบรรจภุณัฑท์ี่เป็นพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิง้ เปลี่ยนมาเป็น
บรรจภุณัฑท์ี่ใชซ้  า้หรือวสัดทุี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ย่อยสลายไดง้่ายแทน ท าใหล้ดขยะจากการ
ใชค้รัง้เดียวทิง้ไปกว่า 30% ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และอัตราการใชถุ้งพลาสติกจากเฉพาะรา้น
สะดวกซือ้จากภายในมหาวิทยาลัยในปี 2559 มีการใช้ไปโดยประมาณ 6,500,000 ใบ และ
หลงัจากไดด้ าเนินโครงการ “ลดขยะพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิง้ในรา้นสะดวกซือ้” (Say no to 
single-use plastic 2560) ปรากฏว่าในปี 2560 ใช้ถุงพลาสติกไปประมาณ 4 ,700,000 ใบ 
นอกจากนี ้ธรรมศาสตรย์ังมีมาตรการอื่น ๆ ที่ส่งเสริมค่านิยมการเลิกใชพ้ลาสติกครัง้เดียวทิง้ 
อีกมากมาย เช่น การใชร้ะบบ “ถงุผา้ใหย้ืม” การยกเลิกการขายน า้ดื่มขวดที่มีพลาสติกหุม้ฝาขวด 
(Cap seals) เลิกใช้ขวดพลาสติก อีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้น าอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่สามารถ 
ล้างแล้วน ากลับมาใช้ซ  ้าได้ ในการจัดประชุม อบรม และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ  นอกจากนี ้
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรไ์ดร้ิเริ่มโครงการรา้นเติมเต็ม (Thammasat Refill Shoppe) ใหบ้ริการ
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แบบ Bulk Store คือผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งพกพาบรรจุภณัฑส์  าหรบัใส่สินคา้มาเอง ภายใตเ้ป้าหมาย 
Zero Waste ลดขยะให้เหลือศูนย์ จากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่ อง ท าให้มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ได้รับเลือกเป็น Award Winners ด้านการเปลี่ยนแปลงวิถี ชีวิตสู่ความยั่ งยืน  
จากเครอืข่ายมหาวิทยาลยัยั่งยืนนานาชาติในปี 2020 (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2563) 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมี้ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ.2559 เรื่อง
นโยบายส่งเสริมการลดและการน าถุงพลาสติกมาใช้ซ  ้า (Reduce & Reuse : Plastic Bag) 
(มหาวิทยาลัยมหิดล , 2559) โดยจัดท าโครงการ “มหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก” 
 มีเป้าหมายเพื่อลดการใชถุ้งพลาสติกของรา้นสะดวกซือ้และรา้นค้าในสถานศึกษา ไดเ้ปิดตวัไป
เม่ือเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยทางมหาวิทยาลยัมหิดลขอความรว่มมือจากรา้นสะดวกซือ้
จ านวน 12 รา้น ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก  
งดแจกถุงพลาสติกใหแ้ก่ลูกคา้ ถา้หากผูซ้ือ้ตอ้งการใชถุ้งพลาสติก ทางโครงการมี 3 ทางเลือก 
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ ไดแ้ก่  1) ใหเ้ตรียมถงุมาใสข่องเอง  2) การบรจิาคเงินเพื่อขอรบัถงุพลาสติกจากรา้นคา้
ในราคาถงุละ 2 บาท และ 3) ถา้หากไม่ตอ้งการซือ้ถงุ สามารถหยิบถงุพลาสติก reuse ที่มีผูน้  ามา
บริจาคไว้ในรา้นสะดวกซือ้ที่ เข้าร่วมโครงการ เพื่อน ามาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ทัง้นีเ้พื่อกระตุน้ใหป้ระชาคมมหิดลเกิดจิตส านึกในการลดใชถุ้งพลาสติก อนัจะเป็นส่วนที่จะช่วย
แกไ้ขปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดลอ้มตามแนวนโยบายการพฒันามหาวิทยาลยัยั่งยืนได ้ซึง่แสดงได้
จากสถิติของรา้นสะดวกซือ้และรา้นคา้ในบรเิวณมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา เมื่อเดือนกรกฎาคม 
ปี 2559 ในช่วงแรกที่เปิดตวัโครงการนัน้ พบถุงพลาสติกสงูถึง 282,000 ใบ แต่หลงัจากบงัคบัใช้
มาตรการดงักลา่วเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในเดือนกมุภาพนัธ ์2560 มียอดการใชถ้งุพลาสติกเหลือ
เพียง 34,000 ใบเท่านัน้ ลดลงไปถึง 90 เปอรเ์ซ็นต ์ภายใน 6 เดือน ส าหรบัปี 2561 พบวา่ยอดการ
ใช้ถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยได้ลดลงไปอีก เหลือเพียง 32,000 ใบต่อเดือน อีกทั้งโครงการ 
“มหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก” มีความสอดคล้องกับการรณรงค์ของ โครงการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme UNEP) ซึ่งไดมุ้่งเนน้
การรณรงคใ์นเรื่อง “การต่อสูก้ับมลพิษขยะพลาสติก” (Beat Plastic Pollution) ใหเ้ป็นทิศทาง
เดียวกันทั่วโลก และมีค าขวัญประจ าปีว่า If  you can’t reuse it, refuse It หรือ “รกัษ์โลก เลิก
พลาสติก” เพื่อเป็นการตอกย า้ความเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวไดอ้ย่างแทจ้ริง (ผูจ้ัดการออนไลน์, 
2561) 
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นอกจากนี ้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังไดมี้นโยบาย แนวปฏิบัติและแผนปฏิบัติการ
จั ด ก า รขย ะ  เพื่ อ ล ด ป ริม าณ ขย ะ เห ลื อ ทิ ้ งที่ ต้ อ งส่ ง ไป ฝั งก ลบ ให้ เห ลื อ น้ อ ย ที่ สุ ด  
โดยมีการสนับสนุนให้รา้นค้ายกเลิกการให้ถุงพลาสติกหูหิ ้วแบบให้เปล่า และเปลี่ยนมาใช้
ผลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มที่สามารถน ามาใชซ้  า้ได ้เช่น เปลี่ยนมาใชถ้งุพลาสติกชีวภาพ
หรือถงุกระดาษ การเปลี่ยนมาใชแ้กว้กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพหรือแกว้ที่สามารถลา้งและ
น ามาใชซ้  า้ได ้ลดการแจกชอ้น สอ้ม และหลอดพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิง้ใหก้ับผูซ้ือ้ มีบริการ 
ถุงใหย้ืมแบบมัดจ าหรือตัง้กล่องรบับริจาคถุงเหลือใชเ้พื่อใหลู้กคา้น าไปใชไ้ดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่าย 
และก าหนดให้รา้นค้ายกเลิกการใช้ภาชนะจากโฟมและถุงพลาสติกหูหิ ้วชนิดแตกสลายได ้  
(Oxo-degradable plastics) ที่จะกลายเป็นไมโครพลาสติกตกค้างในสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2561) อีกทัง้ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ไดต้ระหนกัถึงปัญหาขยะที่เกิดขึน้ใน
ปัจจบุนัเช่นกนั เนื่องจากภายในมหาวิทยาลยัมีขยะปรมิาณมากต่อวนั จึงท าใหเ้กิดโครงการ มศว 
ร่วมใจลดใชถุ้งพลาสติกและงดใชก้ล่องโฟม SWU Zero Waste ขึน้ เพื่อส่งเสริมใหน้ิสิต บุคลากร
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการลดการใช้ถุงพลาสติกและงดการใช้กล่องโฟม ภายใน
มหาวิทยาลยั และนอกจากนีย้งัมีการวางเป้าหมายใหม้หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒติดอนัดบั 1 
ใน 100 อันดับแรก ในการเป็นมหาวิทยาลัยสี เขียว (Green University) ในอนาคต อีกด้วย
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2561) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไ์ด้มุ่งมั่นในการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวและลงมือท า KU ZERO WASTE ร่วมกับรา้นค้าภายใน ในการลด ละ เลิก  
การใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง (รชัด ชมภูนิช วิศิษฏ ์ลิม้สมบุญชยั ช่ืนจิตต ์แจง้เจน
กิจ และ จิราย ุแพทองค า, 2563) 

ส่วนที ่2 แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก 

มหาวิท ยาลัยอิ น โดนี เซี ย  (Universitas Indonesia: UI) ริ เริ่ม การจัดอัน ดับ
มหาวิทยาลัยโลกขึน้ในปี ค.ศ. 2010 ภายหลังเป็นที่รูจ้ักกัน ในช่ือ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
สีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric) เพื่อวัดความพยายามเก่ียวกับความยั่งยืนของ
มหาวิทยาลยั โดยด าเนินการส ารวจแบบออนไลน ์เพื่อแสดงใหเ้ห็นโครงการและนโยบายเก่ียวกบั
ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการจัดอันดับอย่างกวา้ง ๆ บนกรอบแนวคิด
เก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม ความประหยดั และความเที่ยงธรรม โดยตวัชีว้ดัและหมวดต่าง ๆ ในการจดั
อนัดบัจะมีความเก่ียวเนื่องกนักบัแนวคิดทัง้หมด โดยออกแบบตวัชีว้ดัและการใหน้ า้หนกัคะแนน
ให้ปราศจากอคติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การรวบรวมและส่งข้อมูลนั้นเป็นไปอย่าง
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ตรงไปตรงมา และใชเ้วลาในการท างานของเจา้หนา้ที่อย่างสมเหตุสมผล ในการจัดอันดับกรีน 
เมตริก เม่ือปี ค.ศ. 2010 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 95 แห่งจาก 35 ประเทศ แบ่งเป็นจากทวีป
อเมริกา 18 แห่ง ทวีปยุโรป 35 แห่ง ทวีปเอเชีย 40 แห่ง และภูมิภาคโอเชียเนีย 2 แห่ง ในปี  
ค.ศ. 2016 มีมหาวิทยาลยัเขา้รว่มการจดัอนัดบั 515 แห่ง จาก 75 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแสดงใหเ้ห็น
ว่ายูไอ กรีนเมตริก กลายเป็นที่รูจ้กัในฐานะการจดัอนัดบัมหาวิทยาลัยดา้นความยั่งยืนระดบัโลก
แห่งแรกและแห่งเดียว ในปีนี ้2017 ไดก้ าหนดหัวขอ้ไวค้ือ “ความร่วมมือระดับ โลกเพื่ออนาคต 
อนัยั่งยืน” ซึ่งมุ่งเนน้ที่ความพยายามของมหาวิทยาลยัในการท างานร่วมกับพนัธมิตรในประเด็น
เรื่องความยั่ งยืน โดยจะพิจารณารายละเอียดความร่วมมือของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่น  ามา
ปรบัปรุง ดา้นความยั่งยืนของมหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลยัอินโดนีเซีย, 2560) โดยในปี ค.ศ. 2019 
มหาวิทยาลยัของประเทศไทยไดเ้ข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก 
จ านวน 37 แห่ง  

ส าหรบัเกณฑก์ารจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวนัน้ ไดเ้ริ่มตน้ขึน้มาจากความคิดรเิริ่ม 
Universitas Indonesia (UI) ในประเทศอินโดนี เซีย ในปี พ.ศ.2553 โดยเริ่มจากการระดม
ความคิดจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านการจัดประชุมระดับนานาชาติเก่ียวกับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวขึน้ เม่ือวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2553 โดยมีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากหลาย
ประเทศมาร่วมกันหารือถึงดัชนีชีว้ดัหรือเกณฑท์ี่ใชใ้นการจัดอนัดบัการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่ วโลก  
ไดจ้ดัท านโยบายและจดัระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัใหเ้กิดความยั่งยืนและ
เอือ้ต่อการลดผลกระทบที่ก่อใหเ้กิดภาวะโลกรอ้น โดยค านึงถึงการอนุรกัษ์พลงังาน การจัดการ
สิ่งแวดลอ้มที่ดี รวมถึงการเพิ่มพืน้ที่สีเขียวและการสง่เสรมิใหเ้กิดการใชพ้ลงังานทดแทน ซึ่งเกณฑ์
การตดัสินไดค้  านึงถึงการจดัท านโยบาย การพฒันาระบบการจดัการ กิจกรรมการส่งเสริมใหเ้กิด
การรบัรูแ้ละการน าระบบไปสูก่ารปฏิบตัิใหค้รบถว้นภายในมหาวิทยาลยั โดยไดใ้ชแ้นวคิดเก่ียวกบั
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอยู่ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  
ดงัปรากฏในภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1 แนวคิดเก่ียวกบัความยั่งยืนดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

ทั้งนี ้ได้ก าหนดเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย สี เขียวโลก ปี  ค.ศ. 2019  
แบ่งออกเป็น 6 หมวด โดยในเกณฑแ์ต่ละเกณฑจ์ะมีรายละเอียดของตัวชีว้ดั ตัง้แต่ 2-7 ตัวชีว้ดั 
โดยรายละเอียดและน า้หนกัคะแนนดงันี ้ 

1. สถานที่และโครงสรา้งพืน้ฐาน(SI) (ก าหนดสดัสว่นรอ้ยละ15) ซึ่งประกอบดว้ย 
สดัส่วนของพืน้ที่เปิดโล่งต่อพืน้ที่ทัง้หมด พืน้ที่ในวิทยาเขตที่มีลกัษณะเป็นป่า พืน้ที่ในวิทยาเขตที่
ใช้ปลูกต้นไม้ พื ้นที่ในวิทยาเขตที่ใช้เป็นพื ้นที่ดูดซึมน ้า สัดส่วนของพื ้นที่ เปิดโล่งต่อจ านวน
ประชากรของวิทยาเขต และงบประมาณของมหาวิทยาลยัในสว่นความพยายามเพื่อความยั่งยืน 

2. พลงังานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC) (ก าหนดสดัส่วนรอ้ยละ 
21) ซึ่งประกอบดว้ย การใชอุ้ปกรณ์ประหยัดพลังงาน การด าเนินงานโครงการอาคารอัจฉริยะ 
พลังงานทดแทนซึ่งผลิตไดใ้นวิทยาเขต สัดส่วนการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดต่อประชากรของวิทยาเขต 
สดัสว่นพลงังานทดแทนที่ผลิตไดต้่อการใชพ้ลงังาน องคป์ระกอบของการด าเนินงานอาคารสีเขียว 
โครงการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และสดัสว่นคารบ์อนฟตุพริน้ทท์ัง้หมดต่อจ านวนประชากร
ของวิทยาเขต 

3. ของเสีย (WS) (ก าหนดสัดส่วนรอ้ยละ 18) ซึ่งประกอบด้วย โครงการน า 
ของเสียในมหาวิทยาลัยกลับมาใชใ้หม่ โครงการลดการใชก้ระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต  
การบ าบดัของเสียอินทรีย ์การบ าบดัของเสียอนินทรีย ์การจดัการของเสียเป็นพิษ และการบ าบดั
น า้เสีย 

    สิ่งแวดลอ้ม 

      เศรษฐกิจ         สงัคม 

- การศกึษา 
- ชมุชน 
- การมีส่วนร่วม
ของสงัคม 

- ผลก าไร 
- การลดค่าใชจ้่าย 
 

- ใชท้รพัยากรธรรมชาติ 
- การจดัการสิ่งแวดลอ้ม 
- การปอ้งกนัมลพิษ 
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4. น า้ (WR) (ก าหนดสัดส่วนรอ้ยละ 10) ซึ่งประกอบดว้ย โครงการอนุรกัษ์น า้ 
โครงการน าน า้เสียกลบัมาใชใ้หม่ การใชอ้ปุกรณป์ระหยดัน า้ และการใชน้  า้ที่ท  าการบ าบดัแลว้ 

5. การขนส่ง (TR) (ก าหนดสัดส่วนรอ้ยละ 18)  ซึ่งประกอบดว้ย สัดส่วนของ
ยานพาหนะ (รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต)์ต่อจ านวนประชากร บรกิารรถรบัสง่สาธารณะ นโยบาย
เก่ียวกบัยานพาหนะที่ปลอ่ยมลพิษเท่ากบัศนูยใ์นวิทยาเขต จ านวนยานพาหนะที่ปลอ่ยมลพิษเป็น
ศูนย์ทั้งหมด (ZEV) ต่อจ านวนประชากรของวิทยาเขต อัตราส่วนของพื ้นที่จอดรถต่อพื ้นที่
มหาวิทยาลยัทั้งหมด การลดพืน้ที่จอดรถส่วนบุคคลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (จากปี 2016 - 2018)  
โครงการริเริ่มด้านการขนส่งเพื่อลดจ านวนรถส่วนบุคคลในวิทยาเขต  และนโยบายเก่ียวกับ
รถจกัรยานและการเดินเทา้ภายในวิทยาเขต 

6. การศึกษา (ED) (ก าหนดสัดส่วนรอ้ยละ 18) ซึ่งประกอบดว้ย สัดส่วนของ
รายวิชาเก่ียวกบัความยั่งยืนต่อรายวิชา/หลกัสตูรทัง้หมด สดัส่วนของทุนวิจยัดา้นความยั่งยืนกบั
ทุนวิจัยทัง้หมด การตีพิมพด์า้นความยั่งยืน กิจกรรมดา้นความยั่งยืน องคก์รนกัศึกษาที่เก่ียวกับ
ความยั่งยืน และเว็บไซตเ์ก่ียวกบัความยั่งยืน 

ในปี 2019 มหาวิทยาลยัของประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียว
โลก ยไูอ กรีนเมตรกิ จ านวน 37 แห่ง และเม่ือพิจารณาคะแนนในดา้นรวมและรายดา้นตามเกณฑ ์
การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก ปี ค.ศ.2019 แสดงไดด้งัตาราง 1 

ตาราง 1 การจดัอนัดบัการเป็นมหาวทิยาลยัสีเขียวโลกและในประเทศไทย จ าแนกตามเกณฑ ์
การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก ปี ค.ศ.2019 ในดา้นรวมและรายดา้น 
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75 1 มหาวิทยาลยัมหิดล 7350 1100 1175 1125 1000 1475 1475 

81 2 มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

7275 1000 1150 1350 850 1350 1575  
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ตาราง 1 (ต่อ) 
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84 3 จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

7250 750 1350 1425 625 1400 1700 

140 4 มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์  

6475 925 1350 1050 700 1175 1275 

151 5 มหาวิทยาลยันเรศวร   6425 1000 1050 1200 825 1075 1275 

158 6 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบรุ ี  

6350 700 1325 975 650 1275 1425 

159 7 มหาวิทยาลยัสยาม  6350 450 1150 1350 750 1350 1300 

161 8 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ   

6350 1225 975 750 825 1450 1125 

166 9 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง   

6300 1275 1100 900 625 1300 1100 

180 10 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี   

6175 1250 1175 825 750 975 1200 

182 11 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 6175 1350 1050 825 600 1250 1100 

187 12 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เพชรบรุี  

6150 800 875 1200 775 1200 1300 
 

197 13 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ธญับรุ ี

6100 700 1150 1125 675 1275 1175 

233 14 มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม   

5900 1025 900 900 500 1225 1350 

236 15 มหาวิทยาลยั 
ศรนีครนิทรวิโรฒ  

5875 775 1150 975 575 1500 900 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
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262 16 มหาวิทยาลยัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

5700 1100 900 675 650 1225 1150 

269 17 สถาบนับณัฑิต     
พฒันบรหิารศาสตร ์

5650 825 725 975 525 1250 1350 

299 18 มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่  

5450 775 1150 675 525 1200 1125 

334 19 มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช  

5250 875 1100 900 600 775 1000 

335 20 มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์ 

5250 875 1075 975 475 1050 800 

336 21 มหาวิทยาลยัทกัษิณ  5250 650 1050 750 850 1050 900 

338 22 มหาวิทยาลยัชินวตัร  5250 1075 875 1050 500 1075 675 

391 23 มหาวิทยาลยั 
วลยัลกัษณ ์  

4975 725 925 900 500 1000 925 

408 24 มหาวิทยาลยัพะเยา   4900 775 875 750 325 700 1475 

417 25 มหาวิทยาลยั
หาดใหญ่ 

4850 1200 775 600 250 825 1200 

443 26 สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้     เจา้คณุ
ทหารลาดกระบงั  

4675 900 750 450 450 1175 950 

459 27 มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา  

4600 700 425 900 450 925 1200 

476 28 มหาวิทยาลยัศิลปากร  4500 675 850 750 400 925 900 

506 29 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน 

4375 1025 500 600 500 875 875 
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520 30 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ร  าไพพรรณี 

4300 1025 750 450 325 600 1150 

556 31 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ ์       
ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

4100 625 875 675 375 700 850 

558 32 มหาวิทยาลยัราชภฏั
อบุลราชธานี  

4075 525 1175 675 250 400 1050 

588 33 มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา  

3950 375 975 600 175 550 1275 

634 34 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
รตันโกสินทร ์ 

3625 650 550 375 375 850 825 

662 35 มหาวิทยาลยับรูพา  3250 975 125 450 175 850 675 

733 36 มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

2300 250 700 225 250 500 375 
 

771 37 มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครนิทร ์

1175 1025 150 0 0 0 0 

ส่วนที ่3 พฤตกิรรมการลดขยะพลาสติก : ความหมายและการวัด  
ในอดีตมนุษยมี์ความสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในทางที่ดี จึงท าใหไ้ม่เกิด

ปัญหาดา้นความสมดลุของธรรมชาติตามระบบนิเวศ เนื่องจากมนษุยด์  ารงชีวิตอยู่ภายใตอ้ิทธิพล 
ของธรรมชาติ อย่างไรก็ตามในทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งเรียกกันว่า “ทศวรรษแห่งการพัฒนา”  
ไดก้่อใหเ้กิดปัญหาความรุนแรงดา้นสิ่งแวดลอ้มเป็นวงกวา้งในทั่วทุกประเทศทั้งที่พัฒนาแลว้  
และก าลงัพฒันา โดยพบว่าปัญหาที่ส  าคญั ประกอบไปดว้ย ปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัการตัง้ถิ่นฐาน
และชุมชนของมนุษย ์สะทอ้นไดจ้ากการวางผงัเมืองและชุมชนไม่ถูกตอ้งท าใหเ้กิดการหนาแน่น
ของประชากรในพืน้ที่ การใชท้รพัยากรผิดประเภท การเสื่อมโทรมและการเสื่อมสลายหมดไป  
อย่างรวดเร็วของทรพัยากรธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาทางดา้นมลพิษต่าง ๆ เช่น มลพิษทางน า้ 
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มลพิษทางดิน มลพิษทางอากาศ และมลพิษด้านขยะมูลฝอย รวมถึงปัญหาจากของเหลือทิง้  
(การอุตสาหกรรมและขยะชุมชน เป็นตน้) โดยเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุหลักส าคัญที่ท  าให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาตินั้น  มาจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์โดย 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองเพื่อใหมี้คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ จนน าไปสู่  
การใชท้รพัยากรอย่างฟุ่ มเฟือยและสิน้เปลือง จนท าให้เกิดขยะและของเสียเพิ่มมากขึน้อย่าง
ต่อเนื่องและยากต่อการก าจดั จึงเป็นปัจจยัหนึ่งที่สง่ผลท าใหเ้กิดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ในมิติที่ส่งผล
กระทบตอ่ธรรมชาติโดยตรงและสง่ผลกระทบตอ่มนษุย ์(มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2560) 

ดงันัน้ พฤติกรรมอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มจึงเป็นพฤติกรรมประเภทหนึ่งของมนษุยใ์นฐานะที่มี 
ความเก่ียวข้องกับสิ่ งต่ าง ๆ รอบตัวมนุษย์ และมีความส าคัญกับการแก้ปัญหาด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม โดย นิวตัิ เรืองพานิช (2556) ไดใ้หค้วามหมายการอนุรกัษ ์
หมายถึง การรู ้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนมาก ที่ สุด 
และสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลานานที่สุด ทั้งนีต้ ้องให้เกิดการสูญเสียทรพัยากรให้น้อยที่สุด  
และมีความจ าเป็นที่จะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างทั่ วถึงกัน ฉะนั้น  
การอนุรกัษ์จึงไม่ไดห้มายถึงการเก็บรกัษาทรพัยากรไวเ้พียงเท่านั้น แต่ตอ้งน าทรพัยากรมาใช้
ประโยชนใ์หถ้กูตอ้ง ตามกาลเทศะ (Time and Space) รูจ้กักระท าต่อสิ่งแวดลอ้มอย่างรูค้ณุค่าและ
ปลอดภัยต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งวิธีในการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ  
แบ่งไดเ้ป็น 2 แนวทาง คือ 1) การเพิ่มหรือปรบัปรุงสิ่งแวดลอ้มที่มีคุณค่าใหมี้สภาพและปริมาณ 
ที่เหมาะสม 2) การลด ขจดัหรือท าลายสิ่งแวดลอ้มที่ไม่พงึปรารถนา (ลินดา สวุรรณดี, 2543) 

การลดขยะพลาสติกจึงเป็นสิ่งส  าคัญประการหนึ่งในการที่จะรกัษาสิ่งแวดลอ้มและ
อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (นงนภสั คูว่รญัญ ูเที่ยงกมล, 2554, น. 19) ดงันัน้
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกจึงจดัไดว้่าเป็นพฤติกรรมอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มดา้นหนึ่ง โดยมีความ
สอดคลอ้งกับการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มดา้นการลด ขจัดหรือท าลายสิ่งแวดลอ้มที่ไม่พึงปรารถนา 
เนื่องจากขยะพลาสติกเป็นสิ่งแวดลอ้มที่ไม่พงึปรารถนา เพราะความรุนแรงจากขยะพลาสติกอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของคุณภาพดินและการเสื่อมคุณภาพของน า้ นอกจากนีก้ารเผา
ท าลายพลาสติกยังน ามาซึ่งก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละก๊าซพิษอื่น ๆ อันเป็นสาเหตุของภาวะ 
โลกรอ้น และการเผาไหม้พลาสติกประเภทพีวีซีก็ท าให้เกิดสารพิษต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
โดยเฉพาะเป็นสารก่อมะเร็ง และรบกวนการท างานของระบบฮอรโ์มน หากสะสมอยู่ในร่างกาย
อาจส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนี ้ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจ  
ระบบทางเดินหายใจ หอบหืด เกิดอาการผ่ืนคนั คลื่นไส ้ปวดหวั หรืออาจท าลายระบบประสาท 
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ตบั ไต และระบบสืบพันธุ ์เป็นตน้ ในขณะเดียวกันการย่อยสลายของพลาสติกตอ้งใชร้ะยะเวลา
ยาวนาน น ามาซึง่การสะสมปริมาณขยะพลาสติกอย่างทวีคณูและรวดเรว็ (Ohtake et al. 1998 อา้ง
ถึงใน  ศุลีพร แสงกระจ่าง  ปัทมา พลอยสว่าง  และ ปริณดา พรหมหิตาธร , 2556) จึงอาจสรุป
เช่ือมโยงไดว้่า ปัญหาที่เกิดจากขยะพลาสติกนัน้กลายเป็นปัญหาส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและชีวิตของมนษุย ์อีกทัง้ยงัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นวา่การลดขยะพลาสติกนัน้เป็นการอนรุกัษ์
สิ่งแวดลอ้มทางตรง โดยส่งผลใหป้ริมาณขยะลดนอ้ยลง เกิดความสะอาด ลดการเกิดอันตราย 
ที่เกิดจากขยะพลาสติกต่อสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงอันตรายที่เกิดกับสุขภาพของมนุษย ์นอกจากนี ้
ยังรวมถึงการลดพลังงานด้านต่าง ๆ ที่ ใช้ในการจัดเก็บ  ตลอดจนน าไปสู่การก าจัดอีกด้วย  
โดยปริมาณขยะที่เกิดขึน้นั้นลว้นมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับ  
ในสังคม เพราะบุคคลเหล่านีล้ ้วนแล้วแต่เป็นผู้สรา้งขยะให้เกิดขึน้จากการใช้ชีวิตประจ าวัน  
(ลินดา สวุรรณดี, 2543) 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมีผูใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมการลด
ปริมาณขยะ ไวด้งันี ้ลินดา สวุรรณดี (2543) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ 
คือ การปฏิบตัิของนกัเรียนที่ท  าใหเ้กิดการลดปรมิาณขยะในชีวิตประจ าวนั สอดคลอ้งกบั ชลายทุธ ์
ครุฑเมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล (2553) ที่ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมการลดปริมาณ
ขยะ คือ การปฏิบตัิของบคุคลที่ท  าใหเ้กิดการลดปริมาณขยะในชีวิตประจ าวนัโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในขณะเดินทางดว้ยยานพาหนะสาธารณะ อีกทัง้ พระสเุทพ เฮงจินดา (2557) ศึกษาพฤติกรรม
การปอ้งกนัการเกิดขยะและไดใ้หค้วามหมายว่า การกระท าเพื่อการปอ้งกนั ดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม
และอนุรกัษ์ให้ปราศจากมลพิษและสามารถด ารงอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันและอนาคต ภายใต้
สถานการณต์่าง ๆ และยงัก่อใหเ้กิดพฤติกรรมอนัดีงามต่อสภาพแวดลอ้มของนกัศกึษา นอกจากนี ้
ยังมีผูท้ี่ศึกษาในพฤติกรรมที่ใกลเ้คียง อันไดแ้ก่ พฤติกรรมการจัดการขยะ เช่น ในงานวิจัยของ 
ปนดัดา รุจะศิริ (2555) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมการจดัการขยะ หมายถึง การปฏิบตัิหรือ
การกระท าของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนานาชาติเทร็ลลท์ี่แสดงออกเป็นกิจวตัร
ประจ าวนั ในการคดัแยกประเภทของขยะ พฤติกรรมการทิง้ขยะ และการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่  
ท าใหป้ริมาณขยะลดลงเป็นการดูแลความสะอาดภายในโรงเรียน ในส่วนของณัฏฐ์วฒัน ์นิมิตร
มงคล (2559) ไดใ้หค้วามหมายของ พฤติกรรมการจัดการขยะมลูฝอย หมายถึง การปฏิบตัิหรือ
การกระท าของประชาชนเขตสวนหลวงที่แสดงออกเป็นกิจวตัรประจ าวนัในการท าใหข้ยะมลูฝอย
หมดไปจากที่พกัอาศยั เป็นการดแูลความสะอาดภายในครวัเรอืน โดยการเก็บรวบรวมขยะมลูฝอย 
การแยก การท าลาย การทิง้ขยะมลูฝอยออกจากครวัเรือน การน าขยะมลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์
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ใหม่ รวมถึงการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยการจัดการขยะมูลฝอยนั้นหมายถึง  
การด าเนินการใด ๆ ของประชาชนที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะ ไดแ้ก่ การลดการใช ้ 
การใชซ้  า้ และการน ากลบัมาใชใ้หม่  

จากการศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ พบว่า มีแนวคิดที่
เก่ี ยวข้องกับพฤติกรรมการลดปริมาณ ขยะ ได้แก่  แนวคิด  3R (Reduce Reuse Recycle) 
ประกอบด้วย 1) Reduce คือ การลดการใช้ การใช้น้อยเท่าที่จ  าเป็น หรือการลดสรา้งของเสีย 
2) Reuse คือ การใช้ซ  า้หลาย ๆ ครัง้ เพื่อยืดอายุการใช้งานและใช้ประโยชน์ให้มากขึน้ และ  
3) Recycle คือ การแปรรูปมาใชใ้หม่ เช่น การน าขยะคงรูปที่ย่อยสลายไดย้าก ไดแ้ก่ แกว้ กระดาษ 
โลหะ พลาสติก ไปผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑช์ิน้ใหม่ หรือการน าน า้ทิง้ที่ผ่าน
กระบวนการบ าบดักลบัมาใชใ้หม่ในโรงงาน อีกทัง้แนวคิดดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกับนโยบายของ
รฐับาลที่มุ่งเนน้รณรงคล์ดใชถ้งุพลาสติกและโฟม เพื่อลดผลกระทบอนัเกิดจากการใชถ้งุพลาสติก
และโฟม ผ่านการจดัท า (รา่ง) แผนจดัการขยะพลาสติกอย่างบรูณาการ (พ.ศ. 2560 - 2564) โดย
ใชห้ลกั 3R คือลดการใช ้(Reduce) ที่แหล่งก าเนิด การใชซ้  า้ (Reuse) ใหม้ากที่สุด และการน ามา
แปรรูปใชใ้หม่ (Recycle) โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครฐั ภาคประชาชน และภาคเอกชน  
ทุกภาคส่วน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2559) รวมทัง้มีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานดา้นการลด  
คดัแยก และน าขยะมลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ (Reduce Reuse Recycle: 3R)  

นอกจากนีง้านวิจัยของ ลินดา สุวรรณดี (2543) และ ชลายุทธ์ ครุฑเมือง และ วิเชียร 
ธ ารงโสตถิสกลุ (2553) ก าหนดองคป์ระกอบของพฤติกรรมการลดปรมิาณขยะ สามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมการใชส้ิ่งของอย่างคุม้ค่า หมายถึง การใชส้ิ่งต่าง ๆ 
อย่างก่อใหเ้กิดประโยชนม์ากที่สุด โดยการใชห้ลาย ๆ ครัง้ (Reuse) การซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ที่
ช  ารุดเสียหาย (Repair) การคัดแยกขยะที่สามารถน าไปแปรรูปต่อได ้(Recycle) (ชลายุทธ์ ครุฑ
เมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกลุ, 2553; ลินดา สวุรรณดี, 2543)  2) พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสรา้ง
ขยะ หมายถึง การใชส้ิ่งของต่าง ๆ เท่าที่จ  าเป็นและไม่สรา้งใหเ้กิดขยะเพิ่มขึน้ โดยการใชส้ิ่งของ 
อื่น ๆ ทดแทนเพื่อลดการเกิดขยะ (Reduce) การปฏิเสธที่จะใชส้ิ่งของฟุ่ มเฟือยหรือเป็นพิษต่อ
สิ่งแวดลอ้ม (Reject)  (ชลายุทธ์ ครุฑเมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล , 2553; ลินดา สุวรรณดี, 
2543) 
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งานวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยมุ่ งศึกษาพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก  จากแนวคิด 3R  

ที่สอดคล้องกับแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยพิจารณาจากเกณฑ์การจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัสีเขียวโลก ปี ค.ศ. 2019 หมวดที่ 3) ของเสีย (WS) ซึ่งมีตัวชีว้ัดที่ส  าคัญ 2 ประการ 
ประกอบดว้ย โครงการน าของเสียในมหาวิทยาลยักลบัมาใชใ้หม่ โครงการลดการใชก้ระดาษและ
พลาสติกในวิทยาเขต (มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย , 2560) โดยพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก  
แบ่งองค์ประกอบเป็น 2 ด้าน  1) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสร้างขยะพลาสติก  และ  
2) พฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุม้ค่า ซึ่งนอกจากนีย้ังสอดคลอ้งกับการแบ่งองคป์ระกอบ
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะ ของลินดา สวุรรณดี (2543) และ ชลายุทธ ์ครุฑเมือง และ วิเชียร 
ธ ารงโสตถิสกุล  (2553) ที่ แบ่ งออกเป็น  2 ด้าน  คือ พฤติกรรมหลีกเลี่ ยงการสร้างขยะ  
และพฤติกรรมการใชส้ิ่งของอย่างคุม้ค่า  

กลา่วโดยสรุป พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก หมายถึง การปฏิบตัิตนที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
การลดปริมาณการใช้พลาสติกจากการอุปโภค บริโภคในชีวิตประจ าวัน  โดยแบ่งได้เป็น   
2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก และ พฤติกรรมการใช้
พลาสติกอย่างคุม้ค่า โดยองคป์ระกอบของพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกนีมี้ความสอดคลอ้งและ
มีแนวโน้มเกิดขึ ้นได้จริงกับกลุ่มนักศึกษา  ในการแสดงพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
เพื่อตอบสนองต่อการด าเนินการตามโครงการ หรอื นโยบายการลดขยะพลาสติกของมหาวิทยาลยั 

พฤตกิรรมการหลีกเลี่ยงการสร้างขยะพลาสตกิ : ความหมายและการวัด 
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก เป็นพฤติกรรมที่มุ่งเนน้การลด

การใช ้(Reduce)  ซึง่ วินยั นตุมากลุ (2539) กรมควบคมุมลพิษ (2558, น.9) ส านกังานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร (2559, น. 9) ไดใ้หค้วามหมายของการลดการใชพ้ลาสติก หมายถึง ลดการใช้
พลาสติกที่เกิดจากการอุปโภค บริโภคใหน้อ้ยลงใชเ้ท่าที่จ  าเป็น โดยเลือกใชส้ินคา้ที่มีคุณภาพ  
มีห่อบรรจุภัณฑน์อ้ย เช่น ใชถุ้งผา้แทนการใชถุ้งพลาสติกในการซือ้สินคา้ต่าง ๆ การขอถุงใหญ่
เพียงใบเดียวแทนการใชถ้งุพลาสติกเลก็ ๆ หลาย ๆ ใบ การสนบัสนนุการใชผ้ลิตภณัฑท์ี่สรา้งสรรค์
จากธรรมชาติ เช่น ภาชนะจากวสัดธุรรมชาติ ใบตอง ผกัตบชวา หลอดจากไมไ้ผ่ เป็นตน้ รวมถึง
การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงสินคา้หรือผลิตภัณฑท์ี่ฟุ่ มเฟือย สินคา้บรรจุภัณฑท์ี่มีหีบห่อหลายชั้น 
รวมถึงถงุพลาสติก หรือ พลาสติกในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เป็นการใชค้รัง้เดียว (single use)  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งพบว่า มีผูศ้ึกษาพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกจ านวนนอ้ย ผูว้ิจัยจึงศึกษาจากพฤติกรรมที่มีบริบทใกลเ้คียง  
ดังนี ้  ลินดา สุวรรณดี (2543) และ ชลายุทธ์ ครุฑเมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล (2553)  
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ไดใ้หค้วามหมายของ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ หมายถึง การใชส้ิ่งของต่าง ๆ เท่าที่จ  าเป็น
และไม่สรา้งให้เกิดขยะเพิ่มขึน้ โดยการใชส้ิ่งของอื่น ๆ ทดแทนเพื่อลดการเกิดขยะ (Reduce)  
การปฏิเสธที่จะใชส้ิ่งของฟุ่ มเฟือยหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดลอ้ม (Reject)  นอกจากนี ้ณัฏฐ์วัฒน ์
นิมิตรมงคล (2559) ยงัใหค้วามหมายของการลดการเกิดขยะมูลฝอย หมายถึง การที่ประชาชน
เขตสวนหลวง พยายามลดขยะมลูฝอยใหเ้กิดนอ้ยที่สดุ โดยการลดจากแหล่งก าเนิด เช่น เลือกใช้
สินคา้ที่ใชว้สัดบุรรจภุณัฑน์อ้ยที่สดุ การไม่สนบัสนนุและซือ้สินคา้ประเภทใชค้รัง้เดียวแลว้ทิง้ 

ส าหรบังานวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัก าหนดความหมายของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การสรา้งขยะพลาสติก หมายถึง การแสดงออกถึงการลดปริมาณการใชพ้ลาสติกที่เกิดจากการ
อุปโภค บริโภคให้น้อยลงและใช้เท่าที่จ  าเป็น ได้แก่ เลือกใช้สินค้าที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์น้อย 
สนับสนุนการใชผ้ลิตภัณฑท์ี่สรา้งสรรคจ์ากธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงถุงพลาสติก หรือ พลาสติก  
ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เป็นการใชเ้พียงครัง้เดียว 

การวัดพฤตกิรรมการหลีกเลี่ยงการสร้างขยะพลาสตกิ 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง พบว่า มีผู้สรา้งเครื่องมือวัด

พฤติกรรมในบรบิทที่ใกลเ้คียง ไดแ้ก่ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ โดยมีรายละเอียดการ
วดัดังนี ้ลินดา สุวรรณดี (2543) ไดส้รา้งแบบวดัพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ โดยมีเนือ้หา
เก่ียวกบัการลดการใชท้รพัยากรหรือสิ่งต่าง ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดเป็นขยะ โดยการใชส้ิ่งของทดแทนและ
การปฏิเสธการใชข้องฟุ่ มเฟือยหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดลอ้ม จ านวน 10 ขอ้ แต่ละขอ้มีมาตรประเมิน  
6 หน่วย ประกอบไปดว้ย ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” โดยแบบวดัมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
.71 โดยเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อมีคะแนน 6 อันดับ โดยข้อความที่แสดงพฤติกรรม
ทางบวกใหค้ะแนน “จริงที่สุด” 6 คะแนน และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่จริงเลย” ให ้1 คะแนน 
ขอ้ความที่แสดงพฤติกรรมทางลบใหค้ะแนนในทิศทางกลบักัน  นอกจากนี ้ชลายุทธ์ ครุฑเมือง 
และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล (2553) ได้สรา้งแบบวัดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ 
โดยให้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะรายงานการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน  
โดยดดัแปลงมาจากแบบวดัพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะของ ลินดา สวุรรณดี (2543) จ านวน 
10 ขอ้ แต่ละขอ้มีมาตรประเมิน 6 หน่วย ประกอบไปดว้ย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” 
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อมีคะแนน 6 อันดับ โดยข้อความที่แสดงพฤติกรรมทางบวก 
ใหค้ะแนน “จริงที่สดุ” 6 คะแนน และลดลงตามล าดบัจนถึง “ไม่จริงที่สดุ” ให ้1 คะแนน ขอ้ความ 
ที่แสดงพฤติกรรมทางลบใหค้ะแนนในทิศทางกลบักนั 
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ส าหรบังานวิจัยในครัง้นี ้พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก วดัได้
จากแบบวดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เองตามนิยามเชิงปฏิบตัิการ เนื่องจากแบบวดัพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การสรา้งขยะพลาสติก มีลกัษณะที่เจาะจงดา้นขยะพลาสติกโดยเฉพาะ  ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยั
ของ ลินดา สวุรรณดี (2543) และ ชลายทุธ ์ครุฑเมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกลุ (2553) ที่ศกึษา
ในบริบทของขยะทั่ วไป  อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัสีเขียว โดยแบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า  6 ระดบั ตัง้แต่ “ปฏิบตัิมาก
ที่สุด” จนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้ง
ขยะพลาสติกมาก ส่วนผู้ที่ มีคะแนนน้อยจะเป็นผู้ที่ มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสติกนอ้ย  

พฤตกิรรมการใช้พลาสตกิอย่างคุ้มค่า : ความหมายและการวัด 
พฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า เป็นพฤติกรรมที่มุ่งเน้นด้านการใช้ซ  า้ 

(Reuse) และ การคดัแยกขยะเพื่อหมนุเวียนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle)  โดย กรมควบคุมมลพิษ 
(2558) ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2559, น.9) ไดใ้หค้วามหมายการใชซ้  า้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยใหค้วามหมายของการใชซ้  า้ว่า เป็นการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรที่มีอยู่อย่าง
รูค้ณุค่า จากการน าของเสียบรรจภุณัฑ ์วสัดเุหลือใช ้รวมทัง้สิ่งของที่ใชง้านไปแลว้แต่ยงัสามารถใช้
งานได้กลับมาใช้อีกในรูปลักษณะเดิม  โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ  
ผ่านกระบวนการท าความสะอาด บ ารุงรกัษาสิ่งของใหมี้อายุการใชง้านนานขึน้ รวมถึงการน า
สิ่งของมาดดัแปลงใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ีก อีกทัง้ยงัสามารถน าไปบรจิาคหรือใหผู้อ้ื่นใชต้่อได ้ 
ซึ่งพลาสติกที่ใช้แล้ว เช่น ถ้วย จาน ขวด ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก หรือภาชนะบางชนิด 
สามารถน ากลับมาใชซ้  า้ไดห้ลายครัง้ แต่ภาชนะเหล่านั้นจะเสื่อมคุณภาพ ความสวยงามก็จะ
ลดลง จึงจะตอ้งค านึงถึงความสะอาดและความปลอดภยัเขา้มารว่มดว้ย ซึ่งการใชซ้  า้เป็นอีกหนึ่ง
วิธีการในการลดการใชท้รพัยากรใหม่ รวมทัง้เป็นการลดปรมิาณขยะที่จะเกิดขึน้ไดอ้ีกดว้ย  รวมถึง 
การคัดแยกขยะเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  กรมควบคุมมลพิษ (2561) และ  
กรมควบคมุมลพิษ (2559) ไดอ้ธิบายถึงการคดัแยกขยะ เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมจดัแบ่งหรือ
แยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลกัษณะและองคป์ระกอบ เพื่อใหง้่ายต่อการน ากลบัมาใช้
ประโยชนแ์ละการน าไปก าจดั 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งพบว่า มีผูศ้กึษาพฤติกรรมการใช้
พลาสติกอย่างคุ้มค่าจ านวนน้อย ผู้วิจัยจึงศึกษาจากพฤติกรรมที่ มีบริบทใกล้เคียง  ดังนี ้ 
ลินดา สุวรรณดี (2543) และ ชลายุทธ์ ครุฑเมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล (2553) ได้ให้



  37 

ความหมายของพฤติกรรมการใชส้ิ่งของอย่างคุม้ค่า หมายถึง การใชส้ิ่งของต่าง ๆ อย่างก่อใหเ้กิด
ประโยชน์มากที่สุด โดยการใช้ซ  ้าหลาย ๆ ครั้ง การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ช  ารุดเสียหาย  
และการคดัแยกขยะท่ีสามารถน าไปแปรรูปต่อได ้ 

ส าหรบังานวิจัยในครัง้นี ้ ผูว้ิจัยก าหนดความหมายของพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่าง
คุ้มค่า หมายถึง การแสดงออกถึงการใช้ประโยชน์จากพลาสติกที่ มีอยู่อย่างรูคุ้ณค่า ได้แก่  
การน าวสัดเุหลือใชจ้ากพลาสติกมาใชซ้  า้ในรูปแบบเดิม การบ ารุงรกัษาสิ่งของที่ท  าจากพลาสติก
ใหมี้อายกุารใชง้านไดน้านขึน้ การน าสิ่งของที่เป็นพลาสติกมาดดัแปลงใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ด้
อีก การน าพลาสติกไปบรจิาคหรอืใหผู้อ้ื่นใชต้่อ และคดัแยกสว่นที่ไม่สามารถใชง้านซ า้ไดไ้ปขายให้
รา้นค้ารับซือ้ของเก่าเพื่อหมุนเวียนเข้าสู่อุตสาหกรรมรีไซเคิลในการแปรรูปเป็นวัตถุดิบหรือ
ผลิตภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ 

การวัดพฤตกิรรมการใช้พลาสตกิอย่างคุ้มค่า 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง พบว่า มีผู้สรา้งเครื่องมือวัด

พฤติกรรมในบริบทที่ใกลเ้คียง โดยมีรายละเอียดการวัด ดังนี ้ ลินดา สุวรรณดี (2543) ไดส้รา้ง
แบบวดัพฤติกรรมการใชส้ิ่งของอย่างคุม้ค่า โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัการใชท้รพัยากรหรอืสิ่งของต่าง ๆ 
อย่างประหยดัคุม้ค่ามากที่สดุ โดยการใชซ้  า้ การน ามาซอ่มแซม และการแยกขยะเพื่อแปรรูปต่อไป 
จ านวน 10 ขอ้ แต่ละขอ้มีมาตรประเมิน 6 หน่วย ประกอบไปดว้ย ตัง้แต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” โดยแบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .74 โดยเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละขอ้มีคะแนน  
6 อันดับ โดยข้อความที่แสดงพฤติกรรมทางบวกให้คะแนน “จริงที่สุด” 6 คะแนน และลดลง
ตามล าดบัจนถึง “ไม่จรงิเลย” ให ้1 คะแนน ขอ้ความที่แสดงพฤติกรรมทางลบใหค้ะแนนในทิศทาง
กลับกัน นอกจากนี ้ชลายุทธ์ ครุฑเมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล (2553) ได้สรา้งแบบวัด
พฤติกรรมการใชส้ิ่งของอย่างคุม้ค่า โดยใหผู้โ้ดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะรายงาน
การปฏิบตัิตนในชีวิตประจ าวัน โดยดดัแปลงมาจากแบบวดัพฤติกรรมการใชส้ิ่งของอย่างคุม้ค่า 
ของ ลินดา สวุรรณดี (2543) จ านวน 10 ขอ้ แต่ละขอ้มีมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ประกอบไปดว้ย 
ตั้งแต่  “จริงที่ สุด” ถึง “ไม่จริงที่ สุด” เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อมีคะแนน 6 อันดับ  
โดยขอ้ความที่แสดงพฤติกรรมทางบวกใหค้ะแนน “จรงิที่สดุ” 6 คะแนน และลดลงตามล าดบัจนถึง 
“ไม่จรงิที่สดุ” ให ้1 คะแนน ขอ้ความที่แสดงพฤติกรรมทางลบใหค้ะแนนในทิศทางกลบักนั 

ส าหรบังานวิจยัในครัง้นี ้พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า วดัไดจ้ากแบบวดั 
ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เองตามนิยามเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากแบบวัดพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่าง
คุม้ค่า มีลกัษณะที่เจาะจงดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากพลาสติกโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยั
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ของ ลินดา สวุรรณดี (2543) และ ชลายทุธ ์ครุฑเมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกลุ (2553) ที่ศกึษา
ในบรบิทของการใชส้ิ่งของทั่วไป อีกทัง้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัสีเขียว โดยมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า  6 ระดับ ตัง้แต่ “ปฏิบัติมากที่สดุ” 
จนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่ามาก 
สว่นผูท้ี่มีคะแนนนอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่านอ้ย  

ส่วนที ่4  แนวทางการวิเคราะหส์าเหตุของพฤตกิรรมมนุษย ์
ในส่วนนีเ้ป็นการทบทวนแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อวิเคราะหพ์ฤติกรรมมนุษย์และก าหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัย ตลอดจนการประมวลเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับตัวแปรอิสระเพื่อก าหนด
ความหมาย วิธีการวดั และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ในกลุม่ปัจจยัดา้นบคุคล กลุม่ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ทางสงัคม และลกัษณะชีวสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก โดยมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปนี ้

4.1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพื่อวิเคราะหพ์ฤติกรรมมนษุย ์
4.2 กลุม่ปัจจยัดา้นบคุคลกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
4.3 กลุม่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
4.4 ลกัษณะชีวสงัคมกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 

 
4.1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเพือ่วิเคราะหพ์ฤตกิรรมมนุษย ์

ในการศกึษาปัจจยัดา้นบคุคลและสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติกของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว ผูว้ิจัยไดน้  าทฤษฎีปัญญา
สงัคม (Social Cognitive Theory) ที่พัฒนาขึน้โดย อัลเบิรต์ แบนดูรา (Albert Bandura) (1986 
อา้งถึงใน สรุางค ์โคว้ตระกลู (2552) มาเป็นกรอบแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรใ์ชแ้สวงหาปัจจยั 
ที่ท  าให้เกิดพฤติกรรม แนวคิดพืน้ฐานของ Bandura เช่ือว่า พฤติกรรมของมนุษย์ (Behavioral 
Factors หรือ B) มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors 
หรอื P) ซึง่ไดแ้ก่ความคิด ความหวงั ความเชื่อ กบั ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (Environmental Factors 
หรือ E) ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร จะมีลักษณะที่มีอิทธิพลเชิงเหตุผลซึ่งกันและกัน (Reciprocal 
Causation)  

แบนดูรา (Bandura)  (1986 อา้งถึงใน ประทีป จินงี่ (2540) เห็นว่าในชีวิตจริงของ
มนุษยน์ัน้ นอกจากจะไดร้บัอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มก็ยงัมีอิทธิพลต่อสิ่งเรา้ทัง้ส  าหรบัตนเอง
และส าหรบัผู้อื่นดว้ย อีกทั้งพฤติกรรมของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ไดเ้ป็นผลมาจาก
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สภาพ แวดล้อม แต่ เพี ย งอย่ า ง เดี ย ว  แต่ มี ผลมาจากกระบวนการทางปัญญ าด้วย  
ถ้ากระบวนการทางปัญญ าเปลี่ ยน  พฤติ กรรมของบุคคลก็ จะ เปลี่ ยนแปลงไปด้วย  
โดยไดเ้สนอหนึ่งในวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญา หรือพฤติกรรมภายในไดแ้ก่ 
การเรยีนรูจ้ากการสงัเกต (Observational Learning) โดยมีความเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงความคิด
หรือการเรียนรูข้องบุคคลส่วนใหญ่เกิดจากการสงัเกตตวัแบบ ทัง้นีเ้พราะตวัแบบเป็นสิ่งที่สามารถ
ถ่ายทอดทัง้ความคิดและการแสดงออกไดพ้รอ้ม ๆ กนั และเนื่องจากการใชชี้วิตในแต่ละวนันัน้อยู่ 
ในสภาพแวดลอ้มที่แคบ ๆ ดังนัน้การรบัรู ้เก่ียวกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ของสงัคม จึงผ่านมาจาก
ประสบการณ์ของผู้อื่นจากการไดย้ิน และได้เห็น โดยไม่ได้มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องโดยตรง 
กบัตนเอง สว่นมากรบัรูเ้รื่องราวตา่ง ๆ ของสงัคมโดยการผ่านสื่อแทบทัง้สิน้ 

Bandura ได้แบ่งตัวแบบออกเป็น 4 ประเภทหลักคือ 1) ตัวแบบทางพฤติกรรม 
(Behavioral Modeling) หมายถึง การมีตวัแบบที่แสดงพฤติกรรมใหบ้คุคลเห็น เช่น ลกูไดเ้ห็นการ
ทิง้ขยะลงถงัของพ่อแม่ นกัเรียนเห็นการท างานที่เป็นระเบียบจากครู เป็นตน้ การเป็นตวัแบบทาง
พฤติกรรมจึงถือไดว้่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการเสริมสรา้งพฤติกรรมใหม่  2) ตัวเเบบทางวาจา 
(Verbal Modeling) หมายถึง การมีตวัแบบที่พดู บอกหรือเขียนวา่จะท าอะไรอย่างไร เพราะบคุคล
นัน้ สามารถท าสิ่งต่าง ๆ ไดม้ากมายจากการฟัง การพดูบอกของผูอ้ื่น หรือจากการอ่านสิ่งที่ผูอ้ื่น
เขียนขึ ้น เช่น ท าอาหารโดยอาศัยต าราอาหาร เป็นต้น 3) ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic 
Modeling) หมายถึง การมีตัวแบบภาพหรือเสียงที่ผ่านสื่อต่าง ๆ คือ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน ์
คอมพิวเตอร ์ฯลฯ มนษุยใ์นปัจจบุนัเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ ผ่านสื่อเหล่านีท้ัง้ที่ เป็นรูปธรรม เช่น การแต่ง
กาย การใชส้ินคา้ การแสดงอากปักิรยิาต่าง ๆ และที่เป็นนามธรรม เช่น ความเช่ือ ค่านิยม เจตคติ 
เป็นตน้ โดยตัวแบบสญัลกัษณ์เป็นตัวแบบที่จะมีอิทธิพลต่อมนุษยม์ากขึน้ เพราะมีการเผยแพร่  
ตัวแบบอย่างกวา้งขวาง ท าให้บุคคลได้รบัประสบการณ์จ านวนมาก ผ่านตัวแบบสัญลักษณ์ 
ทางสื่อ และ 4) ตวัแบบสมัผสั (Kinesthetic Modeling) หมายถึง การมีตวัแบบโดยใชก้ารสมัผสั 
เช่น เด็กที่หหูนวกและตาบอดเรียนการออกเสียงไดต้อ้งใชก้ารสมัผสัรมิฝีปากของครูผูส้อน เป็นตน้ 

นอกจากนี ้Bandura ไดเ้สนอกระบวนการเรียนรูจ้ากการสงัเกตตวัแบบมี 4 ประการ 
ไดแ้ก่  

1) กระบวนการใส่ใจ (Attentional Processes) หมายถึง กระบวนการที่บุคคล 
ใส่ใจและสนใจในการรบัรูพ้ฤติกรรมของตัวแบบ โดยการเรียนรูจ้ากการสงัเกตจะเกิดขึน้ไดม้าก  
ก็ต่อเม่ือบุคคลใส่ใจต่อพฤติกรรมของตัวแบบ โดยขึน้อยู่กับปัจจัยหลัก 2 ประการ ไดแ้ก่ ปัจจัย
เก่ียวกับเหตุการณ์ที่เป็นตัวแบบ อันไดแ้ก่ ตัวแบบที่มีความเด่นชัดและมีทิศทางสอดคลอ้งกับ
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อารมณ์ ความรูส้ึกของผู้ที่สังเกต เช่น ผู้สังเกตชอบตัวแบบ ก็ย่อมดึงดูดให้สนใจและใส่ใจได้
มากกว่าตวัแบบที่ไม่เด่นชดั หรือไม่ชอบ นอกจากนีเ้หตกุารณท์ี่เป็นตวัแบบถา้มีความซบัซอ้นนอ้ย
จะท าใหผู้ส้งัเกตมีความใส่ใจมากกว่าเหตกุารณท์ี่เป็นตวัแบบที่มีความซบัซอ้นมาก ถ้าหากมีตวั
แบบหลายคนและมีความหลากหลายก็สามารถท าใหบุ้คคลใส่ใจไดเ้ช่นกัน และถา้หากตัวแบบ
แสดงพฤติกรรมที่เป็นประโยชนต์่อผูส้งัเกตจะโนม้นา้วจิตใจผูส้งัเกตใหใ้ส่ใจมากขึน้ และปัจจัย
เก่ียวกับลักษณะของผู้สังเกต อันได้แก่  ความสามารถในการรบัรู ้รวมถึงการสัมผัส การอ่าน  
การเห็น การไดย้ิน การรบัรูร้ส และกลิ่นต่าง ๆ ผูส้ังเกตที่มีความสามารถในการรบัรูสู้งจะใส่ใจ 
ตัวแบบได้มากกว่าผู้ที่ มีความสามารถในการรับรูต้  ่า ชุดของการรับรู ้หมายถึงแนวการรับรู ้ 
ของบุคคลซึ่งสะสมมาจากประสบการณใ์นอดีต จะเป็นตวัแปรส าคญัว่าผูส้งัเกตจะใส่ใจแง่มมุใด
ในพฤติกรรมของผูส้ังเกตและตีความสิ่งที่ไดเ้ห็นและไดย้ินอย่างไร ความสามารถทางปัญญา  
ผูท้ี่มีความสามารถทางปัญญาสงูมีโอกาสจะสงัเกตรายละเอียดของพฤติกรรมตวัแบบไดม้ากกว่า
ผูส้งัเกตที่มีความสามารถทางปัญญาต ่า ระดบัการตื่นตวั บุคคลที่มีการตื่นตวัในระดบัปานกลาง
จะมีโอกาสใส่ใจกับพฤติกรรมของตัวแบบมากกว่าบุคคลที่ มีความตื่นตัวต ่า และความชอบ 
ที่มีมาแลว้ ตวัแบบที่สอดคลอ้งกบัความชอบของผูส้งัเกตท าใหผู้ส้งัเกตใสใ่จตวัแบบไดม้าก 

2) กระบวนการเก็บจ า (Retention Processes) แบนดรูา (Bandura) (1986 อา้ง
ถึงใน สุรางค ์โคว้ตระกูล (2552) อธิบายว่า ผู้สังเกตสามารถที่จะเลียนแบบหรือมีการกระท า
เหมือนตวัแบบได ้ก็เป็นเพราะผูส้งัเกตนัน้ไดบ้นัทกึสิ่งที่ไดจ้ากการสงัเกตจากตวัแบบไวใ้นความจ า
ระยะยาว แบนดูรา พบว่า ผูส้งัเกตที่สามารถอธิบายการกระท าหรือพฤติกรรมของตัวแบบดว้ย
ค าพูดหรือภาพพจน์ที่เก็บไวใ้นใจ จะเป็นผูท้ี่สามารถจดจ าสิ่งที่เรียนรูไ้ดด้ีกว่าผูท้ี่ดูเฉย ๆ หรือ
ขณะที่ท  ากิจกรรมอื่น ๆ ร่วมดว้ย อีกทัง้ผูส้งัเกตสามารถระลึกถึงสิ่งที่ตนเองสงัเกตเป็นภาพพจน์ 
ในใจ (Visual Imagery) และสามารถเข้ารหัสด้วยค าพูด (Verbal Coding) จะเป็นผู้ที่สามารถ
แสดงพฤติกรรมเลียนแบบจากตวัแบบไดแ้มว้่าเวลาจะผ่านไปนาน อีกทัง้ถา้หากผูส้งัเกตมีโอกาส 
ที่จะไดเ้ห็นตวัแบบแสดงสิ่งที่ตอ้งเรยีนรูซ้  า้ก็จะเป็นการช่วยการจ าใหด้ียิ่งขึน้ 

3)  กระบวนการการแสดงพฤติ กรรมเหมือนกับตัวแบบ (Reproduction 
Process) โดยกระบวนการการแสดงพฤติ ก รรม เห มื อนกับตัวแบบ เป็นการที่ ผู้ เรียน  
แปรสภาพ (Transform) ภาพพจน์ (Visual Image) หรือสิ่งที่จ  าไวเ้ป็นการเข้ารหัสเป็นถ้อยค า 
(Verbal Coding) ในที่สดุแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมเหมือนกับตวัแบบ ซึ่งความพรอ้มทางดา้น
ร่างกายและทักษะที่จ  าเป็นในการเลียนแบบนัน้ ถือเป็นปัจจัยที่ส  าคญัของกระบวนการดงักล่าว  
ถา้หากไม่มีความพรอ้มก็จะไม่สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมได ้นอกจากนีแ้บนดรูายงักลา่วดว้ยว่า 
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การเรียนรูโ้ดยการสังเกตหรือการเลียนแบบไม่ใช่ เป็นพฤติกรรมที่ลอกแบบอย่างตรงไปตรงมา  
การเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตจงึประกอบดว้ย กระบวนการทางพทุธิปัญญา และความพรอ้มทางดา้นรา่งกาย 

4)  กระบวนการจงูใจ (Motivational Process) แบนดรูา (Bandura)  (1986 อา้ง
ถึงใน ประทีป จินงี่ (2540) เป็นกระบวนการที่ มีความส าคัญอย่างมากที่ท  าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมตามตวัแบบออกมา ซึ่งองคป์ระกอบที่ส  าคญัที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบ 
ก็คือ แรงจงูใจ (Incentives) ซึง่หมายถึง สิ่งของ ปฏิกิรยิาของผูอ้ื่น หรือปฏิกิรยิาของบคุคลเองที่จงู
ใจใหบุ้คคลท าหรือไม่ท าพฤติกรรมหนึ่ง ๆ แบนดูรา แบ่งตวัจูงใจออกเป็น 3 ประเภท 1) ตวัจูงใจ
ภายนอก หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายนอกบุคคลที่จูงใจใหท้ าหรือไม่กระท าตามตวัแบบที่เขาสงัเกตมา 
ตวัจงูใจนีเ้ป็นสิ่งที่จบัตอ้งได ้เช่น รางวลัหรือสิ่งของ เป็นการกระตุน้ประสาทรบัรูท้ัง้ที่น่าพอใจและ
ไม่น่าพอใจส าหรบับุคคลทั้งทางบวกและทางลบ และความพอใจที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ได้ 2) ตัวจูงใจที่เห็นคนอื่นไดร้บั (Vicarious Incentives) หมายถึง การที่บุคคลเห็นผูอ้ื่น
ไดร้บัการเสรมิแรงจากการกระท าพฤติกรรมหนึ่ง ๆ ซึ่งมีผลจงูใจใหผู้ส้งัเกตท าหรือไม่ท าพฤติกรรม
นัน้ 3) ตวัจงูใจของตนเอง เป็นสิ่งที่บคุคลใหก้บัตนเอง ซึ่งอาจเป็นสิ่งของที่จบัตอ้งได ้หรือเป็นการ
ประเมินตนเอง  

ลักษณะของผู้สังเกตที่ มีความเก่ียวข้องกับกระบวนการจูงใจนี ้ประกอบไปด้วย  
3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การชอบตัวจูงใจต่าง ๆ มากกว่ากัน หมายถึง การที่บุคคลแต่ละคนมี
ความชอบตวัจูงใจบางประเภท มากกว่าตวัจูงใจอีกบางประเภท  2) ความล าเอียงที่เกิดจากการ
เปรียบเทียบทางสังคม หมายถึง ความล าเอียงในการเปรียบเทียบพฤติกรรมของตัวแบบว่า
เหมาะสมกับตนเองหรือไม่ หากพฤติกรรมใดไม่เหมาะสมกับตนก็จะจูงใจใหบุ้คคลไม่ท าตาม  
ตวัแบบ แต่ถา้หากพฤติกรรมใดเหมาะสมก็จะท าตามตวัแบบ และ 3) มาตรฐานภายใน หมายถึง 
มาตรฐานที่คนแต่ละคนมีอยู่ในใจของตนเองว่าพฤติกรรมเช่นไรของตวัแบบที่ตนจะท าตาม และ
พฤติกรรมเช่นไรท่ีตนจะไม่ท าตาม 

ส าหรับงานวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดพื ้นฐานของ Bandura ที่ ว่า
กระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ (Behavioral Factors หรือ B) นัน้ มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัย
หลัก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors หรือ P) กับ ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
(Environmental Factors หรือ E) ซึ่งตวัแปรทัง้ 3 ตวัแปร จะมีลกัษณะต่อเนื่องและเช่ือมกันเป็น
ระบบ ท าใหมี้อิทธิพลเชิงเหตผุลซึง่กนัและกนั (Reciprocal Causation) ซึง่อิทธิพลของแต่ละอย่าง
จะมีมากหรือน้อยนั้น ขึน้อยู่กับความแตกต่างของสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป    
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ในส่วนถัดไปจะเป็นการทบทวนตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มปัจจัยดา้นบุคคล และปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม ซึ่งกลุ่มปัจจยัดา้นบุคคล ประกอบไปดว้ย ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 
ความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติ  และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก ส่วนปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม ประกอบดว้ย การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก และการรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียว 

 

4.2 กลุ่มปัจจัยด้านบุคคลกับพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ 
ในส่วนนีเ้ป็นการทบทวนกลุ่มปัจจยัดา้นบุคคล ตามแนวคิดของแบนดรูาเป็นปัจจยั

ส่วนบุคคล (Personal Factors หรือ P) กับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก  ประกอบด้วย  
ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ และ เจตคติที่ดีต่อการลดขยะ
พลาสติก โดยสามารถพิจารณาไดด้งันี ้

ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ 
แนวคิดความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

ความรอบรู้ด้านสิ่ งแวดล้อม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Environmental 
Literacy จากการทบทวนประมวลเอกสารที่เก่ียวขอ้งพบว่า นักวิชาการในประเทศไทยไดบ้ญัญัติค า 
ในภาษาไทยไวแ้ตกต่างกนั เช่น การรูส้ิ่งแวดลอ้ม (พิรุณ ศิรศิกัดิ,์ 2554; วรรนิสา หนชู่วย, 2561; วฒุิศกัดิ ์
บุญแน่น, 2558; สิขเรศ อ าไพ, 2558; อรอนงค์ เดชโยธิน, 2559) ความรูด้้านสิ่งแวดลอ้ม (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2557) ความฉลาดรูเ้รื่องสิ่งแวดลอ้ม (ส านักงานราชบณัฑิตยสภา, 
2562) ความฉลาดทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม (สิขเรศ อ าไพ และดวงกมล ไตรวิจิตรคณุ, 2560) และความรอบ
รูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม (องัศินนัท ์อินทรก าแหง, 2562) การศกึษาครัง้นีผู้ว้ิจยัเลือกใชค้  าวา่ ความรอบรูด้า้น
สิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่มีความหลากหลายตามบรบิทของงานวิจยัครัง้นี ้

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง พบว่านกัวิจยัหลายท่านได้
ใหค้วามหมายความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม  (Environmental Literacy) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เช่น 
พิรุณ ศิรศิกัดิ ์(2554) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความตระหนกัรูถ้ึงคณุค่าของสิ่งแวดลอ้มและความสามารถ
ในการพิ ทั กษ์ รักษ าคุณ ค่ านั้ น ไว้  เพื่ อป ระโยชน์ ในการพัฒ นาคุณ ภาพ ชี วิ ตของชน 
รุน่ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต นอกจากนี ้สิขเรศ อ าไพ (2558) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การมีความรูเ้ก่ียวกบั
มโนทศันใ์นดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้ม ทกัษะและแรงจงูใจที่ดีในการมีสว่นรว่มท างานดา้น
สิ่ งแวดล้อม ได้อย่ างเหมาะสมและมี ประสิ ท ธิภาพ  ส่ วนอรอนงค์  เดชโย ธิน  (2559)  
ไดใ้หค้วามหมายว่า ความสามารถของบุคคลที่จะน าเอาความรูค้วามเขา้ใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษยก์ับระบบสังคม ระบบธรรมชาติ และการปฏิบัติต่อระบบอย่างยั่งยืนไปใชใ้นการด ารงชีวิต
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ประจ าวัน ในด้านของ วรรนิสา หนูช่วย (2561) ได้ให้ความหมายว่า  ศักยภาพของบุคคล 
ในการตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับสิ่งแวดลอ้ม บุคคลจึงตอ้งไดร้บัการพัฒนาใหมี้
ความรู ้เจตคติ และทักษะในการรกัษา ฟ้ืนฟู และแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม  อังศินันท ์อินทรก าแหง 
(2562) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความสามารถในการท าความเขา้ใจบริบทประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
สามารถวิเคราะหแ์ละตรวจสอบประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้มได ้และมีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อใหบุ้คคลตื่นตัวและตระหนักกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม อันน าไปสู่การรกัษาสิ่งแวดลอ้มให ้
คงอยู่อย่างยั่งยืน และ ส านกังานราชบณัฑิตยสภา (2562) ไดใ้หค้วามหมายว่า การมีความรูพ้ืน้ฐาน
ทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม สามารถที่จะเรียนรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจในบรบิทประเด็นเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มทัง้
ทางธรรมชาติ กายภาพ และสงัคมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม มีความตระหนกัถึงปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
และมีความสามารถในการวิเคราะห ์แปลความหมาย ประเมินผล และตัดสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม 
ในการใชแ้ละจดัการสิ่งแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดความสมดลุระหวา่งมนษุยแ์ละสิ่งแวดลอ้ม  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งพบว่า สิขเรศ อ าไพ (2558) 
ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการรูส้ิ่งแวดลอ้ม หรือความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม มาจากสมาคมการศึกษา
สิ่งแวดล้อมอเมริกาเหนือ (North American Association for Environmental Education: NAAEE) 
ซึ่งประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความรูท้างดา้นสิ่งแวดลอ้ม หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณเ์ก่ียวกับสิ่งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ความรูใ้นเรื่อง
ระบบทางกายภาพสิ่งแวดลอ้ม ระบบนิเวศวิทยา ระบบสงัคม วฒันธรรมและการเมือง ประเด็นต่าง ๆ
เก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม วิธีแกปั้ญหาสิ่งแวดลอ้มที่หลากหลายและความรูด้า้นประชากร 2) ความรูส้กึต่อ
สิ่งแวดลอ้ม หมายถึง การแสดงการตอบสนองต่อสิ่งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ความห่วงใย เจตคติ  
ความตระหนักและโลกทัศน ์รวมทั้งความรบัผิดชอบส่วนบุคคล การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
แรงจงูใจและความสนใจในการมีสว่นรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 3) ความสามารถทางดา้น
สิ่งแวดลอ้ม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกใหเ้ห็นถึงความช านาญในดา้นสิ่งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย
ความสามารถในการระบุประเด็นที่ เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ประเด็นที่ เก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดลอ้ม ประเมินแผนการด าเนินการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม เสนอและตัดสินการกระท าที่ช่วย
จดัการปัญหาสิ่งแวดลอ้ม  

นอกจากนี ้ส  านักงานราชบัณฑิตยสภา (2562) ไดอ้ธิบายแนวคิดส าคัญ 
ในการพัฒนาศักยภาพใหส้อดคลอ้งกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century 
Skills) ตามกรอบทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 โดยก าหนดความฉลาดรูแ้ละระดบัความฉลาดรูไ้ว้
ดังนี ้โดยความฉลาดรูท้ี่ส  าคัญประกอบไปดว้ย 4 ประการ ไดแ้ก่  1) มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับ
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สิ่งแวดลอ้ม สภาวการณ์และเงื่อนไขที่มีผลต่อสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกับอากาศ 
ภูมิอากาศ ดิน อาหาร พลงังาน น า้ และระบบนิเวศ 2) มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับผลกระทบของ
สงัคมที่มีต่อธรรมชาติ เช่น การเติบโตของประชากร การพฒันาประชากร อตัราการใชท้รพัยากร การคง
อยู่ของสตัวแ์ละพืช  3) ส  ารวจตรวจสอบและวิเคราะหป์ระเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้มและใหข้อ้สรุปที่ถกูตอ้ง
เก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  และ 4) ด าเนินการแก้ไขปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มดว้ย
ตนเองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม และร่วมมือกับผูอ้ื่น เช่น การออกแบบการแกปั้ญหาที่สรา้ง 
แรงบนัดาลใจในการด าเนินการดา้นสิ่งแวดลอ้ม และ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม หรือ ความฉลาดรู้
เรื่องสิ่งแวดลอ้มของบุคคลนัน้ สามารถแบ่งได ้3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ความฉลาดรูเ้รื่องสิ่งแวดลอ้มระดบั
ความหมาย (nominal environmental literacy) คือ มีความสามารถในการรูค้  าศพัทพ์ืน้ฐานที่ใชส้ื่อสาร
เก่ียวกับสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนสามารถใหค้วามหมายของค าศัพทเ์หล่านั้นได ้2) ความฉลาดรูเ้รื่อง
สิ่งแวดลอ้มระดบัหนา้ที่ (functional environmental literacy) คือ มีความรูค้วามเขา้ใจอย่างกวา้งขวาง
เก่ียวกับธรรมชาติของปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบสังคมของมนุษยก์ับระบบธรรมชาติอื่น ๆ มีความ
ตระหนกัและห่วงใยเก่ียวกบัการมีปฏิสมัพนัธเ์ชิงลบระหว่างระบบเหล่านัน้ และ 3) ความฉลาดรูเ้รื่อง
สิ่งแวดลอ้มระดบัปฏิบตัิการ (operational environmental literacy) คือ มีความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะ
อย่างกว้างขวางและลึกซึ ้งในการประเมินผลกระทบและผลลัพธ์ที่ เกิดขึ ้นจากการกระท า  
มีความรบัผิดชอบในการป้องกันและเขา้ใจการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอ้มทั้งในแง่ส่วนบุคคลและ 
การเขา้รว่มกบับุคคลอื่น มีความสามารถในการลงมือและแกปั้ญหาในระดบัทอ้งถิ่นจนถึงระดบัโลก 
(ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2562)  

จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงใหค้วามหมายของความรอบรู้
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการท าความเขา้ใจบริบทประเด็นปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม สามารถวิเคราะหแ์ละตรวจสอบประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้มได ้และมีความรบัผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ อให้บุคคลตื่นตัวและตระหนักกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม อันน า ไปสู ่
การรกัษาสิ่งแวดลอ้มใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน  

การวัดความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
จากการประมวลเอกสารงานวิจยั พบว่า เครื่องมือที่ใชใ้นการวดัความรอบรู้

ดา้นสิ่งแวดลอ้มนัน้ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ส่วนมากจะมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบ (Test) ตวัอย่าง 
เช่น ชลายทุธ ์ครุฑเมือง (2555) ไดว้ดัความรูเ้ก่ียวกบัการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม โดยใชแ้บบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิ มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยแต่
ละขอ้ถา้ตอบถกูได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนน ดงันัน้พิสยัของคะแนนความรูเ้ก่ียวกบัการอนรุกัษ์
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สิ่งแวดลอ้มเท่ากบั 0 – 20 คะแนน ในดา้นของ สิขเรศ อ าไพ (2558) ไดส้รา้งแบบวดัการรูส้ิ่งแวดลอ้ม
ส าหรบันกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมุ่งวดั 3 องคป์ระกอบ คือ ความรูท้างสิ่งแวดลอ้ม ความรูส้ึก
ต่อสิ่งแวดลอ้ม และความสามารถทางสิ่งแวดลอ้ม มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 60 ขอ้ โดย 1) แบบวดัความรู้
ทางสิ่งแวดลอ้ม มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก น า้หนกัคะแนนประจ าตวัเลือกมีค่า 0 และ 1 
โดยความรูท้างดา้นสิ่งแวดลอ้มวดัจากตวัแปรสงัเกตได ้4 ตวัแปร คือ ความรูด้า้นกายภาพและระบบ
นิเวศ ความรูด้า้นระบบสงัคม วฒันธรรมและการเมือง ความรูด้า้นประเด็นเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม และ
ความรูด้า้นวิธีการแกปั้ญหาประเด็นที่เก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม โดยมีขอ้ค าถามทัง้สิน้ 20 ขอ้ คะแนนต ่าสดุ 
คือ 0 คะแนน และคะแนนสงูสดุ คือ 20 คะแนน โดยค่าความยากง่ายอยู่ที่ .24 ถึง .77 นั่นคือขอ้ค าถาม 
มีความยากอยู่ในระดับยากพอใช้ได้ ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่ที่  .23 ถึง .79 นั่นคือข้อค าถาม 
มีความสามารถในการจ าแนกนกัเรียนไดใ้นระดบัพอใชจ้นถึงจ าแนกไดด้ี และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากบั 
0.734 ซึ่งอยู่ในเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้ 2) แบบวดัความรูส้กึต่อสิ่งแวดลอ้ม เป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า  
(rating scale) 5 ระดับ น า้หนักคะแนนประจ าตัวเลือกมีค่า 1 ถึง 5 จ านวนขอ้ค าถามทั้งสิน้ 20 ขอ้ 
คะแนนต ่าสุดคือ 20 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 100 คะแนน โดยมีค่าความเที่ยง .720 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑท์ี่ยอมรบัได ้3) แบบวดัความสามารถดา้นสิ่งแวดลอ้ม มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก 
น า้หนกัคะแนนประจ าตวัเลือกมีค่า 0 และ 1 โดยมีขอ้ค าถามทัง้สิน้ 20 ขอ้ คะแนนต ่าสดุ คือ 0 คะแนน 
และคะแนนสงูสดุ คือ 20 คะแนน โดยค่าความยากง่ายอยู่ที่ .22 ถึง .39 นั่นคือ ขอ้ค าถามมีความยาก
อยู่ ในระดับยากพอใช้ ได้  ค่ าอ านาจจ าแนกมี ค่ าอยู่ ที่  .30 ถึ ง .60 นั่ นคื อ  ข้อค าถาม 
มีความสามารถในการจ าแนกนกัเรียนไดใ้นระดบัพอใชจ้นถึงจ าแนกไดด้ี และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากบั 
.750 ซึ่งอยู่ในเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้ส่วน อรอนงค ์เดชโยธิน (2559) ไดศ้กึษาการพฒันาการรูส้ิ่งแวดลอ้ม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยใช้การสอนแบบโครงการที่ เน้นการคิดแก้ปัญหา โดย
แบบทดสอบวัดความรูด้้านสิ่งแวดล้อม 4 เรื่อง ตามเนื ้อหาที่ สอน ได้แก่ 1)  สิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาติ 2) ปัญหาสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ 3) การอนุรกัษ์พฒันาสิ่งแวดลอ้ม
และทรพัยากรธรรมชาติ และ 4) การใชส้ิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยเป็นแบบ
ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ก าหนดน า้หนกัคะแนนประจ าตวัเลือกมีค่า 0 และ 1 โดยมีขอ้ค าถาม
ทัง้สิน้ จ านวน 45 ขอ้ ซึ่งตอ้งการใชจ้รงิ 30 ขอ้ โดยเนน้พฤติกรรมของ Bloom ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 
การน าไปใช ้การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมินค่า โดยค่าความยากง่ายอยู่ที่ .400 ถึง .740  
ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่ที่  .397 ถึง .594 และมีค่าความเช่ือมั่ นทั้งฉบับ เท่ากับ .941 แต่ใน
ขณะเดียวกนั องัศินนัท ์อินทรก าแหง (2562) ไดพ้ฒันาแบบวดัความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม โดยวดัจาก  
3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในพืน้ฐานทางสิ่งแวดลอ้ม การวิเคราะหแ์ละตรวจสอบประเด็น
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ปัญหาสิ่ งแวดล้อม และการรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม  เป็นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ  
ตั้งแต่ “จริงมากที่สุด” ถึง “จริงน้อยที่สุด” จ านวน 21 ข้อ โดยมีค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถาม 
ทัง้ฉบบั เท่ากบั .945 

ส าหรบังานวิจัยในครัง้นี ้ความรอบรูด้้านสิ่งแวดลอ้ม วัดไดจ้ากแบบวัด
ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม ของ อังศินันท ์อินทรก าแหง (2562)  ซึ่งวัดไดจ้ากองคป์ระกอบ 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในพืน้ฐานทางสิ่งแวดลอ้ม การวิเคราะหแ์ละตรวจสอบประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
และความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .945 โดยแบบวดัที่ผูว้ิจยัปรบัใชใ้นครัง้นี ้
มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” จนถึง “ไม่จรงิเลย” โดยผูท้ี่มีคะแนนมาก
จะเป็นผู้ที่ มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมาก ส่วนผู้ที่ มีคะแนนน้อยจะเป็นผู้ที่ มี ความรอบรู ้
ดา้นสิ่งแวดลอ้มนอ้ย  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสตกิ 

จากการประมวลเอกสารงานวิจยั พบว่า มีผูว้ิจยัศึกษาดา้นความรอบรูด้า้น
สิ่งแวดลอ้มกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกจ านวนไม่มาก ผูว้ิจยัจึงศึกษาจากพฤติกรรมที่มีบริบท
ใกลเ้คียง โดยพบว่า ธนดล ยิม้ถนอม (2554) ไดศ้ึกษาเรื่องการพฒันาโมเดลเชิงสาเหตขุองพฤติกรรม
รบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มของนกัเรียนมธัยมศกึษาในกรุงเทพมหานคร ที่พฒันาขึน้ประกอบดว้ยปัจจยั
ที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่ส่งผลโดยรวมต่อ
พฤติกรรมรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มตามล าดับ จากมากไปนอ้ย คือ การรบัรูค้วามสามารถของตน  
เจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดลอ้ม ความรูท้างสิ่งแวดลอ้ม และแรงจูงใจภายใน โดยสองปัจจัยสุดทา้ยส่งผล
เท่ากัน  อีกทั้งยังพบว่าความรูท้างสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดลอ้มดว้ยขนาดอิทธิพลร่วม .27 คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของขนาดอิทธิพลทั้งหมด และปัจจัยใน
โมเดลเชิงสาเหตสุามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มไดร้อ้ยละ 67 
ในงานวิจยัของ วฒุิศกัดิ ์บญุแน่น (2558) ไดท้  าการศกึษาการรูส้ิ่งแวดลอ้ม ความตระหนกัและแนวคิด
ในการปรบัตัวต่อสภาวะโลกรอ้นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
พบว่า นักเรียนมีความรูท้างสิ่งแวดล้อมในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีความรูด้า้นนิเวศวิทยาอยู่ในระดบัสงู มีความรูด้า้นประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้มในระดบัต ่า 
อีกทัง้ผลการศึกษาพบว่า ความรู ้ความตระหนักทางสิ่งแวดลอ้ม และแนวคิดการปรบัตัวต่อสภาวะ 
โลกรอ้น ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มีความสมัพนัธท์างบวก 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
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จากการทบทวนงานวิจัยที่ เก่ียวข้องข้างต้น จะพบว่า ความรอบรู ้
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เช่น พฤติกรรมรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
พฤติกรรมการปรับตัวต่อสภาวะโลกรอ้น ดังนั้นผู้วิจัยคาดว่า ความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อมนั้นมี 
ความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก โดยนกัศึกษาที่มีความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มสงูกว่า  
จะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกวา่นกัศกึษาที่มีความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มต ่ากวา่ 

ความเป็นเนือ้เดยีวกันกับธรรมชาตกิับพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ 
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเนือ้เดยีวกันกับธรรมชาต ิ

Leopold (1949) นักนิเวศวิทยา นักป่าไม ้และนักสิ่งแวดลอ้มชาวอเมริกา 
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (Wisconsin) ซึ่งมีอิทธิพลด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
สมัยใหม่และการเคลื่อนไหวดา้นการอนุรกัษ์ธรรมชาติ นอกจากนีย้ังไดร้บัการยกย่องให้เป็นบิดา 
แห่งการอนุรกัษ์ธรรมชาติ และเป็นที่รูจ้ักอย่างกวา้งขวาง จากหนังสือ A Sand County Alamance  
โดยหนังสื อเล่มนี ้ เป็นหนังสือที่ สร้างความเคลื่ อนไหวทางนิ เวศวิทยา รวมทั้ งมี อิทธิพล 
ต่อทัศนคติของชาวอเมริกา ซึ่งได้กล่าวถึงในบทที่ มี ช่ือว่า“The Land Ethic” ที่ ได้สรา้งแก่นของ
ความคิดที่ส  าคญัต่อจรยิธรรมและจิตวิญญาณเชิงนิเวศไวว้า่ การอนรุกัษธ์รรมชาตินัน้ คือ ภาวะความ
กลมกลืนในความสมัพนัธท์ี่เกิดขึน้ระหว่างมนุษยก์บัผืนแผ่นดิน อนัรวมไปถึง ดิน น า้ ตน้ไม ้และสตัว์
ต่าง ๆ ซึ่งสรรพสิ่งต่าง ๆ ลว้นเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน มีการพึ่งพาอาศยักนั โดยสรรพสิ่งทุกชนิด
ต่างมีบทบาทในตวัของตวัเองและมีการผสานเป็นหนึ่งเดียวกนั โดยที่มนษุยมี์หนา้ที่ในการดแูลรกัษา 
ไม่ท าลายหรือขดูรีดประโยชนจ์ากผืนดิน และไม่มองว่าทรพัยากรต่าง ๆ  มีไวเ้พียงเพื่อสนองต่อความ
ตอ้งการของมนุษยแ์ต่เพียงอย่างเดียว ควรจะตอ้งเห็นคุณค่าในทุกส่ิงรอบตวั รวมถึงการสรา้งความ
เขา้ใจมมุมองของสิ่งแวดลอ้มว่าเป็นองคาพยพท่ีมีชีวิต มีความส าคญั ฉะนัน้ ความเป็นเนือ้เดียวกัน
กบัธรรมชาติ จงึเป็นสว่นประกอบที่ส  าคญัในการน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาสิ่งแวดลอ้ม  

ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ ตามกรอบแนวคิดของ Leopold (1949) 
ประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้1) การรบัรูว้่าตนเองนัน้เป็นสว่นหนึ่งของธรรมชาติ และสรรพสิ่ง
ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ไม่สามารถแบ่งแยกตนเองออกจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติได ้  
ไม่แบ่งแยกว่าเป็น “พวกเขา” “พวกเรา” 2) รับรูว้่าตนเองนั้นเช่ือมโยงกับสรรพสิ่งรอบตัว มีการ 
เห็นคณุค่าพรอ้มทัง้เคารพสรรพสิ่งเสมอเหมือนกนั ไม่มองว่าเป็นเพียงทรพัยากรที่มีไวเ้พียงเพื่อสนอง
ความตอ้งการของมนุษยเ์ท่านั้น และยังรบัรูว้่าสรรพสิ่งลว้นมีคุณค่าในตัวของมันเอง แมว้่าอาจจะ 
ไม่มีคณุค่าตามที่มนุษยต์อ้งการ และสรรพสิ่งเหล่านัน้ลว้นมีสิทธิที่จะด ารงชีวิตอยู่อย่างเท่าเทียมกนั 
พืชและสตัวท์กุชนิดต่างมีบทบาทในตวัเองและมีความผสานเป็นหนึ่งเดียวกนั 3) ตระหนกัว่าสรรพสิ่ง
ลว้นเก่ียวโยงและพึ่งพาอาศยัซึง่กนัและกนั อีกทัง้รบัรูว้า่ตนเองอยู่ในสายใยชีวิตที่มีรูปแบบเป็นวฏัจกัร  
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มองสิ่งแวดลอ้มเป็นองคาพยพที่มีชีวิต ซึ่งทกุสรรพสิ่งลว้นมีความส าคญั หากเกิดการกระทบของสิ่ง ๆ  
หนึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ  และ 4) สรรพสิ่งมีความเก่ียวข้องที่จะช่วยสนับสนุนชีวิต 
และความเป็นอยู่ของกนัและกนั พึ่งพาอาศยัซึง่กนัและกนั 

ความ เป็ น เนื ้ อ เดี ยวกั นกั บ ธรรมชาติ  ต รงกั บภาษาอั งกฤษว่ า 
Connectedness to nature จากการทบทวนประมวลเอกสารที่เก่ียวขอ้งพบว่า นกัวิชาการในประเทศ
ไทยไดบ้ญัญัติค าในภาษาไทยไวแ้ตกต่างกนั อาทิ ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ (พิณมาศ ชัย
ชาญทิพยุทธ, 2554; อติชาต ตนัติโสภณวนิช, 2558) ความเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ (ทิวาพร หงษ์ร่อน, 
2557; อจัจิมา พชัรด ารงกุล, 2559) ในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัเลือกใชค้  าว่า ความเป็นเนือ้เดียวกนักบั
ธรรมชาติ แมจ้ะใชค้  าศพัทท์ี่แตกต่างกนั แต่นกัวิชาการกลุม่นีไ้ดใ้หค้วามหมายและเนือ้หาที่สอดคลอ้ง
ไปในทิศทางเดียวกนั ดงัต่อไปนี ้

พิณมาศ ชัยชาญทิพยุทธ (2554) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะที่บุคคล
ตระหนักถึงความเก่ียวเนื่องกันของสรรพสิ่ง เกิดความเขา้ใจว่าสรรพสิ่งต่าง ๆ ลว้นมีความเป็นเนือ้
เดียวกัน โดยรับรูว้่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและไม่สามารถแยกตนเองออกจาก
สิ่งแวดลอ้มธรรมชาติ และรบัรูว้่าตนเองนัน้เช่ือมโยงกับสรรพสิ่งรอบตนเอง รวมถึงการเห็นคณุค่าและ
เคารพสรรพสิ่งเสมอกัน ไม่มองว่าเป็นเพียงทรพัยากรที่มีไวเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์
ตระหนักว่าสรรพสิ่งเก่ียวโยงและพึ่งพาอาศยักัน มีความเก่ียวขอ้งที่จะช่วยสนับสนุนชีวิตและความ
เป็นอยู่ของกันและกัน ในด้านของ ทิวาพร หงษ์ร่อน (2557) ได้ให้ความหมายว่า การตระหนัก 
ในตนเองถึงความสมัพนัธร์ะหว่างตนเองกบัธรรมชาติ โดยไม่แบ่งแยกตนเองออกจากการเป็นสว่นหนึ่ง
ของสิ่งแวดลอ้ม รบัรูค้วามสมัพันธ์เช่ือมโยงเก่ียวขอ้งระหว่างสรรพสิ่ง ซึ่งตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ความสัมพันธ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดการเห็นคุณค่าและการสนับสนุนเกื ้อกูลระหว่างตนเองและ
สิ่งแวดลอ้มธรรมชาติ  ซึ่งมีความใกลเ้คียงกับ อติชาต ตนัติโสภณวนิช (2558) ที่ไดใ้หค้วามหมายว่า 
ภาวะที่บคุคลเกิดการรบัรูว้่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งของธรรมชาติ มีความเช่ือมโยงกบัสรรพสิ่งต่างๆ โดยที่
ไม่สามารถแยกตนเองออกจากสิ่งแวดลอ้มได ้ไม่มองเพียงว่าสรรพสิ่งเป็นทรพัยากรที่มีเพื่อตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของร่างกายเท่านัน้ หากแต่เกิดความเคารพและเห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง เกิดความ
เขา้ใจและตระหนักว่าสรรพสิ่งลว้นเป็นเนือ้เดียวกัน เก่ียวเนื่องซึ่งกันและกัน มีความเก่ียวโยงพึ่งพา
อาศยักนั และยงัช่วยสนบัสนุนชีวิตและความเป็นอยู่ซึ่งกันและกนั และอจัจิมา พชัรด ารงกุล (2559) 
ได้ให้ความหมายว่า การตระหนักถึงความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างตนเองกับธรรมชาติ รบัรู ้ถึง 
การพึ่งพาอาศยักัน เกือ้กูลระหว่างตนเองกับสรรพสิ่ง รูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ก่อใหเ้กิดการ 
เห็นคณุค่าและมีการช่วยเหลือเกือ้กลูกนัระหวา่งตนเองกบัสิ่งแวดลอ้ม  
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จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจัยจึงใหค้วามหมายความเป็นเนือ้
เดียวกันกับธรรมชาติ หมายถึง ภาวะที่บุคคลรบัรูว้่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไม่สามารถ
แบ่งแยกตนเองออกจากสิ่งแวดลอ้มได ้มีการรบัรูว้่าตนเองนั้นมีความเช่ือมโยงกับสรรพสิ่งรอบตัว  
โดยตระหนักว่าสรรพสิ่ งเหล่านั้นล้วนมีคุณค่า  มีสิทธิที่ จะด ารงชีวิตอยู่อย่างเท่าเทียมกัน  
และตระหนกัว่าสรรพสิ่งลว้นมีความเก่ียวโยงพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั ตลอดจนช่วยสนบัสนนุเกือ้กลู
ชีวิตและความเป็นอยู่ของกนัและกนั 

การวัดความเป็นเนือ้เดยีวกันกับธรรมชาต ิ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัพบว่า มีผูท้ี่สนใจศึกษาความเป็นเนือ้

เดียวกนักบัธรรมชาติจ านวนไม่มาก เท่าที่คน้พบ เช่น พิณมาศ ชยัชาญทิพยทุธ (2554) ไดท้  าการวิจยั
ศึกษาผลของกลุ่มพุทธจิตนิเวศรกัษาต่อความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติและปัญญาในภาวะ
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของนิสิตนักศึกษา โดยสรา้งแบบวัดความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติ 
ที่พัฒนามาจากงานของ Mayer & Frantz (2004)  โดยมีกรอบแนวคิดมาจาก Leopold (1949) 
ซึง่ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น ซึ่งเป็นแบบประเมินความรูส้กึของบคุคลที่มีความสมัพนัธแ์ละ
รูส้กึเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิรท์ 5 ระดบั ตัง้แต่ “เห็นดว้ยอย่าง
ยิ่ง” ไปจนถึง “ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” ดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 24 ขอ้ เป็นขอ้ค าถามเชิงบวก 21 ขอ้ และ
ขอ้ค าถามเชิงลบ 3 ขอ้ โดยค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวดัดว้ยวิธีความสอดคลอ้ง
ภายใน  (Internal Consistency) โดยได้ค่ าสัมประสิท ธ์ิ แอลฟ่ าของ Cronbach (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) เท่ากับ .89 นอกจากนี ้การวัดความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาตินัน้เป็นที่นิยม
และไดร้บัความสนใจจากนกัวิชาการต่างประเทศ โดย Geng L Xu J Ye L Zhou W & Zhou K (2015)  
ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติและความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
สิ่งแวดล้อม โดยก าหนดความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติในฐานะความรูส้ึกของแต่ละบุคคล  
(ไม่ใช่แค่ความรูส้ึกแต่ยังเก่ียวกับความรูค้วามเข้าใจ) โดยใช้แบบวัดความเป็นเนื ้อเดียวกันกับ
ธรรมชาติ ฉบับภาษาจีน จ านวน 14 ขอ้ ที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกและธรรมชาติ เช่น  
"ฉนัมกัจะรูส้กึถึงความเป็นหนึ่งเดียวกบัโลกธรรมชาติรอบตวัฉนั" โดยมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า  
7 ระดบั ตัง้แต่ 1 “ไม่เห็นดว้ยอย่างสมบรูณ”์ ถึง 7 “เห็นดว้ยอย่างสมบรูณ”์ ผูท้ี่ไดผ้ลคะแนนที่สงูแสดง
ถึงความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติสงู ต่อจากนัน้ Pasca, Aragones, & Coello (2017) ไดท้  าการ
วิเคราะหแ์บบวดัความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติโดยใชท้ฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบ เพื่อวดัการ
เช่ือมต่อทางปัญญาระหว่างบุคคลและธรรมชาติ ซึ่งศึกษาจากแบบวัดความเป็นเนือ้เดียวกันกับ
ธรรมชาติในแบบฉบบัภาษาสเปนที่ถกูใชก้นัอย่างแพรห่ลาย จ านวน 13 ขอ้ ซึง่จากการวิเคราะหร์ายขอ้
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ของแบบวดัความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ พบวา่มีขอ้ค าถามที่ผ่านการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 
ค่าอ านาจจ าแนกของความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติที่ เหมาะสม และสามารถวัดได้ตรงกับ
สถานการณจ์รงิ จ านวน 7 ขอ้ โดยมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .866  

ส าหรบังานวิจัยในครัง้นี  ้ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ วัดได้จาก 
แบบวดัที่ผูว้ิจยัปรบัมาจากแบบวดัความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ ของ พิณมาศ ชยัชาญทิพยทุธ 
(2554) ที่ไดท้  าการศึกษาผลของกลุ่มพุทธจิตนิเวศรกัษาต่อความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติและ
ปัญญาในภาวะความสัมพันธ์เช่ือมโยงของนิสิตนักศึกษา โดยสรา้งแบบวัดความเป็นเนือ้เดียวกัน 
กับธรรมชาติที่ พัฒนามาจากงานของ Mayer & Frantz (2004)  โดยมีกรอบแนวคิดมาจาก  
(Leopold, 1949)  มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” จนถึง “ไม่จริงเลย”  
โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติมาก สว่นผูท้ี่มีคะแนนนอ้ยจะเป็น
ผูท้ี่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาตินอ้ย  

งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องของความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติกับ
พฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบว่า มีผู้วิจัยศึกษาความเป็นเนือ้
เดียวกนักบัธรรมชาติกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกจ านวนนอ้ยมาก ผูว้ิจยัจงึศกึษาจากบรบิทของ
พฤติกรรมที่มีความใกลเ้คียง ดงันี ้ Geng L Xu J Ye L Zhou W & Zhou K (2015) ไดศ้กึษาความเป็น
เนือ้เดียวกันกับธรรมชาติและพฤติกรรมสิ่งแวดลอ้ม จากกลุ่มนักศึกษาชาวจีนที่ไดร้บัการคัดเลือก 
ในมหาวิทยาลยัหนานจิง จ านวน 113 คน  โดยผลการศึกษาพบว่านกัศกึษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนั
กบัธรรมชาติโดยชดัเจน (explicit connectedness) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมสิ่งแวดลอ้ม
โดยเจตนา (deliberate environmental behaviors) ในขณะที่นักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับ
ธรรมชาติโดยนยั (implicit connectedness) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมสิ่งแวดลอ้มที่เกิดขึน้
เอง (spontaneous environmental behaviors) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Otto & Pensini 
(2017) ที่ศึกษาความรูด้้านสิ่งแวดลอ้มและความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติกับพฤติกรรมเชิง
นิเวศวิทยาพบว่า ความรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มและความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ สามารถท านาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยา โดยความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติมีความสามารถ
ในการท านายพฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยาได้ 69%  แต่ในขณะที่ความรูเ้ก่ียวกับสิ่งแวดล้อมท านาย
พฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยาได ้2% นอกจากนี ้Barrera-Hernández et al. (2020) ศึกษาความเป็นเนือ้
เดียวกันกบัธรรมชาติ: ผลกระทบต่อพฤติกรรมความยั่งยืนและความสขุในเด็ก โดยกลุ่มตวัอย่างเป็น
เด็กนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย  ช่วงอายุ 9-12 ปี จ านวน  296 คน ผลการวิจัยพบว่า 
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ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติถือเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมความยั่งยืน และความเป็นเนือ้เดียวกนั
กบัธรรมชาตมีิความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมความยั่งยืนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ พบวา่ ความเป็นเนือ้เดียวกนักบั
ธรรมชาติ เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เช่น พฤติกรรมสิ่งแวดลอ้ม พฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยา 
ตลอดจน พฤติกรรมความยั่ งยืน ดังนั้นผู้วิจัยคาดว่า ความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติ  
มีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก โดยนักศึกษาที่ มีความเป็นเนื ้อเดียวกันกับ
ธรรมชาติสูงกว่า จะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกัน 
กบัธรรมชาตติ ่ากวา่ 

เจตคตทิีด่ต่ีอการลดขยะพลาสตกิกับพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ 
แนวคิดเกี่ยวกับเจตคตทิีด่ต่ีอการลดขยะพลาสตกิ 

ค าว่า เจตคติ หรือ ทัศนคติ ตรงกับค าภาษาอังกฤษที่ว่า Attitude  ซึ่งใน
งานวิจัยครัง้นีผู้ ้วิจัยใช้ค าว่า เจตคติ ซึ่งหมายถึง ท่าทีหรือความรูส้ึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
(ส  านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2554) ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบสนองต่อ
สิ่งแวดลอ้มหรือสิ่งเรา้ ซึ่งอาจจะเป็นไดท้ั้งคน วัตถุสิ่งของ หรือความคิด (Ideas) นอกจากนีเ้จตคติ
สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกหรือทางลบ ถ้าหากบุคคลนั้นมี เจตคติทางบวกต่อสิ่งใดนั้น ก็จะมี
พฤติกรรมเผชิญต่อสิ่งนัน้ หากถา้มีเจตคติทางลบก็จะแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยง โดยเจตคติเป็นสิ่งที่
เรียนรูแ้ละเป็นการแสดงออกของค่านิยมและความเช่ือสว่นบคุคล   

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531) ระบุองค์ประกอบของเจตคติที่ส  าคัญ  
3 ประการ คือ 1) องคป์ระกอบทางการรูเ้ชิงประเมินค่า (Cognitive component) เป็นการวดัความรูเ้ชิง
ประเมินค่าเก่ียวกับวตัถุทางเจตคติของบุคคล จะมีลกัษณะเป็นทิศทางประกอบดว้ย ทางดา้นดีหรือ
เลว ประโยชนห์รือโทษ 2) องคป์ระกอบทางความรูส้กึ (Affective component) เป็นการวดัอารมณข์อง
บุคคลเก่ียวกับวัตถุทางเจตคติ โดยความรูส้ึกของบุคคลนั้นจะแสดงในลักษณะที่มีทิศทาง เช่น 
ความชอบ-ไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความพอใจ-ไม่พอใจ โดยองคป์ระกอบนีจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกับ
ทิศทางขององคป์ระกอบแรก กล่าวคือถ้าบุคคลเช่ือว่าสิ่งใดดีมีประโยชน์บุคคลก็จะแสดงออกถึง
ความชอบและพอใจในสิ่งนัน้ หากบุคคลไม่ชอบ ไม่พอใจสิ่งนัน้ก็จะเช่ือว่าสิ่งนัน้เลวหรือมีโทษ และ  
3) องค์ประกอบทางความมุ่ งกระท า (The behavioral intention component) เนื่ องจากเจตคติ 
เป็นลักษณะทางจิตใจ จึงไม่สามารถรายงานเก่ียวกับพฤติกรรมและวัดจากปริมาณของพฤติกรรม
โดยตรงได ้แต่เป็นลกัษณะทางจิตถึงแนวโนม้ที่จะกระท า หรือความมุ่งกระท า  

ส าหรบัแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเจตคตินัน้  McGuire (1969 อา้งถึงใน   
จิราภรณ์ ชมบุญ, ดุษฎี โยเหลา, จิตติวัฒน ์สุประสงคส์ิน, และ พัชรี ดวงจันทร ์(2556) ไดอ้ธิบาย
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กระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคตินั้น ประกอบไปด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ตามล าดับ ได้แก่  
1) ขั้นสรา้งความสนใจ (Attention) ในขั้นตน้นี ้การก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคลนั้น 
บุคคลจะต้องยินยอมให้ความสนใจ เอาใจใส่ และมีการรับรูถ้ึงข้อความที่แสดงเพื่อการชักจูง  
2) ชั้นสรา้งความเข้าใจ (Comprehension) ในขั้นตอนนี ้จะเกิดขึน้ได้ เม่ือบุคคลนั้นมีการเอาใจใส ่
รวมถึงการรบัฟังสาร สื่อ โดยองคป์ระกอบอื่น ๆ ที่เขา้มาลว้นมีผลต่อความเขา้ใจสาร สื่อ รวมทัง้มีการ
ชกัจงูที่ส  าคญั เช่น องคป์ระกอบทางดา้นการสื่อสาร สาร สื่อที่มีการชกัจงูดว้ยการใชข้อ้ความที่ท  าให้
ผูร้บัเกิดความเขา้ใจไดง้่าย มีความน่าเช่ือถือ ใชก้ารชักจูงที่สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูร้บั ไม่เรา้ให้
ผู้ร ับใช้กลวิธานในการป้องกันตนเอง และขึน้อยู่กับลักษณะและสภาพทางจิตใจของผู้รับสาร  
3) ขัน้สรา้งการยอมรบั (Acceptance) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีมีความส าคญัอีกทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของการ
พฒันาเจตคติทัง้หลาย แมผู้ร้บัสารจะเขา้ใจเนือ้หาที่ปรากฏในสารไดอ้ย่างชดัเจนวา่มีการสนบัสนนุใน
เรื่องใดนัน้ แต่ถา้จะเห็นดว้ยกบัเนือ้หาและการชกัจงูนัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัสิ่งส  าคญัหลายประการ ไดแ้ก่ 
ลกัษณะของผูท้  าการชกัจงู เนือ้หาที่มีการชกัจูง รวมถึงสภาพในการชกัจูง สาเหตทุี่ท  าใหผู้ฟั้งยอมรบั
ข่าวสาร ไดแ้ก่ ผูส้ื่อสารที่มีอ  านาจสามารถใหคุ้ณใหโ้ทษต่อการยอมรบั ผูส้ื่อสารที่มีความสามารถ 
ในการดึงดูดความสนใจ อีกทั้งเนื ้อหาที่ต้องการสื่อสอดคล้องกับค่านิยมและความคิดของผู้ฟัง 
4) การจดจ าการเปลี่ยนเจตคติ (Retention) เม่ือเกิดการยอมรบัแลว้ การเปลี่ยนเจตคติจะคงอยู่ได้
ทนทานเท่าใดนัน้ ขึน้อยู่กบัความจ าในเรื่องราวเก่ียวกบัเจตคตินัน้ ๆ หากเป็นเรื่องราวที่มีความส าคญั
ต่อตวับคุคล บคุคลจะจ าไดน้าน ซึ่งวิธีการสื่อสารที่ดงึดดูความสนใจของผูร้บั และการน าเสนอสารนัน้
บ่อยขึน้ จะสามารถช่วยท าใหค้วามจ าในเนือ้หานัน้ ๆ ติดทนทาน และ 5) การกระท าตามการชักจูง 
(Action) ถือวา่เป็นกระบวนการขัน้ตอนสดุทา้ยของการเปลี่ยนเจตคติ คือการแสดงพฤติกรรมเพื่อแสดง
ถึงการมีเจตคตินัน้ ๆ การที่บุคคลจะกระท าตามการชกัจูง นอกจากจะมีเจตคติที่เหมาะสมแลว้ ยงัมี
ปัจจัยอื่น ๆ ที่จะสนับสนุนหรือขัดขวางการกระท าตามเจตคติ เช่น ปัจจัยด้านจิตลักษณะ ได้แก่ 
ลกัษณะมุ่งอนาคต ความสามารถควบคมุตน และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจงึใหค้วามหมายเจตคติท่ีดีต่อการ
ลดขยะพลาสติก คือ การรบัรูข้องนักศึกษาเชิงประเมินค่าต่อการลดขยะพลาสติกว่าเป็นสิ่งที่ มี
ประโยชน-์โทษต่อตนเองและผูอ้ื่น รวมถึงมีความรูส้ึก ชอบ-ไม่ชอบต่อการลดขยะพลาสติก ตลอดจน
เกิดความพรอ้มที่จะแสดงออกถึงการลดขยะพลาสติก 

การวัดเจตคตทิีด่ต่ีอการลดขยะพลาสตกิ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัพบว่า มีผูท้ี่สนใจศึกษาเจตคติที่ดีต่อ
การลดขยะพลาสติกจ านวนไม่มาก ผูว้ิจยัจึงทบทวนจากพฤติกรรมและบริบทที่ใกลเ้คียง คือ แบบวดั
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เจตคติต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะกบัพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของผูโ้ดยสารที่เดินทางโดย
ยานพาหนะสาธารณะ ของ ชลายทุธ ์ครุฑเมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกลุ (2553) ที่ไดอ้าศยัแนวทาง
ในการสรา้งแบบวดัเจตคติจาก ลินดา สวุรรณดี (2543) โดยเป็นแบบวดัความคิดเห็นหรือความรูส้ึก
ของผูโ้ดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะที่มีต่อการลดปริมาณขยะ เป็นการประเมินว่าการลดปริมาณ
ขยะเป็นสิ่งมีประโยชน์หรือมีโทษ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (rating scale) 6 ระดับ ตั้งแต่  
“จรงิที่สดุ” ไปจนถึง “ไม่จรงิที่สดุ” จ านวนทัง้หมด 15 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .25 - .49 และ 
มีค่าความเช่ือมั่ นเท่ากับ .78 นอกจากนี ้  ดารัตน์ สุรักขกะ (2560) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอย ไดส้รา้งแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะ
มูลฝอย ตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3Rs จ านวน 18 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า  
(rating scale) 4 ระดบั ตัง้แต่ “เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” ไปจนถึง “ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” ในดา้นของ สมพงษ ์
แกว้ประยรู (2558) ไดส้รา้งแบบสอบถามทศันคติในการจดัการขยะมลูฝอยในครวัเรือน จ านวน 12 ขอ้ 
มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ โดยก าหนดตัวเลือกเป็น เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  
เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .94 นอกจากนี  ้
ธนดล ยิม้ถนอม (2554) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดลอ้มของนกัเรียนมธัยมศกึษาในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามวดัเจตคติตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
แบง่เป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสงวนรกัษา และดา้นการใชป้ระโยชน ์โดยมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดบั จ านวน 35 ขอ้ ซึ่งประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามเชิงบวก 21 ขอ้ และขอ้ค าถามเชิงลบ 14 ขอ้  
มีค่าความเที่ยงเท่ากบั .728 และ .682 และมีค่าความเที่ยงทัง้ฉบบัเท่ากบั .740 

การวดัเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก วดัไดจ้ากแบบวดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้
เองตามนิยามเชิงปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” จนถึง  
“ไม่จรงิเลย” โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก สว่นผูท้ี่มีคะแนน
นอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีเจตคติท่ีดีต่อการลดขยะพลาสติกนอ้ย  

งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องของเจตคติที่ดี ต่อการลดขยะพลาสติกกับ
พฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก
กับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก พบว่ามีงานวิจัยเก่ียวกับการมีเจตคติที่ดีในบริบทใกลเ้คียงกัน 
รวมถึงพฤติกรรมที่พงึประสงคอ์ื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ชลายทุธ ์ครุฑเมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิ
สกลุ (2553) ไดศ้ึกษาปัจจยัทางจิตสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดปรมิาณขยะของผูโ้ดยสารที่
เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะ โดยศึกษาจากปัจจยัจิตลกัษณะ 3 ตวัแปร และปัจจยัสถานการณ ์ 
2 ตัวแปร ที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของผู้โดยสารที่ เดินทางโดยยานพาหนะ
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สาธารณะ พบว่า ผูโ้ดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะในกลุ่มรวม กลุ่มเพศหญิง กลุ่มที่มี
ระดบัการศกึษาสงูสดุการศกึษาภาคบงัคบั กลุม่ที่มีอาชีพขา้ราชการพนกังานรฐัวิสาหกิจ และกลุม่ที่มี
อาชีพไม่ใช่ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ มีเจตคติต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะจะสูง  
มีพฤติกรรมการลดปรมิาณขยะสงูกว่ากลุม่อื่น ๆ  นอกจากนี ้การศกึษาความรู ้ทศันคติ และพฤติกรรม
การจดัการขยะมลูฝอยในครวัเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา ของ สมพงษ ์แกว้ประยรู (2558) พบวา่ ประชาชนที่อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมืองควนลงั อ าเภอ
หาดใหญ่นั้น ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยมี
ความสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ดารตัน ์สรุกัขกะ (2560) 
ที่ท  าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคติกบัการมีสว่นรว่มของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอย 
ในเขตชายหาดบางแสน ต าบลแสนสขุ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรุี โดยทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะ
มลูฝอยตามการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร ์3Rs  ทัง้ในภาพรวม ดา้นการลดขยะ (Reduce)  ดา้นการใชซ้  า้ 
(Reuse) และดา้นการลดขยะ (Reduce) มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
มูลฝอยของประชาชนในเขตชายหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 ซึ่งมีความสมัพันธ์กันทางบวก และมีระดับความสมัพันธอ์ยู่ในระดับ 
ต ่ ามาก  นอกจากนี ้ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ธนดล ยิ ้มถนอม (2554) ที่ ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยที่ส่งผลโดยรวมต่อพฤติกรรมรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มตามล าดับ  
จากมากไปนอ้ย คือ การรบัรูค้วามสามารถของตน เจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดลอ้ม ดว้ยขนาดอิทธิพลรวม 
.50 คิดเป็นร้อยละ 20 ของขนาดอิทธิพลทั้งหมด โดยเจตคติที่ดีต่อสิ่ งแวดล้อมและปัจจัย 
ในโมเดลเชิงสาเหตุสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
ไดร้อ้ยละ 67  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องข้างตน้ พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรม 
การลดปรมิาณขยะ เจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดลอ้ม หรือ ทศันคติ เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมที่พงึปรารถนา เช่น 
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะ พฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนพฤติกรรมรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม ดังนั้นผู้วิจัยคาดว่า เจตคติที่ดี 
ต่อการลดขยะพลาสติก มีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก โดยนักศึกษาที่มีเจตคติ 
ที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกสงูกว่า จะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านกัศกึษาที่มีเจตคติที่ดี
ต่อการลดขยะพลาสติกต ่ากวา่ 
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4.3 กลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมกับพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ 
ในส่วนนีเ้ป็นการทบทวนกลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ตามแนวคิดของ 

แบนดูราเป็นปัจจัยสภาพแวดลอ้ม (Environmental Factors หรือ E) กับพฤติกรรมการลดขยะ
พลาสติก โดยปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางสงัคมกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ประกอบดว้ย  
การเปิดรบัข่าวสารด้านขยะพลาสติก และการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยสามารถ
พิจารณาไดด้งันี ้

การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสตกิกับพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ 
แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสตกิ 

ข่าวสารเป็นสิ่งส  าคัญที่มนุษย์ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน มนุษย์ใชข่้าวสารเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็น และ
ประสบการณต์่าง ๆ ซึ่งกนัและกนั ซึ่งความตอ้งการข่าวสารจะเพิ่มมากขึน้ก็ต่อเม่ือบคุคลนัน้ตอ้งการ
ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ หรือมีความไม่แน่ใจในเรื่องนั้น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นข่าวสารยังเป็นสิ่งที่
สนบัสนนุใหผู้ท้ี่มีการเปิดรบันัน้มีความทนัสมยั สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณข์องโลกปัจจบุนั
ไดด้ียิ่งขึน้ ดังที่ วุฒิชัย จ านงค ์(2538 อ้างถึงใน วิราพร โชติปัญญา (2554, น.24) อธิบายถึงการ
เปิดรบัข่าวสารว่า ข่าวสารเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งของมนุษย ์เป็นปัจจัยส าคัญที่มนุษยใ์ช้
ประกอบการตดัสินใจ โดยเฉพาะเม่ือมนุษยเ์กิดความไม่แน่ใจในเรื่องนัน้ ๆ มากเท่าใดก็ย่อมตอ้งการ
ข่าวสารมากขึน้เท่านัน้ โดยบคุคลที่มีการเปิดรบัข่าวสารนัน้ ก็เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
เช่น เพื่อใหต้นเองรูท้ันเหตุการณ์ที่เกิดขึน้โดยการติดตามความเคลื่อนไหวและสงัเกตการณ์จากสิ่ง 
ต่าง ๆ จากสื่อมวลชน อีกทัง้ยงัเปิดรบัข่าวสารเพื่อช่วยในการตดัสินใจที่เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนั 
เปิดรบัข่าวสารเพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนกบับุคคลรอบขา้ง เช่น เปิดรบัขอ้มลูข่าวสารจากสื่อมวลชน
เพื่อให้มีข้อมูลที่จะน าไปพูดหรือสนทนากับผู้อื่นได้ เพื่อต้องการการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์  
ความเป็นไปต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสังคม หรือแม้กระทั่งเปิดรบัข่าวสารเพ่ือเสริมความคิดเห็นในการ
สนบัสนนุการตดัสินใจที่ไดท้  าลงไปแลว้ และสดุทา้ยเปิดรบัข่าวสารเพื่อความบนัเทิง เพื่อใหเ้กิดความ
เพลิดเพลินและผ่อนคลายอารมณ์ (Mc Combs & Becker ( 1979 อ้างถึงใน วิราพร โชติปัญญา, 
2554, น.25) 

นอกจากนี ้ กระบวนการการเลือกรับข่าวสาร หรือเปิดรับข่าวสาร
เปรียบเสมือนเครื่องกรอง โดยจะมีการกรองข่าวสารที่ไดร้บัมาในการรบัรูข้องมนุษยแ์ต่ละคน ซึ่งการ
กลั่นกรองข่าวสารนัน้สามารถกลั่นกรองไดท้ัง้หมด 4 ขัน้ตอน Klapper (1960, p. 19 อา้งถึงใน ปาลิดา 
สามประดิษฐ์ (2560) ไดแ้ก่ 1) การเปิดรบั เป็นขัน้ตอนแรกในการเลือกช่องทางการสื่อสาร โดยบุคคล
จะเลือกเปิดรบัสื่อและข่าวสารจากแหล่งที่มีอยู่มากมายหลายแหล่ง เช่น การเปิดโทรทศัน ์เปิดวิทย ุ
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อ่านหนังสือพิมพ์ หรือทางโซเชียลมีเดีย (social media) โดยแต่ละคนนั้นย่อมมีการเปิดรับผ่าน
ช่องทางที่แตกต่างกันออกไป ขึน้อยู่กับความชอบและความถนัดที่จะใช้ในการเปิดรับข่าวสาร  
2) การเลือกให้ความสนใจ เป็นขั้นตอนที่ผู้เปิดรบัข่าวสารนั้น มีแนวทางในการเลือกข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูลที่ตนเองสนใจ เพ่ือไปสนับสนุนเจตคติเดิมที่ มีอยู่ และมักจะหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่
สอดคลอ้งหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 3) การเลือกรบัรูแ้ละตีความ เม่ือบุคคลได้มีการเปิดรบั
ข่าวสาร ก็ไม่ไดห้มายความว่าจะรบัรูข้่าวสารไดอ้ย่างเขา้ใจและถ่ีถว้นตามเจตนารมณ์ของผูส้่งสาร
เสมอไป เพราะการรับรูข้่าวสารของแต่ละบุคคลย่อมที่จะต่างกันออกไป ขึน้อยู่ที่ว่าบุคคลนั้น 
จะตีความหมายของสารนัน้ไปอย่างไร ซึ่งความหลากหลายท่ีเกิดจากการตีความหมายนัน้ ก็มาจาก 
ประสบการณ ์ความเช่ือ ทศันคติ ความคาดหวงั แรงจงูใจ สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ หรืออารมณแ์ละจิตใจ 
ดงันัน้ แต่ละบคุคลอาจจะเลือกตีความเฉพาะข่าวที่สอดคลอ้งกบัลกัษณะของตน โดยที่บางข่าวอาจจะ
ไม่ถกูเปิดรบัหรือถกูตดัทิง้ไป ท าใหบ้คุคลนัน้ไดร้บัข่าวสารที่ไม่ครบถว้นและอาจน ามาซึง่การบิดเบือน
ของขอ้มลูข่าวสารนัน้ก็เป็นได ้และ 4) การเลือกจดจ า หมายถึง มนษุยย์่อมเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะ
สว่นที่ตรงกบัความตอ้งการ ความสนใจ ทศันคติ ฯลฯ ของตน ส่วนที่ขดัแยง้กบัทศันคติของตน ไม่เห็น
ดว้ย หรือไม่ไดมี้ความสนใจก็มกัจะไม่ไดถู้กน าไปบอกเล่าต่อ โดยเนือ้หาที่มนุษยจ์ะจดจ าข่าวสารได้
นั้นมักจะสนับสนุนความคิด ความรูส้ึก หรือความเช่ือส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิมให้ชัดเจนยิ่งขึน้และ
น าไปใชเ้ป็นประโยชน ์หรือสง่สารกนัต่อไป เพื่อใหเ้กิดประโยชนใ์นโอกาสต่าง ๆ  

การเปิดรบัสื่อของผูร้บัสารจะมีลกัษณะตามลกัษณะ ดงันี ้ 
1) เลือกสื่อที่สามารถจัดหามาได ้(Availability) มนุษยจ์ะใชค้วาม

พยายามเพียงระดบัหนึ่งเท่านัน้ หากเป็นสิ่งที่ไดม้ายากจะไม่ไดร้บัเลือก แต่ถา้หากหาไดไ้ม่ยากนกั 
มกัจะถกูเลือก การเลือกรบัสื่อก็เช่นเดียวกนั ผูร้บัสารจะเลือกสื่อที่ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการ
เขา้ถึงมาก 2) เลือกสื่อที่สอดคลอ้ง (Consistency) กบัความรู ้ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติของตน 
3) เลือกสื่อที่ตนสะดวก (Convenience) ผูร้บัสารสามารถเลือกรบัสื่อไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น 
ทางวิทย ุโทรทศัน ์วิทยกุระจายเสียง หนงัสือพิมพแ์ละสื่อบคุคล โดยแต่ละบคุคลนัน้จะมีพฤติกรรม
การรบัสื่อที่แตกต่างกันออกไปภายใต้ความสะดวกของตนเอง 4) เลือกสื่อตามความเคยชิน 
(Accustomedness) ปกติคนกลุม่หนึ่งในทกุสงัคมจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการรบัสื่อที่ตนเองเคยรบั
อยู่ ซึ่งมักจะพบไดก้ับกลุ่มบุคคลที่มีอายุมาก และ 5) ลักษณะเฉพาะของสื่อ จากการน าเสนอ 
ทัง้ 4 ขอ้นัน้ เป็นความตอ้งการสื่อสารของผูร้บัสารเป็นหลกั แต่ในขอ้นีก้ลบัเป็นคณุลกัษณะเฉพาะ
ของสื่อที่มีอิทธิพลต่อการเลือกของผูร้บัสาร เช่น หนงัสือพิมพใ์หร้ายละเอียดที่ดีกว่า ราคาไม่แพง 
และสะดวกในการพกพา ขณะท่ีโทรทศันท์ าใหเ้ห็นภาพที่เป็นจรงิ มีเสียงและภาพที่เรา้ใจ เป็นตน้ 
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องพบว่า มีผู้ที่ศึกษาการ
เปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกจ านวนไม่มาก ผูว้ิจัยจึงศึกษาจากบริบทใกลเ้คียง เช่น การเปิดรบั
ข่าวสาร ไดแ้ก่ ศิริพร อว้นค า (2544) ใหค้วามหมายว่า ความถ่ี หรือความบ่อยครัง้ที่เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสามโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดรบัสื่อและเลือกใชส้ื่อเพื่อรบัรูข้่าวสารจากสื่อต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ หนังสือพิมพ ์นิตยสาร วิทยุ โทรทศัน ์อินเทอรเ์น็ต รวมทัง้สื่อบุคคล ไดแ้ก่ ครู คนในครอบครวั 
เพื่อน ญาติ  สิรนินัท ์บินรอซา (2551) ใหค้วามหมายว่า ความบ่อยครัง้ของการไดร้บัข่าวสารเก่ียวกบั
การใชผ้ลิตภณัฑอ์นุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มจากสื่อประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ 
และสื่ออินเทอรเ์น็ต อีกทัง้ ธีรวนัท ์โอภาสบตุร (2553) ใหค้วามหมายว่า การไดเ้ปิดอ่าน ฟัง ดขู่าวสาร
ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มผ่านทางสื่อประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน สื่อบคุคล 
สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออินเทอรเ์น็ต รวมทัง้ลกัษณะเนือ้หาขอ้มูลที่เปิดรบั นอกจากนี ้วิกานดา มุทิตา
นนท ์(2553) ใหค้วามหมายของการเปิดรบัข่าวสาร หมายถึง พฤติกรรมในการเปิดรบัข่าวสาร ความถ่ี
ในการอ่าน ดู ฟัง ข่าวสารที่น  าเสนอผ่านตามสื่อแต่ละประเภท ดังนี ้1) สื่อมวลชน ไดแ้ก่ โทรทัศน ์
หนังสือพิมพ ์และนิตยสาร 2) สื่อบุคคล ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่ ญาติพี่นอ้ง บุคคลในครอบครวั และเพื่อน
ร่วมงาน 3) สื่ออินเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ จดหมายข่าวอีเมล แถบโฆษณา เป็นตน้ อีกทั้ง  ปริยดา วันไทย 
(2552) ยังให้ความหมายของการเปิดรับสื่อ หมายถึง ความบ่อยครัง้ในการเปิดรับข่าวสารจาก
สื่อมวลชน สื่อบคุคล และสื่อเฉพาะกิจ นอกจากนีย้งัมีผูท้ี่ศึกษาการเปิดรบัข่าวสารที่มีความเก่ียวขอ้ง
กับสิ่งแวดลอ้ม เช่น งานวิจัยของ ลินดา สุวรรณดี (2543) ไดใ้ห้ความหมาย การรบัรูข้่าวสารดา้น
สิ่งแวดลอ้ม หมายถึง ความสนใจในการรบัทราบข่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้มจากสื่อมวลชน ประเภทปา้ย
โฆษณา โทรทศัน ์วิทย ุและสื่อสิ่งพิมพ ์อีกทัง้ ชลายทุธ ์ครุฑเมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกลุ (2553) 
ไดใ้หค้วามหมายของ การรบัรูเ้รื่องส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การที่ผูโ้ดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะ
สาธารณะได้รับข้อมูลข่ าวสารด้านสิ่ งแวดล้อม  โดยผ่ านทางสื่ อมวลชนของหน่ วยงาน 
ต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงความรู ้ทกัษะ และเจตคติต่อสิ่งแวดลอ้ม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการก าจัดขยะมูลฝอย  แจ่มนิดา คณานันท ์(2555) ไดใ้ห้ความหมายของ 
การรบัรูข้่าวสารดา้นการประหยัดพลงังานไฟฟ้า คือ การที่ขา้ราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการ 
มีการรบัรูแ้ละติดตามความเคลื่อนไหวของขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้า จากสื่อ
สิ่งพิมพ ์ไดแ้ก่ วารสาร นโยบายรฐับาล หนังสือราชการ ป้ายติดประกาศ โทรทศัน ์ไดแ้ก่ ภาพยนตร์
โฆษณา และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ อินเทอรเ์น็ต และ วราภรณ ์แสงอรุณ (2561) ไดใ้หค้วามหมาย 
ของการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์หมายถึง  การรบัทราบขอ้มูล
จากสื่อมวลชน สื่อออนไลน ์บคุคล และสื่อสิ่งพิมพโ์ดยมีเนือ้หาสาระเพื่อการปอ้งกนัตนเองจากการดื่ม
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เครื่องด่ืมแอลกอฮอลข์องวยัรุ่นตอนตน้ มี 2 ดา้น คือ 1) ดา้นการเปิดรบัข่าวสารเพื่อป้องกันการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และ 2) ดา้นการยอมรบัเนือ้หาขอ้มลูเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากสื่อ เป็นตน้ 

จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงให้ความหมาย  การเปิดรับ
ข่าวสารดา้นขยะพลาสติก หมายถึง การรบัทราบขอ้มลูข่าวสารที่มีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกับขยะพลาสติก
ของนักศึกษา ผ่านทางสื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อสิ่งพิมพ์ โดยแบ่งองค์ประกอบได้ 2 ด้าน คือ  
1) ดา้นการเปิดรบัข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัขยะพลาสติก และ 2) ดา้นการยอมรบัเนือ้หาขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง
กบัขยะพลาสติก  

การวัดการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสตกิ 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบว่า มีผูท้ี่สนใจศึกษาดา้นเปิดรบั

ข่าวสารดา้นขยะพลาสติกจ านวนไม่มาก โดยการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนัน้ ผูว้ิจยัศกึษาจาก
พฤติกรรมและบริบทที่ใกลเ้คียง คือ  ปริยดา วนัไทย (2552) ไดส้รา้งแบบวดัการเปิดรบัสื่อของนิสิต
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่เก่ียวขอ้งกับประเด็นภาวะโลกรอ้น โดยวดัจากการเปิดรบัสื่อของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาวะโลกรอ้น โดยแบบวัดการเปิดรบัสื่อ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สื่อมวลชน  
สื่อบคุคล และสื่อเฉพาะกิจ โดยแบบวดัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า (rating scale)  5 ระดบั ตัง้แต่ 
“บ่อยมาก” ไปจนถึง “ไม่เคยเลย” จ านวนทัง้หมด 21 ขอ้ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .894 ธีรวนัท ์โอภาส
บุตร (2553) ไดส้รา้งแบบวดัการเปิดรบัข่าวสารประชาสมัพันธเ์ก่ียวกับปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มและ
ลักษณะเนือ้หาของข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่น  าเสนอเก่ียวกับปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยแบบวัด 
มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (rating scale)  5 ระดับ ตั้งแต่ “มากที่สุด” ไปจนถึง “น้อยที่สุด” 
จ านวนทัง้หมด 32 ขอ้ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ . 937 วิกานดา มุทิตานนท ์(2553) ไดส้รา้งแบบวดั
เก่ียวกบัการเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมเพื่อสงัคมดา้นสิ่งแวดลอ้มของธนาคารพาณิชยไ์ทย ไดแ้ก่  
การเปิดรบัข่าวสารตามสื่อต่าง ๆ มีการเปิดรบัจากสื่อใด มากนอ้ยเพียงใด โดยแบบวดัมีลกัษณะเป็น
มาตรประเมินค่า (rating scale)  5 ระดบั ตัง้แต่ “มากที่สดุ” ไปจนถึง “นอ้ยที่สดุ” จ านวน 3 ขอ้ อีกทัง้
ยังไดศ้ึกษาจากแบบวัดการรบัรูเ้รื่องสิ่งแวดลอ้มกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของผู้โดยสารที่
เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะ ของ ชลายุทธ ์ครุฑเมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล (2553) ที่ได้
ดัดแปลงมาจากแนวทางในการสรา้งแบบวัดการรบัรูข้่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้ม ของ ลินดา สุวรรณดี 
(2543) โดยวัดจากการรายงานของผูโ้ดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะว่าไดร้บัขอ้มูลและใหค้วาม
สนใจข่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้มจากสื่อโทรทศัน ์สื่อวิทย ุสื่อสิ่งพิมพ ์ปา้ยโฆษณา และสื่ออื่น ๆ มากนอ้ย
เพียงใด โดยแบบวดัการรบัรูเ้รื่องสิ่งแวดลอ้มมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า (rating scale) 6 ระดับ
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ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ไปจนถึง “ไม่จริงที่สุด” จ านวนทั้งหมด 13 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  
.33 - .58 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .78 นอกจากนี ้ปาลิดา สามประดิษฐ์ (2560) ไดศ้กึษาการรบัรู ้
ข่าวสาร ทศันคติ และความรบัผิดชอบทางสงัคม ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชถ้งุผา้บรรจสุินคา้ที่ซือ้จาก 
Top Market ของคนในกรุงเทพมหานคร โดยสรา้งแบบวัดระดับความคิดเห็นดา้นการรบัรูข้่าวสาร  
ซึ่งประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการเปิดรบั ดา้นการเลือกใหค้วามสนใจ ดา้นการรบัรู ้
และตีความ และดา้นการเลือกจดจ า โดยมีมาตรวดัแบบอนัตรภาคชัน้ (interval scale) มีระดบัการวดั
ตัง้แต่ “นอ้ยที่สดุ” (1 คะแนน) ถึง “มากที่สดุ” (5 คะแนน) จ านวน 15 ขอ้ มีค่าความเช่ือมั่นสมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) เท่ากับ .855 และเม่ือพิจารณาจากแบบวัดที่เก่ียวข้องกับการเปิดรบั
ข่าวสารในมิติอื่น ๆ เช่น วราภรณ์ แสงอรุณ (2561) ไดส้รา้งแบบวัดการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารการ
ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพัฒนามาจาก อุบล เลีย้ววาริณ (2534) และ บุญเสริม  
หตุะแพทย ์และคนอื่น ๆ (2547) มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” ไปจนถึง 
“ไม่จรงิเลย” จ านวน 14 ขอ้ มีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั .85  

ส าหรบังานวิจัยในครัง้นี ้การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก วัดไดจ้าก
แบบวดัที่ผูว้ิจยัปรบัมาจากแบบวดัการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารการป้องกนัการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
ของ วราภรณ์ แสงอรุณ (2561) โดยท าการปรบัขอ้ค าถามเพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับบริบท 
ที่เก่ียวขอ้งกับขยะพลาสติก ตลอดจนเหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้โดยแบบวดั
การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ”  
ไปจนถึง “ไม่จริงเลย”  ซึ่งผู้ที่มีคะแนนมากจะเป็นผู้ที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกมาก  
สว่นผูท้ี่มีคะแนนนอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติกกับ
พฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยพบว่า มีผู้ที่สนใจศึกษาการเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะพลาสติกกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกจ านวนไม่มาก ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงศึกษาจาก
พฤติกรรมและบริบทท่ีใกลเ้คียง เช่น  ปริยดา วนัไทย (2552) ไดศ้ึกษาการเปิดรบัสื่อ ความตระหนัก 
และพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นภาวะโลกรอ้นของนิสิตนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามลักษณะทางประชากร เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และ
พฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นภาวะโลกรอ้นของนิสิตนกัศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่าง
ที่ใชใ้นการศึกษามีจ านวนทัง้สิน้ 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรบัสื่อมวลชน สื่อบุคคล และ
สื่อเฉพาะกิจในระดับปานกลาง มีความตระหนักในระดับสูงมาก และมีพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นภาวะโลกรอ้นในระดบัสงู โดยการเปิดรบัสื่อมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้ง
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กบัประเด็นภาวะโลกรอ้น ในดา้นของ ชลายทุธ ์ครุฑเมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกลุ (2553) ไดศ้กึษา
ปัจจัยทางจิตสังคมที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของผู้โดยสารที่ เดินทางโดย
ยานพาหนะสาธารณะ โดยศึกษาจากปัจจัยจิตลกัษณะ 3 ตัวแปรและปัจจัยสถานการณ์ 2 ตัวแปร 
ที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของผูโ้ดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะ พบว่า 
ผูโ้ดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะในกลุม่รวม กลุม่เพศหญิง กลุม่ที่มีระดบัการศกึษาสงูสดุ
การศกึษาภาคบงัคบั กลุม่ที่มีอาชีพขา้ราชการพนกังานรฐัวิสาหกิจ และกลุม่ที่มีอาชีพไม่ใช่ขา้ราชการ
พนกังานรฐัวิสาหกิจ ที่มีการรบัรูเ้รื่องสิ่งแวดลอ้มสงูจะมีพฤติกรรมการลดปรมิาณขยะสงูกว่ากลุ่มที่มี
ลกัษณะอื่น ๆ นอกจากนี ้กัลยาณี อุปราสิทธ์ิ (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ครวัเรือนในเขตเทศบาลต าบลสนัโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของครวัเรือน ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดต้่อเดือน การรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร 
และความรูเ้ก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ครวัเรือนดา้นการลดการเกิดขยะมลูฝอย ดา้นการน าไปใชต้่อ และดา้นการคดัแยกขยะมลูฝอยแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ ปาลิดา สามประดิษฐ์ (2560) ไดศ้กึษาการรบัรูข้่าวสาร 
ทัศนคติ และความรบัผิดชอบทางสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใชถุ้งผา้บรรจุสินคา้ที่ซือ้จาก Top 
Market ของคนในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยดา้นการรบัรูข้่าวสารส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชถุ้งผา้บรรจสุินคา้ที่ซือ้จาก Tops Market ของคนในกรุงเทพมหานคร และปัจจยัดา้นความ
รบัผิดชอบทางสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ถุงผ้าบรรจุสินคา้ที่ซื ้อจาก Tops Market ของคนใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านทัศนคติไม่ส่งผลต่อ 
การตดัสินใจใชถ้งุผา้บรรจสุินคา้ที่ซือ้จาก Tops Market ของคนในกรุงเทพมหานคร  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ พบว่า การเปิดรบัสื่อ การรบัรู ้
ขอ้มลูข่าวสาร การรบัรูเ้รื่องสิ่งแวดลอ้ม เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เช่น พฤติกรรมการลด
ปริมาณขยะ พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย พฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับประเด็นภาวะโลกรอ้น และ 
การตัดสินใจใช้ถุงผ้าบรรจุสินค้าที่ซือ้จาก Tops Market  ดังนั้นผู้วิจัยคาดว่า การเปิดรบัข่าวสาร 
ดา้นขยะพลาสติกมีความเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก โดยนักศึกษาที่มีการเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะพลาสติกสงูกวา่ จะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านกัศึกษาที่มีการเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะพลาสติกต ่ากวา่ 
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การรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวกับพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ 
แนวคิดการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

การรับรูเ้ป็นกระบวนการที่ เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องภายหลังจากการรูส้ึ ก 
(sensation) โดยกระบวนการรูส้ึกนั้นเป็นเพียงกระบวนการที่รับสัมผัสข้อมูลเก่ียวกับสิ่งเรา้ผ่าน
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ การรบัรูน้ั้นจะเป็นกระบวนการเลือก รวบรวมขอ้มูล การแปลงขอ้มูล รวมถึง 
การตีความและใหค้วามหมายแก่สิ่งเรา้ท่ีมากระตุน้ ซึ่งการรบัรูน้ั้นเป็นกระบวนการคิดท่ีมีลกัษณะ
ซับซ้อน จึงต้องมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมหรือชุดความรู้เดิมอย่างมาก หากเคยมี
ประสบการณท์ี่สมัพันธก์ับสิ่งเรา้เหล่านัน้มาก่อนก็จะกระตุน้ใหก้ารรบัรู ้การใหค้วามหมายไดอ้ย่าง
รวดเรว็และชดัเจน สง่ผลไปสูก่ารตดัสินใจในการแสดงออกทางพฤติกรรม ณฐัภร อินทยุศ (2556) และ
วีระชัย วุฒิพงศช์ัยกิจ (2558) ไดก้ล่าวว่า การรบัรูถ้ึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งของประชาชนทั่วไปเกิดจากการ
ตีความออกมาในรูปของความรูค้วามเขา้ใจ มีการใชค้วามรูห้รือประสบการณเ์ดิมที่ไดร้บัมาจากการ
เปิดรบัขอ้มลูข่าวสารและการมีประสบการณเ์ก่ียวกบัสิ่งนัน้ ๆ   

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งพบว่า มีผูท้ี่ศึกษาการรบัรู ้
การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวจ านวนไม่มาก ผูว้ิจยัจึงศกึษาจากบรบิทใกลเ้คียง เช่น วีระชยั วฒุิพงศช์ยั
กิจ (2558) ใหค้วามหมายของการรบัรู ้หมายถึง ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายองคก์รที่บรษัิทเอส
ซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ประกาศโดยก าหนดเป็น 2 หวัขอ้ คือ สิ่งแวดลอ้มและการใหล้กูคา้เป็น
ศูนย์กลาง  จีรวัฒน์ ศรีเทพ (2553) ได้ให้ความหมายของการรับรูน้โยบายด้านความปลอดภัย 
หมายถึง การรับทราบนโยบายของบริษัทด้านความปลอดภัยผ่านสื่อสารต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
นอกจากนี ้โสรยา คงดิษ (2555) ใหค้วามหมาย การรบัรูน้โยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม หมายถึง 
การที่พนักงานรับข้อมูลทางด้านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ท าความเข้าใจ
ความหมายนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม มีความรูส้ึกว่านโยบายดงักล่าวมีประโยชนมี์ผลดีและ
ตดัสินใจวา่ตนเองจะรว่มปฏิบตัิตามแนวนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม และภคัรศั สีธิ และ วิไลพร 
นามวงค ์(2558) ใหค้วามหมายของการรบัรู ้หมายถึง กระบวนการสัมผัสที่รับมาตามความเขา้ใจ 
ความรูส้ึก และผ่านการวิเคราะห ์หรือการตีความหมาย โดยใชค้วามจ าประสบการณ์ผสมผสานกับ
ความรูเ้ดิมที่ตนเองมีอยู่ เกิดเป็นความรูค้วามเขา้ใจของบุคคลนัน้ ๆ  เก่ียวกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
สู่มหาวิทยาลยัสีเขียว ซึ่งประกอบดว้ย วิสยัทศัน ์(Vision) เสน้ทางการพฒันา (Flagships) เป้าหมาย 
(Goal) และกลยทุธก์ารพฒันา (Strategy)  

แนวคิดมหาวิทยาลยัสีเขียว ไดร้ิเริ่มการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลกขึน้ในปี 
ค.ศ. 2010 โดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia: UI) ภายหลังเป็นที่รูจ้ักกันในช่ือ  
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีน เมตริก (UI Green Metric) เพื่อวัดความพยายาม
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เก่ียวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลยั โดยด าเนินการส ารวจแบบออนไลน ์เพื่อแสดงใหเ้ห็นโครงการ
และนโยบายเก่ียวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่ วโลก โดยการจัดอันดับอย่างกวา้ง ๆ  
บนกรอบแนวคิดเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม ความประหยดั และความเที่ยงธรรม โดยตวัชีว้ดัและหมวดต่าง ๆ 
ในการจัดอันดับจะมีความเก่ียวเนื่องกันกับแนวคิดทัง้หมด โดยออกแบบตวัชีว้ดัและการใหน้ า้หนัก
คะแนนให้ปราศจากอคติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การรวบรวมและส่งข้อมูลนั้นเป็นไปอย่าง
ตรงไปตรงมา และใชเ้วลาในการท างานของเจา้หนา้ที่อย่างสมเหตสุมผล จนกลายเป็นที่รูจ้กัในฐานะ
การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัดา้นความยั่งยืนระดบัโลกแห่งแรกและแห่งเดียว ซึง่มุ่งเนน้ที่ความพยายาม
ของมหาวิทยาลัยในการท างานร่วมกับพันธมิตรในประเด็นเรื่องความยั่ งยืน โดยจะพิจารณา
รายละเอียดความรว่มมือของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ที่น  ามาปรบัปรุง ดา้นความยั่งยืนของมหาวิทยาลยั 
นอกจากนี ้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีน เมตริก ท าหน้าที่ เป็นเครื่องมือของ
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในการจดัการความทา้ทายดา้นความยั่งยืนที่โลกที่ก าลงัเผชิญอยู่ มหาวิทยาลยั
ต่าง ๆ สามารถท างานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบเชิงลบดา้นสิ่งแวดลอ้ม (มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย, 
2560)  

โดยจุดมุ่งหมายในการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวนั้น มีอยู่  
4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อมีส่วนร่วมในวงวาทกรรมวิชาการที่ว่าด้วยความยั่งยืนในการศึกษาและ 
การสรา้งมหาวิทยาลยัสีเขียว 2) เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงในสงัคมที่มีมหาวิทยาลยัเป็น 
ผูน้  าไปสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืน 3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองดา้นความยั่งยืนของ
วิทยาเขต ส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษาทั่วโลก และ 4) เพื่อสื่อสารใหร้ฐับาล หน่วยงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
ทัง้ในประเทศ ต่างประเทศ และสงัคม ไดท้ราบถึงโครงการเก่ียวกบัความยั่งยืนในวิทยาเขต  

เกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี ค.ศ. 2019 แบ่งออกเป็น  
6 หมวดและมีการใหน้ า้หนกัคะแนนดงันี ้ 

1. สถานที่และโครงสรา้งพืน้ฐาน (SI) (ก าหนดสัดส่วนรอ้ยละ 15) 
ซึ่งประกอบดว้ย สดัส่วนของพืน้ที่เปิดโล่งต่อพืน้ที่ทั้งหมด พืน้ที่ในวิทยาเขตที่มีลักษณะเป็นป่า 
พืน้ที่ในวิทยาเขตที่ใชป้ลกูตน้ไม ้พืน้ที่ในวิทยาเขตที่ใชเ้ป็นพืน้ที่ดดูซมึน า้ สดัสว่นของพืน้ที่เปิดโลง่
ต่อจ านวนประชากรของวิทยาเขต และงบประมาณของมหาวิทยาลัยในส่วนความพยายาม 
เพื่อความยั่งยืน 

2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC) (ก าหนด
สัดส่วนรอ้ยละ 21) ซึ่งประกอบดว้ย การใชอุ้ปกรณ์ประหยัดพลังงาน การด าเนินงานโครงการ
อาคารอจัฉริยะ พลงังานทดแทนซึ่งผลิตไดใ้นวิทยาเขต สดัส่วนการใชไ้ฟฟ้าทั้งหมดต่อประชากร
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ของวิทยาเขต สดัสว่นพลงังานทดแทนที่ผลิตไดต้่อการใชพ้ลงังาน องคป์ระกอบของการด าเนินงาน
อาคารสีเขียว โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสดัส่วนคารบ์อนฟุตพริน้ทท์ัง้หมดต่อ
จ านวนประชากรของวิทยาเขต 

3. ของเสีย (WS) (ก าหนดสัดส่วนร้อยละ 18) ซึ่งประกอบด้วย 
โครงการน าของเสียในมหาวิทยาลัยกลับมาใชใ้หม่  โครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติก 
ในวิทยาเขต การบ าบัดของเสียอินทรีย์ การบ าบัดของเสียอนินทรีย์ การจัดการของเสียเป็นพิษ 
และการบ าบดัน า้เสีย 

4. น า้ (WR) (ก าหนดสดัส่วนรอ้ยละ 10) ซึ่งประกอบดว้ย โครงการ
อนุรกัษ์น า้ โครงการน าน า้เสียกลบัมาใชใ้หม่ การใชอุ้ปกรณป์ระหยดัน า้ และการใชน้  า้ที่ท  าการ
บ าบดัแลว้ 

5. การขนส่ง (TR) (ก าหนดสัดส่วนรอ้ยละ 18)  ซึ่งประกอบด้วย
สัดส่วนของยานพาหนะ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)  ต่อจ านวนประชากร บริการรถรบัส่ง
สาธารณะ นโยบายเก่ียวกับยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเท่ากับศูนย์ในวิทยาเขต จ านวน
ยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนยท์ัง้หมด (ZEV) ต่อจ านวนประชากรของวิทยาเขต อตัราส่วน
ของพืน้ที่จอดรถต่อพืน้ที่มหาวิทยาลยัทัง้หมด การลดพืน้ที่จอดรถส่วนบคุคลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
(จากปี 2016 - 2018) โครงการริเริ่มดา้นการขนส่งเพื่อลดจ านวนรถส่วนบุคคลในวิทยาเขต และ
นโยบายเก่ียวกบัรถจกัรยานและการเดินเทา้ภายในวิทยาเขต 

6. การศึกษา (ED) (ก าหนดสัดส่วนรอ้ยละ 18) ซึ่งประกอบด้วย 
สัดส่วนของรายวิชาเก่ียวกับความยั่ งยืนต่อรายวิชา/หลักสูตรทั้งหมด  สัดส่วนของทุนวิจัย 
ด้านความยั่ งยืนกับทุนวิจัยทั้งหมด การตีพิมพ์ด้านความยั่ งยืน  กิจกรรมด้านความยั่ งยืน  
องคก์รนกัศกึษาที่เก่ียวกบัความยั่งยืน และเว็บไซตเ์ก่ียวกบัความยั่งยืน  

จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงใหค้วามหมายการรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียว หมายถึง การที่นกัศึกษารบัรูแ้นวทางปฏิบตัิและคณุค่าของการเป็นมหาวิทยาลยั 
สีเขียว ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดหรือมีการรณรงค์ให้นักศึกษาได้รับรู ้  รวมทั้ง 
มีความรูส้กึวา่การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนัน้มีประโยชน ์

การวัดการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
จากการประมวลเอกสารงานวิจยั พบว่า มีผูว้ิจยัศึกษาดา้นการวดัการรบัรู ้

การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกจ านวนไม่มาก ผู้วิจัยจึงศึกษา 
จากพฤติกรรมที่มีบริบทใกลเ้คียง โดยพบว่า ภัครศั สีธิ และ วิไลพร นามวงค ์(2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง  
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อการจัดการสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนา 
สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ได้มีการวัดข้อมูลด้านการรับรูเ้ก่ียวกับยุทธศาสตร ์
การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) โดยใชแ้บบสอบถามที่มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า
แบบลิเคิรท์ (Likert scale) ซึง่มีการก าหนดระดบัการรบัรู ้5 ระดบั ไดแ้ก่ มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย 
น้อยที่สุด  โสรยา คงดิษ (2555) ได้สร้างแบบวัดการรับรู ้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  
มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” ไปจนถึง “ไม่จริงเลย” จ านวนทัง้หมด  
12 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .19 - .79 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .90  จีรวัฒน ์ศรีเทพ 
(2553) ไดส้รา้งแบบวดัการรบัรูน้โยบายดา้นความปลอดภยัในการท างานของพนกังานฝ่ายผลิตบรษัิท 
ช.มหาอาจ จ ากัด มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตัง้แต่ “มากที่สุด”  
ไปจนถึง “นอ้ยที่สดุ” จ านวนทัง้หมด 16 ขอ้ และ ปัฐมพงศ ์รตันโกศยั (2559) ไดส้รา้งแบบวดัการรบัรู ้
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้โดยวัดเก่ียวกับขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการรบัรูก้ารเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู ้มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า (rating scale) 4 ระดับ ตัง้แต่ “เห็นดว้ยมาก
ที่สดุ” ไปจนถึง “เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ” จ านวนทัง้หมด 21 ขอ้ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากบั .95  

ส าหรบังานวิจยัในครัง้นี ้การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว วดัไดจ้ากแบบ
วัดที่ผู้วิจัยสรา้งขึน้เองตามนิยามเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นแบบวัดที่ มีความเฉพาะเจาะจง  
และสอดคลอ้งกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สดุ” 
จนถึง “ไม่จรงิเลย” โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมาก ส่วนผูท้ี่
มีคะแนนนอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวกับ
พฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัพบวา่ มีผูท้ี่สนใจศกึษาการรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกจ านวนไม่มาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษา 
จากพฤติกรรมและบริบทที่ใกลเ้คียง โดยพบว่า มีทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ศึกษา 
ในบรบิทใกลเ้คียงดงัต่อไปนี ้งานวิจยัเชิงปรมิาณ เช่น ยวุดา สิงหเมธา (2554) ที่ไดศ้กึษาปัจจยัทางจิต
สังคมที่ เก่ี ยวข้องกับพฤติ กรรมส่ งเสริมสุขภาพเพื่ อป้ องกันโรคเบาหวานของบุคลากร 
ในโรงพยาบาลเทพธารนิทร ์จ านวน 273 คน พบวา่บคุลากรที่รบัรูน้โยบาย/โครงการสง่เสรมิสขุภาพของ
โรงพยาบาลเทพธารินทรส์งู มีพฤติกรรมส่งเสริมสขุภาพเพื่อป้องกนัโรคเบาหวานมากกว่าบุคลากรที่
รบัรูน้โยบาย/โครงการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลเทพธารินทรต์  ่า  และยังพบอีกว่าการรบัรู ้
นโยบาย/โครงการส่งเสริมสขุภาพของโรงพยาบาลเทพธารินทรส์ามารถรว่มท านายพฤติกรรมส่งเสริม
สขุภาพเพื่อป้องกนัโรคเบาหวานของบคุลากรในกลุ่มรวมไดร้อ้ยละ 51 โสรยา คงดิษ (2555) ไดศ้ึกษา
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ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางจิตและลกัษณะทางสงัคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานที่มีความ
รบัผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทรถยนต ์พบว่า การรบัรูน้โยบายความรบัผิดชอบต่อสังคม 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านรวม ในกลุ่มย่อย ได้แก่  
กลุม่พนกังานที่มีอายมุาก กลุม่พนกังานที่มีระยะเวลาปฏิบตัิงานมาก กลุม่พนกังานที่มีสถานภาพโสด  
(P < .05)  ภคัรศั สีธิ และ วิไลพร นามวงค ์(2558) ไดศ้กึษาเก่ียวกบัการรบัรูข้องบคุลากรมหาวิทยาลยั
แม่โจ ้ต่อยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และการมีส่วนร่วมของ
บคุลากรมหาวิทยาลยัแม่โจต้่อการจดัการสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสู่มหาวิทยาลยัสีเขียว 
(Green University) รวมถึงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นการรบัรูยุ้ทธศาสตรก์ารพฒันาและการมี
สว่นรว่มของบคุลากรในการจดัการสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสูม่หาวิทยาลยัสีเขียว (Green 
University) โดยรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรมีการรบัรูต้่อยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
สู่มหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อยู่ในระดับปานกลาง อีกทั้ง 
ยังพบว่า การศึกษาการรับรู ้ของบุคลากรต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสี เขียว  
(Green University)และการมีสว่นรว่มของบคุลากรต่อการจดัการสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา 
สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มีความสัมพันธ์กันโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ
เพียรส์นัเท่ากับ .613 และมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .00 ในดา้นงานวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น วิมลสิร ิ
เหมทานนท ์(2546) ไดศ้ึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรการท่องเที่ยว : ศึกษา
กรณีชมุชนย่านบางล าพ ูโดยศกึษาระดบัการมีสว่นรว่มของสมาชิกชมุชนในการอนรุกัษท์รพัยากรการ
ท่องเที่ยวในชุมชนย่านบางล าพู รวมทั้งปัจจัย ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนรุกัษท์รพัยากรการท่องเที่ยวในพืน้ที่ ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษามีจ านวน 30 ราย ผลการศกึษาพบว่า 
การรบัรูน้โยบายดา้นการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร การรบัรูเ้รื่องกระแสโลกในนโยบายดา้นการ 
มีส่วนร่วม ความตอ้งการรกัษาวิถีชีวิตเดิม ความตอ้งการรกัษาโบราณสถาน และระดับการรกัษา
ผลประโยชน์ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรการท่องเที่ยว 
กล่าวคือ กลุม่ตวัอย่างที่มีการรบัรูน้โยบายดา้นการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครในระดบัที่สงู มีการ
รบัรูเ้รื่องกระแสโลกในนโยบายดา้นการมีสว่นรว่มในระดบัปานกลาง มีความตอ้งการรกัษาวิถีชีวิตเดิม
ในระดบัที่สงู มีความตอ้งการรกัษาโบราณสถานในระดบัที่สงู และมีระดบัการรกัษาผลประโยชนท์ี่สงู 
จะมีสว่นรว่มมากในการอนรุกัษท์รพัยากรการท่องเที่ยวในชมุชนบางล าพ ู 

จากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ พบวา่ การรบัรู ้การรบัรูน้โยบาย/
โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ การรบัรูน้โยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เก่ียวข้องกับพฤติกรรมที่ 
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พึงปรารถนา เช่น พฤติกรรมส่งเสริมสขุภาพเพื่อป้องกนัโรคเบาหวาน พฤติกรรมการท างานที่มีความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม การมีส่วนรว่มของบุคลากรในการจดัการสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสู่
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรการ
ท่องเที่ยว ดังนั้นผูว้ิจัยคาดว่า การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมีความเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติก โดยนักศึกษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวสูงกว่า จะมีพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติกมากกวา่นกัศกึษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวต ่ากวา่ 

 
4.4 ลักษณะชีวสังคมกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 

ลกัษณะชีวสงัคมกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ประกอบดว้ย เพศ สาขาวิชา 
โดยสามารถพิจารณาไดด้งันี ้

เพศกับพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ  
เพศ เป็นลกัษณะของรา่งกายที่สามารถบ่งบอกไดว้า่บคุคลนัน้เป็นเพศชาย หรือ

เพศหญิง โดยสามารถแบ่งความแตกต่างดังกล่าวนีไ้ดจ้าก อวัยวะเพศ ฮอรโ์มน หรือลักษณะสรีระ 
ทางด้านกายภาพ ตลอดจนการรับรู ้อารมณ์ และความรูส้ึก ซึ่งเพศนั้นเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัย 
ที่ก าหนดใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกนั รวมถึงการไดร้บัการถ่ายทอดทางสงัคมที่มีลกัษณะ
แตกต่างกัน และดว้ยบทบาทที่สังคมตอ้งการใหเ้ป็น น ามาสู่การก าหนดว่าเพศหญิงและชายนั้นมี
ความแตกตา่งกนั (สายสนุีย ์อดุมนา,2541)  

จากการทบทวนงานวิจัยที่ เก่ียวข้องระหว่างเพศกับพฤติกรรมการลดขยะ
พลาสติกมีจ านวนไม่มาก ผูว้ิจัยจึงทบทวนจากพฤติกรรมที่ใกลเ้คียง พบว่า งานวิจัยของ Hasan, 
Harun, & Hock (2015) ที่ศกึษาการประยกุตท์ฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการวดัพฤติกรรมการลดการ
ใชพ้ลาสติกของนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัปตุรามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  
ปตุรามาเลเซีย ในการลดการใชพ้ลาสติก โดยใชแ้บบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแลว้และน าไปใชก้บั
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม 393 คน ของมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการรบัรู ้
ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม (PCB) แสดงความสมัพนัธส์งูสดุกับพฤติกรรมการลดการใช้
พลาสติกเม่ือเทียบกับตัวแปรอื่น ๆ นอกจากนัน้ยงัพบว่าความแตกต่างระหว่างเพศมีนัยส าคญัทาง
สถิติ โดยค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมของเพศหญิงมีค่าสงูกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเพศชาย สง่ผลใหเ้พศ
หญิงมีพฤติกรรมเชิงบวกสงูกว่าเพศชายในการลดการใชพ้ลาสติก นอกจากนี ้Hohmann et al. (2020) 
ได้ส  ารวจปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับการลดการใช้ถุงพลาสติกในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาทัศนคติ  
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ต่อการลดการใชถุ้งพลาสติก ซึ่งจากการศึกษา 
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ไดข้อ้คน้พบที่ส  าคญัคือ ปัจจัยสี่ประการของตวัแปรอิสระไดแ้ก่ เพศ เชือ้ชาติ อายุ และอาชีพ ลว้นมี
ความส าคญัเก่ียวขอ้งกบัความตัง้ใจในการลดการใชถ้งุพลาสติก  

จากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ พบว่า เพศที่ต่างกนัมีความเก่ียวขอ้ง
กับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เช่น พฤติกรรมการลดใชพ้ลาสติก การลดใชถุ้งพลาสติก ดังนั้นผูว้ิจัย 
จึงก าหนดใหเ้พศเป็นตวัแปรแบ่งกลุม่ เพื่อใชใ้นการศกึษาพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ในกลุ่มย่อย
ต่อไป 

สาขาวิชากับพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ  
สาขาวิชา เป็นหลักสูตรที่ ใช้ส  าหรับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะของ

สถาบนัการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยั เป็นแกนหลกัในการจดัหมวดหมู่องคป์ระกอบของคณะ
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยรวมไวด้ว้ยกัน โดยในแต่ละสาขานั้นจะประกอบไปดว้ยวิชา เนือ้หาความรู ้
องคป์ระกอบการศึกษาที่มีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งสามารถจ าแนกได้จากคณะของมหาวิทยาลัย 
ของแต่ละสถาบนัการศึกษานัน้ เม่ือพิจารณาตามคณะแลว้พบว่ามีการสอน เนือ้หาความรู ้ความเช่ือ 
ความรูส้กึนึกคิด ปรชัญาการศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกนัจะสามารถรวมกลุ่มอยู่ในสาขาเดียวกนั
ได ้ส าหรบัการวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจัยแบ่งกลุ่มสาขาวิชาออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) สาขาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 2) สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ 3) สาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์

จากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งระหว่างกลุ่มสาขาวิชากบัพฤติกรรมการลด
ขยะพลาสติกที่ระบถุึงความแตกต่างกนัของสาขาวิชามีจ านวนนอ้ยมาก ผูว้ิจยัจึงศกึษาจากพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ เช่น งานวิจัย ชัชนันท์ วีระฉายา (2546, น.84)  การเปิดรับสื่อ ความรู ้ทัศนคติ  
กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาในกลุ่มนิสิต ชั้นปีที่  4 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จ านวน 404 คน พบว่า ลกัษณะสว่นบคุคลดา้นคณะวิชา มีผลต่อคะแนน
ดา้นพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑอ์ย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05  เนื่องจากค่าบวกจากการทดสอบมี
ค่าเท่ากับ 3.121 และค่านัยส าคัญ (Sig) เท่ากับ .002 ซึ่งต ่ากว่า .05 ทั้งนี ้จากการวิเคราะห์ค่า
สมัประสิทธ์ิความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระดา้นคณะวิชามีคา่เท่ากบั 1.316 ซึง่มีค่าเป็นบวก สรุปไดว้่า 
กรณีที่คะแนนด้านคณะวิชามีค่าสูงขึน้ จะมีผลท าใหค้ะแนนดา้นพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สงูขึน้ตามไปดว้ย แสดงว่า คณะวิชาที่เพิ่มขึน้ สามารถพยากรณไ์ดว้่านิสิตจะมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์มากขึน้ตามไปดว้ย นอกจากนีง้านวิจัยของ จักเรศ เมตตะธ ารงค ์วรรณิดา สารีค า และ
สมชาติ ดีอุดม (2559) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(มหาวิทยาลยัสีเขียว) : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พบว่า
ขอ้มลูการมีสว่นรว่มของนกัศกึษาต่อการเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มจ าแนกตามเพศ และจ าแนกตามอายุ
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มีแนวคิดที่ไม่แตกต่างกัน แต่การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจ าแนก 
ตามระดบัชัน้ปีที่ศกึษาและจ าแนกตามสาขาวิชาที่ศกึษามีแนวคิดที่แตกต่างกนั และ ชณุหเกตมุ ์กาญ
จนกิจสกุล (2559, น. 94-111) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมของเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เยาวชนอาย ุ 
15 – 24 ปี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 403 คน  
ผลการศกึษาพบวา่ กลุม่ตวัอย่างที่มีความแตกต่างในกลุม่สาขาวิชาจะมีคะแนนเฉลี่ยในพฤติกรรมการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างค านงึถึงสิ่งแวดลอ้มแตกต่างกนั โดยเยาวชนที่ศกึษาอยู่ในกลุม่สาขาวิชา
วิทยาศาสตรส์ุขภาพและกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มีคะแนนพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างค านงึถึงสิ่งแวดลอ้มดีกวา่กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

จากการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ พบวา่ สาขาวิชามีความเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ  เช่น พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และพฤติกรรม 
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงก าหนดใหส้าขาวิชาเป็นตวัแปร
แบง่กลุม่ เพื่อใชใ้นการศกึษาพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ในกลุม่ย่อยต่อไป 

ส่วนที ่5 กรอบแนวคิดการวิจยั 
การศึกษาปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรม  

การลดขยะพลาสติกของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสีเขียว ผูว้ิจยัน าทฤษฎีปัญญาสงัคม  
(Social Cognitive Theory) ของแบนดรูา (Bandura.1986) มาประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย โดยสาระส าคัญของทฤษฎีนีเ้สนอว่ากระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษย ์(Behavioral 

Factors หรือ B) นั้น มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors 

หรือ  P) กับ  ปัจจัยสภาพแวดล้อม (Environmental Factors หรือ  E) ซึ่ งตัวแปรทั้ง  3 ตัวแปร  
จะมีลักษณะต่อเนื่ องและเช่ือมกัน เป็นระบบท าให้มีอิท ธิพลเชิงเหตุผลซึ่ งกันและกัน  
(Reciprocal Causation) ดังนั้นผู้วิจัยจึงแบ่งกลุ่มปัจจัยเป็น  2 กลุ่ม  ได้แก่  ปัจจัยด้านบุคคล  
(ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะ
พลาสติก) และปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม (การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก และการรบัรู ้
การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว) นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัไดศ้กึษาลกัษณะชีวสงัคมที่เก่ียวขอ้งบางประการ 
เพื่อเป็นตวัแปรที่ใชใ้นการวิเคราะหก์ลุ่มย่อย ซึ่งสรุปความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต่าง ๆ ดงัแสดง
ในภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคดิการวิจยั 

นิยามเชิงปฏบิัติการ 
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก หมายถึง การปฏิบัติตนที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการลด

ปริมาณการใช้พลาสติกจากการอุปโภค บริโภคในชีวิตประจ าวัน  โดยสามารถแบ่งได้เป็น  
2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก หมายถึง การแสดงออกถึงการลด
ปริมาณการใชพ้ลาสติกที่เกิดจากการอปุโภค บริโภคใหน้อ้ยลงและใชเ้ท่าที่จ  าเป็น ไดแ้ก่ เลือกใช้
สินค้าที่ มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์น้อย สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สรา้งสรรค์จากธรรมชาติ  และ
หลีกเลี่ยงถงุพลาสติก หรือ พลาสติกในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เป็นการใชเ้พียงครัง้เดียว 

การวัดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก วัดไดจ้ากแบบวัดที่ผู้วิจัย 
สร้างขึน้เองตามนิยามเชิงปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่  
“ปฏิบตัิมากที่สดุ” จนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การสรา้งขยะพลาสติกมาก ส่วนผูท้ี่มีคะแนนนอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้ง
ขยะพลาสติกนอ้ย 

 

ชีวสงัคม (เพศ,  สาขาวิชา) 
 

พฤติกรรมการลดขยะ
พลาสตกิ 

- พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้ง
ขยะพลาสติก 
- พฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่าง
คุม้ค่า 

ปัจจัยด้านบคุคล 
- ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม  
- ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ   
- เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
 

     แนวทางการเสรมิสรา้งปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศกึษา 
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2. พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า หมายถึง การแสดงออกถึงการใชป้ระโยชน์
จากพลาสติกที่มีอยู่อย่างรูคุ้ณค่า ไดแ้ก่ การน าวสัดเุหลือใชจ้ากพลาสติกมาใชซ้  า้ในรูปแบบเดิม 
การบ ารุงรกัษาสิ่งของที่ท  าจากพลาสติกให้มีอายุการใช้งานได้นานขึน้ การน าสิ่งของที่ เป็น
พลาสติกมาดัดแปลงใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ีก การน าพลาสติกไปบริจาคหรือใหผู้อ้ื่นใชต้่อ 
และคัดแยกส่วนที่ ไม่สามารถใช้งานซ ้าได้ไปขายให้ร ้านค้ารับซื ้อของเก่าเพื่ อหมุนเวียน  
เขา้สูอ่ตุสาหกรรมรีไซเคิลในการแปรรูปเป็นวตัถดุิบหรือผลิตภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ 

การวดัพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า วดัไดจ้ากแบบวดัที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้
เองตามนิยามเชิงปฏิบตัิการ มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “ปฏิบตัิมากที่สดุ” 
จนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่ามาก 
สว่นผูท้ี่มีคะแนนนอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่านอ้ย 

ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการท าความ
เข้าใจบริบทประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบประเด็นปัญหา
สิ่งแวดลอ้มได ้และมีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหบ้คุคลตื่นตัวและตระหนกักบัประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม อนัน าไปสูก่ารรกัษาสิ่งแวดลอ้มใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน 

การวดัความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม วดัไดจ้ากแบบวดัความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม  
ของ อังศินันท์ อินทรก าแหง (2562)  ซึ่งวัดได้จากองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่  ความเข้าใจ 
ในพื ้นฐานทางสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และตรวจสอบประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และ  
ความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยแบบวดัที่ผูว้ิจยัปรบัใชใ้นครัง้นี ้มีลกัษณะเป็นมาตรประเมิน
รวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” จนถึง “ไม่จรงิเลย” โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีความรอบรู ้
ดา้นสิ่งแวดลอ้มมาก สว่นผูท้ี่มีคะแนนนอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มนอ้ย 

ความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติ หมายถึง ภาวะที่บุคคลรบัรูว้่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของธรรมชาติ ไม่สามารถแบ่งแยกตนเองออกจากสิ่งแวดล้อมได้ มีการรบัรูว้่าตนเองนั้น 
มีความเช่ือมโยงกับสรรพสิ่งรอบตัว โดยตระหนักว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นล้วนมีคุณค่า  มีสิทธิ 
ที่จะด ารงชีวิตอยู่อย่างเท่าเทียมกนั และตระหนกัวา่สรรพสิ่งลว้นมีความเก่ียวโยงพึ่งพาอาศยัซึง่กนั
และกนั ตลอดจนช่วยสนบัสนนุเกือ้กลูชีวิตและความเป็นอยู่ของกนัและกนั 

การวัดความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ วัดไดจ้ากแบบวัดที่ผูว้ิจัยปรบัมาจาก 
แบบวัดความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ ของ พิณมาศ ชัยชาญทิพยุทธ (2554) ที่สรา้งและ
พัฒนามาจากงานของ Mayer & Frantz (2004) โดยมีกรอบแนวคิดมาจาก (Leopold, 1949)  
มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” จนถึง “ไม่จรงิเลย” โดยผูท้ี่มีคะแนน
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มากจะเป็นผู้ที่ มีความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติมาก ส่วนผู้ที่ มีคะแนนน้อยจะเป็นผู้ที่ มี  
ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาตินอ้ย 

เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก หมายถึง การรบัรูข้องนักศึกษาเชิงประเมินค่า 
ต่อการลดขยะพลาสติกว่าเป็นสิ่งที่ มีประโยชน์-โทษต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงมีความรูส้ึก 
ชอบ-ไม่ชอบต่อการลดขยะพลาสติก ตลอดจนเกิดความพรอ้มที่จะแสดงออกถึงการลดขยะ
พลาสติก 

การวดัเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก วดัไดจ้ากแบบวดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เองตาม
นิยามเชิงปฏิบตัิการ มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” จนถึง “ไม่จริง
เลย”  โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก ส่วนผูท้ี่มีคะแนน
นอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกนอ้ย 

การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสตกิ หมายถึง การรบัทราบขอ้มลูข่าวสารที่มีเนือ้หา
เก่ียวขอ้งกับขยะพลาสติกของนักศึกษา ผ่านทางสื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อสิ่งพิมพ ์โดยแบ่ง
องค์ประกอบได้ 2 ด้าน คือ 1) ด้านการเปิดรับข่าวสารที่ เก่ียวข้องกับขยะพลาสติก และ  
2) ดา้นการยอมรบัเนือ้หาขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัขยะพลาสติก 

การวดัการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก วดัไดจ้ากแบบวดัที่ผูว้ิจัยปรบัมาจาก
แบบวดัการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารการป้องกนัการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของ วราภรณ ์แสงอรุณ 
(2561) โดยท าการปรบัขอ้ค าถามเพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับบริบทที่เก่ียวขอ้งกับขยะ
พลาสติก ตลอดจนเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้โดยแบบวัดการเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะพลาสติก มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” ไปจนถึง 
“ไม่จรงิเลย” โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกมาก สว่นผูท้ี่มี
คะแนนนอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย 

การรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง การที่นักศึกษารบัรูแ้นวทางปฏิบัติ
และคุณค่าของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดจ้ัดหรือมีการ
รณรงคใ์หน้กัศกึษาไดร้บัรู ้รวมทัง้มีความรูส้กึวา่การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนัน้มีประโยชน  ์

การวัดการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว วัดไดจ้ากแบบวัดที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เอง  
ตามนิยามเชิงปฏิบตัิการ โดยมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” จนถึง 
“ไม่จริงเลย” โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมาก ส่วนผูท้ี่มี
คะแนนนอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย 
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สมมตฐิานในการวิจัย  
1. กลุ่มปัจจัยดา้นบุคคลและปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางสงัคม สามารถร่วมกันท านาย

พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ทัง้ดา้นรวมและดา้นย่อยของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยั  
สีเขียว ทัง้กลุม่รวมและกลุม่ที่มีชีวสงัคมตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. นักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติและการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียวมาก จะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทั้งดา้นรวมและดา้นย่อยสูงกว่ากลุ่มนักศึกษา  
ที่มีลกัษณะอื่น 

ผูว้ิจยัมีทิศทางการก าหนดสมมติฐานจากการทบทวนงานวิจยัในอดีตที่ศกึษาปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติและการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว ถึงแมว้่าจะยงั
ไม่พบหลกัฐานยืนยนัคู่ปฏิสมัพนัธ ์แต่เนื่องดว้ยตวัแปรทัง้สองตวัแปรนีเ้ป็นตวัแปรใหม่ที่ มีความ
น่าสนใจ ผูว้ิจัยจึงตอ้งการทดสอบถึงปฏิสมัพันธร์ะหว่างสองตวัแปร ซึ่งมีหลกัฐานยืนยนัในอดีต 
ที่ผ่านมาแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติกับพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา ไดแ้ก่ งานวิจยัของ Otto & Pensini (2017) ผลการวิจยัพบว่า ความรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มและ
ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ สามารถท านายความแปรปรวนของพฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยา 
โดยความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติมีความสามารถในการท านายพฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยาได ้
69% นอกจากนี ้ Barrera-Hernández et al. (2020) ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นเนื ้อเดียวกันกับ
ธรรมชาติถือเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมความยั่ งยืน และความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติ  
มีความสมัพันธก์ับพฤติกรรมความยั่งยืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และทางดา้นความสมัพันธ์
ระหว่างการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวคู่กับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ไดแ้ก่ งานวิจัยของ 
ภัครศั สีธิ และ วิไลพร นามวงค ์(2558) พบว่าการศึกษาการรบัรูข้องบุคลากรต่อยุทธศาสตร  ์
การพฒันาสู่มหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) และการมีส่วนรว่มของบคุลากรต่อการจดัการ
สิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสู่มหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) มีความสมัพนัธก์ัน
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรส์ันเท่ากับ .613 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 
นอกจากนี ้ Cobb (1969, cited in Kleese, 2001 อ้างถึงใน พิณมาศ ชัยชาญทิพยุทธ (2554)  
ยังกล่าวว่า การมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มที่เกิดขึน้กับมนุษยน์ั้น จะท าให้เกิดการ
ตระหนักรูใ้นตนเอง และการรบัรูเ้ป็นกระบวนการที่ไม่สามารถจะแยกตนเองออกจากบริบทของ
สิ่งแวดลอ้มได ้แต่เป็นพืน้ฐานที่ช่วยในการด ารงชีวิต รวมถึงความเขา้ใจถึงสัมพันธภาพที่เกิด
ขึน้กับคน สตัวแ์ละสิ่งต่าง ๆ นัน้เก่ียวขอ้งกับการรูจ้ักตัวเอง อีกทัง้ท าใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค์
และจินตนาการซึง่อธิบายไดใ้นพฒันาการดา้นสติปัญญา  
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3. นกัศกึษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก และมีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะ
พลาสติกมาก จะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทัง้ดา้นรวมและดา้นย่อยสงูกว่ากลุ่มนักศึกษา 
ที่มีลกัษณะอื่น  

ผูว้ิจัยมีทิศทางการก าหนดสมมติฐานจากการทบทวนงานวิจัยในอดีตซึ่งมีหลักฐาน 
ในอดีตพบว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการฝึกอบรมตามโครงการรุ่งอรุณที่มีพฤติกรรมการใชส้ิ่งของอย่าง
คุม้ค่ามาก เป็นผูท้ี่มีทศันคติที่ดีตอ่โครงการมากในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 4 กลุม่ เป็นผูท้ี่มีการรบัรู ้
ปทสัถานทางสงัคมสงูในกลุม่รวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม และผูท้ี่มีการรบัรูข้่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้ม
มากในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ 
พบว่าแปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธส์องทางระหว่างทศันคติที่ดีต่อโครงการฯ กบัการรบัรูข้่าวสาร
ด้านสิ่ งแวดล้อมในกลุ่มผู้ที่ มีผลการเรียนต ่ า  เม่ือเปรียบเทียบรายคู่พบผลส าคัญดังนี ้ 
1) ผูท้ี่รบัรูข้่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้มนอ้ย มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการฯมาก มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง 
การสรา้งขยะมากกว่าผูท้ี่มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการฯนอ้ย 2) ผูท้ี่มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการฯนอ้ย  
มีการรบัรูข้่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้มมาก มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะมากกวา่ผูท้ี่รบัรูข้่าวสาร
ดา้นสิ่งแวดลอ้มนอ้ย และ 3) ผูท้ี่มีทศันคติที่ดีต่อโครงการฯและรบัรูข้่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้มนอ้ย  
มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะต ่าที่สดุ (ลินดา สวุรรณดี, 2543)  
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี ้ศึกษาพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก  ของนักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัสีเขียว ผูว้ิจัยออกแบบการวิจัยแบบพหุวิธี (multimethod) ใชว้ิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
แบบสหสัมพันธ์ เชิ ง เป รียบ เที ยบ  (correlation-comparative study) และเสริมด้วยการวิจัย 
เชิงคณุภาพ ซึ่งในบทนีจ้ะกล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการก าหนดประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 
การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะห์
ขอ้มลู และการพิทกัษส์ิทธิผูใ้หข้อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ คือ นักศึกษาที่ศึกษา ในระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลยัสีเขียว โดยการจดัอนัดบัการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก UI Green Metric World 
University Ranking  โดย Universitas Indonesia (UI) ในปี ค.ศ. 2019 จ านวน 37 แห่ง ไดแ้ก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ มหาวิทยาลยันเรศวร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี มหาวิทยาลยัสยาม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยชินวัตร 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ มหาวิทยาลยัพะเยา มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลยัราชภัฏร  าไพพรรณี มหาวิทยาลยัราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัมหาสารคาม และ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (Universitas Indonesia, 2019) จ านวน
ทัง้สิน้ 617,014 คน (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม , 
2562) 
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่  1- 2 คือ 

นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสีเขียว ปีการศึกษา 2563 โดยมีเกณฑ ์
การคัดเลือกผูเ้ขา้ร่วมการวิจัย ดังนี ้  1) นักศึกษาตอ้งศึกษาในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 
สีเขียว  2) นักศึกษาต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยสีเขียวมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา  
3) ไม่เป็นนกัศึกษาที่อยู่ระหว่างพกัการเรียน ซึ่งก าหนดขนาดโดยใชส้ตูรทาโร ่ยามาเน่ (Yamane, 
1973) ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างรอ้ยละ 5 ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
คิดเป็นขั้นต ่าเท่ากับ 400 คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นตัวแทนที่ดีและป้องกันการได้รับ
แบบสอบถามกลบัไม่สมบูรณ์ จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 5 เป็นจ านวน 420 คน  
ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) ภายหลงัการเก็บขอ้มูล 
ไดก้ลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 600 คน ซึง่แต่ละขัน้ตอนมีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้แรก ใชก้ารเลือกกลุม่ตวัอย่าง โดยใชผ้ลจากการประเมินคะแนนการจดัอนัดบัการ
เป็นมหาวิทยาลัยสี เขียวโลก UI Green Metric World University Ranking ในปี ค.ศ. 2019  
ในหมวดของเสีย (WS) จ านวน 37 แห่ง จากนัน้น ามาก าหนดเป็นรอ้ยละ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
กลุม่ละเท่า ๆ กนั (รอ้ยละ 33) โดยแบ่งออกเป็น  

1) กลุม่สงู               รอ้ยละของคะแนนอยู่ที่ 67 – 100  
2) กลุม่ปานกลาง    รอ้ยละของคะแนนอยู่ที่ 34 – 66  
3) กลุม่นอ้ย            รอ้ยละของคะแนนอยู่ที่ 0 - 33  

รอ้ยละหรือเปอรเ์ซ็นต์ (Percentage or Percent) คือ สัดส่วน เม่ือเทียบต่อ 100  
สามารถท าได้โดยน า 100 ไปคูณสัดส่วนที่ต้องการหาผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นรอ้ยละ หรือ
เปอรเ์ซ็นต ์(สัดส่วน คือ ความสัมพันธ์ของจ านวนย่อยกับจ านวนรวมทั้งหมด) (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, ม.ป.ป.) 

แทนคา่ จ านวนย่อย คือ คะแนนดา้นของเสีย (WS) ของแตล่ะมหาวิทยาลยั  
จ านวนรวม คือ คะแนนเต็มดา้นของเสีย (WS) เท่ากบั 1,800 คะแนน 

สตูรการค านวณหารอ้ยละของคะแนนดา้นของเสีย (WS) คือ 
 คะแนนดา้นของเสีย (WS) ของแต่ละมหาวิทยาลยั   X  100 
                       คะแนนเต็มดา้นของเสีย (WS) 

รอ้ยละของคะแนนการจัดอนัดบัการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก UI Green Metric 
World University Ranking ในปี ค.ศ. 2019 ในหมวดของเสีย (WS) แสดงไดด้งัตาราง 2 
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ตาราง 2  รอ้ยละของคะแนนการจดัอนัดบัการเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียวโลก UI Green Metric 
World University Ranking ในปี ค.ศ. 2019 ในหมวดของเสีย (WS) 

มหาวิทยาลยัสีเขียวในประเทศไทย คะแนนดา้นของเสีย (WS) รอ้ยละของคะแนน 

กลุม่สงู (รอ้ยละ 67 – 100) 
1. จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  1,425 79 
2. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 1,350 75 
3. มหาวิทยาลยัสยาม  1,350 75 
4. มหาวิทยาลยันเรศวร   1,200 67 
5. มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 1,200 67 

กลุม่ปานกลาง (รอ้ยละ 34 – 66) 
6. มหาวิทยาลยัมหิดล 1,125 63 
7. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับรุี 

1,125 63 

8. มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์  1,050 58 
9. มหาวิทยาลยัชินวตัร  1,050 58 
10. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบรุี   

975 54 

11. มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  975 54 
12. สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร
ศาสตร ์

975 54 

13. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 975 54 
14. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง   900 50 
15. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   900 50 
16. มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรธีรรมราช  

900 50 

17. มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์  900 50 
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ตาราง 2 (ตอ่)  

มหาวิทยาลยัสีเขียวในประเทศไทย คะแนนดา้นของเสีย (WS) รอ้ยละของคะแนน 

18. มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา  

900 50 

19. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี  825 46 
20. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 825 46 
21. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ   

750 42 

22. มหาวิทยาลยัทกัษิณ  750 42 
23. มหาวิทยาลยัพะเยา   750 42 
24. มหาวิทยาลยัศิลปากร  750 42 
25. มหาวิทยาลยัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

675 38 

26. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  675 38 
27. มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

675 38 

28. มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี  675 38 
กลุม่นอ้ย (รอ้ยละ 0-33) 

29. มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 600 33 
30. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

600 33 

31. มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  600 33 
32. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้     
เจา้คณุทหารลาดกระบงั  

450 25 

33. มหาวิทยาลยัราชภฏัร  าไพพรรณี 450 25 
34. มหาวิทยาลยับรูพา  450 25 
35. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรตันโกสินทร ์ 

375 21 
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ตาราง 2  (ต่อ) 

มหาวิทยาลยัสีเขียวในประเทศไทย คะแนนดา้นของเสีย (WS) รอ้ยละของคะแนน 

36. มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 225 13 
37. มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ 0 0 

   
จากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิ ธีการ 

จบัฉลากชื่อมหาวิทยาลยัสีเขียวในแต่ละกลุม่ จ านวน กลุม่ละ 1 แห่ง ไดผ้ลดงั ภาพประกอบ 3 
กลุ่มสูง จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

กลุ่มปานกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

กลุ่มน้อย มหาวิทยาลยับรูพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

มหาวิทยาลยัสีเขียว โดยการจดัอนัดบัการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก UI Green 
Metric World University Ranking โดย Universitas Indonesia (UI) ในปี  
ค.ศ. 2019 จ านวน 37 แห่ง  

โดยใชร้อ้ยละของคะแนนการจดัอนัดบัการเป็นมหาวทิยาลยัสีเขียวโลก 
UI Green Metric World University Ranking ในปี ค.ศ. 2019 ในหมวด
ของเสีย (WS) แบง่ออกเป็น 3 กลุม่เท่า ๆ กนั  

กลุม่สงู 
จ านวน 

5 มหาวิทยาลยั 
 

กลุม่ปานกลาง 
จ านวน 

23 มหาวิทยาลยั 
 

กลุม่นอ้ย 
จ านวน 

9 มหาวิทยาลยั 
 

มหาวิทยาลยับรูพา จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

การสุม่
ตวัอย่างแบบ
ง่าย  
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ขัน้ที่สอง เม่ือไดม้หาวิทยาลัยแลว้ จึงใชว้ิธีการสุ่มแบบ Cluster Sampling โดยใช้
สาขาวิชาเป็นกลุ่ม (Cluster) โดยแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ โดยจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างในแต่ละมหาวิทยาลยัมีจ านวนเท่า ๆ คือ 140 คน ดงัตาราง   
ตาราง 3 แสดงจ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามกลุม่สาขาวิชาของมหาวิทยาลยั 
สีเขียว 

มหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา 
จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

เก็บจริง ร้อยละทีเ่กิน 

จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

สาขาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

4,539 24 28 17 

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

9,679 51 54 6 

สาขาสงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร ์

12,188 65 84 29 

รวม - 26,406 140 166 19 

 
มหาวิทยาลยั 
ศรนีครนิทร 
วิโรฒ 

 

สาขาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

4,052 24 59 146 

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

4,631 27 49 81 

สาขาสงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร ์

14,969 89 131 47 

รวม - 23,652 140 239 71 

มหาวิทยาลยั
บรูพา 

สาขาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

3,572 19 71 274 

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

7,434 39 39 0 

สาขาสงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร ์

15,824 82 85 4 

รวม - 26,830 140 195 39 
รวมทัง้สิน้ - 76,888 420 600 42.9 
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ส าหรบัความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ที่ 3 เพื่อใชค้น้หาแนวทางการเสริมสรา้งปัจจยั
ที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสีเขียว ผูว้ิจัยก าหนด 
ผูใ้หข้อ้มลูโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบตัิ จ านวน 5 คน และก าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู
เป็น 2 กลุม่ คือ  

1) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key informants) ไดแ้ก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสีเขียว 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่ไดค้ะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก  
ในระดบัมาก (71-96 คะแนน) และกลุ่มนกัศึกษาที่เป็นตวัแทนแกนน า หวัหนา้ชมรม ที่มีบทบาท
ในดา้นการรณรงคเ์พื่อลดขยะพลาสติก รวมทัง้สิน้ 3 คน เพื่อคน้หาแนวทางการเสริมสรา้งปัจจยั 
ที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ซึ่งเม่ือเก็บขอ้มูลแลว้พบว่า กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลไดใ้ห้
ขอ้มลูที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ปรากฏประเด็นเพิ่มเติมหรือแปลกใหม่ไปจากเดิม ทัง้นีก้ลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลนั้นเป็นผูรู้ข้อ้มูลนั้นดีที่สุด (Information rich case) อธิบายไดจ้ากต าแหน่งประธาน
ชมรมนัน้ มีหนา้ที่ในการดแูล สอดสอ่ง รวมถึงใหก้ารสนบัสนนุคนในชมรม อีกทัง้ยงัมีความใกลช้ิด
และรบัรูถ้ึงพฤติกรรมของเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอ้ง ๆ ในชมรมเป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัเป็นตน้แบบและ
เป็นกระบอกเสียงใหก้ับคนในชมรม จึงสามารถถ่ายทอดเรื่องราว แนวทางการเสริมสรา้ง หรือ
ขอ้มลูที่เป็นประโยชนส์  าหรบัตอบความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ที่ 3 ไดเ้ป็นอย่างดี 

2) กลุ่มผูบ้ริหารและคณาจารย ์ที่ไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการดา้นการลดขยะ
พลาสติก หรือ ด าเนินการขับเคลื่อนในการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มในมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน  
ซึ่งเป็นผูรู้ข้อ้มลูนัน้ดีที่สดุ (Information rich case) มีประสบการณใ์นดา้นการท างานและปฏิบตัิ
หนา้ที่ในการด าเนินการเพื่อลดขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถถ่ายทอดเรื่องราว แนวทาง
เสรมิสรา้งพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกในระดบันโยบาย เพื่อใชเ้ป็นตน้แบบ และเป็นแนวปฏิบตัิ
เพื่อสง่เสรมิพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกใหเ้กิดขึน้ภายในมหาวิทยาลยั  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ที่ 1 - 2 ประกอบดว้ย
แบบวดัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกและปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 7 ตอน  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามลกัษณะชีวสงัคมของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  
กลุม่สาขาวิชา และมหาวิทยาลยั 
ตอนที่ 2 แบบวดัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
ตอนที่ 3 แบบวดัความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 
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ตอนที่ 4 แบบวดัความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
ตอนที่ 5 แบบวดัเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก 
ตอนที่ 6 แบบวดัการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 
ตอนที่ 7 แบบวดัการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
 

สว่นการตอบความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ที่ 3 ใชแ้บบสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง  
เพื่อคน้หาแนวทางการเสรมิสรา้งปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศกึษา 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ผูว้ิจยัก าหนดกระบวนการสรา้งและพฒันาเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งของตวัแปรท่ีศกึษา 
2. ก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการที่ใชใ้นการวิจยัแต่ละตวัแปร 
3. สรา้งตารางก าหนดลกัษณะ (Table of Specification) โดยการจ าแนกขอ้ค าถาม

ตามนิยามเชิงปฏิบตัิการที่ใชใ้นการวิจยัแต่ละตวัแปร ก าหนดรูปแบบและสรา้งขอ้ค าถาม 
4. เสนอเครื่องมือวดัฉบบัรา่งที่ใชใ้นการวิจยัต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์เพื่อ

ตรวจตอบความเที่ยงตรงเชิงปรากฏ (Face Validity) ของเครื่องมือวดั 
5. ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์
6. น าเครื่องมือวัดที่ผ่านการปรบัปรุงแก้ไขไปตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิง

เนือ้หา (Content Validity) โดยผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความเขา้ใจในด้าน 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาที่ตอ้งการวดัเป็นอย่างดี เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หาในแบบวดั
แต่ละฉบับว่าสามารถวัดได้ถูกต้อง ตรงตามจุดประสงค์ของเนือ้หาที่วัด มีเนือ้หาครอบคลุม  
ตามนิยามเชิงปฏิบัติการหรือไม่ ภาษาและส านวนถ้อยค าของข้อความมีความเหมาะสมกับ  
กลุม่ตวัอย่างหรอืไม ่จ านวน 6 ท่าน แบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่ละ 3 ท่าน โดยกลุม่ที่ 1 พิจารณาแบบวดั
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก แบบวดัเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และแบบวัดการรบัรู ้
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กลุ่มที่ 2 พิจารณาแบบวัดความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อม  แบบวัด 
ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ และแบบวดัการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก จากนัน้น า
ขอ้มลูที่ไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) โดยคดัเลือกขอ้ค าถามที่มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 (สวุิมล ติรกานนัท,์ 2550, น. 166) หลงัจากนัน้ปรบัปรุงแบบวดั
ใหเ้ป็นมาตรฐานก่อนน าไปทดลองใช ้
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7 . น า เค รื่ อ ง มื อ วัดที่ ผ่ าน การป รับ ป รุงแก้ ไขแล้ว ไปทดลองใช้  (Try out)  
กับนักศึกษาที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน จากนั้นท าการวิเคราะห์ค าถามรายข้อ  
(Item analysis) เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกโดยหาค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนน
รวมที่ปรบัแก ้(Corrected Item-Total Correlation) โดยคดัขอ้ค าถามที่มีค่าดงักล่าวเป็นบวกและ
มีค่าตัง้แต่ .20 ขึน้ไป (สุวิมล ติรกานันท ,์ 2550, น. 153) หากต ่ากว่า .20 แต่มีเนือ้หาสอดคลอ้ง
และท าใหโ้ครงสรา้งนิยามเชิงปฏิบตัิการสมบูรณ์ ผูว้ิจยัไดมี้การปรบัปรุงขอ้ค าถามใหช้ดัเจนและ
คดัเลือกไว ้

8. ท าการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) เป็นการวิเคราะหห์าค่าสมัประสิทธ์ิครอน
บาคแอลฟ่า (Cronbach's alpha coefficient) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งภายในของแบบวัด
โดยค่าสมัประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟ่าที่ยอมรบัไดต้อ้งมากกว่า 0.70 ขึน้ไป อย่างไรก็ดี นันนาลลี 
Nunnally (1967 as cited in Streiner, 2003, p. 103 อา้งถึงใน หนึ่งฝัน พุทธธรรมวงศ ์(2564) 
แนะน าว่า ในกรณีของแบบวัดท่ีพัฒนาขึน้ใหม่ ค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟ่าระหว่าง  
0.50 - 0.60 ให้ถือว่ายอมรบัได้ แต่ทั้งนีค้่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟ่าไม่ควรสูงเกิน 0.90 
เนื่องจากอาจสะทอ้นถึงความซ า้ซอ้นของขอ้ค าถามในแบบวดั (Streiner 2003 อา้งถึงใน หนึ่งฝัน 
พทุธธรรมวงศ,์ 2564) 

เครื่องมือการวิจัยที่ใชใ้นการวดัตัวแปรเพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจัยขอ้ที่ 1 – 2 
ครั้งนี ้ ประกอบด้วยเครื่องมือวัดที่ผู้วิจัยสรา้งขึน้ใหม่ตามนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร  
และปรบัจากแบบวัดที่ใชใ้นงานวิจัยอื่น โดยเครื่องมือที่ใชใ้นขัน้ตอนการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ 
เป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็นแบบสอบถามลักษณะชีวสังคมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และแบบวัด จ านวน 6 แบบวัด ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก  
(ฉันกับการลดขยะพลาสติก)  แบบวดัความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม (ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม
ของฉนั)  แบบวดัความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ (ฉนักบัธรรมชาติรอบ ๆ ตวั) แบบวดัเจตคติที่
ดีต่อการลดขยะพลาสติก (ความคิดของฉันต่อการลดขยะพลาสติก) แบบวดัการเปิดรบัข่าวสาร
ด้านขยะพลาสติก (การติดตามข่าวสารขยะพลาสติกของฉัน) และแบบวัดการรับรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (มหาวิทยาลัยสีเขียวของฉัน) และเครื่องมือที่ใชใ้นขั้นตอนการเก็บขอ้มูล 
เชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้ง โดยมีประเด็นค าถามเพื่อคน้หาแนวทาง 
การเสรมิสรา้งปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศกึษา แบ่งออกเป็น 2 ชดุ 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ “กลุ่มนักศึกษา” และแบบสัมภาษณ์ “กลุ่มผู้บริหาร และคณาจารย์” 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ไดแ้ก่ เพศ กลุม่สาขาวิชา และมหาวิทยาลยั 
ตวัอย่างแบบสอบถามขอ้มลูทั่วไป 

เพศ   .............1) ชาย       .......... 2) หญิง   
สาขาวิชา   .............1) สาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

   ............2) สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
   ............3) สาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์

มหาวิทยาลยั .............1) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
                                  .............2) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

                            ............3) มหาวิทยาลยับรูพา 
 

แบบวัดพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก เป็นแบบวดัการปฏิบตัิตนที่สะทอ้นให้
เห็นถึงการลดปริมาณการใชพ้ลาสติกจากการอุปโภค บริโภคในชีวิตประจ าวัน มีลักษณะเป็น
มาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “ปฏิบตัิมากที่สดุ” จนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” จ านวนขอ้ค าถาม 
ที่สรา้งขึน้ จ านวน 18 ข้อ เม่ือน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสีเขียว จ านวน 50 คน จงึคดัเลือกไวใ้ชจ้รงิ จ านวน 16 ขอ้ มีค่าความสมัพนัธร์ะหวา่ง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .22 ถึง .59 และมีค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟ่าเท่ากับ .86 โดยแบ่งพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก และพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า  

1) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสร้างขยะพลาสติก หมายถึง การแสดงออก
ถึงการลดปริมาณการใช้พลาสติกที่เกิดจากการอุปโภค บริโภคให้น้อยลงและใช้เท่ าที่จ  าเป็น   
ได้แก่  เลือกใช้สินค้าที่ มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์น้อย สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สร้างสรรค์ 
จากธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงถงุพลาสติก หรือ พลาสติกในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เป็นการใชเ้พียงครัง้เดียว
โดยวดัไดจ้ากแบบวดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เองตามนิยามเชิงปฏิบตัิการ มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวม
ค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “ปฏิบตัิมากที่สดุ” จนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม จ านวน 10 ขอ้ 
มีค่าความสมัพันธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .15  ถึง .65 และมีค่าความ
เช่ือมั่นแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .80 
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ตวัอย่างแบบวดัพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก  
0.  ฉนัใชแ้กว้น า้สว่นตวัส าหรบัใสน่  า้แทนการซือ้น า้ที่เป็นขวดพลาสติก 
..............      .............          .............         .............        ..............      ................. 

                             ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก   ปฏิบตัิปานกลาง  ปฏิบตัินอ้ย  ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ  ไม่ปฏิบตัิเลย 

1. ฉนัน ากลอ่งใสอ่าหารไปซือ้อาหารที่รา้นอาหาร 
..............      .............          .............         .............        ..............      ................. 

                             ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก   ปฏิบตัิปานกลาง  ปฏิบตัินอ้ย  ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ  ไม่ปฏิบตัิเลย 

เกณฑ์การให้คะแนน หากข้อความเป็นบวก ผู้ที่ ตอบจะได้คะแนน  
6 ถึง 1 คะแนน จากค าตอบ “ปฏิบัติมากท่ีสุด” จนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” ตามล าดับ หากเป็นขอ้ความ 
ทางลบ ผู้ที่ตอบจะได้คะแนนในทิศทางตรงกันข้าม โดยผู้ที่ มีคะแนนมากจะเป็นผู้ที่ มีพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกมาก ส่วนผูท้ี่มีคะแนนนอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การสรา้งขยะพลาสติกนอ้ย ซึ่งการแบ่งกลุ่มคะแนนมาก คะแนนนอ้ย ผูว้ิจยัพิจารณาโดยใชค้่าเฉลี่ย
ของคะแนนพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก 

2) พฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า หมายถึง การแสดงออกถึงการใช้
ประโยชนจ์ากพลาสติกที่มีอยู่อย่างรูค้ณุค่า ไดแ้ก่ การน าวสัดเุหลือใชจ้ากพลาสติกมาใชซ้  า้ในรูป
แบบเดิม การบ ารุงรกัษาสิ่งของที่ท  าจากพลาสติกใหมี้อายุการใชง้านไดน้านขึน้ การน าสิ่งของที่
เป็นพลาสติกมาดดัแปลงใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ีก การน าพลาสติกไปบรจิาคหรือใหผู้อ้ื่นใชต้่อ 
และคัดแยกส่วนที่ไม่สามารถใช้งานซ า้ได้ไปขายให้รา้นค้ารบัซือ้ของเก่าเพื่อหมุนเวียนเข้าสู่
อตุสาหกรรมรีไซเคิลในการแปรรูปเป็นวตัถดุิบหรือผลิตภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ โดยวดัไดจ้ากแบบวดั
ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เองตามนิยามเชิงปฏิบตัิการ มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ 
“ปฏิบตัิมากที่สดุ” จนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” จ านวน 6 ขอ้ มีค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้ 
กบัคะแนนรวมอยู่ระหวา่ง .46 ถึง .71 และมีคา่ความเช่ือมั่นแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .81  

ตวัอย่างแบบวดัพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า 
0. ฉนัน าขวดน า้พลาสติกที่ดื่มหมดแลว้มาใชป้ระโยชนใ์นรูปแบบอื่น 
..............       .............        .............         .............        ..............       ................. 

                              ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก  ปฏิบตัิปานกลาง  ปฏิบตัินอ้ย  ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ  ไม่ปฏิบตัิเลย 

1. ฉนัรวบรวมขยะพลาสติกเพื่อไปบรจิาคใหห้น่วยงานหรือองคก์รที่รบัขยะ  
พลาสติกเหลา่นีไ้ปใชป้ระโยชน ์
..............       .............        .............         .............        ..............       ................. 

                              ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก  ปฏิบตัิปานกลาง  ปฏิบตัินอ้ย  ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ  ไม่ปฏิบตัิเลย 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน หากขอ้ความเป็นบวก ผูท้ี่ตอบจะไดค้ะแนน 6 ถึง 1 
คะแนน จากค าตอบ “ปฏิบัติมากท่ีสุด” จนถึง “ไม่ปฏิบัติเลย” ตามล าดับ หากเป็นขอ้ความทางลบ  
ผูท้ี่ตอบจะไดค้ะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติก
อย่างคุ้มค่ามาก ส่วนผู้ที่ มีคะแนนน้อยจะเป็นผู้ที่ มีพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าน้อย  
ซึ่งการแบ่งกลุ่มคะแนนมาก คะแนนนอ้ย ผูว้ิจยัพิจารณาโดยใชค้่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใช้
พลาสติกอย่างคุม้ค่า 

 
แบบวัดความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการวัดเก่ียวกับความสามารถของ

นกัศึกษาในการท าความเขา้ใจบรบิทประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม สามารถวิเคราะหแ์ละตรวจสอบ
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้มได ้และมีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม เพื่อให้บุคคลตื่นตัวและ
ตระหนักกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม อันน าไปสู่การรกัษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่ง ยืน 
โดยผูว้ิจัยปรบัมาจากแบบวัดความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม ของ อังศินันท ์อินทรก าแหง (2562)  
ที่มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในพืน้ฐานทางสิ่งแวดลอ้ม การวิเคราะหแ์ละตรวจสอบ
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม และความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม มีลักษณะเป็นมาตรประเมิน 
รวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม จ านวน 14 ข้อ  
มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .34 ถึง .74 และมีค่า  
ความเชื่อมั่นแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .88 

ตวัอย่างแบบวดัความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 
0. ฉนัเขา้ใจถึงสาเหตทุี่จะท าใหเ้กิดปัญหาสิ่งแวดลอ้มรอบตวั 
............        .............        .............         .............        ..............      ............. 

                               จรงิที่สดุ     จรงิ         คอ่นขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไม่จรงิ      ไม่จรงิ        ไม่จรงิเลย 

1. เม่ือฉนัไดร้บัขอ้มลูใหม่ ๆ ถึงวิธีปอ้งกนัปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ฉนัมกัวิเคราะห ์
และตรวจสอบแหลง่ที่มาของขอ้มลูนัน้ ก่อนที่จะตดัสินวา่ท าไดจ้รงิ 
............        .............        .............         .............        ..............      ............. 

                               จรงิที่สดุ     จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไม่จรงิ      ไม่จรงิ        ไม่จรงิเลย 

เกณฑ์การให้คะแนน หากข้อความเป็นบวก ผู้ที่ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 
คะแนน จากค าตอบ “จรงิที่สดุ” จนถึง “ไม่จรงิเลย” ตามล าดบั หากเป็นขอ้ความทางลบ ผูท้ี่ตอบจะได้
คะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มมาก สว่นผู้
ที่มีคะแนนนอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มนอ้ย ซึ่งการแบ่งกลุม่คะแนนมาก คะแนนนอ้ย 
ผูว้ิจยัพิจารณาโดยใชค้่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 
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แบบวัดความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติ  เป็นการวดัเก่ียวกับภาวะที่บุคคล
รบัรูว้่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ไม่สามารถแบ่งแยกตนเองออกจากสิ่งแวดล้อมได ้  
มีการรบัรูว้่าตนเองนัน้มีความเช่ือมโยงกบัสรรพสิ่งรอบตวั โดยตระหนกัว่าสรรพสิ่งเหล่านัน้ลว้นมี
คุณค่า มีสิทธิที่จะด ารงชีวิตอยู่อย่างเท่าเทียมกัน และตระหนักว่าสรรพสิ่งลว้นมีความเก่ียวโยง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนช่วยสนับสนุนเกือ้กูลชีวิตและความเป็นอยู่ของกันและกัน  
โดยผูว้ิจัยปรบัมาจากแบบวดัความเป็นเนือ้เดียวกันกบัธรรมชาติ ของ พิณมาศ ชัยชาญทิพยุทธ 
(2554) ที่พัฒนามาจากงานของ Mayer & Frantz (2004) โดยมีกรอบแนวคิดมาจาก (Leopold, 
1949) มีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า  6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม จ านวน 12 ขอ้ มีคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมอยู่
ระหวา่ง .35 ถึง .77 และมีคา่ความเช่ือมั่นแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .87 

ตวัอย่างแบบวดัความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ   
0. ฉนัเห็นวา่ตวัฉนันัน้มาจากธรรมชาติและประกอบดว้ยธรรมชาติ ไม่อาจ 
แบง่แยกออกจากกนัได ้
............        .............        .............         .............        ..............       ............. 

                               จรงิที่สดุ     จรงิ         คอ่นขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไม่จรงิเลย 

1. ฉนัเคารพในสิทธิในการด ารงอยู่ของสิ่งแวดลอ้มธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต 
ทัง้หลาย 
............        .............        .............         .............        ..............       ............. 

                               จรงิที่สดุ     จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไม่จรงิเลย 

เกณฑ์การให้คะแนน หากข้อความเป็นบวก ผู้ที่ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 
คะแนน จากค าตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดบั หากเป็นขอ้ความทางลบ ผูท้ี่ตอบจะได้
คะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติมาก 
สว่นผูท้ี่มีคะแนนนอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาตินอ้ย ซึ่งการแบ่งกลุม่คะแนนมาก 
คะแนนนอ้ย ผูว้ิจยัพิจารณาโดยใชค้่าเฉลี่ยของคะแนนความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 

 
แบบวัดเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก เป็นการวัดเก่ียวกับการรบัรูข้อง

นักศึกษาเชิงประเมินค่าต่อการลดขยะพลาสติกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์-โทษต่อตนเองและผูอ้ื่น 
รวมถึงมีความรูส้กึชอบ-ไม่ชอบต่อการลดขยะพลาสติก ตลอดจนเกิดความพรอ้มที่จะแสดงออกถึง
การลดขยะพลาสติก โดยวดัไดจ้ากแบบวดัเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เอง
ตามนิยามเชิงปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงที่สุด” จนถึง  
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“ไม่จริงเลย” ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม จ านวน 23 ขอ้ มีค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบั
คะแนนรวมอยู่ระหวา่ง .36 ถึง .76 และมีคา่ความเช่ือมั่นแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .92 

ตวัอย่างแบบวดัเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก 
0. หากตอ้งการใหร้ะบบนิเวศดีขึน้ ตอ้งเริม่ตน้จากการลดปรมิาณการใช ้
พลาสติก 
............        .............        .............         .............        ..............       ............. 

                               จรงิที่สดุ     จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไม่จรงิเลย 

1. ฉนัภมูิใจที่ใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ท  าจากพลาสติกจนกวา่จะช ารุด 
............        .............        .............         .............        ..............       ............. 

                               จรงิที่สดุ     จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไม่จรงิเลย 

เกณฑ์การให้คะแนน หากข้อความเป็นบวก ผู้ที่ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 
คะแนน จากค าตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดบั หากเป็นขอ้ความทางลบ ผูท้ี่ตอบจะได้
คะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก 
สว่นผูท้ี่มีคะแนนนอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกนอ้ย ซึ่งการแบ่งกลุ่มคะแนนมาก 
คะแนนนอ้ย ผูว้ิจยัพิจารณาโดยใชค้่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติท่ีดีต่อการลดขยะพลาสติก 

 
การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก เป็นการวัดเก่ียวกับการรบัทราบขอ้มูล

ข่าวสารที่มีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบัขยะพลาสติกของนกัศึกษา ผ่านทางสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อ
สิ่งพิมพ ์โดยแบง่องคป์ระกอบได ้2 ดา้น คือ 1) ดา้นการเปิดรบัข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัขยะพลาสติก 
และ 2) ดา้นการยอมรบัเนือ้หาขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัขยะพลาสติก วดัไดจ้ากแบบวดัที่ผูว้ิจยัปรบัมา
จากแบบวดัการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารการป้องกนัการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ วราภรณ ์แสง
อรุณ (2561) โดยท าการปรบัปรุงขอ้ค าถามเพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับรบิทที่เก่ียวขอ้งกบั
ขยะพลาสติก ตลอดจนเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้โดยแบบวดัการเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะพลาสติก มีลกัษณะเป็นมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จรงิที่สดุ” ไปจนถึง 
“ไม่จริงเลย” ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม จ านวน 8 ขอ้ มีค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับ
คะแนนรวมอยู่ระหวา่ง .45 ถึง .76 และมีคา่ความเช่ือมั่นแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .87  
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ตวัอย่างแบบวดัการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 
0. ฉนัพดูคยุเก่ียวกบัการลดขยะพลาสติกกบักลุม่เพื่อน หรือบคุคลรอบขา้ง 
............        .............        .............         .............        ..............       ............. 

                               จรงิที่สดุ     จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไม่จรงิเลย 

1.  เม่ือฉันไดร้บัเกร็ดความรูจ้ากการประชาสมัพันธ์เรื่องการลดขยะพลาสติก  
         ฉนัจะถ่ายทอดใหค้นรอบขา้งฟัง 

............        .............        .............         .............        ..............       ............. 
                               จรงิที่สดุ     จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไม่จรงิ      ไม่จรงิ         ไม่จรงิเลย 

เกณฑ์การให้คะแนน หากข้อความเป็นบวก ผู้ที่ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 
คะแนน จากค าตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดบั หากเป็นขอ้ความทางลบ ผูท้ี่ตอบจะได้
คะแนนในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก
มาก ส่วนผูท้ี่มีคะแนนนอ้ยจะเป็นผูท้ี่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย ซึ่งการแบ่งกลุ่ม
คะแนนมาก คะแนนน้อย ผู้วิจัยพิจารณาโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการเปิดรบัข่าวสารด้านขยะ
พลาสติก 

 
การรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นการวัดเก่ียวกับการที่นักศึกษารบัรู ้

แนวทางปฏิบัติ และคุณค่าของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย  
ไดจ้ดัหรือมีการรณรงคใ์หน้ักศึกษาไดร้บัรู ้รวมทัง้มีความรูส้ึกว่าการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนัน้  
มีประโยชน ์วดัไดจ้ากแบบวดัที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เองตามนิยามเชิงปฏิบตัิการ มีลกัษณะเป็นมาตร
ประเมินรวมค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” ประกอบดว้ยข้อค าถาม จ านวน  
13 ขอ้ มีค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .56 ถึง .84 และมีค่า
ความเช่ือมั่นแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .95 

ตวัอย่างแบบวดัการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
0. มหาวิทยาลยัของฉนัใหค้วามส าคญักบัการจดักิจกรรมเพื่อสง่เสรมิ 
สิ่งแวดลอ้ม เช่น กิจกรรมการลดขยะพลาสติก 
............        .............        .............         .............        ..............      ............. 

                               จรงิที่สดุ     จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไม่จรงิ      ไม่จรงิ        ไม่จรงิเลย 
 

1.  การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวช่วยใหภ้าพลกัษณข์องมหาวิทยาลยัของฉนัดีขึน้ 

............        .............        .............         .............        ..............      ............. 
                               จรงิที่สดุ     จรงิ         ค่อนขา้งจรงิ    คอ่นขา้งไม่จรงิ      ไม่จรงิ        ไม่จรงิเลย 
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เกณฑ์การให้คะแนน หากข้อความเป็นบวก ผู้ที่ตอบจะได้คะแนน 6 ถึง 1 
คะแนน จากค าตอบ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ตามล าดบั หากเป็นขอ้ความทางลบ ผูท้ี่ตอบจะได้
คะแนนในทิศทางตรงกันขา้ม โดยผูท้ี่มีคะแนนมากจะเป็นผูท้ี่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว
มาก ส่วนผู้ที่มีคะแนนน้อยจะเป็นผู้ที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวน้อย ซึ่งการแบ่งกลุ่ม
คะแนนมาก คะแนนนอ้ย ผูว้ิจัยพิจารณาโดยใชค้่าเฉลี่ยของคะแนนการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว 

 
ส าหรบัเครื่องมือการวิจยัที่ใชต้อบความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ที่ 3 คือ แบบสมัภาษณ์

แนวทางการเสรมิสรา้งปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศกึษา มีลกัษณะ
เป็นแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง (Semi-structured interview guide) ซึ่งกระบวนการสรา้งและ
พฒันาเครื่องมือ ผูว้ิจัยเริ่มตน้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง จากนัน้น ามาร่าง
เป็นแนวค าถามสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง พรอ้มกรอบการสรา้งแนวค าถามสมัภาษณ ์จากนัน้
น า ไป ให้ผู้ เ ช่ี ย วชาญ ด้านการวิจัย เชิ งคุณ ภาพและด้าน สิ่ งแวดล้อม  จ านวน  3 ท่ าน  
ตรวจใหข้อ้เสนอแนะ และน าขอ้สงัเกตจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรบัปรุง และน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู 

แนวค าถามสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้งเพื่อค้นหาแนวทางการเสริมสรา้งปัจจัย  
ที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ชุด ตามกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
ซึง่มีตวัอย่างขอ้ค าถามดงันี ้

1) นกัศึกษา มหาวิทยาลยัสีเขียว ซึ่งแบ่งเป็น  2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัศึกษาที่ไดค้ะแนน
จากแบบวดัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกในระดบัมาก และกลุ่มนกัศึกษาที่มีบทบาท หรือเป็น
ตวัแทนแกนน า หวัหนา้ชมรมที่มีบทบาทในดา้นการรณรงคเ์พื่อลดขยะพลาสติก  

ตัวอย่างแนวค าถามสัมภาษณ ์“กลุ่มนักศึกษา” 
ประเด็นที่ 1 เพื่อท าความเขา้ใจพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 

1.1 เม่ือพดูถึงการลดขยะพลาสติก นกัศกึษานกึถึงอะไร 
1.2 เม่ืออยู่ที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาท าอะไรบ้างที่ช่วยลดขยะพลาสติก 

ที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั 
ประเด็นที่ 2  เพื่อหาค าอธิบายถึงสาเหตุของการลดขยะพลาสติกและคน้หา 

แนวทางการเสรมิสรา้งปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศกึษา 
2.1 “ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม” 

2.1.1 เม่ือได้ยินค าว่า ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม นึกถึงอะไร 
ความหมายวา่อย่างไร 
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2.1.2 ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มมากหรือนอ้ย มีผลต่อการลดขยะ
พลาสติกไดม้ากกวา่กนั 

2.1.3 ใหอ้ธิบายว่าท าไมนกัศึกษาที่มี “ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม” 
มาก จงึลดขยะพลาสติกมากกวา่นกัศกึษาที่มี “ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม” นอ้ย   

2.1.4 จากการที่นักศึกษามีความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
น ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหต้วัเองมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกอย่างไร (ท าอะไร ท าอย่างไร เพราะอะไร) 

2.1.5 นักศึกษาคิดว่าจะท าอย่างไรให้คนในมหาวิทยาลัยมีความ 
รอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 

 
2) กลุ่มผู้บริหาร และคณาจารยท์ี่ไดร้บัมอบหมายให้ด าเนินการดา้นการลดขยะ

พลาสติก หรือ ด าเนินการขับเคลื่อนในการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มในมหาวิทยาลัย  ทั้งนีเ้พื่อใหไ้ด ้
แนวทางการเสรมิสรา้งพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกในระดบันโยบาย  

ตัวอย่างแนวค าถามสัมภาษณ ์“กลุ่มผู้บริหาร และคณาจารย”์ 
ประเด็นที่ 1 เพื่อคน้หาแนวทางการเสริมสรา้งปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม 

การลดขยะพลาสติกของนกัศกึษา 
1.1 ท่านคิดว่าจะท าอย่างไรให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

มีความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 
1.2 ท่านคิดว่าจะท าอย่างไรให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

มีเจตคติท่ีดีต่อการลดขยะพลาสติก 
1.3 ท่านคิดว่าจะท าอย่างไรให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาต ิ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูแบ่งเป็น 2 ช่วง ดงันี ้

ช่วงที่  1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่  
1 - 2 กบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสีเขียว โดยมีขัน้ตอนในการ
เก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

1. ติดต่อกับทางสถาบันอุดมศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามในระยะเวลาที่ก าหนด โดยจดัท าหนังสือขออนุญาต
เก็บขอ้มลูจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงคณบดีหรือผูบ้รหิารฝ่ายกิจการ



  91 

นกัศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะหใ์ชส้ถานที่เก็บขอ้มลู
และกลุม่ตวัอย่าง 

2. ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามผ่านระบบกูเกิลฟอรม์ (Google Forms) 
ใหก้ลุม่ตวัอย่าง เพื่อใชส้  าหรบัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3. เม่ือได้รับหนังสืออนุญาตเป็นที่ เรียบรอ้ยจากสถาบันต้นสังกัดของกลุ่ม
ตวัอย่าง ผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อ ประสานงานกบัเจา้หนา้ที่เพื่อขอความอนเุคราะหป์ระชาสมัพนัธ์
แบบสอบถามออนไลน์ที่ผู้วิจัยจัดท าขึน้ผ่านระบบกูเกิลฟอรม์ (Google Forms) เพื่อให้กลุ่ม
ตวัอย่างตอบแบบสอบถาม พรอ้มทัง้ชีแ้จงรายละเอียดของการเก็บขอ้มลูและนดัหมายระยะเวลา
การสง่ขอ้มลูกลบัคืน 

4. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถามแต่ละฉบับ  
โดยการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์  มาจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
วิเคราะหต์่อไป 

ช่วงที่ 2 เม่ือไดข้อ้คน้พบจากผลการศึกษาเชิงปริมาณ ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการคน้หา  
แนวทางการเสริมสรา้งปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษา  
เพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ที่ 3 โดยมีขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

1. ผู้วิจัยประสานงานและติดต่อกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อแนะน าตัว เล่าถึงความ  
มุ่งหมายของการวิจยัและขออนญุาตนดัหมายวนั เวลาในการสมัภาษณ ์

2. ผูว้ิจัยจัดท าหนังสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงคณบดีหรือผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่ เป็น
หน่วยงานของผูใ้หข้อ้มลูเพื่อขอความอนเุคราะหใ์ช้สถานที่เก็บขอ้มลูและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

3. เม่ือถึงวันนัดหมาย ก่อนที่จะเริ่มการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ  
ขออนุญาตในการบันทึกเสียงและภาพที่เก่ียวข้องกับบริบทต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ  
ในขัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้มลู จากนัน้ผูว้ิจยัเริ่มตน้ท าความรูจ้กัและสรา้งสมัพนัธภาพที่ดีกบัผูใ้ห้
ข้อมูล เพื่อสรา้งบรรยากาศให้เกิดความคุ้นเคยและเป็นกันเอง โดยเริ่มต้นจากการพูดคุยถึง 
เรื่องทั่ ว ๆ ไป จากนั้นจึงเข้าสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวค าถามที่มุ่งค้นหาแนวทางการ
เสรมิสรา้งปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศกึษา ในขณะเดียวกนัมีการ
สงัเกตควบคู่ไปดว้ย ภายหลงัจากนัน้จึงด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ดว้ยวิธีการวิเคราะห์
ขอ้มลูเชิงเนือ้หาตอ่ไป 
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การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจยัครัง้นีมี้กระบวนการการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปในการวิเคราะหข์อ้มูลที่ไดร้บัจากกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการทางสถิติ โดยการวิเคราะห์
ขอ้มลูแบง่ออกเป็น 3 ตอน คือ การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตอบสมมติฐาน
การวิจยั (เพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ที่ 1 และขอ้ที่ 2) และการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใช้
วิธีการเชิงคณุภาพ (เพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ที่ 3) ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะหข์อ้มลู
และวิธีการทางสถิติ ดงัตอ่ไปนี ้

การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ที่ 1 - 2 
1.  วิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐานโดยใชส้ถิติพรรณนา โดยการวิเคราะหข์อ้มลูส่วนนี ้

เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูโดยสถิติบรรยาย เพื่ออธิบายขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างและตวัแปรที่ใช้
ในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ปัจจยัดา้นบคุคล ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

2.  การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติอา้งอิง 
2.1 วิเคราะห์ค่าอ านาจการท านายโดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

แบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression  Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 
2.2 วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance) 

เม่ือพบปฏิสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จะเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู ่ดว้ยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffe’) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 – 3 

สว่นการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ที่ 3 เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content Analysis) เพื่ออธิบายแนวทางการเสริมสรา้งปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศกึษา  

การพทิกัษส์ิทธิผู้ใหข้้อมูล 
 

ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยค านึงถึงการด าเนินการเก่ียวกับการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล  
โดยผ่านคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาโครงการวิจัยที่ท  าในมนุษย์ จากมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรบัรอง SWUEC/X/G-356/2563 ผูว้ิจัยพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง  
โดยการแนะน าตวัและชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอนการวิจยั พรอ้มทัง้ขอความ
ร่วมมือในการรวบรวมขอ้มูล ตลอดจนชีแ้จงสิทธ์ิที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเขา้ร่วมหรือสามารถ
ปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมในครัง้นี ้ได้ ทั้งนี ้ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจะไม่มีการเปิดเผยให้เกิด 
ความเสียหายแก่กลุ่มตัวอย่างที่ท  าการวิจัยในครัง้นี ้ส  าหรบัดา้นการน าเสนอขอ้มูล อภิปราย
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ผลการวิจยั และเขียนรายงานการวิจัย ผูว้ิจัยน าเสนอในภาพรวม โดยขอ้มลูและค าตอบทัง้หมด 
ถูกปกปิดเป็นความลบั และน าขอ้มลูมาใชใ้นการวิเคราะหผ์ลการศึกษาในภาพรวมของการวิจัย
เท่านัน้   
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยดา้นบุคคลและสภาพแวดลอ้มทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม  

การลดขยะพลาสติกของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นการวิจัยแบบพหุวิธี 
(multimethod) โดยใช้วิ ธีการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ (correlational-
comparative study) มีวัตถุประสงคเ์พื่อคน้หาตัวท านายส าคัญและอ านาจการท านายของปัจจัย
ดา้นบุคคลและปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางสังคมที่ เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
ทัง้ดา้นรวมและดา้นย่อยของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสีเขียว ทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มที่มี 
ชีวสังคมต่างกัน และศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดา้นบุคคลและสภาพแวดลอ้มทางสังคม 
ที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทัง้ดา้นรวมและดา้นย่อยของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสีเขียวที่มีชีวสงัคมต่างกนั นอกจากนีผู้ว้ิจยัเสรมิดว้ยการวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อคน้หา
แนวทางการเสริมสรา้งปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษา 
ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัสีเขียว 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างและตวัแปร ดว้ยสถิติพืน้ฐาน

ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรท่ีศกึษา 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน แบ่งเป็น 

2.1 ผลการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของตัวแปรพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกและดา้นย่อย 2 ดา้น ไดแ้ก่  
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก และพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า 
ด้วยตัวท านาย 2 กลุ่ม ร่วมกัน คือ 1) กลุ่มปัจจัยด้านบุคคล 3 ตัวแปร ได้แก่ ความรอบรู ้
ด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ  และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก 
และ 2) กลุ่มปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม 2 ตัวแปร ไดแ้ก่ การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะ
พลาสติก และการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว รวมทัง้สิน้ 5 ตวัแปร 

2.2 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance) 
ของคะแนนพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกและดา้นย่อย 2 ดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการ
สรา้งขยะพลาสติก และพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ทีละดา้น โดยพิจารณาตวัแปรอิสระ
ทีละ 2 ตวัแปร คือ ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ และการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
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2.3 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance) 
ของคะแนนพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกและดา้นย่อย 2 ดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการ
สรา้งขยะพลาสติก และพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ทีละดา้น โดยพิจารณาตวัแปรอิสระ
ทีละ 2 ตวัแปร คือ เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

ตอนที่ 3 แนวทางการเสริมสรา้งปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
ของนกัศกึษา แต่ละสว่น มีสาระส าคญัดงันี ้

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร 
ส าหรบัในส่วนนีเ้ป็นการน าเสนอขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร โดยใชส้ถิติ 

พืน้ฐาน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยนี ้มุ่ งศึกษาในกลุ่มตัวอย่ างที่ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสีเขียว ปีการศึกษา 2563 ในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยับูรพา มีจ านวนทั้งสิน้ 600 คน  
ซึง่มีขอ้มลูทั่วไป ปรากฏดงัตาราง 4 

ตาราง 4 ลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง (n = 600)  

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 155 25.8 
หญิง 445 74.2 
รวม 600 100 
สาขาวชิา   
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 158 26.3 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 142 23.7 
สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ 300 50.0 
รวม 600 100 
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จากตาราง 4 พบว่า นักศึกษาปริญญาตรี จ านวน 600 คน เป็นเพศหญิงมากกว่า 
เพศชาย (รอ้ยละ 74.2 และ 25.8 ตามล าดับ) ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาสังคมศาสตรแ์ละ
มนษุยศาสตรม์ากที่สดุ (รอ้ยละ 50) รองลงมาไดแ้ก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (รอ้ยละ 26.3 และ 23.7 ตามล าดบั) 

 

ลักษณะของตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย  
ลกัษณะของตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัยแบ่งเป็น ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการลด

ขยะพลาสติก ประกอบไปด้วย 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก  
และพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า และกลุ่มตัวแปรอิสระ คือ กลุ่มปัจจัยด้านบุคคล 
ประกอบไปดว้ย 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
และเจตคติที่ ดีต่อการลดขยะพลาสติก  และกลุ่ม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม  
ประกอบไปด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ การเปิดรบัข่าวสารด้านขยะพลาสติก และการรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียว ซึง่แต่ละตวัแปรมีค่าเฉลี่ย และรายละเอียดตา่ง ๆ ดงันี ้(ตาราง 5) 
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พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก หมายถึง การปฏิบัติตนที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึง 
การลดปริมาณการใชพ้ลาสติกจากการอปุโภค บริโภคในชีวิตประจ าวนั ซึ่งครอบคลมุพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก และพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า มีช่วงคะแนนอยู่
ระหว่าง 33 – 96 คะแนน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  69.89 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  10.93  
โดยนกัศึกษาที่ไดค้ะแนนระหว่าง 33   -  70  คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกนอ้ย  
มีจ านวน 308 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.3  ส่วนนกัศึกษาที่ไดค้ะแนนระหว่าง 71-96 คะแนน จดัเป็น 
ผูท้ี่มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมาก มีจ านวน 292 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.7 หากพิจารณา 
ตามพฤติกรรมย่อยทัง้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสร้างขยะพลาสติก หมายถึง 
การแสดงออกถึงการลดปริมาณการใชพ้ลาสติกที่เกิดจากการอุปโภค บริโภคใหน้อ้ยลงและใช้
เท่าที่จ  าเป็น  ได้แก่  เลือกใช้สินค้าที่ มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์น้อย สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่สรา้งสรรคจ์ากธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงถงุพลาสติก หรือ พลาสติกในรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการใช้
เพียงครัง้เดียว มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 18 – 60 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.32 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 6.99 โดยนักศึกษาที่ไดค้ะแนนระหว่าง 18-43 คะแนน จัดเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกนอ้ย มีจ านวน 299 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.8 ส่วนนักศึกษา 
ที่ไดค้ะแนนระหว่าง 44 - 60 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก
มาก มีจ านวน 301 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.2 และ พฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า 
หมายถึง การแสดงออกถึงการใชป้ระโยชนจ์ากพลาสติกที่มีอยู่อย่างรูคุ้ณค่า ไดแ้ก่ การน าวัสดุ
เหลือใชจ้ากพลาสติกมาใชซ้  า้ในรูปแบบเดิม การบ ารุงรกัษาสิ่งของที่ท  าจากพลาสติกใหมี้อายุ  
การใช้งานได้นานขึน้ การน าสิ่งของที่เป็นพลาสติกมาดัดแปลงให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก  
การน าพลาสติกไปบริจาคหรือให้ผู้อื่นใชต้่อ และคัดแยกส่วนที่ไม่สามารถใช้งานซ า้ไดไ้ปขาย  
ใหร้า้นคา้รบัซือ้ของเก่าเพื่อหมุนเวียนเขา้สู่อุตสาหกรรมรีไซเคิลในการแปรรูปเป็นวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่  มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 6 - 36 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.54 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.20 โดยนกัศึกษาที่ไดค้ะแนนระหว่าง 6 - 27 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มี
พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่านอ้ย มีจ านวน 339 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.5 ส่วนนกัศึกษา 
ที่ได้คะแนนระหว่าง 28 - 36 คะแนน จัดเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่ามาก  
มีจ านวน 261 คน คิดเป็นรอ้ยละ  43.5 

ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการ 
ท าความเขา้ใจบริบทประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม สามารถวิเคราะหแ์ละตรวจสอบประเด็นปัญหา
สิ่งแวดลอ้มได ้และมีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหบ้คุคลตื่นตวัและตระหนกักบัประเด็น
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ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม อนัน าไปสู่การรกัษาสิ่งแวดลอ้มใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 
27 - 84  คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.43  โดยนักศึกษาที่ได้
คะแนนระหว่าง 27 - 66  คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มนอ้ย มีจ านวน 286 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 47.70 ส่วนนกัศึกษาที่ไดค้ะแนนระหว่าง 67 - 84 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีความรอบรู้
ดา้นสิ่งแวดลอ้มมาก มีจ านวน 314 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.30 

ความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติ หมายถึง ภาวะที่บุคคลรบัรูว้่าตนเอง 
เป็นสว่นหนึ่งของธรรมชาติ ไม่สามารถแบ่งแยกตนเองออกจากสิ่งแวดลอ้มได ้มีการรบัรูว้่าตนเอง
นั้นมีความเช่ือมโยงกับสรรพสิ่งรอบตัว โดยตระหนักว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นล้วนมีคุณค่า  มีสิทธิ 
ที่จะด ารงชีวิตอยู่อย่างเท่าเทียมกนั และตระหนกัวา่สรรพสิ่งลว้นมีความเก่ียวโยงพึ่งพาอาศยัซึง่กนั
และกัน ตลอดจนช่วยสนับสนุนเกื ้อกูลชีวิตและความเป็นอยู่ของกันและกัน  มีช่วงคะแนน 
อยู่ระหว่าง  38 - 72 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 63.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.55   
โดยนกัศกึษาที่ไดค้ะแนนระหว่าง 38 - 63 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ
นอ้ย มีจ านวน 279 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.50 ส่วนนกัศึกษาที่ไดค้ะแนนระหว่าง 64 - 72 คะแนน 
จดัเป็นผูท้ี่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติมาก มีจ านวน 321 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.50  

เจตคติทีด่ต่ีอการลดขยะพลาสตกิ หมายถึง การรบัรูข้องนกัศกึษาเชิงประเมิน
ค่าต่อการลดขยะพลาสติกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์-โทษต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงมีความรูส้ึก 
ชอบ-ไม่ชอบต่อการลดขยะพลาสติก ตลอดจนเกิดความพรอ้มที่จะแสดงออกถึงการลดขยะ
พลาสติก มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 46 - 138 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 117.33 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 14.81 โดยนักศึกษาที่ไดค้ะแนนระหว่าง 46 - 117 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีเจตคติ 
ที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกน้อย มีจ านวน 290 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.30  ส่วนนักศึกษาที่ได้
คะแนนระหว่าง 118 - 138 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก มีจ านวน 
310 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.70 

การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก หมายถึง การรบัทราบขอ้มูลข่าวสาร 
ที่มีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบัขยะพลาสติกของนกัศึกษา ผ่านทางสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อสิ่งพิมพ ์
โดยแบ่งองคป์ระกอบได ้2 ดา้น คือ 1) ดา้นการเปิดรบัข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกับขยะพลาสติก และ  
2) ด้านการยอมรบัเนือ้หาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับขยะพลาสติก  มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 8 - 48  
คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.49  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.52 โดยนักศึกษาที่ไดค้ะแนน
ระหว่าง 8 - 34 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย มีจ านวน 295 คน 
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คิดเป็นรอ้ยละ 49.20 ส่วนนกัศึกษาที่ไดค้ะแนนระหว่าง 35 - 48 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีการเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะพลาสติกมาก มีจ านวน 305 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.80 

การรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง การที่นักศึกษารบัรูแ้นวทาง
ปฏิบตัิ และคุณค่าของการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลยัไดจ้ัดหรือ 
มีการรณรงคใ์หน้กัศึกษาไดร้บัรู ้ รวมทัง้มีความรูส้กึว่าการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนัน้มีประโยชน์ 
มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 17 - 78 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 61.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
10.83 โดยนักศึกษาที่ ได้คะแนนระหว่าง 17 - 61 คะแนน จัดเป็นผู้ที่ มีการรับ รู ้การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวน้อย มีจ านวน 275 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.80 ส่วนนักศึกษาที่ได้คะแนน
ระหว่าง 62 - 78 คะแนน จดัเป็นผูท้ี่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมาก มีจ านวน  325 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 54.20 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน  
ส าหรับในส่วนนี ้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression  Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 และผลการวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนสองทาง (Two-way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 – 3 ผูว้ิจยัน าเสนอ
ผลการวิเคราะหเ์ป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 

2.1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) เพื่อตอบสมมติฐานขอ้ที่ 1  
2.2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง  (Two-way Analysis of Variance)  

เพื่อตอบสมมติฐานขอ้ที่ 2  
2.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง  (Two-way Analysis of Variance)  

เพื่อตอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 แต่ละสว่นมีสาระส าคญัดงันี ้
 
2.1 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) เพือ่ตอบสมมตฐิานข้อที ่1  
การวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้ เป็นการแสวงหาตัวท านายส าคัญและปริมาณ 

การท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก และรายดา้น 2 ดา้น ซึ่งไดแ้ก่ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การสรา้งขยะพลาสติก และพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า  สถิติที่ใชค้ือ การวิเคราะห ์
การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยใชต้ัวแปรอิสระ  
5 ตวัแปร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) กลุ่มปัจจยัดา้นบุคคล ประกอบดว้ยตวัท านาย 
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3 ตัวแปร ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ และเจตคติที่ดี  
ต่อการลดขยะพลาสติก  2) กลุ่มตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม  ประกอบด้วย  
ตวัท านาย 2 ตวัแปร คือ การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก และการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยั 
สีเขียว  

ในการวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู ตวัแปรอิสระแต่ละตวัตอ้งไม่สมัพนัธก์นัใน
ระดบัสงู กล่าวคือ ความสมัพนัธร์ะหว่างตัวแปรอิสระไม่ควรสงูเกิน 0.8  (Devore, J. & Peck, R. 
1993 อา้งถึงใน อรพรรณ พงศป์ระยูร 2559) เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาที่เรียกว่าความสมัพนัธพ์หุร่วม
เชิ ง เส้น  (Multicollinearity) ดั งนั้ น ก่ อนการวิ เค ราะห์ก ารถดถอยพหุ คูณ แบบขั้น ตอน  
ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหส์ัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ ดว้ยวิ ธีสหสัมพันธ์แบบ 
เพียรส์นั (Pearson's Product Moment Correlation) ปรากฏผลดงั ตาราง 6  
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จากตาราง 6 แสดงค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรส์ัน ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
ข้อตกลงเบื ้องต้นเก่ียวกับปัญหาภาวะพหุร่วมเชิงเส้น (Multicollinearity) ในการวิเคราะห ์
การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวแปรอิสระมีค่าสหสัมพันธ์ 
อยู่ระหว่าง .288 ถึง .660 ซึ่งมีค่าสหสมัพนัธไ์ม่เกิน .8 ดงันัน้ จึงไม่มีปัญหาความสมัพนัธพ์หุรว่ม
เชิงเสน้ (Multicollinearity) สามารถท าการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูได ้ 

 
ในส่วนถัดไป เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

เพื่อตอบสมมติฐานขอ้ 1 ที่ว่า “กลุม่ปัจจยัดา้นบคุคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม สามารถ
รว่มกนัท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ทัง้ดา้นรวมและดา้นย่อยของนกัศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสีเขียว ทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสงัคมต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05” การวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนนีก้ระท าทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ที่แบ่งตามลกัษณะ 
ชีวสังคม 2  ตัวแปร คือ 1) เพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง และ 2) สาขาวิชา ได้แก่ สาขา
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ 
ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหเ์ป็น 3 สว่นย่อย ไดแ้ก่  

2.1.1 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนเพื่อท านายพฤติกรรมการ
ลดขยะพลาสติกทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย โดยใชต้วัแปรกลุม่ปัจจยัดา้นบคุคล ไดแ้ก่ ความรอบ
รูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก  
และตวัแปรกลุ่มปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ไดแ้ก่ การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 
และการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวเป็นตวัท านาย 

2.1.2 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนเพื่อท านายพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใชต้วัแปรกลุ่มปัจจยัดา้นบุคคล 
ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ และเจตคติที่ดีต่อการลด
ขยะพลาสติก และตวัแปรกลุ่มปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ไดแ้ก่ การเปิดรบัข่าวสารดา้น
ขยะพลาสติก และการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวเป็นตวัท านาย 

2.1.3 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนเพื่อท านายพฤติกรรมการ
ใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใชต้ัวแปรกลุ่มปัจจัยดา้นบุคคล ไดแ้ก่ 
ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะ
พลาสติก และตวัแปรกลุม่ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ไดแ้ก่ การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะ
พลาสติก และการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวเป็นตวัท านาย แต่ละสว่นมีสาระส าคญัดงันี ้
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2.1.1 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อท านายพฤติกรรม
การลดขยะพลาสติกทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านบุคคล 
ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ และเจตคติทีด่ีต่อ
การลดขยะพลาสติก และตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่  
การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก และการ รับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
เป็นตัวท านาย  

ตาราง 7 คา่รอ้ยละการท านายและล าดบัความส าคญัของตวัท านายตา่ง ๆ ของตวัแปรอิสระ  
5 ตวัแปร ที่มีต่อพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 

กลุ่ม 
จ านวน
คน 

ตัว
ท านาย
ส าคัญ 

R2 
 
Adjusted 

R2 
F b Beta t a SE 

กลุม่รวม 600 1 
3 
2 

.44 .44 154.54* .66, 
.17, 
-.19 

.57, 

.23, 
-.13 

14.49*, 
5.34*,  
-3.49* 

19.10 3.17 

ชาย 155 1 .43 .43 115.33* .78 .66 10.74* 16.90 4.89 

หญิง 445 1 
3 
2 

.44 .44 117.14* .64, 
.19, 
-.20 

.56, 

.25, 
-.14 

12.62*, 
5.27*, 
-3.16* 

18.75 3.80 

วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

158 1 
2 
3 

.33 .31 24.88* .61,  
-.35, 
.14 

.53,  
-.27, 
.22 

6.43*, 
-3.14*, 
2.41* 

35.82 6.30 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

142 1 .37 .36 80.34* .66 .60 8.96* 25.96 4.95 

สงัคมศาสตร ์
และมนษุย 
ศาสตร ์

300 1 
3 

.51 .51 157.11* .68, 
.18 

.57, 
.21 

11.53*, 
4.31* 

4.22 4.07 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
หมายเหต ุ: ตวัท านาย 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
1. หมายถึง  ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม          2. หมายถึง ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 

 3. หมายถึง เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก   4. หมายถึง การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสตกิ 
 5. หมายถึง การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
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เม่ือน าคะแนนพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก มาท าการวิเคราะหก์ารถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (ตาราง 7) พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรส าคัญที่ ท  านายพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม  
เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก  และความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ สามารถรว่มท านาย
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก  ได้ร ้อยละ 44  โดยตัวแปรที่ เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่  
ความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อม (ค่าเบต้า .57) รองลงมาคือ เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก  
(ค่าเบตา้ .23) และความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ (ค่าเบตา้ -.13) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตัวแปรส าคัญที่ท  านายพฤติกรรมการลดขยะ
พลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม สามารถท านาย
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 43 โดยมีตัวแปรที่เขา้ท านายเพียง 1 ตัวแปร ไดแ้ก่ 
ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม (ค่าเบตา้ .66)  

เม่ือพิจารณา ในกลุ่มเพศหญิง ตัวแปรส าคัญที่ท  านายพฤติกรรมการลดขยะ
พลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม เจตคติที่ดี  
ต่อการลดขยะพลาสติก  และความเป็นเนือ้เดียวกันกบัธรรมชาติ สามารถรว่มท านายพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติก ได้รอ้ยละ 44 โดยตัวแปรที่ เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ ความรอบรู ้
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม (ค่าเบตา้ .56) รองลงมาคือ เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก (ค่าเบตา้ .25)  
และความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ (ค่าเบตา้ -.14) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณา ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ตัวแปรส าคัญที่ท  านาย
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้น
สิ่งแวดล้อม ความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติ  และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก  
สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 33 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายอนัดบั
แรก ได้แก่ ความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อม (ค่าเบต้า .53) รองลงมาคือ ความเป็นเนื ้อเดียวกัน 
กบัธรรมชาติ (ค่าเบตา้ -.27) และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก (ค่าเบตา้ .22) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณา ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตวัแปรส าคญัที่ท  านาย
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้น
สิ่งแวดล้อม สามารถท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก  ได้ร ้อยละ 37 โดยมีตัวแปร 
ที่เขา้ท านายเพียง 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม (ค่าเบตา้ .60)  

เม่ือพิจารณา ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ตัวแปรส าคัญ 
ที่ท  านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ไดแ้ก่ ความรอบรู้
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ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก  สามารถรว่มท านายพฤติกรรมการลดขยะ
พลาสติก ไดร้อ้ยละ 51 โดยตัวแปรที่เขา้ท านายอันดับแรก ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม  
(ค่าเบตา้ .57) รองลงมาคือ เจตคติท่ีดีต่อการลดขยะพลาสติก (ค่าเบตา้ .21)   

จากการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรที่เขา้สู่สมการท านายเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 
รองลงมา ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ 
ตามล าดบั 

 

2.1.2 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อท านายพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงการสร้างขยะพลาสติกทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่ม
ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาต ิ
และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
ทางสังคม ได้แก่ การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก และการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวเป็นตัวท านาย 

ตาราง 8 คา่รอ้ยละการท านายและล าดบัความส าคญัของตวัท านายตา่ง ๆ ของตวัแปรอิสระ  
5 ตวัแปร ที่มีต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย  

กลุ่ม 
จ านวน
คน 

ตัว
ท านาย
ส าคัญ 

R2 
Adjusted 

R2 
F b Beta t a SE 

กลุม่รวม 600 1 
4 

.34 .34 151.72* .36, 
.13 

.48, 
.14 

10.78*, 
3.18* 

15.38 1.65 

ชาย 155 1 .34 .33 77.75* .43 .58 8.82* 13.81 3.32 
หญิง 445 1 

4 
.34 .34 115.64* .34, 

.16 
.46, 
.18 

9.03*, 
3.46* 

15.61 1.89 

วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

158 1 
2 

.24 .23 24.53* .42,  
-.19 

.56,  
-.21 

6.94*,  
-2.65* 

27.33 4.29 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

142 1 
4 

.33 .32 34.85* .27, 
.20 

.39, 
.23 

3.83*, 
2.31* 

18.64 3.18 

สงัคมศาสตร ์
และมนษุย 
ศาสตร ์

300 1 
3 

.41 .41 102.72* .40, 
.09 

.52, 
.18 

9.53*, 
3.22* 

6.28 2.88 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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หมายเหต ุ: ตวัท านาย 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
1. หมายถึง  ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม          2. หมายถึง ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 

 3. หมายถึง เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก   4. หมายถึง การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสตกิ 
 5. หมายถึง การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
 

เม่ือน าคะแนนพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก  มาท าการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (ตาราง 8) พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรส าคัญ 
ที่ท  านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม และการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก สามารถรว่มท านาย
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 34 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายอนัดบัแรก 
ได้แก่ ความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อม (ค่าเบต้า .48) รองลงมาคือ การเปิดรับข่าวสารด้านขยะ
พลาสติก (ค่าเบตา้ .14)  

เม่ือพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตัวแปรส าคัญที่ท  านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การสรา้งขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 
สามารถท านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 34 โดยมีตวัแปรที่เขา้
ท านายเพียง 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม (ค่าเบตา้ .58)  

เม่ือพิจารณา ในกลุ่มเพศหญิง ตวัแปรส าคญัที่ท  านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การสรา้งขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 
และการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้ง
ขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 34 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 
(ค่าเบตา้ .46) รองลงมาคือ การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก (ค่าเบตา้.18)  

เม่ือพิจารณา ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ตัวแปรส าคัญที่ท  านาย
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่  
ความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อม และความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติ  สามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 24 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายอนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม (ค่าเบตา้ .56) รองลงมา คือ ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
(ค่าเบตา้ -.21) 

เม่ือพิจารณา ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตวัแปรส าคญัที่ท  านาย
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่  
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ความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อม และการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก สามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 33 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายอนัดบัแรก 
ได้แก่ ความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อม (ค่าเบต้า .39) รองลงมาคือ การเปิดรับข่าวสารด้านขยะ
พลาสติก (ค่าเบตา้ .23) 

เม่ือพิจารณา ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ ตัวแปรส าคัญ 
ที่ท  านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก สามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 41 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายอนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม (ค่าเบตา้ .52) รองลงมาคือ เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก 
(ค่าเบตา้ .18)   

จากการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
สามารถสรุปไดว้่า ตัวแปรที่เข้าสู่สมการท านายเป็นตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มของปัจจัยดา้นบุคคล  
และปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคม โดยตัวแปรในกลุ่มของปัจจัยดา้นบุคคลที่ถูกคัดเลือก 
เข้าสู่สมการเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ เจตคติที่ดีต่อ 
การลดขยะพลาสติก และความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ ส่วนตัวแปรในกลุ่มของ ปัจจัย 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมที่ถกูคดัเลือกเขา้สูส่มการ คือ การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก  

 
2.1.3 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อท านายพฤติกรรม

การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้าน
บุคคล ได้แก่  ความรอบรู้ด้านสิ่ งแวดล้อม ความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาต ิ 
และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และตัวแปรกลุ่มปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
ทางสังคม ได้แก่ การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก และการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวเป็นตัวท านาย 
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ตาราง 9 ค่ารอ้ยละการท านายและล าดบัความส าคญัของตวัท านายตา่ง ๆ ของตวัแปรอิสระ 5 ตวั
แปร ที่มีต่อพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 

กลุ่ม 
จ านวน
คน 

ตัว
ท านาย
ส าคัญ 

R2 
Adjusted 

R2 
F b Beta t a SE 

กลุม่รวม 600 1 
3 
2 

.37 .36 113.99* .26, 
.09, 
-.07 

.47, 

.25, 
-.10 

11.38*, 
5.51*, 
-2.38* 

3.30 1.60 

ชาย 155 1 .39 .39 97.55* .35 .62 9.88* 3.08 2.35 
หญิง 445 1 

3 
.35 .34 116.31* .24, 

.08 
.44, 
.21 

9.41*, 
4.47* 

1.65 1.76 

วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

158 1 
3 
2 

.29 .27 20.41* .23, 
.09, 
-.12 

.42, 

.28, 
-.19 

4.91*, 
3.05*, 
-2.22* 

9.64 3.06 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

142 1 
3 
2 

.31 .30 21.08* .21, 
.11, 
-.12 

.38, 

.34, 
-.18 

3.79*, 
3.07*, 
-1.99* 

6.88 3.19 

สงัคมศาสตร ์
และมนษุย 
ศาสตร ์

300 1 
3 

.43 .43 113.38* .28, 
.08 

.51, 
.22 

9.49*, 
4.04* 

-2.07 2.05 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
หมายเหต ุ: ตวัท านาย 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
1. หมายถึง  ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม          2. หมายถึง ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 

 3. หมายถึง เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก   4. หมายถึง การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสตกิ 
 5. หมายถึง การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
 

เม่ือน าคะแนน พฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า มาท าการวิเคราะห ์
การถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน (ตาราง 9) พบว่า ในกลุ่มรวม ตวัแปรส าคญัที่ท  านายพฤติกรรม
การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ได้แก่ ความรอบรูด้้าน
สิ่งแวดล้อม  เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติ  
สามารถรว่มท านายพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 37 โดยตวัแปรที่เขา้ท านาย
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม (ค่าเบตา้ .47) รองลงมาคือ เจตคติที่ดีต่อการลดขยะ
พลาสติก (คา่เบตา้ .25)  และความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ (ค่าเบตา้ -.10) ตามล าดบั 
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เม่ือพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตวัแปรส าคญัที่ท  านายพฤติกรรมการใชพ้ลาสติก
อย่างคุม้ค่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม สามารถ
ท านายพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า ได้รอ้ยละ 39 โดยมีตัวแปรที่ เข้าท านายเพียง  
1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม (ค่าเบตา้ .62)  

เม่ือพิจารณา ในกลุม่เพศหญิง ตวัแปรส าคญัที่ท  านายพฤติกรรมการใชพ้ลาสติก
อย่างคุม้ค่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม และเจตคติ 
ที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 
35 โดยตวัแปรที่เขา้ท านายอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม (ค่าเบตา้ .44) รองลงมา
คือ เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก (คา่เบตา้ .21)   

เม่ือพิจารณา ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ตัวแปรส าคัญที่ท  านาย
พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้น
สิ่งแวดล้อม เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติ  
สามารถรว่มท านายพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 29 โดยตวัแปรที่เขา้ท านาย
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม (ค่าเบตา้ .42) รองลงมาคือ เจตคติที่ดีต่อการลดขยะ
พลาสติก (ค่าเบตา้ .28)  และความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ (ค่าเบตา้ -.19)ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณา ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตวัแปรส าคญัที่ท  านาย
พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้น
สิ่งแวดล้อม เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติ  
สามารถรว่มท านายพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 31 โดยตวัแปรที่เขา้ท านาย
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม (ค่าเบตา้ .38) รองลงมาคือ เจตคติท่ีดีต่อการลดขยะ
พลาสติก (ค่าเบตา้ .34)  และความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ (ค่าเบตา้ -.18) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณา ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ ตัวแปรส าคัญ 
ที่ท  านายพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่  
ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก สามารถรว่มท านายพฤติกรรม
การใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 43 โดยตัวแปรที่เขา้ท านายอันดับแรก ไดแ้ก่ ความรอบรู้
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม (ค่าเบตา้ .51) รองลงมาคือ เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก (คา่เบตา้ .22)  

จากการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรที่เขา้สู่สมการท านายเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 
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รองลงมา ได้แก่ เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ 
ตามล าดบั 

 
2.2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง  (Two-way Analysis of 

Variance) เพือ่ตอบสมมตฐิานข้อที ่2  
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 

ของคะแนนพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก และรายดา้น 2 ดา้น ซึ่งไดแ้ก่ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การสรา้งขยะพลาสติก และพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า โดยมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร  
คือ ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ และการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว  

การวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนนีก้ระท าทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 5 กลุม่ โดยแบ่งตาม
ลกัษณะชีวสังคม 2  ตัวแปร คือ 1) เพศ ไดแ้ก่ เพศชาย และเพศหญิง และ 2) สาขาวิชา ไดแ้ก่ 
สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตรแ์ละ
มนษุยศาสตร ์ผลการวิเคราะหข์อ้มลู แบ่งออกเป็น 3 สว่นย่อยไดแ้ก่ 

2.2.1 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการลด
ขยะพลาสติกของนักศึกษาที่ มีความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติ  และการรับรู ้การเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียว 

2.2.2 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกของนกัศกึษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ  และการรบัรู ้
การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

2.2.3 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการใช้
พลาสติกอย่างคุม้ค่าของนักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ  และการรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียว แต่ละสว่นมีสาระส าคญัดงันี ้

 
 
 

 
 

 



  112 

2.2.1 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติกของนักศึกษาที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติ และการรับรู้
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤตกิรรมการลดขยะพลาสติกตาม
ระดบัความเป็นเนือ้เดยีวกนักบัธรรมชาติและการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวที่แตกต่างกนั 
ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย (ตอนท่ี1) และค่าเฉลี่ยของพฤตกิรรมการลดขยะพลาสติกตามระดบั 
ของตวัแปรอิสระในอิทธิพลเด่ียว (ตอนที่ 2) 

 (ตอนท่ี 1) 

กลุม่ 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเอฟ  

% ท านาย 
ความเป็น
เนือ้เดียวกนั
กบัธรรมชาติ 

(ก) 

การรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยั 

สีเขียว  
(ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 600 20.528* 31.840* 1.211 10.0 
เพศ 
ชาย 

 
155 

 
4.837* 

 
16.334* 

 
1.356 

 
14.6 

หญิง 445 14.350* 17.520* <1 7.8 

สาขาวชิา 
วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

 
158 

 
<1 

 
2.278 

 
<1 

 
.7 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

142 
 

4.834* 8.220* 11.583* 15.3 

สงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร ์

300 14.120* 26.210* <1 13.3 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 (ตอนท่ี 2) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของ 
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
กลุม่ที่มี

ค่าเฉลี่ยมาก 
กลุม่ที่มี

ค่าเฉลี่ยนอ้ย 
กลุ่มรวม - ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 

- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
มาก = 71.380 
มาก = 71.864 

นอ้ย = 67.434 
นอ้ย = 66.950 

เพศ 

ชาย - ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาก = 70.041 
มาก = 71.718 

นอ้ย = 66.035 
นอ้ย = 64.357 

หญิง - ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาก = 71.894 
มาก = 72.090 

นอ้ย = 68.152 
นอ้ย = 67.955 

สาขาวชิา 

วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

- ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาก = 71.190 
มาก = 71.726 

นอ้ย = 69.792 
นอ้ย = 69.255 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

- ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาก = 71.081 
มาก = 71.623 

นอ้ย = 67.518 
นอ้ย = 66.976 

สงัคมศาสตร ์
และมนษุยศาสตร ์

- ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาก = 71.654 
มาก = 72.533 

นอ้ย = 66.806 
นอ้ย = 65.927 

 

 

 

 



  114 

ตาราง 11 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ตามระดบัความ
เป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติและการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวในกลุม่สาขาวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จ านวน 142 คน 

ความเป็น
เนือ้เดียวกนั
กบัธรรมชาต ิ

การรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยั 

สีเขียว 
n Code ค่าเฉลี่ย 

11 
(67.95) 

12 
(67.08) 

21 
(66.00) 

มาก มาก 43 22 76.16 8.21* 9.08* 10.16* 
นอ้ย นอ้ย 42 11 67.95 - 0.87 1.95 
นอ้ย มาก 36 12 67.08  - 1.08 
มาก นอ้ย 21 21 66.00   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการลด 
ขยะพลาสติกของนักศึกษาที่ มีความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติ  และการรับรู ้การเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียวแตกตา่งกนั ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 5 กลุม่ (ตาราง 10) พบวา่ 

1) กลุ่มรวม ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติกได้รอ้ยละ 10.0 โดยพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมัพันธแ์บบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 
ทีละตวั ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกแปรปรวนไปตามระดบัของความเป็น
เนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่เมื่อพิจารณาคา่เฉลี่ยของกลุม่ที่
แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้พบว่า นกัศกึษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 71.380) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านกัศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนั
กับธรรมชาติน้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 67.434) และ 2) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
แปรปรวนไปตามระดบัของการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนีพ้บว่า นกัศกึษาที่มีการรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 71.864) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
มากกวา่นกัศกึษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 66.950) 
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2) กลุ่มเพศชาย ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติกได้รอ้ยละ 14.6 โดยพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมัพันธแ์บบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 
ทีละตวั ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกแปรปรวนไปตามระดบัของความเป็น 
เนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 
ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้พบวา่ นกัศกึษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 70.041) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านกัศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนั 
กับธรรมชาติน้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม  66.035) และ 2) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
แปรปรวนไปตามระดบัของการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05  ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนีพ้บวา่ นกัศกึษาที่มีการรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม  71.718) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
มากกวา่นกัศกึษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 64.357) 

3) กลุ่มเพศหญิง ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติกได้รอ้ยละ 7.8 โดยพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมัพันธแ์บบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 
ทีละตวั ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกแปรปรวนไปตามระดบัของความเป็น
เนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 
ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้พบวา่ นกัศกึษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 71.849) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านกัศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนั 
กับธรรมชาติน้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 68.152) และ 2) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
แปรปรวนไปตามระดบัของการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนีพ้บว่า นกัศกึษาที่มีการรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 72.090) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
มากกวา่นกัศกึษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 67.955) 

4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกไดร้อ้ยละ 0.7 โดยพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกไม่แปรปรวน 
ไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว และไม่แปรปรวนไปตามระดับของ 
ตวัแปรอิสระทัง้ 2 ตวัแปร 
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5) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย 
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกไดร้อ้ยละ  15.3 โดยพฤติกรรมการลดขยะ
พลาสติกแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว เม่ือท าการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่า (ตาราง 11) 1) นกัศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ
มาก มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมาก จะเป็นผู้ที่ มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
มากกว่า นักศึกษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย 2) นักศึกษาที่มีการรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียวมากและมีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติมาก จะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการ
ลดขยะพลาสติกมากกว่านกัศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาตินอ้ย และ 3) นกัศึกษา 
ที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติและการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมากพรอ้มกัน 
ทั้งสองด้าน จะเป็นผู้ที่ มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่า นักศึกษาที่ มีความเป็น  
เนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติและการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ยพรอ้มกนัทัง้สองดา้น 

6) กลุ่มสาขาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย 
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกไดร้อ้ยละ 13.3 โดยพฤติกรรมการลดขยะ
พลาสติกไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั แต่แปรปรวนไป
ตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั ไดป้รากฏผลวา่ 1) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกแปรปรวนไป
ตามระดบัของความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเม่ือ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้ พบว่า นกัศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบั
ธรรมชาติมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 71.654 ) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่า
นักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติน้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม  66.806) และ  
2) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกแปรปรวนไปตามระดบัของการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้
พบว่า นักศึกษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 72.533)  
มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านักศึกษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย 
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 65.927) 
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2.2.2 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงการสร้างขยะพลาสติกของนักศึกษาทีมี่ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาต ิ 
และการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ตาราง 12  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤตกิรรมการหลกีเล่ียงการสรา้งขยะ
พลาสตกิตามระดบัความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติและการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวที่
แตกตา่งกนัในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย (ตอนที่1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้ง
ขยะพลาสตกิตามระดบัของตวัแปรอิสระในอิทธิพลเดี่ยว (ตอนที่ 2) 

(ตอนท่ี 1) 

กลุม่ 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเอฟ  

% ท านาย 
ความเป็น
เนือ้เดียวกนั
กบัธรรมชาติ 

(ก) 

การรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยั 

สีเขียว  
(ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 600 10.545* 27.509* <1 7.1 
เพศ 
ชาย 

 
155 

 
3.358 

 
10.490* 

 
<1 

 
9.0 

หญิง 445 6.634* 17.590* <1 5.8 

สาขาวชิา 
วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

 
158 

 
<1 

 
2.877 

 
<1 

 
.1 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

142 
 

4.102* 5.970* 7.755* 11.3 

สงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร ์

300 8.998* 18.811* <1 9.4 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 (ตอนท่ี 2) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของ 
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้ง

ขยะพลาสตกิ 
กลุม่ที่มี

ค่าเฉลี่ยมาก 
กลุม่ที่มี

ค่าเฉลี่ยนอ้ย 
กลุ่มรวม - ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 

- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
มาก = 44.013 
มาก = 44.579 

นอ้ย = 42.175 
นอ้ย = 41.610 

เพศ 

ชาย - ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาก = 43.488 
มาก = 44.320 

นอ้ย = 41.319 
นอ้ย = 40.487 

หญิง - ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาก = 44.215 
มาก = 44.736 

นอ้ย = 42.556 
นอ้ย = 42.035 

สาขาวชิา 

วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

- ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

นอ้ย = 43.530 
มาก = 44.344 

มาก = 43.332 
นอ้ย = 42.518 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

- ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาก = 44.133 
มาก = 44.349 

นอ้ย = 42.038 
นอ้ย = 41.821 

สงัคมศาสตร ์
และมนษุยศาสตร ์

- ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาก = 44.394 
มาก = 44.959 

นอ้ย = 41.859 
นอ้ย = 41.294 
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ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสตกิ 
ตามระดบัความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติและการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวในกลุม่
สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จ านวน 142 คน 

ความเป็น
เนือ้เดียวกนั
กบัธรรมชาต ิ

การรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยั 

สีเขียว 
n Code ค่าเฉลี่ย 

11 
(42.21) 

12 
(41.86) 

21 
(41.43) 

มาก มาก 43 22 46.84 4.63* 4.98* 5.41* 
นอ้ย นอ้ย 42 11 42.21 - 0.35 0.78 
นอ้ย มาก 36 12 41.86 - - 0.43 
มาก นอ้ย 21 21 41.43 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกของนกัศกึษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ และการรบัรู ้
การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวแตกตา่งกนั ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 5 กลุม่ (ตาราง 12) พบวา่ 

1) กลุ่มรวม ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 7.1 โดยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสติกไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวน 
ไปตามระดับของตวัแปรอิสระทีละตัว ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสติก แปรปรวนไปตามระดับของความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้ พบว่า นักศึกษาที่มี 
ความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 44.013) มีพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก มากกวา่นกัศกึษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาตินอ้ย 
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม  42.175) และ 2) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก 
แปรปรวนไปตามระดับของการรับรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดบั .05  ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนีพ้บวา่ นกัศกึษาที่มีการรบัรู ้
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 44.579) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง 
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การสร้างขยะพลาสติกมากกว่านักศึกษาที่ มีการรับ รู ้การเป็นมหาวิทยาลัยสี เขียวน้อย  
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 41.610) 

2) กลุ่มเพศชาย ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ได้รอ้ยละ 9 โดยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสติกไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวน 
ไปตามระดับของตัวแป รอิส ระ  ได้ป รากฏผลว่า  พฤติ ก รรมการหลี ก เลี่ ย งการสร้าง 
ขยะพลาสติก แปรปรวนไปตามระดบัของการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ซึง่เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนีพ้บวา่ นกัศกึษาที่มี
การรับรู ้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 44.320) มีพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกมากกวา่นกัศกึษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย 
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 40.487) ส าหรับความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาตินั้น พฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกไมแ่ปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระนี ้

3) กลุ่มเพศหญิง ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 5.8 โดยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสติกไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวน 
ไปตามระดับของตวัแปรอิสระทีละตัว ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสติก แปรปรวนไปตามระดับของความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้พบว่า นักศึกษาที่มี  
ความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติ มาก (ค่าเฉลี่ ยของพฤติกรรม  44.215) มีพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก มากกวา่นกัศกึษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาตินอ้ย 
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 42.556) และ 2) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก 
แปรปรวนไปตามระดบัของการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนีพ้บว่า นกัศึกษาที่มีการรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียวมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 44.736) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสติกมากกว่านักศึกษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 
42.035) 

4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน 
ของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 0.1 โดยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการ
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สรา้งขยะพลาสติกไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพันธแ์บบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตวั และ 
ไม่แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทัง้ 2 ตวัแปร  

5) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย 
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 11.3 โดยพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก แปรปรวนไปตามปฏิสมัพันธแ์บบสองทางระหว่างตัวแปร
อิสระ 2 ตวั เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่า (ตาราง 13) 1) นกัศกึษาที่มีความเป็นเนือ้
เดียวกนักับธรรมชาติมาก มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมาก จะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกมากกว่านักศึกษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย  
2) นกัศกึษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมากและมีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ
มาก จะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกมากกว่านักศึกษาที่มีความเป็น
เนือ้เดียวกนักบัธรรมชาตินอ้ย และ 3) นกัศกึษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติและการรบัรู ้
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมากพรอ้มกันทั้งสองด้าน จะเป็นผู้ที่ มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง 
การสรา้งขยะพลาสติกมากกว่านักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติและการรบัรู ้ 
การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ยพรอ้มกนัทัง้สองดา้น 

6) กลุ่มสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 9.4 โดยพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปรอิสระ 
2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ได้ปรากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก แปรปรวนไปตามระดบัของความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้
พบว่า นักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 44.394)  
มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก มากกว่านกัศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบั
ธรรมชาตินอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 41.859) และ 2) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสร้างขยะ
พลาสติก แปรปรวนไปตามระดบัของการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนีพ้บว่า นักศึกษาที่มี  
การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 44.959) มีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกมากกว่านักศึกษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย 
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 41.294)  
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2.2.3 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรม
การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าของนักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ และการ
รับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ตาราง 14 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า
ตามระดบัความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติและการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวที่แตกต่างกนัใน
กลุม่รวมและกลุม่ย่อย (ตอนที่1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าตามระดบั
ของตวัแปรอิสระในอิทธิพลเด่ียว (ตอนที่ 2) 

(ตอนท่ี 1) 

กลุม่ 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเอฟ  

% ท านาย 
ความเป็น
เนือ้เดียวกนั
กบัธรรมชาติ 

(ก) 

การรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยั 

สีเขียว  
(ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 600 25.706* 21.893* 2.183 9.4 
เพศ 
ชาย 

 
155 

 
4.816* 

 
17.760* 

 
3.259 

 
16.6 

หญิง 445 19.068* 9.032* <1 6.8 

สาขาวชิา 
วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

 
158 

 
4.356* 

 
<1 

 
<1 

 
2.2 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

142 
 

3.163 6.587* 10.185* 12.2 

สงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร ์

300 14.613* 23.606* <1 12.7 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 (ตอนท่ี 2) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของ 
พฤติกรรมการใชพ้ลาสติก 

อย่างคุม้คา่ 
กลุม่ที่มี

ค่าเฉลี่ยมาก 
กลุม่ที่มี

ค่าเฉลี่ยนอ้ย 
กลุ่มรวม - ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 

- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
มาก = 27.366 
มาก = 27.285 

นอ้ย = 25.259 
นอ้ย = 25.340 

เพศ 

ชาย - ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาก = 26.553 
มาก = 27.398 

นอ้ย = 24.716 
นอ้ย = 23.870 

หญิง - ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาก = 27.679 
มาก = 27.354 

นอ้ย = 25.595 
นอ้ย = 25.920 

สาขาวชิา 

วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

- ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาก = 27.857 
มาก = 27.382 

นอ้ย = 26.262 
นอ้ย = 26.738 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

- ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาก = 26.949 
มาก = 27.274 

นอ้ย = 25.480 
นอ้ย = 25.155 

สงัคมศาสตร ์
และมนษุยศาสตร ์

- ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ 
- การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

มาก = 27.260 
มาก = 27.574 

นอ้ย = 24.947 
นอ้ย = 24.633 
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ตาราง 15 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าตามระดบั
ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติและการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวในกลุม่สาขาวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จ านวน 142 คน 

ความเป็น
เนือ้เดียวกนั
กบัธรรมชาต ิ

การรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยั 

สีเขียว 
n Code ค่าเฉลี่ย 

11 
(25.74) 

12 
(25.22) 

21 
(24.57) 

มาก มาก 43 22 29.33 3.59* 4.11* 4.47* 
นอ้ย นอ้ย 42 11 25.74 - 0.52 1.17 
นอ้ย มาก 36 12 25.22 - - 0.65 
มาก นอ้ย 21 21 24.57 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการใช้
พลาสติกอย่างคุม้ค่าของนักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ และการรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียวแตกตา่งกนั ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 5 กลุม่ (ตาราง 14) พบวา่ 

1) กลุ่มรวม ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้
พลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 9.4 โดยพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมัพันธแ์บบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 
ทีละตัว ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า แปรปรวนไปตามระดับของ
ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติมาก 
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 27.366) มีพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า มากกว่านักศึกษา 
ที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกบัธรรมชาตินอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.259) และ 2) พฤติกรรม
การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า แปรปรวนไปตามระดับของการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้
พบว่า นักศึกษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 27.285)  
มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า มากกว่านกัศกึษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว
นอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 25.340) 
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2) กลุ่มเพศชาย ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการ
ใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 16.6 โดยพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าไม่แปรปรวน 
ไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั แต่แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปร
อิสระที ละตัว  ได้ป รากฏผลว่า  1) พฤติ กรรมการใช้พลาสติกอย่ างคุ้มค่ า  แปรปรวน 
ไปตามระดับของความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้  พบว่า นักศึกษาที่ มีความเป็น 
เนือ้เดียวกันกับธรรมชาติมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 26.553) มีพฤติกรรมการใช้พลาสติก 
อย่างคุม้ค่า มากกว่านกัศกึษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาตินอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 
24.716) และ 2) พฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า แปรปรวนไปตามระดับของการรบัรู ้
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ย 
ของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักศึกษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมาก 
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 27.398) มีพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า มากกว่านักศึกษา 
ที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 23.870) 

3) กลุม่เพศหญิง ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการ
ใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 6.8 โดยพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าไม่แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปร
อิสระทีละตวั ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า แปรปรวนไปตามระดบัของ
ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้ พบว่า นักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติมาก 
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 27.679) มีพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า มากกว่านักศึกษา 
ที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาตินอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม  25.595) และ 2) พฤติกรรม
การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า แปรปรวนไปตามระดับของการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้
พบว่า นักศึกษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 27.354)  
มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า มากกว่านกัศกึษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว
นอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 25.920) 

4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 2.2 โดยพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่าง
คุม้ค่าไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั แต่แปรปรวนไปตาม
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ระดบัของตวัแปรอิสระ ไดป้รากฏผลว่า พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า แปรปรวนไปตาม
ระดับของความเป็น เนื ้อ เดี ยวกันกับธรรมชาติอย่างมีนัยส า คัญทางสถิติที่ ระดับ  .05  
ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้  พบว่า นักศึกษาที่ มีความเป็น 
เนือ้เดียวกันกับธรรมชาติมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 27.857) มีพฤติกรรมการใช้พลาสติก 
อย่างคุม้ค่า มากกว่านกัศกึษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาตินอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 
26.262) ส าหรบัการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนัน้ พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า 
ไม่แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระนี ้ 

5) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย 
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 12.2 โดยพฤติกรรมการใช้
พลาสติกอย่างคุม้ค่าแปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั เม่ือท า
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่า (ตาราง 15) 1) นักศึกษาที่ มีความเป็นเนื ้อเดียวกันกับ
ธรรมชาติมาก มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมาก จะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติก
อย่างคุม้ค่ามากกว่านกัศกึษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย 2) นกัศกึษาที่มีการรบัรู ้
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมากและมีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติมาก จะเป็นผู้ที่ มี
พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่ามากกว่านักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ
นอ้ย และ 3) นักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติและการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยั  
สีเขียวมากพรอ้มกันทั้งสองด้าน จะเป็นผู้ที่ มีพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่ามากกว่า 
นักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติและการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวนอ้ย
พรอ้มกนัทัง้สองดา้น 

6) กลุ่มสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 12.7 โดยพฤติกรรมการใชพ้ลาสติก
อย่างคุม้ค่าไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั แต่แปรปรวน
ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตวั ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า 
แปรปรวนไปตามระดบัของความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้ พบว่า นกัศึกษาที่มีความเป็นเนือ้
เดียวกันกับธรรมชาติมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 27.260) มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่าง
คุม้ค่า มากกว่านักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติน้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 
24.947) และ 2) พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า แปรปรวนไปตามระดับของการรบัรูก้าร
เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่
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แบ่งตามตวัแปรอิสระนีพ้บว่า นกัศึกษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 27.574) มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า มากกว่านกัศกึษาที่มีการรบัรูก้ารเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 24.633) 
 

2.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง  (Two-way Analysis of 
Variance) เพือ่ตอบสมมตฐิานข้อที ่3 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 
ของคะแนนพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก และรายดา้น 2 ดา้น ซึ่งไดแ้ก่ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การสรา้งขยะพลาสติก และพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า โดยมีตวัแปรอิสระ 2 ตวัแปร คือ 
เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

การวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนนีก้ระท าทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 5 กลุม่ โดยแบ่งตาม
ลักษณะชีวสังคม 2  ตัวแปร คือ 1) เพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง  และ 2) สาขาวิชา  
ไดแ้ก่ สาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และสาขาสงัคมศาสตรแ์ละ
มนษุยศาสตร ์ผลการวิเคราะหข์อ้มลู แบ่งออกเป็น 3 สว่นย่อยไดแ้ก่ 

2.3.1 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการลด
ขยะพลาสติกของนักศึกษาที่ มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และมีการเปิดรับข่าวสาร  
ดา้นขยะพลาสติก 

2.3.2 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกของนักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และมีการ
เปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

2.3.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรม 
การใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าของนกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และมีการเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะพลาสติก แต่ละสว่นมีสาระส าคญัดงันี ้
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2.3.1 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรม
การลดขยะพลาสติกของนักศึกษาทีมี่เจตคติทีด่ต่ีอการลดขยะพลาสตกิ และมีการเปิดรับ
ข่าวสารด้านขยะพลาสติก 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤตกิรรมการลดขยะพลาสติกตาม
ระดบัเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกและการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกที่แตกตา่งกนั 
ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย (ตอนที่1) และคา่เฉลี่ยของพฤติกรรมการลดขยะพลาสตกิตามระดบัของ
ตวัแปรอิสระในอิทธิพลเดี่ยว (ตอนที่ 2) 

(ตอนท่ี 1) 

กลุม่ 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเอฟ  

% 
ท านาย 

เจตคติที่ดี
ตอ่การลด
ขยะพลาสติก

(ก) 

การเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะ

พลาสติก 
(ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 600 73.998* 40.282* 1.346 23.4 
เพศ 
ชาย 

 
155 

 
13.471* 

 
11.212* 

 
<1 

 
19.8 

หญิง 445 54.093* 31.321* 3.145 23.9 

สาขาวชิา 
วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

 
158 

 
12.456* 

 
7.651* 

 
<1 

 
14.6 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

142 
 

15.705* 10.109* <1 22.8 

สงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร ์

300 43.428* 26.216* 2.427 27 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตาราง 16 (ตอ่) 
(ตอนท่ี 2) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของ 
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
กลุม่ที่มี

ค่าเฉลี่ยมาก 
กลุม่ที่มี

ค่าเฉลี่ยนอ้ย 
กลุ่มรวม - เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 

- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 73.531 
มาก = 72.574 

นอ้ย = 66.230 
นอ้ย = 67.187 

เพศ 

ชาย - เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 71.930 
มาก = 71.630 

นอ้ย = 65.087 
นอ้ย = 65.387 

หญิง - เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 74.021 
มาก = 73.185 

นอ้ย = 67.025 
นอ้ย = 67.861 

สาขาวชิา 

วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

- เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 73.531 
มาก = 72.940 

นอ้ย = 68.062 
นอ้ย = 68.653 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

- เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 72.965 
มาก = 72.324 

นอ้ย = 66.473 
นอ้ย = 67.115 

สงัคมศาสตร ์
และมนษุยศาสตร ์

- เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 74.036 
มาก = 73.114 

นอ้ย = 65.762 
นอ้ย = 66.685 

 
จากการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการลดขยะ

พลาสติกของนักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะ
พลาสติกแตกต่างกนั ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 5 กลุม่ (ตาราง 16) พบวา่ 

1) กลุ่มรวม ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการลด
ขยะพลาสติกไดร้อ้ยละ 23.4 โดยพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธ์
แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว  
ได้ปรากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกแปรปรวนไปตามระดับของ เจตคติที่ดี 
ต่อการลดขยะพลาสติก  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 
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ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้พบว่า นกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 73.531) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลด
ขยะพลาสติกน้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 66.230) และ 2) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
แปรปรวนไปตามระดบัของการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้พบว่า นักศึกษาที่มีการเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 72.574) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
มากกวา่นกัศกึษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 67.187) 

2) กลุ่มเพศชาย ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติกได้รอ้ยละ 19.8 โดยพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมัพันธแ์บบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 
ทีละตวั ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกแปรปรวนไปตามระดบัของเจตคติที่ดี
ต่อการลดขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 
ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้พบว่า นกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 71.930) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลด
ขยะพลาสติกน้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 65.087) และ 2) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
แปรปรวนไปตามระดบัของการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้พบว่า นักศึกษาที่มีการเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 71.630) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
มากกวา่นกัศกึษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 65.387) 

3) กลุ่มเพศหญิง ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติกได้รอ้ยละ 23.9 โดยพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกไม่แปรปรวนไปตาม
ปฏิสมัพันธแ์บบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระ 
ทีละตวั ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกแปรปรวนไปตามระดบัของเจตคติที่ดี 
ต่อการลดขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม 
ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้พบว่า นกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 74.021) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลด
ขยะพลาสติกน้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 67.025) และ 2) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
แปรปรวนไปตามระดบัของการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้พบว่า นักศึกษาที่มีการเปิดรบั
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ข่าวสารดา้นขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 73.185) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
มากกวา่นกัศกึษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 67.861) 

4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน 
ของพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกได้ร ้อยละ  14.6 โดยพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั แต่แปรปรวนไปตามระดบั
ของตวัแปรอิสระทีละตวั ไดป้รากฏผลวา่ 1) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกแปรปรวนไปตามระดบั
ของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้พบว่า นกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 73.531) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านักศึกษาที่มี 
เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกน้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 68.062) และ 2) พฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติกแปรปรวนไปตามระดับของการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้
พบว่า นักศึกษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 72.940)  
มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านกัศึกษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย 
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 68.653) 

5) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 22.8 โดยพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวน 
ไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั ไดป้รากฏผลวา่ 1) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกแปรปรวน
ไปตามระดบัของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้พบว่า นกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะ
พลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 72.965) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกวา่นกัศกึษา
ที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกนอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 66.473) และ 2) พฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติกแปรปรวนไปตามระดับของการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้พบว่า 
นักศึกษาที่ มีการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติกมาก  (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 72.324)  
มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านกัศึกษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย 
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 67.115) 
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6) กลุ่มสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 27 โดยพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวน 
ไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั ไดป้รากฏผลวา่ 1) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกแปรปรวน
ไปตามระดบัของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้พบว่า นกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะ
พลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 74.036) มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกวา่นกัศกึษา
ที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกนอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 65.762) และ 2) พฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติกแปรปรวนไปตามระดับของการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้พบว่า 
นักศึกษาที่ มีการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติกมาก  (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 73.114)  
มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านกัศึกษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย 
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 66.685) 
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2.3.2 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงการสร้างขยะพลาสติกของนักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก  
และมีการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก 

 
ตาราง 17 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสตกิตามระดบัเจตคติท่ีดตี่อการลดขยะพลาสตกิและการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสตกิที่แตกต่าง
กนัในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย (ตอนที่1) และคา่เฉลี่ยของพฤติกรรมการหลกีเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก
ตามระดบัของตวัแปรอิสระในอิทธิพลเดี่ยว (ตอนที่ 2) 
 
(ตอนท่ี 1) 

กลุม่ 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเอฟ  

% ท านาย 
เจตคติที่ดี
ตอ่การลด
ขยะพลาสติก

(ก) 

การเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะ

พลาสติก 
(ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 600 47.227* 39.324* 1.194 18.9 
เพศ 
ชาย 

 
155 

 
8.936* 

 
6.050* 

 
<1 

 
12.3 

หญิง 445 34.627* 36.523* 2.831 20.9 

สาขาวชิา 
วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

 
158 

 
4.970* 

 
10.207* 

 
<1 

 
11.1 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

142 
 

6.140* 12.786* <1 17.2 

สงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร ์

300 34.926* 22.310* 3.664 23.6 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตาราง 17 (ตอ่) 
(ตอนท่ี 2) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของ 
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้ง

ขยะพลาสตกิ 
กลุม่ที่มี

ค่าเฉลี่ยมาก 
กลุม่ที่มี

ค่าเฉลี่ยนอ้ย 
กลุ่มรวม - เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 

- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 45.266 
มาก = 45.098 

นอ้ย = 41.426 
นอ้ย = 41.594 

เพศ 

ชาย - เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 44.495 
มาก = 44.170 

นอ้ย = 40.827 
นอ้ย = 41.152 

หญิง - เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 45.553 
มาก = 45.602 

นอ้ย = 41.871 
นอ้ย = 41.821 

สาขาวชิา 

วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

- เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 44.679 
มาก = 45.180 

นอ้ย = 42.367 
นอ้ย = 41.867 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

- เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 44.633 
มาก = 45.214 

นอ้ย = 42.011 
นอ้ย = 41.430 

สงัคมศาสตร ์
และมนษุยศาสตร ์

- เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 45.996 
มาก = 45.508 

นอ้ย = 41.133 
นอ้ย = 41.621  

 
จากการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง

การสรา้งขยะพลาสติกของนกัศกึษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และการเปิดรบัข่าวสาร
ดา้นขยะพลาสติกแตกต่างกนั ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 5 กลุม่ (ตาราง 17) พบวา่ 

1) กลุ่มรวม ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 18.9 โดยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสติกไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวน 
ไปตามระดับของตวัแปรอิสระทีละตัว ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
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พลาสติก แปรปรวนไปตามระดบัของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้ พบว่า นกัศกึษาที่มีเจตคติ
ที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 45.266) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการ
สรา้งขยะพลาสติก มากกว่านักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกนอ้ย (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 41.426) และ 2) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก แปรปรวนไปตามระดบั
ของการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่แบง่ตามตวัแปรอิสระนีพ้บวา่ นกัศกึษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 45.098) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกมากกว่า
นกัศกึษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 41.594) 

2) กลุ่มเพศชาย ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 12.3 โดยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสติกไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวน 
ไปตามระดับของตวัแปรอิสระทีละตัว ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสติก แปรปรวนไปตามระดบัของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้พบว่า นักศกึษาที่มีเจตคติ
ที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 44.495) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง 
การสรา้งขยะพลาสติก มากกว่านกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกนอ้ย (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 40.827) และ 2) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก  แปรปรวนไป 
ตามระดบัของการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือ
พิจารณาคา่เฉลี่ยของกลุม่ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนีพ้บวา่ นกัศกึษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะ
พลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 44.170) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก
มากกวา่นกัศกึษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 41.152) 

3) กลุ่มเพศหญิง ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 20.9 โดยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสติกไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั แต่แปรปรวนไป
ตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสติก แปรปรวนไปตามระดบัของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้พบว่า นกัศกึษาที่มี เจตคติ
ที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 45.533) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการ
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สรา้งขยะพลาสติก มากกว่านักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกนอ้ย (ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรม 41.871) และ 2) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก แปรปรวนไปตามระดบั
ของการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่แบง่ตามตวัแปรอิสระนีพ้บวา่ นกัศกึษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 45.602) มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกมากกว่า
นกัศกึษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 41.821) 

4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน 
ของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 11.1 โดยพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การสรา้งขยะพลาสติกไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว  
แต่แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวั ไดป้รากฏผลวา่ 1) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการ
สรา้งขยะพลาสติก แปรปรวนไปตามระดบัของเจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้พบว่า นกัศึกษาที่
มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม  44.679) มีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก มากกว่านักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกนอ้ย 
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม  42.367) และ 2) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก 
แปรปรวนไปตามระดับของการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก  อย่ างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดบั .05 ซึง่เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนีพ้บวา่ นกัศกึษาที่มี
การเปิดรบัข่าวสารด้านขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม  45.180) มีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกมากกว่านักศึกษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย 
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 41.867) 

5) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 17.2 โดยพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปร
อิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก แปรปรวนไปตามระดบัของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้
พบว่า นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 44.633) 
มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก มากกว่านักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะ
พลาสติกนอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 42.011) และ 2) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
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พลาสติกแปรปรวนไปตามระดับของการเปิดรบัข่าวสารด้านขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนีพ้บว่า นักศึกษา  
ที่มีการเปิดรบัข่าวสารด้านขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 45.214) มีพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกมากกว่านักศึกษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก
นอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 41.430) 

6) กลุ่มสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 23.6 โดยพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปร
อิสระ 2 ตัว แต่แปรปรวนไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตัว ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก แปรปรวนไปตามระดบัของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้
พบว่า นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 45.996)  
มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก มากกว่านักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะ
พลาสติกนอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 41.133) และ 2) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสติก แปรปรวนไปตามระดับของการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตัวแปรอิสระนีพ้บว่า นักศึกษา 
ที่มีการเปิดรบัข่าวสารด้านขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 45.508) มีพฤติกรรม 
การหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกมากกว่านักศึกษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก
นอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 41.621) 
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2.3.3 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรม
การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าของนักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และมีการ
เปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก  

ตาราง 18 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า
ตามระดบัเจตคติท่ีดีต่อการลดขยะพลาสติกและการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกที่แตกตา่ง
กนัในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย (ตอนท่ี1) และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า 
ตามระดบัของตวัแปรอิสระในอิทธิพลเดี่ยว (ตอนที่ 2) 

(ตอนท่ี 1) 

กลุม่ 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเอฟ  

% ท านาย 
เจตคติที่ดี
ตอ่การลด
ขยะพลาสติก

(ก) 

การเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะ

พลาสติก 
(ข) 

ก x ข 

กลุ่มรวม 600 69.246* 20.486* <1 18.7 
เพศ 
ชาย 

 
155 

 
13.846* 

 
14.286* 

 
<1 

 
22.3 

หญิง 445 48.065* 10.413* 1.760 16.7 

สาขาวชิา 
วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

 
158 

 
18.490* 

 
1.757 

 
<1 

 
13.3 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

142 
 

21.523* 2.916 <1 20.1 

สงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร ์

300 30.693* 17.045* <1 19.7 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 (ตอนท่ี 2) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของ 
พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่าง

คุม้ค่า 
กลุม่ที่มี

ค่าเฉลี่ยมาก 
กลุม่ที่มี

ค่าเฉลี่ยนอ้ย 
กลุ่มรวม - เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 

- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 28.265 
มาก = 27.476 

นอ้ย = 24.805 
นอ้ย = 25.594 

เพศ 

ชาย - เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 27.434 
มาก = 27.459 

นอ้ย = 24.260 
นอ้ย = 24.235 

หญิง - เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 28.469 
มาก = 27.583 

นอ้ย = 25.154 
นอ้ย = 26.040 

สาขาวชิา 

วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

- เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 28.852 
มาก = 27.760 

นอ้ย = 25.695 
นอ้ย = 26.787 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

- เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 28.332 
มาก = 27.109 

นอ้ย = 24.462 
นอ้ย = 25.685 

สงัคมศาสตร ์
และมนษุยศาสตร ์

- เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก 
- การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 

มาก = 28.041 
มาก = 27.606 

นอ้ย = 24.630 
นอ้ย = 25.064 

 
จากการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของคะแนนพฤติกรรมการใชพ้ลาสติก

อย่างคุม้ค่าของนักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะ
พลาสติกแตกต่างกนั ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 5 กลุม่ (ตาราง 18) พบวา่ 

1) กลุ่มรวม ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้
พลาสติกอย่างคุ้มค่า ได้รอ้ยละ 18.7 โดยพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าไม่แปรปรวน 
ไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั แต่แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปร
อิสระทีละตัว ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า แปรปรวนไปตามระดับ 



  140 

ของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้ พบว่า นกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 28.265) มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า มากกว่านกัศึกษา 
ที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกนอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.805) และ  2) พฤติกรรม
การใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า แปรปรวนไปตามระดับของการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้
พบว่า นักศึกษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 27.476)  
มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า มากกวา่นกัศกึษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก
นอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 25.594) 

2) กลุ่มเพศชาย ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 
การใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 22.3 โดยพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าไม่แปรปรวน
ไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั แต่แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปร
อิสระทีละตัว ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า แปรปรวนไปตามระดับ 
ของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้ พบว่า นกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 27.434) มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า มากกว่านกัศึกษา 
ที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกนอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.260) และ 2) พฤติกรรม 
การใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า แปรปรวนไปตามระดับของการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้
พบว่า นักศึกษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 27.459) 
มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า มากกวา่นกัศกึษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก
นอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 24.235) 

3) กลุ่มเพศหญิง ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม 
การใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 16.7 โดยพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าไม่แปรปรวน
ไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั แต่แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปร
อิสระทีละตัว ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า แปรปรวนไปตามระดับ 
ของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้ พบว่า นกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 28.469) มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า มากกว่านกัศึกษา 
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ที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกนอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.154) และ  2) พฤติกรรม
การใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า แปรปรวนไปตามระดับของการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้
พบว่า นักศึกษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 27.583)  
มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า มากกวา่นกัศกึษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก
นอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 26.040) 

4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวน 
ของพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 13.3 โดยพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่าง
คุม้ค่าไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั แต่แปรปรวนไปตาม
ระดบัของตวัแปรอิสระ ไดป้รากฏผลว่า พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า แปรปรวนไปตาม
ระดบัของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้ พบว่า นกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก
มาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 28.852) มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า มากกวา่นกัศกึษาที่
มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกน้อย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 25.695) ส าหรบัการเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนัน้ พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไม่แปรปรวนไปตามระดบัของ
ตวัแปรอิสระนี ้

5) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 20.1 โดยพฤติกรรมการใชพ้ลาสติก
อย่างคุม้ค่าไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั แต่แปรปรวน
ไปตามระดบัของตวัแปรอิสระ ไดป้รากฏผลว่า พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าแปรปรวนไป
ตามระดับของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเม่ือ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้ พบว่า นกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะ
พลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 28.332) มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า มากกว่า
นกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกนอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 24.462) ส าหรบัการ
เปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนัน้ พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าไม่แปรปรวนไปตาม
ระดบัของตวัแปรอิสระนี ้ 

6) กลุ่มสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 19.7 โดยพฤติกรรมการใชพ้ลาสติก
อย่างคุม้ค่าไม่แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั แต่แปรปรวน
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ไปตามระดับของตัวแปรอิสระทีละตวั ไดป้รากฏผลว่า 1) พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า 
แปรปรวนไปตามระดับของเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดบั .05 ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุม่ที่แบ่งตามตวัแปรอิสระนี ้ พบว่า นกัศกึษาที่มีเจตคติ
ที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 28.041) มีพฤติกรรมการใชพ้ลาสติก
อย่างคุม้ค่า มากกว่านกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกนอ้ย (ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 
24.630) และ 2) พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า แปรปรวนไปตามระดับของการเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซึง่เมื่อพิจารณาคา่เฉลี่ยของกลุม่
ที่ แบ่งตามตัวแปรอิสระนี ้พบว่า นักศึกษาที่ มีการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติกมาก   
(ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม 27.606) มีพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า มากกว่านักศึกษา 
ที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย (คา่เฉลี่ยของพฤติกรรม 25.064) 

ตอนที ่3 แนวทางการเสริมสร้างปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องกบัพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ 
ของนักศึกษา  

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อค้นหาแนวทางการเสริมสรา้งปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษา ซึ่งผลการศึกษาจะแบ่งการน าเสนอเป็น 3 ส่วน  
ส่วนแรกเป็นการพรรณนาข้อมูลพื ้นฐานของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  ส่วนที่สองมุมมองความหมาย 
ของการลดขยะพลาสติก และส่วนที่สามเป็นการน าเสนอแนวทางการเสรมิสรา้งปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง
กบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศกึษา มีสาระดงันี ้
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มผู้ใหข้้อมูล 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มนักศึกษา ประกอบไปดว้ยกลุ่ม

นกัศึกษาที่ไดค้ะแนนจากแบบวดัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกในระดบัมากและกลุ่มนักศึกษา 
ที่เป็นหัวหน้าชมรมที่มีบทบาทในดา้นการรณรงค์เพื่อลดขยะพลาสติก รวมทั้งสิน้ 3 คน และ  
2) กลุ่มผู้บริหารและคณาจารย์ ที่ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการด้านการลดขยะพลาสติก  
หรือ ด าเนินการขบัเคลื่อนในการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้มในมหาวิทยาลยั จ านวน 2 คน มีรายละเอียด 
ดงัตาราง 19 
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ตาราง 19 ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู  

ล าดับ อาชีพ ผู้ใหข้้อมูล เพศ สาขาวิชา คะแนน ต าแหน่ง 

1 

นกัศกึษา 

ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 1 หญิง วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

79 ประธานฝ่ายพฒันาสงัคม
และบ าเพ็ญประโยชน ์

2 ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 2 ชาย วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

68 ประธานชมรมดา้น
สิ่งแวดลอ้ม 

3 ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 3 ชาย สงัคมศาสตร ์
และมนษุยศาสตร ์

77 ประธานชมรมดา้น
สิ่งแวดลอ้ม 

4 

อาจารย ์

ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 4 ชาย วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการโครงการ
ดา้นการจดัการขยะ 

5 ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 5 หญิง วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

- ผูจ้ดัการโครงการดา้นการ
จดัการขยะ 

 
ในสว่นนีผู้ว้ิจยัน าเสนอขอ้มลูเชิงพรรณนาของผูใ้หข้อ้มลูเพิ่มเติม ดงันี ้

ผู้ ให้ ข้ อ มูลคนที่  1  เพศหญิ ง ชั้น ปีที่ 4  สาขาวิทยาศาสตร์ท างทะเล  
คณะวิทยาศาสตร ์ต าแหน่งประธานฝ่ายพัฒนาสงัคมและบ าเพ็ญประโยชน์ ไดค้ะแนนจากการ
ตอบแบบวดัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 79 คะแนน (จัดอยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมการลดขยะ
พลาสติกมาก)  

ผู้ ให้ ข้ อ มูลคนที่  2 เพศชาย  ชั้น ปีที่  3  สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่อ งกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ต าแหน่งประธานชมรมด้านสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการดูแลภาพรวม
โครงการของชมรมทั้งหมด และติดต่อประสานงานกับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ไดค้ะแนน 
จากการตอบแบบวัดพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 68 คะแนน (จัดอยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติกนอ้ย) แต่เน่ืองจากมีบทบาทหนา้ที่เป็นประธานชมรมดา้นสิ่งแวดลอ้ม มีหนา้ที่
ในการดูแล สอดส่อง รวมถึงให้การสนับสนุนคนในชมรม อีกทั้งยังมีความใกล้ชิดและรบัรูถ้ึง
พฤติกรรมของเพื่อน ๆ พี่  ๆ น้อง ๆ ในชมรมเป็นอย่างดี นอกจากนี ้ยังเป็นต้นแบบและเป็น
กระบอกเสียงใหก้บัคนในชมรม จึงสามารถถ่ายทอดเรื่องราว แนวทางการเสริมสรา้ง หรือขอ้มลู  
ที่เป็นประโยชนไ์ดเ้ป็นอย่างดี 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่3 เพศชาย ชัน้ปีที่ 4 คณะสงัคมศาสตร ์ต าแหน่งประธานชมรม
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม มีหนา้ที่ในการดูแลภาพรวมโครงการของชมรมตลอดทัง้ปีการศึกษา ไดค้ะแนน
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จากการตอบแบบวดัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 77 คะแนน (จดัอยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมการ
ลดขยะพลาสติกมาก) 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 อาจารยเ์พศชาย ต าแหน่งผูช้่วยผูจ้ัดการโครงการดา้นการ
จดัการขยะ มีหนา้ที่ในการด าเนินการดา้นการจดัการขยะ หนึ่งในนัน้เป็นเรื่องของขยะพลาสติก 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่5 อาจารยเ์พศหญิง ผูจ้ดัการโครงการดา้นการจดัการขยะ และ
ดแูลธนาคารขยะรีไซเคิล หนึ่งในนัน้เป็นเรื่องของขยะพลาสติก 

 
ส่วนที ่2 มุมมองความหมายของการลดขยะพลาสตกิ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกับการให้ความหมายของการ  
ลดขยะพลาสติก สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 

1. การลดและหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในชีวิตประจ าวัน  
ดงัค ากลา่วที่วา่ 

“สว่นใหญ่นะนกึถงึการลด single use plastic” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 
“น่าจะนึกถึงพวกการลดพลาสติกทีใ่ชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น อุปกรณ์ใส่อาหาร  

ถา้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอปุกรณ์การใส่อาหาร พลาสติกทีใ่ชค้รัง้เดียวทิง้ ถงุพลาสติก หรือว่าแกว้น ้า 
หรือว่าหลอด หรือว่าพวกจานพลาสติก ช้อนพลาสติกอะไรแบบนีค้รับ หรือพวกที่เอาไวใ้ส ่ 
เช่นชอ้นพลาสติกทีม่นัมีเหมือนซองพลาสติกทีใ่ส่มาอีกทีดว้ยทีเ่ป็นแบบใชไ้ดค้รัง้เดียวแลว้ก็ทิง้” 
(ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2) 

“เมือ่ก่อนตอนพวกผมอยู่ชมรม พอไปรา้นสะดวกซือ้ ก็บอกว่าไม่รบัถุงพลาสติก
ครบั เพราะปกติเวลาเขา้รา้นสะดวกซือ้ ใช่ไหมครบั เขาจะใส่ถงุใหเ้ราอย่างไวเลยครบั แลว้บางที
เราไม่กลา้บอกเขาวา่ พีค่รบัไม่เอาถงุพลาสตกิอะไรแบบนี”้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่3) 

2. การใชส้ิ่งอื่นแทนการใชพ้ลาสติก ดงัค ากลา่วที่วา่ 
“เหมือนกับเวลา เวลาไปไหนเราก็พกขวดน ้าหรือแบบพกหลอด หาสิ่งที่มัน

สามารถ maintain ได ้แทนการใชส้ิ่งทีม่นัใชไ้ดค้รัง้เดยีวหงะคะ่” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 
3. การใชพ้ลาสติกและสิ่งของต่าง ๆ อย่างคุม้ค่า ดงัค ากลา่วที่วา่  

“จะนึกถึงสิ่งที่แบบเราเลิกในสิ่งที่เราใชค้รัง้เดียวทิง้มากกว่า เพราะว่าคือต่อให้
เป็นขวดน า้แต่มนัท ามาจากพลาสตกิแต่เราใชไ้ดต้ลอดระยะเวลาของมนั มนัก็ถอืว่าไดเ้หมือนกนั” 
(ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 
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“จริง ๆ แลว้หนูซีเรียสกบัสิ่งทีเ่รียกว่า ฮึย! เป็นพลาสติกนะ แต่แค่แบบเราเลือก
จากสิ่งที่เราว่ามนัใชไ้ดน้านแค่ไหน คือต่อใหเ้ป็นถุงผา้ ถุงกระดาษ แต่ใชค้รัง้เดียวทิง้ มนัก็ไม่ดี
เหมอืนกนัคะ่” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับการให้ความหมายของ  

การลดขยะพลาสติกพบว่า ผูใ้หข้อ้มูลสะทอ้นใหเ้ห็นว่าการลดขยะพลาสติกนัน้ เป็นการกระท า 
ที่มุ่งเนน้การลดและหลีกเลี่ยงการใชพ้ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวในชีวิตประจ าวนั การใชส้ิ่งอื่นแทน
การใชพ้ลาสติก และการใชพ้ลาสติกและสิ่งของต่าง ๆ อย่างคุม้ค่า ซึ่งขอ้คน้พบดงักล่าวมีความ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกในงานวิจยัครัง้นี ้ซึง่ประกอบไปดว้ย 
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก และพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า 

 
ส่วนที่ 3 แนวทางการเสริมสร้างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะ

พลาสตกิของนักศึกษา  
ขอ้ค้นพบจากการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะ

พลาสติกของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว  ได้แก่ ความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อม  
เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ และการเปิดรบัข่าวสารดา้น
ขยะพลาสติก ในส่วนนีผู้ ้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล  
เพื่อคน้หาแนวทางการเสริมสรา้งปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว สรุปเป็นแผนภาพไดด้ังภาพประกอบ 4  
ซึง่อธิบายไดด้งันี ้
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ภาพประกอบ 4 แนวทางการเสรมิสรา้งปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิของ
นกัศกึษา 
 
 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ทางสังคม 

ปัจจัยด้านบคุคล 
 

กระตุ้นการคิด 
- ใหค้วามรูท้ี่ถกูตอ้ง 
- การเรียนรูจ้าก 
สถานการณจ์รงิ 

เข้าไปอยู่กับ 
ธรรมชาต ิ

สะกิดใหล้งมือท า 
- มีแบบอย่างที่ดีจากคน 
ในครอบครวั 
- มีสิ่งล่อใจใหอ้ยากท า 
- ใหท้างเลือกแทนการบงัคบั 
- กระตุน้ใหเ้ริ่มลงมือท าดว้ยตนเอง 

สร้างการรับรู้
ว่าธรรมชาต ิ
มีบทบาทกับ

ชีวิต 

การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่สริมความ
รอบรู้ด้านส่ิงแวดล้อม 
- จดักิจกรรมที่สรา้งการมีส่วนรว่ม 
ท าใหเ้กิดความประทบัใจ 

 

การส่ือสารเพื่อสร้างความรอบรู้
ด้านส่ิงแวดล้อม 
- สื่อสารใหค้วามรูท้ี่ถกูตอ้ง 
- สื่อสารไดต้รงประเด็น 
- สื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

 

พฤตกิรรม
การลดขยะ
พลาสตกิ

ความรอบรู้
ด้าน

สิง่แวดล้อม

ความเป็นเนือ้
เดยีวกันกับ
ธรรมชาติ

การเปิดรับ
ข่าวสารด้าน
ขยะพลาสตกิ 

เจตคตทิีด่ตีอ่
การลดขยะ
พลาสตกิ

สร้างบรรยากาศเพือ่กระตุ้น 
การเปิดรับข่าวสาร 

ประชาสัมพันธร่์วมกับการท าการตลาด 
- ใหข้่าวสารพรอ้มสิ่งจงูใจ 
- ใหข้่าวสารพรอ้มความสนกุ 
- ใหข้่าวสารพรอ้มความสรา้งสรรค ์
- ใหข้่าวสารพรอ้มแหลง่ขอ้มลูที่น่าเช่ือถือ 
- ใหข้่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย  
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1. ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัสงูสดุและเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทัง้ดา้นรวมและดา้นย่อย ซึ่งแนวทางในการเสริมสรา้งความรอบรู้
ด้านสิ่ งแวดล้อมนั้น  สามารถกระท าได้โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ เสริมความรอบ รู้ 
ด้านสิ่ งแวดล้อม และการสื่อสารเพื่ อสร้างความรอบรู้ด้านสิ่ งแวดล้อมให้กับนักศึกษา  
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

 
1.1 การจัดสภาพแวดล้อมที่เสริมความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการจดั

สภาพแวดลอ้มหรือจดัการระบบที่เอือ้ใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสลงมือปฏิบตัิจรงิ เรียนรูจ้รงิ ผ่านการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึน้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวตอ้งเนน้กิจกรรมที่สรา้งความ
ประทบัใจ และสรา้งการมีสว่นรว่มใหน้กัศกึษาเป็นส าคญั เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละตอ่ยอด
ในการพฒันาความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 

 
1.1.1  จัดกิจกรรมทีส่ร้างการมีส่วนร่วมท าใหเ้กิดความประทบัใจ เป็นการ

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนวคิด  เข้ามามีส่วนร่วม และลงมือ 
ปฏิบัติจริงผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อสรา้งใหเ้กิดการซึมซับ ประทับใจ และ
อยากที่จะแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้มต่อไป เช่น กิจกรรมที่ใชก้ารแข่งขนั การฝึกปฏิบตัิท าจริง พรอ้มทัง้
สอดแทรกองคค์วามรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม ดา้นการจดัการขยะ ตลอดจนชกัชวนใหมี้ส่วนรว่มในการดแูล
และใสใ่จเรื่องสิ่งแวดลอ้ม  

“ส่วนใหญ่ เป็นเพราะว่าหนู เข้าไปแข่งขัน ก็คือมันมีการแข่งขันใน
มหาวทิยาลยัขึน้มา ซึ่งหลายอนัก็ท าขึน้มาเพือ่มาแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้มนีแ่หละ แลว้เราก็เขา้ไปแข่ง 
จุดประสงค์แรกเราไม่ไดอ้ยากจะไปรูห้รอกเกีย่วกบัสิ่งแวดลอ้ม แต่ว่าเราอยากไดต้งั หรือไม่ก็อยากได้
รางวัลในการแข่งขัน แบบพอเราเข้าไป เราเข้าไปปุ๊ บเราก็เหมือนกับซึมซับ เหมือนเราแบบมัน
ประทบัใจ” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

“การใหล้งพืน้ที ่ใหเ้ราไปแกไ้ขจริง ๆ ใหเ้ราไดล้งมือท าไอเดียของเราจริง ๆ 
แลว้พอเราเห็นปุ๊ บ เราก็ฮึย้ ! มนัยากมากเลยอะ มนัแบบและมนัท าใหเ้ราประทบัใจตรงทีว่่า พอเราได้
ลงมือท าแลว้เราก็อยากท ามนัต่อไปเรือ่ย ๆ มนัก็เลยกลายเป็นว่ามนัเป็น New version ของเราขึน้มา 
แลว้เราก็ Continue มนัมาเรือ่ย ๆ ประมาณนี”้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1)  
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“ก็คือตอนนัน้อยู่ปี 2 แลว้ก็ไปแข่งมนัชือ่งานแข่งว่า Waste Party ก็คือปรบั
ใหเ้หมือนกบัว่า ท ายงัไงใหป้รบัปรุงระบบการจดัการขยะในมหาวทิยาลยัใหม้นัดขีึน้ หรือว่าชกัชวนให้
คนหนัมาแยกขยะหรอืวา่ใสใ่จเรือ่งสิ่งแวดลอ้มมากขึน้อะไรเนีย่คะ่” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1)  

 “พวกงานใหญ่ ๆ งานลอยกระทง งานฟตุบอลประเพณี อีเวน้ท์งานใหญ่ ๆ 
อะครบั เขาก็จะมีท าเป็น อ่าท าเป็นไอ่ทีแ่ยกเป็นถงัขยะ ทีแ่ยกขยะอะครบั แลว้บางงานเขาก็จะมีเอา
นสิติไปยนืคอยสอนดว้ย วา่ตอ้งแยกตรงไหน ผมวา่ก็ดทีีม่กีารมาบอก” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2) 

“โครงการดา้นการจัดการขยะของมหาวิทยาลยั ท าค่อนขา้งโอเคนะครบั 
ในความคิดผม ก็เหมือนเขาท าทัง้ เหมือนเขาก็เขียน มีถงัขยะทีแ่บบว่าแยกประเภทใหด้ว้ยว่านีข่ยะ
ทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตรายแบบนีใ้ช่ไหมครบั แต่เขาก็มีเขียนขา้งบนดว้ยว่าอะไรบา้งทีค่วรจะทิง้
อยู่ในนี.้... แลว้เขาก็เอารูปมาแปะไวเ้ลยว่า อะไรตอ้งทิง้ลงถงัไหนอะไรแบบนี ้ซึ่งมนัท าใหง้่ายและท า
ใหค้นจ าไดว้า่ ออ๋ อนันีต้อ้งทิง้ลงอนันี ้อนันีต้อ้งทิง้ลงอนันีน้ะ” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2) 

“จดักิจกรรมสือ่ความหมายอย่างเช่น ถา้เป็นขยะพลาสตกิเนีย่ ก็มีฐานแบบ
ว่าชือ่ฐานขยะ... แลว้เราก็จะใหเ้ขาเขา้ไปอยู่ขา้งในแลว้เราก็เล่าเรือ่งเกีย่วกบัการทิง้ขยะพลาสตกิหรือ
ทิง้ขยะกล่องโฟมหรืออะไรแบบนี ้เราก็จะตฉีิ่งเป็นสญัญาณวา่เออเขาทิง้ไว ้1 ชิน้นะ ก็จะมฉีิ่งดงั 1ครัง้
อะไรแบบนี.้..ใหเ้ขาเนีย่วางกระดาษลงบนพืน้ 1 ใบ... พอเราเล่าไปเรื่อย ๆ เนีย่ กระดาษมนัก็จะเต็ม
สี่เหลี่ยมเต็มพืน้ที่สี่เหลี่ยม ก็คือเราจะใหเ้ขาท ายังไงก็ไดใ้หย้ืนใหไ้ด ้หา้มยืนทับกระดาษเลยเนี่ย  
ใหเ้ขาเล่นกนัสนกุ ๆ ใช่ไหมครบั แลว้เราก็มาสรุปว่า เนีย่รูไ้หมว่าท าไมเราถึงไม่มีทีย่ืน...แบบนีท้ีแ่บบ
ว่าใชถุ้งพลาสติกหรือใชข้ยะพลาสติกและทิง้แบบฟุ่ มเฟือยอะไรแบบนี ้มนัก็ท าใหเ้ราแบบไม่มีทีย่ืน 
ในนัน้....อนาคตมนัอาจจะไม่มทีีย่นืส าหรบัเรา หรอืวา่เราจะอยู่ในโลกนีไ้ม่ได”้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่3) 

 
1.2 การสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารที่ดีนั้น 

จะน าไปสูก่ารเสรมิสรา้งความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม ซึง่การสื่อสารดงักลา่วตอ้งค านงึถึงการสื่อสาร
เพื่อใหค้วามรูท้ี่ถกูตอ้ง สื่อสารไดต้รงประเด็น และสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อใหเ้ขา้ถึง
กลุม่นกัศกึษาไดม้ากยิ่งขึน้ 

 
1.2.1 สื่อสารให้ความรู้ทีถู่กต้อง ความรูด้งักลา่วนัน้ ควรเป็นความรูท้ี่สง่เสรมิ

ใหเ้กิดความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกบัหลกัการ 3 R  การคดั
แยกขยะที่ถกูวิธี ความรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม รวมไปถึงการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้  
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“การท า PR ในเรื่องการน า 3R เขา้มาใช ้มันก็จะช่วยในเรื่องของการลด
พลาสติกได้เช่นเดียวกัน Reduce Reuse and Recycle สามารถใชไ้ดห้มดเลย มันก็เป็นนโยบาย 
ทัง้ประเทศทีเ่ขาก าลงัเล่นอยู่ ณ ตอนนี”้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่5) 

“การท า PR ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของพฤติกรรม ในเรื่องของการ 
คดัแยกขยะอนัดบัแรกก่อนเนอะ เพราะว่าถา้เมือ่ไหร่เขามีพฤติกรรมการคดัแยกขยะทีถู่กวิธีก็จะช่วย
ลดขยะพลาสตกิได ้ถา้มนัแยกไม่ได ้มนัก็เหมอืนเดมิ” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่5)  

“ทีช่มรมก าลงัท าอยู่ หรือเป็นวตัถุประสงค์ของชมรมก็คือพยายามปลูกฝัง
จิตส านึกในด้านนีแ้หละครับ ให้กับนิสิตที่ยังไม่มีความรู้ด้านนีห้รืออะไรแบบนี.้..แชร์ความรู ้
ดา้นสิ่งแวดลอ้มอะไรอย่างนีค้รบั…นิทรรศการใหค้วามรูท้ีไ่ม่น่าเบื่อหรืออะไรอย่างนี ้คนจะไดห้นัมา
สนใจและก็อยากจะลองศกึษาในดา้นนีดู้” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่3)  

“ให้เขาไดไ้ปเรียนรูจ้ากสถานที่จริงเลยหรือว่าเรียนรูธ้รรมชาติจากที่ที่มี
เจา้หนา้ทีท่ีช่  านาญการดา้นการอนรุกัษ์อะไรแบบนีค้รบัผม มาใหค้วามรู ้มนัก็แบบว่าเพิ่มการศึกษา 
ใหเ้ขาไดแ้บบวา่มคีวามรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มมากขึน้นะครบั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่3) 

 
1.2.2 สื่อสารได้ตรงประเด็น เนื ้อหาที่จะน าเสนอให้ได้ตรงประเด็นนั้น  

ตอ้งเป็นเรื่องที่ใกลต้วั กระชบั เขา้ใจไดแ้ละง่ายต่อการปฏิบตัิ 
“เนือ้หาก็ตอ้งทนัสมยั สือ่ตอ้งทนัสมยันะครบั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่4) 
“ไม่สือ่อะไรทีม่นั Advanced มากแบบโหมนัไปถงึ Climate change น า้แข็ง 

คือจะไม่ไปไกลขนาดนัน้นะครบั จะเอาใกล ้ๆ ตวั...มนัเป็นอะไรทีต่อ้งเห็น ตอ้งสมัผสัได”้ (ผูใ้หข้อ้มูล
คนที ่4) 

 
1.2.3 สื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย ในปัจจุบันสื่อต่าง ๆ ได้เข้ามา 

มีบทบาทอย่างยิ่ งต่อการเข้าถึ งข้อมูล การสื่ อสารเพื่ อสร้างความรอบรู้ด้านสิ่ งแวดล้อม  
จึงจ าเป็นต้องมีช่องทางที่หลากหลายตามยุคสมัยมากยิ่งขึน้ เช่น สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่  
เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร ์(Twitter) คลับเฮ้าส์ (Clubhouse) และ 
ติก๊ต็อก (TikTok) สื่อสารผ่านผูมี้ช่ือเสียง ไดแ้ก่ ดาราในมหาวิทยาลยั ทตูหรือแกนน าดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
และสื่อสารผ่านผูรู้จ้รงิ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่ที่เป็นผูพ้ิทกัษป่์า 

“อาจจะเอาพวก Social มาช่วยครบั เพราะว่าอาจจะมีการใหค้วามรูผ้่าน
เพจ Facebook หรือ IG อะไรอย่างนีค้รบัผม เออ ใหค้วามรูเ้ขาในเรือ่งของสิ่งแวดลอ้มเผือ่แบบว่าผา่น
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มาเห็นหรือว่าเลื่อนมาเจอ ก็ไดอ้่านข่าวสิ่งแวดลอ้มหรือเกี่ยวกบัวนัส าคญัต่าง ๆ ดา้นสิ่งแวดลอ้ม” 
(ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่3) 

“สือ่ทีใ่ช.้..ก็มี Facebook Instagram Twitter เดีย๋วนีม้ีคลบัเฮา้ส์ มีติ๊กต็อก 
มีคือเยอะเลยอะ งัน้เนือ้หาเดียวกันเนี่ยท าทุกสื่อ ท าใหไ้ดม้ากที่สุด ท าหลาย ๆ สื่อ อย่าไปอาศยั
ช่องทางเดยีวนะครบั ตอ้งตามยคุสมยัใหท้นั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่4)  

“เรื่องของการ PR ของมหาลยั ในเรือ่งของการปล่อยในเรื่องของคลิปสัน้ ๆ 
หรอืวา่การท าเรือ่งของเพจใหก้บัทกุคนไดเ้ขา้ใจ” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่5)  

“ใหน้อ้ง ๆ ทีไ่ดร้างวลัชนะเลิศเขา้มาเป็นทูตในเรื่องของการจดัการรณรงค์
โดยใชพ้วกนีเ้ป็นสื่อ อาจารย์มองว่าเองงะ ที่จริงมหาวิทยาลยัเราอะ มีดาราเยอะ ถา้ปล่อยใหน้อ้ง
หลาย ๆ คนเขา้มาเป็นพรเีซ็นเตอรม์นัก็จะท าใหน้า่สนใจมากขึน้ ประมาณนี”้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่5)  

“มีพีเ่จา้หนา้ที่ที่เป็นผูพ้ิทกัษ์ป่าตวัจริงมาใหค้วามรู ้มาแชร์ประสบการณ ์
ใหเ้ขาเหน็อกีดา้นนงึของการอนรุกัษ์วา่ เนีย่มนัมีคนท าพวกนีท้ีล่งแรง ลงมือท าจริง ๆ เป็นผูพ้ทิกัษ์ป่า 
แต่เราเนีย่ก็สามารถเป็นผูพ้ทิกัษ์ป่าหรือว่าเป็นคนช่วยสิ่งแวดลอ้มไดน้ะ เริ่มจากในชีวิตประจ าวนัเรา
เนีย่ ถา้เราช่วยกนัลดช่วยกนัเหมอืนเป็นผูพ้ทิกัษ์อกีแรงนงึ” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่3)  

 
2. เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญรองลงมาและ 

มีความเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทั้งด้านรวมและดา้นย่อย แนวทางในการ
เสรมิสรา้งเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกนัน้ สามารถกระท าไดโ้ดยการกระตุน้การคิด พรอ้มทัง้
สะกิดใหล้งมือท า โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
2.1 กระตุ้นการคิด สามารถท าไดโ้ดยการใหค้วามรูท้ี่ถูกตอ้งเพื่อสรา้งใหเ้กิด

การรบัรูถ้ึงความส าคัญของการลดขยะพลาสติกและดา้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งการใหค้วามรูเ้พื่อสรา้ง
เจตคติที่ดีนัน้ ควรเริ่มปลกูฝังตัง้แต่เด็ก หล่อหลอมใหเ้กิดความคุน้ชินและผสานใหเ้ป็นส่วนหนึ่ง 
ในการใชชี้วิต นอกจากนีย้ังสามารถกระท าไดโ้ดยการสนบัสนนุใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากสถานการณ์
จรงิ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้ 

 
2.1.1 ให้ความรู้ที่ ถูกต้อง เนื่องจากความรูเ้ป็นพื ้นฐานส าคัญที่น  าไปสู่ 

การตระหนักถึงคุณค่าในสิ่งที่ไดก้ระท า และสะทอ้นใหเ้ห็นว่าหากการกระท าใดที่ไม่ดี ลว้นส่งผลต่อ
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สิ่งแวดลอ้มทัง้สิน้ โดยความรูท้ี่ใหน้ัน้ควรมุ่งเนน้ประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้ม ผลกระทบ การปรบัตวัในการ
ใชชี้วิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้พื่อแกไ้ขปัญหาในชีวิตจรงิ  

“ตอ้งแทรกเขา้ไปในชีวติของเขา ใหเ้ขาไดร้บัรู ้คอืบางทสีิ่งพวกนีม้นัเกิดจาก
ความไม่รูม้าตัง้แต่แรก ก็คืออะไรนะขอ้แรกที่ว่าความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มมนัเกิดจากตรงนัน้ดว้ย  
พอเขาไม่รูเ้ขาก็มีเจตคติที่ไม่ดีเท่าคนที่รูเ้หมือนกัน ดงันัน้อย่างแรกพืน้ฐานมนัคือความตอ้งรูก้่อน  
ก็คงจะเสรมิแทรกความรูเ้ขา้ไป” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

“งาน event ในมหาวทิยาลยั อะ!... ก็คอือย่างช่วงพกัเบรคก็จะมกีารมาจอย
ไมค ์ก็แบบพูดเกีย่วกบัเรือ่งนีเ้ขา้ไปบา้ง แลว้ก็อกีอย่างคอืสมมตวิ่างานหลายงานเขาจะเป็นขา้วกล่อง 
ใช่ไหมคะ แต่งานหนู หนูคดิเลยว่า เราจะไม่เอาขา้วกล่อง เราจะรวย เราจะเป็นบฟุเฟต ์เราจะเป็นการ
ตกัอาหารแทน แลว้ก็บอกเขาว่าท าไมเราถึงตอ้งแบบ เออ ! เปลีย่นเป็นตกันะ มีการเติมน ้าไม่ไดแ้จก
ขวดน ้า ต่อใหเ้ราจะมีสปอนเซอร์เป็นขวดน ้า เราหาไดแ้หละ แต่เราหาอย่างอืน่แทนไดไ้หมอ่ะ แลว้ก็
เหมอืนกบัแทรกเขา้ไปค่ะ” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

“งานต่าง ๆ นานา มนัก็จะเป็นขา้วกล่องแจก สดุทา้ยมนัก็เหลอืแลว้มนัก็ทิง้ 
เราก็แคล่องแทรกอะไรพวกนีเ้ขา้ไปในชวีติเขาเป็นตวัอย่าง แลว้เราก็บอกวา่ท าไมเราถงึท าสิ่งนี ้แลว้ถา้
เกิดว่าแลว้มนัดีกว่าการทีเ่ขากินขา้วกล่องมนัเหลือยงัไง คือต่อใหอ้าหารนีม้นัจะเหลือทีเ่ป็นไลน์ตกั
อาหารอะ สดุทา้ยมนัก็เอาไปท าประโยชน์ไดต้่อ แถมไม่ตอ้งมีขยะเพิ่มมีแค่ Food waste จากทีจ่ะมี
กล่องกระดาษ กล่องพลาสติกขึน้มา ซึ่ง Food waste ตวันีม้นัก็สามารถบางทีแม่คา้ เอาไปคืนก็ได ้ 
เขาไปขายต่ออีกหรือว่าเอาเศษอาหารที่เหลือ ก็เอาไปหมักปุ๋ ยส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไปไดอ้ะไร
ประมาณนีค้ะ่ ก็คอือนันีเ้ป็นหนึ่งในการทีแ่ทรกใหก้บันสิตินกัศกึษา” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1)  

“เราก็จะใหค้วามรูเ้ขามากขึน้ ว่าเออทีเ่ราท าไปหรือว่าการท าแบบนีม้นัไม่ด ี
ทีส่่งผลต่อโลกยงัไง ต่อสิ่งแวดลอ้มยงัไง บอกถึงว่าสิ่งนีม้นัจะท าใหเ้กิดอะไรในอนาคต ใหเ้ขาไดเ้ห็น 
ใหเ้ขารูส้กึวา่ เออ เราพอรูถ้งึสาเหตแุลว้หรอือะไรแบบนี ้เราก็จะไม่ท ามนั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่3) 

“เราจะใสเ่ป็น Content เรือ่งก็คอืจริง ๆ เราใสเ่รือ่งสิ่งแวดลอ้ม และเรือ่งของ
ผลกระทบ เรื่องของการท าชีวิตยังไงให้มัน Eco มากขึ้นนะครับ Eco friendly มากขึ้น เรื่องของ 
เพราะว่าไปเจอชีวิตจริงขา้งนอกแลว้คุณจะแกปั้ญหาอย่างไร แลว้ก็เรื่องของปลายทางของขยะ”  
(ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่4) 
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2.1.2 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู ้
จากการเข้าไปสัมผัสกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงให้เห็นทั้งด้านที่แย่และด้านที่สวยงาม  
เพื่อสรา้งใหเ้กิดความตระหนักต่อการลดขยะพลาสติก อีกทั้งยังสามารถสรา้งค่านิยมที่ดีดา้นการ 
คดัแยกขยะ หรือ การลดขยะพลาสติกไดจ้ากบคุคลในครอบครวัอีกดว้ย 

“ทีส่  าคญัก็คอืพยายามใหเ้ขาไปดูงานจรงิ เราจดัค่ายไปดูงานจรงิหลาย ๆ ที ่
นะครบัที ่ดู 2 ดา้น ดา้นทีห่นึ่งคือดา้นแย่ ดา้นแย่ก็คือเราก็จะไปดูสถานทีแ่ห่งหนึ่ง ไปดูขยะทีม่นษุย์
กรุงเทพฯ ทิ้ง แลว้มันไปรวมกัน ไปดูว่ามันเหม็นแค่ไหน มันกองใหญ่แค่ไหน และเขาจัดการยงัไง  
อกีดา้นนงึก็คอืไปดูธรรมชาตทิีม่นัดใีหรู้ว้า่เอย้ เราตอ้งรกัษามนัไวน้ะธรรมชาตเินีย่ ธรรมชาตขิองโลกนี ้
ของประเทศไทยนะครบั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่4) 

“สรา้งค่านิยมที่บอกว่า ใชช้ีวิตใหเ้กิดขยะนอ้ยหน่อยนะครบั” (ผูใ้หข้อ้มูล 
คนที ่4)  

“แม่เขามาเล่าใหฟั้งถา้เกิดว่าเราทิง้รวมกนัเดีย๋วคนเก็บขยะเขาจะตอ้งมา
แบบว่าแยก มาคุย้ในขยะเราที่มีทัง้เศษอาหาร เศษพลาสติก และเขาตอ้งหยิบแยกเอาพวกขยะ
พลาสตกิออกไป เพราะเขาจะเอาไปขายอะไรแบบนี ้แลว้เขาเอาไปขายไดเ้ป็นรายไดเ้สริม แม่ก็เลยบอก
วา่งัน้เราก็ช่วย ๆ เขาไปก็ได”้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2) 

“แม่เขาบอกวา่คนเก็บขยะอะครบั บางทแีม่ก็เคยเหน็คนเก็บขยะเขา เหมือน
มาคุย้ มาคน้ขยะ เพือ่เขาจะแยกของทีเ่ขาเอามาขายไดอ้อกมา แต่วา่แม่เขาบอกว่าเหมือนไม่อยากให้
คนเก็บขยะตอ้งมาคุย้ขยะเรา แม่ก็เลยแยกไวใ้หเ้ลย ของที่เขาเอาไปขายต่อได ้จะไดห้ยิบไปไดเ้ลย 
ไม่ตอ้งมาคุย้ขยะในถงัของเราหงะครบั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2)  

“ถา้เกิดวา่เขามาบอกวา่จะแยกไปท าไมสดุทา้ยก็รวมกนัอยู่ด ีอย่างงีอ้ะครบั 
ผมก็จะบอกเขาว่า ผมก็ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าเขาจะเอาไปรวมกนัไหม แต่อย่างนอ้ยเราก็ท าตรงสว่นของเรา
ใหด้ีทีส่ดุก่อน สมมติว่าเขาจะรวมกนัก็ เราก็ท าอะไรไม่ไดอ้ยู่แลว้ แต่ถา้เกิดว่าเขาไม่ไดเ้อามารวมกนั 
ก็ถอืวา่เราช่วยกนัอะไรอย่างนีค้รบั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2) 

 
2.2 สะกิดให้ลงมือท า เป็นแนวทางการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึ กษา 

ได้ลงมือท าเพื่ อลดขยะพลาสติก ซึ่งสามารถกระท าได้โดยการสร้างการมีแบบอย่างที่ดี 
จากคนในครอบครวั มีสิ่งล่อใจใหอ้ยากท า ใหท้างเลือกแทนการบงัคบั และกระตุน้ใหเ้ริ่มลงมือท า 
ดว้ยตนเอง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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2.2.1 มีแบบอย่างที่ดีจากคนในครอบครัว เป็นการเรียนรู ้จากบุคคล 
ในครอบครวัท่ีเป็นผูท้ี่คอยสอนและปฏิบตัิใหเ้ห็นเป็นแบบอย่าง ในดา้นการคดัแยกขยะ การปฏิเสธ 
การใชผ้ลิตภณัฑพ์ลาสติก 

“คุณแม่ก็น่าจะเป็นคนแรกทีส่อนนะครบัในการลดขยะ เหมือนทีบ่า้นแยก
ขยะตัง้แต่เดก็แลว้ แยกกระดาษหนงัสอืพมิพ ์ไอพ้วกแกว้น า้พลาสตกิ คณุแม่ก็จะใหล้า้งแลว้ก็แยกไป
อกีสว่น” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2) 

“ถา้เรื่องปฏิเสธถุงพลาสติกก็เริ่มจากไปกบัแม่ แม่เขาปฏิเสธผมก็ท าตาม
ตัง้แตเ่ดก็ ๆ แลว้หงะ จริง ๆ ครอบครวัก็นา่จะมผีลเยอะเหมอืนกนั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2)  

 
 2.2.2 มีสิ่งล่อใจให้อยากท า เป็นการดึงดูดความสนใจและเป็นการสรา้ง

แรงจงูใจใหก้บันกัศกึษาไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการลดขยะพลาสติก โดยใชค้ะแนนเป็นตวัลอ่ใจ รวมถึง
การใชผู้ท้ี่มีช่ือเสียง หรือดาราที่ศกึษาในมหาวิทยาลยัมาเป็นพรีเซ็นเตอร ์

“ตวันสิตินกัศกึษาหรอืท าในมหาวทิยาลยั มนังา่ยตรงทีว่า่ เขาพรอ้มทีจ่ะแก้
อยู่แลว้ หนึ่งคือ มีเรือ่ง KPI เขา้มาเกี่ยวดว้ยทีแ่บบตอ้งท าใหเ้ท่านีน้ะ ไปถึงเป้าหมายแลว้ก็อาจจะมี
เปอร์เซ็นต์อะไรเพิ่มขึน้มาอะไรอย่างเนีย้ เงินดงเงินเดือนหรืออะไรสกัอย่างที่เขาจัดการกนัในระบบ
ผูบ้รหิาร” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1)  

“อันนีก้็เป็นอีกวิธีการนึงในการปรับเจตคติให้กับน้องนิสิต อาจจะเป็น 
ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หลกัสูตรใดหลกัสูตรหนึ่งหรือว่าเป็นคะแนนจิตพิสยั หรือว่าเป็นกิจกรรม
ของกิจการนิสิตทีเ่คยคุยกนัอยู่ว่าอาจจะตอ้งใหค้ะแนนกบัเขาเป็นคะแนนเพิ่มในหลาย ๆ ประเด็น”  
(ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่5) 

“ปรับ Attitude โดยใชค้ะแนนพฤติกรรม ใหก้ิจการนิสิตไปหาตัวชีว้ ัดมา 
ผูบ้ริหารดว้ยแหละ มันก็เลยหลาย ๆ อย่าง... ถ้าผูบ้ริหารเขาเล่นดว้ยอะนะ มันก็จะง่าย ถา้จับ 
ในประเด็นนี ้มนัก็จะช่วยใหเ้จตคติมนัเพิ่มมากขึน้ เราตอ้งแทรกซึมเขา้ไปในรายหลกัสูตรในรายวิชา  
อันนี ้มันก็จะช่วยได้ ก็คือถ้าผู ้บริหารเล่นมันก็จะช่วยขับเคลื่อนนโยบาย Policy ของมหาลัย  
มนัก็จะช่วยท าเรือ่ง Attitude ตรงนีไ้ด”้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่5)  

“อาจารย์เคยไปช่วยเป็นเกม เล่นเกมในเรื่องของการคดัแยกขยะ อนันัน้ก็
กระแสดนีะ ก็จ าไม่ได ้ครูไม่รูห้ลอกว่าเขาเป็นดารา (หวัเราะ) ก็มีเขากรีด๊กร๊าดกนั พอท ากิจกรรมเสร็จ
ก็ค่อยมารูว้่าพวกนีเ้ป็นดารา ก็ประมาณนี ้มนัก็เป็นกระแสได.้.. อาจารยก์็เลยน าเสนอประเดน็นีขึ้น้ไป
ว่า ดาราในมหาวิทยาลยัเราเยอะ ก็จับพวกนีแ้หละมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการท าอะไรแบบนี ้มันก็
นา่สนใจมากกวา่ใหอ้าจารยไ์ปแสดงคลปิเองอะไรแบบนี”้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่5) 
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2.2.3 ให้ทางเลือกแทนการบังคับ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้ามา 
มีส่วนรว่มและมีทางเลือกในการปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อลดขยะพลาสติก โดยจะตอ้งไม่บงัคบั หรือขู่เข็ญ 
ใหป้ฏิบตัิ เพราะหากบงัคบัมากจนเกินไปอาจสง่ผลใหมี้เจตคติทางลบเก่ียวกบัการลดขยะพลาสติก 

“อย่างแรกคือตอ้งไม่ไปบังคับเขาก่อน มีทางเลือกให้เขา บางครัง้บางท ี 
บวกกับว่ามีทางเลือกใหเ้ขาไดท้ าในสิ่งที่จะส่งเสริมการลดขยะพลาสติกมากขึ้น…เหมือนถา้เขา 
ไม่อยากท า พอเราบงัคบัเขาเขา้มามนัก็ไม่ยั่งยนื เขาอาจจะท าแหละแตท่ าอาจจะท าแป๊บ ๆ แลว้ก็เลกิ 
เผลอ ๆ คือถา้บังคับแบบมาก ๆ เลย คนอื่น คนที่เขาไม่มีเจตคติมากแบบมีนอ้ย จะมีเจตคติลบ
เกี่ยวกับเรื่องของการลดขยะพลาสติก บางทีถา้แบบเหมือนไปบังคบัเขามากอย่างนีค้่ะ บางทีก็จะ
กลายเป็นตรงขา้มก็จะลบ ลบไปมากกวา่เดมิ” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

“ถา้เขาไม่ว่าหรืออะไร ผมก็คงอธิบายไป แต่ว่าคงไม่ถึงขัน้แบบว่าพยายาม
หรอืบงัคบัใหเ้ขาตอ้งมาท าตาม” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2)  

 
2.2.4 กระตุ้นให้เร่ิมลงมือท าด้วยตนเอง เป็นการกระตุน้ใหเ้ห็นคุณค่าของ 

สิ่งที่ปฏิบตัิ และปลกุพลงัใหเ้กิดการลงมือท าดว้ยตนเอง เพราะว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลด
ขยะพลาสติกได ้

“คงตอ้งเริ่มจากท าเอง” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2) 
“ใหเ้ขาแบบว่าไดล้งมือท า แลว้เราเลยบอกเขาว่าที่ท าไปมันไม่ไดแ้บบว่า 

ไม่เกิดผลนะ มนัก็เกิดผลอาจจะเป็นแค่เล็กนอ้ย แต่ถา้เราเริ่มจากเราก่อนที่เราท ามนัก็จะท าต่อไป 
เรือ่ย ๆ ถอืวา่ช่วยกนัไปเรือ่ย ๆ ครบัผม” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่3) 

 
3. ความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติ เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัรองลงมาและ 

มีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทัง้ดา้นรวมและดา้นย่อย ซึ่งสามารถเสรมิสรา้ง
ความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติ ได้โดยการเข้าไปอยู่กับธรรมชาติ  และสร้างการรับรู ้
วา่ธรรมชาตินัน้ลว้นมีบทบาทกบัชีวิต มีรายละเอียด ดงันี ้

 
3.1 เข้าไปอยู่กับธรรมชาติ ปัจจุบนันกัศึกษาพกัอาศยัอยู่ในชมุชนเมืองท าให้

ชีวิตห่างเหินกบัธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งการเสรมิสรา้งความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาตินัน้
จะตอ้งพาไปสมัผสัและเขา้ไปอยู่กบัธรรมชาติท่ีแทจ้รงิ อาจจะเป็นในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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(Ecotourism) จนกระทั่งระยะเวลาหนึ่ง จะเกิดการซึมซบัและเห็นคณุค่าของสิ่งแวดลอ้มและเป็น
สว่นหนึ่งของธรรมชาติมากขึน้ 

“แนวทางการเสริมสร้าง อาจจะให้เขาลองเข้าไปอยู่กับธรรมชาติมั้ง 
เพราะว่าบางทเีราอยู่ในชมุชนเมือง เราไม่เหน็ตน้ไมเ้ลยอะ เหน็แต่ตกึ เหน็แต่รถอะไรอย่างนี ้บางทเีรา
อาจจะลืมไปหรือเปล่า ว่าเรายงัอยู่บนโลกที่ตอ้งการตน้ไมน้ะ ตอ้งการน ้าสะอาดนะ อาจจะแบบว่า
ออกแนว Eco tourism ก็ได”้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

“ธรรมชาตถิา้จะเหน็ไดต้อ้งไปสมัผสัจรงิครบั ไปอยู่กบัมนัจริง ๆ แลว้คณุจะ
เกิดความผูกพนักับมันนะครบั ไปในที่ที่ธรรมชาติจริง ๆ นะ ไม่ใช่ Man made ก็จะเห็นว่า เออมัน
ส าคญั แลว้มนัดี แลว้มนัจะซึมเขา้ไปเอง ใชเ้วลานะครบั ใชเ้วลา ก็จะบอกว่าไม่มีไม่มีทางอืน่เลยนะ 
พยายามทางอื่นมาหมดแลว้ ใหดู้ภาพสวยไป แต่สุดทา้ยเวิร์คสุดก็คือพาไปเลย พาไปบางกระเจา้ 
ถา้กรุงเทพฯ ก็พาไปสวนไปบางกระเจา้ไปบ่อย ๆ ไปเรื่อย ๆ ก็จะเริ่มรูส้ึกว่า เออ มนัดีนะธรรมชาติ” 
(ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่4) 

“ไปเที่ยวครบั ไปเที่ยวที่มนัไกล ๆ หน่อย... ไม่ตอ้งท ากิจกรรมอะไรมาก...  
ไปอยู่กับมนัอะ ไปดูป่า ดูเขาแลว้ก็ไปอยู่กบัมนัแบบ เออ เสียง มนัจะมีกิจกรรมที่เขา้กบัธรรมชาต ิ
จริง ๆ นะครบั... การ Connect กบัธรรมชาตเินีย่ ทีผ่า่นมายงัไม่มทีางอืน่เลย จะไปทะเลก็ได ้ภูเขาก็ได ้ 
จะไปที่ไหนก็ได้ที่มีต้นไม้เยอะ ๆ ก็ได้เพื่อให้ไปอยู่กับมันจนกระทั่งระยะเวลานึง มันจะเห็นค่า 
ของมนั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่4) 

“ถา้เป็นไปไดก้็อยากพาเขามาสมัผสักับธรรมชาติจริง ๆ ว่าที่ก าลงัท าอยู่
ตอนนีม้นัก็ ถา้เรามาสมัผสัมนัจริง ๆ เขาก็รูส้ึกอยากทีจ่ะท ามนัอย่างจริงจงัมากขึน้ ก็จะไดเ้ป็นส่วน
หนึ่งของธรรมชาตมิากขึน้” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่3)  

 
3.2 สร้างการรับรู้ว่าธรรมชาติมีบทบาทกับชีวิต การใชชี้วิตในปัจจุบนัลว้น

แลว้แต่เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติทัง้สิน้ ซึ่งการกระท าบางอย่างสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลกระทบที่เกิดกับ
ธรรมชาติทัง้ดา้นการใชท้รพัยากรในกระบวนการผลิต การท าลายบรรยากาศและทศันียภาพที่ดี
ของธรรมชาติ ฉะนัน้จึงตอ้งสรา้งการรบัรูผ้่านการท ากิจกรรมที่เขา้ไปสมัผสัและเรียนรูจ้ากสถานที่
จรงิ เพื่อสรา้งการรบัรูว้า่ธรรมชาตินัน้ลว้นมีบทบาทกบัการใชชี้วิตทัง้สิน้ 

“พาเขาไปดูหลังบ้านของกระบวนการการผลิต ให้เขารูว้่าสิ่งสิ่งนีม้ันใช้
ทรพัยากรธรรมชาตินะ แบบบางทีรถอะไรแบบนีห้รือเห็นพลาสติกอะ เห็นเป็นรูปมนัออกมาแลว้เป็น
พลาสตกิ แต่ว่าเราอาจจะพาเขาไปดูก็ไดว้า่กระบวนการมนัเกิดจากอะไร มนัเกิดจากการเอาน า้มนัดบิ
มาผสมกบัอนันี ้ๆ นะ สดุทา้ยเราก็ตอ้งขดุน า้มนัจากธรรมชาตมิานะ ไม่ใช่วา่เสกพลาสตกิขึน้มาไดเ้ลย
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อะไรแบบนีก้็ไดค้่ะ ไปดูแบบกระบวนการการผลิตก็อาจจะช่วยเขาไดเ้ห็นอย่างหนึ่งว่าธรรมชาต ิ
มบีทบาทกบัการใชช้วีติของคณุนะ” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1)  

“ผมเคยไปตรงพวกหมู่บา้นชาวประมงทีส่ถานทีแ่ห่งหนึ่ง เหมอืนหมู่บา้นเขา
สกปรกมาก... เขาก็บอกว่าจริง ๆ ทีข่ยะเยอะ มนัไม่ใช่ความผดิของคนในชมุชน มนัเป็นขยะทีท่ะเลซดั 
พดัขยะจากฝ่ังขึน้มา คนทีฝ่ั่งทิง้ขยะใช่ไหมครบั แลว้มนัก็ลงมาในทะเลแลว้ขยะในทะเลนัน้มนัก็ขึน้มา
อยู่ในบา้นทีเ่ป็นหมู่บา้นชาวประมง ถา้เกิดวา่อยากใหค้นเหน็ ก็เลยอยากพาไปสถานทีแ่บบนีอ้าจไม่ใช่
หมู่บา้นนัน้แต่เป็นทีอ่ืน่ เป็นแบบริมทะเลหรือว่าอะไรทีม่นัเห็นไดช้ดั ๆ หงะครบัว่า ขยะทีเ่ราทิง้ลงไป 
อยู่ตามสิ่งแวดลอ้ม บางอย่างมนัอยู่ไกลจากทีท่ีม่นัเกิดมา ก็เลยแบบถา้จะใหค้นเห็นความเชื่อมโยง 
ก็นา่จะตอ้งไป” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2)  

 
4. การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัและมีความ

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก โดยเฉพาะดา้นพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะ
พลาสติก ซึ่งสามารถเสริมสรา้งการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก ไดโ้ดยการประชาสมัพันธ์
รว่มกบัการท าการตลาด และสรา้งบรรยากาศเพ่ือกระตุน้การเปิดรบัข่าวสาร มีรายละเอียด ดงันี ้

 
4.1 ประชาสัมพันธร่์วมกับการท าการตลาด เป็นการประชาสมัพันธโ์ดยใช้

ศาสตรท์างด้านการตลาดเข้ามาประยุกต์ ซึ่งมุ่งเน้นในด้านการ ให้ข่าวสารพร้อมสิ่งจูงใจ  
ให้ข่าวสารพรอ้มความสนุก ให้ข่าวสารพรอ้มความสรา้งสรรค์ ให้ข่าวสารพรอ้มแหล่งข้อมูล 
ที่น่าเช่ือถือ และใหข้่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมและกระตุน้ใหเ้กิดการเปิดรบั
ข่าวสาร 

 
4.1.1 ให้ข่าวสารพร้อมสิ่งจูงใจ เป็นการสรา้งสรรค ์จูงใจและสรา้งโปรโมชั่น

เพื่อกระตุน้ใหน้กัศกึษาเขา้มาเปิดรบัข่าวสารผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น กิจกรรมลุน้รบัของรางวลัผ่านการ
แชร ์โพสต ์กิจกรรมสะสมแตม้เพื่อแลกของรางวลั หรือใชเ้ป็นสว่นลดในการซือ้สินคา้ 

“อาจจะตอ้งจูงใจเขาหรือเปล่า เหมือนแบบว่าแชร์โพสตน์ีลุ้น้รางวลั หรือไม่
ก็แบบว่ากิจกรรมบอกเหตุผลที่คุณลดขยะพลาสติก 3 ขอ้ พรอ้มแจกของอะไรอะ ทุนนิยมหน่อย”  
(ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1)  

“มี Point ให ้ถา้เกิดว่า ถา้ Point ถึงก็เอาไปแลกของรางวัลไดเ้หมือนกัน 
หรือไม่ก็เป็นส่วนลด มีชานมไข่มุก มีพดั มีสกินแคร์ดว้ยนะ... แต่ก็เรียกว่าเป็นโครงการน าร่องที่ดี
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เหมือนกนั ถา้ท าแนว ๆ นี ้ก็คือเป็นหนึ่งในการที่ช่วยส่งเสริมทางพฤติกรรมเขาแลว้ก็ใหเ้ขาเปิดรบั
ขอ้มูลไดม้ากขึน้ จึงเป็นหนึ่งสิ่งทีด่เีหมอืนกนั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

“ถา้เกิดว่าเป็นแนวธุรกิจหน่อย ก็คือท ายงัไงให ้ใหค้นมาซือ้ของเรามากขึน้ 
แบบผ่านการประชาสมัพนัธ์ประมาณนี ้พวก Marketing สรา้งโปรโมชั่นขึ้นมา ถา้เกิดว่าเป็นเรื่อง
ข่าวสาร ก็คือตอ้งท ายังไงใหค้นแชร์ ท าไงใหค้นคอมเม้นต์ ท ายังไงใหม้ี Engagement ของ User 
ประมาณนีค้ะ่” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

 
4.1.2 ให้ข่าวสารพร้อมความสนุก  เป็นการให้ข่าวสารผ่านรูปแบบที่

สนกุสนาน เช่น การแทรกขอ้มลูข่าวสารลงไปในเกม ซึ่งจะท าใหไ้ดท้ัง้ความสนุกสนานและมีส่วนรว่ม
ในการลดขยะพลาสติกไปพรอ้ม ๆ กนั 

“แทรกลงไปในเกม เหมือนตอนนีก้็มีคนทีพ่ยายามจะท าใหก้ารลดขยะมนั
เป็นรูปแบบทีส่นกุมากขึน้ อย่างมีเกมทีม่ขึีน้มา ชือ่วา่ Eco life... ก็คอืถา้สมมตไิปบอกรา้นว่าไม่เอาถงุ
นะ มนัก็จะมีควิอารโ์คด้อยู่ขา้ง ๆ แคชเชียร ์เราก็สแกนได ้แลว้ไม่เอาถงุ มนัจะเป็นเกมแบบสรา้งพืน้ที่
ออกแนวเกมนา่รกั ๆ แคเ่ก็บสะสมตวัการตู์นนา่รกั ๆ” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

 
4.1.3 ใหข้่าวสารพร้อมความสร้างสรรค ์เป็นการจดัท าสื่อใหมี้ความน่าสนใจ 

สั้น กระชับ ได้ใจความ โดยสรา้งเป็นสื่ออนิเมชั่ น คลิป กราฟิกต่าง ๆ พรอ้มทั้งใช้ผู้มีอิทธิพล 
(Influencer) หรือ ดาราเขา้มาร่วมประชาสมัพันธ ์รวมทัง้มีการตัง้แฮชแท็กเพื่อป่ันกระแสใหข้่าวสาร
แพรก่ระจาย ดงึดดูใหน้กัศกึษาเขา้มาเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารมากยิ่งขึน้ 

“สว่นสือ่ก็คงจะยอ้นกลบัมาว่าเออ ใหม้นัสรา้งสรรค์แลว้ก็มนัก็จะยอ้นกลบั
มาเรือ่งเดมิ ๆ สิ่งแวดลอ้มมไีม่เยอะ” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่4) 

“อาจจะท าสือ่ใหม้นัน่าสนใจ แบบดึงดูดเขาได ้ทีจ่ะเขา้มาสนใจข่าวดา้นนี ้
อาจจะท าเป็นอนเิมชั่น หรอื คลปิหรอือะไรงี ้ทีแ่บบวา่มนัไม่ใช่แบบตอ้งมาอา่นขอ้มูลเอง ใหม้นั ใหเ้ขา
ไดแ้ค่เปิดฟังคลิปมนัก็เห็นภาพ เห็นอะไรทีแ่บบว่าสือ่ถึงข่าวดา้นสิ่งแวดลอ้มครบั อย่างเช่น ถา้คิดก็
อย่างทีค่ดิแบบกราฟิกตา่ง ๆ ใหม้นันา่ดงึดูด” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่3) 

“อย่างคลิป มนัอาจจะไม่ไดย้าวมากเกินไป แต่ว่าสัน้ แต่ว่าใหไ้ดใ้จความ” 
(ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่5) 

“ผมจะบอกว่าสื่อแน่นอน มันก็มีปัจจัยเรื่องสื่อ ช่องทาง สื่อให้มันโดน  
มีโซเชียลอะไรนะ มี Influencer มีดารามีอะไรเงีย้ แต่มันก็ชั่วคราวเท่านัน้เองที่คุณจะท าตามดารา
เหล่านัน้ไดน้ะครบั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่4) 
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“มีแฮชแท็กแลว้ก็สามารถทีจ่ะกระแทกเขา้ไปเป็นระยะ ๆ ต่อเนือ่งได ้ตรงนี ้
มนัก็จะช่วยใหเ้ขาเขา้ถึงไดง้่ายขึน้ และจะท าใหเ้ขาเกิดการแชร์ เกิดการกดไลก์ กดแชร์ และเกิดการ
แพร่เป็นแบบไวรลัไปไดแ้บบรวดเรว็อะไรแบบนี”้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่5)  

 
4.1.4 ใหข้่าวสารพร้อมแหล่งข้อมูลทีน่่าเชื่อถอื เป็นการใหข้่าวสารพรอ้มกบั

น าเสนอช่องทางที่มีความน่าเช่ือถือ เพื่อติดตามข่าวสารที่สนใจผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก หรือ ผูมี้อิทธิพล 
(Influencer)  

“ผมว่าส่วนทีส่  าคญัเป็นแบบว่าเอาแหล่งข่าวทีน่่าเชือ่ถือไปแชร์ ใหค้นรูว้่า
สามารถตดิตามข่าวแบบนีไ้ดท้ีไ่หนอะไรแบบนีค้รบั แบบเพจเฟซบุ๊ก หรือว่าแบบ Influencer คนไหนที่
มีความน่าเชื่อถือเรื่องนี ้แลว้ก็ไปเผยแพร่ใหค้นแบบติดตามเขาอะไรแบบนี ้น่าจะช่วยไดน้ะครบั”  
(ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2)  

 
4.1.5 ให้ข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย เป็นการกระจายข่าวสาร 

ให้นักศึกษาได้รับรู ้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง รวมทั้งให้ข่าวสารผ่านการรณรงค ์
ในมหาวิทยาลยั 

“อาจจะเริ่มตน้ทีต่วัเราอย่างชมรมผมก็จะมีเพจ อาจจะเริ่มตน้ทีต่วัเราก่อน 
ก็ได ้เราก็ตอ้งแทรกข่าว แทรกขอ้มูลเรื่องของการจดัการขยะเขา้ไปดว้ย คนจะไดเ้ขา้มาเห็น เริ่มตน้
ดว้ยอย่างนัน้” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2) 

“อย่างที่บอกว่าในเรื่องของเพจเนอะ ในเรื่องของคลิปอะไรแบบนี ้ในเรื่อง
ของยูทูป ในเรื่องของติ๊กต็อก ในเรือ่งของไอจี ในเรื่องของโซเชียลเนอะมนัก็จะมีผลทัง้หมด เพราะว่า
ตอนนีเ้ด็กมันอยู่ในโลกโซเชียลทัง้หมด ถา้เราสามารถที่จะขยายไปอยู่ในไอทีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ติ๊กต็อก เป็นอินสตาแกรม เป็นเฟซบุ๊ก เป็นไลน์ เป็นคลิปอะไรพวกนีท้ีท่  าใหเ้ด็กพวกนี ้เด็กวยัรุ่นเขา
เขา้ถึง... ตอ้งกระจายในเรือ่งของคลิปทีม่นัน่าสนใจแลว้ก็สามารถไปไดท้กุแพลตฟอร์มในโลกโซเชียล 
อนันีก้็จะช่วยได”้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่5) 

“รณรงค์เล็ก ๆ น้อย ๆ ในพืน้ที่มหาวิทยาลัยก็ได้เรื่องของการลดขยะ”  
(ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2)  
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4.2 สร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นการเปิดรับข่าวสาร เป็นการสรา้งระบบและ
สิ่งแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั ใหเ้อือ้ต่อการลงมือท า พรอ้มทัง้เติมเต็มขอ้มลูข่าวสารเขา้ไป 

“ไม่ตอ้งรบัมากใหเ้ขาท าเลย เปลี่ยนสิ่งแวดลอ้มในบริษัท ในบา้น ในอะไร 
ใหเ้ขาลองท า ท าไปเลยเนีย่ อนันีจ้ะช่วยไดเ้ยอะเลย แลว้คอ่ยใสข่่าวสารเขา้ไป” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่4) 

“จะมีแค่กลุ่มเดียวทีร่บัแลว้ไปพฤติกรรมไปถึงพฤติกรรมเลย อีกกลุ่มนึงอะ
รบัข่าวสารแลว้เขา้ใจหมดเลย เขายงัไม่ท าตอ้งรอ Social norm รอชาวบา้นท าก่อน รอระบบใหพ้รอ้ม
แลว้ถงึไปท านะครบั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่4) 

 
แนวทางการเสริมสรา้งปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม 

ที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษา พบว่า การจัดสภาพแวดลอ้มและ 
การสรา้งบรรยากาศที่กระตุน้และส่งเสริมให้นักศึกษาไดร้บัรูข้้อมูล ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ไดล้งมือปฏิบตัิจรงิ จะเป็นหนึ่งแนวทางที่สามารถเสรมิสรา้งปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลด
ขยะพลาสติกได ้นอกจากนีก้ารสื่อสารและการประชาสมัพันธก์็ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ส  าคัญ  
ที่จะสง่เสรมิปัจจยัดงักลา่วได ้เนื่องจากหากนกัศกึษาไดร้บัขอ้มลูข่าวสารมากขึน้ ก็จะสง่ผลใหเ้กิด
การเรยีนรู ้น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยดา้นบุคคลและสภาพแวดลอ้มทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรม  

การลดขยะพลาสติกของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นการวิจัยแบบพหุวิธี 
(multimethod) ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณแบบสหสมัพนัธเ์ชิงเปรียบเทียบ (correlational-comparative 

study) มีวัตถุประสงค์เพื่อคน้หาตัวท านายส าคัญและอ านาจการท านายของปัจจัยดา้นบุคคล 
และปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางสังคมที่ เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทั้งดา้นรวม 
และดา้นย่อยของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคม
ต่างกัน และเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคม  
ที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทัง้ดา้นรวมและดา้นย่อยของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัสีเขียวที่มีชีวสงัคมต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ นกัศกึษาที่ก าลงั
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 3 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวนรวมทั้งสิน้ 600 คน นอกจากนี ้
ผู้วิจัย เสริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่ อค้นหาแนวทางการเสริมสร้างปัจจัยที่ เก่ียวข้อง 
กบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศึกษาปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัสีเขียว โดยมีผูใ้หข้อ้มลู  
2 กลุม่ คือ 1) กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key informants) ไดแ้ก่ นกัศกึษามหาวิทยาลยัสีเขียว ซึง่แบง่เป็น  
2  กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษาที่ไดค้ะแนนจากแบบวดัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกในระดับมาก 
และกลุ่มนักศึกษาที่เป็นตวัแทนแกนน า หวัหนา้ชมรม ที่มีบทบาทในดา้นการรณรงคเ์พื่อลดขยะ
พลาสติก จ านวน 3 คน และ 2) กลุ่มผู้บริหารและคณาจารย ์ที่ไดร้บัมอบหมายให้ด าเนินการ 
ดา้นการลดขยะพลาสติก หรือ ด าเนินการขับเคลื่อนในการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มในมหาวิทยาลัย 
จ านวน 2 คน รวมทัง้สิน้ 5 คน 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยเครื่องมือที่ใชเ้ก็บ
ขอ้มลูเพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ที่1-2 เป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น
แบบสอบถามลักษณะชีวสังคมของผูต้อบแบบสอบถาม และแบบวัด จ านวน 6 แบบวัด ไดแ้ก่ 
แบบวัดพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก (ฉันกับการลดขยะพลาสติก) แบบวัดความรอบรู ้
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม (ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มของฉัน) แบบวดัความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ  
(ฉนักบัธรรมชาติรอบ ๆ ตวั) แบบวดัเจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก (ความคิดของฉนัต่อการลด
ขยะพลาสติก) แบบวดัการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก (การติดตามข่าวสารขยะพลาสติก
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ของฉัน) และแบบวัดการรับรู ้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  (มหาวิทยาลัยสีเขียวของฉัน )  
และเครื่องมือที่ใชเ้ก็บขอ้มลูเพื่อตอบความมุ่งหมายของการวิจยัขอ้ที่ 3 เป็นแบบสมัภาษณแ์บบ 
กึ่งมีโครงสรา้ง โดยมีประเด็นค าถามเพื่อค้นหาแนวทางการเสริมสรา้งปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่  แบบสัมภาษณ ์ 
“กลุม่นกัศกึษา” และแบบสมัภาษณ ์“กลุม่ผูบ้รหิาร และคณาจารย”์  

ส่วนการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ผูว้ิจัยแบ่งการวิเคราะหข์อ้มูลออกเป็น 2 ตอน 
ได้แก่ ตอนที่  1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และตอนที่  2 เป็นการให้ข้อเสนอแนะ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

การสรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
ผูว้ิจยัสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย โดยสมมติฐานขอ้ที่ 1 เป็นการตอบ

ความมุ่งหมายของการวิจัยขอ้ที่ 1 เพื่อคน้หาตวัท านายส าคญัและอ านาจการท านายของปัจจัย
ดา้นบุคคลและปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก  
ทัง้ดา้นรวมและดา้นย่อยของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสีเขียว ทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มที่มี  
ชีวสังคมต่างกัน ส่วนสมมติฐานข้อที่  2 – 3 เป็นการตอบความมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่  2  
เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทัง้ดา้นรวมและดา้นย่อยของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยั  
สีเขียวที่มีชีวสงัคมต่างกนั พรอ้มกนันีไ้ดแ้ทรกการสรุปและอภิปรายผลของความมุ่งหมายของการ
วิจยัขอ้ที่ 3 ในแต่ละสมมติฐาน มีสาระส าคญัดงันี ้

 
การสรุปและอภปิรายผลการวิจัยตามสมมตฐิานข้อที ่1 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ระบวุ่า “กลุม่ปัจจยัดา้นบคุคลและปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ทั้งดา้นรวมและดา้นย่อยของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มที่มีชีวสังคมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ระดบั .05” 

จากการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนเพื่อท านายพฤติกรรมการลดขยะ
พลาสติก ทัง้ดา้นรวมและดา้นย่อย 2 ดา้น (ดา้นพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก  
และพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า) ของนกัศึกษาปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัสีเขียว ในกลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่ม ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม   
ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ  และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และตวัแปรกลุม่ปัจจยั
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สภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่  การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก และการรับรู ้การ  
เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวเป็นตวัท านาย พบสาระส าคญัดงันี ้

พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
เพื่อคน้หาตวัท านายที่ส  าคญัที่ท  านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย 
โดยใชต้วัแปรกลุม่ปัจจยัดา้นบคุคล และตวัแปรกลุม่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมเป็นตวัท านาย
พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรที่ส  าคัญที่ท  านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และ
ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ สามารถรว่มท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 
44 เม่ือพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม พบว่า ค่าการท านายสงูสดุพบใน 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ตวัแปรที่ส  าคญัที่ท  านายพฤติกรรมการลดขยะ
พลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม และเจตคติที่ดี
ต่อการลดขยะพลาสติก สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ได้รอ้ยละ  51 
กลุ่มเพศหญิง ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก และความเป็น
เนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ สามารถรว่มท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 44 และ 
กลุ่มเพศชาย ตวัแปรที่ส  าคญัที่ท  านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม สามารถท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก  
ไดร้อ้ยละ 43 (ภาพประกอบ 5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ผลการท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย  
       โดยใชต้วัแปรกลุม่ปัจจยัดา้นบคุคล และตวัแปรกลุม่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

 
ปัจจัยด้านบุคคล  
1. ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม   
2. ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ   
3. เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก  

 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม  
4. การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก  
5. การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

พฤตกิรรมการลด 
ขยะพลาสตกิ 

1, 3, 2 (ท านายได ้44% ในกลุม่รวม) 

1 (ท านายได ้43% ในกลุม่เพศชาย) 
1, 3, 2 (ท านายได ้44% ในกลุม่เพศหญิง) 

1, 2, 3 (ท านายได ้33% ในกลุม่สาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ) 
1 (ท านายได ้37% ในกลุม่สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) 
1, 3 (ท านายได ้51% ในกลุ่มสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร)์ 
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จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สามารถสรุปได้ว่าปัจจัย 
ที่ท  านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม เจตคติที่ดีต่อการลด
ขยะพลาสติก และความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ โดยเม่ือพิจารณา  ในกลุม่ย่อยตามลกัษณะ
ชีวสงัคม พบว่า ตวัแปรท่ีถกูคดัเลือกเขา้สูส่มการเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 
โดยพบไดใ้นกลุ่มย่อยทัง้ 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตรแ์ละ
มนษุยศาสตร ์ 

 
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสร้างขยะพลาสติก การวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู

แบบขัน้ตอนเพื่อคน้หาตวัท านายที่ส  าคญัที่ท  านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก 
ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรกลุ่ม ปัจจัยด้านบุคคล และตัวแปรกลุ่มปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม เป็นตวัท านายพบวา่ ในกลุม่รวม ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้น
สิ่งแวดลอ้ม และการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก สามารถรว่มท านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การสรา้งขยะพลาสติก ได้รอ้ยละ 34 เม่ือพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม พบว่า  
ค่าการท านายสงูสดุพบใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ ตวัแปร 
ที่ส  าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก สามารถรว่มท านาย
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 41 กลุ่มเพศหญิง ตัวแปรที่ส  าคัญที่
ท  านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ 
ความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อม และการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก สามารถร่วมท านาย
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ไดร้อ้ยละ 34 และ กลุ่มเพศชาย ตวัแปรที่ส  าคญั
ที่ท  านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม สามารถท านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก 
ไดร้อ้ยละ 34 (ภาพประกอบ 6)  
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ภาพประกอบ 6 ผลการท านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ทัง้ในกลุม่รวม 
       และกลุม่ย่อย โดยใช ้ตวัแปรกลุม่ปัจจยัดา้นบคุคล และตวัแปรกลุม่ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
       ทางสงัคม 

 

จากการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน สามารถสรุปได้ว่าปัจจยัที่สามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก เป็นตัวแปรความรอบรูด้้าน
สิ่งแวดลอ้ม เจตคติท่ีดีต่อการลดขยะพลาสติก และความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติที่อยู่ในกลุม่
ปัจจัยด้านบุคคล และตัวแปรการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติกที่ อยู่ ในกลุ่ม ปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางสังคม เม่ือพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคม พบว่า ตัวแปรที่ถูก
คดัเลือกเขา้สู่สมการเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม โดยพบไดใ้นกลุ่มย่อยทัง้  
5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และกลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์

 

พฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ตอนเพื่อคน้หาตวัท านายท่ีส าคญัท่ีท านายพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ทัง้ในกลุม่รวม
และกลุม่ย่อย โดยใชต้วัแปรกลุม่ปัจจยัดา้นบคุคล และตวัแปรกลุม่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม  
เป็นตวัท านายพบว่า ในกลุ่มรวม ตวัแปรที่ส  าคญัที่ท  านายพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม เจตคติที่ดีต่อการลดขยะ
พลาสติก และความเป็นเนือ้เดียวกันกบัธรรมชาติ สามารถรว่มท านายพฤติกรรมการใชพ้ลาสติก
อย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 37  เม่ือพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม พบว่า ค่าการท านาย

 
ปัจจัยด้านบุคคล  
1. ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม   
2. ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ   
3. เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก  

 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม  
4. การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก  
5. การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

พฤตกิรรมการ
หลีกเลี่ยงการสร้าง

ขยะพลาสตกิ 

1, 4 (ท านายได ้34% ในกลุ่มรวม) 

1 (ท านายได ้34% ในกลุม่เพศชาย) 
1, 4 (ท านายได ้34% ในกลุ่มเพศหญิง) 

1, 2 (ท านายได ้24% ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ) 
1, 4 (ท านายได ้33% ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) 
1, 3 (ท านายได ้41% ในกลุ่มสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร)์ 
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สูงสุดพบใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตัวแปรที่ส  าคัญที่
ท  านายพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ไดแ้ก่ ความ
รอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม และเจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก สามารถรว่มท านายพฤติกรรมการใช้
พลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 43  กลุ่มเพศชาย ตัวแปรที่ส  าคัญที่ท  านายพฤติกรรมการใช้
พลาสติกอย่างคุม้ค่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 
สามารถท านายพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดร้อ้ยละ 39 และ กลุ่มเพศหญิง ตวัแปรที่
ส  าคญัที่ท  านายพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ 
ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม และเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก สามารถรว่มท านายพฤติกรรม
การใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าไดร้อ้ยละ 35 (ภาพประกอบ 7) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 ผลการท านายพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ย่อย     
       โดยใช ้ตวัแปรกลุม่ปัจจยัดา้นบคุคล และตวัแปรกลุม่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยท านาย
พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม เจตคติที่ดีต่อการลดขยะ
พลาสติก และความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ โดยเม่ือพิจารณา  ในกลุ่มย่อยตามลักษณะ 
ชีวสงัคม พบว่า ตวัแปรท่ีถกูคดัเลือกเขา้สูส่มการเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม 
โดยพบไดใ้นกลุ่มย่อยทัง้ 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตรแ์ละ
มนษุยศาสตร ์ 

 
ปัจจัยด้านบุคคล  
1. ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม   
2. ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ   
3. เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก  

 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม  
4. การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก  
5. การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 

พฤตกิรรม 
การใช้พลาสติก 
อย่างคุ้มค่า 

1, 3, 2 (ท านายได ้37% ในกลุม่รวม) 
1 (ท านายได ้39% ในกลุม่เพศชาย) 
1, 3 (ท านายได ้35% ในกลุ่มเพศหญิง) 

1, 3, 2 (ท านายได ้29% ในกลุม่สาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ) 

1, 3, 2 (ท านายได ้31% ในกลุม่สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) 

1, 3 (ท านายได ้43% ในกลุ่มสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร)์ 
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จงึสรุปได้ว่าผลการวิจัยในส่วนนีส้นับสนุนสมมตฐิานที ่1 บางส่วน  
กล่าวคือ ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม เจตคติที่ดีต่อการ

ลดขยะพลาสติก  และความเป็นเนื ้อ เดียวกันกับธรรมชาติ  สามารถท านายพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติกดา้นรวม และพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
บางกลุ่ม ส่วนพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก  พบว่ามีทั้งปัจจัยด้านบุคคล 
และปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ไดแ้ก่ การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก ที่สามารถรว่มกนั
ท านายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยบางกลุ่ม  
ซึง่สามารถอภิปรายไดด้งันี ้

 
ประเด็นแรก ผลการวิจัยพบว่า ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแปร 

ที่ถูกคดัเลือกเขา้สู่สมการท านายเป็นอนัดับแรก ซึ่งพบไดใ้นพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกดา้น
รวมและดา้นย่อยทัง้ 2 ดา้น (พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก และพฤติกรรมการใช้
พลาสติกอย่างคุ้มค่า) ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 5 กลุ่ ม โดยความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นตัวแปรที่ส  าคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก อีกทั้งหากบุคคล  
มีความรูแ้ละเขา้ใจประเด็นสิ่งแวดลอ้มในระดบัพืน้ฐานแลว้ จะน าไปสูก่ารเกิดเจตคติท่ีดีและสง่ผล
ต่อเนื่องให้เกิดพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยการส่งเสริมคุณลักษณะดังกล่าวจ าเป็นต้อง 
ใหค้วามรูค้วบคู่ไปกบัการบม่เพาะคณุลกัษณะในมิติอื่น ๆ (รูดียะห ์หะ  พรฟ้า ทองสขุ  จตพุร บญุ
ชยัยทุธศกัดิ์  อนุพงศ ์สขุเกษม และธนชัพนัธ ์สขุประเสริฐ, 2564, น.103) นอกจากนี ้การมีความ
รอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มในมิติต่าง ๆ สามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกไดเ้ช่นกัน 
อธิบายไดจ้ากงานวิจยัของ จอมตวญัจ ์อาคมานนท ์และนาวาอากาศเอก ปัญญา ศรีสิงห ์(2563, 
น.180) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความรูใ้นการจัดการขยะพลาสติก สามารถพยากรณ์พฤติกรรม  
การจัดการขยะพลาสติกของคนกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
และสามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 4.5 (R2 = .045) ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ความรูท้ี่เกิดขึน้นั้นไม่ได้
ส่งผลท าให้บุคคลมีความเข้าใจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังน าไปสู่การพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห ์ประเมินค่า เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการตัดสินใจแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ โดยการไดม้าซึ่ง
ความรูน้ัน้อาจไดม้าจากความคุน้เคย การคน้ควา้ การเรียน ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการสงัเกตหรือ
ประสบการณ์ในอดีต จากสิ่งแวดล้อมทั้งที่ เกิดจากการเรียนรูจ้ากธรรมชาติรอบ ๆ ตัว หรือ
แมก้ระทั่งการเรียนรูจ้ากสงัคม ดงันัน้ บุคคลที่มีความรูใ้นดา้นการจดัการขยะพลาสติก สามารถ
น าไปสู่การมีวิสยัทศันแ์ละมมุมองที่กวา้งไกล ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในประเด็นปัญหาที่เก่ียวขอ้ง
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กบัเรื่องขยะพลาสติก สามารถแกไ้ขปัญหาในเรื่องขยะพลาสติกได ้ตลอดจนน าไปสูก่ารปฏิบตัิหรือ
มีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกที่ถกูตอ้ง  

ส าหรบัแนวทางการเสริมสรา้งความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม พบผลว่าสามารถ
กระท าได้โดย การจัดสภาพแวดล้อมที่เสริมความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการจัด
สภาพแวดลอ้มหรือจดัการระบบที่เอือ้ใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสลงมือปฏิบตัิจรงิ เรียนรูจ้รงิ ผ่านการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องเน้นกิจกรรมที่สรา้งความ
ประทับ ใจ โดยส่ งเสริมและเปิด โอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนวคิด  ลงมือปฏิบัติ จริง  
และกิจกรรมที่สรา้งการมีส่วนร่วมให้นักศึกษาได้เข้ามาท ากิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
เช่น งานลอยกระทง งานฟุตบอลประเพณี งานแข่งขนั Waste Party ฐานกิจกรรมสื่อความหมาย 
พรอ้มทัง้สอดแทรกองคค์วามรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม ดา้นการจดัการขยะ ตลอดจนชกัชวนใหมี้สว่นรว่ม
ในการดแูลและใส่ใจเรื่องสิ่งแวดลอ้ม เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละต่อยอดในการพฒันาความ
รอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งสอดคลอ้งกบั รตัติกร โสมสมบตัิ อทุยั บญุประเสรฐิ และพิณสดุา สิรธิรงั
ศร ี(2563) ที่พบว่าการจดักิจกรรมสง่เสรมิดา้นสิ่งแวดลอ้ม การอนรุกัษแ์ละการพฒันาอย่างยั่งยืน
ที่เก่ียวขอ้งกบัการประหยดัพลงังาน การจดัการขยะและของเสีย การเพิ่มพืน้ที่สีเขียว การประหยดั
และการจดัการน า้นัน้ ควรจะเป็นกิจกรรมที่ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในกิจกรรม โดยสง่เสรมิใหค้รูเป็นผู้
ชีแ้นะแนวทางภายใต้ความร่วมมือตั้งแต่ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา เพื่อที่จะท าให้เกิดการ
ด าเนินงานอย่างจรงิจงัและถาวร สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มในต่างประเทศที่
มีการจดัตัง้ชมรมหรือองคก์รใหน้กัศกึษามีสว่นรว่มในการจดักิจกรรม สรา้งสื่อต่าง ๆ ที่เป็นการให้
ความรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม นอกจากนีง้านวิจยัของ นายิกา ใจดี กาญจนวรรณ บวัจนัทร ์และยอดชาย 
สวุรรณวงษ์ (2563) พบว่า แนวทางการปฏิบตัิในการจดัการสิ่งแวดลอ้มบนฐานวิถีชีวิตชมุชนเพื่อ
เสริมสรา้งชุมชนเป็นเลิศแห่งความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั้น ตอ้งด าเนินการตาม
แนวทางหลัก 3 ด้าน คือ การสรา้งจิตส านึกความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน  
การส่งเสริมการเรียนรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มใหก้บัชมุชน ตลอดจนสรา้งการมีส่วนรว่มของชมุชนในการ
จดัการสิ่งแวดลอ้มของชุมชนเสมือนทุกคนเป็นเจา้ของทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มในชุมชน พรอ้ม
ทัง้สนับสนุนการเขา้มามีบทบาทในขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดการสิ่งแวดลอ้มของชุมชน หากจะ
พิจารณาในประเด็นด้านการลดขยะพลาสติกนั้น ฉัตรแก้ว คละจิตร และวงหทัย ตันชีวะวงศ ์
(2564) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การจัดกิจกรรม (Event) การอบรมสัมมนา หรือการท า Workshop  
จะท าใหไ้ดร้บัความรูเ้ชิงลึกเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก เนื่องจากภายในกิจกรรมจะสามารถ
อธิบายความรูไ้ดอ้ย่างละเอียดและท าใหผู้ร้บัสารรูส้กึมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม ซึง่จะสง่ผลใหมี้
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ความเขา้ใจและเกิดความสนใจเก่ียวกับการลดใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกเพิ่มมากขึน้  และสามารถ
เสรมิสรา้งความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มไดโ้ดย การสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยการสื่อสารที่ดีนัน้ตอ้งค านึงถึงการสื่อสารเพื่อใหค้วามรูท้ี่ถูกตอ้ง สื่อสารไดต้รงประเด็น และ
สื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มนักศึกษา อนัจะน าไปสู่การเสริมสรา้งความ
รอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มต่อไป ทั้งนีเ้พราะว่าการสื่อสารเป็นกิจกรรมของมนุษยท์ี่ใชเ้พื่อถ่ายทอด
ความคิด แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรูป้ระสบการณ ์คา่นิยม ทศันคติ และอื่น ๆ รว่มกนั เพื่อท าใหมี้
ความเขา้ใจและมีอิทธิพลต่อมนษุยด์ว้ยกนั ดงันัน้ การสื่อสารจึงจดัเป็นกระบวนการการถ่ายทอด 
ความคิดและขอ้มูลต่าง ๆ จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคต์่าง  ๆ กัน ไดแ้ก่  
การให้ความรู ้การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การให้ความบันเทิง การบอกเล่าเหตุก ารณ์ เป็นต้น  
เม่ือพิจารณาดา้นสารหรือข่าวสาร ผูส้่งสารหรือแหล่งสารจะตอ้งเลือกเนือ้หาของสารใหมี้ความ
เหมาะสม มีระบบ ระเบียบเพื่อใหผู้ร้บัสารเขา้ใจไดง้่าย และเขา้ใจถูกตอ้ง  ส่วนช่องทางในการ
กระจายข่าวสารนั้น สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ สื่อบุคคลที่เนน้การสื่อสารแบบ
เผชิญหนา้กัน สามารถแสดงการโตต้อบไดอ้ย่างทนัที และ สื่อที่ไม่ใช่บุคคลมกัจะอยู่ในลกัษณะ
ของสื่ อมวลชน  ซึ่ ง มีความสามารถในการเข้าถึ งผู้บ ริโภคได้ครั้งละจ านวนมาก  เช่น 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ รวมถึงสื่ออิเล็กท รอนิกส ์
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2554)  

 
ประการทีส่อง เจตคติที่ดีตอ่การลดขยะพลาสติก และความเป็นเนือ้เดียวกนักบั

ธรรมชาติ เป็นตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเขา้สู่สมการท านายเป็นอันดับรองลงมาของพฤติกรรมการ  
ลดขยะพลาสติกและพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่าในกลุม่รวม อภิปรายไดว้า่ 

เจตคตทิีด่ีต่อการลดขยะพลาสติก เกิดจากการรูค้ิดเชิงประเมินค่าต่อการลด
ขยะพลาสติกว่าเป็นสิ่งที่ มีประโยชน์-โทษต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงมีความรูส้ึกต่อการลดขยะ
พลาสติก ตลอดจนเกิดความพรอ้มที่จะแสดงออกถึงการลดขยะพลาสติก กล่าวคือ ถา้นักศึกษามี 
เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกก็จะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
ชลายุทธ์ ครุฑเมือง และ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล (2553) ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะของผูโ้ดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะ พบว่า เจตคติต่อ
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะ เป็นตัวแปรท านายที่ส  าคญัตัวแปรหนึ่งของพฤติกรรมการลดปริมาณ
ขยะของผูโ้ดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะสาธารณะ นอกจากนี ้งานวิจัยของพระสเุทพ เฮงจินดา 
(2557) ศกึษาปัจจยัเชิงเหตใุนสถานศกึษาและจิตลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการปอ้งกนัการเกิด
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ขยะของนักศึกษาปริญญาตรี โดยใช้ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
สติสมัปชญัญะ การเห็นแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน การรบัรูก้ารรณรงคจ์ากสถานศึกษา และทศันคติต่อ
การไม่ทิง้ขยะ ผลการวิเคราะหพ์บว่า ตัวแปรทั้ง 5 สามารถท านายพฤติกรรมการยับยั้งไม่ทิง้ขยะ 
ในกลุม่รวม ไดร้อ้ยละ 14.6 โดยมีตวัท านายที่ส  าคญั คือ ทศันคติต่อการไม่ทิง้ขยะ ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคมุตน และสติสมัปชญัญะ อีกทัง้ยงัสามารถท านายพฤติกรรมสนบัสนุนการทิง้ถูกที่ในกลุ่มรวม 
ได้ร ้อยละ 26.1 โดยมีตัวท านายที่ ส  าคัญ คือทัศนคติต่อการไม่ทิ ้งขยะ การรับรู ้การรณรงค ์
จากสถานศกึษา การเห็นแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน  

ส าหรบัแนวทางการเสริมสรา้งเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก พบผลว่า 
สามารถกระท าไดโ้ดยการ กระตุ้นการคิด เป็นการใหค้วามรูท้ี่ถูกตอ้งเพื่อสรา้งใหเ้กิดการรบัรูถ้ึง
ความส าคัญของการลดขยะพลาสติกและดา้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งการใหค้วามรูเ้พื่อสรา้งเจตคติที่ดีนั้น  
ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก หล่อหลอมให้เกิดความคุ้นชินและผสานให้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต  
ซึง่สอดคลอ้งกบั ฉตัรแกว้ คละจิตร และวงหทยั ตนัชีวะวงศ ์(2564) ที่พบวา่ การที่คนมีความรูเ้ก่ียวกบั
การลดใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกมากขึน้จะน ามาสู่ความเขา้ใจและทัศนคติที่ดีต่อการลดใชบ้รรจุภณัฑ์
พลาสติก รวมถึงส่งผลให้ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและท าให้มีทัศนคติในการรักษา
สิ่งแวดลอ้มมากขึน้ นอกจากนีย้งัสามารถกระท าไดโ้ดยการสนบัสนนุใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากสถานการณ์
จริง พรอ้มทัง้ สะกิดให้ลงมือท า ซึ่งเป็นแนวทางการส่งเสรมิและกระตุน้ใหน้กัศึกษาไดล้งมือท าเพื่อ 
ลดขยะพลาสติก สามารถกระท าไดโ้ดยการสรา้งการมีแบบอย่างที่ดีจากคนในครอบครวั มีสิ่งล่อใจให้
อยากท า ใหท้างเลือกแทนการบังคับ และกระตุน้ใหเ้ริ่มลงมือท าดว้ยตนเอง ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี ้
เทียบเคียงไดก้ับทฤษฎีการสะกิด (Nudge Theory) ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรท์ี่ควบรวมกับ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของมนุษย ์ของ ศาสตราจารย ์เทเลอร ์ซึ่งไดเ้สนอวิธีการหนึ่งที่จะ
ช่วยใหค้นเราตดัสินใจเลือกในสิ่งที่ถกูตอ้งอย่างมีเหตผุลมากขึน้ โดยการเสรมิแรง ไม่มีการบงัคบั และ
ออกแบบสถานการณห์รือวิธีการที่มีอิทธิพลผลกัดนัและจงูใจใหค้นเลือกท าในสิ่งที่ควรจะท า หรือมาก
ไปกว่านัน้คือท าในสิ่งที่ปรารถนาใหท้ า (ศนูยเ์รียนรูส้ขุภาวะ สสส., ม.ป.ป) ซึ่งทฤษฎีดงักล่าวนีไ้ดถู้ก
น ามาประยุกตใ์ชใ้นการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ดังเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
(มจธ.) ไดก้ าหนดกลยุทธข์องการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหเ้ป็น Green Heart และกระตุน้ให้
มหาวิทยาลยัปรบัเปลี่ยนสภาพแวดลอ้ม โดยใชก้ลยุทธต์ามแนวคิด “Nudge Theory” ผ่านกิจกรรม 
Green Nudges โดยการเริ่มปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ เช่น การประหยดัพลงังาน การใชน้  า้
อย่างรูคุ้ณค่า การลดขยะที่เกิดจากอาหาร การใชว้สัดุต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม หรือเลือกใช้
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วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ซ  า้ได้ การแยกขยะ รวมทั้งลดใช้ขยะพลาสติกที่ใช้แบบครัง้เดียวทิง้ 
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ,ี 2563) 

 
ส่วนความเป็นเนื้อเดียวกันกับธรรมชาติ สามารถท านายพฤติกรรมการลด

ขยะพลาสติกและพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าได้ เนื่องจากความเป็นเนื ้อเดียวกันกับ
ธรรมชาติเป็นภาวะความกลมกลืนในความสมัพนัธท์ี่เกิดขึน้ระหว่างมนุษยก์ับธรรมชาติ ซึ่งสิ่งต่าง  ๆ
ลว้นเป็นส่วนหนึ่งของกนัและกนั มีการพึ่งพาอาศยักนั มีบทบาทในตวัของตวัเองและมีการผสานเป็น
หนึ่งเดียวกนั โดยที่มนุษยมี์หนา้ที่ในการดแูลรกัษาไม่ท าลายหรือขดูรีดประโยชนจ์ากแผ่นดิน ฉะนั้น  
ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ จึงเป็นส่วนประกอบที่ส  าคัญในการน ามาใชใ้นการแก้ปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ  Otto & Pensini (2017, p.92)  ผลการวิจยัในกลุ่มนักเรียน 
พบว่า ความรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มและความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติสามารถท านายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมเชิงนิเวศ โดยความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติมีความสามารถในการท านาย
พฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยาไดร้อ้ยละ 69 ในขณะที่ความรูเ้ก่ียวกับสิ่งแวดลอ้มท านายพฤติกรรมเชิง
นิเวศวิทยาไดร้อ้ยละ 2 อีกทัง้ยงัพบว่า ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติมีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู
กบัพฤติกรรมเชิงนิเวศอีกดว้ย แต่ในงานวิจยัครัง้นีพ้บว่าความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติผกผนักบั
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก กล่าวคือ แมบุ้คคลจะมีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติมากขึน้  
แต่ในการด ารงชีวิตประจ าวนัก็ยังคงตอ้งมีการอุปโภค บริโภคอยู่ เช่ือมโยงกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท าใหจ้ าเป็นตอ้งใชผ้ลิตภณัฑจ์ากพลาสติกผ่านการสั่งซือ้
อาหารหรือสิ่งของออนไลนโ์ดยหลีกเลี่ยงไม่ได ้ซึ่งงานวิจยัของ บุญชนิต ว่องประพิณกุล และ สจุิตรา 
วาสนาด ารงดี (2564) ยังกล่าวอีกว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 จะท าให ้
การเปลี่ยนผ่านสูส่งัคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มตอ้งหยดุชะงกั และความพยายามในการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมการบรโิภคที่ผ่านมาจะตอ้งสญูเปล่า เช่น มาตรการงดแจกถงุพลาสติกหหูิว้ที่ผูบ้รโิภคก าลงั
เริ่มจะคุ้นชินกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่เม่ือมีการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส ความห่วงใย
สิ่งแวดลอ้มก็ถกูแทนที่ดว้ยความกงัวลดา้นสขุภาพ ซึ่งประเทศต่าง ๆ นัน้ เริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการ
โดยยกเลิกการแบนบรรจุภณัฑพ์ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวในหลากหลายธุรกิจ เป็นตน้ ทัง้นีอ้าจกล่าว 
ไดว้่าสภาพแวดลอ้มทางสงัคมนัน้สามารถกระตุน้ปฏิกิริยาตอบสนองต่อการรบัรู ้ท าใหบุ้คคลแสดง
พฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเดิม  
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ส าหรบัแนวทางการเสริมสรา้งความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ พบผลว่า 
สามารถเสริมสรา้งความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติไดโ้ดย การเข้าไปอยู่กับธรรมชาติ เนื่องจาก
ในปัจจบุนันกัศึกษาพกัอาศยัอยู่ในชมุชนเมืองท าใหชี้วิตห่างเหินกบัธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งการ
สรา้งเสริมความเป็นเนื ้อเดียวกันกับธรรมชาตินั้นจะต้องพาไปสัมผัสและเข้าไปอยู่กับธรรมชาติ  
ที่แทจ้ริง อาจจะเป็นในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) จนกระทั่งระยะเวลาหนึ่ง จะเกิด
การซึมซบัและเห็นคณุค่าของสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบั Mayer et al. (2009 อา้ง
ถึงใน อติชาต ตันติโสภณวนิช (2558) ที่ท  าการศึกษาบทบาทและประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ พบว่าผูเ้ขา้รว่มการวิจยัที่ไดอ้ยู่ท่ามกลางธรรมชาติรายงานว่าตนมีอารมณท์างบวก และมี
ความสามารถในการไตรต่รองถึงความวิตกกงัวลของตนเอง พรอ้มทัง้มีระดบัความเป็นเนือ้เดียวกนักบั
ธรรมชาติมาก ซึ่งสะทอ้นไดว้่าการไดอ้ยู่ท่ามกลางธรรมชาตินัน้จะเป็นสื่อกลางที่ช่วยใหบุ้คคลเพิ่ม
ความรูส้ึกเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติและผลทางบวกอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการพิจารณา
ปัญหาในชีวิต มีความสามารถในการเอาใจใส่และมีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติเพิ่มมากขึน้ 
และสามารถเสริมสรา้งความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติไดโ้ดย การสร้างการรับรู้ว่าธรรมชาต ิ

มีบทบาทกับชีวิต ซึง่การกระท าบางอย่างยงัคงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลกระทบที่เกิดกบัธรรมชาติ ทัง้ดา้น
การใชท้รพัยากรในกระบวนการผลิต การท าลายบรรยากาศและทศันียภาพที่ดีของธรรมชาติ ฉะนัน้จึง
ตอ้งสรา้งการรบัรูโ้ดยการเขา้ไปสมัผัสและเรียนรูจ้ากสถานที่จริง เพื่อใหร้บัรูว้่าธรรมชาตินั้นลว้นมี
บทบาทกบัการใชชี้วิตทัง้สิน้ 

ประการสุดท้าย การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก  สามารถท านาย
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติกในกลุ่มรวมได้ เนื่องจากบุคคลที่มีการเปิดรบั
ข่าวสารมาก ยิ่งจะส่งผลใหมี้หูตาที่กวา้งไกลมาก มีความรูม้าก มีความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม 
และเป็นคนที่ทนัต่อเหตกุารณห์รือสถานการณท์ี่เกิดขึน้มากกว่าบคุคลอื่น ๆ ที่เปิดรบัข่าวสารนอ้ย
กว่า (Atkin 1973, p. 208 อา้งถึงใน ศรนัถ ์ยี่หลั่นสวุรรณ, 2559) นอกจากนีก้ารเปิดรบัข่าวสาร
ดา้นขยะพลาสติกจะท าใหบ้คุคลรบัรูถ้ึงปัญหาขยะพลาสติก รวมไปถึงความรุนแรงและผลกระทบ
ที่เกิดขึน้กบัสิ่งแวดลอ้ม อนัน าไปสูก่ารมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ซึ่งสอดคลอ้งกบั กลัยาณี 
อุปราสิทธ์ิ (2558) ไดศ้ึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของ
ครวัเรือน พบว่า เพศ อายุ รายไดต้่อเดือน การรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอย 
และความรูเ้ก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ครวัเรือนดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ดา้นการน าไปใชต้่อ และดา้นการคัดแยกขยะมูลฝอย
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ ปาลิดา สามประดิษฐ์ (2560) ที่พบว่าการ



  172 

รบัรูข้่าวสาร และความรบัผิดชอบทางสงัคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใชถุ้งผา้บรรจุสินคา้ที่ซือ้จาก 
Tops Market ของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 นอกจากนี ้จอมตวญัจ ์
อาคมานนท ์และนาวาอากาศเอก ปัญญา ศรีสิงห ์(2563) พบว่าปัจจยัดา้นความรูใ้นการจดัการ
ขยะพลาสติกและการรบัรูข้้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย การรบัรูข้้อมูลข่าวสารจากบุคคลที่มี
ช่ือเสียง บุคคลใกลช้ิด โทรทัศน์และคู่มือ/แผ่นพับ เก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติก ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติก ฉะนั้น การเปิดรบัข่าวสารด้านขยะพลาสติกจึงมีความส าคัญ 
ต่อการมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก  

ส าหรบัแนวทางการเสริมสรา้งการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก พบผลว่า
สามารถเสริมสรา้งการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกไดโ้ดย การประชาสัมพันธร่์วมกับการ
ท าการตลาด โดยการใหข้่าวสารพรอ้มสิ่งจูงใจ ใหข้่าวสารพรอ้มความสนุก ใหข้่าวสารพรอ้ม
ความสร้างสรรค์ ให้ข่าวสารพร้อมแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ และให้ข่าวสารผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลาย โดยการประชาสมัพนัธเ์พื่อการตลาดนัน้ เป็นการประชาสมัพนัธโ์ดยใชก้ลยทุธแ์ละ
กลวิธีดา้นการประชาสมัพนัธห์ลากหลายรูปแบบในการสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีใหก้บัสินคา้และหรือ
บริการ ซึ่งรวมถึงการสรา้งความน่าเช่ือถือ และสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ตราสินคา้ เพื่อหวงัใหเ้กิดผล
ทางด้านยอดขาย อันจะส่งผลสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ทางการตลาดประสบความส าเร็จ 
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2548) โดยการประชาสมัพนัธเ์พื่อการตลาด สามารถน าไปใช้ 
ในหลาย ๆ วตัถปุระสงค ์เช่น กระตุน้ใหก้ลุ่มลกูคา้เป้าหมายตื่นตวัและรับรู ้เพื่อบอกกล่าวและให้
ความรู้ รวมทั้งให้ได้มาซึ่งความเข้าใจอันดี  ตลอดจนสร้างความเช่ือถือไว้วางใจ เป็นต้น  
(วิรชั ลภิรตันกลุ, 2544) ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่าถา้น าแนวทางดงักล่าวไปประยกุตใ์ช ้จะสามารถช่วย
สง่เสรมิและกระตุน้ใหเ้กิดการเปิดรบัข่าวสารไดด้ียิ่งขึน้ และสามารถเสรมิสรา้งการเปิดรบัข่าวสาร
ดา้นขยะพลาสติกไดโ้ดย การสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นการเปิดรับข่าวสาร เป็นการสรา้ง
ระบบและสิ่งแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั ใหเ้อือ้ต่อการลงมือท า พรอ้มกบัเติมเต็มขอ้มลูข่าวสารเขา้ไป  
 

การสรุปและอภปิรายผลการวิจัยตามสมมตฐิานข้อที ่2 
สมมติฐานข้อที่ 2 ระบุว่า “นักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติและ 

การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมาก จะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทั้งดา้นรวมและ 
ดา้นย่อยมากกวา่กลุม่นกัศกึษาที่มีลกัษณะอื่น” 

การสรุปผลตามสมมติฐานในขอ้นี ้มาจากการวิเคราะหค์วามแปรปวนแบบสองทาง 
(Two-way Analysis of Variance) ของตัวแปรอิสระ 2 ตัว ได้แก่  ความเป็นเนื ้อเดียวกันกับ
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ธรรมชาติ และการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการลดขยะ
พลาสติกและด้านย่อย 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก และ
พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูสว่นนี ้พบว่า เม่ือวิเคราะหค์วามแปรปรวนของพฤติกรรมการ
ลดขยะพลาสติก พบว่า ตวัแปรตามแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (ภาพประกอบ 8) คือ ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ 
และการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว พบเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ซึง่ผลในสว่นนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า นกัศกึษาในกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มีความเป็น
เนื ้อเดียวกันกับธรรมชาติมาก และมีการรับรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมาก จะเป็นผู้ที่ มี
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกวา่กลุม่นกัศกึษาที่มีลกัษณะอื่น ผลในสว่นนีเ้ป็นไปตามความ
คาดหมายบางสว่น 

เม่ือท าการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกดา้น
ย่อย 2 ดา้น ไดแ้ก่ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก และพฤติกรรมการใชพ้ลาสติก
อย่างคุม้ค่า พบว่า ตัวแปรตามแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 สรุปได้ดังภาพประกอบ  8 และมีสาระส าคัญดังนี ้ 
1) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก และ 2) พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า 
พบว่านักศึกษาที่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติและการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว
มากพรอ้มกันทั้ง 2 ด้าน จะเป็นผู้ที่ มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก และ 
พฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า มากกว่านักศึกษาที่มีลกัษณะอื่น ๆ ซึ่งพบเฉพาะในกลุ่ม
นกัศกึษาที่ศกึษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีผลในสว่นนีเ้ป็นไปตามความคาดหมายบางสว่น 
 

 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 8 ผลปฏิสมัพนัธแ์บบสองทางที่สนบัสนนุสมมติฐานขอ้ที่ 2  

ความเป็นเนือ้เดยีวกัน 
กับธรรมชาต ิ

การรับรู้การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขยีว 

 

พฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ 

พฤตกิรรมการหลกีเลี่ยง 
การสร้างขยะพลาสตกิ 

พฤตกิรรมการใช้พลาสตกิ 
อย่างคุ้มค่า 

กลุม่สาขาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กลุม่สาขาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กลุม่สาขาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี
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จากการวิเคราะหข์อ้มลู ท าใหท้ราบว่าผูท้ี่มีลกัษณะภายในเป็นปัจจยัภายในบุคคล 
(ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ) และการไดร้บัผลจากอิทธิพลปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
(การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว) จะท าใหเ้ป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมอันพึงประสงคเ์ก่ียวกับการ 
ลดขยะพลาสติกมากกว่าผู้ที่ มีคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น  โดยทฤษฎีปัญญาสังคม  (Social 
Cognitive Theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึน้ โดย Albert Bandura กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคล
เปลี่ยนแปลงมาจากผลของกระบวนการทางปัญญา และผลมาจากสภาพแวดลอ้ม  เนื่องจาก
พฤติกรรมของบคุคลเกิดขึน้จากปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งที่เป็นปัจจยัภายในที่อยู่ขา้งในตวัของบคุคล
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวบุคคล (Bandura (1986 อ้างถึงใน 
ประทีป จินงี่, 2540) ซึง่จะเห็นไดว้า่ ความเป็นเนือ้เดยีวกันกับธรรมชาต ิหรือความเชื่อมโยงกบั
ธรรมชาติเป็นการขยายความรูส้ึกของตัวตน ท าให้เกิดการมองโลกธรรมชาติแบบองค์รวม  
เห็นอกเห็นใจจนน าไปสู่การอนุรกัษ์และดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม รวมไปถึงท าให้เกิดความรูส้ึก
ทางบวกต่อตนเอง รูส้ึกสมบูรณ์ในตนเอง มีสุขภาวะที่ดี  มีความพึงพอใจและน าไปสู่การ  
มีเป้าหมายในชีวิต (Mayer & Frantz (2004 อา้งถึงใน พิณมาศ ชัยชาญทิพยุทธ, 2554) ผลใน
ส่วนนี ้สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษา  ที่สะท้อนให้เห็นว่า 
ผูท้ี่มีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติมากจะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่าผูท้ี่มี
ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาตินอ้ย เนื่องจากผูท้ี่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติมากนัน้  
มีความรูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรูส้ึกหวงแหนในธรรมชาติ  
และมีความรูส้กึต่อผลที่เกิดขึน้จากการกระท า ว่าทกุการกระท าลว้นมีผลกระทบต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม หรอืวา่สิ่งมีชีวิตอื่นทัง้ที่ใกลแ้ละก็ไกล ดงัค ากลา่วที่วา่  

“ก็คือพอเขารูส้กึว่ามนัเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะ เขาก็จะรูส้กึว่าเราตอ้งรบัผดิชอบ
มันนะ เรามีส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบ ในการ Take action หรือ Take responsibility กับมัน 
ดงันัน้เขาก็มีความตระหนกัแลว้ ก็พรอ้มจะท าทุก ๆ อย่างเพือ่รกัษาบา้นของเขาไว”้ (ผูใ้หข้อ้มูล 
คนที ่1) 

“พอเรารูถ้ึงธรรมชาติแลว้ เราอยู่ร่วมกบัธรรมชาติอะไรแบบนี ้เรารูส้กึว่าอยากที่
จะหวงแหนมนัมากขึน้งะครบั เราจะไดรู้ส้กึต่อมนัจรงิ ๆ เออเราท าไปเพือ่ช่วยรกัษาสิ่งแวดลอ้มนะ 
ช่วยท าใหม้นัดขึีน้นะ หรอืวา่ใหค้นอืน่มาช่วยใหม้นัดขึีน้มากกวา่ครบั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่3) 

“ถา้มากก็น่าจะลดไดม้ากกว่าครบั…เหมือนก็จะรูผ้ลกระทบงะครบั คือคนทีรู่ว้่า
เราเกีย่วขอ้งกบัธรรมชาต ิก็จะรูว้า่ทกุการกระท าของเรามผีลตอ่ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มดว้ยทัง้ที่
ใกลแ้ละก็ไกลเราดว้ย…จะสามารถเชือ่มโยงไดว้า่ ถา้เราเริ่มจากการไม่ลดก่อน ถา้เกิดเราไม่ลดมนั
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จะมีขยะชิ้นที่เราทิ้งออกไป หรือว่าที่เราใชเ้พิ่มขึ้นโดยที่ไม่จ าเป็นจะไปส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรอบยงัไง แลว้เราจะเห็นภาพมากกว่า รูส้ึกว่าการกระท าของเรามนัมีผลกระทบต่อธรรมชาต ิ
สิ่งแวดลอ้ม หรอืวา่สิ่งมชีวีติอืน่” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2)  

ส่วนการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวนั้น เป็นการรบัรูแ้นวทางปฏิบัติและ
คณุค่าของการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลยัไดจ้ดัหรือมีการรณรงค์
ใหน้ักศึกษาไดร้บัรู ้รวมทัง้มีความรูส้ึกว่าการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนัน้มีประโยชน์  ซึ่งการรบัรู ้
กนัยา สวุรรณแสวง (2544 อา้งถึงใน ภคัรศั สีธิ และ วิไลพร นามวงค ์(2558, น.10) ไดอ้ธิบายว่า
ปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดการรบัรู ้ถึงแมว้า่จะมาจากสิ่งเรา้อย่างเดียวกนัแต่ก็ท าใหค้นสองคนเกิดการ
รบัรูท้ี่แตกต่างกนัได ้เพราะการที่มนุษยส์ามารถรบัรูส้ิ่งต่าง ๆ ได้นัน้ ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่าง
และจะรบัรูไ้ดด้ีเพียงใดขึน้อยู่กบัสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรบัรู ้เช่น ประสบการณ ์วฒันธรรม การศกึษา
ซึ่งแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ อิทธิพลที่มาจากภายนอก ไดแ้ก่ ขนาดและความเขม้ของสิ่งเรา้ 
การกระท าซ ้า ๆ สิ่งที่ตรงกันข้ามและการเคลื่อนไหว และอิทธิพลที่มาจากภายใน ได้แก่  
ความสนใจ แรงจูงใจ การคาดหวงั อารมณ์ ความคิด รวมไปถึงจินตนาการและความรูส้ึกต่าง ๆ  
ที่บุคคลไดร้บั อย่างไรก็ตามการรบัรูมี้ความส าคญัต่อพฤติกรรม ถา้บุคคลรบัรูไ้ดถู้กตอ้งจะแสดง
พฤติกรรมอย่างหนึ่ง แต่ถ้าบุคคลรบัรูไ้ม่ถูกต้องจะท าให้แสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน  
จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาที่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมากจะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรม
การลดขยะพลาสติกมากกว่ากลุม่นกัศกึษาที่มีลกัษณะอื่น โดยงานวิจยัของ ภคัรศั สีธิ และ วิไลพร 
นามวงค ์(2558) พบว่าการรบัรูข้องบุคลากรต่อยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green University) ทัง้ดา้นวิสยัทศัน ์ดา้นเสน้ทางการพฒันา ดา้นเปา้หมาย และดา้นยทุธศาสตร์
มีความสมัพนัธก์บัการมีสว่นรว่มของบคุลากรในการจดัการสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสู่
มหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) และผลการวิจยัของ ซูไบดี โตะโมะ และคนอื่น ๆ (2563) 
พบว่าการรบัรูเ้ก่ียวกับยุทธศาสตรก์ารจัดการสิ่งแวดลอ้มสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวของบุคลากรมี
ความสมัพนัธก์นักบัการมีส่วนรว่มจดัการส่ิงแวดลอ้มสู่มหาวิทยาลยัสีเขียว โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์เท่ากบั .544 ที่ระดบันยัส าคญัที่ .000 ส่วนนกัศึกษามีความสมัพนัธก์นักบัการมีส่วน
รว่มจดัการส่ิงแวดลอ้มสู่มหาวิทยาลยัสีเขียวโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์เท่ากบั .132 ที่ระดบั
นยัส าคญัที่ 0.01  ผลในส่วนนีส้ามารถอธิบายเพิ่มเติมได้จากการสมัภาษณเ์ชิงลึกกบันกัศึกษาที่
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ผูท้ี่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมากจะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
มากกวา่ผูท้ี่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวนอ้ย เนื่องจากผูท้ี่มีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยั
สีเขียวมากนัน้ มีการรบัทราบแนวทางการปฏิบตัิของมหาวิทยาลัย เห็นความส าคญั เห็นประโยชน์
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ของการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว พรอ้มทัง้มีส่วนรว่มในการปฏิบตัิตามแนวทางของมหาวิทยาลยั 
ในดา้นจัดการของเสีย การลดและคัดแยกขยะ รวมถึงการใชบ้ริการต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย 
ไดจ้ดัรองรบัไว ้ดงัค ากลา่วที่วา่  

“คนทีรู่เ้ขาก็เหมือนรูว้่ามนัมีระบบที่พรอ้มกบัเขาแลว้ คือ สมมติว่าแยกขยะอีก
แลว้ กลบัไปทีเ่รือ่งแยกขยะใช่ไหมคะ บางคนทีเ่ขาไม่รูว้่ามหาวิทยาลยัฉนัมีระบบการจดัการขยะ
แบบนี ้เขาก็จะไม่ได้ทิ ้งขยะตามที่มหาวิทยาลัยท า แต่ถ้าเขารู้ เขาก็จะเอือ้ต่อสิ่งนั้น ก็คือ
เหมือนกบัเขารูว้่ามีระบบนีอ้ยู่นะ และเขาก็สามารถใชม้นัได ้ก็มีความเป็นไปไดท้ีเ่ขาจะใชม้นัได้
มากกวา่คนทีไ่ม่รู”้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

“รูร้ะบบรูว้่ามหาวิทยาลัยมีการปลูกต้นไม้ จัดการของเสียในมหาวิทยาลัย  
คดัแยกขยะ มีระบบการจดัการขยะ หรือแมว้่ากระทั่งรถป๊อบ รถทีโ่ดยสารก็เป็น EV car แลว้พอ
เรารบัรูแ้ลว้เราก็เอาไปประยุกต์ ก็คือแบบเออเราปรบัชีวิตเราใหเ้ป็นไปตามระบบของเขา มีการ
แยกขยะตาม มีการโดยสารรถป๊อบแทนที่เราจะไปนั่งวินไปนั่งแท็กซี่ เราก็ใชร้ถป๊อบที่เขามีค่ะ” 
(ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

“คนทีเ่ห็นมากก็น่าจะส่งผลใหเ้ขาลดมากกว่าครบั… ขยะพลาสติกก็น่าจะเป็น
เรือ่งของปริมาณขยะหรือว่าการใช ้การจดัการขยะในมหาวิทยาลยัก็น่าจะเป็นปัจจยัหนึ่งทีท่  าให้
มหาวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัสเีขียว ถา้เกิดเขาเป็นคนทีเ่ห็นความส าคญั หรือเห็นประโยชนข์อง
การเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว เขาก็อยากทีจ่ะสนบัสนนุและก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะเป็นคนลดขยะ
อะไรอย่างนี”้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2) 

 

การสรุปและอภปิรายผลการวิจัยตามสมมตฐิานข้อที ่3 
สมมติฐานข้อที่  3 ระบุว่า “นักศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมาก  

และมีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกมาก จะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทัง้ดา้นรวม
และดา้นย่อยสงูกวา่กลุม่นกัศกึษาที่มีลกัษณะอื่น” 

การสรุปผลตามสมมติฐานในขอ้นี ้มาจากการวิเคราะหค์วามแปรปวนแบบสองทาง 
(Two-way Analysis of Variance) ของตวัแปรอิสระ 2 ตวั ไดแ้ก่ เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก
และการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก โดยตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกและ
ดา้นย่อย 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก และพฤติกรรมการใช้
พลาสติกอย่างคุม้ค่า 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนนี ้พบว่า ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  
2 ตัว  คือ เจตคติที่ ดีต่อการลดขยะพลาสติกและการเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติก  
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ทัง้ในดา้นรวมและดา้นย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ในส่วนนีอ้ธิบายไดว้่าพฤติกรรม
การลดขยะพลาสติกและดา้นย่อย ไม่จ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกับ  2 ตัวแปรอิสระ แสดงให้เห็นว่า 
เพียงตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งก็ส่งผลต่อความแปรปรวนของพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก  
ทัง้ในดา้นรวมและดา้นย่อยแลว้ อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะหข์อ้มลูในสว่นนีย้งั พบวา่ พฤติกรรม
การลดขยะพลาสติกแปรปรวนไปตามตวัแปรอิสระทีละตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
มีรายละเอียดดงันี ้  

1) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทัง้ในดา้นรวมและดา้นย่อยไดแ้ก่ พฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก และพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า แปรปรวนไปตาม 
ตวัแปรเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก โดยพบวา่นกัศกึษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก
มาก จะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่านกัศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก
น้อย พบผลเช่นนี ้ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่ม เพศชาย กลุ่มเพศหญิง  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชา
สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ผลในสว่นนีแ้สดงใหเ้ห็นวา่ เจตคตินัน้เกิดจากการรูค้ิดเชิงประเมิน
ค่าต่อการลดขยะพลาสติกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์-โทษต่อตนเองและผูอ้ื่น รวมถึงมีความรูส้ึกต่อ
การลดขยะพลาสติก ตลอดจนเกิดความพรอ้มที่จะแสดงออกถึงการลดขยะพลาสติก กล่าวคือ  
ถา้นกัศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกก็จะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ผลในสว่นนี ้
สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลกึกบันกัศกึษา ที่สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ผูท้ี่มีเจตคติที่
ดีต่อการลดขยะพลาสติกมากจะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่าผูท้ี่มีเจตคติที่ดีต่อการ
ลดขยะพลาสติกนอ้ย เนื่องจากผูท้ี่มีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมากนัน้  จะมีความอยาก 
ที่จะท า อยากที่จะเป็นจุดเริ่มต้น ตลอดจนอยากที่จะหาความรูแ้ละหาทางเลือกเพื่อลดขยะ
พลาสติก รวมทั้งยังร่วมรูส้ึกในสิ่งที่อยากจะท า ซึ่งความอยากเหล่านี ้ต่อใหย้ากหรือมีอุปสรรค 
ก็จะพยายามลดขยะ ซึง่สามารถสง่ผลใหเ้กิดพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกได ้ดงัค ากลา่วที่วา่ 

“ก็ต้องเป็นคนที่มี เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมากอยู่แล้ว ถ้าเขามี
ความรูส้ึกอยากจะเปลีย่น คนทีเ่ขาอยากท าก็ตอ้งท าไดด้ีกว่าคนทีไ่ม่อยากท าอยู่แลว้…ถา้เกิดว่า
เรามีเจตคติทีด่ีแลว้ เราก็พรอ้มทีจ่ะท ามนั ต่อใหม้นัยากเราก็จะท ามนั เกิดอปุสรรค เจอสิ่งทีย่าก
แต่เราก็จะพยายามหาทางใหม้นัลดใหไ้ด”้ (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

“คิดว่าถ้าเขามีเจตคติที่ดี เขาก็อยากที่จะท ามัน อยากที่จะลดการใช้ขยะ
พลาสติกแลว้ก็อยากที่จะบอกต่อ หรือว่าอยากที่จะท ามนัต่อไป หรือว่าท าใหม้นัเกิดผลจริง ๆ”  
(ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่3) 
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 “พอเรามีความอยาก เราก็จะเริ่มหาขอ้มูล หาความรู ้หรือว่าบางทีหาทางเลือก 
ก็ได ้แบบบางทีเราลดขยะไม่ไดว้นันัน้ เราก็จะหาทางใหล้ดมนัไดใ้นอนาคต แลว้มนัก็จะช่วยเสริม
พฤตกิรรมหรือวา่การลดไดม้ากขึน้ไปอกี” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

“เราสามารถเลือกไดว้่าเราจะรบั หรือไม่รบัตรงนัน้ เราก็เลือกที่จะไม่รบั สมมติ
เขาถามมาว่า รบัถุงไหม เราก็บอกว่าไม่รบัถุงพลาสติกครบั เราก็จะมีความคิดว่าเราเริ่มมีชอ้ยส์
แลว้…เมือ่เราไดข้อ้มูลมา หรือว่ารบัรูอ้ะไรเขา้มา มนัขึน้อยู่กบัสมองเรา ถา้เป็นไปไดก้็ควรลดอะไร
แบบนีค้รบั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2) 

“ยงัไงซะมันยุ่งยากกว่าอยู่แลว้ ถา้เราจะไปซือ้น ้าแบบ Single use ซือ้ขวดน ้า
เรื่อย ๆ กบัการที่เราเอาแกว้ไปเติมน ้าแลว้ตอ้งมาลา้งมนัก็ล าบากชีวิตอะ แต่ว่าดว้ยความที่เรา
อยากท าเอง แลว้เราก็รูส้ึกว่าถา้เราไม่ท ามนัหนะ มนัแย่กว่าการทีเ่รามาลา้งอีกนะ เหมือนกบัว่า
ความเหนือ่ยของการลา้งอนัเนีย้กบั ความเหนือ่ยของการใหเ้ราไปนั่งเก็บขยะ ตอ้งมานั่งค านึงถึง
ว่ามันจะไปไหน มันสรา้ง Effect ยังไง ถา้เกิดว่าไอข้วดน ้ากระบอกนีม้ันหลุดไปสู่สิ่งแวดลอ้ม  
มนัสรา้ง Impact สว่นลบมากกวา่การทีเ่ราแคม่านัง่ลา้งไม่กีน่าทเีอง” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

2) พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทัง้ในดา้นรวมและดา้นย่อย ไดแ้ก่ พฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการสรา้งขยะพลาสติก แปรปรวนไปตามตวัแปรการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก 
โดยพบว่านักศึกษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารด้านขยะพลาสติกมาก จะมีพฤติกรรมการลดขยะ
พลาสติกมากกว่านกัศึกษาที่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย พบผลเช่นนีใ้นกลุ่มรวม 
และกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์  
ส่วนพฤติกรรมการใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า พบผลเช่นนีใ้นกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุม่เพศชาย กลุม่เพศหญิง และ กลุ่มสาขาวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ผลในสว่นนีแ้สดง
ใหเ้ห็นว่าการที่บคุคลมีการเปิดรบัข่าวสารมาก ยิ่งจะส่งผลใหมี้หตูาที่กวา้งไกลมาก มีความรูม้าก  
มีความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม และเป็นคนที่ทนัต่อเหตกุารณห์รือสถานการณท์ี่เกิดขึน้มากกว่า
บคุคลอื่น ๆ ที่เปิดรบัข่าวสารนอ้ยกวา่ (Atkin 1973, p. 208 อา้งถึงใน ศรนัถ ์ยี่หลั่นสวุรรณ, 2559)
ผลในส่วนนีส้ามารถอธิบายเพิ่มเติมไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษาที่สะทอ้นใหเ้ห็นว่า  
ผูท้ี่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกมากจะมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกว่าผูท้ี่มี
การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกนอ้ย เนื่องจากผูท้ี่มีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติกมาก
นั้นจะมีการรบัฟังข่าวสาร มีการยอมรบัข่าวสารที่ไดร้บั และเห็นถึงความส าคัญและผลกระทบ 
ที่เกิดขึน้ จนน าไปสูก่ารลงมือปฏิบตัิจรงิ ดงัค ากลา่วที่วา่  
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“มันก็เหมือนกับคนที่เขาฟัง เหมือนเราฟังนะ เผื่อท าหรือเปล่าอีกเรื่องนึง  
แต่ถา้เกิดว่าเขามีการเปิดรบัข่าวสารใช่ไหมคะ ก็คือเขาจะน าไปสู่พฤติกรรมทีเ่ขาจะเอาข่าวสารนี ้
ไปใชไ้ดจ้รงิ ๆ ก็เลยท าใหส้ามารถลดขยะไดม้ากกวา่คนทีม่กีารเปิดรบัทีน่อ้ย” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่1) 

“ก็คงเปิดรบัมากกว่าก็คงจะลดไดม้ากกว่า  ผมคิดว่าพวกผลกระทบของขยะ
พลาสตกิ หรือการจดัการพลาสตกิ บางอย่างเป็นเรือ่งทีเ่ราไม่สามารถเหน็ไดด้ว้ยตวัเอง ถา้เกิดว่า
เรารบัข่าวสารเขา้มาอย่างงีค้รบั แลว้เรายอมรบัมนั มนักลบัท าใหเ้ราเห็นความส าคญัของการลด
ขยะมากกวา่ครบั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่2) 

“เขาจะไดรู้ถ้ึงผลกระทบของมนั ว่ามนัรา้ยแรงขนาดไหน…ไดเ้ห็นว่าทีเ่ราท าไป
เนีย่ มนัช่วยท าใหล้ดโลกรอ้นไดข้นาดไหนแลว้หรืออะไรแบบนีค้รบั แบบเจอข่าวทีแ่บบว่ามนัลด
โลกรอ้นไดม้าขนาดนีแ้ลว้นะ มนัท าใหเ้ราไดเ้พิ่มก าลงัใจในการทีอ่ยากจะท ามนัต่อไป ไดเ้ห็นผล
ของมนั” (ผูใ้หข้อ้มูลคนที ่3) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการปฏบัิตเิพือ่การพัฒนาต่อไป 

1.1 ส าหรับนักศึกษา  
ผลการวิจัย พบว่า ความรอบรูด้้านสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยส าคัญอันดับแรก 

ที่สามารถท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ดังนั้นนักศึกษาต้องแสวงหาความรอบรูด้้าน
สิ่งแวดลอ้ม พรอ้มทัง้เปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก โดยการเขา้ไปมีส่วนรว่มในกิจกรรมที่ทาง
มหาวิทยาลยัไดจ้ัดขึน้ เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง สรา้งการเรียนรูใ้หมี้ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม
และข่าวสารดา้นขยะพลาสติกเพิ่มมากขึน้ พรอ้มทัง้พฒันาสรา้งเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก
อย่างต่อเนื่องผ่านการเรียนรูจ้ากการทัศนศึกษา หรือเขา้ไปสมัผสักับสิ่งแวดลอ้มรอบตัว รวมถึง
การเขา้ไปสมัผสักบัธรรมชาติท่ีแทจ้รงิเพื่อใหเ้ห็นถึงความสวยงามและคณุค่าของสิ่งแวดลอ้มต่อไป 

1.2 ส าหรับผู้บริหาร  
1.2.1 ผลการวิจัย พบว่า ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม เป็นปัจจัยส าคญัอนัดับแรก 

ที่สามารถท านายพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรสง่เสรมิสนบัสนนุปัจจยัดงักลา่ว
ให้กับนักศึกษาในทุกสาขาวิชา อาจกระท าได้โดยมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
สภาพแวดลอ้มและสื่อสารเพื่อเสริมความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม เช่น การจัดกิจกรรม โครงการ
ฝึกอบรม การสัมมนา หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ที่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
ตลอดจนมีนโยบายและก าหนดตวัชีว้ดัในการบรูณาการเนือ้หาและประเด็นปัญหาสิ่งแวดลอ้มเขา้
กับหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน พรอ้มทัง้ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก 
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อาจกระท าได้โดยมีนโยบายและแนวทางในการลดการใช้พลาสติกที่ ชัดเจน มีการจั ด
สภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการลดขยะพลาสติก มีการปลกูฝังเจตคติท่ีดีต่อการลดขยะพลาสติกผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึน้ เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อใหน้ักศึกษาได้
เลง็เห็นความส าคญัอย่างแทจ้รงิของผลกระทบที่เกิดจากขยะพลาสติกและกระตุน้ใหมี้ความรูส้กึที่
ดีและมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกต่อไป ควบคู่ไปกับการสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเนือ้
เดียวกันกับธรรมชาติให้กับนักศึกษา อาจกระท าได้โดยการสนับสนุน งบประมาณในการจัด
กิจกรรมหรือการศึกษาดงูานจากสถานที่จริง และสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมค่ายอาสาพฒันา
หรือค่ายอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหน้ักศึกษาไดเ้ขา้ไปสมัผสักับธรรมชาติที่แทจ้ริง 
เห็นถึงความสวยงามและคุณค่าของสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มทั้งท าการประชาสมัพันธ์ร่วมกับการท า
การตลาดและสรา้งบรรยากาศเพื่อกระตุน้ใหน้ักศึกษาเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก โดยมี
คณะหรือภาควิชาเป็นหน่วยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการส่งเสริมและจัดกิจกรรม
ดงักลา่ว ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีใหก้บันกัศึกษาต่อไป ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
มหาวิทยาลยัตอ้งก าหนดแนวทางการพฒันาปัจจยัต่าง ๆ ใหอ้ยู่ในระดบันโยบาย และน าไปสูก่าร
บรรจไุวใ้นแผนปฏิบตัิการ เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

1.2.2 ผลการวิจัยที่ส  าคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ ตัวแปรที่ไม่เข้าสู่สมการท านาย
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยั 
สีเขียว ดังนั้น ผู้บริหาร คณาจารย ์รวมถึงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวใหน้ักศึกษาในทุกสาขาวิชาไดท้ราบเพิ่มขึน้ ผ่านช่ องทาง 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขอ้จ ากัดในการวิจยัครัง้นี ้คือช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นช่วง
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท าใหน้ักศึกษาส่วนใหญ่พกัอาศยั  
อยู่ที่ บ้านพัก หรือหอพัก และอยู่ ระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่ งอาจจะไม่ ได้ อยู่ 
ที่มหาวิทยาลัย ท าให้ห่างเหินจากการรับ รู ้การเป็นมหาวิทยาลัยสี เขียวที่มหาวิทยาลัย
ประชาสมัพนัธ ์

1.2.3 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก พบว่า 
นกัศกึษาในกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มีความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติมาก 
และมีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมาก จะเป็นผูท้ี่มีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกมากกวา่
กลุ่มนักศึกษาที่มีลกัษณะอื่น ผลในส่วนนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่าผูบ้ริหารควรสรา้งนโยบายที่ส่งเสริม
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติก โดยพิจารณาความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติพรอ้มทั้งสรา้ง 
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การรับรู ้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวควบคู่กันไป ทั้งนี ้อาจส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเขา้มามีสว่นรว่มเพื่อเป็นแกนน าขบัเคลื่อนการลดขยะพลาสติกต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 งานวิจยันีย้งัไม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อการพิสจูนย์ืนยนัถึงความเป็นสาเหตแุละผล

ที่แทจ้รงิที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก ดงันัน้ เพื่อเป็นการยืนยนัผลการวิจยัในครัง้นี ้ 
ควรด าเนินการวิจยัเชิงทดลองโดยใชต้วัแปรที่มีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม เจตคติท่ีดี
ต่อการลดขยะพลาสติก น ามาเป็นตวัแปรเพื่อใชใ้นการออกแบบโปรแกรมการทดลอง 

2.2 เพื่อใหแ้นวทางการเสรมิสรา้งปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก
ของนกัศึกษาสามารถน าไปสู่การปฏิบตัิไดจ้ริง ควรมีการท าวิจยัในลกัษณะการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
(action research) โดยใหผู้บ้ริหาร คณาจารย ์นักศึกษา ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผน 
การปฏิบตัิ การสงัเกต และการสะทอ้นกลบั เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลด
ขยะพลาสติกใหด้ียิ่งขึน้  

2.3 เครื่องมือที่สรา้งส าหรบัการวิจยัในครัง้นีมี้ลกัษณะเป็นแบบวดัมาตรประเมินรวม
ค่าและการรายงานตนเอง (self-report) หากผู้ที่สนใจในประเด็นใกล้เคียง อาจมีการพัฒนา
เครื่องมือเก็บขอ้มลูที่หลากหลาย เช่น การบนัทึกรายงานการลดขยะพลาสติก แบบทดสอบ หรือ
แบบอื่น ๆ  

2.4 ตัวแปรความ เป็น เนื ้อ เดี ยวกันกับธรรมชาติ  นิ ยาม เชิ งปฏิบัติ การนั้น  
สร้างและแปลมาจากนิยามของต่างประเทศและใช้แบบวัดที่ ปรับมาจากต่างประเทศ  
อาจจะยงัไม่สอดคลอ้งกบับริบทของสงัคมไทย ในการวิจยัครัง้ต่อไปอาจจะตอ้งใชว้ิธีการสนทนา 
สมัภาษณเ์ชิงปัญญา (cognitive interview) กบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อส ารวจถึงความเขา้ใจ หรือใช้
กระบวนการแปลยอ้นกลบั (back translation) เพื่อใหเ้หมาะสมกบับรบิทของสงัคมไทยมากขึน้ 

2.5 งานวิจัยนี ้มุ่งศึกษาในกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ไดร้บัการส่งเสริม 
และสนับสนุนดา้นการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ท าใหผ้ลการวิจยัเกิดขึน้เฉพาะกลุ่ม  
ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรท าการศึกษาในกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอื่น ๆ  
ที่แตกต่างกันออกไป หรืออาจมีการศึกษาในลักษณะเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลยัสีเขียวและกลุม่นกัศกึษาที่ไม่ไดศ้กึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัสีเขียวต่อไป 

2.6 ในการศกึษาครัง้ต่อไป อาจศึกษาในกลุม่มหาวิทยาลยัสีเขียวแห่งอื่น ๆ เพิ่มเติม 
หรือน าขอ้มูลการแบ่งกลุ่มของมหาวิทยาลยัสีเขียวในกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง กลุ่มนอ้ย มาเป็น 
ตวัแปรแบ่งกลุม่เพื่อศกึษาพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกตอ่ไป 
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http://www.thaihealthcenter.org/campaign/content/detail/180
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=28&chap=8&page=t28-8-infodetail09.html
http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=28&chap=8&page=t28-8-infodetail09.html
https://www.nstda.or.th/th/nstda-strategy-plan/nstda2/12785-bcg-economy
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/know/estat1_12.html
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ภาคผนวก ก  
ใบรับรองการท าวิจัยในมนุษย ์และหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลวจิัย 
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ภาคผนวก ข  
รายนามผู้เชีย่วชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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รายนามผู้เชีย่วชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
 

1. เคร่ืองมือการวิจัย เร่ือง ปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเ่กี่ยวข้อง 
กับพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว 
(แบบสอบถาม) 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา ภทัราววิฒัน ์ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มศว 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยดา สมบตัวิฒันา สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มศว 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาศกุร ์จนัประเสรฐิ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มศว 
4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศรณัย ์พิมพท์อง สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มศว 
5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สดุารตัน ์ตนัติวิวทัน ์ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มศว 
6. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พิชญาณี พนูพล สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มศว 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย เร่ือง ปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเ่กี่ยวข้องกับ 
พฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว  
(แนวค าถามสัมภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสร้าง เพือ่ค้นหาแนวทางการเสริมสร้างปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิของนักศึกษา) 
 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาศกุร ์จนัประเสรฐิ สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มศว 
2. อาจารย ์ดร.อนงค ์หาญสกลุ ภาควิชาสาธารณสขุศาสตร ์ 

คณะพลศกึษา มศว 
3. อาจารย ์ดร.ณภทัร โพธ์ิวนั สาขาสิ่งแวดลอ้ม  

คณะวฒันธรรมสิ่งแวดลอ้มและ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว 
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ภาคผนวก ค  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
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เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวิจัย  (Participant Information Sheet) 

ช่ือปริญญานิพนธ์  ปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศกึษาปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัสีเขียว 

ช่ือผูว้ิจยั  นายเฉลิมเกียรติ ทองจนุ 

สถานที่วิจยั มหาวิทยาลยั จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่  
1) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
2) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
3) มหาวิทยาลยับรูพา 

ปริญญานิพนธ์นี ้ท  าขึน้เพื่อ ศึกษาปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคม  
ที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนกัศกึษาปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัสีเขียว 

 
ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจยั 

1. ได้ข้อค้นพบเก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ เกิดจากการบูรณาการของตัวแปรที่ มี
ความส าคญัทัง้ดา้นจิตวิทยา สงัคมวิทยา และนิเทศศาสตร ์เพื่อน ามาใชใ้นการอธิบายพฤติกรรม
การลดขยะพลาสติก ของนกัศกึษาปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัสีเขียว 

2. ผลการวิจัยท าใหท้ราบว่ามีปัจจัยใดบา้งที่มีความส าคญั และมีผลต่อพฤติกรรมการ
ลดขยะพลาสติกและแนวทางการสง่เสรมิปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบาย หรือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษา
ปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัสีเขียว เพื่อเป็นประโยชนท์ัง้ตอ่ตวันกัศกึษาและสงัคมตอ่ไป 

3. ผลการวิจยัสามารถใชเ้ป็นพืน้ฐานข้อมลูในการท างานวิจยัขัน้สงูต่อไป เช่น การวิจยั
เชิงทดลอง การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี ้เพราะเป็นตัวแทนของนักศึกษาที่ศึกษาในระดับ  
ปริญญาตรี มาแลว้อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในมหาวิทยาลัยสีเขียว และไม่เป็นนักศึกษา 
ที่อยู่ระหวา่งพกัการเรยีน  

นกัศกึษาสามารถศกึษาเอกสารเพิ่มเติมไดท้ี่  
1. เอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มการวิจยั  (Participant InformationSheet)https://drive.google.com 

/file/d/  1CGKTXIA7mXbRd3YW58X0l wUHRSJYvhwB/view?usp=sharing 

แบบสอบถาม เร่ือง ปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเ่กี่ยวข้องกับ
พฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสีเขียว 
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ค าชีแ้จง 
แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ เก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสีเขียว เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยกุต ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งงานวิจยันีไ้ดผ้่านการยื่นขอจรยิธรรมส าหรบัพิจารณา
โครงการวิจยัที่ท  าในมนษุย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ หมายเลขรบัรอง : 
SWUEC/X/G-356/2563 

โดยแบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 7 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไป                        
ตอนที่ 2 ฉนักบัการลดขยะพลาสติก 
ตอนที่ 3 ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มของฉนั           
ตอนที่ 4 ฉนักบัธรรมชาติรอบ ๆ ตวั 
ตอนที่ 5 ความคิดของฉนัตอ่การลดขยะพลาสติก     
ตอนที่ 6 การติดตามข่าวสารขยะพลาสติกของฉนั 
ตอนที่ 7 มหาวิทยาลยัสีเขียวของฉนั 

แบบสอบถามนี ้ใช้เวลาตอบประมาณ 15-20 นาที นักศึกษาสามารถเลือกตอบได  ้
อย่างอิสระตามความคิด ความรูส้กึของตนเองไม่มีค าตอบใดถกูหรือผิด ค าตอบจะแตกต่างกนัไป
ตามประสบการณเ์ฉพาะตวั และขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามอย่างตัง้ใจและพิจารณาเลือกค าตอบ
ที่ตรงกบัความคิดเห็นและสภาพความเป็นจรงิมากที่สดุ ขอ้มลูที่ไดร้บัจากนกัศกึษาจะถกูเก็บรกัษา
ไว้โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม  
โดยไม่สามารถระบขุอ้มลูรายบคุคลได ้ 

ขอขอบคณุส าหรบัการสละเวลาอนัมีคา่ในการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้
 

นายเฉลิมเกียรติ ทองจนุ 
นิสิตปรญิญาโท สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มูลทั่วไป  
1. เพศ    ชาย        หญิง   
2. สาขาวิชา    สาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
    สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
    สาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์
3. มหาวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยับรูพา 

                                                                                                                  
ตอนที ่2 ฉันกับการลดขยะพลาสตกิ  

ค าแนะน าในการตอบ โปรดพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ต่อไปนี ้แลว้ท าเครื่องหมาย ✓      
ลงบนเสน้ที่มีค  าบรรยายจาก “ปฏิบตัิมากที่สดุ” จนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละขอ้  
ที่ตรงกบัความคิดเห็นของนกัศกึษามากที่สดุ 

1.  ฉนัเลือกซือ้ผลิตภณัฑท์ี่มีหีบห่อนอ้ยชิน้ 
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
 

2.  ฉนัหลีกเลี่ยงการซือ้สินคา้ที่บรรจใุนผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวแลว้ทิง้ 
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
 

3.  เม่ือซือ้สินคา้ชิน้เลก็หรอืจ านวนนอ้ย ฉนัจะไม่รบัถงุพลาสติก 
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
 
4.  ฉนัขอถงุพลาสติกใสส่ิ่งของใบใหญ่เพียงใบเดียว มากกวา่ใบเลก็หลาย ๆ ใบ 
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
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5.  เม่ือตอ้งซือ้ของ ฉนัน าถงุผา้สว่นตวัติดไปดว้ย 
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 

 

6.  ฉนัใชแ้กว้น า้สว่นตวัส าหรบัใสน่  า้แทนการซือ้น า้ที่เป็นขวดพลาสติก 
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตันิอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
 

7.  ฉนัน ากลอ่งใสอ่าหารไปซือ้อาหารที่รา้นอาหาร 
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
 

8.  ฉันเลือกซือ้ผลิตภณัฑช์นิดเติม (Refill) เช่น ครีมอาบน า้ น า้ยาลา้งจาน แทนการซือ้ผลิตภณัฑ์
ขวดใหม่ 
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
 

9.  เม่ือฉันสั่งอาหารประเภทน ากลบับา้น (Takeout) หรือ Delivery จะแจง้เจา้หนา้ที่ว่าไม่ขอรบั 
ชอ้น หรือ หลอดพลาสติก 
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
 

10.  ถา้ตอ้งใชห้ลอด ฉนัเลือกหลอดกระดาษหรือหลอดที่ย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาติแทนการ
ใชห้ลอดพลาสติก 
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
 
 

11.  ฉนัน าถงุพลาสติกที่ไดจ้ากรา้นคา้มาใสส่ิ่งของอีกครัง้ 
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
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12.  ฉนัใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ท  าจากพลาสติก จนกวา่จะช ารุดหรอืใชง้านตอ่ไม่ได ้
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
 

13. ฉนัใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ท  าจากพลาสติก ตามค าแนะน าหรือขอ้ก าหนดเฉพาะของพลาสติกชนิด 
นัน้ ๆ เพื่อยืดอายกุารใชง้าน 
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
 

14.  ฉนัน าขวดน า้พลาสติกที่ดื่มหมดแลว้มาใชป้ระโยชนใ์นรูปแบบอ่ืน 
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
 

15. ฉนัรวบรวมขยะพลาสตกิเพื่อไปบรจิาคใหห้น่วยงานหรอืองคก์รที่รบัขยะพลาสติกเหลา่นีไ้ปใช ้
ประโยชน ์
    ..............         ..............         ..............           ..............          ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ   ปฏิบตัิมาก    ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย    ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
 

16.  ฉนัรวบรวมขยะพลาสติกเพื่อไปขายใหร้า้นรบัซือ้ของเก่า 
    ..............          ..............          ..............           ..............        ..............           ..............          
ปฏิบตัิมากที่สดุ    ปฏิบตัิมาก   ปฏิบตัิปานกลาง    ปฏิบตัินอ้ย     ปฏิบตัินอ้ยที่สดุ    ไม่ปฏิบตัิเลย 
 
 
ตอนที ่3 ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของฉัน 

ค าแนะน าในการตอบ โปรดพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ต่อไปนี ้แลว้ท าเครื่องหมาย ✓ 
ลงบนเสน้ที่มีค  าบรรยายจาก “จริงที่สดุ” จนถึง “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละขอ้ที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของนกัศกึษามากที่สดุ 
1. ฉนัเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 



  208 

2.  ฉนัเขา้ใจถึงสาเหตทุี่จะท าใหเ้กิดปัญหาสิ่งแวดลอ้มรอบตวั 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

3.  ฉนัรูถ้ึงผลกระทบที่เกิดจากการท าลายสิ่งแวดลอ้มของมนษุย ์
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

4.  เม่ือฉันได้รบัข้อมูลใหม่ ๆ ถึงวิธีป้องกันปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ฉันมักวิเคราะห์และตรวจสอบ
แหลง่ที่มาของขอ้มลูนัน้ ก่อนที่จะตดัสินวา่ท าไดจ้รงิ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

5.  ฉันมกัวิเคราะหแ์ละตรวจสอบขอ้มลูปัญหาสิ่งแวดลอ้มจากหลายแหล่งก่อนที่จะตดัสินใจเช่ือ
หรอืลงมือแกปั้ญหา 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

6.  ฉันมกัศึกษาเปรียบเทียบขอ้มลูปัญหาสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ พรอ้มทัง้ตรวจสอบก่อนที่จะเช่ือหรือ
ลงมือแกปั้ญหานัน้ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

7. ฉนัมกัสอบถามผูรู้เ้ก่ียวกบัประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้มเพื่อวิเคราะหแ์ละยืนยนัความเขา้ใจของฉนั 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

8.  ฉันรูว้่าจะหาขอ้มลูที่ถูกตอ้งในการป้องกันหรือแกปั้ญหาสิ่งแวดลอ้มจากแหล่งใด เพื่อน ามา 
วิเคราะหแ์ละตรวจสอบขอ้มลูก่อนที่จะเชื่อหรอืท าตาม 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
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9.  ก่อนที่ฉนัจะตดัสินใจเลือกวิธีลดปัญหาสิง่แวดลอ้ม ฉนัเปรียบเทียบและตรวจสอบเพื่อหาวิธีที่ดีท่ีสดุ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

10.  หากมีทางเลือก ฉนัมกัเลือกซือ้สินคา้ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

11.  ฉนัมกัเขา้รว่มกิจกรรมรณรงคห์รอือนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

12.  เม่ือฉนัพบเห็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ฉนัเต็มใจที่จะแจง้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

13.  ฉนัชกัชวนผูอ้ื่นใหใ้ชส้ินคา้ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

14.  ฉนัรกัษาสิ่งแวดลอ้มในชมุชน เช่น ทิง้ขยะในที่ที่จดัไว ้ลดใชถ้งุพลาสติก ภาชนะโฟม ดแูล
ความสะอาดรอบบา้น เป็นตน้ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
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ตอนที ่4 ฉันกับธรรมชาตริอบ ๆ ตัว 
ค าแนะน าในการตอบ โปรดพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ต่อไปนี ้แลว้ท าเครื่องหมาย ✓ 

ลงบนเสน้ที่มีค  าบรรยายจาก “จริงที่สดุ” จนถึง “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละขอ้ที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของนกัศกึษามากที่สดุ 

1.  สรรพสิ่งบนโลกนี ้ทัง้มนษุยแ์ละสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตา่งก็มี "พลงัชีวิต" เหมือนกนั 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

2.  ฉนัเป็นเพียงสว่นเลก็ ๆ สว่นหนึง่ของธรรมชาติรอบตวั ไม่ไดส้  าคญัไปกวา่ตน้หญา้บนผืนดิน 
หรอืนกบนตน้ไม ้
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

3.  ฉนัเห็นวา่ตวัฉนันัน้มาจากธรรมชาติและประกอบดว้ยธรรมชาติ ไม่อาจแบง่แยกออกจากกนัได ้
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

4.  ฉนัเคารพในสิทธิในการด ารงอยู่ของสิ่งแวดลอ้มธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทัง้หลาย 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

5.  ฉนัใหค้วามส าคญักบัการอยู่รว่มกบัธรรมชาติ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

6.  สิ่งมีชีวิตทกุชนิดมีคณุค่าเพียงพอที่จะด ารงชีวิตอยู่ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

7.  เม่ือฉนันกึถึงชีวิต ฉนัเห็นตนเองเป็นสว่นหนึ่งของวฏัจกัรชีวิตอนัยิ่งใหญ่ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
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8.  ฉนัเป็นสว่นหนึ่งของโลกเท่า ๆ กบัที่โลกเป็นสว่นหนึ่งของฉนั 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

9.  ฉนัเป็นสว่นหนึ่งของธรรมชาติอนักวา้งใหญ่เช่นเดียวกบัที่ตน้ไมเ้ป็นสว่นหนึ่งของป่า 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

10.  ทกุชีวิตเก่ียวโยงและพึ่งพาอาศยัซึง่กนัและกนั 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

11.  ฉนัเขา้ใจดีวา่การกระท าของฉนัสง่ผลกระทบตอ่ธรรมชาติ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

12.  สิ่งแวดลอ้มธรรมชาติมีสว่นช่วยสนบัสนนุใหฉ้นัมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

******************************** 
 

ตอนที ่5 ความคิดของฉันต่อการลดขยะพลาสตกิ 
ค าแนะน าในการตอบ โปรดพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ต่อไปนี ้แลว้ท าเครื่องหมาย ✓ 

ลงบนเสน้ที่มีค  าบรรยายจาก “จริงที่สดุ” จนถึง “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละขอ้ที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของนกัศกึษามากที่สดุ 

1.  ฉนัคิดวา่การใชส้ิ่งของอื่นแทนการใชผ้ลิตภณัฑพ์ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิง้เป็นสิ่งที่ดี 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

2.  ฉนัคิดวา่การน าพลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิง้มาใชซ้  า้ ช่วยลดปรมิาณขยะพลาสติกได ้
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
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3.  ฉนัคิดวา่การคดัแยกประเภทขยะก่อนทิง้ลงถงัขยะ ช่วยใหก้ารบรหิารจดัการขยะท าไดง้่ายขึน้ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

4.  ฉันคิดว่าหากทุกคนรวบรวมขยะพลาสติกและน าไปขายหรือบริจาคให้องค์กรที่เก่ียวข้อง  
จะช่วยลดปรมิาณขยะพลาสติกได ้
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

5.  ฉนัคิดวา่การลดขยะพลาสติก ช่วยลดตน้ทนุในการบรหิารจดัการขยะของมหาวิทยาลยั 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

6.   ฉันคิดว่าหากนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยช่วยกันลดการใช้พลาสติกจะท าให้
มหาวิทยาลยัน่าอยู่ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

7.  หากตอ้งการใหร้ะบบนิเวศดีขึน้ ตอ้งเริม่ตน้จากการลดปรมิาณการใชพ้ลาสติก 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

8.  หากทุกคนช่วยกนัลดขยะพลาสติก จะช่วยใหอ้ตัราการเสียชีวิตของสิ่งมีชีวิตทัง้บนบกและใน
ทะเลลดลง 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

9.  ฉนัภมูิใจเม่ือบอกแม่คา้วา่ไม่ขอรบัถงุพลาสติก 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
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10.  ฉนัภมูิใจที่ตนเองเป็นสว่นหนึ่งในการลดขยะพลาสติก 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

11.  ฉนัปลืม้ใจ เมื่อเห็นบคุลากรในมหาวิทยาลยัช่วยกนัลดการใชพ้ลาสติก 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

12.  ฉนัมีความสขุเม่ือไดน้ าวสัดเุหลือใชจ้ากพลาสติกมาดดัแปลงเป็นสิ่งของตา่ง ๆ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

13.  ฉนัภมูิใจที่ใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ท  าจากพลาสติกจนกวา่จะช ารุด 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

14.  ฉนัไม่สบายใจ เมื่อเห็นกองขยะภายในมหาวิทยาลยัมีแต่หีบห่อบรรจภุณัฑท์ี่เป็นพลาสติก 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

15.  ฉันยินดีที่จะน าถุงผ้า แก้วน ้าส่วนตัว หรือผลิตภัณฑ์อื่น มาใช้แทนผลิตภัณฑ์ที่ท  าจาก
พลาสติก 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

16.  หากออกมาไดไ้ม่ไกลนกัแลว้นกึขึน้ไดว้า่ลืมหยิบถงุผา้ ฉนัจะกลบัไปหยิบ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

17.  ฉันยินดีที่จะซือ้ผลิตภัณฑท์ี่ย่อยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ แทนการใชผ้ลิตภัณฑท์ี่ท  าจาก
พลาสติก 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
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18.  ฉนัยินดีที่จะซือ้ผลิตภณัฑท์ี่มีหีบห่อนอ้ยชิน้ เพื่อช่วยลดปรมิาณขยะพลาสติก 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

19.  ฉนัตัง้ใจน าวสัดเุหลือใชจ้ากพลาสติกมาดดัแปลงเป็นสิ่งของตา่ง ๆ เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่า 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

20.  ฉนัตัง้ใจที่จะใชผ้ลิตภณัฑท์ี่ท  าจากพลาสติก จนกวา่ใชง้านต่อไม่ได ้
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

21.  ฉันตัง้ใจลดขยะพลาสติก ถึงแมว้่าเพื่อนหรือคนรอบขา้งยงัคงใชพ้ลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวทิง้
อยู่ก็ตาม 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

22.  ฉนัตัง้ใจคดัแยกขยะพลาสติกออกจากขยะประเภทอื่น ๆ ถึงแมจ้ะเสียเวลา 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

23.  ฉันพรอ้มที่จะเก็บรวบรวมขยะพลาสติกที่ไม่ใชแ้ลว้ส่งต่อให้หน่วยงานที่รบัขยะพลาสติก
เหลา่นีไ้ปใชป้ระโยชน ์
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

******************************** 
 

ตอนที ่6 การตดิตามข่าวสารขยะพลาสตกิของฉัน 
ค าแนะน าในการตอบ โปรดพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ต่อไปนี ้แลว้ท าเครื่องหมาย ✓ 

ลงบนเสน้ที่มีค  าบรรยายจาก “จริงที่สดุ” จนถึง “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละขอ้ที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของนกัศกึษามากที่สดุ 
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1.  ฉนัเขา้เว็บไซตเ์พื่อคน้ควา้ขอ้มลูใหม่ ๆ เก่ียวกบัการลดขยะพลาสติก 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

2.  ฉนัพดูคยุเก่ียวกบัการลดขยะพลาสติกกบักลุม่เพื่อน หรือบคุคลรอบขา้ง 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

3.  ฉนัมกัตัง้ใจฟังการถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกบัวิธีการลดปรมิาณขยะพลาสติก 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

4.  เม่ือฉันรบัรูข้่าวสารเก่ียวกับการลดขยะพลาสติก ฉันจะตีความถึงปัญหาและผลกระทบ  
ที่จะตามมา 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

5.  เม่ือฉนัไดร้บัเกรด็ความรูจ้ากการประชาสมัพนัธเ์รื่องการลดขยะพลาสติก ฉนัจะถ่ายทอดใหค้น
รอบขา้งฟัง 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

6.  ฉนัจะน าความรูแ้ละวิธีการตา่ง ๆ ในการลดขยะพลาสติกที่ไดร้บั ไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

7.  ฉนัสง่ตอ่ขอ้มลูเก่ียวกบัการลดขยะพลาสติกของหน่วยงานตา่ง ๆ แก่บคุคลรอบขา้ง 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

8.  เม่ือรบัรูถ้ึงปัญหาของขยะพลาสติก ฉนัจะสง่ตอ่ขอ้มลูใหเ้พื่อน ๆ ทราบทนัที 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
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ตอนที ่7 มหาวิทยาลัยสีเขียวของฉัน 
ค าแนะน าในการตอบ โปรดพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ต่อไปนี ้แลว้ท าเครื่องหมาย ✓ 

ลงบนเสน้ที่มีค  าบรรยายจาก “จริงที่สดุ” จนถึง “ไม่จริงเลย” เพียงแห่งเดียวในแต่ละขอ้ที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของนกัศกึษามากที่สดุ 

1.  มหาวิทยาลยัสีเขียวมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งความยั่งยืนดา้นสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ภายในและ
นอกมหาวิทยาลยั 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

2.  มหาวิทยาลยัของฉนัมีนโยบายการด าเนินงานดา้นการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวอย่างชดัเจน 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

3.  มหาวิทยาลัยของฉันมีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อชีแ้จงรายละเอียดในการขับเคลื่อน  
การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวอย่างตอ่เนื่อง  
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

4.  มหาวิทยาลยัของฉนัรายงานผลการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มผ่านทางสื่อต่าง ๆ ใหน้กัศกึษา
ทราบ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

5.  มหาวิทยาลยัของฉันใหค้วามส าคญักบัการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดลอ้ม เช่น กิจกรรม
การลดขยะพลาสติก 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

6.  ถา้มหาวิทยาลยัใด เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว แสดงวา่มหาวิทยาลยันัน้เป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลง
สูค่วามยั่งยืน 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
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7.  มหาวิทยาลยัของฉนัไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลดา้นการจดัการขยะพลาสติก 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

 

8.  การด าเนินการตามแนวทางการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว ช่วยใหส้งัคมและสิ่งแวดลอ้มดีขึน้ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

9.  การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวช่วยใหภ้าพลกัษณข์องมหาวิทยาลยัของฉนัดีขึน้ 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

10.  ฉนัรูส้กึยินดีท่ีมหาวิทยาลยัของฉนัไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

11.  ฉันภูมิใจที่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการท าใหม้หาวิทยาลยัไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นมหาวิทยาลยั  
สีเขียวโลก 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

12.  ฉนัภมูิใจที่ไดเ้ป็นสว่นหนึ่งในการสนบัสนนุใหเ้กิดความยั่งยืนดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 
 

13.  ฉนัมีความสขุท่ีไดบ้อกกบัผูอ้ื่นวา่ฉนัศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัสีเขียว 
.............            .............            .............            .............            .............            .............          
จรงิที่สดุ                 จรงิ              ค่อนขา้งจรงิ      ค่อนขา้งไม่จรงิ        ไม่จรงิ              ไม่จรงิเลย 

******************************** 
 
 
 



  218 

 
 

ปริญญานิพนธ ์: ปัจจยัดา้นบคุคลและสภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลด
ขยะพลาสตกิของนกัศกึษาปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัสเีขียว 
จุดประสงคก์ารสัมภาษณ ์: เพื่อหาค าอธิบายถึงพฤติกรรมการลดขยะพลาสตกิ และคน้หา 
แนวทางการเสรมิสรา้งปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดขยะพลาสติก 
ระยะเวลาสัมภาษณ ์: 30 – 45 นาท ี
แนวค าถามสัมภาษณ ์“กลุ่มนักศึกษา”  
ประเดน็ที ่1 เพือ่ท าความเข้าใจพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิ 

1.1 เม่ือพดูถึงการลดขยะพลาสติก นกัศกึษานกึถึงอะไร 
1.2 เม่ือพูดถึงการลดขยะพลาสติก นักศึกษารูส้ึกอะไร (ความรูส้ึกที่เกิดขึน้กับตนเอง 

และ คนรอบขา้ง) 
1.3 เม่ืออยู่ที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาท าอะไรบ้างที่ช่วยลดขยะพลาสติกที่ เกิดขึน้ใน

ชีวิตประจ าวนั 

1.4 ใหอ้ธิบายวา่ท าไมจงึท าเช่นนัน้ หรอื มีเหตผุลอะไรถึงท าเช่นนัน้ 

1.5 ผลลพัธจ์ากการมีพฤติกรรมลดขยะพลาสติกเป็นอย่างไร 

 
ประเดน็ที ่2  เพือ่หาค าอธิบายถงึสาเหตุของการลดขยะพลาสตกิและค้นหาแนวทาง 
การเสริมสร้างปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกับพฤตกิรรมการลดขยะพลาสตกิของนักศึกษา 

2.1 “ความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม” 
2.1.1 เม่ือไดย้ินค าวา่ ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม นกึถึงอะไร ความหมายวา่อย่างไร 
2.1.2 ความรอบรูด้้านสิ่งแวดลอ้มมากหรือน้อย มีผลต่อการลดขยะพลาสติกได้

มากกวา่กนั 
2.1.3 ใหอ้ธิบายว่าท าไมนกัศึกษาที่มี “ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม” มาก จึงลดขยะ

พลาสติกมากกวา่นกัศกึษาที่มี “ความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม” นอ้ย   
2.1.4 จากการที่นักศึกษามีความรอบรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม นักศึกษาน ามาประยุกตใ์ช้

เพื่อใหต้วัเองมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกอย่างไร (ท าอะไร ท าอย่างไร เพราะอะไร) 
2.1.5 นักศึกษาคิดว่าจะท าอย่างไรให้คนในมหาวิทยาลัยมีความรอบรู้ด้าน

สิ่งแวดลอ้ม 
 

แนวค าถามสัมภาษณ ์“กลุ่มนักศึกษา” 
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2.2 “เจตคตทิีด่ต่ีอการลดขยะพลาสตกิ” 
2.2.1 เม่ือไดย้ินค าว่า เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก นึกถึงอะไร ความหมายว่า

อย่างไร 
2.2.2 เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติกมากหรือนอ้ย มีผลต่อการลดขยะพลาสติก

ไดม้ากกวา่กนั 
2.2.3 ให้อธิบายว่าท าไมนักศึกษาที่มี “เจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก” มาก  

จงึลดขยะพลาสติกมากกวา่นกัศกึษาที่มี “เจตคติท่ีดีต่อการลดขยะพลาสติก” นอ้ย    
2.2.4 จากการที่นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะพลาสติก นักศึกษาน ามา

ประยุกตใ์ชเ้พื่อให้ตัวเองมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกอย่างไร” (ท าอะไร ท าอย่างไร เพราะ
อะไร) 

2.2.5 นกัศึกษาคิดว่าจะท าอย่างไรใหค้นในมหาวิทยาลยัมีเจตคติที่ดีต่อการลดขยะ
พลาสติก 
 

2.3 “ความเป็นเนือ้เดยีวกันกับธรรมชาต”ิ 
2.3.1 เม่ือไดย้ินค าว่า ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ นึกถึงอะไร ความหมายว่า

อย่างไร 
2.3.2 ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติมากหรือนอ้ย มีผลต่อการลดขยะพลาสติก

ไดม้ากกวา่กนั 
2.3.3 ใหอ้ธิบายว่าท าไมนักศึกษาที่มี “ความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ” มาก  

จงึลดขยะพลาสติกมากกวา่นกัศกึษาที่มี “ความเป็นเนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ” นอ้ย    
2.3.4 จากการที่นักศึกษามีความเป็นเนือ้เดียวกันกับธรรมชาติ นักศึกษาน ามา

ประยกุตใ์ชเ้พื่อใหต้วัเองมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกอย่างไร (ท าอะไร ท าอย่างไร เพราะอะไร) 
2.3.5 นกัศึกษาคิดว่าจะท าอย่างไรใหค้นในมหาวิทยาลยัมีความเป็นเนือ้เดียวกนักบั

ธรรมชาต ิ
 

2.4 “การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสตกิ” 
2.4.1 เม่ือไดย้ินค าว่า การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก นึกถึงอะไร ความหมาย

วา่อย่างไร 
2.4.2 การเปิดรับข่าวสารด้านขยะพลาสติกมากหรือน้อย มีผลต่อการลดขยะ

พลาสติกไดม้ากกวา่กนั 
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2.4.3 ใหอ้ธิบายว่าท าไมนักศึกษาที่มี “การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก” มาก 
จงึลดขยะพลาสติกมากกวา่นกัศกึษาที่มี “การเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก” นอ้ย     

2.4.4 จากการที่นักศึกษามีการเปิดรบัข่าวสารดา้นขยะพลาสติก นักศึกษาน ามา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อใหต้วัเองมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกอย่างไร (ท าอะไร ท าอย่างไร เพราะอะไร)    

2.4.5 นักศึกษาคิดว่าจะท าอย่างไรให้คนในมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับข่าวสาร 
ดา้นขยะพลาสติก 
 

2.5 “การรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว” 
2.5.1 เม่ือไดย้ินค าว่า การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว นึกถึงอะไร ความหมาย

วา่อย่างไร 
2.5.2 การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวมากหรอืนอ้ย มีผลตอ่การลดขยะพลาสติก

ไดม้ากกวา่กนั 
2.5.3 ใหอ้ธิบายว่าท าไมนักศึกษาที่มี “การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว” มาก  

จงึลดขยะพลาสติกมากกวา่นกัศกึษาที่มี “การรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว” นอ้ย      
2.5.4 จากการที่นักศึกษามีการรบัรูก้ารเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว นักศึกษาน ามา

ประยกุตใ์ชเ้พื่อใหต้วัเองมีพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกอย่างไร (ท าอะไร ท าอย่างไร เพราะอะไร)     
2.5.5 นักศึกษาคิดว่าจะท าอย่างไรให้คนในมหาวิทยาลัยมีการรับรู ้การเป็น

มหาวิทยาลยัสีเขียว 
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ปริญญานิพนธ ์: ปัจจยัดา้นบคุคลและสภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลด
ขยะพลาสตกิของนกัศกึษาปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัสเีขียว 
จุดประสงคก์ารสัมภาษณ ์:  เพื่อคน้หาแนวทางการเสรมิสรา้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม 
การลดขยะพลาสติก 
ระยะเวลาสัมภาษณ ์  :    30 – 45 นาท ี
แนวค าถามสัมภาษณ ์“กลุ่มผู้บริหาร และคณาจารย”์ 
ประเดน็ที ่1 เพือ่ค้นหาแนวทางทางการเสริมสร้างปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการลด
ขยะพลาสตกิของนักศึกษา 

 

1.1 ท่านคิดว่าจะท าอย่างไรให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรอบรู้ 
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

1.2 ท่านคิดว่าจะท าอย่างไรใหน้ักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีเจตคติที่ดีต่อ  
การลดขยะพลาสติก 

1.3 ท่านคิดว่าจะท าอย่างไรให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความเป็น 
เนือ้เดียวกนักบัธรรมชาติ   

1.4 ท่านคิดว่าจะท าอย่างไรให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีการเปิดรบั
ข่าวสารดา้นขยะพลาสติก    

1.5 ท่านคิดว่าจะท าอย่างไรให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีการรับรู ้ 
การเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว  

1.6 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานมหาวิทยาลัยสีเ ขียวของท่านในปีที่ผ่านมา 
ในเรื่องของการลดขยะพลาสติกที่เกิดขึน้ เป็นอย่างไรบา้ง  

1.7 เนื่องจากมหาวิทยาลยัของท่านไดร้บัการจัดอันดับใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก 
ท่านมีขอ้เสนอแนะหรือแนวทางในการปฏิบัติ  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นการลดขยะพลาสติก 
ไดอ้ย่างไร 

 

 

 
 

แนวค าถามสัมภาษณ ์“กลุ่มผู้บริหาร และคณาจารย”์ 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล เฉลิมเกียรต ิทองจนุ 
วัน เดอืน ปี เกิด 5 ธนัวาคม 2535 
สถานทีเ่กิด จงัหวดันครนายก 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2558  

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2565  
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวจิยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยกุต ์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 99/3007 หมูท่ี่ 1 ต าบลพรหมณี อ าเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก 
รหสัไปรษณีย ์26001 

รางวลัทีไ่ด้รับ ผูน้  าเสนอผลงานแบบวาจาดีเด่น (Best Oral Presentation) จากการ
ประชมุวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ เครือข่ายบณัฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ท่ี 21 วนัพธุที่ 9 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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