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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม และเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรสวนสามพรานในการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบั ผูบ้ริหาร หัวหนา้ฝ่าย/แผนก 
และพนกังาน จ านวน 161 ตวัอย่าง โดยการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญตามแผนกท่ีก าหนดจนครบ ท า
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมาน คือ t-test, 
F-test และสหสัมพนัธ์ และท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือน
นโยบายทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท าการสรุปประเด็นสัมภาษณ์โดยการพรรณนาความ 

ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
อยู่ในระดับคะแนนปานกลาง ถึงสูง โดยพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีมี
คะแนนสูงเป็นพฤติกรรมทั้งท่ีกระท าในขณะท่ีปฏิบติังาน และขณะการด าเนินชีวิตทัว่ไป อาทิ “การ
ปิดไฟ และเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังเม่ือไม่มีใครอยู่ในห้องท างาน หรือในบา้น” “การคดัแยกขยะ” 
และ “การตกัอาหารแต่พอรับประทาน และไม่รับประทานอาหารใหเ้หลือทิ้ง” เป็นตน้  

ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มสูงท่ีสุด 
ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีมีการศึกษาในระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ , บุคลากรท่ีมีช่วงอายุ 41- 50 ปี 
และบุคลากรท่ีอยู่ในแผนกสวน ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจทัว่ไปในปัญหาส่ิงแวดลอ้ม, ทศันคติ
ในการสร้างแนวคิดการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม, ความตระหนกัในการสร้างแนวคิดการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และการสร้างการมีส่วนร่วมใหก้บับุคลากรภายในองคก์ร



 

 
 

จากปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้ 
สามารถน าไปขยายขอบข่ายจากภายในสวนสามพราน สู่ภายนอกสวนสามพราน เช่น ชุมชนท่ีอยู่
รอบขา้ง กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย และองค์กรอ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึงอาจเน้นไปในดา้นการสร้างความรู้
ความเขา้ใจ การสร้างความตระหนกั และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อใหเ้กิดการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

ค าส าคัญ : สวนสามพราน , การด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม,พฤติกรรม,ทศันคติ,นโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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This research aims to study factors affecting environmental friendly living behavior and to 

suggest guidelines for supporting the participation of Suan Samphran personnel to have the 
environmental friendly living behaviors. Data collection by using interview questions with 
executives, head of department and by using questionnaire to employees of 161 samples using 
accidental sampling according to the designated department were carried out.  Descriptive statistics 
i.e. frequency, percentage and mean and inferential statistics i.e. t-test, F-test and correlation were 
used to analyze data. Interviewing executives involved in environmental policy driven was 
described according to the interview issues.  

The study indicated that most of the personnel have environmental friendly living behaviors 
at a moderate to high level. Environmental friendly living behaviors with high scores are behavior 
that are already in daily living, both while doing in workplace and while generally living, such as 
"turning off lights and air conditioners every time when no one is in the office or house" , "waste 
sorting" and "Limited food to eat and do not eat leftovers"etc. For the highest score of the 
environmental friendly living behavior, it can be concluded that the personnel obtained lower than 
the lower secondary school have the highest behavior than other education, while the personnel 
between 41-50 years old have the highest behavior. In addition, the personnel in Garden department 
have the highest behavior



 

 
 

Factors affecting the environmental friendly living behavior include general knowledge of 

environmental aspect, attitudes towards environmentally friendly living concept, awareness of 

environmentally friendly living concept and participation of personnel in the organization. From 

the factors mentioned above, they can be used to expand the scope from within Suan Samphran to 

the outside such as the surrounding community, network of farmer groups and other organizations, 

etc., which may focus on creating knowledge and understanding, raising awareness and creation of 

participation in order to create a sustainable and environmentally friendly living. 

 

Keyword : Suan Samphran, Environmental Friendly Lifestyle, Behaviors, Attitudes,  

      Environmental policy 



 

 
 

กติติกรรมประกาศ 

รายงานการคน้ควา้อิสระ เร่ือง ตน้แบบการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรสวน
สามพราน ประสบความส าเร็จได้ ด้วยความอนุเคราะห์ และความกรุณาอย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์            
ดร.วิสาขา  ภู่จินดา อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช้ี้แนะแนวทางให้ความช่วยเหลือในการศึกษาคน้ควา้ ตรวจสอบ  
ใหค้ าแนะน าเพื่อปรับปรุงขอ้บกพร่องในการท ารายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ตลอดจนการติดตาม และ
ความเอาใจใส่ต่อผูศึ้กษา เพื่อให้ผูศึ้กษามีความกระตือรือร้นในการท ารายงานค้นควา้อิสระฉบบัน้ีให้
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์หลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีไดถ่้ายทอดความรู้ ปลูกฝังการมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นหมู่คณะ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาทั้งใน และนอกหอ้งเรียน ซ่ึงเป็นการเปิดโลก
ทศัน์ใหม่ๆ และการสร้างความสัมพนัธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาซ่ึงมาจากสายงานท่ีหลากหลาย  

นอกจากน้ี ขอขอบพระคุณ เจา้หน้าท่ีทุกท่านในคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือ ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในเร่ืองต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาหลกัสูตรน้ี
ขอขอบพระคุณผูจ้ดัท าเอกสารทางวิชาการ งานวิจยั ตลอดจนบทความวิชาการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาคร้ังน้ีซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ ามาอา้งอิงในการท ารายงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  ท าให้รายงานการคน้ควา้
อิสระฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์แบบ และส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร และบุคลากรสวนสามพราน ผูใ้หก้ารสนบัสนุน ความร่วมมือในการให้
ขอ้มูลส าคญั และตอบแบบสอบถาม รวมถึงการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเก็บแบบสอบถาม และ
ผูบ้ริหารบริษทั โรงเส้นหม่ีชอเฮง จ ากดั ผูใ้หโ้อกาสทางการศึกษาต่อในระดบัมหาบณัฑิต 

ทา้ยท่ีสุดน้ีผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และบุพการีทุกท่านท่ีมีส่วนในการ อุปการะ
เล้ียงดู ส่งเสริมการศึกษา ช่วยผลักดัน และให้ก าลังใจเป็นอย่างดี และขอขอบคุณพี่น้องและเพื่อนๆ 
ตลอดจนบุคคล ต่างๆท่ีให้ความสนบัสนุน และช่วยเหลืออีกมาก ท่ีผูศึ้กษาไม่สามารถกล่าวถึงไดห้มดใน
ท่ีน้ี ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา และความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ 
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บทที ่1 
 

บทน า  

1.1 ช่ืองานวิจัย  
ตน้แบบการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรสวนสามพราน 

1.2 ที่มาและความส าคัญ 
จากสถานการณ์ของส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั ทัว่โลกให้ความส าคญัเป็นอย่างมากเน่ืองจาก

หลายๆ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศไม่น้อย รวมไปถึงการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ ตัวอย่างปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้ น เช่น ภาวะโลกร้อน สภาพภูมิอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงไป การเกิดมลพิษทางอากาศ การปนเป้ือนของสารพิษในน ้ า เป็นตน้ ซ่ึงการเกิด
ปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีมาจากหลากหลายปัจจยัประกอบกนั ปัจจยัหลกัๆ คือ การพฒันาต่างๆ ท่ี
เป็นไปอย่างรวดเร็ว การใชเ้ช้ือเพลิงท่ีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในดา้นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของมนุษย ์การคมนาคมขนส่ง และการบริโภคท่ีฟุ่ มเฟือยก่อใหเ้กิดปัญหาขยะ ท่ีเป็น
สาเหตุท าให้เกิดความเส่ือมโทรม และการลดลงของแหล่งทรัพยากร รวมไปถึงการเกิดมลภาวะ
ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขอนามยัของมนุษยอี์กดว้ย 

ปัจจุบันค าว่า “เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม” นิยมน ามาใช้ เช่น การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือบริการท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จากส่ิงท่ีกล่าวมานั้นเม่ือลงท้ายด้วยค าว่า “เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม” 
หมายความถึง กระบวนการท่ีให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก ตั้ งแต่กระบวนการคัดเลือกวตัถุดิบ กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ผลิตภณัฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการจดัจ าหน่ายเพื่อไปสู่ผูบ้ริโภค และทา้ยท่ีสุดการ
ก าจดัเศษซากของผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกวิธี โดยปัจจุบนั มีสินคา้ และบริการต่าง ๆ มากมายท่ีมีการให้
ความส าคญักบัค าดงักล่าว ซ่ึงท าให้สินคา้ หรือบริการมีจุดขาย และเป็นเส้นทางการตลาดท่ีจะท า
ให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจในการเลือกซ้ือ หรือเลือกใช้สินคา้ และบริการ นอกเหนือจากการเลือกใช้
สินคา้ และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ แนวทางการด าเนินชีวิตประจ าวนัก็สามารถเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดเ้ช่นกนั เพื่อท่ีจะเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด 
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สวนสามพราน เป็นองคก์รท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการโรงแรม และการท่องเท่ียววิถีอินทรีย ์
โดยทางสวนสามพรานให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากหลากหลายกิจกรรม
ภายในสวนสามพรานท่ีสะทอ้นถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การสร้างสมดุลให้กบัระบบนิเวศ และ
การลดของเสีย หรือขยะท่ีเกิดขึ้น เช่น การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย ์การท าปุ๋ ยอินทรียจ์ากเศษ
ใบไมแ้ห้งท่ีอยู่ในพื้นท่ีของสวนสามพราน การท าน ้ าหมกัชีวภาพจากเศษอาหาร การส่งเสริม
เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสามพรานให้เลิกใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรม การคดัแยกขยะ การ
ห้ามเผาเศษวสัดุอย่างใบไม ้ ก่ิงไม ้รวมไปถึงขยะในพื้นท่ีสวนสามพราน และการส่งเสริมให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการลด ละ เลิก การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพลาสติก เช่น หลอดดูดน ้า ขวด
น ้ าพลาสติก แก้วน ้ าพลาสติก ถุงพลาสติก เป็นต้น เน่ืองจากผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีเม่ือใช้แลว้ก็จะ
กลายเป็นขยะท่ีจะตอ้งน าไปก าจดั ซ่ึงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานน้ี เป็น
กิจกรรมท่ีผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางท่ีสวนสามพรานไดส่้งเสริมให้พนักงานมีการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยทางสวนสามพรานไดมี้การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ต่อยอด หรือการเป็นตน้แบบของแนวทางการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มให้กบัสถานประกอบการอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแมก้ระทัง่สถานศึกษา 
เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก และความตระหนักต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัอย่างไรให้ส่ง ผล      
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด เช่น ลดการสร้างขยะ และมลภาวะ การน าเอาของเสียกลบัมาใช้
ประโยชน์ และการใชท้รัพยากร เช่น น ้ า ไฟฟ้า หรือเคร่ืองอุปโภค บริโภคอ่ืนๆ อย่างคุม้ค่า และ
ยัง่ยืน กล่าวคือ การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด รู้จกัถนอมการใช้ เพื่อให้มีไวใ้ช้อย่างยาวนาน
จนถึงคนรุ่นหลงั 

1.3 ค าถามงานวิจัย 
สวนสามพรานมีแนวทางอย่างไรในการส่งเสริมการใช้ชีวิตประจ าวนัของบุคลากรให้เป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

1.4 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
- เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากร 

สวนสามพราน 
- เพื่อศึกษา และเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสวนสามพราน

ในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากร 

สวนสามพราน 
- เพื่อทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสวนสามพรานในการ

ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- เพื่อเป็นตน้แบบ และน าไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รอ่ืนๆ ท่ีใหค้วามส าคญัต่อการลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นการด ารงชีวิตประจ าวนัของบุคลากร  

1.6 ขอบเขตของการศึกษา 
ดา้นเน้ือหา  คือ แนวทางการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

      ดา้นประชากร คือ บุคลากรในต าแหน่งต่างๆ ของบริษทั สวนสามพราน จ ากดั 
      ดา้นพื้นท่ี   คือ บริษทั สวนสามพราน จ ากดั   
      ดา้นเวลา             คือ ม.ค. 2562 - เม.ย. 2562    

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.7.1  ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการกระท า เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี

ส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยอาจเกิดขึ้นในทนัที หรือถูกสะสมเป็นระยะเวลาท่ียาวนานแลว้ส่งผลใน
ภายหลงั โดยผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นนั้นอาจเป็นประโยชน์ หรือเป็นผลเสียก็ได ้เช่น การใชข้วด หรือแกว้
น ้าท่ีสามารถใชซ้ ้าไดห้ลาย ๆ คร้ังในการบรรจุเคร่ืองด่ืมแทนการใชข้วด หรือแกว้น ้าพลาสติกท่ีใช้
คร้ังเดียวแลว้ทิ้ง (ผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์) หรือการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลท่ีเพิ่มมากขึ้นใน
ชุมชนเมืองท าใหเ้กิดมลพิษทางอากาศท่ีเพิ่มขึ้น (ผลกระทบท่ีเป็นผลเสียหาย) เป็นตน้ 

1.7.2 ตน้แบบการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง แบบอยา่งการใชชี้วิต หรือ
การปฏิบติัตนในแต่ละวนัอย่างมีจิตส านึก และมีความรับผิดชอบ ค านึงถึงการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมในทางท่ีเป็นผลเสียหาย โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้คุม้ค่า ไม่สร้าง
มลภาวะใหแ้ก่ส่ิงแวดลอ้ม การปฏิเสธท่ีจะใชส่ิ้งของฟุ่ มเฟือย และเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม



 
 

 
 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1  สถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 
ตั้งแต่อดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนัสถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยเกิดขึ้นมากมาย 

จากเวบ็ไซด์ กรีนพีซ ซ่ึงเป็นองคก์รอิสระในดา้นการรณรงคเ์พื่อเปิดโปงปัญหาส่ิงแวดลอ้มทัว่โลก 
และเพื่อผลกัดนัใหมี้วิธีแกปั้ญหาไดน้ าเสนอ 3 ประเด็นเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ในปี 2561 ท่ีผา่น
มา (ขอ้มูล ณ ธนัวาคม 2018) ดงัน้ี  

1. ปัญหามลพิษจากพลาสติก แมว้่าจะมีมาตรการท่ีส่งเสริม และปลูกฝังจิตส านึกในการใช้
พลาสติกแลว้ แต่วิกฤติจากมลพิษท่ีเกิดจากพลาสติกก็ยงัเป็นปัญหาอยู่ไม่น้อย มลพิษท่ีเกิดจาก
พลาสติกไม่ไดเ้ป็นปัญหาเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ปัญหาน้ีลุกลามไปทัว่โลก เน่ืองจากการ
ใชผ้ลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีท ามาจากพลาสติก ภายหลงัจากการใชจ้ะตอ้งน าไปทิ้ง หรือจะตอ้งน าไปก าจดั
ซ่ึงน าไปสู่การเกิดขยะพลาสติก ในขณะท่ีขยะพลาสติกเหล่าน้ีบางส่วนมีการก าจดัไม่ถูกวิธีท าให้
เกิดการตกคา้งอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มเป็นจ านวนมากส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ในระบบนิเวศทั้งบน
บก และในน ้ า ดังตวัอย่าง เม่ือกลางปี พ.ศ.2561 วาฬน าร่องครีบสั้นว่ายน ้ าเกยต้ืน ท่ีต าบลนาทบั 
อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา หลงัยื้อชีวิต 5 วนัแต่ไม่ส าเร็จ ผลชนัสูตรพบขยะกว่า 8 กิโลกรัมในตวั
วาฬ นอกจากน้ียงัพบวา่ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็น นกทะเล เต่าทะเล วาฬ และโลมา หรือแมก้ระทัง่
สายพนัธุ์ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ทั้งบนบก และในน ้า 

2. ปัญหามลพิษทางอากาศ ในช่วงตน้ปี 2561 ท่ีผ่านมา มาจนถึงปลายปี 2561 สังเกตไดว้่าจะมี
การายงานข่าวในเร่ืองคุณภาพอากาศอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากประเทศไทยไดรั้บผลกระทบท่ีรุนแรง
ขึ้นจากฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM 2.5) โดยเฉพาะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึงปัญหา
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีสาเหตุหลักมาจาก การเผาไหม้ของเช้ือเพลิง กิจกรรมต่างๆ ท่ี
ก่อให้เกิดฝุ่ นละออง เช่น การก่อสร้างต่างๆ การคมนาคมขนส่งต่างๆ ประกอบกบัสภาพอากาศท่ีมี
การเปล่ียนแปลง จากสภาพภูมิอากาศท่ีเย็นในช่วงก่อนหน้า มาเจอกับอากาศท่ีอุ่นขึ้นท าให้เกิด
สภาวะท่ีอากาศน่ิง ลมไม่พดั และมีหมอก จึงท าให้ไม่เกิดการไหลเวียนของอากาศ เกิดการสะสม
ของฝุ่ นละอองท่ีไม่สามารถลอยตวัสู่บรรยากาศได ้จากฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเล็กท่ีแขวนลอยอยู่ใน
อากาศซ่ึงไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าไดเ้ม่ือถูกอากาศกดทบั และสะสมเป็นปริมาณมากๆ เขา้จึง

https://thestandard.co/environments-ocean-trash/
https://thestandard.co/environments-ocean-trash/
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ท าใหส้ามารถมองเห็นอากาศในลกัษณะท่ีคลา้ยมีหมอกปกคลุมอยูต่ลอดเวลา สถานการณ์ดงักล่าวน้ี
เองส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดกบัระบบ
ทางเดินหายใจของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลใหฤ้ดูกาล 
ต่างๆ ของโลกเปล่ียนแปลงไป ท าให้มีช่วงฤดูร้อนท่ียาวนานขึ้น มีฤดูหนาวท่ีสั้นลง เกิดภาวะแห้ง
แลง้ท่ีมีความรุนแรงขึ้นในฤดูแลง้ เกิดฝนตกชุกเพิ่มขึ้นในฤดูฝน นอกจากน้ี จากการท่ีอุณหภูมิของ
โลกสูงขึ้นท าใหน้ ้าแขง็บริเวณขั้วโลก และบนยอดเขาสูงละลาย ท าใหป้ริมาณน ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึง
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบในหลายๆ ดา้น ทั้งทางดา้นทรัพยากรน ้ า 
พื้นท่ีชายฝ่ัง ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให้เกิดการคุกคามขีดความสามารถใน
การผลิตอาหารของโลก โดยสาเหตุของการเปล่ียนแปลงภาพภูมิอากาศเกิดจาก 2 สาเหตุหลกั คือ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติซ่ึงจะใช้ระยะเวลาท่ียาวนาน คือ การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกและรอบดวงอาทิตย์, การเปล่ียนแปลงของ
พลงังานจากดวงอาทิตย ์และการเกิดระเบิดของภูเขาไฟ และอีกสาเหตุหน่ึงเกิดขึ้นจากการกระท า
ของมนุษยซ่ึ์งเห็นผลกระทบในระยะเวลาท่ีสั้นกวา่ คือ ในขณะท่ีประชากรโลกเพิ่มขึ้น แต่พื้นท่ี และ
ทรัพยากรท่ีจะรองรับการบริโภคของประชากรไม่เพิ่มขึ้นตามไปดว้ย จึงท าใหเ้กิดปัญหาความแออดั
ของประชากรต่อหน่วยพื้นท่ี ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพลงังาน และทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เส่ือมถอย จากกิจกรรมการด ารงชีวิตของมนุษย ์เช่น การตดัไมท้ าลายป่า ท าให้สมดุลธรรมชาติถูก
ท าลายซ่ึงมีผลท าให้ตัวช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจก และแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนลดลง 
นอกจากน้ียงัมี การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงฟอสซิลเพื่อการคมนาคม และการท าอุตสาหกรรม เพื่อ
สนองต่อความต้องการบริโภคของมนุษย์ประกอบกับการขยายตวัทางเศรษฐกิจท าให้เกิดการใช้
พลงังานท่ีเพิ่มสูงขึ้นอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงนัน่ก็หมายถึงการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ 
ท าให้โลกร้อนมากยิง่ขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ และเป็นการเพิ่มโอกาสท่ีภยัธรรมชาติจะ
เกิดขึ้นในมุมต่างๆ ของโลก (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2560)  

ส าหรับประเทศไทยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลโดยตรงต่อการเกิดภัยแล้งท่ี
ยาวนานท าให้ผลผลิตทางการเกษตร และการประมงลดลง การเกิดอุทกภยั และระดับน ้ าทะเลท่ี
สูงขึ้น โรคภยัไขเ้จ็บท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ (กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม, 2560)  เช่น การเกิดวิกฤติภัยแล้งเม่ือปี 2559 และการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวดั
ร้อยเอ็ด ยโสธร เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ ในปี 2561 ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สิน 
พื้นท่ีท าการเกษตร และการขาดแคลนส่ิงอุปโภค บริโภค เป็นตน้  
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สถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยจากทั้ง 3 ประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการกระท าของมนุษย ์ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นภายหลงัท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ
ระบบนิเวศ สภาพแวดลอ้มต่างๆ และสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงทา้ยท่ีสุดแลว้นอกจาก
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีไดผ้ลกระทบแลว้ มนุษยเ์ราย่อมไดรั้บผลจากการกระท าดว้ยเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็น 
การตกค้างของสารพิษในส่ิงแวดล้อมส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตต่างๆ รวมถึงสุขอนามัยของมนุษย์ 
ทรัพยากรท่ีเส่ือมโทรมท าให้เกิดการขาดแคลนไม่เพียงพอต่อจ านวนประชากร และการเกิดภยัพิบติั
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิต และทรัพยสิ์น    
เป็นตน้ 

2.2  ผลกระทบจากการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ต่อส่ิงแวดล้อม 
บนโลกของเราอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรป่าไม้ 

ทรัพยากรทางน ้า/ทะเล และทรัพยากรทางธรณี โดยทรัพยากรเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใชใ้นการ
สนบัสนุนกิจกรรมในดา้นต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการบริโภคของมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นการท า
เกษตรกรรม การท าอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ คือ อุตสาหกรรมสกดัจากธรรมชาติ อุตสาหกรรม
การผลิต อุตสาหกรรมการขนส่ง และอุตสาหกรรมการบริการ (โรงงานอุตสาหกรรมไทย, ม.ป.ป.) 
การเกิดกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีเองจึงน าไปสู่การด าเนินการทางด้านเศรษฐกิจ การพฒันาระบบ
เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง และเกิดการแข่งขนัในการประกอบการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ท า
ใหเ้กิดการใชท้รัพยากรทางธรรมชาติท่ีเพิ่มมากขึ้น 

ในปัจจุบันโลกของเราก าลังเผชิญกับความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพในหลายภูมิภาค ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทาง
อากาศ และทางน ้ า นอกจากการท าเกษตรกรรม และการท าอุตสาหกรรมท่ีกล่าวมาในขา้งตน้แลว้ 
การด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษยก์็ส่งผลกระทบไม่นอ้ยเช่นกนั เช่น การใชพ้ลงังาน และเช้ือเพลิง
อย่างไร้ขีดจ ากดั การใชผ้ลิตภณัฑจ์ากพลาสติกท่ีใชเ้พียงคร้ังเดียวแลว้ทิ้ง (Single – use plastic) การ
บริโภคแบบฟุ่ มเฟือยซ่ึงก่อให้เกิดขยะ และของเสียอ่ืนๆ ตามมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวซ่ึงอาจท าให้เกิดความไม่ย ัง่ยืนของการใช้ทรัพยากรต่างๆ และความ
เส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อมในอนาคต ส่งผลท าให้คนรุ่นหลังประสบปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรในการด ารงชีวิต และปัญหาดา้นสุขอนามยัอนัมีสาเหตุมาจากส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมซ่ึง
ลว้นแต่เป็นผลเสียทั้งส้ิน 

ดงันั้นสาเหตุหน่ึงท่ีส าคญัซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม นัน่คือกิจกรรมการด ารงชีวิต
ประจ าวนัของมนุษย ์ด้วยเหตุน้ีเองการสร้างพฤติกรรม หรือการปลูกฝังวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเป็น  
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มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการด ารงชีวิตอย่างไรให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด และก่อใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อทรัพยากรใหม้ากท่ีสุด 

2.3  นโยบาย และมาตรการที่เกีย่วข้อง 
ประเทศไทยได้มีการทบทวนนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัด้านการอนุรักษ์โดยเน้นความ

ยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 7            
(พ.ศ. 2535-2539) แผนน้ีไดใ้ห้ความส าคญัต่อการปกป้องส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรกของ
รัฐบาลไทย สอดคลอ้งกับการพฒันา การปรับปรุงและการอนุรักษ์และพระราชบญัญัติคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2535)  

การก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติ มีหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการร่วม
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการซ่ึงน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อการเป็นต้นแบบในการส่งเสริม และสร้างความตระหนักให้กับประชาชน 
หน่วยงาน หรือองค์กร ท่ีให้ความส าคญัในการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกบัส่ิงแวดลอ้มในด้าน
ต่างๆ ท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั การพฒันาดา้นเทคโนโลยี การพฒันา
ทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคมเก่ียวขอ้ง ดงัเช่นตวัอยา่งแผนพฒันาฯ ต่างๆ ดงัน้ี  
แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
• ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- ส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีสะอาด เพื่อให้ไดสิ้นคา้ และบริการ

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการจดัการเชิงรุก เช่น การส่งเสริมสินคา้ฉลากเขียว และฉลาก
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ และการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  
- การสร้างแรงจูงให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักรู้ และการเสริมสร้างทศันะคติใน

การด ารงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตท่ีพอเพียง ย ัง่ยนื และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ การประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ  ท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย การประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือเศรษฐศาสตร์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค การสร้างเครือข่ายการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
หา้งสรรพสินคา้ในเมือง และตลาดในทอ้งถ่ิน ขยายผลการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้ และบริการท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐให้ครอบคลุมถึงระดบัภูมิภาค และทอ้งถ่ิน รวมถึงการขยายประเภทของ
สินคา้ใหม้ากขึ้น และครอบคลุมสินคา้ทางการเกษตรโดยเฉพาะสินคา้เกษตรอินทรีย ์
 



18 

แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 – 2564 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีไดรั้บการป้องกนั บ าบดั และฟ้ืนฟ ู
• การป้องกนั ลด และขจดัมลพิษ 
 - ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากตน้ทาง โดยการงด หรือเลิกการใชก้ล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือ

วสัดุท่ียอ่ยสลายไดย้าก      
- พฒันากลไกทางภาษีเพื่อควบคุมการใชก้ล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวสัดุท่ียอ่ยสลายไดย้ากให้ลด 

การใชล้งไป  พฒันาพลาสติกชีวภาพ รวมถึงวสัดุอ่ืนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใหส้ามารถน ากลบัมา
ใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้

- เพิ่มความรับผิดชอบให้แก่ผู ้ผลิต (Extended Producer Responsibility) ในการจัดการซาก
ผลิตภณัฑอ์ย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบผลิตภณัฑ ์การผลิตผลิตภณัฑ ์การรวบรวม
ซากผลิตภัณฑ์ การจัดสถานท่ี จัดเก็บ การขนส่ง จนถึงการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม และ
ปลอดภยั ไม่เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- สนบัสนุนการวิจยั และพฒันาการจดัการขยะ การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์อย่างคุม้ค่า รวมถึงการ
วิจยั และพฒันาวสัดุทดแทนกล่องโฟม และถุงพลาสติกท่ียอ่ยสลายไดย้าก 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า และยัง่ยนื   
• การส่งเสริมการบริโภคท่ีย ัง่ยนื     
- การให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความตระหนัก การปรับเปล่ียน และค่านิยมในการ

บริโภคสินคา้ และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการสนับสนุนสินคา้ และบริการท่ีมีการ
แสดงฉลากส่ิงแวดลอ้ม ฉลากสินคา้เกษตรอินทรีย ์ฉลากแสดงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน หรือ
ทรัพยากรของสินคา้ ฯลฯ เป็นตน้     
- รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง และทั่วถึงให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในการ

ด ารงชีวิต ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นกิจวตัรประจ าาวนั     
- สนบัสนุนการผลิตส่ือสร้างสรรคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม และเพิ่มนวตักรรมการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ 

เพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ส่ือสารทางช่องทางใหม่ๆ  ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายในช่วงวยัต่างๆ 
- ผลกัดนั หรือปรับปรุงระเบียบการจดัซ้ือ จดัจา้ง สินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในหน่วยงาน

ภาครัฐ 
ดังนั้นภาครัฐจึงเป็นภาคส่วนท่ีส าคัญท่ีมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือ

มาตรการต่างๆ ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างความตระหนกัให้กบัภาค
ส่วนอ่ืนๆ ในการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใหค้วามรู้ในการคดัแยกขยะมูลฝอย,
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การสร้างกลไกทางภาษีเพื่อควบคุมการใชว้สัดุท่ีย่อยสลายยาก และการส่งเสริมการลดปริมาณขยะท่ี
ตน้ทาง เป็นตน้ รวมไปถึงการสนบัสนุนทุนในการวิจยั และการพฒันานวตักรรมต่าง ๆ ในการผลิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสะอาดใน
หน่วยการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 

2.4  ทฤษฎี / แนวคิดที่เกีย่วข้อง 

2.4.1  แนวคดิผู้บริโภคสีเขียว 

ผูบ้ริโภคเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศ กล่าวคือ ในระบบนิเวศ 
มีทั้ งผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค และเม่ือมีการบริโภค จะบริโภคอย่างไร เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในดา้นท่ีเป็นผลเสียให้นอ้ยท่ีสุด และเกิดความความยัง่ยนืในการบริโภค จึงเกิดแนวคิด
ผูบ้ริโภคสีเขียวจากนกัวิชาการหลายคน ดงัน้ี 

Wind (2004, อา้งถึงใน จารุวดี แกว้มา, 2559 :16) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริโภคสีเขียวนั้น คือบุคคลท่ีมี
วิถีในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัทรัพยากรธรรมชาติ 

Kelly L. Haws และคณะ (2010, อา้งถึงใน นพมาศ สุวชาติ, 2012 : 112) ไดอ้ธิบายความหมาย
ของค าว่า “ผูบ้ริโภคสีเขียว หรือ Green Consumer” ไวว้่า คือ บุคคลท่ีมีความโน้มเอียงต่อความ
ตระหนกัถึงผลกระทบจากการซ้ือ และการบริโภคสินคา้ต่อส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริโภคท่ีมีค่านิยมสีเขียว
อย่างเขม้ขน้ (Stronger Green Values) จะตดัสินใจอย่างมัน่คงท่ีจะบริโภคโดยค านึงถึงการบริโภค
เพื่อความยัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้ม 

Scypa (2006, อา้งถึงใน นิศาชล ลีรัตนากร, 2556 : 12 ) กล่าวว่า ผูบ้ริโภคสีเขียว คือผูท่ี้บริโภค
สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใช่เพราะเป็นการกระท าตาม สมยันิยม แต่เป็นเพราะพวกเขา
ตระหนกัถึงปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอย่างแทจ้ริง หรืออาจกล่าวไดว้่า ผูบ้ริโภคสีเขียวเป็นผูท่ี้มองหา
สัญลกัษณ์หรือตรารับรองวา่สินคา้นั้นเป็นสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดลอ้มก่อนจะตดัสินใจซ้ือ  

สามารถสรุปได้ว่า ผูบ้ริโภคสีเขียว คือ บุคคลท่ีมีวิถีการด ารงชีวิตท่ีมีความตระหนักถึง
ผลกระทบ และความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้มอย่างแทจ้ริง ไม่ท าตามกระแสนิยม และมีการตดัสินใจ
เลือกใชสิ้นคา้ และบริการท่ีมีการรับรอง หรือมีตราสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกว่าเป็นสินคา้ และบริการท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

จากแนวคิดการบริโภคสีเขียวมีการแบ่งประเภท และการจ าแนกกลุ่มผูบ้ริโภคสีเขียวไวอ้ย่าง
หลากหลายโดยนกัวิชาการหลายๆ ท่าน ดงัน้ี 
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Oliver (2007 อ้างถึงใน อนุวตั สงสม , 2555) ได้แบ่งตามความโน้มเอียงด้านส่ิงแวดล้อม         
ซ่ึงจะวิเคราะห์จากองคป์ระกอบ 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ค่านิยมดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Values) รวม
ไปถึงประสิทธิผลของบุคคลต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Self Efficacy) ซ่ึงนั่นหมายถึง
ความสามารถของแต่ละบุคคลในเร่ืองการแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ โดย
สามารถแบ่งผูบ้ริโภคสีเขียวออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่   

1) ผูบ้ริโภคสีเขียวแท ้(Active Greens) คือผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มสูง รวมถึงมี
ค่านิยมดา้นส่ิงแวดลอ้มสูงดว้ย มีความพร้อม ความสมคัรใจและมีความสามารถท่ีจะลงมือ ปฏิบติั
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงยงัมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีจะเลือกสนับสนุนและเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ 
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   

2) ผูบ้ริโภคสีเขียวแฝง (Latent Greens) คือผูบ้ริโภคท่ีมีความเช่ือและทัศนคติท่ีดีต่อเร่ือง 
ส่ิงแวดลอ้มสูงแต่กลบัมองว่าการลงมือท าของคนเพียงคนเดียวนั้น ไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เกิดการ 
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม หรือท าใหท้รัพยากรถูกท าลายนอ้ยลงได ้  

3) ผู ้บ ริโภคสี เขียวอ่อน (Potential Greens) เ ป็นผู ้บ ริโภคกลุ่ม ท่ี มี  ค่ า นิยมและการให้  
ความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติต ่าแต่ความเช่ือว่าการลงมือท าสามารถช่วยให้ธรรมชาติถูก
ท าลาย นอ้ยลง แต่ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ียงัไม่พร้อมท่ีจะลงมือช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   

4) ผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่สีเขียว (Non Greens) คือผูบ้ริโภคท่ีไม่ให้ความส าคัญกับการบริโภค 
ส่ิงแวดลอ้ม และไม่เช่ือวา่การลงมือท าของแตล่ะคนสามารถช่วยเปล่ียนแปลงทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม
ให ้มีสภาพดีขึ้นได ้

Ottman and Reilly (1998) ได้แบ่งกลุ่มผู ้บริโภคออกเป็น 5 กลุ่ม ตามการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไดแ้ก่  

1) กลุ่ม Loyal Green Consumers ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความเช่ือวา่การตระหนกัเร่ือง ส่ิงแวดลอ้มมี
ความจ าเป็นและเป็นกลุ่มท่ีมีความพยายามในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม คนกลุ่มน้ีมี ความพยายามใน
การซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและยินดีท่ีจะจ่ายส าหรับสินคา้เหล่าน้ีใน ราคาสูงกว่าสินคา้
ปกติ มากถึง 40% ทั้งน้ีผูบ้ริโภคกลุ่มดังกล่าวจะต้องเป็นคนท่ีมีความเห็นใจผู ้อ่ืน หรือมีความ
เสียสละ (Altruism) เป็นพื้นฐาน 

2) กลุ่ม Less Devoted Green Consumers เป็นกลุ่มท่ีมีความกงัวลต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่นกนั
แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาเหล่าน้ีก็ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงวิถีการด ารงชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดลอ้ม
มากนกั ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความนิยมชมชอบกิจกรรมหรือวิถีทางของพวก Loyal Green Consumers 
แต่พวกเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติในแนวทางนั้ น คนกลุ่มน้ีมีความยินดีท่ีจะจ่ายสินค้าท่ีเป็น-มิตรกับ
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ส่ิงแวดลอ้มในราคาสูงกวา่สินคา้ปกติ 10-22% ทั้งน้ี Straughan and Roberts (1999) เช่ือวา่คน กลุ่มน้ี
ไม่จ าเป็นจะตอ้งมีความเห็นใจผูอ่ื้นหรือมีความเสียสละ (Altruism) เป็นพื้นฐาน 

3) กลุ่ม  Consumers Devoting  towards Green ผู ้บ ริโภคกลุ่ม น้ี มีพฤติกรรมของการ เ ป็น 
ผูบ้ริโภคสีเขียวเป็นบางคร้ัง ตามแต่โอกาสเท่านั้น งานของ Ottman and. Reilly (1998) แสดงให้ 
เห็นว่า คนกลุ่มน้ีมีความยินดีท่ีจะจ่ายสินคา้ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มในราคาสูงกว่าสินค้าปกติ 
เท่ากบั 4%  

4) กลุ่ม Conservative Consumers unwilling to Change ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ 
และขอ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกบัประเด็นปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น พวกเขาจะซ้ือสินคา้ท่ี เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มก็ต่อเม่ือสินคา้เหล่าน้ีมีราคาไม่แตกต่างจากสินคา้ทัว่ไปในทอ้งตลาด  

5) กลุ่ม Consumers Completely unwilling to Change เป็นกลุ่มท่ีคิดวา่ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใช่
ปัญหาส าคญั ดงันั้นพวกเขาจึงละเลยและไม่ใส่ใจต่อการปกป้องส่ิงแวดลอ้มเลย  

ในการศึกษาของ Ottman and Reilly (1998) ยงัได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไวว้่าในการซ้ือสินคา้        
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น ผูบ้ริโภคสีเขียวจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการ (Need)     
ในหลายประการ ดงัภาพท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับขอ้มูลข่าวสาร 
(for Information) 

ส าหรับการควบคุม 
(for  Control) 

เพื่อท่ีจะเปลี่ยนหรือลดความรู้สึกผิดเก่ียวกบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

(To Change/ Reduce Guilty of Environment 
Pollution) 

เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิต 
(To Express Lifestyle) 

พฤติกรรมหาขอ้มูลสัญลกัษณ์หรือ ตราสินคา้  
(ท่ีบ่งบอกว่าเป็นสินคา้ท่ี เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม) 

สนบัสนุนสินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมาย การคา้ว่าเป็นสินคา้สีเขียวเท่านั้น 

ซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ซ้ือ "Green Version Product" 

ความต้องการ (Need) กลยุทธ์ (Strategy) 

ภาพท่ี 2.1 การศึกษาของความตอ้งการ และกลยทุธ์การซ้ือของผูบ้ริโภคสีเขียว  
ท่ีมา: Ottman and Reilly, 1998; Wind, 2004 
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- Need for Information ผูบ้ริโภคสีเขียวมีความต้องการท่ีจะทราบข้อมูลข่าวสารซ่ึงอาจจะ
เก่ียวกบัประเด็นท่ีว่าจะหาซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างไร และท่ีไหน เม่ือผูบ้ริโภค 
มองหาสินคา้สีเขียวในซูเปอร์มาร์เก็ต ผูบ้ริโภคสีเขียวจะตอ้งรู้ว่าสินคา้เหล่าน้ีถูกวางไวใ้นต าแหน่ง
ใด และตอ้งทราบว่าระหว่างสินคา้ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มและสินคา้ปกติมีความแตกต่างกัน 
อย่างไร (Wind, 2004) ในประเด็นน้ี สัญลกัษณ์บทผลิตภณัฑ์ท่ีแสดงว่าสินคา้นั้นเป็นสินคา้ท่ีเป็น 
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่  (D‘Souza, Taghian and Lamb, 2006)  

- Need for Control ในประเด็นน้ี Ottman and Reilly (1998) ตั้งขอ้สังเกตว่า ผูบ้ริโภคสีเขียวจะ
มีพฤติกรรมในการศึกษาสินค้าชนิดนั้นๆ ทั้ งน้ีจะให้ความส าคัญกับรายละเอียดท่ีระบุไว้บน 
ผลิตภัณฑ์ (Description) ท่ีจะซ้ือ ดังนั้นผูผ้ลิตจะต้องท าให้ผูบ้ริโภคสีเขียวเช่ือ (Trust) ให้ได้ว่า 
สินคา้นั้นเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง จึงจะไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภค   

- Need to Change ผูบ้ริโภคสีเขียวมีความต้องการการรู้สึกว่าตนเองสามารถเปล่ียนโลกได้     
แมส้ักเพียงบางส่วนหรือบางเส้ียวก็ตาม แปลว่าแทจ้ริงแลว้เขาปรารถนาท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงใน การ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

- Need to Express Lifestyle คุณภาพและราคาของสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมีผล อย่าง
มากต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค Ottman and Reilly (1998) ใหค้วามเห็นวา่นกัการตลาด จะตอ้ง
ตดัสินใจตั้งราคาสินคา้ของตนเองเพื่อให้สามารถท าการแข่งขนัในตลาดได ้แต่ไม่ว่า ผูบ้ริโภคจะมี
ความช่ืนชอบสินคา้สีเขียวมากเพียงใด สินคา้ท่ีน าออกมาจ าหน่ายจะตอ้งไม่สร้างความขดัแยง้กบัวิถี
ชีวิตท่ีเคยเป็นมาของผูบ้ริโภคจนเกินไปนกั 

ดงันั้นการจ าแนกกลุ่มผูบ้ริโภคสีเขียวสามารถจ าแนกไดห้ลากหลายลกัษณะ เช่น การแบ่งตาม
ความโนม้เอียงดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นการแบ่งตามความสามารถของแต่ละบุคคลในเร่ืองการแกไ้ข
ของการบริโภคท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และการแบ่งตามการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ และการสนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคสี
เขียว ซ่ึงแบ่งเป็นหลายประการ ไดแ้ก่ ขอ้มูลข่าวสาร การควบคุม การเปล่ียนหรือการลดความรู้สึก
ผิดเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  และการแสดงถึงวิถีชีวิต  

2.4.2  แนวคดิเกีย่วกบัความรู้ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542   “ความรู้” (Knowledge) หมายถึง ส่ิงท่ีสั่งสม
มาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและความ
เขา้ใจ หรือสารสนเทศ ท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิด หรือ
การปฏิบติัต่อองคว์ิชา ในแต่ละสาขา 
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โทมสั เอช ดาเวนพอร์ท และ ลอเรนซ์ พรูแซค (2542 อา้งถึงใน สรัสนันท์ ธิรศริโชติ, 2554 : 
15) กล่าวว่า ความรู้ คือ กรอบของการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ความรอบรู้ในบริบท และ
ความรู้แจง้อย่างช ่าชองเป็นการผสมผสานท่ีให้กรอบส าหรับการประเมินค่า และการน าเอาประสบ
การใหม่ๆมาผสมรวมเข้าด้วยกัน ส าหรับองค์การนั้นความรู้มักจะสั่งสมอยู่ในรูปของเอกสาร 
รวมถึงอยูใ่นการท างาน กระบวนการปฏิบติังาน และบรรทดัฐานขององคก์าร 
กิตติ ภกัดีวฒันะกุล (2546 อา้งถึงใน สรัสนนัท ์ธิรศริโชติ, 2554 : 16) กล่าววา่ ความรู้ คือ สารสนเทศ
ท่ีสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้ 
ดังนั้น ความรู้จึงตอ้งอาศยัประสบการณ์ในการเรียนรู้ เก่ียวกับการเลือกสารสนเทศมาใช้ในการ
แกปั้ญหา และผลท่ีไดรั้บ 

สุวรีย ์ศิวะแพทย ์(2549 อา้งถึงใน ดวงฤดี กิตติจารุดุล, 2557 : 5) ความรู้ หมายถึง การไดข้อ้มูล
เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง รูปแบบ วิธีการ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบติั ส่ิงของ เหตุการณ์ หรือบุคคล ซ่ึงไดจ้าก
การสังเกต ประสบการณ์ หรือจากส่ือต่างๆ ประกอบกันความรู้ จึงเป็นความสามารถในการใช้
ขอ้เทจ็จริง หรือความคิด ความหยัง่รู้หยัง่เห็น หรือสามารถเช่ือมโยงความคิดเขา้กบัเหตุการณ์ 

สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533 อา้งถึงใน ดวงฤดี กิตติจารุดุล , 2557 : 5) กล่าววา่ บุคคลส่วนมาก
จะรับรู้เบ้ืองต้นผ่านประสบการณ์แล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ผสมผสานระหว่าง
ความจ ากบัสภาพจิตวิทยา ความรู้จึงเป็นความจ าท่ีเลือกสรรให้สอดคลอ้งกบัสภาพจิตใจของตน ซ่ึง
ความรู้ท าใหผู้เ้รียนไดรู้้ถึงความสามารถในการจ า และร าลึกถึงเหตุการณ์ และประสบการณ์ท่ีเคยพบ
มาแลว้  

ระดบัความรู้  
บลูม (Bloom, 1971)ไดแ้บ่งระดบัความรู้ (cognitive domain) เป็น 6 ระดบั จากขั้นต ่าไปสู่ขั้น

สูงไวด้งัน้ี  
1. ความรู้ (knowledge) – ความจ า เป็นความสามารถทางสมองในการท่ีทรงไว ้หรือรักษาไวซ่ึ้ง

เร่ืองราวต่างๆ แลว้น าความรู้นั้นมาอา้งอิงสนบัสนุนในส่ิงท่ีตอ้งการท าความเขา้ใจใหก้ระจ่างขึ้น  
2. ความเข้าใจ (comprehension) เป็นความสามารถในการส่ือความหมาย การอธิบาย                

การตีความ รวมถึงการยกตวัอยา่งประกอบ เพื่อใหผู้อ่ื้นรู้เจตนาของตน และตนเองรู้ความหมาย  
3. การน าไปใช้ (application) เป็นความสามารถในการน าความรู้ และความเข้าใจไปใช้            

ในการแกไ้ขปัญหาใหม่ท่ีเกิดขึ้นใหส้ าเร็จลุล่วงไป 
4. การวิเคราะห์ (analysis) เป็นความสามารถในการจ าแนกประเภท การหาความสัมพนัธ์ของ

ส่วนยอ่ย รวมถึงพิจารณาเร่ืองราวใด ๆ ออกเป็นส่วนยอ่ย 
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5. การสังเคราะห์ (synthesis) เป็นความสามารถในการประกอบส่วนย่อย ๆ ให้เขา้กนัได้ การ
เรียบเรียงเร่ืองราว การพิจารณาเร่ืองราวในหลายๆลกัษณะ แลว้น ามาจดัระบบ โครงสร้างเสียใหม่ 
ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีกวา่เดิม  

6. การประเมินผล (evaluation) เป็นความสามารถในการตีความ การประมาณ การจดักลุ่ม โดย
อาศยั หลกัเกณฑ ์(criteria) และมาตรฐาน (standard) ท่ีวางไว ้

สามารถสรุปไดว้่า ความรู้ คือ การรับรู้ หรือเรียนรู้ในส่ิงท่ีเป็นขอ้เท็จจริง และประสบการณ์ 
แลว้สั่งสมเกิดเป็นความคิด หรือความหยัง่รู้หยัง่เห็น และสามารถท่ีจะน าความคิด หรือความหยัง่รู้
หยัง่เห็นนั้นมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา การตดัสินใจ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย หรือประสบผลส าเร็จ 

2.4.3  การรับรู้ข่าวสารข้อมูล 

Schiffman & Kanuk (2007 อ้างถึงใน สวรินทร์ เน่ืองค ามา , 2558 : 23-24) ได้ให้ความหมาย
ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Perception) เอาไวว้่า การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีบุคคลจะคัดเลือก 
จดัระบบ และตีความจากส่ิงเร้าต่างๆ ออกมาเป็นความหมายหรือภาพรวม โดยบุคคลสองคนอาจจะ
เปิดรับข่าวสารจากส่ิงเร้าเดียวกัน ภายใตส้ภาพแวดลอ้มเดียวกัน แต่บุคคลแต่ละคนนั้นจะจดจ า 
คัดเลือก จัดระบบ และตีความส่ิงเร้านั้ นต่างกันขึ้ นอยู่กับปัจจัยส่วนตัวของแต่ละคน เช่น               
ความตอ้งการส่วนบุคคล การให้คุณค่าของแต่ละบุคคล ความคาดหวงัของแต่ละบุคคล เป็นตน้ ซ่ึง
ปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าวน้ี คือ กระบวนการการรับรู้ของบุคคล  
กิติมา สุรสนธิ (2533 : 46 อา้งถึงใน ปาลิดา สามประดิษฐ์, 2559 : 10) กล่าวว่า การรับรู้ข่าวสาร การ
ท่ีบุคคลจะเปิดรับข่าวสารนั้น บางคร้ังผูรั้บก็จะเลือกรับรู้เพียงแค่ข่าวสารท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง
หรือเป็นข่าวสารท่ีน่าสนใจเท่านั้น ซ่ึงข่าวสารท่ีปล่อยออกมาในแต่ละวนันั้นไดส่้งไปยงับุคคลต่าง 
ๆ หลากหลายช่องทาง โดยมักจะถูก คัดเลือกตลอดเวลา และถ้าข่าวสารนั้นมีประโยชน์ และ
เหมาะสมตามความสนใจของผูรั้บสาร ข่าวสาร นั้นก็จะก่อใหเ้กิดความส าเร็จในการส่ือสาร 

Klapper (1960 : 19 อา้งถึงใน ปาลิดา สามประดิษฐ์, 2559 : 10-11) กล่าวว่า การรับรู้ข่าวสาร 
เป็นกระบวนการการเลือกรับข่าวสาร หรือเปิดรับข่าวสารท่ีเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง โดยจะมีการ
กรองข่าวสารท่ีได้รับมาในการรับรู้ของ มนุษย์แต่ละคน ซ่ึงการกลัน่กรองข่าวสารนั้นสามารถ
กลัน่กรองไดท้ั้งหมด 4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1. การเปิดรับ เป็นขั้นตอนแรกในการเลือกช่องทางการส่ือสาร โดยบุคคลจะเลือก เปิดรับส่ือ
และข่าวสารจากแหล่งข่าวสารท่ีมีอยู่มากมายหลายแหล่ง เช่น การเปิดโทรทัศน์ เปิดวิทยุ อ่าน
หนงัสือพิมพ ์หรือทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละคนก็มีช่องทางการเปิดรับท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ขึ้นอยูก่บัความถนดัและความชอบวา่ชอบช่องทางใดในการรับข่าวสาร  
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2. การเลือกให้ความสนใจ เป็นขั้นตอนท่ีสองท่ีผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวทางท่ีจะเลือก ข่าวสาร
จากแหล่งขอ้มูลใดขอ้มูลหน่ึง ซ่ึงจะเลือกตามความสนใจ เพื่อไปสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยู่ และ
มกัจะหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกับรู้สึกไม่สนใจหรือเป็นข่าวสารท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง  

3. การเลือกรับรู้และตีความ เป็นขั้นตอนท่ีสามเม่ือบุคคลไดมี้การเปิดรับข่าวสาร ขอ้มูลแลว้ 
นั้นก็ไม่ไดแ้สดงว่าจะรับรู้ข่าวสารไดอ้ย่างเขา้ใจอย่างถ่ีถว้นตามเจตนารมณ์ของผูท่ี้ส่งสาร มาเสมอ
ไป เพราะการรับรู้ข่าวสารของแต่ละบุคคลก็จะต่างกนัออกไป ขึ้นอยู่กบับุคคลนั้นจะ ตีความหมาย
ของสารนั้ นแตกต่างกันไปอย่างไร ซ่ึงความต่างในการตีความหมายนั้ นก็มาจากทัศนคติ 
ประสบการณ์ ความเช่ือ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาพแวดลอ้มต่างๆ หรืออารมณ์และจิตใจ ดงันั้น 
แต่ละคนอาจจะตีความเฉพาะข่าวท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคล โดยท่ีบางข่าวอาจจะถูกตดัทิ้ง 
และไม่มีการเปิดรับและอาจจะท าให้บุคคลนั้นได้รับข่าวสารท่ีไม่ครบถ้วน และอาจจะมีการ
บิดเบือน ของข่าวสารนั้นก็เป็นไปได ้ 

4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) หมายถึง มนุษยย์่อมเลือกจดจ า ข่าวสารเฉพาะส่วนท่ี
ตรงกบัความตอ้งการ ความสนใจ ทศันคติ ฯลฯ ของตน ส่วนท่ีไม่ มีความสนใจ ไม่เห็นดว้ยหรือ
ขดัแยง้กบัทศันคติของตนก็มกัจะไม่ไดถู้กน าไปถ่ายทอดต่อ ข่าวสารท่ีมนุษยเ์ราจดจ า มกัมีเน้ือหาท่ี
ช่วยสนับสนุนความคิด ความรู้สึก หรือความเช่ือของส่วนบุคคลท่ีมีอยู่เดิมให้ชัดเจนยิ่งขึ้ นและ
น าไปใช้เป็นประโยชน์ หรือส่งสารกันต่อไป หรือน าไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ท่ีสามารถ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

สามารถสรุปไดว้่า การรับรู้ข่าวสาร เป็นกระบวนการท่ีบุคคลมีการเปิดรับ การคดัเลือก และ
การตีความ ข่าวสารหรือส่ิงเร้าออกมาเป็นความหมาย หรืออยูใ่นภาพรวม และในแต่ละบุคคลนั้นจะ
มีการเลือกท่ีจะจดจ าข่าวสารท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจะขึ้นอยู่กบัปัจจยัของแต่ละบุคคล เช่น ความ
ตอ้งการ การใหคุ้ณค่า ความสนใจ และความคาดหวงัของแต่ละบุคคล เป็นตน้  

2.4.4  แนวคิดเกีย่วกบัทัศนคติ 
Allport (อา้งถึงใน สุรพงศ ์แสงส าลี, 2545 : 26) ไดใ้ห้ความหมายว่า ทศันคติ หมายถึง สภาวะ

ความพร้อมทางจิต ซ่ึงเกิดขึ้นโดยอาศยัประสบการณ์ และสภาวะของความพร้อมน้ีจะเป็นตวัก าหนด
ทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล วตัถุ ส่ิงของ หรือสถานการณ์ต่างๆ 

Kretch and Crutchfield (อา้งถึงใน สุรพงศ ์แสงส าลี, 2545 : 26) ไดก้ล่าวว่า  ทศันคติ หมายถึง 
ผลรวมของกระบวนการท่ีจะท าให้ เ กิดแรงจูงใจ อารมณ์ การยอมรับ และการรู้การคิด                         
ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวน้ีเป็นผลมาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
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Sciffman and Kanuk (อา้งถึงใน ดวงฤดี กิตติจารุดุล, 2557 : 7)  ให้ความหมายของ ทศันคติ 
(Attitude) หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีเรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกับลกัษณะท่ีพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึง การแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะทอ้นวา่บุคคล
มีความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อ บางส่ิงต่อเน่ืองจากเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยา 
ทศันคติไม่สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยตรง แต่ตอ้งแสดงวา่บุคคลกล่าวถึงหรือท าอะไร 

สามารถสรุปความหมายของทัศนคติได้ ดังน้ี ทัศนคติ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ซ่ึง
ก่อให้เกิดความคิด  แรงจูงใจ อารมณ์ การยอมรับ และความพึงพอใจ ในตวับุคคล ส่ิงของ หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ของบุคคลใด บุคคลหน่ึง แลว้เกิดการแสดงออกซ่ึงปฏิกิริยา ทั้งทางค าพูด และการ
กระท าของบุคคลนั้น 

2.4.5  แนวคิดเกีย่วกบัความตระหนัก 

เกษม จนัทร์แก้ว  (2547 อา้งถึงใน ดวงฤดี กิตติจารุดุล , 2557 : 10)  กล่าวว่า ความตระหนัก 
หมายถึง การท่ีบุคคลหน่ึงไดฉุ้กคิด หรือ เกิดความรู้สึกว่าส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเหตุการณ์ใด เหตุการณ์
หน่ึง ภายใตส้ภาวะจิตใจท่ีสามารถ แสดงออก ดว้ยการพูด การเขียน การอ่านหรืออ่ืนๆ โดยอาศยั
ระยะ เวลา ประสบการณ์หรือ สภาพแวดลอ้มทางสังคม หรือส่ิง เร้าจากภายนอกให้เกิดความรู้สึก
จากการสัมผสั การรับรู้ ความคิด รวบยอด การเรียนรู้หรือความรู้ ส่งผลให้เกิดความตระหนกัและ
น าไปสู่พฤติกรรมท่ีแสดงออกในส่ิงนั้น 

Good (1973 อา้งถึงใน ดวงฤดี กิตติจารุดุล, 2557 : 10) กล่าวว่า การเกิดความตระหนักว่าเป็น
ผลมาจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process ) กล่าวคือ เม่ือบุคคลไดรั้บการกระตุน้จากส่ิง
เร้าหรือรับสัมผสัส่ิงเร้าแลว้จะเกิด ความรู้เม่ือรับรู้ขั้นต่อไปก็จะเขา้ใจส่ิงนั้น คือเกิดความคิดรวบ
ยอดและน าไปสู่การเรียนรู้คือมีความรู้ ในส่ิงนั้นและน าไปสู่การเกิดความตระหนักในท่ีสุด ซ่ึง
ความรู้และความตระหนกัก็จะน าไปสู่การกระท า หรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อส่ิงเร้านั้น 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2552: 320) ได้ให้ความหมายของความตระหนักไวว้่า  
หมายถึง รู้ประจกัษช์ดั รู้ชดัแจง้ 

Bloom. (1997 : 213 อา้งถึงใน วาสนา อุทยัแสง, 2559 : 8 ) ใหค้วามหมาย  ความตระหนกัไวว้่า 
ความตระหนกัรู้ขั้นต ่าสุดของภาคอารมณ์และความรู้สึก (Affective domain) ความตระหนกัรู้เกือบ
คลา้ยกบัความรู้ตรงท่ีทั้งความรู้ และความตระหนักไม่เป็นลกัษณะของส่ิงเร้า  ความตระหนักไม่
จ าเป็นตอ้งเน้นปรากฏการณ์หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ความตระหนักจะเกิดขึ้นเม่ือมีส่ิงเร้ามาเร้าให้เกิด
ความตระหนกั 
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สามารถสรุป ความหมายของความตระหนกัไดด้งัน้ี ความตระหนกั หมายถึง การท่ีบุคคลหน่ึง
ท่ีแสดงออกซ่ึง ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือการแสดงออกดว้ยวิธีการต่างๆ คือ การพูด การอ่าน 
การเขียน และการกระท าใดๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ จนเกิดความชดัเจนกบัเหตุการณ์ หรือสถานการณ์
นั้น ท าใหเ้กิดการแสดงออกถึงความตระหนกั และน าไปสู่การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมนั้น 

2.4.6  แนวคดิเกีย่วกบันโยบาย 

Hogwood & Gunn (1984) กล่าวว่า นโยบาย คือการแสดงจุดประสงค ์หรือจุดหมายปลายทาง
ของกิจกรรมของรัฐบาลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และเป็นการอธิบายถึงการด าเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

Bridgman & Davis (2003) นกัวิชาการชาวออสเตรเลีย กล่าวว่า นโยบายเป็นเคร่ืองมือของการ
ปกครอง เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัทรัพยากรสาธารณะใหเ้ป็นไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง นโยบาย
เป็นผลจากการแข่งขนัระหวา่งความคิด ผลประโยชน์ และอุดมการณ์ในระบบการเมือง 
จกัรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (2522) ไดนิ้ยามความหมายของนโยบายไวว้่า คือการด าเนินงาน (course 
of action) ซ่ึงผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีไดเ้ลือกขึ้นมาจากหนทางท่ีจะกระท าไดห้ลายๆ หนทาง และก าหนด
ขึ้นเพื่อใหป้ระชาชน และขา้ราชการผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถือปฏิบติั 

สามารถสรุปความหมายของนโยบายได้ดังน้ี นโยบาย หมายถึง การก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานโดยผูมี้อ านาจในการตดัสินใจจะเป็นผูเ้ลือก หรือก าหนดแนวทางการด าเนินงานนั้นใหผู้ ้
ท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาไดถื้อปฏิบติัเพื่อท่ีไดบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

2.4.7  แนวคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจ 

Steer and Porter (อ้างถึงใน อภิชัย สุปัญโญ , 2551 : 8) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้            
3 ประการ คือ แรงจูงใจหมายถึง ส่ิงท่ีเป็นพลงักระตุน้ให้แต่ละบุคคลกระท าพฤติกรรม เป็นส่ิงท่ีช้ี
ทิศทางหรือแนวทางให้บุคคลกระท าพฤติกรรมเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแต่ละคน และเป็นส่ิงท่ี
ช่วยสนบัสนุนรักษาพฤติกรรมนั้นๆ ใหค้งอยู ่

กงัวล เทียมกณัเทศน์ (อา้งถึงใน อภิชยั สุปัญโญ, 2551 : 11) ไดใ้หนิ้ยาม “แรงจูงใจ” วา่ เป็นตวั
ผลักดันให้เกิดภาวะการณ์ท่ีเร้า หรือกระตุ้นเตือนให้แสดงพฤติกรรมจนบรรลุเป้าหมาย และ
แรงจูงใจจะเกิดได้ต้องมีแรงขับ (Drive) โดยท่ีแรงขับเกิดจากการมีความต้องการ หรือเจตคติ 
(Attitude) หรืออารมณ์ (Emotion) หรือภาวะแวดลอ้มของสังคม (Social Enviroment) อย่างใดอย่าง
หน่ึงพอเหมาะพอดีท่ีท าใหเ้กิดแรงขบัขึ้นได ้
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Stephen P. Robbins (1993) แรงจูงใจหมายถึง ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมาก
เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายขององค์การโดยมีเ ง่ือนไขว่า  ความพยายามนั้ นสามารถท าให้เกิด                 
ความพึงพอใจแก่บุคคลตามท่ีตอ้งการ 

สามารถสรุปความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงขับ 
ก่อให้เกิดพฤติกรรม เพื่อให้ท่ีจะกระท าการใดๆ ให้บรรลุซ่ึงเป้าหมาย และก่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่บุคคลนั้นตามความตอ้งการ 

2.4.7.1   ทฤษฏีท่ีเกีย่วข้องกบัแรงจูงใจ 
Maslow (1970 อา้งถึงใน อทิตยา เสนะวงศ,์ 2555 : 13-14) ไดแ้บ่งล าดบัขั้นความตอ้งการ

ของมนุษยไ์วด้งัต่อไปน้ี  

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นมูลฐานของมนุษย ์
และเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดส าหรับการด ารงชีวิต ร่างกายจะไดรั้บการตอบสนองภายใน ระยะเวลา และ
สม ่าเสมอ ถา้ร่างกายไม่ไดรั้บการตอบสนองแลว้ชีวิตก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได ้ความตอ้งการเหล่าน้ี
ได้แก่ อาหาร อากาศ เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค น ้ าด่ืม การพกัผ่อน เป็นตน้ ในขั้นน้ี
องคก์ารจะตอบสนองความตอ้งการของแต่ละคนโดยการจ่ายค่าจา้ง  เพื่อให้คนงานน าไปใชจ่้ายใน
ส่ิงจ าเป็นขั้นมูลฐานของชีวิต  

2. ความตอ้งการดา้นความมัน่คง (Security Needs) เม่ือความตอ้งการทางร่างกาย ไดรั้บการ
ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการความปลอดภยัก็เขามีบทบาทในพฤติกรรมมนุษยมี์ความปรารถนาท่ี
จะได้รับความคุม้ครองจากภยัอันตรายต่างๆ ท่ีจะมีต่อร่างกาย เช่น ถูกท า ร้าย อุบติัเหตุ เป็นต้น 
คนเรามกัตอ้งการอยู่ในสภาพท่ีสามารถคาดหมายได ้ดงันั้นความมัน่คง ปลอดภยัในการปฏิบติังาน
ในองค์การจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี มีผลต่อขวญัและก าลงัใจของคนงานทุกคนองคก์ารจึงมีกฎ ระเบียบ
เพื่อสร้างความมัน่คงในการปฏิบติัและต าแหน่งงานเพื่อส่งผลดีต่อองคก์ารโดยรวม 

3. ความตอ้งการการยกยอ่งในสังคม (Social or Affiliative Needs) เม่ือความตอ้งการขั้นตน้ๆ 
ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับสูงกว่าก็จะเข้าครอบง าพฤติกรรมของบุคคล     
ความตอ้งการการยกย่องในสังคม หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม ไดรั้บการยอมรับ
และมิตรภาพจากเพื่อนร่วมงานเป็นความตอ้งการให้ผูอ่ื้นมองเห็น  ความส าคญัของตนองค์การจึง
ตอบสนองความตอ้งการของคนงานโดยการให้แสดงความคิดเห็น และเม่ือความคิดเห็นไดรั้บการ
ยอมรับก็จะไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจะท าใหค้นงานรู้สึก เป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร  
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4. ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการมีฐานะเด่น เป็นท่ียอม
รวมถึงความเช่ือมั่นในตนเอง ความส าเร็จ ความรู้ ความสามารถ การนับถือตนเอง  ความเป็น   
อิสรเสรีภาพ  

5. ความตอ้งการความส าเร็จแห่งตน (Self-actualization) ความตอ้งการขั้นสูงสุดน้ี จะเกิดขึ้น
เม่ือความตอ้งการขั้นต ่าไดรั้บการตอบสนองเป็นท่ีพอใจแลว้บุคคลท่ีมีความตอ้งการในขั้นน้ีจึงมีไม่
มากนกั ความตอ้งการในขั้นน้ีจึงเป็นความตอ้งการท่ีอยากจะท าอะไรส าเร็จตามความนึกคิด 

Herzberg, Mausner, and Snyderman (1959 : 113 – 115 อ้างถึงใน อทิตยา เสนะวงศ์, 2555 :  
14-15) แนวคิดและทฤษฎีสอง ปัจจยั (Two Factors Theory) ปัจจยัของ Herzberg ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
แรงจูงใจในการท างาน ของบุคคลซ่ึงใหค้วามส าคญักบัปัจจยั 2 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factorเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจในการท างานให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้นท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างานซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการภายในของบุคคล ไดแ้ก่  

1.1 ความส าเร็จในงาน  
1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
1.3 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  
1.4 ความรับผิดชอบในงาน  
1.5 ความกา้วหนา้  

2. ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานอยู่
ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์รก็อาจท าให้เกิดการไม่ชอบ
งานขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมาจากภายนอกของตวับุคคล ไดแ้ก่ 

2.1 เงินเดือน  
2.2 นโยบาย และการบริหาร  
2.3 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  
2.4 สภาพการท างาน  
2.5 วิธีปกครองบงัคบับญัชา  
2.6 สถานะทางอาชีพ  
2.7 ความมัน่คงในการท างาน 
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2.4.8  แนวคดิเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 

Vroom and Deci (1970) ไดก้ล่าวถึง การมีส่วนร่วมว่าเป็นปริมาณของอิทธิพลท่ีปัจเจก บุคคล
รู้สึกว่าได้เข้าไปร่วมในการตัดสินใจและบุคคลจะได้รับความพึงพอใจจากการท างานท่ีมี 
ประสิทธิภาพโดยตวับุคคลจะพฒันาความผูกพนัท่ีมีต่องาน และจะสามารถท างานได้ดีตลอดจน 
สามารถขยายเป้าหมายขององคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นัน่คือปรัชญาของแนวความคิดในการ
ควบคุมตนเองมิใช่ควบคุมองคก์าร  

 Keith (1972) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่า หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางจิตใจ และ
อารมณ์ (Mental and emotional involvement) ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม (Group situation) 
ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุผลเร้าใจให้กระท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นโดยให้
เกิดความรู้สึกรับผิดชอบกบักลุ่มดงักล่าวดว้ย 

สุธี วรประดิษฐ์ (2553) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดจากจิตใจท่ีตอ้งการเขา้ร่วมใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เพื่อให้เกิดผลต่อความตอ้งการของกลุ่มคนท่ีสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตทาง 
สังคม ทั้งน้ี ในการท่ีจะให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงนั้น การจดักิจกรรมการมีส่วนร่วม
ตอ้งค านึงถึงวิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทศันคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสมคัรใจเขา้
ร่วม กิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชนมีความแตกต่างกันในลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทาง
เศรษฐกิจ และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

พงษ์พิพฒัน์ ปานงาม (2552) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการท่ีประชาชนผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทศันะ แลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก 
และการตดัสินใจต่าง ๆ เก่ียวกบัโครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกนัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
ควรเขา้ร่วมในกระบวนการน้ีตั้งแต่เร่ิมจนกระทัง่การติดตาม และประเมินผลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจ
และการรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปล่ียนโครงการร่วมกนัซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย จะเห็นไดว้า่การ
ใหค้วามหมายการมีส่วนร่วมในปัจจุบนัจะมีการกล่าวถึง การมีส่วนร่วมในระดบัท่ีลงลึกมากกว่าใน
อดีต จะมีความรู้สึกของการเป็นเจา้ของมากขึ้น ใหค้วามส าคญัของการมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองสิทธิ และ
มีความจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมนั้นๆ สามารถบรรลุไปได้ด้วยดีจึง
จ าเป็นตอ้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ ระดับภูมิภาค  ระดับ
องคก์ร ระดบัหมู่บา้น และการมีส่วนร่วมตอ้งลงลึกมากกวา่ร่วมกิจกรรม หรือร่วมรับรู้ขอ้มูลเท่านั้น 
แต่ควรร่วมแสดงความคิดเห็น หรือสามารถเสนอความคิดเห็นซ่ึงมีส่วนในการตดัสินใจ และด าเนิน
โครงการนั้น ๆ ดว้ย 

สามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้
ส่วนในการแสดงทัศนะ การแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็น หรือความร่วมมือในการ
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ประกอบกิจกรรมใดๆ เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจในทางเลือกท่ีเกิดขึ้ นอย่างเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  

2.4.9  แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรม 

โกลเดนสัน (Goldenson, 1984 : 90) ได้ให้ค  าจ ากัดความของค าว่า พฤติกรรม หมายถึง การ
กระท า หรือการตอบสนองการกระท าทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลและเป็นปฏิสัมพนัธ์ในการ
ตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ ภายในหรือภายนอกรวมทั้งเป็นกิจกรรม การกระท าต่าง ๆ ท่ีเป็นไปอย่างมี
จุดมุ่งหมาย สังเกตเห็นไดห้รือเป็นกิจกรรมท่ีเป็นไปอยา่งไม่รู้สึกตวั  

ปรีชา วิหคโต (2532) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าทุกอย่างของมนุษยก์ระท าโดย
รู้ตวั หรือไม่รู้ตวัก็ตาม ไม่ว่า คนอ่ืนจะสังเกตการกระท านั้นไดห้รือไม่ก็ตาม และไม่ว่าการกระท า
นั้นจะพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ตาม ดงันั้น การเดิน การคิด การตดัสินใจ การปฏิบติัตาม
หนา้ท่ี การละทิ้งหนา้ท่ีเป็น พฤติกรรมทั้งส้ิน 

สุรพงษ ์โสธนะเสียร (2550 อา้งถึงใน ดวงฤดี กิตติจารุดุล, 2557 : 7-8) กล่าววา่ “พฤติกรรม คือ 
การกระท าใด ๆ ของคนเราส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานมาจากความรู้ และ
ทศันคติการท่ีบุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกนัเพราะมีความรู้และทศันคติท่ีแตกต่างกัน เกิดขึ้นจาก
ความแตกต่างของการเปิดรับส่ือ และความแตกต่างการแปลความสารท่ีตนเองไดรั้บ จึงก่อให้เกิด
ประสบการณ์สั่งสมท่ีแตกต่างกนั อนัมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล 

ศิพล ร่ืนใจชน (2549 : 21) กล่าวว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมี
พื้นฐานท่ีมาจากความรู้ และทศันคติของบุคคล การมีความรู้และทศันคติท่ีแตกต่างกนัเกิดขึ้นไดก้็
เพราะความแตกต่างอนัเน่ืองมาจากการเปิดรับส่ือ และความแตกต่างกันในการแปลความสารท่ี
ตนเองได้รับ จึงก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมท่ีแตกต่างกัน ท าให้มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
บุคคล  

สามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรม หมายถึง การกระท า หรือการแสดงออกของบุคคลท่ีเป็นไปอย่าง
มีจุดมุ่งหมาย ทั้งรู้ตวั หรือไม่รู้ตวัก็ตาม ซ่ึงการแสดงออกของบุคคลนั้นมีพื้นฐานมาจากความรู้ และ
ทศันคติ ดงันั้นเม่ือมีความรู้ และทศันคติท่ีแตกต่างกนั จึงท าใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป 

องคป์ระกอบของพฤติกรรม  
พฤติกรรมมนุษย ์มีองคป์ระกอบ 7 ประการ (Cronbach ,1972 อา้งถึงใน สุชาดา มะโนทยั  

2539 : 9 – 10)  
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1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความต้องการท่ีท าให้เกิดกิจกรรมเพื่อสนองตอบความ 
ตอ้งการท่ีเกิดขึ้น ความตอ้งการบางอยา่งสามารถตอบสนองไดท้นัที แต่บางอยา่งตอ้งใชเ้วลานานจึง
บรรลุความตอ้งการได ้ 

2. ความพร้อม (Readiness) คือ ระดบัวุฒิภาวะหรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการท ากิจกรรม
เพื่อสนองความตอ้งการ  

3. สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เลือกท ากิจกรรมเพื่อสนอง  ความ
ตอ้งการ  

4. การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนท่ีจะท ากิจกรรมหน่ึงลงไปมนุษยจ์ะพิจารณา
สถานการณ์ก่อนแลว้จึงตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ  

5. การตอบสนอง (Response) เป็นการกระท ากิจกรรมเพื่อสนองตอบความตอ้งการ  โดย
วิธีการท่ีไดเ้ลือกแลว้ในขั้นแปลความหมาย 

6. ผลท่ีไดรั้บหรือผลท่ีตามมา (Consequence) เม่ือท ากิจกรรมแลว้ยอ่มไดรั้บผลการ กระท า
นั้น ผลท่ีไดรั้บอาจเป็นไปตามท่ีคาดคิดหรืออาจตรงขา้มก็ได ้  

7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั (Reaction to Thwarting) ในกรณีท่ีไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการได ้มนุษยก์็อาจจะยอ้นกลบัไปแปลความหมายของสถานการณ์และเลือกวิธีการใหม่ 

ประเภทพฤติกรรม  
 การแบ่งประเภทของพฤติกรรม สามารแบ่งได ้ดงัน้ี  

1. พฤติกรรมภายนอก หรือพฤติกรรมเปิดเผย (Overt Behavior) หมายถึง การกระท าหรือ
การแสดงออกท่ีบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากเจา้ของพฤติกรรมรู้ส าหรับพฤติกรรมภายนอกน้ีบุคคลอ่ืน
ตอ้งอาศยัการสังเกต ไม่ว่าจะใชป้ระสาทสัมผสัโดยตรง หรือใชเ้คร่ืองมือช่วยในการสังเกตเพื่่ อได้
ขอ้มูล จึงมีการจ าแนกพฤติกรรมภายนอกไดอี้ก 2 ประเภทยอ่ย ๆ คือ 

1.1 พฤติกรรมโมลาร์ (Molar Behavior) ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตได ้โดย
ใชต้าสังเกต เพียงอย่างเดียวก็รับรู้ไดอ้ย่างมีความหมาย ต่อกระบวนการคิดมากกว่าประสาทสัมผสั
อ่ืน เพราะตาสามารถส่งต่อประสาทสัมผสัอ่ืน ๆ ไดท้ั้ง หู จมูก เป็นตน้  

1.2 พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีบุคคลอ่ืนตอ้งใชเ้คร่ืองมือ
เพื่อช่วยในการสังเกต จึงจะเห็นได ้และท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแม่นย  า 

2.  พฤติกรรมภายใน หรือพฤติกรรมปกปิด (Covert Behavior) หมายถึง พฤติกรรมหรือการ
กระท าท่ีบุคคลอ่ืนไม่สามารถมองเห็นไดห้รืออาจสังเกตเห็นไดย้ากเพราะเป็นการกระท าของอวยัวะ
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ท่ีอยู่ภายในร่างกาย เช่น ความคิด (Idea) อารมณ์ (Emotion)ความรู้สึก (Feeling) เป็นตน้ (ชัยยงค์ 
พรหมวงค,์ 2534 : 23) 

2.5  ข้อมูลพ้ืนฐานเกีย่วกับ บริษัท สวนสามพราน จ ากดั 
เม่ือ พ.ศ. 2505 คุณหญิงวลี ยวุบูรณ์ เร่ิมปลูกกุหลาบเป็นงานอดิเรก ขยายตวัจนเป็นแหล่งท่ีปลูก

กุหลาบหลายสายพนัธุ์ของต่างประเทศ มากมายหลากหลายชนิด จนไดช่ื้อ Rose Garden รีสอร์ท    
ริมแม่น ้าแห่งแรกท่ีคนสมยันั้นรู้จกัดี สวนสวยน้ีเป็นธุรกิจครัวเรือนในครอบครัว ดว้ยการตดัดอกส่ง
ขายปากคลองตลาด และร้าน White Rose ซ่ึงเป็นร้านดอกไมด้อกไมแ้ห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร
ในสมยันั้น เม่ือแขกทั้งไทย และต่างชาติท่ีพกัอยูใ่นกรุงเทพฯ พากนัมาชมสวนกุหลาบริมแม่น ้ ามาก
ขึ้น แต่ดว้ยสภาพแวดลอ้ม และสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนไป ประกอบกบัการเส่ือมคุณภาพของดินท่ี
ใชปุ้๋ ยเคมีมานาน แมลงศตัรูของกุหลาบด้ือยาตอ้งใชส้ารเคมีในการดูแลรักษากุหลาบมากขึ้น ทายาท
รุ่นท่ี 3 ของครอบครัวคุณหญิงวลี ไดต้ระหนกัถึงพิษภยัของสารเคมีวา่จะมีผลต่อลูกคา้ และพนกังาน
จึงเลิกใชส้ารเคมีดูแลรักษาตน้ไมภ้ายในสวน หนัมาศึกษาการใชร้ะบบอินทรียท์ดแทน ในระยะแรก
ของการเปล่ียนแปลง กุหลาบสายพนัธุ์นอกตายเกือบหมด หลงัจากนั้น 3 ปี เม่ือสภาพแวดลอ้มเกิด
ความสมดุล จึงได้เร่ิมกลับมาปลูกกุหลาบอีกคร้ัง ด้วยการสนับสนุนจากส านักงานนวตักรรม
แห่งชาติ National Innovation Agency : NIA โดยการเลือกใช้พนัธุ์พื้นเมืองคือ กุหลาบมอญ หรือ 
ยี่สุ่น (Rosa Damascene) ซ่ึงน่าจะถือว่าเป็นกุหลาบสายพนัธุ์ไทยแลว้ เพราะชาวมอญน าเขา้มาปลูก
ในประเทศไทยตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท าให้มีความตา้นทานต่อสภาพอากาศ และ
โรคแมลงได้ดี จากความพยายามในการฟ้ืนฟูการปลูกกุหลาบในสวนสามพรานด้วยวิถีอินทรีย์ 
ขณะน้ีสวนสามพรานมีแปลงกุหลาบมอญอินทรียท่ี์ผลิดอกสวยงาม ส่งกล่ินหอมทั้งปี จ านวนถึง     
5 ไร่ และยงัน าดอกกุหลาบมอญอินทรียม์าแปรรูปเป็นอาหาร ชากุหลาบ และท าน ้ากุหลาบแต่งกล่ิน
ให้ผลงานของทายาทรุ่น 3 ของคุณหญิงวลี ถือเป็นเอกลกัษณ์ของสวนสามพราน ณ ปัจจุบนัอีกดว้ย 
นอกจากน้ีสวนสามพรานถือเป็นแหล่งพนัธุกรรมดา้นพนัธุ์ไมแ้หล่งหน่ึงซ่ึงมี “พนัธุ์ไมไ้ทยท่ีถูก
ลืม” และพนัธุ์ไมท่ี้มีอายุมากปลูกร่วมกนัอยู่มากมายหลากหลายชนิด ซ่ึงเป็นผลจากคุณหญิงวลี ได้
อนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ปัจจุบนัตน้ไมท่ี้คุณหญิงวลีไดป้ลูกไวเ้ม่ือ 50 กวา่ปีท่ีแลว้ เติบโตแผก่ิ่งกา้นให้
ความร่มเงา สมดงัเจตนารมณ์ท่ีท่านไดค้ิดไว ้และทายาทรุ่นท่ี 3 เห็นความส าคญัในการดูแลรักษา
ตน้ไม ้และส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนจึงไดป้รับเปล่ียนมาใชม้าตรฐานเกษตรอินทรีย ์ดูแลตน้ไมภ้ายใน
สวนสามพรานโดยค านึงถึงความสมดุลของธรรมชาติ ไม่ใช้ปุ๋ ย และสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ใช้ปุ๋ ย
หมกั และชีวภณัฑต่์าง ๆ ส่วนใหญ่ผลิตขึ้นเองดว้ยของเหลือใช ้เช่น เศษอาหาร ใบไมแ้หง้ หมกัรวม
กบัพืชสมุนไพรท่ีปลูกในสวนสามพราน ท าให้สวนสามพรานได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
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อินทรีย์สากลถึง 3 มาตรฐาน ได้แก่  IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 
Movements) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรียส์หภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานแคนาดา (Canada 
Organic Regime - COR) สวนสามพรานจึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งแรกในประเทศไทยท่ีได้รับ
การรับรองโดยมาตรฐานสากลในการดูแลพืชพนัธุ์ไม ้สวนสามพรานไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ระบบเกษตรอินทรียร่์วมกบัเกษตรกร ผูบ้ริโภค นกัท่องเท่ียว และบุคคลทัว่ไปเพื่อสุขภาพ คืน
ความสมดุลให้ธรรมชาติ และระบบนิเวศท่ีย ัง่ยืนของอ าเภอสามพราน โดยยงัยึดหลกัคิดเร่ืองการ
ดูแลตน้ไมพ้ื้นถ่ิน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามใหค้งไว ้

2.6  การสร้างแนวทางการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัถือว่าเป็นประเด็นหน่ึงในระดบัประเทศ และระดบัโลกท่ี

ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ปัจจัยส าคัญของผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมไม่ได้มีแค่การท า
เกษตรกรรม การท าอุตสาหกรรม หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยเีท่านั้น แต่การด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของมนุษยก์็มีส่วนไม่นอ้ยท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ดงันั้นสาเหตุหน่ึงท่ีส าคญัซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม นัน่คือกิจกรรมการด ารงชีวิต
ประจ าวนัของมนุษย ์ดว้ยเหตุน้ีเองการสร้างพฤติกรรม หรือการปลูกฝังวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมจึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการด ารงชีวิตอย่างไรให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด และก่อใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อทรัพยากรใหม้ากท่ีสุด 

การสร้างแนวทางการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะเป็นส่วน
ช่วยในการเสริมสร้างให้ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัมีทิศทางท่ีดีขึ้น กล่าวคือ  ดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
การจดัสรร / การใชท้รัพยากร การจดัการของเสียท่ีเกิดจากการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยอาจมีการ
ด าเนินการ เช่น การรณรงค์ การสร้างความตระหนัก การสร้างจิตส านึก และความรับผิดชอบจาก
การด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การด าเนินการ
ผ่านทางหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ สถานศึกษา เป็นตน้ เพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้ของตน้แบบ
ในการส่ือสาร และสร้างการมีส่วนร่วมให้กบับุคลากรภายในองคก์ร นักเรียน นักศึกษา ทั้งยงัเป็น
การเสริมสร้าง และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงการออกกฎหมายบงัคบั หรือมาตรการอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะเป็นแนวปฏิบติัในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของบุคคลทัว่ไปใหค้  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้นแนวทางการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นวิถีทางในการปฏิบติัตน หรือการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึก และมีความรับผิดชอบ ค านึงถึงการลดผลกระทบต่อ
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ส่ิงแวดล้อมในทางท่ีเป็นผลเสียหาย โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ ้มค่า ไม่สร้าง
มลภาวะใหแ้ก่ส่ิงแวดลอ้ม การปฏิเสธท่ีจะใชส่ิ้งของฟุ่ มเฟือย และเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2.7  งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
2.7.1  พฤติกรรมการบริโภคสินค้าสีเขียวของประชาชนใน ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 
งานวิจยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวของประชาชนใน ต าบลบางปรอก อ าเภอ

เมือง จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 394 คน โดยการเก็บแบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยั 
พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 18 – 28 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพคา้ขาย/รับจา้ง รายไดต้่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป และมีความรู้ความ เขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้สี
เขียวในระดบัปานกลาง และประชาชนให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย และสถานท่ี ท่ี
จดัจ าหน่ายมากท่ีสุดจากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ อาย ุและระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
สินค้าสีเขียวท่ี ต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวท่ีแตกต่างกัน ในขณะท่ีระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ี แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.7.2  การรับรู้เกีย่วกบัร้านอาหารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือของ
นักท่องเท่ียว   อาเซียนในเมืองพทัยา จังหวัดชลบุรี 
การวิจยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างในการรับรู้ของนักท่องเท่ียว อาเซียนท่ีส่งผลต่อความ

ตั้งใจใช้บริการร้านอาหารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ีเมืองพทัยา , การรับรู้เก่ียวกบัแนวคิด
ร้านอาหารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้ร้านอาหารของนักท่องเท่ียวชาว
อาเซียนในเมืองพทัยา ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีคือ นกัท่องเท่ียวชาวอาเซียนในเมืองพทัยา 
จ านวน 400 คน ดว้ยวิธีการส ารวจ (Survey Research Method) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุเฉล่ีย 31–40 ปี มี
อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดต้่อเดือน น้อยกว่า หรือเทียบเท่า 10,000 บาท และมีสัญชาติ 
อินโดนีเซียมาใช้บริการร้านอาหารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 1คร้ังต่อเดือน การรับรู้ร้านอาหารท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของนกัท่องเท่ียวชาวอาเซียนในพื้นท่ีเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ดา้นคุณภาพ 
ดา้นการใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดบัมาก ระดบัความตั้งใจใช้ 
บริการร้านอาหารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ด้านทัศนคติของผูบ้ริโภค ด้านความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค และดา้นความมัน่ใจของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลูกคา้
ท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได ้สัญชาติ และความถ่ีใน การใชบ้ริการมีการรับรู้เก่ียวกับร้านอาหารท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีเมืองพทัยาไม่แตกต่าง กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และการรับรู้เก่ียวกบั
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ร้านอาหารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นคุณภาพ ดา้นการใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการรับผิดชอบ
ต่อสังคม ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการร้านอาหารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของนักท่องเท่ียวชาว
อาเซียนในพื้นท่ีเมืองพทัยา ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

2.7.3  รูปแบบการบริโภคสีเขียวของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 
งานวิจยัน้ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคสีเขียว จ าแนกส่วนตลาด และน าเสนอกลยุทธ์

ทางการตลาด โดยท าการส ารวจ 1,200 ตวัอย่าง จากผูซ้ื้อสินคา้ในตลาด ร้านคา้ และพื้นท่ีท่ีมีการ
จ าหน่ายสินคา้ปลอดสารพิษ ผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 83 ของกลุ่มตวัอย่างไม่มีความรู้เก่ียวกบั
สินค้าสีเขียว ท าให้พวกเขาละเลยการบริโภคสีเขียวขณะท่ีการจัดกลุ่มเฉพาะผูท่ี้มีความรู้ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม พบว่า มีความเขม้ขน้ของการบริโภคสีเขียวอยู่ในระดับกลางๆ เป็นส่วนใหญ่ การ
ประมาณค่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความถ่ีในการบริโภคสินคา้สีเขียว พบว่า ให้ผลสอดคลอ้งกนั ประกอบ
ไปดว้ยจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดบัการศึกษา รายไดข้องครัวเรือน และการให้ความส าคญัต่อ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมส าหรับผูบ้ริโภคสีเขียวรายใหม่คือการส่งเสริม 
การตลาด ขณะท่ีกลยทุธ์ส าหรับผูบ้ริโภครายเดิมใหเ้พิ่มปริมาณการซ้ือ คือราคา และผลิตภณัฑ ์

2.7.4  พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติปางสีดา 
งานวิจยัน้ีศึกษาลกัษณะ และระดบัของพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มของผูม้าเยือน

อุทยานแห่งชาติปางสีดา จงัหวดัสระแกว้และปราจีนบุรี และศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลและมีอ านาจในการ
จ าแนกพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มของผูม้าเยือน โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากผู ้
มาเยือนพื้นท่ี ศึกษาจ านวน 500 คน ผลการวิจยัพบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มของผูม้าเยือนอุทยานแห่งชาติปางสีดาจดัอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการวิเคราะห์การ
จ าแนกกลุ่ม พบวา่ ตวัแปรอิสระทุกตวัส่งผลและมีอ านาจในการจ าแนกพฤติกรรมการรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของผูม้าเยือนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการจ าแนกมาตรฐานสูงสุด
เรียงตามล าดบั คือ ความตระหนกั ในคุณค่าของการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศ  อายุ ความรู้
เก่ียวกับผลกระทบของกิจกรรมการท่องเท่ียวต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ และ
ประสบการณ์ในการไปเยือนพื้นท่ี ธรรมชาติ งานวิจัยน้ีมีข้อเสนอแนะหลักให้ส่งเสริมความรู้
เก่ียวกบัผลกระทบของกิจกรรมการท่องเท่ียว ต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มความตระหนกั
ในคุณค่าของการรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ และเพิ่ม ความเขา้ใจในการปฏิบติัตวัอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มของผูม้าเยอืนอุทยานแห่งชาติปางสีดา 



 
 

 
 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิการศึกษา  

3.1  วิธีการศึกษา 
การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ 

และขอ้มูลทุติยภูมิแลว้จึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงน าไปสู่การเป็นตน้แบบของการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ประเภท มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1  ข้อมูลปฐมภูมิ 
การรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย

โดยตรง โดยประชากรเป้าหมายในงานวิจยัเร่ืองน้ี ประกอบไปดว้ย 
-  ผูบ้ริหารบริษทั สวนสามพราน จ ากดั และหวัหนา้ฝ่าย / แผนก 
-  พนกังานท่ีอยูฝ่่าย / แผนกต่างๆ ภายในบริษทั สวนสามพราน จ ากดั 
 3.1.2  ข้อมูลทุติยภูมิ 
การคน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์แลว้จากแหล่งขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ เช่น 

จากเอกสารวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ บทความจากวารสารทางวิชาการ ผลงานวิจยั และหนงัสือ 
เป็นตน้ 

3.2  กรอบแนวคิด 
ในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

รายละเอียดดงัน้ี 
3.2.1  ตัวแปรต้น  ประกอบดว้ย 8 ตวัแปรตน้ ดงัน้ี 
 -  ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งฝ่าย/แผนก อายงุาน 

 -  การรับรู้ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ของส่ิงแวดลอ้ม 

 -  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 -  ทศันคติในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

-  ความตระหนกัในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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-  นโยบายการดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร 

-  การสร้างแรงจูงใจในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใหก้บับุคลากรภายในองคก์ร 

-  การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 

3.2.2  ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
1. การสัมภาษณ์จากผูบ้ริหาร สวนสามพราน  
2. การเก็บแบบสอบถามหวัหนา้ฝ่าย / แผนก และพนกังานสวนสามพราน  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 

- ระดบัการศึกษา 

- ต าแหน่ง  

- ฝ่าย / แผนก 
- อายุงาน 

 
พฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ปัจจัยส่งเสริม 

- การรับรู้ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์    

ปัจจุบนัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

- ความตระหนักในการด า เ นินชี วิต ท่ีไม่ท าล าย

ส่ิงแวดลอ้ม 

- ทศันคติในการด าเนินชีวิตท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
- นโยบายส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร 

- การสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายดา้น

ส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 

ภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
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3.3  สมมติฐานงานวิจัย 
3.3.1  บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร

ท่ีแตกต่างกนั 
3.3.2  บุคลากรท่ีอายุต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มภายในองค์กร

ท่ีแตกต่างกนั 
3.3.3  บุคลากรท่ีระดบัการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ภายในองคก์รท่ีแตกต่างกนั 
3.3.4  บุคลากรต าแหน่งต่างกันมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมภายใน

องคก์รท่ีแตกต่างกนั     
3.3.5  บุคลากรท่ีอยู่ในแต่ละฝ่าย / แผนก ท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รท่ีแตกต่างกนั 
3.3.6  อายุงานของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ี เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 
3.3.7  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 
3.3.8  ความตระหนกัในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 
3.3.9  ทศันคติในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ

ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 
3.3.10  การสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรในองคก์ร 
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3.4  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
3.4.1  ประชากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนพนกังานทั้งหมดของแต่ละฝ่าย / แผนก บริษทั สวนสามพราน จ ากดั
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2562 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเป็นพนักงานใน บริษทั สวนสามพราน 

จ ากดั ซ่ึงมีประชากรทั้งหมด 329 คน โดยแบ่งประชากรออกเป็น 11 กลุ่ม ตามพนกังานท่ีอยูใ่นฝ่าย

ต่างๆ ทั้งหมด 11 ฝ่าย ดงัตารางท่ี 3.1 

 

ฝ่าย จ านวน (คน) 

1.  อาหาร และเคร่ืองด่ืม 110 

2.  หอ้งพกั 61 

3.  สวน 35 

4.  บญัชี - การเงิน 30 

5.  ริมคลอง 26 

6.  ซ่อมบ ารุง 22 

7.  ขาย - การตลาด 16 

8.  ตอ้นรับส่วนหนา้ 15 

9.  ผลิตภณัฑ ์ 8 

10.  อรุษยาสปา 3 

11.  บุคคล 3 

รวม 329 
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3.4.2  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ ประชากรท่ีเป็นพนกังานของบริษทั สวนสาม-
พราน จ ากัด ท่ีมีจ านวนพนักงานทั้งหมด 329 คน ค านวณได้จ านวน 181 ตวัอย่าง จากการ
ค านวณโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1976 อา้งถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2560: 137)  ดงัน้ี 

จากสมการ      𝑛   =    
𝑁

1+𝑁𝑒2 

เม่ือ   𝑛  =    จ านวนตอัยา่ง 

         𝑁 =    จ านวนประชากร 

         𝑒  =    ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 1 ร้อยละ
                              5 และร้อยละ10   หรือ 0.01 , 0.05 และ0.1 ตามล าดบั 

ดงันั้น ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง   ไดด้งัน้ี 
 

𝑛   =    
329

1 + 329(0.05)2
 

 
                                                         =    181  
 
ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั  181 คน 

 
3.4.3 การสุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ( Non-probability Sampling ) โดยใชก้ารเลือกตวัอย่าง
แบบบงัเอิญ ( Accident Selection ) ท าการเลือกบุคลากรผูใ้ห้ขอ้มูลในลกัษณะท่ีบงัเอิญพบ และ
สามารถใหข้อ้มูลได ้ณ เวลานั้น จนครบตามจ านวนบุคลากรท่ีอยูใ่นฝ่าย / แผนกท่ีก าหนด 
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3.5  เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionaire) 

โดยแบบสอบถามมีแนวค าถามเก่ียวกบัแนวทางการลดการใชพ้ลาสติก และแนวคิดในการด าเนิน
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบริษทั สวนสามพราน จ ากดั ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ประเภท 
ดงัน้ี 
1. แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร บริษทั สวนสามพราน จ ากดั โดยแบ่งประเด็นการสัมภาษณ์  
 ออกเป็น 6 ขอ้ คือ 
ขอ้ท่ี 1  นโยบายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัตนใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นใดบา้ง              
ขอ้ท่ี 2  การส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานอย่างไรในการท่ีจะให้พนกังานปฏิบติัตาม
นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติัตนใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ขอ้ท่ี 3  พนกังานในบริษทัสามารถเขา้ถึง และมีส่วนร่วมอยา่งไรในนโยบายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทัฯ 
ข้อท่ี 4  ปัญหา และอุปสรรคท่ีมีผลต่อการส่งเสริมพนักงานให้มีการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ  
ส่ิงแวดลอ้ม 
ขอ้ท่ี 5  ปัจจยัใดท่ีจะมีผลต่อการส่งเสริมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน 
ขอ้ท่ี 6  ความร่วมมือกบั หน่วยงาน / องคก์รอ่ืนๆ ภายนอก ชุมชน 

6.1 ความร่วมมือกบัชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน และมีแนวทางท่ีจะน าแนวคิดการปฏิบติัตน
ใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไปประยกุตใ์ชห้รือไม่ 
6.2 วิธีการด าเนินการอยา่งไร 
6.3 มีแผนท่ีจะน าเอาแนวคิดดงักล่าวไปเผยแพร่หรือไม่        

2. แบบสอบถามส าหรับหวัหนา้ฝ่าย / แผนก และพนกังาน 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง อายงุาน 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั  
ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  
ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อแนวคิดในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 5 ค าถามเก่ียวกบัความตระหนกัท่ีมีต่อแนวคิดในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนท่ี 6 ค าถามเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร  
ส่วนท่ี 7 ค าถามเก่ียวกบัการสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากรภายในองคก์ร 
ส่วนท่ี 8 ค าถามเก่ียวกบัการสร้างการมีส่วนร่วมใหก้บับุคลากรภายในองคก์ร 
ส่วนท่ี 9 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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3.6  การตรวจสอบเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัตรวจสอบความตรง (Validity) และความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามโดย 
3.6.1  ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) โดยการน าแบบสอบถามไปให้

ผูท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าขอ้
ค าถามในแต่ละขอ้มีความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นท่ีตอ้งการวดั และขอ้ค าถามท่ีสร้างขึ้นหรือไม่ 
โดยดัชนีท่ีใช้แสดงค่าความสอดคล้อง เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และ
วตัถุประสงค์ ( Item – Objective Congruence Index ; IOC ) โดยให้ระดบัคะแนนความสอดคล้อง 
ดงัน้ี (1) = สอดคลอ้ง  (0) = ไม่แน่ใจ  (-1) = ไม่สอดคลอ้ง ซ่ึงการแปลความหมายค่า IOC จะมีค่า
ระหวา่ง -1 ถึง 1 ขอ้ค าถามท่ีดีควรมีค่า IOC ใกล ้1 ส่วนขอ้ท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.5 ควรมีการปรับปรุง
แกไ้ข (วนิดา วาดีเจริญ , รังสรรค ์เลิศในสัตย ์และสมบติั ทีฆทรัพย.์ 2560 : 252)  

ดงันั้นจากผลการตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามงานวิจยัฉบบัน้ีจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 
ท่าน ค่า IOC ของในแต่ละขอ้ค าถาม อยู่ระหว่าง 0.67 – 1 และค่า IOC ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
เท่ากับ 0.98 ท าให้ผลการตรวจสอบความตรงอยู่ในช่วงท่ีสามารถน าแบบสอบถามไปใช้ได้ 
(รายละเอียดการตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามปรากฎในผนวก) 

 

สมการท่ีใชค้  านวณ   IOC  =       
∑ 𝑅

𝑛
 

              เม่ือ           R  =  ผลคูณของคะแนนกบัจ านวนผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละระดบัความสอดคลอ้ง 
      n  =  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 

3.6.2  การทดสอบความเท่ียง (Reliability) ดว้ยการน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผูท้รงคุณวุฒิไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจริง จ านวน 30 คน และ
น าขอ้มูลท่ีไดม้าค านวณค่าความเท่ียงจากการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั  
( Cronbach’s Alpha Coefficient ) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียง ถา้อยู่ระหว่าง + 0.7 – 1 หมายถึง 
แบบสอบถามมีความเท่ียงสูง , + 0.3 – 0.69 หมายถึง แบบสอบถามมีความเท่ียงปานกลาง และ 
 + 0.00 – 0.29 หมายถึง แบบสอบถามมีความเท่ียงต ่า (Jackson,2008 : 69 อา้งถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 
2560 : 242) ซ่ึงผลจากการทดสอบมีดงัน้ี 

 ผลการวิเคราะห์หาความเท่ียงในส่วนท่ี 2,4,5 และ9 มีค่าความเท่ียง เท่ากบั 0.595,  0.575, 
0.517 และ0.616 ตามล าดบั ซ่ึงท าใหแ้บบสอบถามในส่วนดงักล่าวมีค่าความเท่ียงปานกลาง และใน
ส่วนท่ี 8 มีค่าความเท่ียง เท่ากบั 0.888 ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนท่ี 8 มีค่าความเท่ียงสูง  
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 ดงันั้นผลการวิเคราะห์ความเท่ียงในแต่ละส่วนของแบบสอบถามมีค่าความเท่ียงของอยูใ่น
ระดับปานกลาง ถึงสูง (รายละเอียดการตรวจสอบค่าความเท่ียงของแบบสอบถามปรากฏใน
ภาคผนวก) 

 
สมการท่ีใชค้  านวณ สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient)  
                      

                     α         =          [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ] 

เม่ือ    α      แทน     ความเท่ียงของแบบสอบถาม 
           k     แทน     จ านวนขอ้ค าถาม 

         ∑ 𝑆𝑖
2   แทน      ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้                                             

             𝑆𝑡
2        แทน      ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 

 

3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS) 

โดยใชส้ถิติดงัน้ี 

3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หรืออีกอย่างเรียกว่า สถิติบรรยาย เป็นสถิติท่ี

ใช้อธิบายคุณลกัษณะของส่ิงท่ีต้องการศึกษา โดยไม่สามารถใช้อ้างอิงไปยงัตัวอย่างกลุ่มอ่ืนๆ 

(วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค ์เลิศในสัตย ์และสมบติั ทีฆทรัพย.์ 2560 : 315) โดยสถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้

ในงานวิจยัช้ินน้ี ไดแ้ก่ 

3.7.1.1 การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ( Frequency and Percentage ) การแจกแจง

ความถ่ีเป็นการน าข้อมูลดิบรวบรวมได้มาจัดระเบียบ โดยทั่วไปจะจัดระเบียบในรูปตาราง              

ซ่ึงเรียกว่า ตารางความถ่ี ขอ้สังเกต คือ การแสดงความถ่ีของขอ้มูลท่ีศึกษาจะแสดงในรูปแบบของ

ตาราง หรือแผนภูมิควบคู่กับค่าร้อยละเสมอ (วนิดา วาดีเจริญ , รังสรรค์ เลิศในสัตย ์และสมบติั   

ทีฆทรัพย.์ 2560 : 319) 

3.7.1.2 ค่าเฉลีย่ ( Mean ) เป็นค่าวดัแนวโนม้เขา้สู่ศูนยก์ลาง ซ่ึงเป็นค่าสถิติท่ีนิยมใชก้นั

มากท่ีสุดในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยค่าเฉล่ียเป็นค่าท่ีเกิดจากการน าเอาค่าของหน่วย
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ข้อมูลทุก ๆ หน่วยท่ีเก็บรวบรวมได้น ามาบวกกัน แล้วหารด้วยจ านวนข้อมูลทั้ งหมด (วนิดา            

วาดีเจริญ , รังสรรค ์เลิศในสัตย ์และสมบติั ทีฆทรัพย.์ 2560 : 324) 

 

ค่าเฉล่ีย  =  ผลรวมของค่าสังเกต (ขอ้มูลทั้งหมด) / จ านวนค่าสังเกต 

�̅�  =   ∑
𝑋𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 

3.7.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า สถิติอา้งอิง เป็นสถิติท่ี

ใช้อธิบายคุณลักษณะของส่ิงท่ีต้องการศึกษากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือหลายกลุ่ม เรียกกลุ่มน้ีว่า       

“กลุ่มตวัอย่าง” โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีถูกคดัเลือกดว้ยวิธีการสุ่มจะตอ้งเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร 

และสามารถใชอ้า้งอิงไปยงัประชากรทั้งหมดท่ีศึกษาได ้(วนิดา วาดีเจริญ , รังสรรค ์เลิศในสัตย ์และ

สมบติั ทีฆทรัพย.์ 2560 : 316) สถิติอนุมานท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

3.7.2.1 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ด้วยสถิติ T-test 

t-test เป็นเทคนิคการทดสอบสมมติฐานชนิดหน่ึงท่ีนักวิจยันิยมใช้การทดสอบความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม วิธีการน้ีใช้ในกรณีขอ้มูลมีจ านวนน้อย (n < 30) ซ่ึงการแจก

แจงจะไม่เป็นโค้งปกติตามทฤษฎี ต่อมาการแจกแจงใหม่น้ีมีช่ือว่า T-Distribution และเรียก

คุณสมบติัแจกแจงนน้ีวา่ t-test การทดสอบ t-test (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2540 อา้งถึงใน 

วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค์ เลิศในสัตย ์และสมบติั ทีฆทรัพย.์ 2560 : 343) มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกนั หรือกลุ่มตวัอย่าง

เดียวแต่เก็บขอ้มูล 2 คร้ัง (วนิดา วาดีเจริญ , รังสรรค ์เลิศในสัตย ์และสมบติั ทีฆทรัพย.์ 2560 : 344) 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 

H0   :   µA  =  µB 
H1   :   µA    µB 
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3.7.2.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ด้วยสถิติ (Analysis of Variance : ANOVA) 

การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) ใช้ในกรณีท่ีต้อง

เปรียบเทียบค่าตวัแปรใด ๆ ท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่มขึ้นไป โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดงัน้ี 

 

 
 

 
ANOVA ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเม่ือมีจ านวนกลุ่ม (ตวัแปรตน้) 

เท่ากบั หรือมาก 2 กลุ่มขึ้นไป เง่ือนไขเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์ ANOVA เหมือนของ T-test แต่ตวั

แปรตามตอ้งเป็นขอ้มูลต่อเน่ือง (Continuous Data) กล่าวคือ เป็นขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปตวัเลขมีค่าได้ทุก

ค่าในช่วงท่ีก าหนด และมีความหมาย มีการกระจายแบบปกติตวัแปรกลุ่มตอ้งเป็นอิสระแก่กนั และ

ตอ้งมีความแปรปรวน (Variance) เท่ากนั โดยถา้เป็น One-way ANOVA จะมีตวัแปรอิสระเพียง 1 

ตวั  (วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค ์เลิศในสัตย ์และสมบติั ทีฆทรัพย.์ 2560 : 345-346) 

3.7.2.3 สถิติท่ีใช้อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป โดยข้อมูลท่ี

ตอ้งการวดัความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวัขึ้นไป เช่น การศึกษาความสัมพนัธ์ของรายได้ต่อ

เดือน และรายจ่ายต่อเดือนของพนักงานภายในบริษัท A จ ากัด ว่ามีความสัมพนัธ์กันมากน้อย

เพียงใด โดยขอ้มูลท่ีตอ้งการวดัความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวั ขึ้นไปนั้น ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีอยู่

ในมาตรการวดัแบบอนัตรภาค (Interval scale) หรือแบบอตัราส่วน (Ratio scale) ซ่ึงเรียกว่าเป็น

ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) การวดัความสัมพนัธ์แบบน้ีเป็นการวดัท่ี เรียกว่า สหสัมพนัธ์ 

(Correlation) และสามารถค านวณออกมาเป็นตัวเลขได้เ รียกว่า  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  

(Correlation Coefficient) ซ่ึงมีวิธีการค านวณอยู่หลายวิธีดว้ยกนั ซ่ึงมกัเขียนแทนดว้ยสัญลกัษณ์ (r) 

หรือสัญลกัษณ์อ่ืนๆ ตามท่ีนกัสถิติก าหนดขึ้น โดยงานวิจยัช้ินน้ีจะใชก้ารค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficiency) (วนิดา วาดีเจริญ, 

รังสรรค์ เลิศในสัตย์ และสมบัติ ทีฆทรัพย์. 2560 : 347-349)ซ่ึงการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน มีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 

H0   :   µA  =  µB  =  µC 
H1   :   µA    µB    µC  (อยา่งนอ้ย 1 คู่) 
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- ค่าของตวัแปลทั้ง 2 เป็นค่าต่อเน่ือง และมีการแจกแจงแบบปกติ 

- สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้ง 2 เป็นความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง 

- ขอ้มูลแต่ละคู่เป็นอิสระจากกนั 

โดย  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 

 ถา้   r  =  1  หมายความวา่ ตวัแปร x และ y มีความสัมพนัธ์เชิงบวกแบบตามกนัโดยสมบูรณ์  

 ถา้   r  =  0  หมายความวา่ ตวัแปร x และ y ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกนั 

 ถา้   r  =  -1  หมายความวา่ ตวัแปร x และ y มีความสัมพนัธ์เชิงลบกนัโดยสมบูรณ์ 

การพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยทัว่ไปอาจใชเ้กณฑ ์(Hinkle D. E. 1998, p.118) ดงัน้ี  

ค่า r ระดบัของความสัมพนัธ์   0.90 - 1.00  มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก  

                                                0.70 - 0.90  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง  

                                                0.50 - 0.70 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง  

                                                0.30 - 0.50  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 

                                               0.00 - 0.30  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 

 

สมการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันมีดงัต่อไปน้ี 

 

𝑟𝑥𝑦   =    
𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

√{[𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2][𝑁 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2]}
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1.8 ตารางเกณฑ์การพจิารณาระดับคะแนนการท าแบบสอบถาม 
 

คะแนนเฉล่ียรวม ระดบั 

0 – 5 มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัต ่า 
6 – 10  มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง 

11 – 15  มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัสูง 
ตารางท่ี 3.2 เกณฑก์ารพิจารณาคะแนนเฉล่ียรวมความรู้ความเขา้ใจ 

คะแนนเฉล่ียค าตอบ ระดบั 
0.00 – 0.33 มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัต ่า 
0.34 – 0.67 มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง 
0.68 – 1.00 มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัสูง 

ตารางท่ี 3.3 เกณฑก์ารพิจารณาคะแนนเฉล่ียค าตอบความรู้ความเขา้ใจ 

คะแนนเฉล่ียรวม ระดบั ( เชิงบวก ) ระดบั ( เชิงลบ ) 
12 – 21 ทศันคตินอ้ยท่ีสุด ทศันคติมากท่ีสุด 
22 – 31 ทศันคตินอ้ย ทศันคติมาก 
32 – 41 ทศันคติปานกลาง ทศันคติปานกลาง 
42 - 51 ทศันคติมาก ทศันคตินอ้ย 
52 - 60 ทศันคติมากท่ีสุด ทศันคตินอ้ยท่ีสุด 

ตารางท่ี 3.4 เกณฑก์ารพิจารณาระดบัคะแนนเฉล่ียรวมทศันคติ  

คะแนนเฉล่ีย
ค าตอบ 

ระดบั ( เชิงบวก ) ระดบั ( เชิงลบ ) 

1.00 – 1.80 ทศันคตินอ้ยท่ีสุด ทศันคติมากท่ีสุด 
1.81 – 2.60 ทศันคตินอ้ย ทศันคติมาก 
2.61 – 3.40 ทศันคติปานกลาง ทศันคติปานกลาง 
3.41 – 4.20 ทศันคติมาก ทศันคตินอ้ย 
4.21 – 5.00 ทศันคติมากท่ีสุด ทศันคตินอ้ยท่ีสุด 

ตารางท่ี 3.5 เกณฑก์ารพิจารณาระดบัคะแนนเฉล่ียค าตอบทศันคติ  
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คะแนนเฉล่ียรวม ระดบั 

0 – 3 มีความตระหนกัในระดบัต ่า 
4 – 7  มีความตระหนกัในระดบัปานกลาง 

8 – 10  มีความตระหนกัในระดบัสูง 
ตารางท่ี 3.6 เกณฑก์ารพิจารณาคะแนนเฉล่ียรวมความตระหนกั 

คะแนนเฉล่ียค าตอบ ระดบั 
0.00 – 0.33 มีความตระหนกัในระดบัต ่า 
0.34 – 0.67 มีความตระหนกัในระดบัปานกลาง 
0.68 – 1.00 มีความตระหนกัในระดบัสูง 

ตารางท่ี 3.7 เกณฑก์ารพิจารณาคะแนนเฉล่ียค าตอบความตระหนกั 

คะแนนเฉล่ียรวม ระดบั 

0 – 4 การมีส่วนร่วมในระดบัต ่า 
5 – 9  การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 

10 – 14  การมีส่วนร่วมระดบัสูง 
ตารางท่ี 3.8 เกณฑก์ารพิจารณาคะแนนเฉล่ียรวมการมีส่วนร่วม 

คะแนนเฉล่ียค าตอบ ระดบั 

0.00 – 0.66 การมีส่วนร่วมในระดบัต ่า 
0.67 – 1.33  การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
1.34 – 2.00  การมีส่วนร่วมระดบัสูง 

ตารางท่ี 3.9 เกณฑก์ารพิจารณาคะแนนเฉล่ียค าตอบการมีส่วนร่วม 

คะแนนเฉล่ียรวม ระดบั 
10 – 16 พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัต ่า 
17 – 23 พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง 
24 - 30 พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูง 

ตารางท่ี 3.10 เกณฑก์ารพิจารณาคะแนนเฉล่ียรวมดา้นพฤติกรรม 
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คะแนนเฉล่ียค าตอบ ระดบั 
1.00 – 1.67 พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัต ่า 
1.68 – 2.33 พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง 
2.34 – 3.00 พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูง 

ตารางท่ี 3.11 เกณฑก์ารพิจารณาคะแนนเฉล่ียค าตอบดา้นพฤติกรรม



 
 

 
 

บทที ่4 
 

ผลวเิคราะห์การศึกษา 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรสวนสามพราน สามารถเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 161 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 88.95 (จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 181 คน) จากนั้นน าขอ้มูล
จากแบบสอบถามมาประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซ่ึงความเช่ือมโยง หรือ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีถูกก าหนดไวต้ามกรอบแนวความคิด และสมมติฐาน โดยขอ้มูลท่ีท าการ
วิเคราะห์มีดงัน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.2 ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่าง และความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4.3 ผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เพื่อทราบถึงนโยบาย  และแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรสวนสามพรานต่อการเป็นตน้แบบในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร 
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4.1  ผลการวเิคราะห์จากแบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลพฤติกรรมในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

 เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 
56 
105 

 
34.8 
65.2 

อายุ 

- ไม่เกิน 20 ปี 

- ระหวา่ง 21 – 30 ปี 

- ระหวา่ง 31 – 40 ปี 

- ระหวา่ง 41 – 50 ปี 

- ระหวา่ง 51 – 60 ปี 

- ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป 

 
1 
30 
36 
51 
42 
1 

 
0.6 
18.6 
22.4 
31.7 
26.1 
0.6 

ระดบัการศึกษา 

- ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 

- มธัยมศึกษาตอนตน้ 

- มธัยมศึกษาตอนปลาย / 

ปวช. 
- อนุปริญญา / ปวส. 
- ปริญญาตรี 

- สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
30 
32 
52 
6 
41 

0 

 
18.6 
19.9 
32.3 
3.7 
25.5 

0 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ฝ่าย / แผนก 

- อาหาร / เคร่ืองด่ืม 

- หอ้งพกั 

- สวน 

- บญัชี และการเงิน 

- ริมคลอง 

- ซ่อมบ ารุง 

- บุคคล 

- การขาย และการตลาด 

- ตอ้นรับส่วนหนา้ 

- ผลิตภณัฑ ์

- อรุษยาสปา 

 

40 

31 

18 

21 

8 

8 

3 

16 

6 

8 

2 

 

24.8 

19.3 

11.2 

13.0 

5.0 

5.0 

1.9 

9.9 

3.7 

5.0 

1.2 

ต าแหน่งงาน 

- ผูบ้ริหาร 

- หวัหนา้ฝ่าย / แผนก 

- เจา้หนา้ท่ีฝ่าย / แผนก 

- พนกังาน 

- อ่ืนๆ 

- ไม่ระบุ 

 
4 
23 
14 
115 
3 

2 

 
2.5 
14.3 
8.7 
71.4 
1.9 

1.2 

อายุงาน 

- อายงุานมากท่ีสุด                           41  ปี 
- อายงุานนอ้ยท่ีสุด                            7  วนั 
- อายงุานเฉล่ีย                                   13 ปี 3 เดือน 
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จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างพนกังานภายในบริษทั สวนสามพราน จ ากดั พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 และเป็นเพศชาย จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.8 

ช่วงอายุของกลุ่มตวัอย่างท่ีพบมากท่ีสุดคือ ช่วงอายุระหว่าง 41 – 51 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.7 , รองลงมา 51 – 60 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 และนอ้ยท่ีสุดอายุไม่เกิน 20 
ปี และตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการศึกษา ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มากท่ีสุด จ านวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาอยู่ในระดบั ปริญญาตรี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และนอ้ย
ท่ีสุด อยูใ่นระดบั อนุปริญญา / ปวส. จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดบั  

กลุ่มตวัอย่างสังกัดฝ่าย / แผนกท่ีมีมากท่ีสุด คือแผนกอาหาร และเคร่ืองด่ืม จ านวน 40 คน                         
คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมา แผนกห้องพกั จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และน้อยท่ีสุด 
แผนกอรุษยาสปา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งพนกังาน จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมา 
เป็นหัวหนา้ฝ่าย / แผนก จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และเจา้หนา้ท่ีฝ่าย / แผนก จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอยา่งมีอายงุานนอ้ยท่ีสุด 7 วนั และอายงุานมากท่ีสุด 41 ปี คิดเป็นอายงุานเฉล่ีย  13 ปี   
3 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



55 

ส่วนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจท่ัวไปเกีย่วกบัปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ �̅� 

1. ขยะเป็นส่วนหน่ึงในตน้เหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีท าใหเ้กิดอากาศเสีย 
น ้าเสีย แหล่งพาหะน าโรค เหตุร าคาญ และทศันียภาพท่ีเส่ือมโทรม  

157 
(97.5) 

4 
(2.5) 

0.98 
สูง 

2. การก าจดัขยะโดยการเผากลางแจง้เป็นวิธีการก าจดัท่ีไม่เหมาะสม 
นอกจากจะก่อมลพิษทางอากาศแลว้ ยงัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  

159 
(98.8) 

2 
(1.2) 

0.99 
สูง 

3. การขยายตวัทางดา้นสังคมเมืองตามการเพิ่มขึ้นของประชากร การพฒันา
เศรษฐกิจ และเทคโนโลย ีท าใหมี้การบริโภคท่ีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลใหเ้กิดขยะ
มูลฝอยท่ีเพิ่มมากขึ้น  

153 
(95.0) 

8 
(5.0) 

0.95 
สูง 

4. ขยะมูลฝอยสามารถแยกออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ มูลฝอยทัว่ไป มูลฝอย
ยอ่ยสลาย มูลฝอยท่ียงัใชไ้ด ้มูลฝอยอนัตราย  

153 
(95.0) 

8 
(5.0) 

0.95 
สูง 

5. ในหลายจงัหวดัของประเทศไทย พบวา่ มีปริมาณการตกคา้งของขยะมูล
ฝอยจ านวนมากท่ีอยู่ในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีด าเนินการไม่ถูกตอ้ง  

154 
(95.7) 

7 
(4.3) 

0.96 
สูง 

6. แหล่งก าเนิดน ้าเสียมี 2 ลกัษณะคือ แหล่งน ้าเสียท่ีจุดก าเนิดท่ีแน่นอน และ
แหล่งน ้าเสียท่ีมีจุดก าเนิดท่ีไม่แน่นอน  

142 
(88.2) 

19 
(11.8) 

0.88 
สูง 

7. นอกจากปัญหาน ้าเสียแลว้ ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน ้า
เพื่อใชท้ าการเกษตรในฤดูแลง้ดว้ย  

155 
(96.3) 

6 
(3.7) 

0.96 
สูง 

8. นอกจากน ้าเสียท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนแลว้ ยงัมีปัญหา
น ้าเสียท่ีเกิดจากการท าเกษตรกรรมท่ีมีการใชปุ๋้ยเคมี และสารก าจดัศตัรูพืช
ท าใหป้นเป้ือนลงสู่ดิน และแหล่งน ้าธรรมชาติ  

159 
(98.8) 

2 
(1.2) 

0.99 
สูง 

9. ระดบัน ้าทะเลท่ีสูงขึ้นเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
อากาศซ่ึงมีผลต่อการด ารงชีวิตของชุมชนชายฝ่ัง เช่น การลุกล ้าของน ้าเคม็
ส่งผลใหผ้ลผลิตทางการเกษตรลดลงเป็นตน้  

139 
(86.3) 

22 
(13.7) 

0.86 
สูง 

10. แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
ไดแ้ก่ แหล่งก าเนิดจากยานพาหนะ และแหล่งก าเนิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  

137 
(85.1) 

24 
(14.9) 

0.85 
สูง 

11. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดินทาง
หายใจ  

142 
(88.2) 

19 
(11.8) 

0.88 
สูง 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

จากการศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายใน
สวนสามพราน พบว่า บุคลากรภายในสวนสามพรานส่วนใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัสูง ซ่ึงมี
คะแนนเฉล่ียรวม เท่ากับ 0.93  โดยค าถามเป็นแบบเชิงบวกทั้งหมด ในขอ้ค าถามท่ีมีการตอบถูกมาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ ค  าถาม “ การก าจดัขยะโดยการเผากลางแจง้เป็นวิธีการก าจดัท่ีไม่เหมาะสม นอกจากจะก่อ
มลพิษทางอากาศแลว้ ยงัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ” และ “ นอกจากน ้าเสียท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 
และชุมชนแลว้ ยงัมีปัญหาน ้ าเสียท่ีเกิดจากการท าเกษตรกรรมท่ีมีการใชปุ้๋ ยเคมี และสารก าจดัศตัรูพืช
ท าใหป้นเป้ือนลงสู่ดิน และแหล่งน ้าธรรมชาติ ” รองลงมาคือค าถาม “ ขยะเป็นส่วนหน่ึงในตน้เหตุของ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีท าให้เกิดอากาศเสีย น ้ าเสีย แหล่งพาหะน าโรค เหตุร าคาญ และทศันียภาพท่ีเส่ือม
โทรม ”  และค าถามท่ีมีการตอบถูกนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ค  าถาม “ ปัญหาการสะสมของฝุ่ นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน ในประเทศไทยส่วนหน่ึงเป็นผลกระทบมาจากการท่ีสภาพอากาศเปล่ียนแปลงไปท า
ให้เกิดภาวะสภาพอากาศน่ิงจึงท าให้ปริมาณการสะสมของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิน
มาตรฐาน ” คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 0.99, 0.99, 0.98 และ0.83 ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงทั้งหมด 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ �̅� 

12. ปัญหาการสะสมของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในประเทศไทย
ส่วนหน่ึงเป็นผลกระทบมาจากการท่ีสภาพอากาศเปล่ียนแปลงไปท าใหเ้กิด
ภาวะสภาพอากาศน่ิงจึงท าใหป้ริมาณการสะสมของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน เกินมาตรฐาน  

133 
(82.6) 

28 
(17.4) 

0.83 
สูง 

13. มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการการเผาไหมข้องเช้ือเพลิง มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
เช้ือเพลิงท่ีเป็นของแขง็ เช้ือเพลิงท่ีเป็นของเหลว และเช้ือเพลิงท่ีเป็นก๊าซ  

154 
(95.7) 

7 
(4.3) 

0.96 
สูง 

14. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเป็นปัญหามลพิษทางอากาศท่ีมีมา
นานแลว้ ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลจากยวดยาน
พาหนะ การเผาไหมใ้นท่ีโล่งแจง้ และการก่อสร้างขนาดใหญ่ในสภาวะท่ี
อากาศปิด  

152 
(94.4) 

9 
(5.6) 

0.94 
สูง 

15. หลอดไฟท่ีใหแ้สงสวา่งภายในบา้น หรือสถานประกอบการควรเลือกใช้
หลอดไฟประเภท LED เพราะนอกจากจะใหแ้สงสวา่งท่ีคงท่ีแลว้ยงักินไฟ
นอ้ยกวา่หลอดไฟตะเกียบ  

147 
(91.3) 

14 
(8.7) 

0.91 
สูง 

คะแนนเฉล่ียรวม 0.93 
สูง 
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ส่วนที่ 3  การรับรู้ข่าวสารสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ข่าวสารสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนั 

จากการศึกษาความสนใจการรับรู้ข่าวสารสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัของบุคลากร 
สวนสามพราน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการรับรู้ข่าวสารสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม 
จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4 โดยช่องทางในการรับทราบข่าวสารสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม
ส่วนใหญ่ จะรับทราบทางโทรทศัน์ จ านวน 83.9 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9 รองลงมา ทางเวบ็ไซด์ / 
ส่ือสังคมออนไลน์ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7   และ ทางหนงัสือพิมพ ์จ านวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.5 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

ค าถาม จ านวน ร้อยละ 
ท่านมีความสนใจท่ีจะรับทราบขอ้มูลข่าวสารสถานการส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
- สนใจ 152 94.4 

- ไม่สนใจ 9 5.6 

ช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั 
- แผน่พบั 21 13.0 

- โปสเตอร์ 22 13.7 

- หนงัสือพิมพ ์ 70 43.5 

- วารสาร / ส่ิงพิมพ ์ 30 18.6 

- โทรทศัน์ 135 83.9 

- นิทรรศการ 13 8.1 

- การประชุมวิชาการ / สัมมนา 41 25.5 

- วิทย ุ/ เสียงตามสาย 41 25.5 

- เวบ็ไซด ์/ ส่ือสังคมออนไลน์ 109 67.7 

- แหล่งอ่ืนๆ 2 1.2 
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ส่วนท่ี 4 ทัศนคติในการสร้างแนวคิดการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ค าถาม เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

�̅� 

1. การด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น 
คือการด าเนินชีวิตประจ าวนัอย่างมีจิตส านึก และ
มีความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั 

92 
(57.1) 

67 
(41.6) 

2 
(1.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.56 
มากท่ีสุด 

2. ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในประเทศทุกคนมีสิทธิ
เท่าเทียมกนัในการใชป้ระโยชน์ ดงันั้นเราจะใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นเท่าไหร่ก็ได้
ตราบเท่าท่ีทรัพยากรเหล่านั้นยงัมีอยู่ 

18 
(11.2) 

42 
(26.1) 

22 
(13.7) 

41 
(25.5) 

38 
(23.6) 

3.24 
ปานกลาง 

3. การใชป้ระโยชน์จากของเสียท่ีเกิดขึ้ภายหลงั
การด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัถือเป็นการ
ช่วยลดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มทางหน่ึง 

46 
(28.6) 

 

96 
(59.6) 

18 
(11.2) 

1 
(0.6) 

0 
(0) 

4.16 
มาก 

4. หากมีความจ าเป็นตอ้งใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ท าจาก
พลาสติกควรเลือกใชผ้ลิตภณัฑจ์ากพลาสติกท่ี
สามารถใชซ้ ้ าไดห้ลายคร้ัง หรือพลาสติกท่ี
สามารถน าไปรีไซเคิลได ้

88 
(54.7) 

 

66 
(41.0) 

6 
(3.7) 

0 
(0) 

1 
(0.6) 

4.49 
มากท่ีสุด 

 

5. แหล่งพลงังานทางเลือกมีอยู่หลากหลาย
รูปแบบ แต่การท่ีจะเลือกใชแ้หล่งพลงังาน
ทางเลือกใดนั้นควรท่ีจะค านึงถึงความเหมาะสม 
ความคุม้ค่าในการลงทุน และปริมาณผลผลิตท่ี
ได ้

59 
(36.6) 

81 
(50.3) 

 

16 
(9.9) 

2 
(1.2) 

3 
(1.9) 

4.18 
มาก 

 

6. การปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนพกักลางวนั 15 
นาที เป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยในการประหยดั
พลงังาน 

73 
(45.3) 

71 
(44.1) 

12 
(7.5) 

4 
(2.5) 

1 
(0.6) 

4.31 
มากท่ีสุด 

7. สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มบนสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์หรือสินคา้
นั้น ๆ 

20 
(12.4) 

46 
(28.6) 

37 
(23.0) 

42 
(26.1) 

16 
(9.9) 

2.92 
ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ทศันคติในการสร้างแนวคิดการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

จากการศึกษาทศันคติในการสร้างแนวคิดการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรสวน
สามพราน พบว่า ในภาพรวมบุคลากรภายในสวนสามพรานมีทศันคติมากในการสร้างแนวคิดในการ
ด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียรวม เท่ากบั 4.01 โดยค าถามท่ีมีทศันคติมากท่ีสุด 
คือ “การท าเกษตรอินทรีย ์เป็นการท าการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” รองลงมา คือ “การด าเนิน
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น คือการด าเนินชีวิตประจ าวนัอย่างมีจิตส านึก และมีความรับผิดชอบ 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั” และ “หากมีความจ าเป็นตอ้งใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจาก
พลาสติกควรเลือกใชผ้ลิตภณัฑจ์ากพลาสติกท่ีสามารถใชซ้ ้ าไดห้ลายคร้ัง หรือพลาสติกท่ีสามารถน าไป
รีไซเคิลได”้ โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ี 4.58 , 4.56 และ4.49 ตามล าดบั 

 

ค าถาม เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

�̅� 

8. การบ าบดั หรือการน าของเสียไปก าจดัอยา่ง
ถูกวิธีไม่ใชก้ารจดัการของเสียท่ีตน้เหตุ แต่เรา
ควรจะบริโภค หรือใชท้รัพยากรอยา่ง
พอเหมาะเพื่อท่ีจะไดไ้ม่เกิดของเสีย 

56 
(34.8) 

85 
(52.8) 

13 
(8.1) 

 

7 
(4.3) 

 

0 
(0) 

4.18 
มาก 

9. การวางแผนก่อนการเดินทางเป็นวิธีการหน่ึง
ท่ีช่วยประหยดัเช้ือเพลิงท่ีใชก้บัยานพาหนะ 

78 
(48.4) 

77 
(47.8) 

4 
(2.5) 

0 
(0) 

2 
(1.2) 

4.42 
มากท่ีสุด 

10. ผลิตภณัฑ ์/ สินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรอง
เก่ียวกบัความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหายาก 
และราคาสูงจึงท าใหไ้ม่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์/ 
สินคา้ ประเภทน้ี 

21 
(13.0)             

62 
(38.5) 

39 
(24.2) 

31 
(19.3) 

8 
(5.0) 

2.64 
ปานกลาง 

 

11. การท าเกษตรอินทรีย ์เป็นการท าการเกษตร
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

99 
(61.5) 

56 
(34.8) 

6 
(3.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.58 
มากท่ีสุด 

12. การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มาจากกระบวนการ 
รีไซเคิล เป็นการช่วยลดภาระของโลกในการ
สะสมขยะ 

79 
(49.1) 

71 
(44.1) 

10 
(6.2) 

1 
(0.6) 

0 
(0) 

4.42 
มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ียรวม 
 4.01 

มาก 
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ส่วนท่ี 5  ความตระหนักในการสร้างแนวคิดในการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใช่ ไม่ใช่ �̅� 

1. การคดัแยกขยะสามารถช่วยในการลดปริมาณขยะได ้ 151 

(93.8) 
10 

(6.2) 

0.94 

สูง 

2. ของเสียจากครัวเรือนบางอยา่ง เช่น เศษอาหาร น ้าซกัผา้ สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได ้

157 
(97.5) 

4 
(2.5) 

0.98 

สูง 

3. การรองน ้าใส่ถงัน ้าจากก๊อกน ้าท่ีค่อย ๆ หยดช่วยในการประหยดัน ้า 130 
(80.7) 

31 
(19.3) 

0.81 

สูง 

4. เราควรหันมาใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีเคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑสี์เขียว / 
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

152 
(94.4) 

9 
(5.6) 

0.94 

สูง 

5. เราควรหันมาใชป่ิ้นโต แทนถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร เพื่อเป็น
การลดขยะพลาสติก และลดความเส่ียงจากการรับสารพิษจากถุงพลาสติก
เม่ือโดนความร้อน หรือน ้ามนัจากอาหาร 

155 
(96.3) 

6 
(3.7) 

0.96 

สูง 

6. การใชท้รัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยูอ่ยา่งรู้คุณค่า เป็นการใชท้รัพยากรท่ี
ก่อใหเ้กิดความยัง่ยนื  

161 
(100) 

0 
(0) 

1.00 

สูง 

7. เราควรปลูกฝัง และสร้างความตระหนกัต่อการใชท้รัพยากรพื้นฐาน 
เช่น น ้า และไฟฟ้า โดยเร่ิมตน้จากตนเอง และสมาชิกในครอบครัวก่อน 

159 
(98.8) 

2 
(1.2) 

0.99 

สูง 

8. เราควรหันมาใชก้ารขนส่งสาธารณะใหม้ากขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหา
การจราจรท่ีหนาแน่น และการเกิดมลภาวะทางอากาศท่ีมีสาเหตุมาจาก
การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงจากรถยนต ์

148 
(91.9) 

13 
(8.1) 

0.92 

สูง 

9. พลาสติกเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน ดงันั้นจึงควร ลด 
ละ เลิก การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพลาสติกท่ีสามารถใชไ้ดเ้พียงคร้ัง
เดียว 

154 
(95.7) 

7 
(4.3) 

0.96 

สูง 

10. การด าเนินชีวิตประจ าวนัสามารถสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้
หากเรามีการบริโภคท่ีฟุ่ มเฟือย  

149 
(92.5) 

12 
(7.5) 

0.92 

สูง 

คะแนนเฉล่ียรวม 0.94 

ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ความตระหนกัในการสร้างแนวคิดในการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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จากการศึกษาความตระหนกัในการสร้างแนวคิดการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของ
บุคลากรสวนสามพราน พบว่า บุคลากรภายในสวนสามพรานมีความตระหนกัในระดับสูงในการ
สร้างแนวคิดในการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียรวม เท่ากบั 0.94 โดย
ค าถามท่ีมีความตระหนักสูงท่ีสุด คือ “การใช้ทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างรู้คุณค่า เป็นการใช้
ทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดความยัง่ยืน” รองลงมา คือ “เราควรปลูกฝัง และสร้างความตระหนกัต่อการ
ใชท้รัพยากรพื้นฐาน เช่น น ้า และไฟฟ้า โดยเร่ิมตน้จากตนเอง และสมาชิกในครอบครัวก่อน” และ
ค าถามท่ีมีความตระหนักท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ “การรองน ้ าใส่ถงัน ้ าจากก๊อกน ้ าท่ีค่อยๆ 
หยดช่วยในการประหยดัน ้ า” โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ี 1.00 , 0.99 และ0.81 ตามล าดับ ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัสูงทั้งหมด 

 
ส่วนท่ี 6  การก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์การก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

จากการศึกษาการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ บุคลากรส่วนใหญ่ รับทราบถึง
การมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 99.4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการรับทราบนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของสวนสามพราน
หรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

- มี 160 99.4 

- ไม่มี 1 0.6 
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ส่วนท่ี 7  การสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรภายในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์การสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากรภายในองคก์ร 

จากการศึกษาการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรของสวนสามพรานในการสร้างแนวคิดการ
ด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ประเด็นท่ีสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรส่วนใหญ่ คือ 
นโยบายท่ีชดัเจนขององคก์ร จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9 รองลงมา คือ การด าเนินชีวิตท า
เป็นประจ าอยู่แลว้ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 และประเด็นท่ีสร้างแรงจูงใจนอ้ยท่ีสุด คือ 
ตน้แบบจากบุคคลส าคญั / มีช่ือเสียง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 

การสร้างแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม  

จ านวน 

- ค่าตอบแทน 38 

(23.6) 
- นโยบายท่ีชดัเจนของบริษทั 112 

(69.9) 
- ตวัช้ีวดั / กิจกรรม / แนวทางท่ีชดัเจน 48 

(29.8) 
- กระแสสังคมท่ีหนัมาใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 82 

(50.9) 
- การด าเนินชีวิตท าเป็นประจ าอยูแ่ลว้ 84 

(52.2) 
- ตน้แบบจากบุคคลส าคญั / มีช่ือเสียง 22 

(13.7) 
- ครอบครัว / เพื่อน / ผูบ้งัคบับญัชา 81 

(50.3) 
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ส่วนท่ี 8  การสร้างการมีส่วนร่วมให้กบับุคลากรภายในองค์กร 

ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์การสร้างการมีส่วนร่วมใหก้บับุคลากรภายในองคก์ร 

ค าถาม มีส่วน
ร่วม 
 (2) 

ไม่มี 
ส่วนร่วม  

(0) 

ไม่
แน่ใจ 
(1) 

�̅� 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการรับทราบ / รับรู้ เก่ียวกบันโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหารหรือไม่ 

154 
(95.7) 

 

4 
(2.5) 

3 
(1.9) 

1.93 
สูง 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น และการเสนอแนะต่อ
หวัหนา้ฝ่าย / แผนกเพื่อเสนอต่อผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 

116 
(72.0) 

27 
(16.8) 

18 
(11.2) 

 

1.66 
สูง 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษา / หารือ เก่ียวกบันโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ เพื่อเป็นแนวทางเสนอต่อผูบ้ริหารในการ
ก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ในเร่ืองการด าเนิน
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 

105 
(65.2) 

38 
(23.6) 

18 
(11.2) 

 

1.42 
สูง 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการใหค้วามร่วมมือ ในการก าหนดนโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 

139 
(86.3) 

16 
(9.9) 

6 
(3.7) 

1.76 
สูง 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินการก าหนดนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

120 
(74.5) 

27 
(16.8) 

14 
(8.7) 

1.58 
สูง 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ / ตรวจสอบ / ทบทวน การ
ก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ในเร่ืองการด าเนิน
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

83 
(51.6) 

49 
(30.4) 

29 
(18.0) 

 

1.21 
ปาน
กลาง 

7. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มภายใน
องคก์ร เพื่อช่วยในการผลกัดนัใหเ้กิดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทัฯ ในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
หรือไม่ 

89 
(55.3) 

 

52 
(32.3) 

 

20 
(12.4) 

 

1.23 
ปาน
กลาง 

คะแนนเฉล่ียรวม 1.54 
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จากการศึกษาการสร้างการมีส่วนร่วมให้กบับุคลากรสวนสามพรานในการก าหนดนโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร พบวา่ สวนสามพรานมีการสร้างการมีส่วนร่วมใหก้บับุคลากรในระดบั
ท่ีสูง ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียรวม เท่ากบั 1.54 โดยค าถามการสร้างการมีส่วนร่วมท่ีมีคะแนนเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ “ท่านมีส่วนร่วมในการรับทราบ / รับรู้ เก่ียวกบันโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ใน
เร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหารหรือไม่” รองลงมา คือ “ท่านมี
ส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ ในการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ในเร่ืองการ
ด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่” และค าถามการสร้างการมีส่วนร่วมท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด คือ “ท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ / ตรวจสอบ / ทบทวน การก าหนดนโยบายด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
หรือไม่” โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ี 1.93 , 1.76 และ1.21 ตามล าดบั 

 

ส่วนท่ี 9  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 
 

ค าถาม ปฏิบัติ
ทุกคร้ัง 

(3) 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 

(2) 

ไม่เคย
ปฏิบัติเลย 

(1) 

�̅� 

1. ท่านใชป่ิ้นโต หรือภาชนะท่ีสามารถใชซ้ ้าไดใ้น
การใส่อาหาร 

64 

(39.8) 
94 

(58.4) 
3 

(1.9) 

2.38 

สูง 

2. ท่านพกแกว้น ้าส่วนตวัเพื่อใชใ้ส่น ้าแทนการใช้
แกว้พลาสติกท่ีใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 

113 

(70.2) 
42 

(26.1) 
6 

(3.7) 

2.66 

สูง 

3. ท่านปิดไฟ และเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังเม่ือไม่
มีใครอยูใ่นห้องท างาน หรือในบา้น 

133 

(82.6) 
24 

(14.9) 
4 

(2.5) 

2.80 

สูง 

4. ท่านจะตกัอาหารแต่พอรับประทาน และไม่
รับประทานอาหารใหเ้หลือทิ้ง 

127 

(78.9) 
32 

(19.9) 
2 

(1.2) 

2.78 

สูง 

5. ท่านใชป้ระโยชน์จากน ้าซกัผา้ น ้าลา้งจาน ดว้ย
การน าไปรดน ้าตน้ไม ้

68 

(42.2) 
76 

(47.2) 
17 

(10.6) 

2.32 

ปาน
กลาง 
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 ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

จากการศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรสวนสามพราน 
พบว่า บุคลากรสวนสามพรานมีพฤติกรรมในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ีสูง 
ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียรวม เท่ากับ 2.47 โดยค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ “ท่านปิดไฟ และเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังเม่ือไม่มีใครอยู่
ในห้องท างาน หรือในบา้น” รองลงมา คือ “ท่านคดัแยกขยะเวลาท่ีทิ้งขยะในท่ีท างานของท่าน” 
และค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
คือ “ท่านใชผ้ลิตภณัฑชี์วภาพท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในการช าระลา้ง เช่น การใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ
ในการลา้งท่อน ้าทิ้งแทนการใชส้ารเคมี” โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ี 2.80 , 2.79 และ2.05 ตามล าดบั 

 

ค าถาม ปฏิบัติ
ทุกคร้ัง 

(3) 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 

(2) 

ไม่เคย
ปฏิบัติเลย 

(1) 

�̅� 

6. ท่านใชผ้ลิตภณัฑชี์วภาพท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในการช าระลา้ง เช่น การใชน้ ้าหมกั
ชีวภาพในการลา้งท่อน ้าทิ้งแทนการใชส้ารเคมี 

40 

(24.8) 
89 

(55.3) 
32 

(19.9) 

2.05 

ปานกลาง 

7. ท่านคดัแยกขยะเวลาท่ีทิ้งขยะในท่ีท างานของ
ท่าน 

131 

(81.4) 
27 

(16.8) 
3 

(1.9) 

2.79 

สูง 

8. ท่านเลือกใชห้ลอดไฟ LED แทนการใช้
หลอดไฟตะเกียบ 

97 

(60.2) 
57 

(35.4) 
7 

(4.3) 

2.56 

สูง 

9. ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์/ สินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมาย
ท่ีเก่ียวกบัความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

52 

(32.3) 
102 

(63.4) 
7 

(4.3) 

2.28 

ปานกลาง 

10. ท่านปลูกฝัง และเสริมสร้างลกัษณะนิสัยใน
การด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใหก้บัคน
ในครอบครัว 

86 

(53.4) 
71 

(44.1) 
4 

(2.5) 

2.08 

ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.47 

สูง 
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4.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ี
แตกต่างกนั 
H0 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่แตกต่างกนั 
H1 : บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานระหวา่งบุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ได้ผลการทดสอบทางสถิติคือ  ยอมรับสมมติฐาน H0 นั่นคือ 
บุคลากรท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-Value > 0.05)   
 
สมมติฐานท่ี 2 บุคลากรท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ี
แตกต่างกนั 
H0 : บุคลากรท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีไม่
แตกต่างกนั 
H1 : บุคลากรท่ีมีช่วงอายแุตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานระหวา่งบุคลากรท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ไดผ้ลการทดสอบทางสถิติคือ  ปฏิเสธสมมติฐาน H0 นัน่คือ 
บุคลากรท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกัน
อยา่งนอ้ย 1 คู่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-Value < 0.05)  โดยคู่ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
ช่วงอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี และช่วงอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี  

 
สมมติฐานท่ี 3 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
H0 : บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไม่แตกต่างกนั 
H1 : บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
แตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานระหว่างบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ไดผ้ลการทดสอบทางสถิติคือ  ปฏิเสธสมมติฐาน 
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H0 นั่นคือ บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-Value < 0.05)  โดยคู่
ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีทั้งหมด 2 คู่ ได้แก่ ระดับต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น กับ ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. และระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ กบั ระดบัปริญญาตรี 

 
สมมติฐานท่ี 4 บุคลากรท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีแตกต่างกนั 
H0 : บุคลากรท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกันมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่
แตกต่างกนั 
H1 : บุคลากรท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานระหว่างบุคลากรท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ไดผ้ลการทดสอบทางสถิติคือ  ยอมรับสมมติฐาน H0 นัน่คือ 
บุคลากรท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่แตกต่าง
กนั มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-Value > 0.05)   

 
สมมติฐานท่ี 5 บุคลากรท่ีอยู่ในแต่ละฝ่าย / แผนกแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
H0 : บุคลากรท่ีอยู่ในแต่ละฝ่าย / แผนกแตกต่างกันมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่แตกต่างกนั 
H1 : บุคลากรท่ีอยู่ในแต่ละฝ่าย / แผนกแตกต่างกันมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานระหว่างบุคลากรท่ีอยู่ในแต่ละฝ่าย / แผนกแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ได้ผลการทดสอบทางสถิติคือ ปฏิเสธ
สมมติฐาน H0 นัน่คือ บุคลากรท่ีมีอยู่ในแต่ละฝ่าย / แผนกแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-Value < 
0.05)  โดยฝ่าย / แผนกท่ีแตกต่างกนั จ านวน 10 ฝ่าย มีทั้งหมด 13 คู่ ไดแ้ก่ ฝ่ายอาหาร/เคร่ืองด่ืม กบั 
ฝ่ายสวน , ฝ่ายอาหาร/เคร่ืองด่ืม กบั ฝ่ายซ่อมบ ารุง , ฝ่ายหอ้งพกั กบั ฝ่ายซ่อมบ ารุง , ฝ่ายหอ้งพกั กบั 
ฝ่ายตอ้นรับส่วนหนา้ , ฝ่ายสวน กบั ฝ่ายบญัชี/การเงิน , ฝ่ายสวน กบั ฝ่ายซ่อมบ ารุง , ฝ่ายสวน กบั 
ฝ่ายบุคคล , ฝ่ายสวน กบั ฝ่ายการขาย/การตลาด , ฝ่ายสวน กบั ฝ่ายตอ้นรับส่วนหน้า , ฝ่ายบญัชี/
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การเงิน กับ ฝ่ายซ่อมบ ารุง , ฝ่ายริมคลอง กับ ฝ่ายซ่อมบ ารุง , ฝ่ายซ่อมบ ารุง กับ ฝ่ายการขาย/
การตลาด และฝ่ายซ่อมบ ารุง กบั ฝ่ายผลิตภณัฑ์ 

 
สมมติฐานท่ี 6 อายุงานของบุคลากรมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 
H0 : อายุงานของบุคลากรไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
ของบุคลากรภายในองคก์ร  
H1 : อายุงานของบุคลากรมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของ
บุคลากรภายในองคก์ร 
 จากการทดสอบสมมติฐานระหว่างอายุงานของบุคลากรมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของบุคลากรภายในองค์กรได้ผลการทดสอบทางสถิติคือ  
ปฏิเสธ H0 นั่นคือ อายุงานของบุคลากรมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-Value < 0.05) โดย
มีค่า r = 0.198 มีความสัมพนัธ์ทางบวก ระดบัความสัมพนัธ์ต ่ามาก 
 
สมมติฐานท่ี 7 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 
H0 : ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร  
H1 : ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 

จากการทดสอบสมมติฐานระหว่างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมของบุคลากรมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์รไดผ้ล
การทดสอบทางสถิติคือ  ปฏิเสธ H0 นัน่คือ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์รอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p-Value < 0.05) โดยมีค่า r = 0.244 มีความสัมพันธ์ทางบวก 
ระดบัความสัมพนัธ์ต ่ามาก 
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สมมติฐานท่ี 8 ทศันคติในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 
H0 : ทัศนคติในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร  
H1 : ทศันคติในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 

จากการทดสอบสมมติฐานระหว่างทัศนคติในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์รไดผ้ล
การทดสอบทางสถิติคือ  ปฏิเสธ H0 นั่นคือ ทศันคติในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์รอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-Value < 0.05) โดยมีค่า r = 0.168 มีความสัมพันธ์ทางบวก 
ระดบัความสัมพนัธ์ต ่ามาก 
 
สมมติฐานท่ี 9 ความตระหนักในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 
H0 : ความตระหนกัในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร  
H1 : ความตระหนักในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 

จากการทดสอบสมมติฐานความตระหนักในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์รไดผ้ล
การทดสอบทางสถิติคือ  ปฏิเสธ H0 นั่นคือ ความตระหนักในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของบุคลากร
ภายในองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 (p-Value < 0.05) โดยมีค่า  r = 0.375 มี
ความสัมพนัธ์ทางบวก ระดบัความสัมพนัธ์ต ่า 

 
สมมติฐานท่ี 10 การสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 
H0 : การสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร  
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H1 : การสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์ร 

จากการทดสอบสมมติฐานการสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์รไดผ้ล
การทดสอบทางสถิติคือ  ปฏิเสธ H0 นั่นคือ การสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้าน
ส่ิงแวดล้อมมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของบุคลากร
ภายในองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-Value < 0.05) โดยมีค่า  r = 0.340 มี
ความสัมพนัธ์ทางบวก ระดบัความสัมพนัธ์ต ่า 
 
4.3  ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

ผูอ้  านวยการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความยัง่ยืน เพื่อทราบถึงนโยบาย และแนวทางการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของบุคลากรสวนสามพรานต่อการเป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร 

4.3.1 นโยบายท่ีเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม และการปฏิบัติตนให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ทางสวนสามพรานมีนโยบายการเลิกใช้สารเคมีท่ีใช้ในการเกษตรภายในสวนสามพราน

อย่างเด็ดขาด โดยเลือกใชว้ิธีการท าการเกษตรอินทรียแ์ทน และไดมี้การขอรับรองมาตรฐานการท า
เกษตรอินทรียใ์นระดบัสากล ( IFOAM ) นโยบายการด าเนินการดา้นพลงังาน การใชห้ลกั 3Rs มา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร เช่น การคดัแยกขยะ เป็นตน้ ภายในสวนสามพราน การท าโครงการ Food 
Waste Prevention ซ่ึงแบ่งแหล่งท่ีมาจากการเกิดขยะเศษอาหารท่ีเกิดจากการบริโภค เป็น 2 แหล่ง 
คือ จากการบริการท่ีเกิดจากการตัดแต่งเพื่อการประกอบอาหาร และจากการบริโภคท่ีเกิดจาก
บุคลากรภายในสวนสามพราน และผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการภายในสวนสามพราน 

4.3.2 การส่งเสริม / การสร้างแรงจูงใจ / การเข้าถึง และการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้พนักงาน
ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม และการปฏิบัติตนให้เป็นมิตรต่อบริษัทฯ 

ทางสวนสามพรานมีการจัดท าบอร์ดบริเวณด้านหน้าร้านค้าสวสัดิการพนักงานเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ นโยบาย โครงการ รวมถึงความรู้ต่างๆในการสร้างความตระหนกัในการด ารงชีวิต
เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ป้ายนโยบายการด าเนินการดา้นพลงังาน การประชาสัมพนัธ์
การลดใช้ถุงพลาสติกของร้านค้าสวสัดิการ ค าปฏิญาณเพื่อลดขยะจากอาหาร ป้ายบอกเลิก
พฤติกรรมท่ีสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ นอกจากน้ีทางสวนสามพรานยงัมีโครงการ 
Food Lovers เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตกัอาหารแต่พอรับประทานเพื่อลดขยะท่ีเกิดจากการบริโภค 
และมีการแสตมป์สัญลกัษณ์ในการน าไปแลกของรางวลั เพื่อเป็นแรงจูงใจใหก้บับุคลากร 
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4.3.3 ปัญหา และอุปสรรคท่ีมีผลต่อการส่งเสริมพนักงาน 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในช่วงแรกๆท่ีมีการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ บุคลากรในทุก
ภาคส่วนจะตอ้งมีการเก็บขอ้มูล และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงเป็นการ
เพิ่มการท างานให้กับบุคลากรแต่เม่ือได้ปฏิบัติไปเร่ือย ๆ และมีการปรับตัวได้แล้ว บุคลากรก็
สามารถด าเนินชีวิตในแบบท่ีลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างเป็นปกติ เช่น การตกัอาหารแต่
พอรับประทาน ไม่ใชถุ้งพลาสติก การคดัแยกขยะเวลาทิ้ง เป็นตน้ 

4.3.4 การร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ และชุมชน 
- TCEB (Thailand Convention and Exhibition Bureau ) ผูใ้ห้การสนับสนุนทุนในการท า

โครงการ Food Waste Prevention  
- สสส. (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ) ผูใ้หก้ารสนบัสนุนทุนในการ

ท าโครงการเกษตรอินทรีย ์การส่งเสริมการท าการเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมีในพื้นท่ีอ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม และความร่วมมือในการท าโครงการอาหารปลอดภยั โดยมีชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้คียง 
และเกษตรกรของโครงการสามพรานโมเดลเขา้ร่วมโครงการ 



 
 

 
 

บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

5.1  สรุปผลการวิจัย 
งานวิจยั เร่ือง “ตน้แบบการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรสวนสามพราน” 

นั้น ศึกษาเก่ียวกบัความส าเร็จของสวนสามพรานท่ีมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการด ารงชีวิตท่ีลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และการเป็นตน้แบบในการน าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รอ่ืนต่อไป 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการคดัเลือกแบบโควตา และบงัเอิญโดยกลุ่มตวัอยา่งจะ
ถูกจ าแนกตามฝ่ายท่ีก าหนด ซ่ึงมีทั้งหมด 11 ฝ่าย คือ ฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ฝ่ายหอ้งพกั ฝ่ายสวน 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน ฝ่ายริมคลอง ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการขายและการตลาด ฝ่ายตอ้นรับ
ส่วนหน้า ฝ่ายผลิตภณัฑ์ และฝ่ายอรุษยาสปา จากนั้นท าการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญจนครบตาม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ก าหนดไว ้โดยข้อมูลท่ีได้มาจะท าการวิเคราะห์โดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) เพื่อค านวณหาความถ่ี (Frequency) , ค่าร้อยละ (Percentage) , ค่าเฉล่ีย
(Mean) การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่าง (t-Test / F-Test) ท่ีระดับนัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และการทดสอบความสัมพนัธ์ (Correlation) ระหว่างตวัแปร คือ พฤติกรรม และปัจจยัท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  มีผลการวิเคราะห์ดงัน้ี 

5.1.1  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรสวนสามพราน  
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน คิดเป็น ร้อยละ 65.2 ช่วงอายุของกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีพบมากท่ีสุดคือ ช่วงอายุระหว่าง 41- 51 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.7 ระดบั
การศึกษาท่ีพบมากท่ีสุดอยูใ่นระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จ านวน 52 คน คิดเป็น ร้อยละ 
32.3 สังกดัฝ่าย / แผนกท่ีมีมากท่ีสุดคือฝ่ายอาหาร และเคร่ืองด่ืม จ านวน 40 คน คิดเป็น  ร้อยละ 
24.8 ต าแหน่งของพนกังานส่วนใหญ่อยูใ่นต าแหน่งพนกังาน จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 
และกลุ่มตวัอยา่งมีอายงุานเฉล่ีย 13 ปี 3 เดือน 

5.1.2  พฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของบุคลากรสวนสามพราน 
บุคลากรสวนสามพรานมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมใน

ระดบัสูง โดยคะแนนเฉล่ียรวม เท่ากบั 2.47 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายขอ้ทั้งหมด 10 ขอ้ 
พบว่า มี 7 ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีสูง และอีก 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ประเด็น การใช้ผลิตภณัฑ์
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ชีวภาพในการช าระลา้ง , การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์/ สินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมายเก่ียวกบัความเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และการปลูกฝัง และเสริมสร้างลกัษณะนิสัยในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มใหก้บัคนในครอบครัว อยูใ่นระดบัคะแนนเฉล่ียปานกลาง 

5.1.3  คะแนนเฉลีย่ของปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรสวนสามพรานอยู่ใน

ระดบัสูง คะแนนเฉล่ียรวม เท่ากบั 0.93 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายขอ้ทั้งหมด 15 ขอ้ พบวา่ 
ค าถามทั้ง 15 ขอ้อยูใ่นระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีสูงทั้งหมด 

ดา้นการรับรู้ข่าวสารสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสนใจ จ านวน 
152 คิดเป็นร้อยละ 94.4 โดยช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม
ส่วนใหญ่ คือโทรทศัน์ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9  

ดา้นทศันคติในการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดับมากโดยคะแนน
เฉล่ียรวม เท่ากบั 4.01 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายขอ้ทั้งหมด 12 ขอ้ พบว่า มี 6 ขอ้ท่ีอยู่ใน
ระดบัคะแนนเฉล่ียทศันคติมากท่ีสุดในเชิงบวกมี 3 ขอ้ ท่ีอยูใ่นระดบัคะแนนเฉล่ียทศันคติมาก
ในเชิงบวก และมี 3 ขอ้ ท่ีอยู่ในระดบัคะแนนเฉล่ียทศันคติปานกลางในเชิงลบ ไดแ้ก่ประเด็น 
ประเด็นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าไหร่ก็ไดต้ราบเท่าท่ี
ทรัพยากรเหล่านั้นยงัมีอยู่ , สัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มบนสินคา้ หรือ
ผลิตภณัฑ์ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ หรือสินคา้นั้น ๆ และผลิตภณัฑ์ / 
สินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองเก่ียวกบัความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหายาก และราคาสูงจึงท าให้
ไม่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์/ สินคา้ ประเภทน้ี  

ด้านความตระหนักในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับสูง โดย
คะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั 0.94 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายขอ้ทั้งหมด 10 ขอ้ พบวา่ ค าถามทั้ง 
10 ขอ้อยูใ่นระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีสูงทั้งหมด 

ด้านการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดลอ้มบุคลากรส่วนใหญ่รับทราบถึงการมีอยู่ของ
นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 99.4  

ดา้นประเด็นท่ีสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรส่วนใหญ่คือ นโยบายท่ีชดัเจนขององค์กร 
จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9  

ดา้นการสร้างการมีส่วนร่วมให้กบับุคลากรสวนสามพรานในการก าหนดนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รอยูใ่นระดบัสูง คะแนนเฉล่ียรวม เท่ากบั 1.54 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ีย
รายขอ้ทั้งหมด 7 ขอ้ พบวา่ มี 5 ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีสูง และอีก 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ประเด็น 
“การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ / ตรวจสอบ / ทบทวน การก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
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ขององคก์รในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง” และ
ประเด็น “การมีส่วนร่วมในการประเมินประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร เพื่อช่วยในการ
ผลักดันให้เกิดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กรในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม” อยูใ่นระดบัคะแนนเฉล่ียปานกลาง 

ด้านพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรสวนสามพราน 
พบว่า พฤติกรรมในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรสวนสามพรานอยู่ใน
ระดบัสูง คะแนนเฉล่ียรวม เท่ากบั 2.47 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายขอ้ทั้งหมด 10 ขอ้ พบวา่ 
มี 7 ขอ้ ท่ีอยูใ่นระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีสูง และอีก 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ประเด็น “การใชผ้ลิตภณัฑชี์วภาพ
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในการช าระล้าง” ประเด็น “การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ / สินค้าท่ีมี
เคร่ืองหมายท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม” และประเด็น “การปลูกฝัง และ
เสริมสร้างลกัษณะนิสัยในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้กบัคนในครอบครัว” มี
คะแนนเฉล่ียในอยูใ่นระดบัปานกลาง  

5.1.4  ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของบุคลากร 
บุคลากรท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี

แตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-Value < 0.05)  โดยคู่ช่วงอายุท่ี
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ช่วงอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี และช่วงอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี 

บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-Value < 0.05)  
โดยคู่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีทั้งหมด 2 คู่ ไดแ้ก่ ระดบัต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ กบั 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. และระดับต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น กับระดับ       
ปริญญาตรี 

บุคลากรท่ีสังกดัในแต่ละฝ่าย / แผนกท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัอย่างนอ้ย 1 คู่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-Value < 
0.05) โดยคู่ฝ่าย / แผนกท่ีแตกต่างกนัมีทั้งหมด 13 คู่ ไดแ้ก่ ฝ่ายอาหาร/เคร่ืองด่ืม - ฝ่ายสวน , 
ฝ่ายอาหาร/เคร่ืองด่ืม - ฝ่ายซ่อมบ ารุง , ฝ่ายห้องพกั - ฝ่ายซ่อมบ ารุง , ฝ่ายห้องพกั - ฝ่าย
ตอ้นรับส่วนหนา้ , ฝ่ายสวน - ฝ่ายบญัชี/การเงิน , ฝ่ายสวน - ฝ่ายซ่อมบ ารุง , ฝ่ายสวน - ฝ่าย
บุคคล , ฝ่ายสวน - ฝ่ายการตลาด , ฝ่ายสวน - ฝ่ายตอ้นรับส่วนหนา้ , ฝ่ายบญัชี/การเงิน - ฝ่าย
ซ่อมบ ารุง , ฝ่ายริมคลอง - ฝ่ายซ่อมบ ารุง , ฝ่ายซ่อมบ ารุง - ฝ่ายการขาย/การตลาด และฝ่าย
ซ่อมบ ารุง - ฝ่ายผลิตภณัฑ ์
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ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

อายุงานของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองค์กรอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p-Value < 
0.05)  

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองค์กรอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (p-Value < 0.05) 

ทศันคติในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองค์กรอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (p-Value < 0.05) 

ความตระหนกัในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (p-Value < 0.05) 

การสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในองคก์รอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p-Value < 0.05) 

 
5.2  อภิปรายผล 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเม่ือพิจารณา
จากการผลวิเคราะห์ สามารถแบ่งปัจจยัดังกล่าวไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ปัจจยัส่วนบุคคล  และปัจจยัท่ี
ส่งเสริมต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม สามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ช่วง
อาย ุ, การศึกษา , สังกดัฝ่าย / แผนก และอายงุาน จากการศึกษาเม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยั
ส่วนบุคคลซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พบว่า ช่วงอายุท่ีมี
พฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด คือช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ในส่วน
ของระดับการศึกษาท่ีพบว่ามีพฤติกรรมในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด คือ 
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ ส่วนสังกดัฝ่าย / แผนกท่ีพบวา่มีพฤติกรรมการด ารงชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด คือ แผนกสวน และอายุงานของบุคลากร มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในเชิงบวก ทั้งน้ีหากวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
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ผลต่อการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด คือ สังกัดฝ่าย / แผนก โดยแผนกสวนมี
คะแนนเฉล่ียท่ีสูงสุด (27.72) ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากบุคลากรแผนกสวนเป็นผูป้ฏิบติังานท่ีมีความ
ความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มโดยตรง เช่น การดูแลพนัธุ์พืชในระบบอินทรีย ์การท าน ้าหมกัชีวภาพ 
การคดัแยกขยะ เป็นตน้ ซ่ึงการท าหนา้ท่ีเหล่าน้ีอาจท าให้บุคลากรในแผนกสวนมีความเขา้ใจ และมี
ความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้มีพฤติกรรมในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาก
ท่ีสุด 

ปัจจยัส่งเสริมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
ความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ ความตระหนกั และการสร้างการมีส่วนร่วม โดยปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีเม่ือ
ดูจากผลวิเคราะห์แลว้ มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีส่งเสริมในดา้นพฤติกรรมในตวั
บุคคล สามารถอภิปรายผล ดงัน้ี 

พฤติกรรมในตวับุคคลท่ีแสดงออกมาส่วนใหญ่มีพื้นฐานท่ีมาจากความรู้ และทศันคติ  
(ศิพล ร่ืนใจชน,2549 : 20)  โดยความรู้ความเขา้ใจทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มของบุคลากร
สวนสาม-พรานอยู่ในระดับสูง และในส่วนทัศนคติท่ีเก่ียวกับการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวมมีทศันคติในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาก แต่หากเม่ือพิจารณา
รายประเด็น จะพบว่า ทศันคติท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสัญลกัษณ์
แสดงถึงความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ราคา และการมีอยูท่ ัว่ไปตามทอ้งตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เน่ืองจาก ผลิตภณัฑ ์หรือสินคา้ท่ีมีสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัยงั
ไม่เป็นท่ีแพร่หลายท าให้หาซ้ือยาก และมีราคาท่ีสูงกว่าสินคา้ประเภทเดียวกนั ท าให้ทศันคติของ
บุคลากรในประเด็นดงักล่าวอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ความตระหนัก มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเน่ืองจาก ความตระหนักเกิดจากการสะสม
ของความรู้แลว้ก่อให้เกิดเป็นความลุ่มลึกชดัแจง้ เกิดเป็นความตระหนัก น าไปสู่การกระท า และ
กลายเป็นการแสดงออกของพฤติกรรม (Good,1973 : 54 อา้งถึงใน ดวงฤดี กิตติจารุดุล,2557 : 11) 
จากทฤษฎีท่ีกล่าวมานั้น นอกจากการสะสมของความรู้ท่ีน าสู่ความตระหนักแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ
ร่วมกนั เช่น การรับรู้ ประสบการณ์ ความเอาใจใส่ และการเล็งเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีรับรู้ เป็นตน้ โดย
อา้งอิงจากผลวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมดงักล่าวประกอบไปดว้ย อาย ุ, ระดบัการศึกษา , สังกดัฝ่าย/แผนก
ของบุคลากร และอายงุาน   

การสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากการมีส่วนร่วมเกิดจาก
จิตใจท่ีตอ้งการเขา้ร่วม ในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เพื่อให้เกิดผลต่อความตอ้งการของกลุ่มคนท่ี
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สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตทางสังคม (สุธี วรประดิษฐ์ ,2553 อา้งถึงใน วิษณุ หยกจินดา,2557 : 9) จาก
แนวคิดท่ีกล่าวมานั้นการสร้างการมีส่วนร่วมจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งเสริมให้บุคลากรภายในสวน
สามพรานมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ภายในองคก์รซ่ึงน าไปสู่การตดัสินใจ และการก าหนดแนวทางท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้น ท าให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  เชิงนโยบาย 
5.3.1.1  ควรมีการขยายขอบข่าย แนวทางการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มสู่

ภายนอกองคก์ร เช่น ชุมชนรอบขา้ง (บา้น วดั โรงเรียน และภาคอุตสาหกรรม) กลุ่มเครือข่าย
เกษตรกร เป็นตน้ 

5.3.1.2  มีการพฒันาองค์ความรู้ในแนวทางการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
อย่างต่อเน่ือง โดยอาจพิจารณาจากการประเมินในประเด็นท่ียงัไม่เคยน าไปปฏิบติั หรือใน
ประเด็นท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีการต่อยอดเพื่อพฒันา หรือปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
แนวทางการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยอาจอาศยัการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การประเมิน และการแสดงความคิดเห็นในการท่ีจะพฒันา หรือปรับปรุงแกไ้ข 

5.3.1.3  น าเอาผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรในองค์กรมาประยุกต์ใช้ในการจดัท าคู่มือ หรือนโยบาย เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์รต่อไป 

5.3.2  เชิงปฏิบัติการ 
5.3.2.1  การรณรงค์ และการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับบุคลากรภายในองค์กร เช่น 

การสอนให้พนกังานรู้จกัการคดัแยก และลดการเกิดขยะ , การสนบัสนุนให้บุคลากรหันมา
ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการจัดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจ และ
เสริมสร้างทศันคติท่ีดีในการด ารงชีวิตท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

5.3.2.2  การเผยแพร่แนวทางการเป็นต้นแบบของการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ เวทีเสวนา การสัมมนาวิชาการ กลุ่ม
เครือข่ายเกษตรกร ชุมชนขา้งเคียง สถานศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจ และให้
ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม 
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5.3.2.3  มีการพิจารณาการมอบรางวลั ยกย่อง เชิดชู บุคคล หน่วยงาน หรือองคก์รท่ีมี
หลกั หรือแนวทางในการด าเนินชีวิต การบริหารจดัการองค์กรท่ีช่วยลดผลกระทบท่ีเกิด
ขึ้นกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นรูปธรรม   

 
 

 
 
 



 
 

 
 

โมเดลปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 

 
 

พฤติกรรมการด ารงชีวติท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

ปัจจยัส่วนบุคคล

อายุ

ระดบัการศึกษา

สงักดั ฝ่าย / แผนก

อายงุาน

ปัจจยัส่งเสริม

ความรู้/ความเขา้ใจ

ทศันคติ

ความตระหนกั

การมีส่วนร่วม

- การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติท่ีดีในการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยการส่ือสาร ในระดบัสังกดั ฝ่าย/แผนก อยา่งต่อเน่ือง 

- การสร้างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และความตระหนกัผา่นการท ากิจกรรมท่ี
สอดแทรกวิถีการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

- การสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และ
เป็นแนวปฏิบติัท่ีบุคลากรภายในองคก์รสามารถท าได้ 

- การติดตามผลจากการท ากิจกรรม หรือการปฏิบติัตามนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง 

แนวทางการปฏิบติั 

ภาพท่ี 5.1โมเดลปัจจยัท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

                                                                                                   หมายเลขแบบสอบถาม    
แบบสอบถาม 

การเป็นตน้แบบการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสริมสร้าง การสร้างความตระหนกั และการ
สนบัสนุนให้บคุลากรภายในองคก์รมีแนวการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
แบบสอบถามน้ี มี ...... ส่วน 9 หนา้ ประกอบไปดว้ย  
1. ขอ้มูลส่วนบุคคล                                      
 2. ค  าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในปัจจบุนั 
3. ค  าถามเก่ียวกบัข่าวสารสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั       
4. ค  าถามเก่ียวกบัทศันคติการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
5. ค าถามความตระหนกัการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
6. ค  าถามเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร 
7. ค  าถามเก่ียวกบัการสร้างแรงจูงใจให้กบับุคลากรภายในองคก์ร 
8. ค  าถามเก่ียวกบัการสร้างการมีส่วนร่วมให้กบับคุลากรภายในองคก์ร 
9. ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนที ่1 ข้อมลูส่วนบุคคล 
- เพศ 
  ชาย     หญิง 

- อายุ 
  ไม่เกิน 20 ปี     ระหว่าง 21 – 30 ปี    ระหว่าง 31 – 40 ปี 
  ระหว่าง 41 – 50 ปี    ระหว่าง 51 – 60 ปี    ตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป 

- ระดับการศึกษา 
  ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้   มธัยมศึกษาตอนตน้    มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
  อนุปริญญา / ปวส.    ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 

- ฝ่าย / แผนก 
  อาหาร / เคร่ืองด่ืม    ห้องพกั    สวน   
  บญัชี และการเงิน    ริมคลอง    ซ่อมบ ารุง   
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  บุคคล     การขาย และการตลาด   ตอ้นรับส่วนหนา้   
  ผลิตภณัฑ์     โยธา    อรุษยาสปา   

- ต าแหน่ง 
  ผูบ้ริหาร     หวัหนา้ฝ่าย / แผนก   เจา้หนา้ท่ีฝ่าย / แผนก   
  พนกังาน     อื่นๆ ระบุ ................................................................ 

- อายุงาน    ..................... ปี 
 
ส่วนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจท่ัวไปเกี่ยวกับปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน 

 
ค าถามความรู้ความเขา้ใจทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในปัจจบุนั ใช่ ไม่ใช่ 

1. ขยะเป็นส่วนหน่ึงในตน้เหตขุองปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีท าให้เกิดอากาศเสีย น ้าเสีย แหล่งพาหะน า
โรค เหตุร าคาญ และทศันียภาพท่ีเส่ือมโทรม  

  

2. การก าจดัขยะโดยการเผากลางแจง้เป็นวิธีการก าจดัท่ีไม่เหมาะสม นอกจากจะก่อมลพิษทาง
อากาศแลว้ ยงัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

  

3. การขยายตวัทางดา้นสังคมเมืองตามการเพ่ิมขึ้นของประชากร การพฒันาเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี ท าให้มีการบริโภคท่ีเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

  

4. ขยะมูลฝอยสามารถแยกออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ มูลฝอยทัว่ไป มูลฝอยยอ่ยสลาย มูลฝอยท่ียงั
ใชไ้ด ้มูลฝอยอนัตราย 

  

5. ในหลายจงัหวดัของประเทศไทย พบว่า มีปริมาณการตกคา้งของขยะมูลฝอยจ านวนมากท่ีอยูใ่น
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีด าเนินการไม่ถูกตอ้ง 

  

6. แหล่งก าเนิดน ้าเสียมี 2 ลกัษณะคือ แหล่งน ้าเสียท่ีจดุก าเนิดท่ีแน่นอน และแหล่งน ้าเสียท่ีมีจุด
ก าเนิดท่ีไม่แน่นอน 

  

7. นอกจากปัญหาน ้าเสียแลว้ ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าเพ่ือใชท้  าการเกษตรในฤดู
แลง้ดว้ย 

  

8. นอกจากน ้าเสียท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนแลว้ ยงัมีปัญหาน ้าเสียท่ีเกิดจากการท า
เกษตรกรรมท่ีมีการใชปุ้๋ ยเคมี และสารก าจดัศตัรูพืชท าให้ปนเป้ือนลงสู่ดิน และแหล่งน ้าธรรมชาติ 

  

9. ระดบัน ้าทะเลท่ีสูงขึ้นเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศซ่ึงมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของชุมชนชายฝ่ัง เช่น การรุกกล ้าของน ้าเคม็ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเป็นตน้ 

  

10. แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของประเทศไทยแบง่เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ แหล่งก าเนิดจาก
ยานพาหนะ และแหล่งก าเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

  

11. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดินทางหายใจ   
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ค าถามความรู้ความเขา้ใจทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในปัจจบุนั ใช่ ไม่ใช่ 
12. ปัญหาการสะสมของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในประเทศไทยส่วนหน่ึงเป็น
ผลกระทบมาจากการท่ีสภาพอากาศเปล่ียนแปลงไปท าให้เกิดภาวะสภาพอากาศน่ิงจึงท าใหป้ริมาณ
การสะสมของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกินมาตรฐาน 

  

13. มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการการเผาไหมข้องเช้ือเพลิง มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ เช้ือเพลิงท่ีเป็นของแขง็ 
เช้ือเพลิงท่ีเป็นของเหลว และเช้ือเพลิงท่ีเป็นก๊าซ 

  

14. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เป็นปัญหามลพิษทางอากาศท่ีมีมานานแลว้ ซ่ึงสาเหตุหลกั
เกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลจากยวดยานพาหนะ การเผาไหมใ้นท่ีโล่งแจง้ และการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ในสภาวะท่ีอากาศปิด 

  

15. หลอดไฟท่ีให้แสงสว่างภายในบา้น หรือสถานประกอบการควรเลือกใชห้ลอดไฟประเภท LED 
เพราะนอกจากจะให้แสงสว่างท่ีคงท่ีแลว้ยงัประหยดัไฟมากกว่าหลอดไฟตะเกียบ 

  

ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน 
- ท่านมีความสนใจท่ีจะรับทราบขอ้มูลข่าวสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
  สนใจ        ไม่สนใจ 

- ช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มในปัจจบุนั ( สามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ) 
  แผน่พบั    โปสเตอร์    หนงัสือพิมพ ์                       
  วารสาร / ส่ิงพิมพ ์   โทรทศัน ์    นิทรรศการ   
  การประชุมวิชาการ / สัมมนา         วิทย ุ/ เสียงตามสาย 
  เวบ็ไซด ์/ ส่ือสังคมออนไลน ์          แหล่งอื่นๆ ระบุ.................................................... 
 
ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติในการสร้างแนวคิดในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ทศันคติในการสร้างแนวคิดในการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

เห็นดว้ย
อยา่งย่ิง 

เห็นดว้ย   ไม่              
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งย่ิง 

1. การด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น คือการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัอยา่งมีจิตส านึก และมีความรับผิดชอบ โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั 

     

2. ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในประเทศทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัใน
การใชป้ระโยชน์ ดงันั้นเราจะใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากร
เหล่านั้นเท่าไหร่ก็ไดต้ราบเท่าท่ีทรัพยากรเหล่านั้นยงัมีอยู ่

     

3. การใชป้ระโยชน์จากของเสียท่ีเกิดขึ้นภายหลงัการด าเนิน
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัถือเป็นการช่วยลดมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทางหน่ึง 
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ทศันคติในการสร้างแนวคิดในการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 เห็นดว้ย
อยา่งย่ิง 

เห็นดว้ย ไม่              
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย
อยา่งย่ิง 

4. หากมีความจ าเป็นตอ้งใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ท าจากพลาสติกควร
เลือกใชผ้ลิตภณัฑจ์ากพลาสติกท่ีสามารถใชซ้ ้าไดห้ลายคร้ัง หรือ
พลาสติกท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลได ้

     

5. แหล่งพลงังานทางเลือกมีอยูห่ลากหลายรูปแบบ แต่การท่ีจะ
เลือกใชแ้หล่งพลงังานทางเลือกใดนั้นควรท่ีจะค านึงถึงความ
เหมาะสม ความคุม้ค่าในการลงทนุ และปริมาณผลผลิตท่ีได ้

     

6. การปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนพกักลางวนั 15 นาที เป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีช่วยในการประหยดัพลงังาน 

     

7. สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มบน
สินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ไม่มีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์หรือสินคา้นั้น ๆ 

     

8. การบ าบดั หรือการน าของเสียไปก าจดัอยา่งถูกวิธีไม่ใชก้าร
จดัการของเสียท่ีตน้เหตุ แต่เราควรจะบริโภค หรือใชท้รัพยากร
อยา่งพอเหมาะเพื่อท่ีจะไดไ้ม่เกิดของเสีย 

     

9. การวางแผนก่อนการเดินทางเป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยประหยดั
เช้ือเพลิงท่ีใชก้บัยานพาหนะ 

     

10. ผลิตภณัฑ ์/ สินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองเก่ียวกบัความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหายาก และราคาสูงจึงท าให้ไม่เลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์/ สินคา้ ประเภทน้ี 

     

11. การท าเกษตรอนิทรีย ์เป็นการท าการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

     

12. การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มาจากกระบวนการรีไซเคิล เป็นการช่วยลด
ภาระของโลกในการสะสมขยะ 
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ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับความตระหนักในการสร้างแนวคิดในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

ความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใช่ ไม่ใช่ 
1. การคดัแยกขยะสามารถช่วยในการลดปริมาณขยะได ้   
2. ของเสียจากครัวเรือนบางอยา่ง เช่น เศษอาหาร น ้าซกัผา้ สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้   
3. การรองน ้าใส่ถงัน ้าจากก๊อกน ้าท่ีค่อย ๆ หยดช่วยในการประหยดัน ้า   
4. เราควรหนัมาใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีเคร่ืองหมายรับรองผลิตภณัฑสี์เขยีว / ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

  

5. เราควรหนัมาใชป่ิ้นโต แทนถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร เพ่ือเป็นการลดขยะพลาสติก 
และลดความเส่ียงจากการรับสารพิษจากถุงพลาสติกเม่ือโดนความร้อน หรือน ้ามนัจาก
อาหาร 

  

6. การใชท้รัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยูอ่ยา่งรู้คุณค่า เป็นการใชท้รัพยากรท่ีก่อใหเ้กิดความยัง่ยืน    
7. เราควรปลูกฝัง และสร้างความตระหนกัต่อการใชท้รัพยากรพ้ืนฐาน เช่น น ้า และไฟฟ้า 
โดยเร่ิมตน้จากตนเอง และสมาชิกในครอบครัวก่อน 

  

8. เราควรหนัมาใชก้ารขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นเพ่ือช่วยลดปัญหาการจราจรท่ีหนาแน่น 
และการเกิดมลภาวะทางอากาศท่ีมีสาเหตุมาจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงจากรถยนต ์

  

9. พลาสติกเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ดงันั้นจึงควร ลด ละ เลิก การใช้
ผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพลาสติกท่ีสามารถใชไ้ดเ้พียงคร้ังเดียว 

  

10. การด าเนินชีวิตประจ าวนัสามารถสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้หากเรามีการบริโภค
ท่ีฟุ่ มเฟือย  

  

 
ส่วนที่ 6 ค าถามเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมในองค์กร 
- สวนสามพรานมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
 มี  (ระบุพอสังเขป)………………………………………………………………………………….. 
 ไม่มี 

ส่วนที่ 7 ค าถามเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรภายในองค์กร 

- ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อท่านในการท่ีจะด าเนินชีวิตท่ีเป็นต่อส่ิงแวดลอ้ม (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 ค่าตอบแทน       นโยบายท่ีชดัเจนของบริษทั 

 ตวัช้ีวดั / กิจกรรม / แนวทางท่ีชดัเจน    กระแสสังคมท่ีหนัมาใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

 การด าเนินชีวิตท าเป็นประจ าอยูแ่ลว้    ตน้แบบจากบคุคลส าคญั / มีช่ือเสียง 

 ครอบครัว / เพื่อน / ผูบ้งัคบับญัชา     

 อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนท่ี 8 ค าถามเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับบุคลากรภายในองค์กร  

ประเด็นการมีส่วนร่วม มีส่วน
ร่วม 

ไม่มีส่วน
ร่วม 

ไม่
แน่ใจ 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการรับทราบ / รับรู้ เก่ียวกบันโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัฯ ในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหาร
หรือไม่ 

   

2. ท่านมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น และการเสนอแนะต่อหวัหนา้ฝ่าย / 
แผนกเพ่ือเสนอต่อผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 
ในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 

   

3. ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษา / หารือ เก่ียวกบันโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
บริษทัฯ เพ่ือเป็นแนวทางเสนอตอ่ผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทัฯ ในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 

   

4. ท่านมีส่วนร่วมในการใหค้วามร่วมมือ ในการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทัฯ ในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 

   

5. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินการก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 
ในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

   

6. ท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ / ตรวจสอบ / ทบทวน การก าหนดนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

   

7. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร เพ่ือช่วยในการ
ผลกัดนัให้เกิดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ในเร่ืองการด าเนินชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
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ส่วนที่ 9 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติั
ทุกคร้ัง 

ปฏิบติั
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบติัเลย 

1. ท่านใชป่ิ้นโต หรือภาชนะท่ีสามารถใชซ้ ้าไดใ้นการใส่อาหาร    
2. ท่านพกแกว้น ้าส่วนตวัเพ่ือใชใ้ส่น ้าแทนการใชแ้กว้พลาสติกท่ีใชค้ร้ังเดียวทิ้ง    
3. ท่านปิดไฟ และเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังเม่ือไม่มีใครอยูใ่นห้องท างาน หรือ
ในบา้น 

   

4. ท่านจะตกัอาหารแต่พอรับประทาน และไม่รับประทานอาหารให้เหลือทิ้ง    
5. ท่านใชป้ระโยชน์จากน ้าซกัผา้ น ้าลา้งจาน ดว้ยการน าไปรดน ้าตน้ไม ้    
6. ท่านใชผ้ลิตภณัฑชี์วภาพท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในการช าระลา้ง เช่น การ
ใชน้ ้าหมกัชีวภาพในการลา้งท่อน ้าทิ้งแทนการใชส้ารเคมี 

   

7. ท่านคดัแยกขยะเวลาท่ีทิ้งขยะในท่ีท างานของท่าน    
8. ท่านเลือกใชห้ลอดไฟ LED แทนการใชห้ลอดไฟตะเกียบ    
9. ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์/ สินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมายท่ีเก่ียวกบัความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

   

10. ท่านปลูกฝัง และเสริมสร้างลกัษณะนิสัยในการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มให้กบัคนในครอบครัว 

   



 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ 

1. ในบริษทัของท่านมีนโยบายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัตนให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
2. ท่านมีการส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานอยา่งไรในการท่ีจะให้พนกังานปฏิบติัตามนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติัตนใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. พนกังานในบริษทัของท่านสามารถเขา้ถึงและมีส่วนร่วมอยา่งไรในนโยบายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ปัญหา และอุปสรรคท่ีมีผลต่อการส่งเสริมพนกังานให้มีการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ปัจจยัใดท่ีจะมีผลต่อการส่งเสริมการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
6. นอกจากภายในบริษทัของท่านเองแลว้ 
6.1 ท่านมีความร่วมมือกบัชุมชน หรือหน่วยงานอื่นหรือไม่  ท่ีจะน าแนวคิดการปฏิบติัตนใหเ้ป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มไปประยกุตใ์ช ้ 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
6.2 ท่านมีวิธีการด าเนินการอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
6.3 ท่านมีแผนท่ีจะน าเอาแนวคิดดงักล่าวไปเผยแพร่หรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางค านวณค่าดชันี IOC 

ประเด็นท่ีตอ้งการวดั 
ขอ้

ค าถาม 

ความสอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

(1)  
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคลอ้ง 

(-1) 
ความรู้ความเขา้ใจ
ทัว่ไปเก่ียวกบัปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
ปัจจุบนั 

1 3 0 0 1 
2 3 0 0 1 
3 3 0 0 1 
4 3 0 0 1 
5 3 0 0 1 
6 3 0 0 1 
7 3 0 0 1 
8 3 0 0 1 
9 3 0 0 1 

10 3 0 0 1 
11 3 0 0 1 
12 3 0 0 1 
13 3 0 0 1 
14 3 0 0 1 
15 3 0 0 1 

  1.00 
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ตารางค านวณค่าดชันี IOC 

ประเด็นท่ีตอ้งการวดั 
ขอ้

ค าถาม 

ความสอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 
(1)  

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่
สอดคลอ้ง 

(-1) 
ทศันคติในการสร้าง
แนวคิดในการด าเนิน
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1 3 0 0 1 
2 3 0 0 1 
3 3 0 0 1 
4 3 0 0 1 
5 2 1 0 0.67 
6 3 0 0 1 
7 2 1 0 0.67 
8 3 0 0 1 
9 3 0 0 1 

10 3 0 0 1 
11 3 0 0 1 
12 3 0 0 1 

  0.94 

 
 

ตารางค านวณค่าดชันี IOC 

ประเด็นท่ีตอ้งการวดั 
ขอ้

ค าถาม 

ความสอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 
(1)  

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่
สอดคลอ้ง 

(-1) 
ความตระหนกัในการ
สร้างแนวคิดในการ
ด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

1 3 0 0 1 
2 2 1 0 0.67 
3 3 0 0 1 
4 3 0 0 1 
5 3 0 0 1 
6 3 0 0 1 
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ตารางค านวณค่าดชันี IOC 

ประเด็นท่ีตอ้งการวดั 
ขอ้

ค าถาม 

ความสอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 
(1)  

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่
สอดคลอ้ง 

(-1) 

การสร้างการมีส่วน
ร่วมใหก้บับุคลากร 
ภายในองคก์ร 

1 3 0 0 1 
2 3 0 0 1 
3 3 0 0 1 
4 3 0 0 1 
5 3 0 0 1 
6 3 0 0 1 
7 3 0 0 1 

  1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางค านวณค่าดชันี IOC 
ประเด็นท่ีตอ้งการวดั 

ขอ้
ค าถาม 

ความสอดคลอ้ง 

สอดคลอ้ง 
(1)  

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่
สอดคลอ้ง 

(-1) 
ความตระหนกัในการ
สร้างแนวคิดในการ
ด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

7 3 0 0 1 
8 3 0 0 1 
9 3 0 0 1 

10 3 0 0 1 
  0.97 
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ตารางค านวณค่าดชันี IOC 

ประเด็นท่ีตอ้งการวดั 
ขอ้

ค าถาม 

ความสอดคลอ้ง 
สอดคลอ้ง 

(1)  
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคลอ้ง 

(-1) 

พฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

1 3 0 0 1 
2 3 0 0 1 
3 3 0 0 1 
4 3 0 0 1 
5 3 0 0 1 
6 3 0 0 1 
7 3 0 0 1 
8 3 0 0 1 
9 3 0 0 1 

10 2 1 0 0.67 
  0.97 
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ภาคผนวก ง 
การทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 

GET 
FILE='C:\Users\HP\Desktop\spss analyze.sav'. 
DATASET NAME DataSet2 WINDOW=FRONT. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P2Q1 P2Q2 P2Q3 P2Q4 P2Q5 P2Q6 P2Q7 P2Q8 P2Q9 P2Q10 P2Q11 P2Q12 P2Q13 P2Q14 P2Q15 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability 
[DataSet2] C:\Users\HP\Desktop\spss analyze.sav 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 93.8 

Excludeda 2 6.3 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.595 15 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

P2Q1 1.0000 .00000 30 
P2Q2 1.0000 .00000 30 
P2Q3 1.0000 .00000 30 
P2Q4 .8667 .34575 30 
P2Q5 .9667 .18257 30 
P2Q6 .8000 .40684 30 
P2Q7 .8333 .37905 30 
P2Q8 .9667 .18257 30 
P2Q9 .8333 .37905 30 
P2Q10 .7333 .44978 30 
P2Q11 .9000 .30513 30 
P2Q12 .9667 .18257 30 
P2Q13 .9000 .30513 30 
P2Q14 .9000 .30513 30 
P2Q15 .9000 .30513 30 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

P2Q1 12.5667 2.806 .000 .598 
P2Q2 12.5667 2.806 .000 .598 
P2Q3 12.5667 2.806 .000 .598 
P2Q4 12.7000 2.355 .312 .561 
P2Q5 12.6000 2.869 -.156 .621 
P2Q6 12.7667 2.185 .378 .544 
P2Q7 12.7333 2.271 .342 .554 
P2Q8 12.6000 2.731 .069 .598 
P2Q9 12.7333 2.271 .342 .554 
P2Q10 12.8333 2.144 .349 .552 
P2Q11 12.6667 2.506 .214 .581 
P2Q12 12.6000 2.662 .185 .586 
P2Q13 12.6667 2.368 .367 .552 
P2Q14 12.6667 2.644 .070 .607 
P2Q15 12.6667 2.299 .447 .536 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

13.5667 2.806 1.67504 15 

DATASET ACTIVATE DataSet2. 
DATASET CLOSE DataSet1. 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P4Q1 P4Q2 P4Q3 P4Q4 P4Q5 P4Q6 P4Q7 P4Q8 P4Q9 P4Q10 P4Q11 P4Q12 /SCALE('ALL VARIABLES') 
ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 93.8 

Excludeda 2 6.3 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.575 12 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

P4Q1 4.5333 .50742 30 
P4Q2 3.8333 1.36668 30 
P4Q3 4.1667 .64772 30 
P4Q4 4.5000 .50855 30 
P4Q5 4.1333 .86037 30 
P4Q6 3.7000 .98786 30 
P4Q7 3.7000 .74971 30 
P4Q8 4.3000 .53498 30 
P4Q9 4.5667 .56832 30 
P4Q10 2.7333 .86834 30 
P4Q11 4.0667 .69149 30 
P4Q12 4.3000 .46609 30 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

P4Q1 44.0000 13.310 .410 .531 
P4Q2 44.7000 13.390 -.017 .667 
P4Q3 44.3667 13.275 .295 .543 
P4Q4 44.0333 13.826 .264 .553 
P4Q5 44.4000 13.214 .181 .567 
P4Q6 44.8333 12.626 .211 .563 
P4Q7 44.8333 13.178 .247 .551 
P4Q8 44.2333 13.633 .295 .547 
P4Q9 43.9667 12.999 .430 .523 
P4Q10 45.8000 12.234 .345 .526 
P4Q11 44.4667 12.464 .439 .512 
P4Q12 44.2333 13.840 .296 .550 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

48.5333 15.085 3.88395 12 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P5Q1 P5Q2 P5Q3 P5Q4 P5Q5 P5Q6 P5Q7 P5Q8 P5Q9 P5Q10 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE /SUMMARY=TOTAL. 
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Reliability 

Warnings 

Scale has zero variance items. 

 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 50.8 

Excludeda 29 49.2 

Total 59 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.517 10 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

P5Q1 .9667 .18257 30 
P5Q2 .9667 .18257 30 
P5Q3 .9333 .25371 30 
P5Q4 .9000 .30513 30 
P5Q5 .9333 .25371 30 
P5Q6 .9667 .18257 30 
P5Q7 .9667 .18257 30 
P5Q8 .9000 .30513 30 
P5Q9 .9000 .30513 30 
P5Q10 1.0000 .00000 30 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

P5Q1 8.4667 .878 .296 .474 
P5Q2 8.4667 .809 .518 .419 
P5Q3 8.5000 .948 .000 .559 
P5Q4 8.5333 .671 .497 .374 
P5Q5 8.5000 .741 .474 .401 
P5Q6 8.4667 1.016 -.100 .563 
P5Q7 8.4667 .878 .296 .474 
P5Q8 8.5333 .809 .201 .502 
P5Q9 8.5333 .878 .072 .551 
P5Q10 8.4333 1.013 .000 .524 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

9.4333 1.013 1.00630 10 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P8Q1 P8Q2 P8Q3 P8Q4 P8Q5 P8Q6 P8Q7 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 93.8 

Excludeda 2 6.3 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.888 7 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

P8Q1 .8000 .40684 30 
P8Q2 .4667 .50742 30 
P8Q3 .3000 .46609 30 
P8Q4 .5333 .50742 30 
P8Q5 .2667 .44978 30 
P8Q6 .2333 .43018 30 
P8Q7 .6333 .49013 30 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

P8Q1 2.4333 5.289 .501 .891 
P8Q2 2.7667 4.599 .706 .869 
P8Q3 2.9333 4.547 .819 .855 
P8Q4 2.7000 4.631 .688 .871 
P8Q5 2.9667 4.585 .833 .854 
P8Q6 3.0000 4.759 .772 .862 
P8Q7 2.6000 5.076 .487 .896 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

3.2333 6.392 2.52823 7 

 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=P9Q1 P9Q2 P9Q3 P9Q4 P9Q5 P9Q6 P9Q7 P9Q8 P9Q9 P9Q10 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE /SUMMARY=TOTAL. 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 93.8 

Excludeda 2 6.3 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.616 10 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

P9Q1 1.8667 .50742 30 
P9Q2 2.1333 .68145 30 
P9Q3 2.8333 .37905 30 
P9Q4 2.7000 .53498 30 
P9Q5 1.7000 .59596 30 
P9Q6 1.5000 .62972 30 
P9Q7 2.5667 .62606 30 
P9Q8 2.6333 .55605 30 
P9Q9 2.2000 .66436 30 
P9Q10 2.4000 .62146 30 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

P9Q1 20.6667 6.368 .422 .564 
P9Q2 20.4000 5.766 .451 .546 
P9Q3 19.7000 7.321 .118 .620 
P9Q4 19.8333 6.213 .453 .555 
P9Q5 20.8333 6.420 .308 .586 
P9Q6 21.0333 6.378 .293 .590 
P9Q7 19.9667 7.206 .032 .650 
P9Q8 19.9000 6.438 .340 .579 
P9Q9 20.3333 6.437 .245 .602 
P9Q10 20.1333 6.533 .247 .601 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

22.5333 7.706 2.77592 10 
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ภาคผนวก จ 
ผลการทดสอบทางสถิติจากแบบสอบถาม 

GET 
  FILE='C:\Users\HP\Desktop\research.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ฝ่าย_แผนก ต าแหน่ง อายุงาน 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\HP\Desktop\research.sav 

 
Statistics 

 เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ฝ่าย_แผนก ต าแหน่ง อายุงาน 

N Valid 161 161 161 161 161 161 

Missing 0 0 0 0 0 0 

 
Frequency Table 

 
เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ชาย 56 34.8 34.8 34.8 

หญิง 105 65.2 65.2 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
อายุ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ระหว่าง 21-30 ปี 31 19.3 19.3 19.3 

ระหว่าง 31-40 ปี 36 22.4 22.4 41.6 

ระหว่าง 41-50 ปี 51 31.7 31.7 73.3 

ระว่าง 51-60 ปี 43 26.7 26.7 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
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ระดับการศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ 30 18.6 18.6 18.6 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 32 19.9 19.9 38.5 

มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 52 32.3 32.3 70.8 

อนุปริญญา / ปวส. 6 3.7 3.7 74.5 

ปริญญาตรี 41 25.5 25.5 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
ฝ่าย_แผนก 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid อาหาร/เคร่ืองด่ืม 40 24.8 24.8 24.8 

ห้องพกั 31 19.3 19.3 44.1 

สวน 18 11.2 11.2 55.3 

บญัชี/การเงิน 21 13.0 13.0 68.3 

ริมคลอง 8 5.0 5.0 73.3 

ซ่อมบ ารุง 8 5.0 5.0 78.3 

บุคคล 3 1.9 1.9 80.1 

การขาย และการตลาด 16 9.9 9.9 90.1 

ตอ้นรับส่วนหนา้ 6 3.7 3.7 93.8 

ผลิตภณัฑ์ 8 5.0 5.0 98.8 

อรุษยาสปา 2 1.2 1.2 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
ต าแหน่ง 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 2 1.2 1.2 1.2 

ผูบ้ริหาร 4 2.5 2.5 3.7 

หวัหนา้ฝ่าย / แผนก 23 14.3 14.3 18.0 

เจา้หนา้ท่ีฝ่าย / แผนก 14 8.7 8.7 26.7 

พนกังาน 115 71.4 71.4 98.1 

อ่ืนๆ 3 1.9 1.9 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
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อายุงาน 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid .00 17 10.6 10.6 10.6 

.02 1 .6 .6 11.2 

.17 1 .6 .6 11.8 

.25 1 .6 .6 12.4 

.67 4 2.5 2.5 14.9 

.83 2 1.2 1.2 16.1 

1.00 8 5.0 5.0 21.1 

2.00 3 1.9 1.9 23.0 

3.00 9 5.6 5.6 28.6 

4.00 6 3.7 3.7 32.3 

5.00 5 3.1 3.1 35.4 

6.00 6 3.7 3.7 39.1 

7.00 6 3.7 3.7 42.9 

8.00 6 3.7 3.7 46.6 

9.00 5 3.1 3.1 49.7 

10.00 5 3.1 3.1 52.8 

11.00 2 1.2 1.2 54.0 

12.00 3 1.9 1.9 55.9 

13.00 5 3.1 3.1 59.0 

14.00 3 1.9 1.9 60.9 

15.00 3 1.9 1.9 62.7 

16.00 1 .6 .6 63.4 

17.00 4 2.5 2.5 65.8 

18.00 5 3.1 3.1 68.9 

19.00 1 .6 .6 69.6 

20.00 4 2.5 2.5 72.0 

21.00 1 .6 .6 72.7 

23.00 2 1.2 1.2 73.9 
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อายุงาน 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 24.00 6 3.7 3.7 77.6 

25.00 3 1.9 1.9 79.5 

28.00 7 4.3 4.3 83.9 

30.00 11 6.8 6.8 90.7 

31.00 3 1.9 1.9 92.5 

33.00 2 1.2 1.2 93.8 

34.00 1 .6 .6 94.4 

35.00 2 1.2 1.2 95.7 

36.00 3 1.9 1.9 97.5 

37.00 1 .6 .6 98.1 

38.00 2 1.2 1.2 99.4 

41.00 1 .6 .6 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
 
FREQUENCIES VARIABLES=P2Q1 P2Q2 P2Q3 P2Q4 P2Q5 P2Q6 P2Q7 P2Q8 P2Q9 P2Q10 P2Q11 P2Q12 P2Q13 P2Q14 
    P2Q15 /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

 

 
Frequency Table 

P2Q1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 4 2.5 2.5 2.5 

YES 157 97.5 97.5 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P2Q2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 2 1.2 1.2 1.2 

YES 159 98.8 98.8 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 

 

Statistics 

 P2Q1 P2Q2 P2Q3 P2Q4 P2Q5 P2Q6 P2Q7 P2Q8 P2Q9 P2Q10 P2Q11 P2Q12 P2Q13 P2Q14 P2Q15 

N Valid 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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P2Q3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 8 5.0 5.0 5.0 

YES 153 95.0 95.0 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P2Q4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 8 5.0 5.0 5.0 

YES 153 95.0 95.0 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P2Q5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 7 4.3 4.3 4.3 

YES 154 95.7 95.7 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P2Q6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 19 11.8 11.8 11.8 

YES 142 88.2 88.2 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P2Q7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 6 3.7 3.7 3.7 

YES 155 96.3 96.3 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P2Q8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 2 1.2 1.2 1.2 

YES 159 98.8 98.8 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
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P2Q9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 22 13.7 13.7 13.7 

YES 139 86.3 86.3 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P2Q10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 24 14.9 14.9 14.9 

YES 137 85.1 85.1 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P2Q11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 19 11.8 11.8 11.8 

YES 142 88.2 88.2 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P2Q12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 28 17.4 17.4 17.4 

YES 133 82.6 82.6 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P2Q13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 7 4.3 4.3 4.3 

YES 154 95.7 95.7 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P2Q14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 9 5.6 5.6 5.6 

YES 152 94.4 94.4 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
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P2Q15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 14 8.7 8.7 8.7 

YES 147 91.3 91.3 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
FREQUENCIES VARIABLES=P3Q1 P3Q2.1 P3Q2.2 P3Q2.3 P3Q2.4 P3Q2.5 P3Q2.6 P3Q2.7 P3Q2.8 P3Q2.9 P3Q2.10 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 

 
Statistics 

 P3Q1 P3Q2.1 P3Q2.2 P3Q2.3 P3Q2.4 P3Q2.5 P3Q2.6 P3Q2.7 P3Q2.8 P3Q2.9 P3Q2.10 

N Valid 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Frequency Table 

 
P3Q1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่สนใจ 9 5.6 5.6 5.6 

สนใจ 152 94.4 94.4 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P3Q2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 140 87.0 87.0 87.0 

เลือก 21 13.0 13.0 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P3Q2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 139 86.3 86.3 86.3 

เลือก 22 13.7 13.7 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
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P3Q2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 91 56.5 56.5 56.5 

เลือก 70 43.5 43.5 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P3Q2.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid เลือก 131 81.4 81.4 81.4 

ไม่เลือก 30 18.6 18.6 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P3Q2.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 26 16.1 16.1 16.1 

เลือก 135 83.9 83.9 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P3Q2.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 148 91.9 91.9 91.9 

เลือก 13 8.1 8.1 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P3Q2.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 120 74.5 74.5 74.5 

ไม่เลือก 41 25.5 25.5 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P3Q2.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 120 74.5 74.5 74.5 

เลือก 41 25.5 25.5 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
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P3Q2.9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 52 32.3 32.3 32.3 

เลือก 109 67.7 67.7 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P3Q2.10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 159 98.8 98.8 98.8 

เลือก 2 1.2 1.2 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
 
FREQUENCIES VARIABLES=P4Q1 P4Q2 P4Q3 P4Q4 P4Q5 P4Q6 P4Q7 P4Q8 P4Q9 P4Q10 P4Q11 P4Q12 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 

Frequencies 

 
Statistics 

 P4Q1 P4Q2 P4Q3 P4Q4 P4Q5 P4Q6 P4Q7 P4Q8 P4Q9 P4Q10 P4Q11 P4Q12 

N Valid 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Frequency Table 
 

P4Q1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 2 1.2 1.2 1.2 

เห็นดว้ย 67 41.6 41.6 42.9 

เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 92 57.1 57.1 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P4Q2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 18 11.2 11.2 11.2 

เห็นดว้ย 42 26.1 26.1 37.3 

ไม่แน่ใจ 22 13.7 13.7 50.9 

ไม่เห็นดว้ย 41 25.5 25.5 76.4 

ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง 38 23.6 23.6 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
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P4Q3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เห็นดว้ย 1 .6 .6 .6 

ไม่แน่ใจ 18 11.2 11.2 11.8 

เห็นดว้ย 96 59.6 59.6 71.4 

เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 46 28.6 28.6 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P4Q4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง 1 .6 .6 .6 

ไม่แน่ใจ 6 3.7 3.7 4.3 

เห็นดว้ย 66 41.0 41.0 45.3 

เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 88 54.7 54.7 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P4Q5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง 3 1.9 1.9 1.9 

ไม่เห็นดว้ย 2 1.2 1.2 3.1 

ไม่แน่ใจ 16 9.9 9.9 13.0 

เห็นดว้ย 81 50.3 50.3 63.4 

เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 59 36.6 36.6 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P4Q6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง 1 .6 .6 .6 

ไม่เห็นดว้ย 4 2.5 2.5 3.1 

ไม่แน่ใจ 12 7.5 7.5 10.6 

เห็นดว้ย 71 44.1 44.1 54.7 

เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 73 45.3 45.3 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
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P4Q7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 20 12.4 12.4 12.4 

เห็นดว้ย 46 28.6 28.6 41.0 

ไม่แน่ใจ 37 23.0 23.0 64.0 

ไม่เห็นดว้ย 42 26.1 26.1 90.1 

ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง 16 9.9 9.9 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P4Q8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เห็นดว้ย 7 4.3 4.3 4.3 

ไม่แน่ใจ 13 8.1 8.1 12.4 

เห็นดว้ย 85 52.8 52.8 65.2 

เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 56 34.8 34.8 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P4Q9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง 2 1.2 1.2 1.2 

ไม่แน่ใจ 4 2.5 2.5 3.7 

เห็นดว้ย 77 47.8 47.8 51.6 

เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 78 48.4 48.4 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P4Q10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 21 13.0 13.0 13.0 

เห็นดว้ย 62 38.5 38.5 51.6 

ไม่แน่ใจ 39 24.2 24.2 75.8 

ไม่เห็นดว้ย 31 19.3 19.3 95.0 

ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิง 8 5.0 5.0 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
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P4Q11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่แน่ใจ 6 3.7 3.7 3.7 

เห็นดว้ย 56 34.8 34.8 38.5 

เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 99 61.5 61.5 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P4Q12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เห็นดว้ย 1 .6 .6 .6 

ไม่แน่ใจ 10 6.2 6.2 6.8 

เห็นดว้ย 71 44.1 44.1 50.9 

เห็นดว้ยอยา่งย่ิง 79 49.1 49.1 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
 

FREQUENCIES VARIABLES=P5Q1 P5Q2 P5Q3 P5Q4 P5Q5 P5Q6 P5Q7 P5Q8 P5Q9 P5Q10 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 

Frequencies 

 

Statistics 

 P5Q1 P5Q2 P5Q3 P5Q4 P5Q5 P5Q6 P5Q7 P5Q8 P5Q9 P5Q10 

N Valid 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Frequency Table 

 

P5Q1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 10 6.2 6.2 6.2 

YES 151 93.8 93.8 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P5Q2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 4 2.5 2.5 2.5 

YES 157 97.5 97.5 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 



115 
 

P5Q3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 31 19.3 19.3 19.3 

YES 130 80.7 80.7 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P5Q4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 9 5.6 5.6 5.6 

YES 152 94.4 94.4 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P5Q5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 6 3.7 3.7 3.7 

YES 155 96.3 96.3 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P5Q6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid YES 161 100.0 100.0 100.0 

 
P5Q7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 2 1.2 1.2 1.2 

YES 159 98.8 98.8 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P5Q8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 13 8.1 8.1 8.1 

YES 148 91.9 91.9 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
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P5Q9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 7 4.3 4.3 4.3 

YES 154 95.7 95.7 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P5Q10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NO 12 7.5 7.5 7.5 

YES 149 92.5 92.5 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
 
FREQUENCIES VARIABLES=P6Q1 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 

Frequencies 
 

Statistics 
P6Q1   

N Valid 161 

Missing 0 

 
P6Q1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่มี 1 .6 .6 .6 

มี 160 99.4 99.4 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
 
FREQUENCIES VARIABLES=P7Q7.1 P7Q7.2 P7Q7.3 P7Q7.4 P7Q7.5 P7Q7.6 P7Q7.7 P7Q7.8 /ORDER=ANALYSIS. 
 

Frequencies 
 

Statistics 

 P7Q7.1 P7Q7.2 P7Q7.3 P7Q7.4 P7Q7.5 P7Q7.6 P7Q7.7 P7Q7.8 

N Valid 161 161 161 161 161 161 161 161 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Frequency Table 
 

P7Q7.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 123 76.4 76.4 76.4 

เลือก 38 23.6 23.6 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P7Q7.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 49 30.4 30.4 30.4 

เลือก 112 69.6 69.6 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P7Q7.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 113 70.2 70.2 70.2 

เลือก 48 29.8 29.8 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P7Q7.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 79 49.1 49.1 49.1 

เลือก 82 50.9 50.9 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P7Q7.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 77 47.8 47.8 47.8 

เลือก 84 52.2 52.2 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P7Q7.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 139 86.3 86.3 86.3 

เลือก 22 13.7 13.7 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
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P7Q7.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 80 49.7 49.7 49.7 

เลือก 81 50.3 50.3 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P7Q7.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เลือก 161 100.0 100.0 100.0 
 
FREQUENCIES VARIABLES=P8Q1 P8Q2 P8Q3 P8Q4 P8Q5 P8Q6 P8Q7 /ORDER=ANALYSIS. 
 

Frequencies 
 

 

 
 
 
 

Frequency Table 
 

P8Q1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่มีส่วนร่วม 4 2.5 2.5 2.5 

ไม่แน่ใจ 3 1.9 1.9 4.3 

มีส่วนร่วม 154 95.7 95.7 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P8Q2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่มีส่วนร่วม 27 16.8 16.8 16.8 

ไม่แน่ใจ 18 11.2 11.2 28.0 

มีส่วนร่วม 116 72.0 72.0 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Statistics 

 P8Q1 P8Q2 P8Q3 P8Q4 P8Q5 P8Q6 P8Q7 

N Valid 161 161 161 161 161 161 161 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 
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P8Q3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่มีส่วนร่วม 38 23.6 23.6 23.6 

ไม่แน่ใจ 18 11.2 11.2 34.8 

มีส่วนร่วม 105 65.2 65.2 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P8Q4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่มีส่วนร่วม 16 9.9 9.9 9.9 

ไม่แน่ใจ 6 3.7 3.7 13.7 

มีส่วนร่วม 139 86.3 86.3 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P8Q5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่มีส่วนร่วม 27 16.8 16.8 16.8 

ไม่แน่ใจ 14 8.7 8.7 25.5 

มีส่วนร่วม 120 74.5 74.5 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P8Q6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่มีส่วนร่วม 49 30.4 30.4 30.4 

ไม่แน่ใจ 29 18.0 18.0 48.4 

มีส่วนร่วม 83 51.6 51.6 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P8Q7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่มีส่วนร่วม 52 32.3 32.3 32.3 

ไม่แน่ใจ 20 12.4 12.4 44.7 

มีส่วนร่วม 89 55.3 55.3 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
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FREQUENCIES VARIABLES=P9Q1 P9Q2 P9Q3 P9Q4 P9Q5 P9Q6 P9Q7 P9Q8 P9Q9 P9Q10 /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 
Statistics 

 P9Q1 P9Q2 P9Q3 P9Q4 P9Q5 P9Q6 P9Q7 P9Q8 P9Q9 P9Q10 

N Valid 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Frequency Table 

 

P9Q1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เคยปฏิบติัเลย 3 1.9 1.9 1.9 

ปฏิบติับางคร้ัง 94 58.4 58.4 60.2 

ปฏิบติัทุกคร้ัง 64 39.8 39.8 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P9Q2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เคยปฏิบติัเลย 6 3.7 3.7 3.7 

ปฏิบติับางคร้ัง 42 26.1 26.1 29.8 

ปฏิบติัทุกคร้ัง 113 70.2 70.2 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P9Q3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เคยปฏิบติัเลย 4 2.5 2.5 2.5 

ปฏิบติับางคร้ัง 24 14.9 14.9 17.4 

ปฏิบติัทุกคร้ัง 133 82.6 82.6 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P9Q4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เคยปฏิบติัเลย 2 1.2 1.2 1.2 

ปฏิบติับางคร้ัง 32 19.9 19.9 21.1 

ปฏิบติัทุกคร้ัง 127 78.9 78.9 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
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P9Q5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เคยปฏิบติัเลย 17 10.6 10.6 10.6 

ปฏิบติับางคร้ัง 76 47.2 47.2 57.8 

ปฏิบติัทุกคร้ัง 68 42.2 42.2 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P9Q6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เคยปฏิบติัเลย 32 19.9 19.9 19.9 

ปฏิบติับางคร้ัง 89 55.3 55.3 75.2 

ปฏิบติัทุกคร้ัง 40 24.8 24.8 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P9Q7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เคยปฏิบติัเลย 3 1.9 1.9 1.9 

ปฏิบติับางคร้ัง 27 16.8 16.8 18.6 

ปฏิบติัทุกคร้ัง 131 81.4 81.4 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P9Q8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เคยปฏิบติัเลย 7 4.3 4.3 4.3 

ปฏิบติับางคร้ัง 57 35.4 35.4 39.8 

ปฏิบติัทุกคร้ัง 97 60.2 60.2 100.0 

Total 161 100.0 100.0  

 
P9Q9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เคยปฏิบติัเลย 7 4.3 4.3 4.3 

ปฏิบติับางคร้ัง 102 63.4 63.4 67.7 

ปฏิบติัทุกคร้ัง 52 32.3 32.3 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
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P9Q10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เคยปฏิบติัเลย 4 2.5 2.5 2.5 

ปฏิบติับางคร้ัง 71 44.1 44.1 46.6 

ปฏิบติัทุกคร้ัง 86 53.4 53.4 100.0 

Total 161 100.0 100.0  
 

T-TEST GROUPS=เพศ(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS /VARIABLES=totalbe /CRITERIA=CI(.95). 
 

T-Test 

 

Group Statistics 

 เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

totalbe ชาย 56 24.55 4.402 .588 

หญิง 105 25.44 2.879 .281 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

totalbe Equal variances 
assumed 

9.818 .002 -1.535 159 .127 -.885 .576 -2.022 .253 

Equal variances 
not assumed 

  -1.357 80.728 .179 -.885 .652 -2.182 .413 

 

ONEWAY totalbe BY อาย ุ
  /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=LSD ALPHA (0.05). 
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Oneway 
 

Descriptives 
totalbe   

 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ระหว่าง 21-30 ปี 31 23.84 3.216 .578 22.66 25.02 18 30 
ระหว่าง 31-40 ปี 36 25.06 2.878 .480 24.08 26.03 18 30 
ระหว่าง 41-50 ปี 51 26.08 2.748 .385 25.31 26.85 20 30 
ระว่าง 51-60 ปี 43 25.00 4.577 .698 23.59 26.41 10 30 
Total 161 25.13 3.497 .276 24.59 25.67 10 30 

 
ANOVA 

totalbe   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 98.492 3 32.831 2.775 .043 
Within Groups 1857.769 157 11.833   
Total 1956.261 160    

 

Post Hoc Tests 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   totalbe   
LSD   

(I) อายุ (J) อาย ุ
Mean Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ระหว่าง 21-30 ปี ระหว่าง 31-40 ปี -1.217 .843 .151 -2.88 .45 

ระหว่าง 41-50 ปี -2.240* .783 .005 -3.79 -.69 

ระว่าง 51-60 ปี -1.161 .810 .154 -2.76 .44 
ระหว่าง 31-40 ปี ระหว่าง 21-30 ปี 1.217 .843 .151 -.45 2.88 

ระหว่าง 41-50 ปี -1.023 .749 .174 -2.50 .46 
ระว่าง 51-60 ปี .056 .777 .943 -1.48 1.59 

ระหว่าง 41-50 ปี ระหว่าง 21-30 ปี 2.240* .783 .005 .69 3.79 
ระหว่าง 31-40 ปี 1.023 .749 .174 -.46 2.50 
ระว่าง 51-60 ปี 1.078 .712 .132 -.33 2.49 

ระว่าง 51-60 ปี ระหว่าง 21-30 ปี 1.161 .810 .154 -.44 2.76 

ระหว่าง 31-40 ปี -.056 .777 .943 -1.59 1.48 

ระหว่าง 41-50 ปี -1.078 .712 .132 -2.49 .33 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Oneway 
 

Descriptives 
totalbe   

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ 30 26.73 2.612 .477 25.76 27.71 22 30 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 32 25.50 3.436 .607 24.26 26.74 17 30 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / 
ปวช. 

52 24.92 3.757 .521 23.88 25.97 10 30 

อนุปริญญา / ปวส. 6 24.33 3.445 1.406 20.72 27.95 21 29 
ปริญญาตรี 41 24.05 3.457 .540 22.96 25.14 18 30 
Total 161 25.13 3.497 .276 24.59 25.67 10 30 

 
ANOVA 

totalbe   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 135.466 4 33.867 2.902 .024 
Within Groups 1820.795 156 11.672   
Total 1956.261 160    

 

Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   totalbe   
LSD   

(I) ระดบัการศึกษา (J) ระดบัการศึกษา 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ต ่ากว่ามธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 1.233 .868 .157 -.48 2.95 

มธัยมศึกษาตอนปลาย / 
ปวช. 

1.810* .783 .022 .26 3.36 

อนุปริญญา / ปวส. 2.400 1.528 .118 -.62 5.42 

ปริญญาตรี 2.685* .821 .001 1.06 4.31 
มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

ต ่ากว่ามธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

-1.233 .868 .157 -2.95 .48 

มธัยมศึกษาตอนปลาย / 
ปวช. 

.577 .768 .453 -.94 2.09 

อนุปริญญา / ปวส. 1.167 1.520 .444 -1.84 4.17 
ปริญญาตรี 1.451 .806 .074 -.14 3.04 
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Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   totalbe   
LSD   

(I) ระดบัการศึกษา (J) ระดบัการศึกษา 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

ต ่ากว่ามธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

-1.810* .783 .022 -3.36 -.26 

มธัยมศึกษาตอนตน้ -.577 .768 .453 -2.09 .94 
อนุปริญญา / ปวส. .590 1.473 .689 -2.32 3.50 
ปริญญาตรี .874 .714 .222 -.54 2.28 

อนุปริญญา / ปวส. ต ่ากว่ามธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

-2.400 1.528 .118 -5.42 .62 

มธัยมศึกษาตอนตน้ -1.167 1.520 .444 -4.17 1.84 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / 
ปวช. 

-.590 1.473 .689 -3.50 2.32 

ปริญญาตรี .285 1.493 .849 -2.67 3.23 
ปริญญาตรี ต ่ากว่ามธัยมศึกษา

ตอนตน้ 
-2.685* .821 .001 -4.31 -1.06 

มธัยมศึกษาตอนตน้ -1.451 .806 .074 -3.04 .14 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / 
ปวช. 

-.874 .714 .222 -2.28 .54 

อนุปริญญา / ปวส. -.285 1.493 .849 -3.23 2.67 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
ONEWAY totalbe BY ฝ่าย_แผนก 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 
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Oneway 

 

ANOVA 
totalbe   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 346.929 10 34.693 3.234 .001 
Within Groups 1609.332 150 10.729   
Total 1956.261 160    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptives 
totalbe   

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

อาหาร/เคร่ืองด่ืม 40 24.90 4.396 .695 23.49 26.31 10 30 
ห้องพกั 31 25.90 2.785 .500 24.88 26.92 20 30 
สวน 18 27.72 1.526 .360 26.96 28.48 25 30 
บญัชี/การเงิน 21 25.05 2.578 .563 23.87 26.22 21 30 
ริมคลอง 8 25.25 1.832 .648 23.72 26.78 22 28 
ซ่อมบ ารุง 8 21.25 2.252 .796 19.37 23.13 17 24 
บุคคล 3 22.00 2.000 1.155 17.03 26.97 20 24 
การขาย และการตลาด 16 24.88 3.897 .974 22.80 26.95 19 30 
ตอ้นรับส่วนหนา้ 6 22.17 4.956 2.023 16.97 27.37 18 29 
ผลิตภณัฑ์ 8 25.13 2.167 .766 23.31 26.94 22 28 
อรุษยาสปา 2 26.00 .000 .000 26.00 26.00 26 26 
Total 161 25.13 3.497 .276 24.59 25.67 10 30 
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Post Hoc Tests 

 
 
 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   totalbe   
LSD   

(I) ฝ่าย_แผนก (J) ฝ่าย_แผนก 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

อาหาร/เคร่ืองด่ืม ห้องพกั -1.003 .784 .203 -2.55 .55 

สวน -2.822* .930 .003 -4.66 -.99 

บญัชี/การเงิน -.148 .883 .867 -1.89 1.60 

ริมคลอง -.350 1.269 .783 -2.86 2.16 

ซ่อมบ ารุง 3.650* 1.269 .005 1.14 6.16 

บุคคล 2.900 1.961 .141 -.97 6.77 

การขาย และการตลาด .025 .969 .979 -1.89 1.94 

ตอ้นรับส่วนหนา้ 2.733 1.434 .059 -.10 5.57 

ผลิตภณัฑ์ -.225 1.269 .859 -2.73 2.28 

อรุษยาสปา -1.100 2.373 .644 -5.79 3.59 
ห้องพกั อาหาร/เคร่ืองด่ืม 1.003 .784 .203 -.55 2.55 

สวน -1.819 .971 .063 -3.74 .10 
บญัชี/การเงิน .856 .926 .357 -.97 2.68 
ริมคลอง .653 1.299 .616 -1.91 3.22 
ซ่อมบ ารุง 4.653* 1.299 .000 2.09 7.22 
บุคคล 3.903 1.981 .051 -.01 7.82 
การขาย และการตลาด 1.028 1.008 .309 -.96 3.02 
ตอ้นรับส่วนหนา้ 3.737* 1.461 .012 .85 6.62 
ผลิตภณัฑ์ .778 1.299 .550 -1.79 3.34 
อรุษยาสปา -.097 2.390 .968 -4.82 4.62 

สวน อาหาร/เคร่ืองด่ืม 2.822* .930 .003 .99 4.66 
ห้องพกั 1.819 .971 .063 -.10 3.74 
บญัชี/การเงิน 2.675* 1.052 .012 .60 4.75 
ริมคลอง 2.472 1.392 .078 -.28 5.22 
ซ่อมบ ารุง 6.472* 1.392 .000 3.72 9.22 
บุคคล 5.722* 2.043 .006 1.69 9.76 
การขาย และการตลาด 2.847* 1.125 .012 .62 5.07 
ตอ้นรับส่วนหนา้ 5.556* 1.544 .000 2.50 8.61 
ผลิตภณัฑ์ 2.597 1.392 .064 -.15 5.35 
อรุษยาสปา 1.722 2.441 .482 -3.10 6.55 
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Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   totalbe   
LSD   

(I) ฝ่าย_แผนก (J) ฝ่าย_แผนก 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

บญัชี/การเงิน อาหาร/เคร่ืองด่ืม .148 .883 .867 -1.60 1.89 

ห้องพกั -.856 .926 .357 -2.68 .97 

สวน -2.675* 1.052 .012 -4.75 -.60 

ริมคลอง -.202 1.361 .882 -2.89 2.49 

ซ่อมบ ารุง 3.798* 1.361 .006 1.11 6.49 

บุคคล 3.048 2.022 .134 -.95 7.04 

การขาย และการตลาด .173 1.087 .874 -1.98 2.32 

ตอ้นรับส่วนหนา้ 2.881 1.516 .059 -.12 5.88 

ผลิตภณัฑ์ -.077 1.361 .955 -2.77 2.61 

อรุษยาสปา -.952 2.424 .695 -5.74 3.84 
ริมคลอง อาหาร/เคร่ืองด่ืม .350 1.269 .783 -2.16 2.86 

ห้องพกั -.653 1.299 .616 -3.22 1.91 
สวน -2.472 1.392 .078 -5.22 .28 
บญัชี/การเงิน .202 1.361 .882 -2.49 2.89 
ซ่อมบ ารุง 4.000* 1.638 .016 .76 7.24 
บุคคล 3.250 2.218 .145 -1.13 7.63 
การขาย และการตลาด .375 1.418 .792 -2.43 3.18 
ตอ้นรับส่วนหนา้ 3.083 1.769 .083 -.41 6.58 
ผลิตภณัฑ์ .125 1.638 .939 -3.11 3.36 
อรุษยาสปา -.750 2.590 .772 -5.87 4.37 

ซ่อมบ ารุง อาหาร/เคร่ืองด่ืม -3.650* 1.269 .005 -6.16 -1.14 
ห้องพกั -4.653* 1.299 .000 -7.22 -2.09 
สวน -6.472* 1.392 .000 -9.22 -3.72 
บญัชี/การเงิน -3.798* 1.361 .006 -6.49 -1.11 
ริมคลอง -4.000* 1.638 .016 -7.24 -.76 
บุคคล -.750 2.218 .736 -5.13 3.63 
การขาย และการตลาด -3.625* 1.418 .012 -6.43 -.82 
ตอ้นรับส่วนหนา้ -.917 1.769 .605 -4.41 2.58 
ผลิตภณัฑ์ -3.875* 1.638 .019 -7.11 -.64 
อรุษยาสปา -4.750 2.590 .069 -9.87 .37 
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Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   totalbe   
LSD   

(I) ฝ่าย_แผนก (J) ฝ่าย_แผนก 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

บุคคล อาหาร/เคร่ืองด่ืม -2.900 1.961 .141 -6.77 .97 
ห้องพกั -3.903 1.981 .051 -7.82 .01 
สวน -5.722* 2.043 .006 -9.76 -1.69 
บญัชี/การเงิน -3.048 2.022 .134 -7.04 .95 
ริมคลอง -3.250 2.218 .145 -7.63 1.13 
ซ่อมบ ารุง .750 2.218 .736 -3.63 5.13 
การขาย และการตลาด -2.875 2.061 .165 -6.95 1.20 
ตอ้นรับส่วนหนา้ -.167 2.316 .943 -4.74 4.41 
ผลิตภณัฑ์ -3.125 2.218 .161 -7.51 1.26 
อรุษยาสปา -4.000 2.990 .183 -9.91 1.91 

การขาย และ
การตลาด 

อาหาร/เคร่ืองด่ืม -.025 .969 .979 -1.94 1.89 
ห้องพกั -1.028 1.008 .309 -3.02 .96 
สวน -2.847* 1.125 .012 -5.07 -.62 
บญัชี/การเงิน -.173 1.087 .874 -2.32 1.98 
ริมคลอง -.375 1.418 .792 -3.18 2.43 
ซ่อมบ ารุง 3.625* 1.418 .012 .82 6.43 
บุคคล 2.875 2.061 .165 -1.20 6.95 
ตอ้นรับส่วนหนา้ 2.708 1.568 .086 -.39 5.81 
ผลิตภณัฑ์ -.250 1.418 .860 -3.05 2.55 
อรุษยาสปา -1.125 2.457 .648 -5.98 3.73 

ตอ้นรับส่วน
หนา้ 

อาหาร/เคร่ืองด่ืม -2.733 1.434 .059 -5.57 .10 
ห้องพกั -3.737* 1.461 .012 -6.62 -.85 
สวน -5.556* 1.544 .000 -8.61 -2.50 
บญัชี/การเงิน -2.881 1.516 .059 -5.88 .12 
ริมคลอง -3.083 1.769 .083 -6.58 .41 
ซ่อมบ ารุง .917 1.769 .605 -2.58 4.41 
บุคคล .167 2.316 .943 -4.41 4.74 
การขาย และการตลาด -2.708 1.568 .086 -5.81 .39 
ผลิตภณัฑ์ -2.958 1.769 .097 -6.45 .54 
อรุษยาสปา -3.833 2.674 .154 -9.12 1.45 
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Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   totalbe   
LSD   

(I) ฝ่าย_แผนก (J) ฝ่าย_แผนก 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ผลิตภณัฑ์ อาหาร/เคร่ืองด่ืม .225 1.269 .859 -2.28 2.73 
ห้องพกั -.778 1.299 .550 -3.34 1.79 
สวน -2.597 1.392 .064 -5.35 .15 
บญัชี/การเงิน .077 1.361 .955 -2.61 2.77 
ริมคลอง -.125 1.638 .939 -3.36 3.11 
ซ่อมบ ารุง 3.875* 1.638 .019 .64 7.11 
บุคคล 3.125 2.218 .161 -1.26 7.51 
การขาย และการตลาด .250 1.418 .860 -2.55 3.05 
ตอ้นรับส่วนหนา้ 2.958 1.769 .097 -.54 6.45 
อรุษยาสปา -.875 2.590 .736 -5.99 4.24 

อรุษยาสปา อาหาร/เคร่ืองด่ืม 1.100 2.373 .644 -3.59 5.79 

ห้องพกั .097 2.390 .968 -4.62 4.82 

สวน -1.722 2.441 .482 -6.55 3.10 

บญัชี/การเงิน .952 2.424 .695 -3.84 5.74 

ริมคลอง .750 2.590 .772 -4.37 5.87 

ซ่อมบ ารุง 4.750 2.590 .069 -.37 9.87 

บุคคล 4.000 2.990 .183 -1.91 9.91 

การขาย และการตลาด 1.125 2.457 .648 -3.73 5.98 

ตอ้นรับส่วนหนา้ 3.833 2.674 .154 -1.45 9.12 

ผลิตภณัฑ์ .875 2.590 .736 -4.24 5.99 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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ONEWAY totalbe BY ต าแหน่ง 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 
 

Oneway 

 
ANOVA 

totalbe   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 74.951 5 14.990 1.235 .295 
Within Groups 1881.310 155 12.137   
Total 1956.261 160    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptives 
totalbe   

 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

0 2 25.50 .707 .500 19.15 31.85 25 26 
ผูบ้ริหาร 4 27.00 3.464 1.732 21.49 32.51 22 30 
หวัหนา้ฝ่าย / แผนก 23 25.96 2.977 .621 24.67 27.24 21 30 
เจา้หนา้ท่ีฝ่าย / แผนก 14 26.50 2.902 .776 24.82 28.18 20 30 
พนกังาน 115 24.75 3.646 .340 24.07 25.42 10 30 
อ่ืนๆ 3 24.33 3.512 2.028 15.61 33.06 21 28 
Total 161 25.13 3.497 .276 24.59 25.67 10 30 
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Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   totalbe   
LSD   

(I) ต าแหน่ง (J) ต าแหน่ง Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0 ผูบ้ริหาร -1.500 3.017 .620 -7.46 4.46 

หวัหนา้ฝ่าย / แผนก -.457 2.568 .859 -5.53 4.62 

เจา้หนา้ท่ีฝ่าย / แผนก -1.000 2.634 .705 -6.20 4.20 

พนกังาน .752 2.485 .763 -4.16 5.66 

อ่ืนๆ 1.167 3.180 .714 -5.12 7.45 
ผูบ้ริหาร 0 1.500 3.017 .620 -4.46 7.46 

หวัหนา้ฝ่าย / แผนก 1.043 1.887 .581 -2.68 4.77 
เจา้หนา้ท่ีฝ่าย / แผนก .500 1.975 .800 -3.40 4.40 
พนกังาน 2.252 1.772 .206 -1.25 5.75 
อ่ืนๆ 2.667 2.661 .318 -2.59 7.92 

หวัหนา้ฝ่าย / แผนก 0 .457 2.568 .859 -4.62 5.53 
ผูบ้ริหาร -1.043 1.887 .581 -4.77 2.68 
เจา้หนา้ท่ีฝ่าย / แผนก -.543 1.181 .646 -2.88 1.79 
พนกังาน 1.209 .796 .131 -.36 2.78 
อ่ืนๆ 1.623 2.139 .449 -2.60 5.85 

เจา้หนา้ท่ีฝ่าย / 
แผนก 

0 1.000 2.634 .705 -4.20 6.20 
ผูบ้ริหาร -.500 1.975 .800 -4.40 3.40 
หวัหนา้ฝ่าย / แผนก .543 1.181 .646 -1.79 2.88 
พนกังาน 1.752 .986 .078 -.20 3.70 
อ่ืนๆ 2.167 2.216 .330 -2.21 6.55 

พนกังาน 0 -.752 2.485 .763 -5.66 4.16 
ผูบ้ริหาร -2.252 1.772 .206 -5.75 1.25 
หวัหนา้ฝ่าย / แผนก -1.209 .796 .131 -2.78 .36 
เจา้หนา้ท่ีฝ่าย / แผนก -1.752 .986 .078 -3.70 .20 
อ่ืนๆ .414 2.037 .839 -3.61 4.44 

อ่ืนๆ 0 -1.167 3.180 .714 -7.45 5.12 

ผูบ้ริหาร -2.667 2.661 .318 -7.92 2.59 

หวัหนา้ฝ่าย / แผนก -1.623 2.139 .449 -5.85 2.60 

เจา้หนา้ท่ีฝ่าย / แผนก -2.167 2.216 .330 -6.55 2.21 

พนกังาน -.414 2.037 .839 -4.44 3.61 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=อายงุาน totalbe /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE. 
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Correlations 

 

Correlations 

 อายงุาน totalbe 

อายงุาน Pearson Correlation 1 .198* 

Sig. (2-tailed)  .012 

N 161 161 

totalbe Pearson Correlation .198* 1 

Sig. (2-tailed) .012  

N 161 161 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

CORRELATIONS 
  /VARIABLES=totalk totalbe /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE. 
Correlations 
 

Correlations 

 totalk totalbe 

totalk Pearson Correlation 1 .244** 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 161 161 
totalbe Pearson Correlation .244** 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 161 161 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

CORRELATIONS 
  /VARIABLES=totalk totalbe /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE. 
 

Correlations 

 

Correlations 

 totalk totalbe 

totalk Pearson Correlation 1 .244** 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 161 161 
totalbe Pearson Correlation .244** 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 161 161 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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CORRELATIONS 
  /VARIABLES=totalc totalbe /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE. 
 

Correlations 

 

Correlations 

 totalc totalbe 

totalc Pearson Correlation 1 .375** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 161 161 
totalbe Pearson Correlation .375** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 161 161 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

CORRELATIONS 
  /VARIABLES=totalp totalbe 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
Correlations 
 

Correlations 

 totalp totalbe 

totalp Pearson Correlation 1 .340** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 161 161 
totalbe Pearson Correlation .340** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 161 161 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 
 

 
 

ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล นางสาววริษฐา บุญก าเหนิด 
 
ประวัติการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
 
ประสบการณ์การท างาน เจา้หนา้ท่ีแผนกพฒันาการบริหาร และการ

จดัการ บริษทั โรงเส้นหม่ีชอเฮง จ ากดั 


