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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการด าเนินงานการรณรงคก์ารใชถุ้งผา้ การศึกษาการ
ยอมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลวงัหวา้          
อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง และเสนอแนวทางการส่งเสริมการใชถุ้งผา้รับยาแทนถุงพลาสติก กลุ่ม
ตวัอย่างคือประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง จ านวน 363 คน  
และเจา้หนา้ท่ีประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง  จ านวน 
5 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามส าหรับผูท่ี้มารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
วงัหวา้และแบบสัมภาษณ์ส าหรับเจา้หน้าท่ีประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ และ
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลคือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการแจกแจงความถ่ี    
ค่าร้อยละ ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ 
ระหว่างตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ t-test, F-test, Correlation ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างเกินกว่าก่ึงหน่ึงเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษา ต ่ากว่าม.6  ส่วนใหญ่ท าอาชีพ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวั 
ส่วนใหญ่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไม่บ่อยและส่วนใหญ่มีการช่องทางการรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกับการใช้ถุงผา้ผ่านช่องทางโทรทศัน์ ผลการศึกษาดา้นความรู้เก่ียวกบัการใช้ถุงผา้ 
ความตระหนักเก่ียวกบัการใช้ถุงผา้และการยอมรับการใช้ถุงผา้ พบว่าดา้นความรู้กลุ่มตวัอย่างมี
ความรู้วา่ การปลูกตน้ไมเ้ป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้มีความตระหนกัวา่ ขยะพลาสติก
มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวนั  มีการยอมรับว่าถา้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้มีมาตรการใน
การงดใช้ถุงพลาสติกก็ยินดีให้ความร่วมมือและถ้าได้รับแจกถุงผา้ฟรีจากท่ีต่าง  ๆ ก็จะมีการ
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น าไปใช ้ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชถุ้งผา้ พบว่า ผูม้ารับบริการท่ีมีช่วงอายุ เพศ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ ผูท่ี้มีโรคประจ าตวัและไม่มีโรคประจ าตวั ความถ่ีในการเขา้รับบริการจะมี
การใช้ถุงผา้ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 พบว่าความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ 
ความตระหนักเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้และการยอมรับการใช้ถุงผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์
กับการใช้ถุงผา้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  พบว่าการยอมรับการใช้ถุงผา้และความ
ตระหนักเก่ียวกบัการใช้ถุงผา้มีความสัมพนัธ์กับความรู้เก่ียวกับการใช้ถุงผา้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  และผลการศึกษาการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมีความสัมพนัธ์กบัการ
ใช้ถุงผา้ของผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ า เภอแกลง จงัหวดัระยอง 
ดังนั้นการให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ถุงผา้กับประชาชนนั้นเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนความ
ตระหนกัถึงผลกระทบและผลเสียของการใชถุ้งพลาสติกและเกิดการยอมรับในการใชถุ้งผา้ รวมถึง
การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการสร้างวินัยการใช้ถุงผา้อย่างต่อเน่ือง การจัด
กิจกรรมสนบัสนุนเชิงรุกในการแจกถุงผา้ฟรีและส่งเสริมการลดใชถุ้งพลาสติกจากหน่วยงานของ
รัฐและเอกชนต่าง ๆ ลว้นแตเ่ป็นแนวทางในการรณรงคก์ารใชถุ้งผา้ของประชาชน 
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ABSTRACT 

 
Title of Independent Study  The Campaign Approach to Using the Cloth Bag of                 

 Service Recipient at Wang Wa Health Promoting                 
 Hospital, Klaeng District, Rayong Province    
Author Miss Nittaya niyomkarn 
Degree Master of Science (Environmental Management) 
Year 2020 
 
 

This study has objectives as follows, to study the implementation of the campaign for the 
use of cloth bags, to investigate acceptance and factors affecting the use of cloth bags of the 
respondents at Wang Wa Health Promoting Hospital, Klaeng District, Rayong Province, and to 
propose guidelines to promote the use of cloth bags instead of plastic bags The sample group was 
363 people living in Wang Wa Sub-district, Klaeng District, Rayong Province, and key informants 
are five staff of Wang Wa Health Promoting Hospital. The tool used  were interviewing form for 
Wang Wa Health Promoting Hospital staff and questionnaire for service recipient The statistics 
used for analysis were descriptive statistics frequency and percentage. Inferential statistics were 
used to test hypotheses , namely t-test, F-test, Correlation, at statistical significance level of 0.05. 

 The research results showed that more than half of the samples were female, having age 
between 41-50 years old and most of them have an education level lower than grade 6. They work 
as agriculture. Most of them do not have any underlying diseases and they come to health promotion 
hospitals less frequently and in addition, most of them receive news about the use of cloth bags  
from television channels. It was found that the knowledge of the sample group on  planting trees is 
one way to help reduce global warming. While their on plastic waste is increasing every day.  It is 
acknowledged that  the Wang Wa Health Promoting Hospital has measures for reducing the use of 
plastic bags and they are willing to cooperate. If they get cloth bags from the other places, they will 
agree to use. The results of the factors affecting the adoption of cloth bags, showed that Different 
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age, gender, education level, occupation, people with underlying disease and no underlying disease, 
frequency of service having difference usage  cloth bags, with statistical significance at level 0.05. 
It was found that knowledge, awareness, acceptance of the use of cloth bags among service 
recipients were related to the use of cloth bags. statistically significant level of 0.01 further 
Awareness on the use of cloth bags was associated with the acceptance of the use of cloth bags at 
statistically signify can level of at 0.01 level and the results of the public health officers performance 
study correlated with the use of cloth bags of service recipients at Health Promoting Hospital, Wang 
Wa Sub-district, Klaeng District, Rayong Province. Therefore, educating the public about the use 
of cloth bags will stimulate the public to be aware of the impacts and disadvantages of plastic bags 
and the adoption of cloth bags, including public relations to continuously create behavior in the use 
of cloth bags, Organizing activities to proactively support the distribution of cloth bags and 
promoting the reduction of plastic bags from the public and private departments.  
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รายงานการคน้ควา้อิสระ เร่ือง แนวทางการรณรงค์การใช้ถุงผา้ของผูม้ารับบริการของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผูเ้ขียนต้องกราบขอบพระคุณบุคคลทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                                          
ศาตราจารย ์ดร. วิสาขา  ภู่จินดา ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการคน้ควา้อิสระท่ีไดใ้ห้ความกรุณา 
ให้ค  าปรึกษา ค าช้ีแนะ ช่วยตรวจสอบและคอยให้ก าลงัใจ ท าให้รายงานการคน้ควา้อิสระฉบับน้ี
ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ และขอขอบพระคุณคณาจารยข์องหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้เพื่อใช้ประกอบการจดัท าวิชาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี และ
ขอบคุณเจา้หนา้ท่ีของคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้มทุกท่าน ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ประสานงาน 
ใหบ้ริการ และอ านวยความสะดวกเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ า เภอแกลง จงัหวดั
ระยองท่ีให้ ความร่วมมือดา้นขอ้มูลให้สัมภาษณ์เป็นอย่างดี คอยให้ก าลงัใจ  และผูม้ารับบริการท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการตอบแบบสอบถาม 

สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณครอบครัว และเพื่อน ๆ สว.10 ท่ีเป็นก าลงัใจช่วยเป็นแรงผลกัดนั
ท่ีท าใหวิ้ชาการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทน ำ 
 

1.1  ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ภาวะโลกร้อนนับเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤติการณ์โลกร้อน
สร้างผลกระทบและความเสียหายไปทั่วทุกมุมโลก และประเด็นสภาวะโลกร้อนและการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก ทั้ งใน
ระดบัประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ไปจนถึงภาคประชาชน  นอกจากน้ี
ประชาชนมีการต่ืนตวัเก่ียวกับวิกฤติการณ์โลกร้อนปรากฏให้เห็นผ่านส่ือต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีลว้น
สะทอ้นให้เห็นว่าวิกฤติการณ์โลกร้อน ไม่ใช่เร่ืองท่ีไกลตวัและละเลยอีกต่อไป เพราะสภาวะโลก
ร้อนมิใช่แค่ท าให้อุณหภูมิของโลกร้อนสูงขึ้น หรือมีฤดูกาลเปล่ียนแปลงเท่านั้น  แต่ยงัส่งผลน ามา
ซ่ึงโรคระบาดชนิดใหม่ การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ ท่ีไม่คาดคิด ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติน้ีจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายเก่ียวกบัมวลมนุษยชาติ จากภาวะโลกร้อนท่ีทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือย ๆ ท า
ใหใ้นหลายประเทศทัว่โลกต่างใหค้วามส าคญักบัปัญหาการใชถุ้งพลาสติกและขยะถุงพลาสติกเพิ่ม
มากขึ้น  ถา้ยิง่มีการใชถุ้งพลาสติกมาก ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการ
ผลิต การใชแ้ละการก าจดัขยะ ถุงพลาสติกก็จะยิง่มีปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นใหม่ 

จากคลงับทความของบล็อกถุงผา้ช่วยโลก (2558) กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติซ่ึงไม่ส่งผลเสียต่อโลก แต่จะช่วยให้สร้างความอบอุ่นให้โลก แต่เน่ืองจากในปัจจุบัน
มนุษยมี์การคิดคน้เทคโนโลยขีึ้นมากมายและในยคุท่ีมีอุตสาหกรรมท่ีมีความกา้วหนา้ ซ่ึงต่างก็เป็น
การท าลายส่ิงแวดลอ้มของโลกไปทีละนิดท าให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้
เช้ือเพลิง การขนส่ง การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การตดัไมท้ าลายป่า ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นการ
กระท าท่ีเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งนั้น ท าให้ชั้นบรรยากาศโลกถูกท าลาย เม่ือรังสี
จากดวงอาทิตยท่ี์ควรจะถูกสะทอ้นกลบัไปบางส่วนนั้น กลบัสามารถส่องผา่นชั้นบรรยากาศลงมาสู่
พื้นโลกได้หมดโดยไม่มีการสะท้อนกลับไป ท าให้อุณหภูมิบนผิวโลกเพิ่มสูงขึ้ นเร่ือย ๆ ซ่ึง
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดผลกระทบหลกั ๆ 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านระบบนิเวศ ถา้
อุณหภูมิโลกสูงขึ้นท าให้น ้ าแข็งขั้วโลกละลาย ส่งผลให้ปริมาณน ้ าทะเลเพิ่มมากขึ้นจนอาจเกิดน ้ า



2 

ท่วมโลกได้ และท าให้สัตว์น ้ ามากมายอาจปรับตัวไม่ได้จนต้องตาย ทั้งยงัท าให้สภาพอากาศ
เปล่ียนแปลงไปอีกดว้ย นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อดา้นสังคม เศรษฐกิจ และด้านสุขภาพนั้น
ส่งผลให้เกิดโรคระบาดมากมาย เพราะว่าเช้ือโรคมีการพฒันาการและแข็งแรง มีการกลายพนัธุ์
หลายชนิด  ดงันั้นภาวะโลกร้อนจึงเป็นภาวะท่ีอุณหภูมิของพื้นผิวโลกร้อนขึ้นเร่ือย ๆ ซ่ึงปัจจุบนั
ปัญหาภาวะเรือนกระจกท่ีลว้นแลว้เกิดจากฝีมือและการกระท าของมนุษยท์ั้งส้ิน  

จากรายงานสถานการณ์ของกรมควบคุมมลพิษในปี 2563 พบว่าประเทศไทยมีขยะ
พลาสติกเพิ่มขึ้น โดยพบว่าในสถานการณ์ปกติ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยมีปริมาณ ปีละ
กว่า 27.81 ลา้นตนั จากการท่ีคนหน่ึงคนสร้างขยะวนัละ 1.13 กิโลกรัม ในนั้นประมาณร้อยละ 12 -13 
เป็นขยะพลาสติก ยกเวน้ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปริมาณขยะพลาสติก ประมาณร้อยละ20 หรือ 
2,000 ตนัต่อวนั จากปริมาณขยะรวมของกรุงเทพฯ 10,560 ตนัต่อวนั การบริการอาหารในรูปแบบ 
เดลิเวอร่ี (Food Delivery) เร่ิมเติบโตมาแลว้ระยะหน่ึงพร้อม ๆ กับการเติบโตของระบบ Online 
Shopping ซ่ึงมีการขยายตวัชดัเจนมาตั้งแต่ 2-3 ปี ท่ีผ่านมาในกรุงเทพและปริมลฑลรวมทั้งเมือง
ใหญ่ต่าง ๆ เน่ืองจากผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวกสบายมากขึ้นมีความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยี
และการเดินทางท่ีไม่สะดวก ก่อนหนา้น้ีมีการคาดกนัว่าจะเติบโตในสถานการณ์ปกติร้อยละ 10-20 
ตนัต่อปี แต่ในช่วงโควิด-19 และการประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือนมีนาคม และเมษายน 2563 นั้นได้
มีการเติบโตมากว่าร้อยละ 300  และจากการรายงานของกรุงเทพมหานครพบว่าในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรค Covid–19 ในเดือนเมษายน 2563 พบปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นทั้ งหมด 
3,440 ตนั/วนั (ร้อยละ 37) ของปริมาณขยะทั้งหมด 9,370 ตนัต่อวนั ในเดือนเมษายน 2563 เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 (2,120 ตนัต่อวนั) โดยเพิ่มขึ้น 1,320 ตนั/วนั (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 62) ประกอบดว้ย 
ขยะพลาสติกรีไซเคิลได ้660 ตนั/วนั (ร้อยละ19) และขยะพลาสติกปนเป้ือน 2,780 ตนั/วนั (ร้อยละ 81)      
วิจารย ์สิมาฉายา (2563) ไดส้รุปวา่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid–19 มีปริมาณขยะ
พลาสติกปนเป้ือนเพิ่มขึ้นจากช่วงสถานการณ์ปกติ อาจมีสาเหตุมาจากมาตรการ อยู่บา้น หยุดเช้ือ 
เพื่อชาติ Work from Home การสั่งสินคา้ออนไลน์รวมถึงการสั่งซ้ืออาหาร Delivery ท่ีเพิ่มขึ้นและ
ขยะท่ีน าไปรีไซเคิลมีสัดส่วนท่ีลดลงจากปกติประมาณร้อยละ  27 ผลของการเพิ่มปริมาณขยะ
พลาสติกอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนจับมือกันรณรงค์สร้างการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของคนไทยงด ลด เลิกใช้ถุงพลาสติกและพลาสติกใช้คร้ังเดียวทิ้งอย่างจริงจังเม่ือ
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ขณะน้ีมีห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง และร้านสะดวกซ้ือ เขา้ร่วม
แลว้อยา่งนอ้ย 80 แห่ง ดา้นกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ใหโ้รงพยาบาลใน
สังกดัทุกแห่งรณรงค์ใช้ถุงผา้ใส่ยาให้ผูป่้วยแทนการใช้ถุงห้ิวพลาสติกและขอความร่วมมือผูป่้วย 
ประชาชนน าถุงผา้มาใส่ยาเม่ือมารับบริการท่ีโรงพยาบาลทุกคร้ังเพื่อลดการใช้พลาสติกลดภาวะ
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โลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (GREEN & CLEAN Hospital) ท่ีเน้น
การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในโรงพยาบาล ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม เพราะ
ถุงพลาสติกมีสารประกอบท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม บางชนิดไม่สามารถน ากลบัมา
ใชใ้หม่ได ้และใชร้ะยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 450 ปี ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ จากรายงาน การประเมินนโยบายการใชถุ้งผา้ใส่ยาใหผู้ป่้วยแทนการใช้
ถุงห้ิวพลาสติกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี งบประมาณ 2562 ของกอง
ยทุธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุขนั้นไดมี้ขอ้เสนอแนะของนโยบายคือควรมีการขยาย
ผลการใช้ถุงผา้ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อให้ครอบคลุมทุกสถานบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทัว่ประเทศ    

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง แนวทางการรณรงคก์ารใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการ
ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เน่ืองจากเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพท่ีมีขนาดใหญ่และประชาชนให้ความสนใจปัญหาของส่ิงแวดลอ้มรวมถึงมีการ
ด าเนินกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง อยา่งเช่น มีการส่ง
ประกวดอาสาสมคัรชุมชนดา้นส่ิงแวดลอ้มระดบัจงัหวดั การน าหลกัของการลด ใชซ้ ้า รีไซเคิล ตาม
หลกั 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) มาใช้ในหน่วยงาน การทิ้งขยะให้ถูกถงัมีจุดตั้งถงัขยะแต่ละ
ประเภทภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงผู ้ท่ีมารับบริการมีหลายกลุ่ม หลายอาชีพ 
การศึกษาขอ้มูลและการท าการวิจยัจากผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ จะ
ท าให้ผูว้ิจยัไดใ้ช้เป็นแนวทางการรณรงค์การใช้ถุงผา้ของผูม้ารับบริการของสถานพยาบาล เพื่อ
ขยายผลของนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีว่าโรงพยาบาลเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (GREEN 
& CLEAN Hospital) เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลศูนยใ์หค้รอบคลุมทุกสถานบริการในสังกดักระทรวงสาธารณสุขทัว่ประเทศ 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
1) เพื่อศึกษาการด าเนินงานการรณรงค์การใช้ถุงผา้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ       

ต าบลวงัหวา้  อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
2) เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้ถุงผา้ของผูรั้บบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
3) เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการใช้ถุงผา้รับยาแทนถุงพลาสติกให้กบัโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้และแห่งอ่ืน ๆ 
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1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
เน้ือหา:  การยอมรับการใชถุ้งยาและแนวทางการส่งเสริมการใชถุ้งผา้ 
ประชากร:  ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ และผูบ้ริหาร 

ผูป้ฏิบติังานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง 
พื้นท่ี:  ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
ระยะเวลา:  สิงหาคม – ธนัวาคม 2563 
 

1.4  ประโยชน์ของกำรศึกษำ  
 
1) ทราบถึงการด าเนินงานการรณรงคก์ารใชถุ้งผา้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

วงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
2) ทราบถึงการยอมรับและปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ถุงผา้ของผูรั้บบริการของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง  
3) ไดแ้นวทางการส่งเสริมการใช้ถุงผา้รับยาแทนถุงพลาสติกของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัหวา้และเป็นแนวทางใหก้บัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งอ่ืน ๆ 
4) ปริมาณขยะพลาสติกในชุมชนต าบลวงัหวา้ลดลง 
5) ช่วยลดงบประมาณของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหว้าในการ เบิกจ่าย

ถุงพลาสติกจากโรงพยาบาลแกลง 
6) เป็นแนวทางในการลดขยะพลาสติกใหก้บัสถานบริการของภาครัฐและเอกชนได้ 

 

1.5  นิยำมค ำศัพท์ 
 
กำรยอมรับ คือ การให้ความร่วมมือ ตอบรับ และการยอมรับส่ิงใหม่ๆและการตดัสินใจท า

กิจกรรมการใชถุ้งผา้ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง   
กำรรณรงค์ คือ การโน้มน้าวใจหรือการขอความร่วมมือของเจ้าหน้าท่ี โดยให้ผูม้ารับ

บริการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการใชถุ้งผา้เพื่อเป็นแนวทางเดียวกนัในการรับบริการ 
ควำมตระหนัก คือ พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเกิดความรู้สึก หรือการท่ีผูม้ารับบริการแสดง

ความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาโลกร้อนท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากปัญหาขยะพลาสติกและเลือกใช้ถุงผา้
แทน 
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ควำมรู้ คือ ประสบการณ์ท่ีผ่านมาในเก่ียวกบับุคคลหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีไดม้าจากประสบการณ์ 
การศึกษา เหตุผล ความทรงจ า เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนท่ีมีสาเหตุมาจากถุงพลาสติกและเลือกใชถุ้งผา้
แทนถุงพลาสติก 

ถุงผ้ำ  คือ ถุงผา้ หรือ กระเป๋าผา้ ท่ีผลิตมาจากผา้ เช่น ผา้ดิบหรือผา้ฝ้าย  ผา้คอตตอน 100% 
และถูกตดัเยบ็ ขึ้นมาดว้ยดา้ย   

แนวทำงกำรส่งเสริมกำรใช้ถุงผ้ำแทนถุงพลำสติก หมายถึง การส่งเสริมสนบัสนุนการใชถุ้ง
ผา้ในการรับยาแทนถุงพลาสติกเวลาท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ต าบลวงัหวา้ 
อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

ประวัติกำรใช้บริกำร หมายถึง ประวติัการมารับบริการการรักษาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

ผู้รับบริกำร คือ ผูท่ี้มารับบริการการรักษาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ทั้งใน
เขตรับผิดชอบและนอกเขตรับผิดชอบ ไดแ้ต่ กลุ่มวยัเด็ก วยัเรียน วยัท างาน และผูสู้งอายุ 

โรคประจ ำตัว หมายถึง โรคท่ีมีติดตวัอยู่เป็นประจ าและรักษาไม่หายขาดหรือโรคเร้ือรังท่ี
ผูป่้วยมีอาการเจ็บป่วยอยูแ่ลว้ 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล คือ สถานบริการทางสาธารณสุขเป็นหน่วยงานท่ีอยู่
ภายใตก้ระทรวงสาธารณสุข สังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั และส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ 
ซ่ึงให้บริการดา้นการรักษาพยาบาล งานควบคุมป้องกนัโรค งานส่งเสริมสุขภาพ  งานรักษา และ
ฟ้ืนฟูโรค ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนในเขตรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
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บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎี และงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้และความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงใน เร่ืองแนวทางการรณรงคก์ารใช้ถุงผา้
ของผูม้ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ผูศึ้กษา
จึงท าไดก้ารรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเร่ืองดงักล่าว อีกทั้งไดร้วบรวมงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ส าหรับเน้ือหาในบทท่ี 2 น้ีมีองค์ประกอบของแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี 

 

2.1  แนวคิดเกีย่วกบักำรใช้ถุงผ้ำ 
 
จากคลังบทความของบล็อกถุงผา้ช่วยโลก (2558) ได้กล่าวถึงภาวะเรือนกระจกว่าใน

ปัจจุบนัปัญหาภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนนั้นลว้นแลว้เกิดจากฝีมือและการกระท าของ
มนุษยท์ั้งส้ิน  และมนุษยน์ั้นนิยมใช้ถุงพลาสติกใส่ของเพราะเน่ืองจากถุงพลาสติกสามารถใช้ได้
อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายง่ายต่อการใชง้านและผลิตไดง้่ายรวมทั้งไดป้ริมาณมากดว้ยตน้ทุนท่ี
ต ่า ราคาถูกท่ีส าคญัท่ีสุดคือมีอายุการใชง้านสั้น ส่วนใหญ่เป็นการใชเ้พียงคร้ังเดียวโดยเฉพาะหูห้ิว 
ดงันั้นขยะถุงพลาสติกจึงเป็นภาระอยา่งยิง่ในการจดัเก็บ ขนส่งและก าจดั เน่ืองจากคุณลกัษณะท่ีเบา
บางและมีปริมาณมาก ปะปนกบัขยะประเภทอ่ืนไดง้่าย ซ่ึงท าใหก้ารยอ่ยสลายขยะอ่ืนเป็นไปไดย้าก
ยิ่งขึ้น ดงันั้นยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ
โลกจากการผลิตและก าจดัขยะถุงพลาสติกก็จะยิ่งสูงมากขึ้น ขยะถุงพลาสติกเม่ือผุพงัก็กลายเป็น
ขยะช้ินเลก็ ๆ ซ่ึงสามารถแทรกในชั้นดินและปนเป้ือนในน ้าได ้ผลก็คือช้ินส่วนเลก็ ๆ ของพลาสติก
เขา้ไปสู่ห่วงโซ่อาหาร ซ่ึงท าให้เกิดความเสียหายต่อ พืช   สัตว์  มนุษย  ์ และ ส่ิงแวดลอ้ม ดังนั้น
ประโยชน์เพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้น ๆ ของถุงพลาสติก ไดท้ าให้เกิดโทษต่อ  พืช สัตว ์มนุษย ์
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองกวา้งขวางและยาวนาน 

รัฐบาลก าหนดวิสัยทศัน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2562 – 2580 ประเทศไทย มี
ความ มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและ
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ในการ
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จดัระบบ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพฒันา ทุกภาคส่วนให้
ขบัเคล่ือน ไปในทิศทางเดียวกันสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) สร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศ 
(สมพงษ ์ ช านาญ, 2563) ประกอบกบั เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกบั
โครงการ“ท าความดีดว้ยหวัใจ ลดรับ ลดให ้ลดใชถุ้งพลาสติก” ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมเสนอโครงการ “ท าความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสร้างความรู้ความเขา้ใจ และ
ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักปลูกฝัง จิตส านึกให้กบัพ่อคา้ แม่คา้ และ ประชาชนผูบ้ริโภค ในการ
ลดใช้ถุงพลาสติกซ่ึงเป็นบรรจุภัณฑ์ ย่อยสลายยาก โดยมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด และอาสาสมัครพิทักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน เพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมาย  ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูห้ิวในตลาดสดลง ร้อยละ 20 หรือ 3,600 ลา้นใบ 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลดปริมาณการใชก้ล่องโฟมในตลาดสดลง ร้อยละ 50  จากบทความเมืองไทย
วนัน้ี (ส านกังานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี, 2563) รัฐบาลตระหนกัดีถึงความส าคญัในการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  จึงได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็น “วาระแห่งชาติ”  โดย
มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอยตั้ งแต่ต้นทาง ควบคู่กับการน าของเสียกลับมาใช้ซ ้ าและใช้
ประโยชน์ใหม่  อีกทั้งไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ภายใตแ้ผนแม่บทการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ซ่ึงเป็นแนวทางเพื่อขบัเคล่ือนประเทศไทยไปสู่การ
เป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) และได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะตกคา้งสะสม ผลกัดนั
กฎหมายและกลไกเพื่อการคดัแยกขยะ สนบัสนุนการแปรรูปเป็นพลงังาน  รวมทั้งสร้างวินยัคนใน
ชาติเพื่อการจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนืเพราะปัญหาขยะจะไม่มีวนัหมดไปหากไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนของประเทศเพื่อแกปั้ญหาการสร้างขยะจากการใช้ถุงพลาสติก รัฐบาล โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงไดร่้วมมือกบัภาคีเครือข่ายสมาคมผูค้า้ปลีกไทย จดัโครงการ 
“Everyday Say No to Plastic Bags” ตั้งเป้าลดถุงพลาสติกจากหา้งสรรพสินคา้และร้านสะดวกซ้ือลง 
9,000 ลา้นใบ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยสมาคมผูค้า้ปลีกไทยเผยว่า เฉพาะเดือนมกราคม 
2563 สามารถลดการใชถุ้งพลาสติกลงไดถึ้ง 3.75 พนัลา้นใบ มากกวา่ปริมาณถุงพลาสติกท่ีลดลงใน
ปี 2562 ซ่ึงอยู่ท่ี 2 พนัลา้นใบ สะทอ้นถึงความส าเร็จจากการรณรงค์อย่างจริงจงั จนสามารถสร้าง
ความตระหนกัรู้ท่ีท าให้ไดรั้บร่วมมือจากประชาชน เช่น การปรับพฤติกรรมไม่รับถุง โดยเลือกใช้
ถุงผา้หรือกระเป๋าท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ทน 
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ปัจจุบนัคนไทยมีการใชถุ้งพลาสติกปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ถึงเวลาแลว้ท่ีคนไทยจะ
ทบทวนเร่ืองใกลต้วัน้ี และเร่งออกมาตรการเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม หลาย
ประเทศเห็นถึงโทษร้ายแรงของภยัถุงพลาสติก ท าให้มีมาตรการคุมก าเนิดถุงพลาสติกกันอย่าง
จริงจงั ส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดี ตวัอยา่ง 

1) การประกาศหา้มใชถุ้งพลาสติกในบงักลาเทศและออสเตรเลีย 
2) การเก็บภาษีถุงพลาสติกในไอร์แลนด์ 
3) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกของไตห้วนั 
4) ห้างใหญ่ในเมืองฮิโรชิม่า ท่ีญ่ีปุ่ น หากลูกคา้ไม่ตอ้งการถุงพลาสติกจะไดรั้บ

แตม้สะสม เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากทางหา้ง 
5) ท่ีสิงคโปร์ร่วมกันรณรงค์ โดยก าหนดให้วนัพุธแรกของเดือนเป็นวนัพกถุง

ไปช็อปป้ิง หากไม่ได้เตรียมถุงไปก็ต้องจ่ายเงินเป็นค่าถุง ใบละ  0.1 เหรียญสิงคโปร์ หรือ 
ประมาณ 2.50 บาท 

6) ซานฟรานซิสโก ได้ออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกเป็นเมืองแรกของ
อเมริกา 

7) การประกาศตวัเป็นเมืองปลอดถุงพลาสติกของเมืองลีฟเรปิดส์ ในแคนาดา 
ผูฝ่้าฝืนจะตอ้งถูกลงโทษเป็นค่าปรับหนกั ๆ คิดเป็นเงินไทยมากถึง 30,200 บาท 

8) ส าหรับประเทศไทยไดมี้การขอความร่วมมือกบัผูป้ระกอบการในการงดแจก
ถุงพลาสติกแลว้ โดยประชาชนตอ้งน าถุงผา้ไปใส่ของเอง 

ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลดใชพ้ลาสติก  มีมากมาย ตวัอย่างเช่น ลดการเส่ือมโทรมของดิน 
น ้า ลดการน ้าท่วมเน่ืองจากน ้ าแขง็ละลาย ลดอนัตรายของส่ิงมีชีวติในน ้าและบนบก ลดการเกิดก๊าซ
เรือนกระจกและภาวะโลกร้อนลดการเกินสารปนเป้ือนของสารก่อมะเร็งในห่วงโซ่อาหารลด
อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศ ลดแหล่งเพาะพนัธุ์การแพร่กระจายของพาหะน าโรค และ
การแพร่ระบาดของโรค ลดการใชน้ ้ ามนัดิบท่ีใชไ้ปโดยไม่จ าเป็น จากการผลิตถุงพลาสติก เป็นตน้ 
วิธีการลดการใชถุ้งพลาสติกโดยการเปล่ียนจากถุงพลาสติกมาใชถุ้งผา้แทนหรือภาชนะไปใส่ของ
แทนเช่นจะไปตลาดก็เอากระเป๋าผา้และกล่องใส่อาหารไปใส่ของแทนไปซ้ือกบัขา้วก็เอาป่ินโตไป
แทนหรือเวลาไปซ้ือของขอไม่รับถุงพลาสติกกับคนขายของให้เป็นนิสัยหรือถ้าต้องใช้งาน
ถุงพลาสติกก็ซ ้าจนหมดสภาพการใชง้าน 

คลงับทความของบล็อกถุงผา้ช่วยโลก (2558) ความหมายของ ถุงผา้ หรือ กระเป๋าผา้ ท่ีผลิต
มาจากผา้ท่ียอ่ยสลายไดง้่าย ท าใหไ้ม่ก่อใหเ้กิดเป็นมลพิษ และยงัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น ผา้ดิบ
หรือ ผา้ฝ้าย  ผา้คอตตอน 100% และถูกตดัเยบ็ขึ้นมาดว้ยดา้ย  ถุงผา้จึงสามารถใชง้านไดห้ลากหลาย 
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มีการตกแต่งลวดลายท่ีสวยงามและใชสี้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่นสีน ้า ไม่มีสารเคมีตกคา้ง หรือ
โลหะหนักและลวดลายท่ีตกแต่ง น้ีท าให้ เ กิดความสวยงามน่าใช้คนนิยมมาใช้ทดแทน
ถุงพลาสติก  เพราะสามารถใชซ้ ้ าไดห้ลายคร้ัง ต่อมารัฐบาลไดร้ณรงคข์อความร่วมมือในการใชถุ้ง
ผา้หรือกระเป๋าผา้ผลิตเพื่อให้ลดการใชถุ้งพลาสติกหรือภาชนะท่ีเป็นพลาสติก เพื่อสร้างจิตรส านึก
และลดโลกร้อนไดจ้ริงลดอุณหภูมิของถุงผา้จึงเป็นทางเลือกเพื่อใช้คุมก าเนิดถุงพลาสติกช่วยลด
ขยะช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้ดว้ยความเหมาะสมลงตวักบัวิถีการเดินทางในชีวิตประจ าวนั ท่ีพร้อม
จะจับจ่ายซ้ือของได้ทุกเวลาท่ีผู ้บริโภคจะสามารถมีส่วนร่วมในขวนการจัดการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ยการใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก 

คลงับทความของบล็อกถุงผา้ช่วยโลก (2558) ขอ้ดีของการใชถุ้งผา้  คือ ซกัท าความสะอาด
ได้โดยง่าย น ากลบัมา Reuse ใช้ซ ้ า ได้มากคร้ังกว่าถุงพลาสติก พกพาติดตวัได้ง่าย พร้อมใช้ทุก
โอกาส ใส่ของไดห้ลากหลาย มีความ นุ่มสบายมือน่าใช ้มากกวา่ถุงพลาสติก  พกสะดวก ใชง้่ายขาด
ยาก ทนทาน และยงัตกแต่งได้ตามสไตล์ท่ีชอบ ถ้าท ามาจากผา้ดิบจะช่วยลดการปนเป้ือนของ
สารประกอบไดอ๊อกซินท่ีเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย ถุงผา้ย่อยสลายไดไ้ม่ตกคา้งจนเป็นปัญหาใน
ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงั ช่วยลดปริมาณขยะไม่ท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดปัญหาโลกร้อน
บ่งบอกภาวะรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของผูใ้ช ้ 

ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ และสุพาดา สิริกุตตา (2561) ไดก้ล่าวว่า ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหา
ใหญ่ของโลก ในปัจจุบนั สาเหตุหลกัมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effects) ซ่ึงเกิด
จากก๊าซจากพวกคาร์บอนไดออกไซด์หรือมีเทนจะกกัเก็บความร้อนบางส่วนไวใ้นโลกท าให้โลก
อุ่นขึ้น เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 คณะกรรมการนานาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 
(IPCC) ได้สรุปสาเหตุของปัญหาโลกร้อนว่าร้อยละ90 มาจากมนุษยเ์ผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล
ส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมาก เกินไปจนความร้อนจากพื้นโลกไม่
สามารถสะทอ้นออกนอกโลกได ้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ อย่างรุนแรงไปทัว่โลก 
ในช่วงระยะเวลา 20-30 ปีน้ี โลกตอ้งเผชิญกบัสภาวะความปรวนแปรอย่างมาก เกิดมลพิษและภยั 
ธรรมชาติหลายคร้ัง เกิดมลพิษทางอากาศและมลพิษในดินมากมาย ทุกอย่างนั้นลว้นมาจากการ
กระท าของ มนุษย ์ความเจริญกา้วทางเทคโนโลยีอาจจะสร้างความสะดวกสบายให้กบัมนุษยใ์ห้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  แต่ส่ิงเหล่าน้ีกลบัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและโลกอย่างรุนแรง หน่ึง
ในนวตักรรมท่ีมีผลอย่างมากต่อมลพิษและส่ิงแวดลอ้มโลกก็คือพลาสติกโดยเฉพาะถุงพลาสติก 
สาเหตุท่ีถุงพลาสติกท าให้เกิดมลภาวะแก่โลกเป็นเพราะทั้งกระบวนการผลิตถุงพลาสติกและ
กระบวนการท าลายก าจดัถุงพลาสติกท่ีไม่ใช้แลว้ ทั้งสองการกระท าน้ีก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนได้
ออกไซด์ขึ้นในบรรยากาศของโลกและก๊าซน้ีจะยงัคงอยู่และไปท าลายชั้นโอโซนของโลก ถา้หาก
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ไม่เผาถุงพลาสติกเหล่าน้ี แต่ใชวิ้ธีการกลบฝังก็จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นชั้นบรรยากาศ
ได้บ้าง แต่จะกลับไปสร้างปัญหาอีกอย่างแทนนั่นคือ การสร้างขยะท่ีย่อยสลายยากเพราะ
ถุงพลาสติก 1 ใบ จะใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี การรณรงค์ให้ใช้ถุงผา้แทนการใช้ถุงพลาสติกจะ
ช่วยลดการใชถุ้งพลาสติกไดม้ากใน 1 สัปดาห์ หากใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติกในการซ้ือของเพียง 1 วนั 
ตลอดปีจะช่วยให้ลดการใชถุ้งพลาสติกหรือลดขยะพลาสติกไปไดถึ้ง 100 ลา้นถุงต่อปี ในสถิติของ
กรุงเทพมหานครขยะ 85,000 ตนัท่ีตอ้งเก็บในแต่ละวนัมีขยะท่ีเป็นถุงพลาสติก ถึง 1,800 ตนัต่อวนั 
การใชถุ้งผา้แทนการใชถุ้งพลาสติก นอกจากจะช่วยลดขยะจากถุงพลาสติกลงแลว้ การสะพายหรือ
ห้ิวถุงผา้จะช่วยในการแบกรับน ้ าได้ดีกว่าถุงพลาสติถุงผา้มีความนุ่มและสัมผสั ท่ีอ่อนโยนกว่า 
คงทน ไม่ขาดง่ายเม่ือบรรจุของหนักมาก ๆ สามารถใช้ได้นานและใช้ซ ้ าได้หลายคร้ัง มีความ
สวยงามและมีแบบท่ีเลือกใชไ้ดต้ามรสนิยมของผูใ้ช ้ลดสารปนเป้ือนท่ีก่อให้เกิดมะเร็งเม่ือสัมผสั
กบัของกิน หรือร่างกาย พกพาสะดวกและใชไ้ดห้ลายวตัถุประสงค ์  

ดงันั้นจะสรุปไดว้่าถุงผา้เป็นทางเลือกช่วยลดภาวะโลกร้อน การใชถุ้งผา้สามารถทดแทน
ถุงพลาสติก ผูค้นยงัสามารถใชชี้วิตประจ าวนั จบัจ่ายซ้ือของไดทุ้กเวลาเหมือนปกติ ในเม่ือปัญหา
โลกร้อนเกิดขึ้นมาจากน ้ ามือมนุษย ์คนไทยก็เป็นมนุษยท่ี์มีจิตส านึกไม่นอ้ยหนา้กว่าชาติใดในโลก 
หลายประเทศออกมาตรการควบคุม บางประเทศออกกฎหมาย ห้ามใช้เด็ดขาด การเก็บภาษี
ถุงพลาสติก เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หลายเมืองทัว่โลกประกาศตวัเป็นเมืองปลอดถุงพลาสติก บาง
ประเทศมีการออกกฎหมายห้ามน าเขา้พลาสติกจากต่างประเทศ ตอ้งบอกว่าช่วงตน้ปีท่ีผ่านมาคน
ไทยไดเ้ร่ิมมีการรณรงคม์าใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก 

 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบักำรรับรู้ 
 
สุธรรม รัตนโชติ (2553)  บุคคลจะถูกรุมลอ้มดว้ยส่ิงเร้าซ่ึงมาจากส่ิงแวดลอ้มผ่านเขา้มาใน

ความรู้สึกสัมผสั (Senses) โดยการเห็น ไดย้ิน ไดก้ล่ิน ไดร้ส และสัมผสั หรือประสาทสัมผสั ตา หู 
จมูก ลิ้น และผิวกาย และ บุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะท่ีสนใจ  

 มาลินี มาลีคล ้า (2554) การรับรู้เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของแต่ละบุคคล เพราะการตอบสนอง
พฤติกรรมใด ๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดลอ้มของคนและความสามารถในการแปล
ความหมายของสภาพตอนนั้น ๆ ดงันั้นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กบัส่ิงเร้าและปัจจยัการ
รับรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจยัการรับรู้ประกอบด้วยประสาทสัมผสัและปัจจยัทางจิตวิทยา คือ 
ความรู้เดิม เจตคติ และความตอ้งการ เป็นตน้ การรับรู้จะประกอบดว้ยกระบวนการสามดา้น คือ การ
สัมผสั การแปลความหมาย และอารมณ์ 
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ประเสริฐ พนัธุ์เรืองสกาว (2556) กระบวนการรับรู้ (Perception Process) เป็นกระบวนการ
ทางความคิด (Cognitive Process) ท่ีประกอบด้วย ส่ิงเร้า (Stimuli) ซ่ึงอยู่ในส่ิงแวดล้อมของการ
ด าเนินชีวิต กระบวนการรับรู้ (Perception Process) ซ่ึงประกอบดว้ย การสังเกต เลือก และการแปล
ความหมาย และก่อใหเ้กิดการ ตอบสนอง (Response)โดยมีทศันคติ ความรู้สึก แรงจูงใจ พฤติกรรม 
เหล่าน้ีเป็นตน้ 

   
2.2.1  กำรเลือกรับรู้ (Perceptual Selection)  
เม่ือบุคคลเปิดรับต่อส่ิงเร้าและตั้งใจรับต่อส่ิงเร้าท่ีเขา้มากระทบแลว้ บุคคลจะเลือกสรร

เฉพาะส่ิงเร้าท่ีตรงกบัความตอ้งการและทศันคติของตนเท่านั้นในแต่ละกรณีดงักล่าว บุคคลจะเลือก
เปิดรับต่อส่ิงเร้าโดยอาศยัพื้นฐานทางจิตวิทยาของตนเองเป็นหลกั และดว้ยเหตุท่ีส่ิงเร้าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ซ่ึงมีอยู่มากมายหลาย รูปแบบกระบวนการเลือกรับรู้จึงแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การเปิดรับ การตั้งใจรับและการเลือกรับรู้รายละเอียด   

1) การเปิดรับ (Exposure) การเปิดรับเกิดขึ้นเม่ือประสาทสัมผสัของบุคคลไดรั้บ
การกระตุน้จากส่ิงเร้าท าให้เกิด ความรู้สึก เช่น การไดเ้ห็น การไดย้ิน การไดฟั้ง และการไดก้ล่ิน 
เป็นตน้การเปิดรับอาจเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลให้ความสนใจต่อส่ิงเร้านั้น
หรือไม่บุคคลจะเลือกเฉพาะส่ิง เร้าท่ีสนใจและจะหลีกเล่ียงไม่เผชิญกบัส่ิงเร้าท่ีไม่ส าคญัและไม่
น่าสนใจ  

2) การตั้งใจรับ (Attention)  การตั้งใจรับเป็นกระบวนการซ่ึงบุคคลจะแบ่งปัน
ความสนใจมาสู่ส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยเฉพาะอนัเป็นกิจกรรมทางจิตใจ (Mental Activity)    

3) การเลือกรับรู้ (Selective Perception)  บุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงเร้าท่ีมากระทบจะ
ไม่รับรู้ทุกอย่างเน่ืองจากบุคคลแต่ละคนมีความ ตอ้งการ ทศันคติ ประสบการณ์และคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั การเลือกรับรู้ หมายความว่า บุคคล  2 คน อาจรับรู้โฆษณาแตกต่าง
กนัคนหน่ึงอาจเช่ือตามท่ีกล่าวอา้ง แต่อีกคน หน่ึงอาจพิจารณาค ากล่าวอา้งนั้นว่าไม่เป็นความจริง 
การเลือกรับรู้ของบุคคล เกิดขึ้ นในทุกขั้นตอนในกระบวนการรับรู้นั่นคือ การเลือกเปิดรับ 
(Selective Exposure) เกิดขึ้นเพราะความเช่ือของบุคคลเป็นตวัชกัจูงให้บุคคลเลือกส่ิงท่ีจะฟังหรือ 
ส่ิงท่ีจะอ่าน การเลือกจัดองค์ประกอบ (Selective Organization) เกิดขึ้ น เพราะบุคคลจัดข้อมูล 
สอดคลอ้งตามความเช่ือของเขารวมทั้งการเลือกแปลความหมาย (Selective Interpretation) เกิดขึ้น 
เพื่อวา่ส่ิงท่ีรับรู้มานั้นจะไดส้อดคลอ้งกบัความเช่ือและทศันคติจองตนท่ีมีอยูเ่ดิม  

 
2.2.2  กำรจัดองค์ประกอบกำรรับรู้ (Perceptual Organization)   
การจดัองคป์ระกอบการรับรู้ หมายถึงการท่ีบุคคลจดัขอ้มูลจากแหล่งต่าง  ๆ เขา้ดว้ยกนัให้ 

เป็นระเบียบเพื่อให้มีความหมายท่ีเขา้ใจไดม้ากขึ้นและเพื่อให้สามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
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ได้ถูกต้อง หลักพื้นฐานของการจัดองค์ประกอบการรับรู้คือ “การรวมกลุ่ม” (Integration) ซ่ึง
หมายความว่า บุคคลรับรู้ส่ิงเร้าในลกัษณะเป็นภาพรวม (An Organized Whole) ไม่ไดม้องส่ิงเร้าแต่
ละส่วนท่ีแยกกนัการมองเป็นภาพรวมจะช่วยให้การประมวลขอ้มูลเพื่อให้เขา้ใจความหมายไดง้่าย 
เขา้ซ่ึงสอดคล้องตามหลกัจิตวิทยาของเกสตัลท์ (Gestale Psychology) ท่ีกล่าวไวว้่า "ส่วนรวมมี
ความส าคญัมากกวา่ส่วนยอ่ยรวมกนั" (The Whole is Greater than the Sum of the Parts) 

ทฤษฎีของเกสตลัท์ท่ีเก่ียวกบัการรวมกลุ่มเพื่อการรับรู้ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ หลกัการเติมส่วนท่ี
ขาดใหส้มบูรณ์ หลกัการจดักลุ่ม และหลกัองคป์ระกอปรอบขา้ง รายละเอียดมีดงัน้ี  

1) หลักการเติมส่วนขาดให้สมบูรณ์ (Principle of Closure) หมายถึงบุคคลมี
แนวโน้มรับรู้ภาพท่ีไม่สมบูรณ์ให้เป็นภาพท่ีสมบูรณ์ เช่นการเติมค าใน ช่องว่างโดยอาศยัความรู้
และประสบการณ์มาก่อนดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงอธิบายไดว้่า ท าไม่เราจึง สามารถอ่านข่าวสารต่างๆ
ท่ีไม่สมบูรณ์เขา้ใจไดท้ั้ง ๆ ท่ีขาดตวัอกัษรหลายค าการน าหลกัขอ้น้ีไป ประยุกตใ์ห้ในการวางแผน
กลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อช่วยกระตุน้ใหบุ้คคลสนใจข่าวสารมากยิง่ขึ้น  

2) หลักการจัดกลุ่ม (Principle of Grouping)  บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เป็นชุดหรือเป็นกลุ่มมากกว่าท่ีจะรับรู้เป็น หน่วยย่อย  ๆ ท่ีแยกกนัอยู่การรวมขอ้มูล
เขา้ด้วยกันหรือเป็นกลุ่ม (Chunking or Grouping Information) จะช่วยให้บุคคลสามารถประเมิน
ผลิตภณัฑต์ราหน่ึงเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑอี์กตราหน่ึงไดห้ลกัจิตวิทยาของเกสตลัทท่ี์เก่ียวกบัการ
จดักลุ่มท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความใกลชิ้ดความคลา้ยคลึง และความต่อเน่ือง    

3) หลกัองค์ประกอปรอบขา้ง (Principle of Context) บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะรับรู้
วตัถุตามลกัษณะขององคป์ระกอบรอบขา้งท่ีวตัถุนั้นแสดงให้ เห็นการจดัวางช้ินโฆษณาในส่ือท่ีมี
ลกัษณะเด่นด้อยกว่ากันจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ ต่างกันด้วย  จากการศึกษาพบว่าช้ิน
โฆษณาอย่างเดียวกันลงในโฆษณานิตยสารท่ีมีช่ือเสียงกว่าจะ ได้รับความเช่ือถือมากกว่าลงใน
นิตยสารท่ีมีช่ือเสียงด้อยกว่าซ่ึงแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบรอบขา้งของส่ือ (Media Context) มี
อิทธิพลต่อการรับรู้โฆษณาโดยตรง 

  
2.2.3  กำรแปลควำมหมำยกำรรับรู้ (Perceptual Interpretation)  
ส าหรับหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดขององคป์ระกอบรอบขา้งคือ “หลกัภาพหลกักบัพื้นภาพ” (Figure 

Ground Principle) นกัจิตวิทยาเกสตลัทก์ล่าววา่ ในการจดัส่ิงเร้าให้เป็นภาพรวมบุคคลจะแยกความ
แตกต่างของส่วนท่ีเด่นมากกว่าเป็นภาพหลกัซ่ึงเป็นภาพปรากฏอยู่ส่วนหนา้ (Foreground) ส่วนส่ิง 
เร้าท่ีมีส่วนเด่นนอ้ยกวา่เป็นภาพพื้นซ่ึงปรากฏอยูส่่วนหลงั 
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ประเสริฐ พันธุ์เรืองสกาว (2556) ได้กล่าวถึงการแยกประเภทการรับรู้กับการแปล
ความหมาย การรับรู้โดยการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ รายละเอียดมีดงัน้ี  

การแยกประเภทการรับรู้  (Perceptual Categorization) เป็นการจัดจ าแนกข้อมูลเข้า
หมวดหมู่อย่างมีเหตุผลเพื่อให้บุคคลน ามาใช้กลัน่กรองข้อง ความท่ีเคยผ่านการรับรู้มาแล้วได้
รวดเร็วยิง่ขึ้นนอกจากนั้นการจดัประเภทขอ้มูลยงัช่วยใหบุ้คคล สามารถจดัขอ้มูลใหม่เพิ่มขึ้นอีกดว้ย  

การแปลความหมายการรับรู้โดยการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ (Perceptual Inferences) เป็น
การพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้า 2 อย่างอนัเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ ท่ีผ่านมา 
โดยไม่ต้องประเมินใหม่โดยอาศัยความเช่ือหรือประสบการณ์เดิมมาเป็นเกณฑ์ตัดสินเพื่อ ลง
ความเห็น   

สรุปไดว้า่ การรับรู้ของบุคคลเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้จะตอ้งผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 ดา้น  จะ
ส่งผลท าให้แต่ละบุคคลนั้นแสดงทศันคติ พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนันั้นขึ้นอยู่กบัองคป์ระกอบหลาย
ปัจจยัดว้ยกนั เช่น ขีดจ ากดัการรับรู้ สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก เป็นตน้ 

 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบักำรรณรงค์ 
  

ภทัรสุฎา มณีพนัธุ์ (2557) การณรงคเ์ร่ิมมีบทบาทเพื่อสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นแก่
สมาชิกของสังคม ซ่ึงอาจเป็นเพียงกลุ่มสังคม ชุมชนขนาดเล็ก ไปจนถึงประชากรทั้งหมดของ
ประเทศ การเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการให้เกิดขึ้นจ าเป็นตอ้งอาศยัพลงัของมวลชนไม่เฉพาะปัจเจก
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ในการรับรู้ข่าวสาร เปล่ียนแปลงทศันคติ และพฤติกรรมไปตามวิถีท่ีโครงการ
รณรงคน์ั้น ๆ ท่ีตอ้งการ การท าการรณรงคโ์ครงการหน่ึงจึงมีแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร
รองรับอยู่เป็นจ านวนมาก โดยนกัวิชาการดา้นการส่ือสารพฒันาท่ีศึกษาการรณรงคไ์ปพร้อมๆกนั
ปรากฏการณ์ลกัษณะน้ีเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นวา่ภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติัไม่จ าเป็นตอ้งแยกขาดจากกนั 
การส่ือสารผลกัดนัให้เกิดการขบัเคล่ือนทางสังคม น ามาสู่การเปล่ียนแปลงและเป็นท่ียอมรับว่าการ
ส่ือสารเป็นอาวุธหลกัในการด าเนินการ 

จิราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์  (2554ก) ไดก้ล่าวว่า  การรณรงค์ คือ  การรณรงค์สร้างก าลงัเพื่อ
อุดมการณ์ท่ีท าให้คนทั้งหลาย ให้เกิดพลงัอะไรสักอย่าง เช่น สัปดาห์รณรงค์เก่ียวกบัการท าความ
สะอาด หรือการรณรงคก์ารก าจดัยุงลายในหมู่บา้นรณรงค์เป็นกิจกรรมการส่ือสารเพื่อโนม้น้าวใจ 
โดยมีการก าหนดชุดกิจกรรมการส่ือสารและวางแผนไวล้่วงหน้า รวมถึงการกระท าหมดเวล า
ครอบคลุมในการแพร่กระจายข่าวสาร โดยผ่านส่ือจ านวนหน่ึง ณ เวลาท่ีใดจะให้สารเข้าถึง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด หรือ คุม้ค่ามากท่ีสุดต่อความพยายามลงทุนลงแรงนั้น 
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เสาวณีย์ ฉัตรแก้ว (2551)  การสร้างจิตส านึกสาธารณะ ไปยงัคนกลุ่มใหญ่ในสังคม 
นอกเหนือจากท าความเขา้ใจถึงแก่นแทท้างจิตส านึกรับผิดชอบค่อสังคมแลว้เคร่ืองมือหน่ึงท่ีส าคญั
ในการส่ือสารไปยงัสาธารณชน ก็คือ "การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์" ซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อใหก้ารรณรงคเ์ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

จิราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์  (2554ก) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของการรณรงค ์5 ขอ้ไวด้งัน้ี 
1)  ความหมายตอ้งการให้ผูรั้บสารเห็นคุณค่าหรืออประโยชน์ หรืออนัตรายท่ีจะ

ไดรั้บ 
2)  เพื่อแสดงความคิดเห็นให้ผูรั้บสารทราบถึงความส าคญัและความจ าเป็นและ

สาเหตุท่ีตอ้งมีการเผยแพร่กระจายเร่ืองราวนั้น เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความตระหนกั และความเขา้ใจต่อ
เร่ืองนั้น ๆ 

3)  ตอ้งการดึงความสนใจ แสวงหาการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเขา้มามีส่วน
ร่วมและเกิดความร่วมมือในกิจกรรมจากสาธารณชน หรือผูรั้บสาร เช่น การหาเสียงเลือกตั้ง ,กรณี
ช่วยกนัท าความสะอาด กทม.หลงัเหตุการณ์ความรุนแรง 

4)  ตอ้งการย  ้าเตือน เพราะส่ือระยะสั้น ตอ้งย  ้าใหเ้กิดการระลึกได ้ความสนใจ  
5)  เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันะคติ คือ ความรู้ + ความเขา้ใจ+ ความเช่ือ 

โดยทั้งสามอย่างน้ีตอ้งท าเป็นกระบวนการ ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ทศันะคติ+พฤติกรรม เช่น 
KPI ความรู้ ทศันคติ ไดรู้้ไดเ้ห็น ความเคยชิน การยอมรับปฏิบติัตาม 

เสาวณีย ์ฉตัรแกว้ (2551)  ปัจจยัส าคญัในการส่ือสารรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ 
1)  ผูส่้งสาร (Sender) ผูท่ี้ด าเนินงานรณรงค์มักเป็นผูท่ี้มุ่งท างานเพื่อส่วนรวม 

อาทิ พรรค การเมือง, รัฐบาล และองคก์รพฒันาเอกชน (NGO) เป็นดน้ 
2)  ผูรั้บสาร (Receive) สามารถก าหนดในลกัษณะทัว่ไป คือ สาธารณชน (Public) 

หรือก าหนดอยา่งเฉพาะเจาะจงซ่ึงอาจหมายถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อปัญหาต่างหรือมีความ
สนใจต่อประเด็นปัญหาใด ๆ ร่วมกนั โดยเบ่งเป็น 

(1) กลุ่มเป้าหมายท่ีมีเป้าหมายในการรณรงคด์ว้ยโดยตรง (Intended Receiver) 
(2) กลุ่มเป้าหมายท่ีมีอิทธิพลต่อการรณรงค์ไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีคาดหวงั 

เรียกว่าเป็น Achual Receiver โดยนับเป็นกลุ่มท่ีมีพลังขับคล่ือนสังคมหรือสามารถผลักดันผูมี้
อ  านาจในการตดัสินใจทั้งในภาครัฐและเอกชน 

3)  เน้ือหา (Messge) ในการณรงค์ ส่ิงท่ีส าคัญคือ ความหมายท่ีมุ่งส่งไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงตอ้งค านึงถึงการดีความ เป็นไปไดท่ี้ผูรั้บสารอาจเขา้ใจในเน้ือหาท่ีส่งไปได้ไม่
เท่ากบัท่ีผูส่้งสารตอ้งการ โดยปกติคนเรามกัจะมีการเลือกรับข่าวสาร โดยฉพาะการแกไ้ขปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนัของตนเอง และอาจใหค้วามส าคญักบัประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาธารณะ เพียงเลก็นอ้ย 
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การสร้างความส าคญัในประเด็นปัญหา ดว้ยแนวคิดของการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) 
จึงนับว่ามีความส าคญัทั้งน้ี การรณรงค์ประเด็นสาธารณะซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัการปรับทศันคดิและ
พฤติกรรมนั้นผูรั้บสารจะใหค้วามส าคญักบัอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดท่ีผุดขึ้นมาในหวัเป็นอนัดบัแรก 
มากกว่าขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดท่ีเคยไดรั้บมาดงันั้นการรณรงคจึ์งควรสร้างให้ประเด็นปัญหานั้น ๆ 
ไดรั้บความสนใจจากสาธารณชน โดยยประเด็นของการรณรงค์ท่ีมกัไดรั้บการยอมรับว่ามีคุณค่า 
มกัจะเป็นส่ิงท่ีผูค้นเห็นว่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาหรือเห็นว่าขาจะไดอ้ะไรจากการรณรงค ์ในทาง
กลบักนัหากพบวา่มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเส่ียง (Rik) การรณรงคน์ั้นก็มกัจะถูกปฏิเสธทนัที 

4)  ส่ือ (Media) เทคโนโลยีเอ้ือให้การส่ือสารเป็นไปไดอ้ย่างง่ายดายเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยใหผู้ส่้งสารสามารถควบคุมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารได ้แมแ้ต่การส่งขอ้มูลไปยงับุ
คดลท่ีเป็นกลุ่มฉพาะจาะจง ทั้งยงัเปิดโอกาสให้ผูรั้บสารตอบกลบัไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย 
ปกติแลว้ผูรั้บสารมกัตอ้งการขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร โดยใชท้างลดัและมกัจะเป็นเฝ้าเรับขอ้มูลข่าวสาร
แบบตั้งรับ ดงันั้น แทนท่ีจะมุ่งให้เกิดการไหลของข่าวสารจากผูส่้งสาร ไปยงัผูรั้บสารในการณรงค์
ควรกระตุน้ให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บ-ผูส่้งสารโดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความรู้
มุมมองความคิดระหวา่งกนั 
 สรุป การรณรงค์การใช้ถุงผา้เป็นการขอความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการลดการใช้
ถุงพลาสติกและรณรงค์ให้มาใช้ถุงผา้เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติก โดยตอ้งอาศยัทศันคติ 
ความรู้ และพฤติกรรม ความเคยชิน และการยอมรับปฏิบัติตามเพื่อแนวทางการรณรงค์ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้โดยขอความมือจากผูม้ารับบริการท่ีเคยใชถุ้งพลาสติกหนั
มาใชถุ้งผา้รับยาแทนเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก 
 

2.4  แนวคิด ทฤษฎีควำมรู้ 
 
สุวรีย ์  ศิวะแพทย ์(2549) ความรู้ หมายถึง การไดข้อ้มูลเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง รูปแบบ วิธีการ 

กฎเกณฑ ์แนวปฏิบติั ส่ิงของ เหตุการณ์ หรือบุคคล ซ่ึงไดจ้ากการสังเกตุ ประสบการณ์ หรือจากส่ือ
ต่าง ๆ ประกอบกบัความรู้ จึงเป็นความสามารถในการใชข้อ้เท็จจริง หรือความคิด ความหยัง่รู้หยัง่ 
เห็น หรือสามารถเช่ือมโยงความคิดเขา้กบัเหตุการณ์   

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่า บุคคลส่วนมากจะรับรู้เบ้ืองตน้ผ่านประสบการณ์ 
แลว้ จดัระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ผสมผสานระหว่างความจ ากบัสภาพจิตวิทยา ความรู้จึงเป็น
ความจ าท่ีเลือกสรรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจิตใจของตน ซ่ึงความรู้ท าให้ผูเ้รียนไดรู้้ถึงความสามารถ
ในการจ าและร าลึกถึงเหตุการณ์และประสบการณ์ท่ีเคยพบมาแลว้ซ่ึงบลูมไดแ้ยกการประเมินระดบั
ความรู้ไว ้6 ระดบัดงัน้ี 
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1) ระดบัท่ีระลึกได ้(Recall) เป็นระดบัท่ีมีความสามารถในการดึงขอ้มูลออกมา
จากความจ าได ้       

2)  ระดบัท่ีรวบรวมสาระส าคญัได ้(Comprehensive) เป็นระดบัท่ีสามารถท าบาง
ส่ิง บางอย่างไดม้ากกว่าการจ าเน้ือหาท่ีไดรั้บ สามารถเขียนขอ้ความดว้ยถอ้ยค าของตนเอง สามารถ
แสดง ใหเ้ห็นไดด้ว้ยภาพ ใหค้วามหมายแปลความ และเปรียบเทียบความคิดอ่ืน ๆ หรือคาดคะเนผล
ท่ีเกิดขึ้นต่อไปได ้  

3) ระดับของการน าไปใช้  (Application) สามารถน าเอาขอ้เท็จจริง และความ
คิดเห็นท่ีเป็น นามธรรมไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  

4) ระดบัของการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นระดบัท่ีสามารถให้ความคิดในรูปของ
การน า ความคิดมาแยกส่วน เป็นประเภท หรือการน าขอ้มูลมาประกอบกนัเพื่อปฏิบติัของตนเอง   

5) ระดับของการสังเคราะห์ (Analysis) คือการน าเอาข้อมูล แนวความคิด มา
ประกอบกนั แลว้น าไปสู่การสร้างสรรคท่ี์ต่างจากเดิม   

6)  ระดับการประเมิน (Evaluation) คือ ความสามารถในการใช้ข้อมูลเพื่อตั้ ง
เกณฑ์การ รวบรวมผล และวดัขอ้มูลตามมาตรฐาน เพื่อให้ตั้งขอ้ตดัสินถึงระดบัของประสิทธิผล
ของกิจกรรมแต่ละอยา่ง 

วิจารณ์   พานิช (2562) ไดใ้หค้วามหมายวา่การจดัการความรู้คือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบรรลุ
เป้าหมายอยา่งนอ้ย 4 ประการไปพร้อม ๆ กนั ไดแ้ก่   

1)  บรรลุเป้าหมายของงาน    
2)  บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน    
3)  บรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์ร ไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  
4)  บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ มีความเอ้ืออาทรระหว่างกนั ในท่ีท างาน 

การจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีด าเนินการร่วมกนัโดยผูป้ฏิบติังานในองค์กรหรือหน่วยงาน 
ย่อยขององค์กร เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิดีขึ้นกว่าเดิม จุดหมาย
ปลายทางของการจดัการความรู้ไม่ใช่ความเป็นเลิศของการจดัการความรู้ เช่น การมีคลงั ความรู้ท่ี
ทนัสมยัครบถว้น  การมีวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  การมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร 

เป้าหมายของการจดัการความรู้ มี  3  ประการ ดงัน้ี  
1)  การพฒันาคน ไดแ้ก่  ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารใหมี้สมรรถนะ ซ่ึงประกอบดว้ย 

ความรู้ ทกัษะคุณลกัษณะ สูงขึ้น ปฏิบติังานได้ดีขึ้น โดยท่ีบุคลากรระดับต้น ระดับกลางจะได้
ประโยชน์มากท่ีสุด  

 2)  การพฒันางาน  ท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ เช่น ผิดพลาดนอ้ยลง รวดเร็วขึ้น 
มีประสิทธิผล  เช่น  ลดตน้ทุน  ผลผลิตสูงขึ้นเกิดนวตักรรม 
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 3)  การพัฒนาองค์กร ท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์/
ยทุธศาสตร์ มีศกัยภาพใน การแข่งขนัสูง  สามารถเติบโตกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื   

ณพศิษฏ์ จกัรพิทกัษ์ (2552) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเน้นถึงการจ าและ
การระลึกไดถึ้งความคิด วตัถุ และปรากฏการณ์ ซ่ึงเป็นความจ าท่ีเร่ิมจากส่ิงท่ีง่าย ท่ีเป็นอิสระแก่กนั 
ไปจนถึงความจ าในส่ิงท่ีซบัซ้อนและมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั การจดัการความรู้ ไวว้า่ส าหรับนกั
ปฏิบติั การจดัการความรู้ คือ เคร่ืองมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างนอ้ย 4 ประการไปพร้อม ๆ กนั 
ได้แก่ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน 3) บรรลุเป้าหมายการพฒันา
องคก์รไปเป็นองคก์รเรียนรู้ และ 4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกนั
ในท่ีท างาน 

ณพศิษฏ ์ จกัรพิทกัษ ์(2552) การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่ในส่วน
ราชการซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคล หรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อนัจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด  การจดัการความรู้มีมานานแลว้แต่ไม่
ค่อยไดน้ ามาเผยแพร่หรือน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์ารอย่างจริงจงั    จนกระทัง่มาในปัจจุบนัไดมี้
การน าเอาการจดัการความรู้เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความส าเร็จขององค์การ   จึงไดมี้
การส่งเสริมให้ท า KM กันอย่างแพร่หลาย การจัดการความรู้ หรือเคเอ็ม (KM = Knowledge 
Management) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือ
เอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้
เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขนัสูงสุดโดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1)  ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งาน
ฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคร้ัง จึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม  

2)  ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอด
ได ้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกว่า
เป็นความรู้แบบรูปธรรม 

การจดัการความรู้เป็นการด าเนินการอยา่งนอ้ย 6 ประการต่อความรู้ ไดแ้ก่ 
1)  การก าหนดความรู้หลกัท่ีจ าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ

องคก์ร 
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2)  การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ 
3)  การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใชง้านของตน 
4)  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจการงานของตน 
5)  การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยกุตใ์ชค้วามรู้มาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และสกดั “ขมุความรู้” ออกมาบนัทึกไว ้
6)  การจดบนัทึก “ขมุความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไวใ้ชง้าน และปรับปรุง

เป็นชุดความรู้ท่ีครบถว้น ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใชง้านมากยิง่ขึ้น 
ความเป็นชุมชนในท่ีท างาน การจดัการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตวัของมนัเอง น่ีคือ 

หลุมพรางขอ้ท่ี 1 ของการจดัการความรู้ เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเขา้ใจผิด เอาการจดัการความรู้เป็น
เป้าหมาย ความผิดพลาดก็เร่ิมเดินเขา้มา อนัตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การจดัการความรู้เทียม หรือ 
ปลอม เป็นการด าเนินการเพียงเพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่มีการจดัการความรู้ การริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้ 
แรงจูงใจ การริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้เป็นกา้วแรก ถา้กา้วถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาสส าเร็จสูง 
แต่ถา้ก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความลม้เหลว ตวัก าหนดท่ีส าคัญคือแรงจูงใจในการริเร่ิมด าเนินการ
จดัการความรู้  

ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ (2552) องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge 
Process) 

1) “คน” เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผูน้ า
ความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

2) “เทคโนโลยี” เป็นเคร่ืองมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปล่ียน 
รวมทั้งน าความรู้ไปใชอ้ยา่งง่าย และรวดเร็วขึ้น 

3) “กระบวนการความรู้” เป็นการบริหารจดัการ เพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้
ไปใหผู้ใ้ช ้เพื่อท าใหเ้กิดการปรับปรุง และนวตักรรม 

องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ี จะตอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการอยา่งสมดุล การจดัการความรู้ของ
กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  
พ.ศ.2546 ก าหนดใหส่้วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้น
ต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราขการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมะสมต่อ
สถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปล่ียน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
ขอบเขต KM ท่ีได้มีการพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความส าคัญเร่งด่วนในขณะน้ี คือ การจดัการองค์
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ความ รู้ เพื่ อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้ก าหนดเป้าหมาย  (Desired 
State) ของ KM ท่ีจะด าเนินการในปี 2549 คือ มุ่งเนน้ให้อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ เป็นศูนยก์ลางองคค์วามรู้ 
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในพื้นท่ีท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
หน่วยท่ีวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม คือ อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ มีขอ้มูลผลส าเร็จ การแกไ้ขปัญหาความยากจน
เชิงบูรณาการในศูนยป์ฏิบติัการฯ ไม่นอ้ยกวา่ศูนยล์ะ 1 เร่ือง และเพื่อใหเ้ป้าหมายบรรลุผล ไดจ้ดัให้
มีกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปล่ียนแปลง 
(Change Management Process) ควบคู่กนัไป โดยมีความคาดหวงัว่าแผนการจดัการความรู้น้ีจะเป็น
จุดเร่ิมตน้ส าคญัสู่การปฏิบติัราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเร่ืองอ่ืน ๆ และน าไปสู่
ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนืต่อไป  
วตัถุประสงคข์องการจดัการความรู้ มีดงัน้ี 

1)   เพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
2)  เพือ่การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ ๆ 
3)  เพื่อปรับปรุงเทคนิค  กระบวนการ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาองค์ความรู้

และน าความรู้นั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
ณพศิษฏ์ จกัรพิทกัษ์ (2552) กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management) เป็น

กระบวนการท่ีจะช่วยให้เกิดพฒันาการของความรู้ หรือการจดัการความรู้ท่ีจะเกิดขึ้นภายในองคก์ร 
มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน  

1)  การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification)เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมี
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องใช้อะไร ปัจจุบนัมี
ความรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบใด และอยูท่ี่ใคร 

2)  การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการ
สร้าง แสวงหา รวบรวมความรู้ทั้งภายใน/ภายนอก รักษาความรู้เดิม แยกความรู้ท่ีใช้ไม่ได้แล้ว
ออกไป 

3)  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการก าหนด
โครงสร้างความรู้ แบ่งชนิด ประเภท เพื่อใหสื้บคน้ เรียกคืน และใชง้านไดง้่าย 

4)  การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกนั ปรับปรุงเน้ือหาให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

5)  การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการท าให้ผูใ้ชค้วามรู้เขา้ถึงความรู้
ท่ีตอ้งการไดง้่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web Board บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
เป็นตน้ 
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6)  การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการแบ่งปัน สามารถ
ท าได้หลายวิธีการโดยกรณีท่ีเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาจจัดท าเป็นเอกสาร 
ฐานความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือกรณีท่ีเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จดัท าเป็นระบบ
ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียน รู้ ระบบพี่เล้ียง การ
สับเปล่ียนงาน การยมืตวั เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 

7)  การเรียนรู้ (Learning) เป็นการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
แกปั้ญหา และท าให้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การน า
ความรู้ในไปใช ้เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2563) ไดใ้ห้
ความหมายว่า ความรู้  คือ ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  การคน้ควา้หรือประสบการณ์  
รวมทั้ง ความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ 
ส่ิงท่ี ไดรั้บมาจากการ ไดย้นิ ไดฟั้ง การคิดหรือการปฏิบติัองคว์ิชาในแต่ละสาขา  

การจัดการความรู้ในองค์กร: JCKM Weblog มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสาร
ศาสตร์และส่ือสารมวลชน (2560)  ความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ    

1)  ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผล  ผ่านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์จนเป็นหลักทั่วไปไม่ขึ้นอยู่กับบริบทใดโดยเฉพาะสามารถรวบรวมและ
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได ้เช่น  หนังสือ คู่มือ เอกสารและรายงานต่าง  ๆ  ซ่ึงท าให้คน
สามารถเขา้ถึงไดง้่าย  เป็น ความรู้ท่ีไม่ค่อยส าคญัต่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพราะใคร  ๆ ก็
เขา้ถึงได ้

2)  ความรู้ท่ีฝังในตัวคน (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตัวของแต่ละ
บุคคล อาจอยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) อยู่ในมือและส่วนอ่ืน ๆ  ของร่างกาย 
(ทกัษะ)  เกิดจาก ประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรคต์่าง  ๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กบับริบทใดบริบทหน่ึง
โดยเฉพาะ ส่ือสารหรือ ถ่ายทอดในรูปของตวัเลข สูตร หรือลายลกัษณ์อกัษรไดย้าก พฒันาและ
แบ่งปันกนัได ้เป็นความรู้ท่ีก่อใหเ้กิด ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

รูปแบบกระบวนการจัดการความ รู้  (KM Process Model)  องค์ประกอบหลักของ
กระบวนการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย การสร้างและถ่ายโอนความรู้ ส าหรับในประเทศไทยไดมี้
การก าหนดรูปแบบของการท า KM  โดยใช้ Framework และ Model เหล่าน้ีเช่นกันแต่ได้จัดท า
รายละเอียดและขั้นตอนใหง้่ายต่อการน าไปปฏิบติั ดงัน้ี 

รูปแบบการจดัการความรู้ตามแนวทางส านกังาน ก.พ.ร.ประกอบดว้ยกระบวนการจดัการ 
ความรู้ 7 ขั้นตอนและกระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง 6 องคป์ระกอบ มีรายละเอียดดงั
ภาพท่ี 2.1 
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ภำพท่ี 2.1  กระบวนการจดัการความรู้ 7 ขั้นตอน 
แหล่งท่ีมำ:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2549. 

 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549) กระบวนการจัดการความรู้เป็น

กระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ ภายในองค์กร ประกอบด้วย  7  
ขั้นตอน  ดงัน้ี  

1)  การบ่งช้ีความรู้เป็นการระบุเก่ียวกบัความรู้ท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งมีตอ้งใชเ้พื่อให้
บรรลุ เป้าหมายตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์ร ไดแ้ก่ความรู้อะไรบา้ง ความรู้อะไรท่ีมีอยูแ่ลว้  อยู่
ในรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร  

2)  การสร้างและแสวงหาความรู้  เป็นการสร้างความรู้ใหม่  แสวงหาความรู้จาก
ภายนอกรักษา ความรู้เดิม  แยกความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ออกไป  มีหลายแนวทาง เช่น  ใช ้SECI Model 
น าบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ต่างกันมาประชุม/ท างานร่วมกัน  จ้างคนท่ีมีความรู้มา 
ท างานในองคก์ร  จา้งท่ีปรึกษา   
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3)  การจดัความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้  แบ่งชนิด  ประเภท 
เช่นกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการท างาน ฯลฯ  ก าหนดวิธีการจดัเก็บและคน้คืน  เพื่อให้สืบคน้  เรียกคืน  
และน าไปใชไ้ดส้ะดวก 

4)  การประมวลและกลัน่กรองความรู้เป็นการกลัน่กรองความถูกตอ้ง ครบถว้น  
ทนัสมยัใช้งานไดข้องความรู้ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกนัปรับปรุง
เน้ือหาใหส้มบูรณ์  

5)  การเขา้ถึงความรู้  เป็นการท าให้ผูใ้ช้ความรู้นั้นเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการได้ง่าย
และสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT)  Web board  บอร์ดประชาสัมพนัธ์  เป็นตน้  

6)  การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ เป็นการน าความรู้ท่ีได้จากการปฏิบติังานมา
แลกเปล่ียนเคล็ดลบั เทคนิคการท างาน เทคนิคการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน  
ส าหรับความรู้ ท่ีชัดแจ้ง Explicit Knowledge  อาจจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส่วนความรู้ท่ีฝังในตัวคน Tacit Knowledge  อาจจัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน 
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม ชุมชนนักปฏิบติั ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียนงานการยืมตวั 
(ผูเ้ช่ียวชาญจากท่ีหน่ึงไปปฏิบติังานในอีกท่ีหน่ึง)  เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 

7)  การเรียนรู้  เป็นการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการแบ่งปันแลกเปล่ียนหรือสืบคน้ไป
ใชป้ระโยชน์ในการ ท างาน แลว้เกิดความรู้ใหม่น ามาเขา้ระบบจดัเก็บหรือแบ่งปันแลกเปล่ียน ก็จะ
ไดอ้งคค์วามรู้ ใหม่ใหใ้ชป้ระโยชน์ต่อไปไดเ้ร่ือย ๆ  ควรท าใหก้ารเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น  
เกิดระบบ การเรียนรู้จากวงจร  “สร้างองคค์วามรู้>น าความรู้ไปใช>้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ 
ใหม่”  และหมุนเวียนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
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ภำพท่ี 2.2  กระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง  6  องคป์ระกอบ 
แหล่งท่ีมำ:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2549. 

 
กระบวนการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงเป็นการด าเนินการต่าง ๆ  เพื่อลดผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง สนับสนุนให้เกิดการปรับตวัและการยอมรับ พร้อมทั้งสร้างศกัยภาพ
ใหม่ ๆ เพื่อรองรับให้การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ มุ่งเน้นถึงปัจจยั
แวดลอ้มภายใน องคก์รท่ีจะมีผลกระทบต่อการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย  6  องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1)  การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม เป็นการเปล่ียนแปลงค่านิยม  
พฤติกรรมของ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ให้ยึดแนวการท างานท่ีเปิดรับและพร้อมจะสร้างสรรค์
งานใหม่ ๆ  พร้อมท่ีจะแบ่งปันความรู้ซ่ึงกนัและกนั  มีมุมมองผูบ้ริหาร  ผูป้ฏิบติังานในเชิงบวก   

2)  การส่ือสาร  เป็นการท าให้ทุกคนในองคก์รเกิดความเขา้ใจร่วมกนัถึงโครงการ
จดัการความรู้ว่าจะด าเนินการไปเพื่ออะไร ไดป้ระโยชน์อะไร ท าเม่ือใด ท าอยา่งไร แต่ละคนมีส่วน
ร่วมอย่างไร ฯลฯ  โดยค านึงถึงปัจจยัส าคญั 3 ประการ คือ  1) เน้ือหาท่ีจะส่ือสาร   2) กลุ่มเป้าหมายท่ี
ตอ้งการจะส่ือสาร  3) ช่องทางการส่ือสาร การส่ือสารท่ีบกพร่องผิดพลาดอาจท าให้การจัดการ
ความรู้ลม้เหลว เพราะบุคลากร เขา้ใจว่าการจดัการความรู้เป็นงานท่ีตอ้งท าเพิ่มจากงานประจ าของ
ตน จึงไม่ให้ความร่วมมือหรือต่อตา้น การส่ือสารในช่องทางท่ีหลากหลายจะช่วยให้บุคลากรไดรั้บ
สารอย่างทัว่ถึง  เช่น  การประชุม หนงัสือเวียน  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย Intranet, Web 
Board, Social Media ฯลฯ  เนน้การส่ือสารสองทาง    

3)  กระบวนการและเคร่ืองมือในการจัดการความรู้เป็นการช่วยให้การค้นหา
เขา้ถึง ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น การเลือกใช้กระบวนการและเคร่ืองมือ
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ขึ้นกบัชนิดของความรู้ ลกัษณะขององคก์ร (ขนาด สถานท่ีตั้ง ฯลฯ)  ลกัษณะการท างานวฒันธรรม
องคก์ร  ทรัพยากร  

4)  การเรียนรู้เป็นการสร้างความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญั และหลกัการ
ของการจดัการ ความรู้ให้แก่บุคลากร  การฝึกอบรมตอ้งพิจารณาถึงเน้ือหา  กลุ่มเป้าหมาย  วิธีการ  
การประเมินผลและ ปรับปรุง เช่น  เน้ือหาง่าย  เช่ือมโยงกบัการท างานของกลุ่มเป้าหมาย  มีการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  (e-Learning,  KM Website)  ช่วยใหเ้รียนรู้ไดต้ามเวลาท่ีผูเ้รียนสะดวก  

5)  การวดัผลเป็นการด าเนินการเพื่อให้ทราบว่าการจดัการความรู้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวห้รือไม่ แลว้น าผลของการวดัมาใชใ้นการปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้นรวมทั้งใช้
ในการส่ือสารกบับุคลากรทุกระดับให้เห็นประโยชน์และความส าเร็จของการจดัการความรู้การ
วดัผลตอ้งพิจารณาดว้ยวา่จะวดัผลท่ี   

6)  การยกย่องชมเชยและให้รางวลัเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดบั แต่การใหร้างวลัจะมีผลในระยะสั้นเท่านั้น 

ความรู้ คือส่ิงท่ีสะสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นควา้หรือประสบการณ์ รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะความเขา้ใจ หรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ี
ไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง ความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ความรู้ท่ีชดัแจง้ เป็นความรู้ท่ีเป็นเหตุ
เป็นผลผา่นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได ้เช่น  
หนงัสือคู่มือซ่ึงท าให้คนสามารถเขา้ถึงไดง้่าย และความรู้ท่ีฝังในตวัคน เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตวัของ
แต่ละบุคคล อาจอยูใ่นใจ ความเช่ือ ค่านิยม อยูใ่นสมอง และทกัษะเกิดจาก ประสบการณ์ การเรียนรู้
หรือพรสวรรคต์่าง  

สรุป ความรู้เป็นส่ิงท่ีสะสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้หรือประสบการณ์ รวมทั้ง
ความสนใจในส่ิงต่าง ๆ และทกัษะความเขา้ใจ ดงันั้นความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของการใชถุ้งผา้นั้น
จะท าให้เราสามารถตดัสินใจไดว้่า เราจะลดมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างไรบา้ง ซ่ึงความรู้น้ีจะมี
ส่วนช่วยให้ผูม้ารับบริกาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วงัหวา้นั้นให้ความร่วมมือในการ
รณรงคเ์ก่ียวกบัการใชถุ้งผา้รับยาแทนถุงพลาสติก 
 

2.5  แนวคิด ทฤษฎีควำมตระหนัก 
 
ความหมายของความตระหนักราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายของค าว่าตระหนักไวว้่า             

รู้ประจกัษช์ดั รู้ชดัแจง้   
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ปารวีร์ บุษบาศรี (2555) กล่าวว่า ความตระหนัก หมายถึง  ความส านึกในภาวะจิตใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก ความคดิ และความปรารถนาในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสภาวะส่วนบุคคลท่ีไดรั้บ
รู้หรือไดป้ระสบกบัเหตุการณ์ต่างๆ และมีการประเมินค่าให้กบัส่ิงเหล่านั้น หรือให้ความส าคญัต่อ
ส่ิงเหล่านั้น ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บุคคลเกิดความตระหนกัขึ้นคือ ประสบการณ์ สภาพแวดลอ้มและ
ปัจจยัส่ิงเร้าต่าง ๆ  

วิมลพรรณ อาภาเวท และฉันทนา ปาปัดถา (2554) ความตระหนัก หมายถึง การแสดง 
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในอนัเน่ืองมาจากบุคคลเคยมีประสบการณ์ เคยรับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ี
เกิดขึ้นโดยอาศยัระยะเวลา ประสบการณ์ และสภาพส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ส่ิงผลใหเ้กดิ ความตระหนกั      

พงษช์ยั เฉลิมกล่ิน (2551) กล่าวว่า “ความตระหนกั ” หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึง ความ
รับผิดชอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ท่ีเป็นอารมณ์ความรู้สึกดา้น ทศันคติ 
ค่านิยม ความชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี ท่ีไดจ้ากการประเมินส่ิงเร้าต่าง ๆ ของบุคคลนั้น 

เอกลักษณ์  ธนเจริญพิศาล  (2554) บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม การเรียนรู้ และ
ประสบการณ์เป็นปัจจยัทีมีผลต่อความ ตระหนกั โดยความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และพฤติกรรม
เป็นองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดความ ตระหนกั การจะให้บุคคลมีพฤติกรรมในทิศทางทีพึงปรารถนา
นั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้บุคคลเกิด ความตระหนกต่ัอตนเองและสังคม จึงบุคคลจะเกิดความตระหนกั
ไดต้อ้งมีการรับรู้ส่ิงนั้น    

กุลวดี สุดหล้า (2550) กล่าวว่า ความตระหนักหมายถึงการแสดงออกซ่ึงความรู้สึก 
ความเห็น ความส านึก เป็นภาวะท่ีบุคคลเขา้ใจและประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกบัตนเองได้
โดยอาศยั ระยะเวลา เหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือสภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัท าให้คนเกิดความ
ตระหนกั      

  อฐัภิญญา ปัทมภาสสกุล (2560) ความตระหนกัรู้ คือ ความส านึกท่ีเกิดขึ้น ภายในจิตใจ ซ่ึง
เป็นผลมาจากประสบการณ์และความรู้ ท าให้เกิดความคิดภายในจิตใจ แลว้น ามา ประเมินค่าต่อส่ิงเร้า 
โดยไดพู้ดถึงความตระหนกัรู้ 3 เร่ือง ไดแ้ก่ ความตระหนกัรู้เร่ือง ส่ิงแวดลอ้ม ความตระหนกัรู้เร่ือง
สุขภาพ และความตระหนกัรู้เร่ืองรูปลกัษณ์ภายนอก 1) ความตระหนกัรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง 
จิตส านึกทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยงานวิจยัน้ี จะเนน้ไปในดา้นของปัญหาของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนั ซ่ึงสามารถแบ่งระดับความสัมพนัธ์ออก ได้ 3 ระดับ คือ ระดับตนเอง (Egoistic) ระดับ
บุคคลอ่ืน และระดับส่ิงแวดลอ้มจิตส านึกทางด้านส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 2) ความตระหนกัรู้
เร่ืองสุขภาพหมายถึงจิตส านึกทางดา้นสุภาพของแต่ละบุคคลท่ีส่งผลให ้ด าเนินการใส่ใจในสุขภาพ 
โดยความตระหนกัดา้นสุขภาพนั้นจะท าให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงความส าคญัของ สุขภาพ และมีแรงจูงใจ
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ในการปรับปรุงชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพและร่างกายท่ีดี 3) ความตระหนักรู้เร่ืองรูปลกัษณ์ภายนอก 
หมายถึง จิตส านึกในดา้นรูปลกัษณ์ภายนอก ท่ีตอ้งการดูแล รักษาความงาม และส่ิงท่ีปรากฎออกมา
ภายนอก  
             อนุสรณ์ กาลดิษฐ์ (2548) กล่าวถึงความตระหนกัวา่ หมายถึงความส านึกซ่ึงบุคคลเคยมีการ
รับรู้หรือเคยมีความรู้มาก่อน เม่ือมีส่ิงเร้ามากระตุน้จึงเกิดความส านึกหรือความตระหนกัขึ้น ความ
ตระหนกัมีความหมายเหมือนกบัความส านึก เป็นสภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก ความคิด 
ความปรารถนาต่าง ๆ อนัเกิดจากความรู้และความส านึกต่าง ๆ มาแลว้ โดยมีการประเมินค่าและ 
ตระหนกัถึงความส าคญัของตนท่ีมีต่อส่ิงนั้น 

ทนงศกัด์ิ ประสบกิตติคุณ (2534) ได้สรุปเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตระหนักไวว้่า
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกัคือ 

 1)  ประสบการณ์ท่ีมีต่อการรับรู้  
 2)  ความเคยชินต่อสภาพแวดลอ้มจะมีผลท าให้บุคคลตระหนักหรือไม่ตระหนัก

ต่อส่ิงท่ี เกิดขึ้น 
3)  การเอาใจใส่และการให้คุณค่าถ้ามนุษย์ใส่ใจในเร่ืองใดมากก็จะมีความ

ตระหนกัใน เร่ืองนั้นมากขึ้น     
4)  ลกัษณะและรูปแบบของส่ิงเร้าถา้ส่ิงเร้านั้นสามารถท าให้พบเห็นเกิดความ

สนใจยอ่ม ท าใหผู้พ้บเห็นเกิดการรับรู้และการตระหนกัมากขึ้น  
 5)  ระยะเวลาและความถ่ีในการรับรู้ ถา้มนุษยไ์ดรั้บการรับรู้บ่อยคร้ังหรือนาน

เท่าไรจะท าใหมี้โอกาสเกิดความตระหนกัมากขึ้นเท่านั้น 
รายละเอียดเก่ียวกบัตวัแปรท่ีมีผลต่อการเกิดความตระหนกั      

1)  ความรู้ (Knowledge)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้นั้น มีความเห็นว่าประสบการณ์
มนุษยจ์ะเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดความรู้โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า จุดเร่ิมตน้ของความรู้เร่ิมจากการได้
สัมผสัแลว้ใชจิ้ตไตร่ตรองส่ิงท่ีสัมผสันั้นเพื่อหากฎเกณฑต่์าง ๆ  กฎเกณฑท่ี์ไดม้านั้นไม่ไดเ้กิดจาก
ประสบการณ์เพียง อยา่งเดียว แต่ตอ้งประกอบดว้ย ความคิดและเหตุผลในจิตใจดว้ย 

2)  ความใส่ใจและเห็นคุณค่า (Attention) การใส่ใจเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ การใส่ใจเป็น องค์ประกอบพื้นฐานของการรับรู้ การท่ีบุคคลจะมีการรับรู้ส่ิงใดนั้นบุคคล
จะตอ้ง เกิดการใส่ใจส่ิงนั้น  การใส่ใจเป็นเสมือนการเตรียมพร้อมท่ีจะรับรู้ ความใส่ใจนั้นเกิดจาก
สภาพของตวั บุคคลท่ีเป็นผูรั้บรู้ขณะนั้นวา่บุคคลมีสภาพเป็นอยา่งไรเพราะบุคคลแต่ละคนเกิดมามี
สถานภาพ แตกต่างกนั เจริญเติบโตมาในสังคมท่ีต่างกนั ยอ่มท าใหรู้้สึกนึกคิดแตกต่างกนัไปดว้ย      

3)  ลักษณะและรูปแบบของส่ิงเร้า เป็นส่ิงท่ีบุคคลได้พบได้รู้สึกและจะท าให้
บุคคลเกิดการใส่ใจมากนอ้ยเพียงใด อาจจะพิจารณาไดด้งัน้ี 1) จากความเขม้ (Intensity)  เป็นระดบั
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ความหนักเบาของส่ิงเร้า อาจเป็นแสง สี เสียง การ ด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งงานโดยทัว่ไปและงาน
ส่วนตวั การใชแ้สงหรือ สีท่ีเขม้ฉูดฉาด และเสียง เป็นส่วนช่วยให้บุคคลมีการใส่ใจส่ิงนั้นมากขึ้น 
2) ขนาด (Size)  ส่ิงเร้าท่ีไดมี้ขนาดใหญ่มกัจะสร้างความสนใจหรือใส่ใจไดดี้กว่าส่ิงเร้าท่ีมี ขนาด
เลก็  3) ท าตรงกนัขา้มหรือท าใหแ้ปลกออกไป (Contrast ) การท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหผิ้ดแผกไปจากเดิม 
จะท าใหเ้กิดความใส่ใจในส่ิงนั้นมากขึ้น เช่น หนงัสือท่ีเราอ่าน ถา้หนา้ใดพิมพต์วัใหญ่หรือ ตวัหนา
จะท าใหเ้กิดความใส่ใจตรงนั้นเป็นพิเศษ 4) การท าซ ้า (Repetition ) มีความหมายวา่ท าส่ิงนั้นบ่อย ๆ 
หรือ หลาย ๆ คร้ัง การโฆษณา ทางวิทยแุละโทรทศัน์เพื่อให้บุคคลจ าสินคา้นั้นได ้ใหด้าราในสังกดั
ตนได้ออกทีวีหรือโชว์ตัวบ่อย  ๆ  เป็นต้น 5) การเคล่ือนไหว (Movement) เป็นการท าให้ส่ิงเร้า
เคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนแปลงไปมาการโฆษณาท่ีใชไ้ฟประดบัจะท าใหไ้ฟว่ิงไปว่ิงมาหรือดบัติดบา้ง   

4) ระยะเวลาและความถ่ีในการรับรู้ ระยะเวลาและความถ่ีในการรับรู้เป็นการ
แสดงถึงการสร้างโอกาสให้เรารู้ขอ้มูลการแลกเปล่ียนขอ้มูลไดบ้่อยคร้ังและมีการสะสมองคค์วามรู้
หรือ ตอกย  ้าใหมี้ความรู้อยูเ่สมอ   

ความตระหนกัในส่ิงแวดลอ้ม 
กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ (2548)  การรู้ประจกัษช์ดั หรือการรู้ชดัเจนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มนั้น ถา้

จะใชค้  าพูดท่ีสามารถจดจ าไดง้่ายส าหรับบุคคลทัว่ไปจะใชค้  า "รู้แจง้เห็นจริงในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม" 
ซ่ึงการรู้แจง้เห็นจริงนั้น ตอ้งอาศยัพื้นฐานความรู้ (Knowledge) ทางส่ิงแวดลอ้มอย่างถูกตอ้งตาม
หลกัการ คือ รู้กวา้งและรู้จกัการผสมผสาน (Integration) ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการรู้ในทุก ๆ 
ดา้นท่ีเช่ือมโยงและเก่ียวขอ้ง จนสามารถสร้างมโนภาพท่ีเป็นธรรมชาติของส่ิงนั้น ปัญหา และเหตุ
ของปัญหา แนวทางแกไ้ขแผนการแกไ้ขและอ่ืน ๆ ได ้เม่ือเกิดการเรียนรู้แลว้จะตอ้งมีการสร้างเจตคติ 
(Attitude) ทางส่ิงแวดลอ้มท่ีถูตอ้ง คือ มีการเห็นของจริงหรือสัมผสัจริง โดยใชป้ระสาทสัมผสั ทั้ง
ห้าจนเกิดทศันคติท่ีถูกตอ้ง และมัน่คงตลอดเวลา ภายหลงัการเกิดความรู้และเจตคติท่ีถูกตอ้งแลว้
ขั้นต่อไป ถา้ตอ้งการให้เกิดความตระหนักหรือการรู้แจง้เห็นจริงก็จะตอ้งสร้าง "ความลุ่มลึก ซัด
แจง้" (Intelligibility) ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ จะตอ้งมีการปฏิบติัจนเกิดเป็นกิจนิสัย และฝ่ัง
แน่นในความรู้สึกอยา่งคงทนซ่ึงรายละเอียดท่ีกล่าวมาทั้งหมดสมารถสรุปเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได ้

กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ (2548)  ส าหรับประเด็นความลุ่มลึกชดัแจง้ท่ีก่อให้เกิดความตระหนัก
ในส่ิงแวดลอ้มนั้นสามารถแบ่งเป็นล าดบัได ้4 ขั้นตอน คือ  

1)  มีความรู้ท่ีชดัแจง้และชาบซ้ึง หมายถึง เขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้ร่ืองส่ิงแวดลอ้ม รู้วา่
ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใดดีส่ิงใดไม่ได้ ส่ิงใดก่อให้เกิดประโยชน์ส่ิงใดก่อให้เกิดโทษ และส่ิงใด
ก่อใหเ้กิดผลดีและผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2)  มีความรักและหวงแหน หมายถึง รักและหวงแหนในส่ิงท่ีเขา้ใจอย่างถ่องแท้
ส าหรับเร่ืองราวต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูก ส่ิงท่ีดีส่ิงท่ีมีประโยชน์ และจะก่อใหเ้กิดผลตี
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ต่อมนุษยช์าติและโลก เช่น ความรักและหวงแหนในความงามของธรรมชาติ ป้าเขา ชายทะเล เกาะ
แก่งตน้น ้า ล าธาร ทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า เป็นตน้ 

3)  มีความวิตกและห่วงใย หมายถึง รู้สึกเป็นห่วงและกงัวลถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นกบั
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น เป็นห่วงและกงัวลต่อการเสริมสร้างลกัษณะนิสัยท่ีเห็นแก่ตวั ไม่มุ่งประโยชน์ส่วน
ร่วมการตกัตวงผลประโยชน์จากธรรมชาติโดยปราศจากความเพียงท่ีเห็นไดช้ดัเจน  

4)  การปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสตส าหรับสร้างความลุ่มลึก 
เพื่อให้เกิดความตระหนักในส่ิงแดลอ้ม ขั้นตอนทั้ง 3 ขอ้ ขา้งตน้ เป็นเพียงพื้นฐานท่ีก่อให้เกิดผล
ดา้นลกัษณะนิสัยและความ รู้สึกนึกคิด แต่ผสทางนามธรรมท่ีจะเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น จ าตอ้ง
อาศยัการปฏิบติัอย่างจริงจงัทั้งทางตรงและหางออ้มในวิสัยท่ีมนุษยแ์ต่ละคนพึงกระท าไต ้เหตุท่ี
ตอ้งกล่าวเนน้จุดน้ี เพราะมนุษยท์ุกคนมีความสามารถท่ีจะท ากิจกรรมต่าง ๆ ในระดบัท่ีแตกต่างกนั 

ความตระหนัก หมายถึง การท่ีบุคคลนั้นมีพฤติการการแสดงออกความรู้สึก ความเขา้ใจ 
ความมีจิตส านึกต่อสถาการณ์นั้น ๆ ความตระหนกันั้นจะเกิดขึ้นไดจ้ะตอ้งอาศยั ความรู้ ความเห็น
แจง้ชดั ประสบการณ์ท่ีผ่านมา การรับรู้ต่อส่ิงเร้า ความถ่ี ระยะเวลา จนเกิดกระบวนการความรู้จาก
กระบวนการความรู้นั้นจะน าไปสู่ความเขา้ใจและน ามาสู่ความตระหนกัต่อสถานการณ์นั้น 

สรุป ความตระหนักของผู ้มารับเป็นบริการนั้ นการแสดงพฤติกรรมการแสดงออก
ความรู้สึก ความเขา้ใจ ความมีจิตส านึกต่อสถาการณ์เก่ียวกบัภาวะโลกร้อน ซ่ึงความตระหนกัน้ีตอ้ง
อาศยัความรู้ ความเห็นแจง้ชดัและประสบการณ์ท่ีผ่านมาว่าอะไรคือสาเหตุของของการเกิดภาวะ
โลกร้อนและจะมีส่วนช่วยโลกอย่างไรไดบ้า้งเพื่อจะช่วยลดปัญหาน้ีได ้ดงันั้นจึงความตระหนกัจะ
ท าใหผู้ม้ารับบริการหนัมาใชถุ้งผา้รับยาแทนถุงพลาสติกเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 

2.6  แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกบักำรรับรู้ข่ำวสำร 
 
นาดียา กูโน, ภทัรพร อุดมทรัพย ,์ และวรางคณา ตนัฑสันตสิกุล (2563) กล่าวว่า การรับรู้

ข่าวสาร เป็นกระบวนการการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับ ข่าวสารท่ีเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองโดย
แต่ละบุคคล การกลัน่กรองข่าวสารสามารถกลั่นกรองได้ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 1) การ
เปิดรับ (Selective Exposure) บุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารจากแหล่งข่าวสารท่ีต่างกัน 
ออกไป 2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) บุคคลจะเปิดรับข่าวสารโดยเลือกตาม
ความสนใจ เพื่อ ไปสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ละมกัจะหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบั หรือ
เป็นข่าวสารท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อ ตนเอง 3) การเลือกรับรู้และตีความ (Selective Perception and 
Interpretation) เม่ือบุคคลเปิดรับข้อมูล ข่าวสารแล้ว บางคร้ังผูรั้บอาจไม่ได้ตีความข่าวสารนั้น
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เหมือนท่ีผูส่้งสารจะส่ือออกไป ขึ้นอยูท่ี่บุคคลจะตีความหมาย ของสาร ในการตีความหมายก็มาจาก
ทศันคติ ประสบการณ์ สถานการณ์ ณ ตอนนั้น 4) การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลเลือก
จดจ าเฉพาะข่าวสารท่ีตรงกบัความตอ้งการ ความสนใจ ทศันคติ ของตนเอง ข่าวสารท่ีบุคคลจดจ า
จะมีเน้ือหาท่ีช่วยสนบัสนุนความคิด หรือความเช่ือเดิมท่ีบุคคลมีอยู ่

คุณสมบติัและขอ้ดีของส่ือประเภทต่าง ๆ โดยส่ือแต่ละประเภทมี คุณสมบติัแตกต่างกัน 
ดงัน้ี  

1)  ส่ือโทรทศัน์ เป็นส่ือโฆษณาท่ีทนัสมยั สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคจ านวน
มากได ้ภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว และเป็นส่ือท่ีเหมาะกบัการโน้มน้าวใจท่ีสุด เน่ืองจากสร้างการ
รับรู้ไดง้่าย มีทั้งภาพ และการเคล่ือนไหว และเสียง แต่มีขอ้เสียคือ ค่าใชจ่้ายสูง 

2)  ส่ือวิทยุ เป็นส่ือท่ีครอบคลุมผูบ้ริโภคในวงกวา้ง ตน้ทุนในการโฆษณาต่าง 
สามารถ เผยแพร่ไดทุ้กท่ีทุกเวลา เหมาะกบักลุ่มคนท่ีมีรายไดต้ ่า และสามารถสร้างจินตนาการได้
มาก โดยการ ใช้เสียงประกอบ แต่ไม่เหมาะกับเร่ืองท่ีต้องการสีสัน การเคล่ือนไหว เพราะไม่
สามารถมองเห็นได ้และไม่สามารถพูดไดห้ลายประเด็นพร้อมกนั 

3)  ส่ือหนังสือพิมพ์ เป็นส่ือท่ีสามารถครอบคลุมพื้นท่ีและจ านวนผู ้รับได้
กวา้งขวาง และ มีธรรมชาติของความเป็นข่าว อีกทั้งสามารถให้รายละเอียดไดม้าก เน่ืองจากมีพื้นท่ี
มาก แต่มีขอ้จ ากัด คือ ราคาแพง และแบ่งประเภทของผูอ่้านยากมาก และมีขอ้จ ากัดเร่ืองเวลา 
ปัจจุบนัส่ือหนงัสือพิมพเ์หลือนอ้ยมาก 

4)  ส่ือโฆษณากลางแจ้ง เป็นส่ือท่ีสามารถพบเห็นได้สูง และสร้างความถ่ีไดดี้ 
เพราะ เวลาผูรั้บสารเดินทางมกัจะใช้เส้นทางเดิม ท าให้เกิดการพบเห็นการใช้ส่ือประเภทน้ีตอ้ง
เลือกทติดตั้งท าเลท่ีดี และการใชข้อ้ความตอ้งสั้น กะทดัรัด ชดัเจน และสีสันตอ้งสะดุดตา สามารถ
ดึงความสนใจ บุคคลทัว่ไปได ้แต่มีขอ้เสียคือ มีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งแพง และมีปัญหาของการดูแลมีสูง 

5)  ส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี เป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงผูรั้บสารได้โดยในระหว่างการ
เดินทาง สามารถเขา้ถึงผูรั้บสารไดทุ้กท่ี และสร้างความถ่ีไดดี้ นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายท่ีต่างดว้ย 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การท่ีบุคคลเปิดรับต่อขอ้มูลข่าวสาร การตั้งใจรับขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ นั้น และท าความเขา้ใจความหมาย โดยเราสามารถเสพส่ือไดห้ลายช่องทางมากมาย 
เช่น หนังสือพิมพ ์ทีวี วิทยุ โปสเตอร์ แผ่นผบั แต่ปัจจุบนัส่ือท่ีมีความรวดเร็วและมีอิทธิผลในยุค
ปัจจุบนันั้นจะเป็นพวกส่ือจากเวบ็ไซดอิ์นเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย เวป็เพจ เป็นตน้ 

จนัทนี รุ่งเรืองธนาผล และเมธสิทธ์ิ พลดี (2561) ไดใ้ห้ความหมาย การรับรู้ (Perception) 
หมายถึงการท่ีบุคคลได้รับข้อความข้อมูลและสามารถตีความจากความข้าใจ ความสนใจ 
ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่สามารถแปล ความหมายของการรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ได ้
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้การรับรู้เป็นส่ิงท่ีเลือกสรร ซ่ึงขึ้ นอยู่กับองค์ประกอบ 2 
ประการคือ 

1) องค์ประกอบอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้าภายนอก ลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีดึงดูดความ
สนใจจะมีลกัษณะ เช่น ขนาด ความเขม้ของส่ิงของ การคล่ือนไหว ความแปลกใหม่ ความแตกต่าง
ของส่ิงท่ีพบ 

2)  องคป์ระกอบอนัเน่ืองมาจากตวับุคคลประกอบดว้ย 2 ส่วนส าคญัคือ 
(1) องคป์ระกอบดา้นสัมผสัเน่ืองจากอวยัวะรับสัมผสั เช่น ประสาทสัมผสัทั้ง

หา้ของแต่ละคนมีความสามารถจ ากดัสามารถตอบสนองต่อส่ิงเราไดทุ้กชนิด 
(2) องค์ประกอบด้านจิตวิทยาได้แก่ ความสนใจท่ีคนเลือกท่ีจะรับรู้ ความ

คาดหวงัต่อส่ิงท่ีสนใจ ความตอ้งการ จากส่ิงท่ีคนตอ้งการจะส่งผลต่อการรับรู้นั้น การเห็นคุณค่าท่ีมี
ต่อส่ิงนั้นจึงมีผลต่อการรับรู้ ประสบการณ์ของบุคคลคนนั้น 

อุบลวรรณา ภวกานันท์ และคณะ (2554) ให้ความหมายการรู้สึกและการรับรู้คือการท่ี
อวยัวะรับความรู้สึกมีหน้าท่ีรับขอ้มูลท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัเราส่งผ่านเส้นประสาทขึ้นสู่สมองขอ้มูลจะอยู่
ในรูปของพลงังานต่างเช่น ความร้อน แส เสียง ฯลฯ อวยัวะรับความรู้สึกแต่ละชนิดจะรับพลงังาน
ไดเ้ฉพาะเช่น ตารับแสง หูรับเสียง ผิหนังรับอุณหภูมิ สัมผสั ขอ้มูลร้าอวยัวะรับความรู้สึกให้แปร
พลงัานเหล่น้ีเป็นกระแสประสาทเดินทางสู่สมองจะเกิดความสึก เช่น มองเห็น ไดย้ิน นั้นคือการ
รับรู้จึงเป็นขบวนการรับรู้ 

ลกัขณา สริวฒัน์ (2549) ให้ความหมายการรับรู้ หมายถึงการเกิดสัมผสัอย่างมีความหมาย
และเป็นประสหสัมผสัเกิดการสัมผสัขึ้นและตีความแห่หารสัมผสัไดรั้บออกมาเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมี
ความหมายอนัเป็นส่ิงท่ีรู้จกัและขา้ใจกนัในการแปลความหมายของการสัมผสันั้นจ าเป็นท่ีอินทรีย์
จะตอ้งใชป้ระสการณ์เดิมหรือความเดิม ดงันั้นหากคนเราไม่มีความรู้เดิมหรือลืมเร่ืองนั้น ๆ ไปก่ีจะ
ไม่มีการรับรู้ในส่ิงนั้น แต่จะเกิดเฉพาะการสัมผสักบัส่ิงเราเท่านั้น 

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2543) การเลือกบริโภคส่ือมวลชนนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ หรือ
แรงจูงใจของผูรั้บสารเองท่ีแต่ ละบุคคลมีวตัถุประสงค์ มีความตั้งใจท่ีตอ้งการใช้ประโยชน์จาก
ส่ือมวลชนเพื่อสนองความพึง พอใจของตนเองด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกนั ฉะนั้นในการเลือกรับรู้
ข่าวสารผูรั้บสารมีกระบวนการ เลือกรับข่าวสารท่ีแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ตามความ
ตอ้งการ ตามความเช่ือ อุดมการณ์ ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเพื่อตดัสินใจใน
การเลือกเปิดรับการเลือกรับรู้ และ การเลือกจดจ า 

สรุป การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ นั้น เช่นโทรทศัน์ วิทย ุป้ายประกาศ หรือโซเชียล
ต่างเก่ียวกบัสภาวะโลกร้อนนั้นมีส่วนช่วยท าให้ประชาชนมีความรู้ว่าขยะพลาสติกนั้นเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน และมีตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนว่าจะส่งผลกระทบอะไรกับ
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ส่ิงแวดลอ้มบา้ง ความตระหนักน้ีจะท าให้ประชาชนร่วมมือกันรณรงค์ในการลดปริมาณการใช้
ถุงพลาสติก และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างเช่นการใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก  
 

2.7  ข้อมูลพ้ืนฐำนโรงพยำบำลส่งเสริมต ำบลวังหว้ำ 
 
จากข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังหว้าปี  2563 ท่ีตั้ งของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ ตั้งอยู่ท่ี 31/2 หมู่ 13 ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดั
ระยอง 21110  เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขนาดกลาง  มีจ านวนประชากรทั้งหมด จ านวน 
3,867  คน ชาย 1,803 คน หญิง 2,064 คน มีพื้นท่ีรับผิดชอบจ านวน 8 หมู่บา้น จ านวนหลงัคาเรือน  
จ านวน 1,746 หลงัคาเรือน (คลงัขอ้มูลสุขภาพ (Health Data Center – HDC จงัหวดัระยอง ปี 2563) 

วิสัยทศัน์ 
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีไดม้าตรฐาน  ประชาชนมีสุขภาพดี    ภายใตห้ลกั

เศรษฐกิจพอเพียง 
พนัธกิจ 

1) พฒันาระบบคุณภาพบริการใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐาน  PCA 

2) การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

3) ส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นสุขภาพของประชาชน 

มีอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรสาธารณสุข 
1) ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ 1 คน 
2) พยาบาลวิชาชีพช านาญการ               2 คน 
3) เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน 2 คน 
4) เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขช านาญงาน  1 คน 
5) ลูกจา้งรายวนั  1 คน 
6) แม่บา้น 1 คน 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ   ติดกบั ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง 
ทิศตะวนัออก ติดกบั เทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง 
ทิศใต ้ ติดกบั ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง 
ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลหว้ยยาง อ าเภอแกลง 
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ลกัษณะภูมิประเทศ 
1) พื้นท่ีราบใกลเ้ชิงเขา   
2) แหล่งน ้ าหลกัคือ คลองชลประธานและอ่างเก็บน ้า น ้ าใช ้น ้าประปา และบ่อน ้ าต้ืน 
3) การคมนาคม มีถนนลาดยางเช่ือมติดต่อระหว่างหมู่บา้น  มีถนนสุขุมวิทตดั

ผา่น  มีรถโดยสารประจ าทางว่ิงผา่นตลอด มีสถานท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 วดั  จ านวน 4 แห่ง 

1) วดัวงัศิลาธรรมมาราม(วงัหิน) 
2)  วดัหนองน ้าขุ่น  
3) วดัวงัหวา้ 
4) วดัเจริญสุข 

 โรงเรียน  จ านวน 4 แห่ง 
1) โรงเรียนบา้นวงัหิน      
2) โรงเรียนวดัวงัหวา้       
3) โรงเรียนบา้นเจริญสุข  
4) โรงเรียนบา้นหนองน ้าขุ่น     

ศูนยเ์ด็กเลก็ 3 แห่ง   
1) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวงัศิลาธรรมาราม(วงัหิน)  
2) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็วดัวงัหวา้    
3) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองน ้าขุ่น    

วิทยาลยัเอกชน 1 แห่งวิทยาลยัเฉลิมพระเกียรติเทคโนโลยีระยอง (เฉลิมกาญจนา อสม.
ทั้งหมด  จ านวน 134 คน 
 

2.8  งำนวิจัยที่เกีย่วข้อง  
   

วนัเพญ็ พินเผือก (2544, บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ืองการรับทราบข่าวสาร ความรู้ ความตระหนกั
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน ท่ีมีต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม : กรณีศึกษา เกาะเกร็ด
จงัหวดันนทบุรี มีวตุัประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ความตระหนกั มีส่วนร่วม
ในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 230 ตวัอยา่ง ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน 
Multi Stage Sampling ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 29-38 ปี 
มีรายไดส่้วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0-8,000 บาท ไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบั 
ปานกลาง มีความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในระดบัปานกลาง 
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  ปวริศา นาคพาณิชย ์(2544, บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจ
เลือกใช้ถุงผา้ลดโลกร้อนของขา้ราชการทหาร ส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม มีวตัถุประสงค์     
1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบั การศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้น
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ถุงผา้ลดโลกร้อนของ ข้าราชการทหาร 
ส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม 2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่  ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช ้ถุงผา้ลดโลกร้อนของขา้ราชการทหาร ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม การวิจยัคร้ังน้ีเป็น
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาเป็นข้าราชการทหาร ส านักงานปลัดกระทรว ง
กลาโหม (ในกรุงเทพมหานคร) จ านวน 400 คน  ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
อายุท่ีแตกต่างกนั ท าให้ขา้ราชการทหาร ส านกังาน ปลดักระทรวงกลาโหม (ในกรุงเทพมหานคร) 
มีการตดัสินใจเลือกใช้ถุงผา้ลดโลกร้อนแตกต่างกัน ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริม การตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ถุงผา้ลดโลก
ร้อนของขา้ราชการทหาร ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม (ในกรุงเทพมหานคร) 

นิตยา โตทยั  และคณะ (2550, บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเร่ืองความคิดเห็นของการใช้ถุงผา้แทน
ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อนของลูกคา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นการใชถุ้งผา้แทน
ถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อนของลูกคา้ท่ีเดินสวนจตุจกัร โดยใช้วิธีการเก็บขอ้มูลลูกคา้ท่ีเดิน
สวนจตุจกัรในวนัเสาร์อาทิตย ์ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ NON Probability Sampling โดยใช้กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 120 คน ผลการศึกษาท าให้ทราบวา่ประชากรส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 21 – 25 ปี 
เป็นนักเรียนนักศึกษา มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  5,001 – 10,000 บาท ท่ีเดินเท่ียวสวนจตุจกัร พบว่า
ประชากรเห็นดว้ยกบัการใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อนในระดบัมาก        

อาทิตยา มูลมงคล และคณะ (2551, บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ืองการศึกษาทศันคติและพฤติกรรม
การใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนของบุคคลทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรม ทศันคติ และการ
รณรงค์การใช้ถุงผา้แทนถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อนของปราชนทั่วไป โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling) ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 120 คน ประชากร คือ บุคคลทัว่ไปท่ี
เดินในสวนจตุจกัรผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีใช้ถุงผา้ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็น
ส่วนใหญ่ พบว่าเพศชายและหญิงมีทศันคติต่อการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเพศชายให้
ความสนใจการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนนอ้ยกวา่เพศหญิง เน่ืองจากทศันคติความเช่ือท่ีแตกต่างกนั 

วิณาภรณ์ ธูปแพ ( 2551, บทคดัย่อ) ความรู้ ทศันคติ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัภาวะ
โลกร้อน : กรณีศึกษานกัเรียนอาชีวศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี วตัถุประสงคข์องวิจยัในคร้ังน้ีคือเพื่อ

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C+%E0%B8%98%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9E


34 

ความรู้ ทศันคติ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัภาวะโลกร้อนนกัเรียนอาชีวศึกษา  กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัเรียนอาชีวศึกษาในจงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 2,000 คน ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษามีพฤติกรรมการป้องกนัภาวะโลกร้อนโดยเฉล่ียเท่ากบั 15.11 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายพบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการป้องกนัภาวะโลกร้อนอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ อายุ คะแนนเฉล่ียสะสม 
ระดบัชั้นปี แหล่งท่ีไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน (เพื่อน ครอบครัว โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา) ความกลวัท่ีเกิดจากผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน พฤติกรรมของคนใน
ครอบครัวเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มในบา้น การส่ือสารของคนภายในครอบครัวเร่ืองภาวะโลก
ร้อน วิชาเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะโลกร้อน/ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การเขา้ร่วมกิจกรรม/นิทรรศการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อน และทศันคติเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน ผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุพบว่ากลุ่มตวัแปรอิสระทั้ง 18 ตวัแปร สามารถอธิบายการแปรผนัของพฤติกรรมการ
ป้องกันภาวะโลกร้อนได้ประมาณ 21.5% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และหลังจาก
ควบคุมตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ทั้งหมดแลว้ พบวา่ ทศันคติเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน พฤติกรรมของคนใน
ครอบครัวเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มในบา้น เขตท่ีพกัอาศยั การเขา้ร่วมกิจกรรม/นิทรรศการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการส่ือสารของคนภายในครอบครัวเร่ืองภาวะโลกร้อน และผลการศึกษาของ
นักเรียนท่ีวดัด้วยคะแนนเฉล่ียสะสม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนพบว่า ทศันคติ
เก่ียวกบัภาวะโลกร้อน สามารถอธิบายการแปรผนัของพฤติกรรมการป้องกนัภาวะโลกร้อนได้ดี
ท่ีสุดถึง 17.6% 

กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย (2552, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ืองการเปิดรับข่าวสาร ความ
ตระหนักรู้และรูปแบบการด าเนินชีวิตของเยาวชนไทยเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของเยาวชนไทยและรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อถาวะโลกร้อนของเยาวชนไทย โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 2,500 ตวัอยา่ง 
ผลการวิจยั พบว่าเยาวชนเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับภาวะโลกร้อนทางส่ือโทรทศัน์และหน่วยงาน
ราชการนอ้ยท่ีสุด และตอ้งการใหด้าราเป็นพรีเซนเตอร์ในการรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน 

นิโลบล ตรีเสน่ห์จิต (2553, บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ืองแรงจูงใจและทศันคติดา้นการผลิตภณัฑ์
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือถุงผา้ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรม ทัศนคติ และแรงจูงใจของผูบ้ริโภคต่อการใช้ถุงผา้ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Sample Random Sampling) เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีเคยใชถุ้งผา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีอยู่ใน
เขตวฒันา ปทุมวนั บางรัก พญาไท และจตุจกัร โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ผลการศึกษา
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พบว่า ประชากร ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี เป็นพนกังานเอกชน มีรายได้
เฉล่ีย 10,000 – 20,000 บาท พบว่าผูบ้ริโภคมีทศันคติว่าถุงผา้มีความทนทานและใช้งานนานกว่า
ถุงพลาสติกมากท่ีสุด ในส่วนของพฤติกรรม ผูบ้ริโภคมกัใชเ้วลาในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเก่ียวกบัการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ในส่วนของแรงจูงใจผูบ้ริโภคตอ้งการจะช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด 

วชัรินทร์ธรณ์  สมบูรณ์พงศ ์( 2554, บทคดัยอ่) ความรู้ ทศันคตเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน และ
พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ของประชาชนในต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม การวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู้ ทศันคติดา้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั
เก่ียวกบัภาวะ โลกร้อน และพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนของประชาชน 2) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบภัาวะโลกร้อน และทศันคติดา้นการด าเนินชีวิตประจ านวนเก่ียว
กบภัาวะโลกร้อน กบัพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิด ภาวะโลกร้อนของประชาชน 3) เปรียบเทียบพฤติกรรม
ท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของ ประชาชน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีคือ ประชาชนในต าบลบางเตย จ านวน 365 ราย ผลการวิจยัพบว่า 1) ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกับภาวะโลกร้อนในระดบัสูง  (X=3.89) และมีทศันคติด้านการด าเนินชีวิตประจ าวนั
เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนในระดับสูง (X=4.13) แต่มี พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนในระดับ
ปานกลาง (X=3.13) 2) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาวะโลกร้อนและทัศนคติด้านการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด
ภาวะโลกร้อน 3) ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา เขตพื้นท่ี กลุ่มอาชีพ ท่ีแตกต่างกันมี 
พฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อนไม่แตกต่างกนั 

วิมลพรรณ อาภาเวท และฉันทนา ปาปัดถา (2554, บทคดัย่อ) ความตระหนกั ความรู้ และ
พฤติกรรมต่อปัญหาสภาวะโลกร้อนของประชาชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์
ในการวิจยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการเปิดรับข่าวสาร ความตระหนกั ความรู้และ
ทศันคติกบัพฤติกรรมเก่ียวกบัสภาวะโลกร้อนของประชาชนกรุงเทพมหานครปละปริมณฑล กลุ่ม
ตวัอย่างคือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นแต่ละเขตกรุงเทพมหานครในพื้นท่ี 50 เขต โดยใชว้ิธีสุ่มจาก 12 
กลุ่มเขตและจังหวดัในปริมณฑล อีก 5 จังหวดั ได้แต่ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
นครปฐม และนนทบุรี จ านวน 1,200 คน ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการ
เผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัโลกร้อนผ่านส่ือต่าง ๆภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการ
เปิดรับส่ือโทรทศัน์ทุกวนั ส่วนอ่ืน ๆได้แก่วิทยุกระจายเสียง  ส่วนความตระหนัก ทศันคติ และ
พฤติกรรมต่อปัญหาสภาพโลกร้อนอยูใ่นภาพรวมในระดบัดีมาก 

นิพล กุลฑล  (2551, บทคัดย่อ) การมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ความรู้ 
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การรับรู้ข่าวสาร ความคาดหวงัผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน 2) 
เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน 3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ความรู้ การรับรู้ข่าวสาร ความคาดหวงัผลประโยชน์ กบัการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนของ
นกัศึกษามหาวิทยลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ท่ีก าลงัศึกษาในมหาวิทยลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 390 คน โดยใช ้ผลการวิจยั
พบว่า นกัศึกษามหาวิทยลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน
ในระดบัมาก มีความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนในระดบัมาก การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน
ในระดบัปนกลาง และมีความคาดหวงัผลประโผชน์จากการลดภาวะโลกร้อนในระดับมากท่ีสุด
นกัศึกษาท่ีมี เพศและสถานท่ีพกัอาศยั ต่างกนั มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนแตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 นกัศึกษาท่ีมีค่าใชจ่้ายต่อเดือนต่างกนั มีส่วนร่วมในการลดภาวะ
โลกร้อนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 01 นกัศึกษาท่ีมี มีอาย ุชั้นปีท่ีศึกษาต่างกนั
มีส่วนร่วมในกรลดภวะโลกร้อนไม่แตกต่างกัน และความรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม
ของนกัศึกษาในการลดภวะโลกร้อน (0.013) การรับรู้ข่าวสารความสัมพนัธ์กนัต ่าทางบวกกบัการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาในการลดภาวะโลกร้อน  (r -.418) และความคาดหวงัผลประโยชน์ มี
ความสัมพนัธ์กนัต ่าทางบวกกบักรมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในการลดภวะโลกร้อน (r-.225) 

วาสนา นยัพฒัน์ (2556, บทคดัย่อ) ความรู้ ความตระหนกั และพฤติกรรมการช่วยลดภาวะ
โลกร้อน ของนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิพณนามี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการช่วยลดภาวะโลกร้อนของ
นกัเรียนพยาบาล 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ความตระหนกั และพฤติกรรมการช่วยลด
ภาวะโลกร้อน 3) เปรียบเทียบความรู้ ความตระหนกั และพฤติกรรมการช่วยลดภาวะโลกร้อนของ
นกัเรียนพยาบาลแต่ละชั้นปี และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนพยาบาลต่อการจดัโครงการช่วย
ลดภาวะโลกร้อนภายในวิทยาลยั ๆ กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 1, 2, 3 และ 4 จ านวน 
194 คน ท่ีได้มาโดยการสุ่มอย่างเป็นรบบจากจ านวนทั้งหมด 376 คน เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบวดั
ความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรม และแบบสอบถามความคิดเห็นฯ รวมจ านวน  96 ข้อ 
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านและน าไปทดลองใช้มีค  าความท่ียง
เท่ากับ 70, 70, 82 และ 87 ตามล าดับ วิเคราะห์ขอ้มูลตวัยสถิติบรรยาย AOVA และสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนพยบาลมีความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 64) X - 19.32,SD = 300) มีความตระหนักอยู่ในระดบัสูง (X - 399, SD - 
087) และมีพฤติกรรมการช่วยลดภาวะโลกร้อนอยู่ในระดบัสูง  (X- 369, SD - 0.96) ความรู้ ความ
ตระหนกั และพฤติกรรมการช่วยลดภาวะโลกร้อนมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั  0.01 



37 

นกัเรียนพยาบาลชั้นปีท่ี 4 มีความรู้และพฤติกรรมเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนสูงกว่านกัเรียนพยาบาลชั้น
ปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 นกัเรียพยาบาลแต่ละชั้นปีมีความ
ตระหนกัต่อภาวะโลกร้อนไม่แตกต่างกนั และนกัเรียนพยาบาลส่วนใหญ่เต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วมใน
การจตัโครงการฯ โดยมีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (�̅�- 4.19, SD - 04) กล่าวโดยสรุป
เรียนพยาบาลความรู้เก่ียวกบัภาวะโลกร้อนในระดับปานกลาง จึงควรเพิ่มพูนความรู้ของนักเรียน
พยาบาลตวัยวิธีการต่าง ๆ ส่วนดนัความตระหนกัและพฤติกรรมนั้นพบว่าอยู่ในระดบัสูง วิทยาลยั
พยาบาลกองทพับกจึงควรใช ้

อจัฉราพรรณ ลีฬพนัธ์ และวิษณุ เหลืองลออ (2557, บทคดัย่อ) ได้วิจยัเร่ืองเจตคติและ
พฤติกรรมการลดใชถุ้งพลาสติกของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์เพื่อทราบถึงเจต
คติของประชาชนท่ีมีต่อการลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของ
ประชาชน เพื่อทราบถึงกลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลดใชถุ้งพลาสติก เพื่อทราบถึงการ
ควบคุมตนเองในการลดใชถุ้งพลาสติก กลุ่มตวัอยา่ง 440 คน ใชก้ารสุ่มแบบ Multi Stage ผลการวิจยั
พบว่าประชาชนเคยเห็นหรือรู้จักโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกจากส่ือต่าง  ๆ คือโทรทัศน์ 
อินเตอร์เนต หนงัสือพิมพแ์ละญาติพี่นอ้ง การวิจยัพบวา่ ร้อยละ 50.00 ของประชาชนท่ีเคยเห็นหรือ
รู้จกัโครงการการลดใช้ถุงพลาสติกคิดโครงการประสบความส าเร็จ ส่วนอีกร้อยละ 45.00 คิดว่า
โครงการไม่ประสบความส าเร็จ ส่วนเจตคติ กลุ่มอา้งอิง และพฤติกรรมระหวา่งกลุ่มประชาชนท่ีคิด
ว่าโครงการการลดใช้ถุงพลาสติกประสบความส าเร็จกับกลุ่มท่ีคิดว่าโครงการไม่ประสบ
ความส าเร็จไม่ประสบความส าเร็จแตกต่างกนั ส าหรับเหตุผลท่ีท าให้ประชาชนคิดว่าโครงการลด
การใชถุ้งพลาสติกไม่ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด คือความเคยชินของพฤติกรรม คนไม่มีจิตส านึก 
ถุงพลาสติกเป็นส่ิงจ าเป็นและสะดวกเพราะยงัไม่มีวสัดุอ่ืนท่ีทดแทนไดดี้เท่า การรณรงคก์ารลดใช้
ถุงพลาสติกอยา่งจริงจงัไม่มีความต่อเน่ือง ผูข้ายยงัคงใชถุ้งพลาสติกใส่สินคา้ให้และขาดการสลบัส
นุนของรัฐ 
  วุฒิศักด์ิ บุญแน่น (2558, บทคัดย่อ)  การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม  ความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้ม และแนวคิดการปรับตวัต่อสภาวะโลกร้อนของนกัเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) และเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนักต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและแนวคิดน าไปสู่การแสดงพฤติกรรม การปรับตวัต่อสภาวะโลกร้อนโดยใชแ้บบวดั
ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม แบบสอบถามความตระหนกั ต่อส่ิงแวดลอ้ม และแบบสอบถามแนวคิด
การปรับตวัต่อสภาวะโลกร้อน ร่วมกบักิจกรรมรณรงค์ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและสภาวะโลกร้อน 
กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา ตอนปลายจ านวน 100 คน ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)  มีความรู้ทางส่ิงแวดลอ้มใน
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง มีความรู้ด้านนิเวศวิทยาอยู่ใน
ระดบัสูง แต่มีความรู้ดา้นประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มในระดบัต ่า  มีความ ตระหนกัตอ่ส่ิงแวดลอ้ม
ภาพรวมอยู่ในระดับสูงมีความเข้าใจและแนวคิดการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน โดยรวมของ
นักเรียนพบว่า อยู่ในระดับท่ีสูงมากการเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนักทาง ส่ิงแวดลอ้มของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พบว่า นักเรียนโรงเรียน สาธิต
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) ท่ีมีเพศต่างกนัมีความรู้ ความตระหนกัทางส่ิงแวดลอ้ม และ
แนวคิดการปรับตวัต่อสภาวะโลกร้อนในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01
จะเห็นได้ว่า การจดัการเรียนรู้มีความส าคัญต่อความรู้ ความตระหนักและแนวคิดของนักเรียน 
ดงันั้นหากตอ้งการให้นกัเรียน เห็นความส าคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มและสภาวะโลกร้อน มีความ 
เขา้ใจท่ีถูกตอ้ง โดยการเน้นการบูรณาการในการจดัการเรียนรู้และการท ากิจกรรม ก็จะสามารถ 
พฒันา ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้ม และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ใน การปรับตวัต่อสภาวะโลกร้อนได ้

ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ และสุพาดา สิริกุตตา (2561, บทคดัย่อ) แรงจูงใจ เคร่ืองมือส่ือสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผา้ลดโลกร้อนซ้ือสินค้าของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคค์ือเพื่อศึกษา แรงจูงใจและเคร่ืองมือ
ส่ือสารทางการตลาดแบบ   บรูณาการท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อน โดย
กลุ่มตวัอย่างคือผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ ในซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีห้างสรรพสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวน 400  ตวัอย่าง ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจในการใช้ถุงผา้ลดโลกร้อนมีการรับรู้
เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผา้ลดโลกร้อนใน
ภาพรวมและรายได้อยู่ในระดับปานกลางผูบ้ริโภค ท่ีมีเพศและอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชถุ้งผา้ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัแรงจูงใจ
การใช้ถุงผา้ในดา้นเหตุผลและอารมณ์ทั้ง 2 ดา้นมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรม การใช้ถุงผา้ลด
โลกร้อนในภาพรวมและรายด้านและเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการจดั
กิจกรรมดา้นการโฆษณาและดา้นการส่งเสริมการใชถุ้งผา้มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
ถุงผา้ลดโลกร้อนในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 

เพ็ญศิริ เอกจิตต์ และฮุสนา โรมินทร์ (2563) การประเมินโครงการลดและงดการใช้โฟม
และ ถุงพลาสติกในอ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต งานวิจยัน้ีเป็นการประเมินผลส าเร็จของโครงการลด
และงดการใชโ้ฟมและถุงพลาสติกในอ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต โดยอ าเภอกะทูแ้บ่งเขตการปกครอง
เป็น 3 ต าบลประกอบดว้ยต าบลกะทู้, ต าบลป่าตอง และ ต าบลกมลา มีพื้นท่ีทั้งหมด 34.81 ตาราง
กิโลเมตร (21,756.25 ไร่) มีชุมชนทั้งหมด 19 ชุมชน โดยกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีศึกษาคือ ผูท่ี้อาศยั
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อยู่ในอ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต จ านวน 300 คน จากจ านวนประชากรทั้งส้ิน 58,600 คน 18 หมู่บา้น 
และ 8,773 หลงัคาเรือน โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วน บุคคล ขอ้มูลปัจจยัดา้นการรับรู้
ข่าวสาร ข้อมูลปัจจัยด้านทัศนคติ ข้อมูลปัจจัยด้านความรับผิดชอบทางสังคม และข้อมูลการ
ตดัสินใจลดและงดการใชโ้ฟมและถุงพลาสติกในจงัหวดัภูเก็ตผลการวิจยัพบวา่ในชุมชนอ าเภอกะทู ้
จงัหวดัภูเก็ต ส่วนใหญ่มีทศันคติและความรับผิดชอบ ทางสังคมในเร่ืองการลดและงดใชโ้ฟมและ
พลาสติกอยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 89.7 และ 91.0 ตามล าดบั) แต่การ รับรู้ข่าวสารและพฤติกรรมยงั
อยูใ่นระดบักลางเท่านั้น (ร้อยละ 72.7 และ 54.0 ตามล าดบั) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า ชาวบา้นส่วนใหญ่มี
จิตส านึกและทศันคติท่ีดีท่ีอยากลดการใช้พลาสติกและโฟม เพื่อลดปริมาณขยะและเพื่อ รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัคงมีพฤติกรรมในเชิงปฏิบติัจริงท่ีไม่เปล่ียนไปมากนัก จากสภาพแวดลอ้มของ
ชุมชน ท้องถ่ิน ร้านค้า และประชาชนเดิมท่ีมีอยู่ ประกอบกับสภาพสังคมท่ีมีการใช้โฟมและ
พลาสติกเพื่อความสะดวกสบายมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่ได้ค  านึงถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากนกั ท าให้การเกิดการ เปล่ียนแปลงในการลดและงดใชโ้ฟมและพลาสติกนั้นไดไ้ม่
มากนกัเช่นกนั 

นาดียา กูโน, ภทัรพร อุดมทรัพย,์ และวรางคณา ตนัฑสันติสกุล (2563, บทคดัยอ่) การรับรู้
ข่าวสารและทัศนคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม การใช้ถุงพลาสติกของประชากรในจงัหวดัสงขลา มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารและทัศนคติ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก ของประชากรในจังหวดัสงขลา ผลการวิจัยพบว่าระดับการรับรู้
ข่าวสารท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชถุ้งพลาสติก ของประชากรใน จงัหวดัสงขลา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ยปานกลาง  พบว่าหัวขอ้ท่ี ผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมาก คือ 
เม่ือท่านเห็นส่ือเก่ียวกับปัญหาสัตว์น ้ าตาย ระดับความคิดเห็นด้านทัศนคติ ท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชถุ้งพลาสติกของ ประชากรในจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ท่ีเห็นดว้ยมาก และ พบว่าหัวขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยมาก คือ การเขา้ใจถึงประโยชน์ของ
การลดการใชถุ้งพลาสติกมากขึ้นท าให้ท่านอยากเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชถุ้งพลาสติกให้ดีขึ้น
และพบว่าระดับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการใช ้ถุงพลาสติก ของประชากรในจงัหวดัสงขลา ภาพรวมอยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ยปาน
กลาง โดยขั้นลงมือปฏิบติัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารกบั
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 พบว่าดา้นการเปิดรับส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมขั้นลงมือปฏิบัติ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติกับการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม มี นัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 พบว่าทศันคติดา้นปัญญาส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมขั้นไม่สนใจปัญหา 
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กาญจนา โทหา (2563, บทคดัยอ่) การพฒันารูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยใน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม สาขาโรงพยาบาล ร้อยเอ็ด มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาขยะ
มูลฝอย วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ ต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย  และการพฒันา
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพสวนพยอม  สาขาโรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 50 คน ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพะยอม ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบั การจดัการ
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัสูง ร้อยละ  88.0 และระดบัปานกลาง  ร้อยละ 8.0 ทศันคติเร่ืองการ จดัการ
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัสูง  ระดบัปานกลาง  ร้อยละ  94.0, 6.0 ตามล าดบั พฤติกรรมในการปฏิบติั
ตวั ในเร่ืองการก าจดัการขยะมูลฝอย อยูใ่นระดบัปานกลาง  ระดบัสูง ร้อยละ  76.0,  24.0 ตามล าดบั  
จากการ รวบรวมข้อมูลในแบบสอบถามพบว่า  อายุ  เพศ  สถานะภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
ต าแหน่ง  รายได ้ ความรู้  ทศันคติ  ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการปฏิบติัตนในเร่ืองการก าจดั
ขยะมูลฝอย  ส่วนการพฒันา รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอย มีขั้นตอน ดงัน้ี 1) ศึกษาบริบท สภาพ
ปัญหา พบว่า ประสบปัญหาเก่ียวกบัการ จดัการขยะท่ียงัไม่เป็นระบบ 2) ศึกษารูปแบบการจดัการ
ปัญหาขยะมูลฝอยมูลฝอยตามแนวประชารัฐ เช่น การเสริมสร้างสมรรถนะในการจดัการขยะโดย
การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร  รณรงค์สร้างจิตส านึกตาม แนวคิด 3Rs–ประชารัฐ โดยการลด
ปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  พฒันาศักยภาพ
บุคลากรโดยส่งเสริมการเล้ียงไส้เดือน  ท าน ้ าหมักชีวภาพ ส่งผลท าให้ปริมาณขยะ หลังการ
ด าเนินการลดลง ร้อยละ 20.35 

กนิษฐา  รัตนสินธุ์  (2561, บทคัดย่อ) การลดการใช้พลาสติกของประชากรในจังหวดั
ฉะเชิงเทรา การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการลดการใช้พลาสติกของประชากรใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  2) เพื่อศึกษาการลดการใชพ้ลาสติกของประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทราจ าแนก
ตาม ปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการลดการใช้พลาสติกของ
ประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือประชากรในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติการทดสอบความ แปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม จะท าการทดสอบดว้ยการ เปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ย
วิธีของ LSD และใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)   ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีมีเพศ และอายุ ต่างกนั ไม่มีผล ต่อ
การลดการใชพ้ลาสติกของประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีมี
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ระดับ การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีผลต่อการลดการใช้พลาสติกของประชากรในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ส่วนปัจจยั พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นการรับรู้อนัตรายท่ีเกิดจากพลาสติก ดา้นการก าจดั
พลาสติก ด้านการรีไซเคิล พลาสติก และด้านการใช้ส่ิงทดแทนพลาสติก มีผลต่อการลดการใช้
พลาสติกของประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ และสุพาดา สิริกุตตา (2561, บทคดัย่อ) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองแรงจูงใจ 
เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และแนวโนม้พฤติกรรมการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อน ซ้ือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครการวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อนศึกษาปัจจยัแรงจูงใจและ
เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผา้ลด
โลกร้อนโดยเก็บแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ ในซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีหา้งสรรพสินคา้ในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตวัอย่าผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจในการใช้ถุงผา้ลดโลก
ร้อนมีการรับรู้เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการและแนวโนม้พฤติกรรมการใชถุ้งผา้ลด
โลกร้อนในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางผูบ้ริโภคท่ีมีเพศและอาชีพแตกต่างกนัมี
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผา้ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
ปัจจยัแรงจูงใจการใช้ถุงผา้ในด้านเหตุผลและอารมณ์ทั้ง 2 ดา้นมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรม 
การใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนในภาพรวมและรายดา้นและเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
ด้านการจัดกิจกรรมด้านการโฆษณาและด้านการส่งเสริมการใช้ถุงผา้มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรม การใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชถุ้งผา้นั้นท า
ใหท้ราบวา่การต่ืนตวัเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนนั้นไดมี้มานานแลว้ไม่ใช่เพิ่งมาเห็นความส าคญัในช่วง
น้ี แต่ปัญหาเก่ียวภาวะโลกร้อนนั้นก็ยงัไม่ไดทุ้เลาลงเลยมีแต่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ดงันั้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมจะท าให้ทราบว่า ความรู้เก่ียว ความตระหนกั การยอมรับและปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การใชถุ้งผา้นั้นมีความส าคญัต่อการเลือกใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก ปัจจุบนันั้นปัญหาขยะพลาสติก
นั้นจ านวนมากขึ้นและขยะพลาสติกเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั ผูว้ิจยั
สนใจอยากทราบแนวทางการรณรงค์การใช้ถุงผา้ของผูม้ารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จังหวดัระยอง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีว่าโรงพยาบาลเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) เพื่อสร้าง
ประโยชน์ใหก้บัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแห่งอ่ืน ๆ 
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บทที ่3 

 

วธีิกำรศึกษำ 
 

บทน้ีเป็นบทท่ีกล่าวถึงวิธีการศึกษาวิจยัซ่ึงการศึกษาเชิงปริมาณ โดยได้ท าการทบทวน
วรรณกรรมและรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และบทความวิชาการ ซ่ึงประกอบดว้ยการออกแบบการวิจยั
และการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการเก็บข้อมูล 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลรวมทั้งอธิบายให้เห็นถึงการเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

 

3.1  กรอบแนวคิด/แนวคิดน ำ 
 

                ตัวแปรอสิระ                                                                                    ตัวแปรตำม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 สมมติฐาน 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3.1  กรอบแนวคิด 

ข้อมูลท่ัวไป 
- ช่วงอาย ุ
- เพศ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- โรคประจ าตวั 
- ประวติัความถี่การใชบ้ริการ 

 

การใช้ถุ ง ผ้า ของผู ้ม า รั บ
บริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลวงัหวา้ อ าเภอ
แกลง  จงัหวดัระยอง 

 

1) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหว้ำ 
- การรณรงคก์ารใชถุ้งผา้ 

2) ผู้มำรับบริกำร  
1. การรับรู้ข่าวสารการใชถุ้งผา้ 
2. ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ 
3. ความตระหนกัเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ 
4. การยอมรับการใชถุ้งผา้ 
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3.2  สมมุติฐำน 
 
1) ผูม้ารับบริการท่ีมีช่วงอายท่ีุแตกต่างจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั 
2) ผูม้ารับบริการท่ีมีเพศท่ีแตกต่างจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั 
3) ผูม้ารับบริการท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั 
4) ผูม้ารับบริการท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั 
5) ผูม้ารับบริการท่ีมีโรคประจ าตวัและท่ีไม่มีโรคประจ าตวัจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั 
6) ประวติัความถี่การใชบ้ริการของผูม้ารับบริการจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั 
7) ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์กบัการใชถุ้งผา้ 
8) ความตระหนกัเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์กบัการใชถุ้งผา้ 
9) การยอมการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์กบัการใชถุ้งผา้ 
10) ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์ต่อความตระหนกั

เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ 
11) ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับการใชถุ้งผา้ 
12) ความตระหนกัเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับ

การใชถุ้งผา้ 
 

3.3  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง/กลุ่มเป้ำหมำยและผู้ให้ข้อมูลท่ีส ำคัญ 
 
3.3.1  ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง/ผู้ให้ข้อมูลท่ีส ำคัญ 
ผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ ท่ีอาศยัอยู่ในเขตต าบลวงัหวา้     

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ปี 2563 จ านวน 3,867 คน  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2563 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหว้า อ าเภอแกลง          

จงัหวดัระยอง  ปี 2563 จ านวน 5 คน 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง/ลกัษณะเจาะจงและจ านวนผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง 

จงัหวดัระยอง ปี 2563 จ านวน 3,867 คน (คลงัขอ้มูลสุขภาพ (Health Data Center – HDC จงัหวดั
ระยอง ปี 2563) ก าหนดกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการค านวณ ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตร   Taro 
Yamane  ซ่ึงผูว้ิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของ การสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้หรือความ
คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 หรือ 0.05 จึงท าให้มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% พบว่า จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ี
ไดมี้จ านวน 363 ตวัอยา่ง  
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การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973 อ้างถึงใน          
ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธุ์, 2553, น. 203) 
 
                                     n   =     N 
                                                                                            1+Ne2 

 
n = จ านวนตวัอยา่ง 
N = จ านวนประชากร 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 5 หรือ 0.05 

  
                                                                                  n   =     3,867 
                                                                                   1+3,867(0.05)2 
                =   363  คน            
 

วิธีสุ่มตวัอยา่ง/วิธีการเขา้ถึงผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
การสุ่มตวัอย่างเลือกวิธีการเลือกตวัอย่างใชแ้บบไม่อิงทฤษฎีความน่าจะเป็น โดยการเลือก

ตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญพบ ณ เวลานั้ น ๆโดยสุ่มผู ้ท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง  ณ เวลานั้น  จ านวน 363 คน 
 

3.3.2  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  
เจ้าหน้าท่ีประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้  อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง   

จ านวน 5 คน 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้      1  คน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                2  คน 
เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน                2  คน 

 ส่วนผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั ใชก้ารเก็บขอ้มูลแบบเจาะจงเจา้หนา้ท่ีประจ าโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ทุกคน  จ านวน 5 คน 
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3.4  เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดโดยมีรายละเอียด

ทั้งหมด 2 ชุด ประกอบดว้ย แบบสอบถามของผูม้ารับบริการและแบบสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัคือ
เจา้หนา้ท่ี 

ชุดท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ของเจา้หน้าท่ีประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ 
โดยแบบสัมภาษณ์เป็นการรณรงคก์ารใชถุ้งผา้ของเจา้หนา้ท่ีท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้       
อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง 

ผู ้ศึกษาใช้แบบสัมภาษณ์อย่างไม่ เป็นทางการ เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์แต่มี
จุดมุ่งหมายว่า ตอ้งการขอ้มูลใด โดยท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั รวมทั้งส้ิน จ านวน  5 คน 
ไดแ้ก่ 

1)  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ 1 คน 
2)  พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 
3)  เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน 2 คน 

ชุดท่ี 2 เป็นแบบสอบถามของผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ 
1) ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูใ้ห้ข้อมูล อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ โรคประจ าตัว 

ประวติัการรับบริการ 
2) ค าถามเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้ถุงผา้รับยาแทนถุงพลาสติก จะ

แบ่งเป็น 4 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 การรับรู้ข่าวสารการใช้ถุงผา้ลดโลกร้อนของผูผู้รั้บบริการของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
โดยมีช่องทางการรับรู้ข่าวสารแลว้ใหเ้ลือก โดยสามารถเลือกไดม้ากกวา่ 2 ขอ้  
ส่วนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนของผูผู้รั้บบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
แบ่งเป็น 2 ระดบั โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี  
ค าถามเชิงบวก 

   1  หมายถึง  ใช่ 
   0 หมายถึง  ไม่ใช่ 

ค าถามเชิงลบ 
1  หมายถึง  ไม่ใช่ 

   0 หมายถึง  ใช่ 
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ส่วนท่ี 3  การยอมรับการใชถุ้งผา้ของผูรั้บบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้        
อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี  
   5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มาก 
   3 หมายถึง  ปานกลาง 
   2 หมายถึง  นอ้ย 
   1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
 

ส่วนท่ี 4 ความตระหนักในการใช้ถุงผา้ของผูม้ารับผูรั้บบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

แบ่งเป็น 2 ระดบั โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี  
1 หมายถึง  ใช่ 

   0 หมายถึง  ไม่ใช่ 
ส่วนท่ี 5  การใชถุ้งผา้ของผูม้ารับผูรั้บบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้      

อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง 
แบ่งเป็น 2 ระดบั โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

   1 หมายถึง  ใช่ 
   0 หมายถึง  ไม่ใช่ 

แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี  
  4.21-5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  3.41-4.00 หมายถึง  มาก 
  2.61-3.00 หมายถึง  ปานกลาง 
  1.81-2.60 หมายถึง  นอ้ย 
  1.00-1.80 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

ก าหนดเกณฑแ์บ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
  0.00-0.33   อยูใ่นเกณฑต์ ่า 
  0.34-0.67   อยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
  0.68-1.00   อยูใ่นเกณฑสู์ง 
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3.4.1  แบบสัมภำษณ์โดยมีประเด็นค ำถำม จ ำนวน 7 ข้อ ซ่ึงมีข้อค ำถำมดังนี้ 
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้เคยมีการแจกถุงผา้ให้กับผูม้ารับ

บริการหรือไม่อยา่งไร ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งไรบา้ง 
2) ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้มีแนวทางการรณรงค์หรือประ

ชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการไม่ใชถุ้งพลาสติกอย่างไรบา้ง และแนวทางการรณรงค์หรือประชาสัมพนัธ์
นั้นประสบความส าเร็จหรือไม่อยา่งไร 

3) ความคิดเห็นหรือการตอบรับของผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลวงัหวา้เป็นอย่างไรกบัแนวทางการรณรงค์หรือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการไม่ใช้ถุงพลาสติ
ดของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ 

4) ท่านคิดว่าปัจจัยใดท่ีมีผลต่อความส าเ ร็จการไม่ใช้ถุงพลาสติกภายใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ 

5) ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงขอ้เสนอแนะแนวทางการรณรงคก์ารใชถุ้งผา้ของ
ผูม้ารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้     

6) ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้จะมีโครงการ กิจกรรมใหม่ๆ ท่ี
ลดการใชถุ้งพลาสติก บา้งหรือไม่ 

7) การประเมินความส าเร็จกิจกรรม โครงการลดการใชถุ้งพลาสติกท าอยา่งไร 
 
3.4.2  กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือกำรวิจัย 
ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัให้มีคุณภาพผูว้ิจยัได้มีการตรวจสอบคุณภาพของ 

แบบสอบถามและด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
1)  การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  มีการตรวจสอบเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 4 ท่าน 

ดงัภาคผนวก 
2)  การทดลองใชแ้บบสอบถาม      
3)  การประมาณค่าความเท่ียงโดยใชสู้ตรคูเดอร์–ริชาร์ดสัน 20 (KR–20)  
4)  การประมาณค่าความเท่ียงโดยใชส้ัมประสิทธิแอลฟ่า 

 การตรวจสอบเคร่ืองมือ คือเลือกกลุ่มท่ีน าแบบสอบถามไปทดลองใชใ้ห้มีความคลา้ยคลึง
กับกลุ่มตัวอย่างมากท่ีจะไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงให้มากท่ีสุด ซ่ึงให้กลุ่มตัวอย่างท่ีจะน าไป
ทดสอบไดท้ดลองท าแบบสอบถามจริง ซ่ึงไดไ้ปทดสอบแบบสอบเคร่ืองมือกบัผูม้ารับบริการใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นเนินหยอ่ง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
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 3.5  วิธีวิเครำะห์ข้อมูล 
             

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาใชก้ารประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางสถิติ (SPSS 23) และสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยไดน้ าเสนอไวด้งัน้ี     

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจดัหมวดหมู่ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  โดยน าเสนอดงัน้ี  

1)  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไม่วา่จะเป็นเพศ ช่วงอาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา
สูงสุด โรคประจ าตวั ประวติัการใชบ้ริการ โดยน าเสนอขอ้มูล ดว้ยอตัราส่วนร้อยละ ค่าความถี่ 

2)  ขอ้มูลดา้นการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในการรณรงค์การใช้ถุงผา้ น าเสนอ
ขอ้มูลเป็นขอ้ความแบบบรรยาย 

3)  ขอ้มูลการความรู้ ตอบรับ ความตระหนัก ของผูรั้บบริการ การใช้ถุงผา้และ
ขอ้มูลแนวทางการส่งเสริมการใชถุ้งผา้รับยาแทนถุงพลาสติกน าเสนอขอ้มูลดว้ยอตัราส่วน   ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย  

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานหาความสัมพนัธ์ ระหวา่งตวั
แปรอิสระ และตัวแปรตาม  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test , F-test, Correlation ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผูศึ้กษาท าการวิเคราะห์ผลสัมภาษณ์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
ดงัต่อไปน้ี 

1) ถอดเน้ือหาการสัมภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์อยา่งละเอียด 
2)  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
3) จ าแนกขอ้มูลและจดัระบบขอ้มูลท่ีไดใ้หเ้ป็นหมวดหมู่ 
4)  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความสร้างขอ้สรุป 
5)  น าเสนอขอ้มูลเป็นขอ้ความแบบบรรยาย 
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บทที ่4 

 

ผลกำรศึกษำ 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เร่ือง แนวทางการรณรงค์การใช้ถุงผ้าของผู ้มารับบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้  อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์
และสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของวิจยั โดยแบ่งผลการวิจยั ดงัน้ี 
 

4.1  นโยบำย มำตรกำร โครงกำรของกจิกรรมกำรรณรงค์กำรใช้ถุงผ้ำและกรณีศึกษำ 
  

เน่ืองจากทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ใหโ้รงพยาบาลในสังกดั
ทุกแห่งรณรงค์ใช้ถุงผา้ใส่ยาให้ผู ้ป่วยแทนการใช้ถุงห้ิวพลาสติกและขอความร่วมมือผู ้ป่วย 
ประชาชนน าถุงผา้มาใส่ยาเม่ือมารับบริการท่ีโรงพยาบาลทุกคร้ังเพื่อลดการใช้พลาสติกลดภาวะ
โลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (GREEN & CLEAN Hospital) ท่ีเน้น
การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในโรงพยาบาล ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม เพราะ
ถุงพลาสติกมีสารประกอบท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ผูว้ิจยัไดศึ้กษากรณีศึกษาของ
โรงพยาบาลต่าง  ๆ ท่ีเข้าร่วมนโยบายในการรณรงค์การใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู ้ป่วยแทนการ ใช้
ถุงพลาสติก และขอยกตวัอยา่งกรณีศึกษาโรงพยาบาลดงัต่อไปน้ี 
 

4.1.1  โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี  
กรมการแพทย์ มีผูม้ารับบริการจากห้องยาทั้ งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก เฉล่ียใบสั่งยา

ประมาณ 300,000 ใบต่อปี และมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น ซ่ึงในแต่ละปีมีค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือถุงพลาสติก
ส าหรับใส่ยาท่ีจ่ายใหผู้ป่้วย ประมาณ 1,500 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นภาระค่าใชจ่้าย 120,000 บาทต่อปี 
เม่ือรับยาไปแลว้ถุงพลาสติกเหล่านั้นจะกลายเป็นขยะไม่สามารถน ามากลบัมาใชใ้หม่ได ้ก่อให้เกิด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ทางโรงพยาบาลซ่ึงมีบทบาทและหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นอาชีวเวชศาสตร์และเวช
ศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ตระหนกัถึงปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขอนามยัของประชาชนผูม้าใชบ้ริการ 
จึงไดด้ าเนินมาตรการยกเลิกการใชถุ้งพลาสติกใส่ยา และรณรงคใ์ห้ประชาชนผูม้าใชบ้ริการน าถุง
ผา้มาใส่ยา ทั้งน้ีได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ตลอดจนมีส่วนร่วมกับมาตรการ
ดงักล่าวโดยน าถุงผา้ท่ีไม่ใชม้าบริจาคใหแ้ก่โรงพยาบาล  ซ่ึงท าใหโ้รงพยาบาลประหยดัค่าใชจ่้ายใน
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ส่วนน้ีมากขึ้น และโรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ของ
กระทรวงสาธารณสุข การจดัโครงการ “พกถุงผา้ ใส่ยากลบับา้น” จึงเป็นการช่วยส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้มีการบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดลอ้มอย่างถูกตอ้ง เพื่อเป็นโรงพยาบาลท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยโครงการดังกล่าวเปิดตัวเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2561 มีผูใ้ห้ความสนใจเป็น
จ านวนมาก คาดว่าหากลดการใชถุ้งพลาสติกในการจ่ายยาให้แก่ผูป่้วยประสบความส าเร็จ จะเป็น
ตน้แบบใหโ้รงพยาบาลอ่ืนน าแนวคิดดงักล่าวไปขยายผลต่อยอดและปรับใชต้่อไป   
 

4.1.2  คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
มหาวิทยาลยัมหิดล มีพนัธกิจหลกัในดา้นการรักษาพยาบาล นอกจากการรักษาพยาบาล

แล้ว ยงัให้ความส าคัญในเร่ืองส่ิงแวดล้อมในหลากหลายมิติ ทั้ งด้านกายภาพส่ิงแวดลอ้ม และ
ส่ิงแวดลอ้มในการเยียวยาผูป่้วย รวมถึง ส่ิงแวดลอ้มรอบโรงพยาบาลศิริราช  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
มลภาวะ การบริหารจัดการขยะ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล JCIA และพระราชบัญญัติ
ส่ิงแวดลอ้ม  จนท าใหไ้ดรั้บการยอมรับจากองคก์รภาครัฐและเอกชน ในการเชิดชูใหเ้ป็นตวัอยา่งใน
หลาย ๆ ดา้น อาทิ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 จากการประกวด Mahidol Energy Award 2018, ไดรั้บ
ใบประกาศเกียรติคุณรับรองจากองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์รมหาชน)  ในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ จากสถิติท่ีผูป่้วยมารับบริการท่ีโรงพยาบาลศิริราชปีละกว่า 3 ลา้น
ราย มีปริมาณถุงพลาสติกท่ีน ามาใชใ้หผู้ม้ารับยามีปริมาณมากกวา่ 3 ลา้นใบ คิดเป็นเงินงบประมาณ
กว่า 2 ล้านบาท อีกทั้งมีปริมาณขยะพลาสติกเฉล่ีย 1,500 – 1,700 กิโลกรัม จึงเป็นท่ีมาของการ
รณรงคใ์หผู้ป่้วยหรือญาติหันมาใหค้วามส าคญักบัถุงผา้ท่ีช่วยสามารถลดภาวะโลกร้อน  ลดปริมาณ
ขยะท่ีเกิด ประหยดังบประมาณการจดัท าถุงพลาสติก  เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการลด
มลพิษ  สร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โรงพยาบาลศิริราชได้
เปิดตวัโครงการ “ศิริราชพกถุงผา้ น ายากลบับา้น” ณ ศาลาศิริราช 100 ปี วตัถุประสงคข์องโครงการ
น้ีคือ การลดใช้ถุงพลาสติก โดยรณรงค์ให้ผูป่้วยน าถุงผา้มาดว้ยเม่ือมาพบแพทย ์เพื่อท่ีจะไดน้ ายา
กลบั ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มน้ี เป็นอีกพนัธกิจหน่ึงของคณะแพทยศิ์ริราชพยาบาล ท่ีเลง็เห็นถึงภาวะ
โลกร้อนและมลพิษต่าง ๆ จึงได้มีนโยบายท่ีจะด าเนินงานในทุก  ๆ ด้าน ให้มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด และได้เชิญชวนร้านคา้ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลศิริราชให้ร่วมรณรงค์ลดใช้
ถุงพลาสติกดว้ยเช่นกนั หากใครมีถุงผา้อยู่แลว้เป็นจ านวนมากท่ีบา้น ก็สามารถมาบริจาคไดท่ี้ตูรั้บ
บริจาคท่ีกระจายอยู่ในโรงพยาบาล หรือท่านใดมีความสามารถในการตดัเย็บพื้นฐาน ก็สามารถ
มาร่วมเป็นจิตอาสาเยบ็ถุงผา้ได ้ 
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4.1.3  สถำบันโรคทรวงอก  
จงัหวดันนทบุรี ประกาศนโยบายกระทรวงท่ีใหโ้รงพยาบาลในสังกดัทุกแห่งยกเลิกการใช้

ถุงห้ิวพลาสติก หันมาใชถุ้งผา้ใส่ยาให้ผูป่้วยแทน เพื่อลดปัญหาขยะพลสติและภาวะโลกร้อน โดย
ให้โรงพยาบาลทัว่ประเทศด าเนินการครบ 100 % ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 สถาบนัโรคทรวงอกเร่ิม
โครงกรใชถุ้งยาใส่ผา้กลบับา้น ตั้งแต่วนัท่ี 13 เมษายน 2561 โดยแจกถุงผูแ้ก่ผูป่้วยในใส่ยากลบับา้น 
และในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 ยกเลิกการใช้ถุงห้ิวพลาสติก 100 % ผลการด าเนินงานตั้ งแต่ 1 
มิถุนายน - 30 กันยายน 2561 รวม 4 เดือน ลดปริมาณพลาสติกได้ 560 กิโลกรัม ลดจ านวน
ถุงพลาสติกได ้56,600 ใบ คิดเป็นเงิน 47,600 บาทต่อ 4 เดือนและประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจ
ประชาชนท่ีมารับบริการ เร่ืองการงดใชถุ้งห้ิวพลาสติกใส่ยา เพื่อช่วยกนัลดขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้น 
และมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นต่อเน่ือง ตอ้งใชร้ะยะเวลาย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 450 ปี ซ่ึงท่ีผา่นมา
ไดรั้บความร่วมอจากประชาชนเตรียมถุงผูม้าใส่ยาเม่ือมารับบริการท่ีโรงพยาบาลเป็นอยา่ง 
 

4.1.4  โรงพยำบำลรำชวิถี    
จดัท าโครงการ"ชวนใชถุ้งผา้ ใส่ยากลบับา้น" รณรงคก์ารใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติกส าหรับ

ใส่ยาใหผู้ป่้วย ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสู่ Green & Clean Hospital เตรียมประกาศไม่ใชถุ้งพลาสติก
ใส่ยา 100% โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ มีผู ้ป่วยนอกท่ีมารับการดูแลรักษามากกว่า 
1,000,000 รายต่อปี หรือประมาณ 5,400 รายต่อวนั ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือถุงพลาสติก
ส าหรับใส่ยาจ่ายให้ผูป่้วย ประมาณ 450,000 บาทต่อปี ซ่ึงถุงพลาสติกเหล่านั้นถือเป็น "ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม" ท่ีส าคญัและส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เน่ืองจากถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้
ในระเวลาอนัสั้น ตอ้งใช้ระยะเวลากว่า 450 ปี ในการย่อยสลาย โรงพยาบาลราชวิถีตระหนักถึง
ปัญหาดงักล่าวจึงไดด้ าเนินมาตรการยกเลิกการใชถุ้งพลาสติกใส่ยา และรณรงคใ์ห้ประชาชนน าถุง
ผา้มาใส่ยาแทน ถือเป็นการร่วมมือกนัในการคืนส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และยงัท าให้โรงพยาบาลสามารถ
ประหยดัค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีได้อีกด้วย กรมการแพทย ์ได้ก าหนดนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลใน
สังกัดร่วมกันรณรงค์การใช้ถุงผา้แทนถุงพลาสติก ซ่ึงโรงพยาบาลราชวิถี เห็นว่า การรณรงค์
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีจะประหยดัค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือถุงพลาสติก และ
ประโยชน์กบัสังคมโลกในการช่วยลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อน โดยโรงพยาบาลราชวิถีเร่ิม
ประกาศการไม่ใชถุ้งพลาสติกใส่ยาในงานครบรอบ 67 ปี เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 และประกาศ
การไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา 100 เปอร์เซ็นต์ ในวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี โรงพยาบาลราชวิถี มี
เป้าหมายท่ีชดัเจนในเร่ือง Green & Clean Hospital ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด
ใน 5 มิติ หน่ึงในนั้น คือ เร่ืองของการคดัแยกและก าจดัขยะ (Garbage) โดยล่าสุดโรงพยาบาลไดรั้บ
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ประกาศนียบตัร Green & Clean Hospital และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จากกรมอนามยั 
เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 และพร้อมมุ่งมัน่สู่เป้าหมายการเป็นตวัอย่างด้านการอนุรักษ์พลงังาน
ระดบัประเทศต่อไป 

 
4.1.5  โรงพยำบำลมหำวิทยำลยันเรศวร  
คณะแพทยศาสตร์ ให้ความส าคญักับประเด็นส่ิงแวดลอ้ม ตามนโยบาย Green & Clean 

Hospital ซ่ึงด าเนินการมาหลายปีแลว้ และมีกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ การเป็นโรงพยาบาลปลอดโฟม 
100% โดยท่ีโรงอาหารคณะฯ ไดข้อความร่วมมือให้ผูป้ระกอบการใช้กล่องอาหารท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัจจุบนัปลอดโฟมไดต้ามท่ีตั้งเป้าไว ้และการรณรงค์ให้ผูรั้บบริการน าถุงผา้มารับ
ยากลบับา้นเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน โดยระยะแรกน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2561 มีการติดประกาศประชาสัมพนัธ์บริเวณหนา้หอ้งยา และส่วนอ่ืน ๆ ในโรงพยาบาล เพื่อแจง้ให้
ผู ้รับบริการทราบและเตรียมตัว แต่ว ันท่ี 1 มกราคม 2562 งดการจ่ายยาใส่ถุงพลาสติก ทาง
โรงพยาบาลเปิดบริจาครับถุงผา้ดว้ย 
 

4.1.6  โรงพยำบำลชัยนำทนเรนทร  
มีมาตรการยกเลิกการใชถุ้งห้ิวพลาสติกใส่ยาให้ผูป่้วย ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 เป็นตน้

ไป ขอความร่วมมือผูรั้บบริการและประชาชนน าถุงผา้หรือวสัดุอ่ืนๆมาใส่ยา เพื่อรณรงคล์ดการใช้
พลาสติก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน นอกจากน้ียงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือถุงห้ิวพลาสติก 
ตลอดจนให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม จากขอ้มูลการใชถุ้งห้ิวพลาสติกของ
โรงพยาบาลท่ีผ่านมา มีปริมาณสูงถึง 300,000 – 400,000 ใบ/ปี หากมีการลดปริมาณการใช้ถุงห้ิว
พลาสติกจะช่วยลดปัญหาขยะซ่ึงยอ่ยสลายยาก (ตอ้งใชเ้วลานานถึง 450 ปี ขอ้มูลอา้งอิงจากกรมการ
แพทย ์กระทรวงสาธารณสุข) ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และประหยดัค่าใชจ่้ายในการก าจดัขยะของ
จงัหวดัชัยนาทได้มาก ซ่ึงโรงพยาบาลได้มีการบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขดา้นการบริหารจดัการโรงพยาบาลให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (GREEN & 
CLEAN Hospital) คือ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน มีระบบบ าบดัน ้ าเสีย การก าจดัขยะ ลดการใช้
กระดาษ ลดการใชถุ้งห้ิวพลาสติกเปล่ียนเป็นการใชถุ้งผา้ใส่ยาเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและหากมี
ถุงผา้เหลือใช้ สภาพดี สามารถน ามาบริจาคในกล่องรับบริจาคถุงผา้เพื่อใส่ยาให้ผูป่้วยรายอ่ืน  ๆ 
ต่อไป  
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4.1.7  โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์   
จงัหวดันครสวรรค ์ประกาศรณรงคใ์ชถุ้งผา้ใส่ยาให้คนไขถื้อกลบับา้นแทนการใชถุ้งหูห้ิว

พลาสติกเพื่อลดโลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ ์ประกาศรณรงคใ์ชถุ้งผา้ใส่ยาให้คนไขถื้อกลบับา้นแทนการใชถุ้งหูห้ิวพลาสติกเพื่อลด
โลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ขณะท่ีประชาชนหลายคนต่ืนตวัและให้
ความร่วมมือ น าถุงผา้จากบา้นมาใส่ยากันเป็นจ านวนมาก  โดยทางเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ไดป้ระชาสัมพนัธ์รณรงค์เร่ืองการงดจ่ายยาใส่ถุงพลาสติกมาเป็นปี แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2561 เป็นวนัแรกท่ีงดจ่ายยาใส่ถุงพลาสติกอย่างเด็ดขาด ซ่ึงทางโรงพยาบาลฯจะให้คนไขน้ าถุงผา้
มาจากบา้นเพื่อใส่ยา กลบับา้น ซ่ึงก็ไดรั้บเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอยา่งดี เน่ืองจากคนไขต้่าง
ก็ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน แมว้่าจะมีส่วนนอ้ยท่ีลืมน าถุงผา้มา
จากบา้น ทางโรงพยาบาลก็มีถุงผา้ไวแ้จกฟรีดว้ย อย่างไรก็ตามประชาชนทัว่ไปสามารถน าถุงผา้มา
บริจาคกบัทางโรงพยาบาลไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดโลกร้อน หากถุงผา้
มีมากพอ ก็จะน าไปแจกจ่ายใหโ้รงพยาบาลอ่ืนๆทัว่จงัหวดันครสวรรคด์ว้ย  
 

4.1.8  โรงพยำบำลแพร่  
จงัหวดัแพร่ มีภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือถุงพลาสติกส าหรับใส่ยาท่ีจ่ายให้ผูป่้วยเป็น

จ านวนหลายแสนบาทต่อปี  ขณะท่ีมีผู ้ป่วยส่วนหน่ึงมารับยาเป็นประจ า เ ม่ือรับยาไปแล้ว
ถุงพลาสติกเหล่านั้ นก็กลายเป็นขยะอยู่ท่ีบ้านไม่ได้น ากลับมาใช้ใหม่ ประกอบกับกระทรวง
สาธารณสุข ตระหนักถึงความส าคญัของการอนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสภาวะสุขภาพทางกาย 
จิตใจ และสังคม ของประชาชนทุกกลุ่มท่ีมารับบริการทั้งผูป่้วยและญาติ รวมถึงเจา้หนา้ท่ีทุกคน จึง
ไดมี้นโยบายให้โรงพยาบาลในสังกดั ด าเนินการพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital เพื่อเป็นโรงพยาบาลท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการมี
สุขภาพท่ีดีส าหรับทุกคน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดลอ้มอย่าง
ถูกตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชม รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัผูม้ารับบริการและ
ชุมชนใกลเ้คียง โรงพยาบาลแพร่ มองว่าหากมีการลดใชถุ้งพลาสติกในการใส่ยาให้กบัผูป่้วย ก็จะ
ช่วยลดทั้งปัญหาขยะซ่ึงน าไปสู่ภาวะโลกร้อน รวมถึงลดงบประมาณท่ีจะน าไปจดัซ้ือถุงพลาสติก
อีกดว้ย ดงันั้น ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ท่ีผ่านมา โรงพยาบาลแพร่จะไม่ใชถุ้งพลาสติกในการจ่ายยา 
ผู ้รับยาต้องน าถุงผ้าหรือกระเป๋ามาเอง ซ่ึงได้เ ร่ิมจัดท าโครงการเน้นในกลุ่มบุคลากรของ
โรงพยาบาลเพื่อท่ีจะเป็นตน้แบบก่อน  และมีการประชาสัมพนัธ์ให้กบัผูป่้วยท่ีมารับบริการตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2560 แลว้ ในช่วงแรกมีการจดัช่องพิเศษซ่ึงจะไดรั้บยาเร็วขึ้นกวา่คิวปกติ เพื่อสร้าง
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แรงจูงใจให้กบัผูท่ี้ไม่รับถุงพลาสติก น าถุงผา้มาเองและไดมี้การประเมินผลของโครงการดว้ยการ
สอบถามผูม้ารับบริการปรากฏว่าคนไข ้ซ่ึงมาใชบ้ริการเป็นประจ า แทบทุกราย บอกว่าปกติก็ใชถุ้ง
ผา้ในการใส่ส่ิงของต่าง ๆ อยูแ่ลว้เม่ือโรงพยาบาลแพร่จดัท าโครงการดงักล่าวถือเป็นเร่ืองท่ีดีและไม่
ล าบากท่ีจะน าถุงผา้หรือกระเป๋ามารับยาแต่อยา่งใด 
 

4.1.9  โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชเชียง  
จงัหวดัเชียงราย กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดส่งเสริมการ

รักษาส่ิงแวดล้อม โดยการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  (GREEN & 
CLEAN Hospital) กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภค ไดจ้ดัท าโครงการ “ชาวเชียงของร่วม
ใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก” ขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์มุ่งเน้นลดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาเพื่อช่วยลด
ภาวะโลกร้อน ลดขยะและลดค่าใช้จ่ายขึ้น เร่ิมด าเนินการลดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา ตั้งแต่ 10
กนัยายน 2561 และงดการใหบ้ริการถุงพลาสติกใส่ยาทุกชนิด ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 การด าเนิน
กิจกรรมรับบริจาคถุงผา้ และจดัท าถุงผา้ใส่ยาลดโลกร้อนก าหนดแนวทางการส่ือสารกับผูป่้วย 
เกณฑก์ารแจกถุงผา้ แจกถุงผา้ในผูป่้วยท่ีไดรั้บยาจ านวนมากและไม่ไดเ้ตรียมกระ เป๋าหรือถุงผา้มา
รับยา ท าการลงทะเบียนรายช่ือผูป่้วยท่ีไดรั้บถุงผา้ไปแลว้ และแจง้เตือนในระบบคอมพิวเตอร์น า
ถุงพลาสติกกลบัมาใชซ้ ้าในผูป่้วย เก็บขอ้มูลอตัราการใชแ้ละค่าใชจ่้ายจากการใชถุ้งพลาสติกใส่ยา
ระหวา่งการด าเนินการ และไดมี้การประชาสัมพนัธ์โครงการตาม สถานีวิทย ุก านนั ผูใ้หญ่บา้น ส่ือ
โซเชียล เสียงตามสายโปสเตอร์ ไดมี้การจดัท าถุงผา้ ออกแบบโลโกข้องโรงพยาบาลเอง รวมทั้งรับ
บริจาคถุงผา้ ถุงกระดาษ และเงินสมบททุนหลงัจากจดัท าโครงการ ชาวเชียงของร่วมใจ ลดการใช ้
ถุงพลาสติก (ใส่ยา) พบวา่สามารถลดอตัราการใชต้่อปี และมูลค่าของการใชถุ้งพลาสติกใส่ยาลงได ้ 
 

4.1.10  โรงพยำบำลอุดรธำนี  
จงัหวดัอุดรธานี ไดร่้วมรณรงค์ให้ประชาชนน าถุงผา้มารับยา เม่ือมารับยาท่ีโรงพยาบาล

อุดรธานี ประชาชนหลายคนทราบเร่ืองการรณรงค์ใช้ถุงผา้ใส่ยาให้ผูป่้วยแทนการใช้ถุงห้ิว
พลาสติก ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่ทราบ หรือลืมถุงผา้ติดตวัมาดว้ย โรงพยาบาลอุดรธานี ไดน้ าถุงผา้ท่ีมีผู ้
มาบริจาคมอบให้กับประชาชนท่ีมารับและมีผูบ้ริจาคถุงผา้จ านวนมาก เพื่อเป็นการลดการใช้
ถุงพลาสติกและเป็นการลดภาวะโลกร้อน สนองตอบตามนโยบายของโรงพยาบาลอุดรธานี  ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ให้โรงพยาบาลในสังกดัทุกแห่ง รณรงคใ์ช้
ถุงผา้ใส่ยาให้ผูป่้วยแทนการใชถุ้งห้ิวพลาสติก และขอความร่วมมือผูป่้วย ประชาชนน าถุงผา้มาใส่
ยาเม่ือมารับบริการท่ีโรงพยาบาลทุกคร้ัง เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบาย
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โรงพยาบาลเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (GREEN CLEAN Hospital) ซ่ึงโรงพยาบาลอุดรธานี เป็น
โรงพยาบาลขนาด 1,024 เตียง มีคนไขน้อก 3,000 คนต่อวนั ดงันั้นจะใชถุ้งพลาสติกใส่ยาประมาณ 
3,000 ใบต่อวนั  ถา้ทุกโรงพยาบาลสามารถลดได ้จ านวนถุงพลาสติกจะลดไปโดยอตัโนมติั ซ่ึง
โรงพยาบาลอุดรธานีไดน้ าร่องลดการใชพ้ลาสติกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561    

 
4.1.11  โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์  
จงัหวดัสงขลา ประกาศ งด การใชถุ้งพลาสติกใส่ยากลบับา้น ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 น้ี 

เป็นตน้ไป พร้อมเปิดรับบริจาค ถุงผา้ใหม่ เพื่อใหผู้ป่้วยใส่ยากลบับา้น ตามสโลแกน พกถุงผา้ ใส่ยา 
กลับบ้าน สามารถบริจาคได้ท่ี กล่องรับบริจาคหน้าห้องจ่ายยาผูป่้วยนอก โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ ตามนโยบาย กรมการแพทย์รักษ์โลก พกถุงผา้ใส่ยากลับบ้าน โดยกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป สถาบนั/โรงพยาบาลในสังกดัทุก
แห่งตอ้งยกเลิกการใชถุ้งพลาสติกใส่ยาพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนผูรั้บบริการใหน้ าถุง
ผา้มาใส่ยาเพื่อรณรงคใ์ห้มีการบริหารจดัการขยะอย่างถูกตอ้งลดปัญหาภาวะโลกร้อนนอกจากน้ียงั
ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือถุงพลาสติกส าหรับใส่ยาใหแ้ก่ผูป่้วย ตลอดจนให้ประชาชนไดมี้ส่วน
ร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและเชิญชวนประชาชนผูม้ารับบริการจากสถาบนั/โรงพยาบาลทุกแห่ง
น าถุงผา้หรือถุงใส่ของมาจากบา้นเพื่อใช้ใส่ยากลบับา้นแทนถุงพลาสติกเพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
การรักษโ์ลก รักษส่ิ์งแวดลอ้ม และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มไปดว้ยกนั  

 
4.1.12  โรงพยำบำลหัวหิน  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลหัวหินเร่ิมโครงการรณรงค์

ลดใชถุ้งพลาสติก พบวา่ผูม้าใชบ้ริการส่วนใหญ่น าถุงผา้มารับยาเองแต่ก็ยงัมีคนไขบ้างส่วนท่ียงัไม่
ทราบข้อมูล จึงย ังไม่ได้เตรียมตัวมา ทางโรงพยาบาลก็มีถุงพลาสติกจ าหน่ายถุงละ 1 บาท 
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนร่วมกนัดูแลส่ิงแวดลอ้มให้มากขึ้น โดยการลดใชถุ้งพลาสติกแลว้ใช้
ถุงผา้แทน ให้ประชาชนเห็นความส าคญัในเร่ืองน้ี และไดมี้การสอบถามจากผูท่ี้มาใชบ้ริการ กล่าว
วา่โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีดีมาก เป็นการรณรงคใ์หล้ดใชถุ้งพลาสติก ซ่ึงเราจะเห็นไดท้ัว่ไปเวลา
ฝนตกน ้าท่วม ก็จะมีถุงพลาสติกไปติดตามท่อระบายน ้า ถุงพลาสติกเกล่ือนกลาดบนถนนหนทาง ผู ้
มาใชบ้ริการจึงเห็นดว้ยกบัโครงการดี ๆ แบบน้ี  

 
4.1.13  โรงพยำบำลระยอง  
จงัหวดัระยอง ตั้งแต่วนัท่ี 1 พ.ค.2560 เป็นตน้มา ทางโรงพยาบาลระยองได้มีมาตรการ

ยกเลิกการใชถุ้งพลาสติกหูห้ิวส าหรับใส่ยาใหผู้ป่้วย ซ่ึงเฉล่ียแลว้ในแต่ละวนัโรงพยาบาลจะมีผูป่้วย
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นอกประมาณ 2,000 ราย และผูป่้วยในอีกประมาณ 500 ราย นัน่หมายความวา่โรงพยาบาลระยองลด
การใชถุ้งพลาสติกไดไ้ม่ต ่ากวา่วนัละ 2,500 ใบ หรือราว ๆ เดือนละ 7.5 หม่ืนใบ ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนิน
มาตรการยกเลิกการใชถุ้งพลาสติกหูห้ิวนั้น ไดมี้การวางแผนเตรียมการล่วงหนา้กวา่ 3 เดือน โดยได้
พูดคุยร่วมกนัทั้งฝ่ายเภสัชกร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เพราะมีขอ้กงัวลว่าประชาชนอาจจะ
ไม่พอใจหรืออาจจะต่อว่าได ้อย่างไรก็ตามกลบัพบว่าประชาชนมีความเขา้ใจ ส่งผลให้การด าเนิน
มาตรการเป็นไปไดด้ว้ยดีลุล่วง ช่วยลดขยะ ลดโลกร้อน และท าให้โรงพยาบาลประหยดัค่าใช้จ่าย
ในส่วนน้ีมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่เห็นดว้ย การลดโลกร้อนมนัเป็นกระแสของโลกไปแลว้ไม่ใช่
ท าแต่เพียงในโรงพยาบาล แต่ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วม ทั้งน้ีปัจจยัความส าเร็จคือการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และความเข้าใจของพี่น้องประชาชนท่ีจะท าให้มันยัง่ยืน ทั้ งน้ี ทางโรงพยาบาลได้มี
ทางเลือกให้ผูรั้บบริการ โดยจ าหน่ายถุงท่ีเยบ็จากผา้ Non Woven ท่ีใชห่้อเคร่ืองมือผ่าตดั ซ่ึงน ามา
ตดัเยบ็โดยเครือข่ายผูป่้วย ชมรมฯ หรือจิตอาสาต่าง ๆ และน ารายไดส่้วนต่างกลบัมาเขา้กองทุนเพื่อ
ซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์ถือว่าเป็นการน าวสัดุเหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์ซ ้ าตามหลกั 3R รวมถึงมี
การตั้งกล่องใส่ถุงเหลือใชเ้พื่อท่ีใครมีก็สามารถน าเอามาวางแบ่งกนัใชไ้ด ้นอกจากน้ี โรงพยาบาล
ระยองยงัได้มีนโยบายด้านส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการลดปริมาณขยะท่ีไม่จ าเป็น เช่น การ
ปฏิเสธการใช้โฟมในทุกพื้นท่ีของโรงพยาบาล รวมทั้ งวางนโยบายให้ร้านสะดวกซ้ือใน
โรงพยาบาลลดการใชถุ้งพลาสติกดว้ยการจ าหน่ายถุง การด าเนินนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะ
ไปสู่ปลายทางคือการลดละเลิกได้ในท่ีสุดทางโรงพยาบาลมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในเร่ือง Green & 
Clean Hospital ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีกระทรวงสาธารณสุข ก าหนด โดยมีแผนท่ีจะท าใน 5 มิติ คือ 
Garbage การแยกและก าจดัขยะ, Restroom พฒันาความสะอาดห้องน ้ าอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน 
HAS, Energy ด าเนินโครงการประหยดัพลงังาน และศึกษาพลงังานทดแทน, Environment ปรับปรุง
ส่ิงแวดลอ้มรอบโรงพยาบาล และ Nutrition พฒันางานโภชนาการให้ไดม้าตรฐาน GMP, HACCP 
& ISO 22000 

จากกรณีศึกษาสามารถสรุปไดว้่า นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีให้โรงพยาบาลใน
สังกดัทุกแห่งยกเลิกการใช้ถุงห้ิวพลาสติกและใช้ถุงผา้แทน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อลดการใช้
พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (GREEN CLEAN 
Hospital) ปัจจยัความเขา้ใจของผูรั้บบริการ การมีส่วนร่วมทุกๆฝ่าย ทั้งภายในโรงพยาบาลและ
ภายนอกโรงพยาบาล การประชาสัมพนัธ์ของภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีช่วยกนัรณรรงค์ในการงด
แจกถุงพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นจากส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆ จากทางโรงพยาบาล สถานีวิทยุ               
ส่ือโซเชียล หรือเสียงตามสาย เป็นตน้ ท าใหผู้ม้ารับบริการมีความตระหนกัในการงดใชถุ้งพลาสติก 
รวมถึงการแจกถุงผา้ฟรีตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ท าให้โครงการยกเลิกการใชถุ้งพลาสติกและใชถุ้ง
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ผา้แทนไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีกบันโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม (GREEN 
CLEAN Hospital) 

 

4.2  กำรด ำเนินกำรรณรงค์ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหว้ำ อ ำเภอแกลง  
       จังหวัดระยอง 
 

การสัมภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการรณรงคก์ารใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สามารถสรุปได ้มีดงัน้ี 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นเจา้หน้าท่ีประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง  
จงัหวดัระยอง  จ านวน 5 คน ใน ประเด็น มาตรการ โครงการ กิจกรรม การงดใช้ถุงพลาสติกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง  ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ออกมา
ไดด้งัน้ี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้เคยมีการแจกถุงผา้ใหก้บัผูม้ารับบริการตั้งแต่เร่ิมมี
โครงการการลดการใชถุ้งพลาสติก ปี 2562 โดยทางเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจะเปิดรับบริจาคถุงผา้จาก
ท่ีอ่ืนมาและน ามาแจกใหก้บัผูรั้บบริการ ในส่วนของผูรั้บถุงผา้นั้นช่วงแรก ๆ ก็น ามาใชห้ลกัจากนั้น
ก็ค่อย ๆ หายไปเร่ือย ๆ ต่อมาทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้มีแนวทางการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ งดแจกถุงพลาสติก โดยทางเจา้หนา้ท่ีไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้ผูม้า
รับบริการน าถุงผา้มาใส่ยาทุกคร้ัง เพื่อเป็นการลดการใชถุ้งพลาสติกในการใส่ยา  โดยช่วงแรกมีการ
น าถุงผา้ท่ีแจกให้กบัผูม้ารับบริการเพื่อใส่ยา ไดก้ารตอบรับเป็นอย่างดีหลงัจากนั้นมีบางคนเร่ิมไม่
เอาถุงผา้มา อา้งว่าลืมบา้ง หายบา้ง ขี้ เกียจพกถุงผา้มาและถา้ไม่เอาถุงผา้มามีถุงพลาสติกใส่ให้อยู่ดี 
แต่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้มีการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง 1 ปี ผูม้ารับ
บริการเร่ิมมีการรับรู้เร่ืองการลดใชถุ้งพลาสติกและมีการน าถุงผา้ท่ีไดแ้จกมารับยาต่อเน่ืองและไม่
ขอรับถุงพลาสติก ส่วนความคิดเห็นหรือการตอบรับของผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวงัหวา้และส าหรับแนวทางการรณรงค์หรือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการใช้ถุงผา้ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ช่วงปี 2561 ผูม้ารับบริการไม่มีใครน าถุงผา้มาใส่ยาเองเลย 
เพราะเม่ือก่อนผูม้ารับบริการเคยชินท่ีทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้แจกถุงพลาสติก 
ตน้ปี 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้เร่ิมมีโครงการท่ีแจกถุงผา้ให้แก่ผูม้ารับบริการ 
ผูม้ารับบริการไดถุ้งผา้ฟรีก็ดีใจท่ีไดถุ้งผา้แจกฟรี การตอบรับดีมาก หลงัจากนั้นการมารับยาคร้ัง   
ต่อ ๆ ไป การน าถุงผา้มาใช้ก็เร่ิมหายไปเพราะเคยชินท่ีได้รับถุงพลาสติกจากทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ สรุปไดว้า่การตอบรับระยะแรกดีแต่ในระยะยาวเร่ิมไม่ค่อยมีใครน าถุง
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ผา้มาใช้ หลงัจากนั้นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ได้มีการประชาสัมพนัธ์อย่าง
ต่อเน่ืองตลอด 1 ปี โดยมีมาตรการและบอกคนไขว้่าทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้
ไม่แจกถุงพลาสติกใหแ้ลว้  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จการไม่ใชถุ้งพลาสติกภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
วงัหวา้ไดม้าจากจากการประชาสัมพนัธ์ ทั้งจากภายนอกและภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลวงัหวา้ รวมทั้งส่ือต่าง ๆ จากทางโทรทศัน์ วิทยุ โฆษณา รวมถึงมีการแจกถุงผา้ในสถานท่ีต่าง ๆ 
และการงดจากถุงพลาสติกจากหา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงขอ้เสนอแนะแนว
ทางการรณรงค์การใช้ถุงผา้ของผูม้ารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหว้าใน
ระยะแรกการรณรงค ์จะมีปัญหามาก เพราะไม่มีถุงผา้แจกใหก้บัผูม้ารับบริการ และผูม้ารับบริการก็
ไม่ไดมี้ความตระหนกัหรือความใส่ใจท่ีจะน าถุงผา้มาใส่ยาเอง ท าใหต้อ้งใชถุ้งพลาสติกใส่ยาให้กบั
ผูม้ารับบริการในระยะแรก จนทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ไดเ้ร่ิมมีการแจกถุงผา้
ฟรี และการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองท าให้ผูม้ารับบริการมีความเขา้ใจ การรับรู้และน าถุงผา้มา
ใชอ้ย่างต่อเน่ือง รวมทั้งแนะน าให้น าสมุดประจ าตวัของผูรั้บบริการใส่ในถุงผา้เวลามาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ท าให้ไม่ลืมและน าถุงผา้มาดว้ย ทั้งน้ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
วงัหวา้จะมีโครงการ กิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีลดการใชถุ้งพลาสติก โดยจะมีโครงการแยกออกเป็น 2 ส่วน
คือ  

1) คนท่ีไม่มีถุงผา้หรือยงัไม่เคยได้รับถุงผา้ฟรีจากทางโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวงัหวา้ แจกถุงผา้ฟรี และถา้ถุงผา้ของใครเก่าหรือช ารุดมีบริการเปล่ียนใหฟ้รี 

2) ถา้คนท่ีเคยไดรั้บแลว้แต่ลืมถุงผา้มาทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงั
หวา้ ไดจ้ดัเตรียมถุงกระดาษไวใ้ห้ส าหรับผูท่ี้มารับบริการ โดยไดข้อรับบริจาคถุงกระดาษท่ีใชแ้ลว้
ให้กบัประชาชน ซ่ึงการบริจาคไดรั้บผลการตอบรับเป็นอย่างดี การประเมินความส าเร็จกิจกรรม 
โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก ประเมินผลความส าเร็จจากสรุปรายงานประจ าเดือนของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าแกลง จงัหวดัระยอง ดงัต่อไปน้ี 1) ผูม้ารับบริการมีการ
น าถุงผ้ามาใช้อย่างต่อเน่ือง  2) การปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อมาใส่ยา  3) ยอดการเบิก
ถุงพลาสติกในการใส่ยาประจ าเดือนจากทางโรงพยาบาลแกลง 
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4.3  กำรยอมรับกำรใช้ถุงผ้ำของผู้มำรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหว้ำ                 
       อ ำเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

 
จาการเก็บข้อมูลเก่ียวกับผูม้ารับบริการผูวิ้จยัน าเสนอข้อมูลทัว่ไป เพศ ช่วงอายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพ ประวติัโรคประจ าตวั ประวติัความถ่ีการใชบ้ริการ ช่องทางการรับรู้เก่ียวกบั
การใชถุ้งผา้ ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ ความตระหนกัเก่ียวกบัใชถุ้งผา้ การยอมรับเก่ียวกบัการใช้
ถุงผา้ การเก็บขอ้มูลเก็บจากผูม้ารับบริการโดยตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี 4.1  เพศ 
 

 

จากตารางท่ี 4.1  กลุ่มตวัอย่างเกินกว่าก่ึงหน่ึงเพศหญิง มีจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.9 และเพศชาย จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 
 
ตำรำงท่ี 4.2  ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ช่วงอำยุ ควำมถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 31 8.5 
20-30 ปี 30 8.3 
31-40 ปี 68 18.7 
41-50 ปี 106 29.2 
51-60 ปี 81 22.3 

60 ปี 47 12.9 
รวม 363 100.0 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 131 36.1 
หญิง 232 63.9 

รวม 363 100.0 
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จากตารางท่ี 4.2  กลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุดอายุระหว่าง 41-50 ปี มีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.2 อายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.7 อาย ุ60 ปีขึ้นไป จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 อายตุ ่ากวา่ 20 ปี จ านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.5 อายรุะหวา่ง 20-30 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 4.3  ระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ระดับกำรศึกษำสูงสุด                   จ ำนวน (คน)                    ร้อยละ 
ต ่ากวา่ม.6 121 33.3 
ม.6 / ปวช. 119 32.8                   

ปวส./อนุปริญญา 21 5.8 
ป.ตรี 80 22.0 

สูงป.ตรี 22 6.1 
รวม 363 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.3  กลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุดมีระดบัการศึกษา ต ่ากว่าม.6 มีจ านวน 121 คน คิด

เป็นร้อยละ 33.3 คน  รองลงมาคือระดบัการศึกษา ม.6/ปวช. มีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 
และน้อยท่ีสุดคือ ระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญา มีจ านวน 21 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 5.8 
ตามล าดบั 
 
ตำรำงท่ี 4.4  อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อำชีพ      จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
คา้ขาย 46 12.7 
ประมง 24 6.60 
รับจา้ง 77 21.2 
แม่บา้น 27 7.40 

เกษตรกรรม 85 23.4 
ขา้ราชการ 60 16.5  
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ตำรำงท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

อำชีพ      จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั 15 4.10 

นกัเรียน นกัศึกษา 26 7.20 
อ่ืน ๆ 3 0.80 
รวม 363 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.4  กลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุดมีอาชีพ เกษตรกรรม จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.4 รองลงมาคืออาชีพรับจา้งจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 และนอ้ยท่ีสุดอาชีพอ่ืน ๆ อีก 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.8 
 
ตำรำงท่ี 4.5  ประวติัโรคประจ าตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ประวัติโรคประจ ำตัว จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ไม่มีโรคประจ าตวั 288 79.3 

มี โรคประจ าตวั 75 20.7  
รวม 363 100.0 

   

จากตารางท่ี 4.5  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่มีโรคประจ าตวั จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.3 และ คนท่ีมีโรคประจ าตวั จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7  

 
ตำรำงท่ี 4.6  ประวติัความถี่การใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ประวัติควำมถี่กำรใช้บริกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่บ่อย 240 66.1 
บ่อย  123 33.9 
รวม 363 100.0  
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จากตารางท่ี 4.6  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีการมารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ไม่บ่อยจ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 และคนท่ีมารับบริการบ่อยจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.9 
 
ตำรำงท่ี 4.7  ช่องทางการรับรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ 
 

ช่องทำงกำรรับรู้ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ไลน์ 63 17.35 

เวปไซต ์ 61 16.80 
เฟสบุค 125 34.43 
โทรทศัน์ 162 44.62 

หนงัสือพิมพ ์ 46 12.67 
ป้ายโฆษณา/แผน่พบั 56 15.43 

วิทย ุ 33 9.09 
เสียงตามสาย 32 8.81 
เจา้หนา้ท่ี 123 33.88 
ญาติพี่นอ้ง 67 18.45 

อ่ืน 3 0.82 
 
หมำยเหตุ:  *ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี 4.7  กลุ่มตัวอย่างมีการช่องทางการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการใช้ถุงผา้ใน
ช่องทางโทรทศัน์มากท่ีสุดจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 44.62  รองลงมาคือ เฟสบุ๊ค จ านวน 125 
คน  คิดเป็นร้อยละ 43.43 และจากท่ีอ่ืนอีก 3 คน เช่น ร้านสะดวกซ้ือ โรงเรียน ห้างสรรพสินคา้ คิด
เป็นร้อยละ 0.82 
 
 
 
 
 



63 

ตำรำงท่ี 4.8  ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ               
                     ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง 
 

ควำมรู้ ตอบถูก (%) ตอบผิด (%) ค่ำเฉลีย่ 

1. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดจากการ
กระท าของมนุษย  ์ท่ีท าให้อุณหภูมิเฉล่ียของโลก
เพิ่มสูงขึ้น เรียกวา่ ภาวะโลกร้อน  

284 (78.2) 
 

79 (21.8) 0.78 (สูง) 

2. การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรง เช่น 
การเผาไหม้เช้ือเพลิงและการเพิ่มปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกโดยทางออ้ม คือ การตดัไมท้ าลายป่า 
ท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 

308 (84.8) 
 

55 (15.2) 0.85 (สูง) 

3. ก๊าซท่ีท าใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก ไดแ้ก่  ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัส
ออกไซด ์เท่านั้น 

79 (21.8) 
 

284 (78.2) 0.21 (ต ่า) 

4. ถา้คนเราใชถุ้งผา้สัปดาห์ละ 1 วนัจะช่วยลดการ
ใชถุ้งพลาสติกไดม้ากกวา่ 100 ลา้นถุงต่อปี 

313 (86.2) 
 

50 (13.8) 0.86 (สูง) 

5. ถุงผา้ ซ่ึงผลิตจากใยธรรมชาติ เช่น ใยฝ้าย ซ่ึง
เป็นวสัดุท่ีสามารถยอ่ยถสลายได ้ไม่ตกคา้งไม่
เป็นมลพิษและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

325 (89.5) 
 

38 (10.5) 0.90 (สูง) 

6. กระบวนการผลิตถุงพลาสติกก่อให้เกิดภาวะ
โลกร้อน  

320 (88.2) 
 

43 (11.8) 0.88 (สูง) 

7. การปลูกตน้ไมเ้ป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยลดภาวะ
โลกร้อนได ้

350 (96.4) 
 

13 (3.6) 0.96 (สูง) 

8. การลดใชถุ้งพลาสติกและขยะพลาสติกเป็น
วิธีการช่วยลดโลกร้อนได ้

308 (84.8) 
 

55 (15.2) 0.85 (สูง) 

9. ถุงขยะพลาสติกเป็นขยะที่ย่อยสลายง่าย มีอายุ
การใชง้านยาวนาน 

85 (23.4) 
 

278 (76.6) 0.77 (สูง) 

10. ถุงพลาสติก ขวดน ้า สามารถน าไปรีไซเคิลได ้ 318 (87.6) 45 (12.4) 0.88 (สูง) 
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จากตารางท่ี 4.8  ค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่งตอบขอ้ท่ี7 คือการปลูกตน้ไมเ้ป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยลด
ภาวะโลกร้อนไดม้ากท่ีสุด 350 คน คิดเป็นร้อยละ 96.4 และรองลงมาคือ ขอ้ท่ี 5 ถุงผา้ซ่ึงผลิตจากใย
ธรรมชาติ เช่น ใยฝ้าย ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีสามารถย่อยถสลายได ้ไม่ตกคา้งไม่เป็นมลพิษและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ตอบถูก 325 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 และตอบถูกน้อยท่ีสุดคือ ขอ้ 3 ก๊าซท่ีท าให้เกิด
ภาวะเรือนกระจก ไดแ้ก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด ์เท่านั้น ตอบ
ผิดทั้งหมด 284 คน คิดเป็นร้อยละ 78.2 สรุป ค่าเฉล่ียในภาพรวมความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้พบว่ามี
ค่าเฉล่ียในระดบัสูง     
 
ตำรำงท่ี 4.9  ความตระหนกัเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
                     ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จ.ระยอง 
 

ควำมตระหนัก ตอบถูก (%) ตอบผิด (%) ค่ำเฉลีย่ท่ีตอบถูก 
1. โลกของเราก าลงัเขา้สู่ภาวะโลกร้อน 318 (87.6) 45 (12.4) 0.88 (สูง) 
2. ขยะพลาสติกท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 316 (87.1) 47 (12.9) 0.87 (สูง) 
3. ขยะพลาสติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวนั 325 (89.5) 38 (10.5) 0.90 (สูง) 
4. การงดใชถุ้งพลาสติกท าใหส่ิ้งแวดลอ้มดีขึ้น 310 (85.4) 53 (14.6) 0.85 (สูง) 
5. เราสามารถมีส่วนร่วมช่วยจดัการและแก ้
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ยการใชถุ้งผา้แทน
ถุงพลาสติก 

328 (89.0) 
 

40 (11.0) 0.89 (สูง) 

6. การใชถุ้งผา้ช่วยเพิ่มอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิต
ทั้งในน ้าและบนบก ระบบนิเวศน์ เช่น พืช 
สัตว ์มนุษย ์และส่ิงแวดลอ้ม 

158 (43.5) 
 

205 (56.5) 0.56 
(ปานกลาง) 

7. ถุงผา้ ซกัท าความสะอาดไดโ้ดยง่าย น า
กลบัมา (Reuse) ใชซ้ ้า ไดม้ากคร้ังกวา่
ถุงพลาสติก 

53 (14.6) 
 

310 (85.4) 0.85 (สูง) 

8. ถุงพลาสติกเป็นขยะท่ีไม่มีค่าซ่ึงไม่
จ าเป็นตอ้งก าจดัดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม 

170 (46.8) 
 

193 (53.2) 0.53 
(ปานกลาง) 

9. การหนัมาใชถุ้งผา้ นอกจากจะช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้มแลว้ยงัช่วยเก้ือหนุนธุรกิจรายยอ่ย 
หรือแรงงานฝีมือตดัเยบ็ถุงผา้อีกดว้ย 

316 (87.1)  47 (19.2) 0.87 (สูง) 
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ตำรำงท่ี 4.9  (ต่อ) 
 

   

ควำมตระหนัก ตอบถูก (%) ตอบผิด (%) ค่ำเฉลีย่ท่ีตอบถูก 
10. การใช้ถุงผา้บ่งบอกภาวะรับผิดชอบต่อ
สังคม และส่ิงแวดลอ้มของผูใ้ช ้

322 (88.7) 
 

41 (11.3) 0.89 (สูง) 

    
จากตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่งมีความตระหนกัเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้มากท่ีสุดคือ ขอ้ 3 

เร่ืองขยะพลาสติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวนั มีความตระหนกั 325 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 รองลงมาคือ
ขอ้ 5 เร่ือง เราสามารถมีส่วนร่วมช่วยจัดการและแก้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มได้ด้วยการใช้ถุงผา้แทน
ถุงพลาสติก  มีความตระหนกัทั้งหมด 328 คน คิดเป็นร้อยละ 89.0  และมีความตระหนกัขอ้ท่ี 7 นอ้ย
ท่ีสุด คือเร่ืองถุงผา้ ซกัท าความสะอาดไดโ้ดยง่ายน ากลบัมา (Reuse) ใชซ้ ้าไดม้ากคร้ังกวา่ถุงพลาสติก  
ซ่ึงมีคนตอบถูก 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6  สรุป ค่าเฉล่ียในภาพรวมความตระหนกัเก่ียวกบัการใช้
ถุงผา้พบวา่มีค่าเฉล่ียระดบัสูง                                    
 
ตำรำงท่ี 4.10  การยอมรับการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ 
                       อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง 
 

กำรยอมรับ มำกท่ีสุด     
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย 
(%) 

น้อยท่ีสุด
(%) 

ค่ำเฉลี่ย 

1. ท่านคิดว่าการใช้ถุง
ผา้ท าให้จะท าขยะจาก
พลาสติกลดลง 

189 (52.1) 70 (19.3) 41 (11.3) 17 (4.7) 46 (12.7) 4.05 
(มาก) 

2. ท่านคิดว่าถุงผา้มี
ราคาแพงกว่า
ถุงพลาสติก 

68 (18.7) 78 (21.5) 121 (33.3) 56 (15.4) 40 (11.0) 2.78 
(ปานกลาง) 

3. ถ้าการใช้ถุงผ้าช่วย
ให้ลดภาวะโลกร้อน
ท่านยินดีใชถุ้งผา้ 

202 (55.6) 68 (18.7) 29 (8.0) 37 (10.2) 27 (7.4) 4.04 
(มาก) 

4. ท่านคิดว่าการใชถุ้ง 
พลาสติกสะดวกกว่า 
ถุงผา้ 

82 (22.6) 59 (16.3) 87 (24.0) 72 (19.8) 63 (17.4) 2.93 
(ปานกลาง) 
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ตำรำงท่ี 4.10  (ต่อ) 
 

กำรยอมรับ มำกท่ีสุด     
(%) 

มำก 
(%) 

ปำนกลำง
(%) 

น้อย 
(%) 

น้อยท่ีสุด
(%) 

ค่ำเฉลี่ย 

5. ถา้ทุกคนใชถุ้งผา้ใส่
ยาแทนถุงพลาสติกท่าน
ยินดีใชด้ว้ย 

236 (65.0) 54 (14.9) 28 (7.7) 18 (5.0) 27 (7.4) 4.25 
(มากท่ีสุด) 

6. ท่านจะตอบรับการมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์
การใชถุ้งผา้ใส่ยาแทน
ถุงพลาสติก 

214 (59.0) 71 (19.6) 32 (8.8) 16 (4.4) 30 (8.8) 4.16 
(มาก) 

7. ถา้ท่านลืมถุงผา้ไปใส่
ยาท่านจะขอรับยาใส่
ถุงพลาสติก 

54 (14.9) 89 (24.5) 75 (20.7) 58 (16.0) 87 (24.0) 3.09 
(ปานกลาง) 

8. ถ้าทางโรงพยาบาล
ไม่มีมีถุงผา้แจกท่านจะ
ขอรับถุงพลาสติก 

67 (18.4) 49 (13.5) 54 (14.9) 86 (23.7) 107 (29.5) 3.32 
(ปานกลาง) 

9. ท่านพกถุงผา้ไปใส่ยา
ทุกคร้ังเวลาไป
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวงัหวา้ 

173 (47.7) 63 (17.4) 42 (11.6) 28 (7.7) 57 (15.7) 3.73 
(มาก) 

10. ถา้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล
วงัหวา้มีมาตรการใน
การงดใชถุ้งพลาสติก
ท่านยินดีใหค้วาม
ร่วมมือ 

262 (72.2) 30 (8.3) 9 (2.5) 29 (8.0) 33 (9.1) 4.26 
(มากท่ีสุด) 

 
จากตารางท่ี 4.10  ค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับในเร่ืองถา้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลวงัหวา้มาตรการในการงดใชถุ้งพลาสติกท่านยินดีให้ความร่วมมือมากท่ีสุด  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.26 รองลงมาคือเร่ืองถา้ทุกคนใช้ถุงผา้ใส่ยา ท่านยินดีใช้ด้วย  คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.25 และมีการ
ยอมรับน้อยท่ีสุดคือคิดว่าถุงผา้มีราคาแพงกว่าถุงพลาสติก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 2.78 สรุป ค่าเฉล่ียใน
ภาพรวมการยอมรับการใชถุ้งผา้พบวา่มีค่าเฉล่ียระดบัมาก                         
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ตำรำงท่ี 4.11  การใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้                  
                       อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
 

กำรใช้ถุงผ้ำ ตอบถูก (%) ตอบผิด (%) ค่ำเฉลีย่ 
1. ท่ีบา้นท่านมีถุงผา้ส าหรับไวใ้ส่ของ 318 (87.6)  45 (12.4) 0.88 

(สูง) 
2. เม่ือท่านได้รับแจกถุงผา้ฟรีจากท่ีต่างๆ
ท่านไดมี้การน าไปใช ้ 

327 (90.1) 
  

36 (9.9) 0.90 
(สูง) 

3. เวลาท่านไปตลาดซ้ือของท่านจะได้
ถุงพลาสติกกลบัมาบา้น 

247 (68.0) 
 

116 (32) 0.32 
(ต ่า) 

4. ท่านใชถุ้งผา้แทนการใชถุ้งพลาสติกใน
การจบัจ่ายซ้ือของ 

270 (74.4) 
 

93 (25.6) 0.74 
(สูง) 

5. ท่านเร่ิมมีการพกถุงผา้เวลาไปซ้ือสินคา้ใน
ชีวิตประจ าวนัน 

307 (84.6) 
 

56 (15.4) 0.85 
(สูง) 

6. ท่ีบา้นท่านมีถุงผา้หลายใบส าหรับสมาชิก
ภายในครอบครัว 

287 (79.1) 
 

76 (20.9) 0.79 
(สูง) 

7. ท่านคิดว่าการใชถุ้งผา้เป็นกระแสทาง
สังคม 

173 (47.7) 
 

190 (52.3) 0.48 
(ปานกลาง) 

8. ท่านไม่เคยพกถุงผา้ติดตวัเวลาไปรับยาท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ 

228 (62.8) 81 (22.3) 0.63 
(ปานกลาง) 

9. เม่ือไปรับยาท่านปฏิเสธการรับ
ถุงพลาสติก 

282 (77.7) 
 

81 (22.3) 0.78 
 (สูง) 

10. ท่านน าถุงผา้มารับยาท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ทุกคร้ังเพื่อลด
การใชถุ้งพลาสติก 

294 (81.0) 
 

69 (19.0) 0.81 
(สูง) 

    
จากตารางท่ี 4.11  ค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอย่างมีการใชถุ้งผา้ในขอ้ท่ี 2 เร่ือง เม่ือท่านไดรั้บแจกถุง

ผา้ฟรีจากท่ีต่าง ๆ ท่านไดมี้การน าไปใช ้คิดเป็นร้อยละ 90.1 รองลงมาคือ ขอ้ 1 ท่ีบา้นท่านมีถุงผา้
ส าหรับไวใ้ส่ของ จ านวน  318 คน คิดเป็นร้อยละ 87.6 และมีพฤติกรรมการใชถุ้งผา้นอ้ยท่ีสุดในขอ้
ท่ี 7 คือ คิดว่าการใชถุ้งผา้เป็นกระแสทางสังคม จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 สรุป ค่าเฉล่ีย
ในภาพรวมการใชถุ้งผา้พบวา่มีค่าเฉล่ียระดบัมาก                         
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4.3.1  ผู้มำรับบริกำรท่ีมีช่วงอำยุท่ีแตกต่ำงกันจะมีกำรใช้ถุงผ้ำแตกต่ำงกัน จำกผลกำร
ทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ F-test  พบว่ำ ค่ำ p-value (sig 0.000) 

ดงันั้นค่า sig น้อยกว่า 0.05 ยอมรับสมมติฐานว่าช่วงอายุท่ีแตกต่างกันจะมีการใช้ถุงผา้ท่ี
แตกต่างกนั ไดแ้ต่ อยา่งนอ้ย 1 ช่วงและช่วงท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ (ต ่ากวา่ 20, 20-30 ปี ) (ต ่ากวา่ 20 ปี, 
31-40 ปี)  (ต ่ากว่า 20, 41-50 ปี)  (ต ่ากว่า 20, 51-60 ปี) (20-30 ปี, 41-50 ปี) (20-30 ปี, 51-60 ปี)      
(20-30 ปี, 60 ปีขึ้นไป) (31-40 ปี, 41-50 ปี) (31-40 ปี, 51-60 ปี) และ (31-40 ปี, 60 ปีขึ้นไป) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 

4.3.2  ผู้มำรับบริกำรท่ีมีเพศท่ีแตกต่ำงจะมีกำรใช้ถุงผ้ำแตกต่ำงกัน จำกผลกำรทดสอบ
สมมติฐำนโดยใช้ t-test  พบว่ำ ค่ำ p-value (sig 0.000) 

ดงันั้นค่า sig 2 tailed = 0.000 แต่ในการศึกษาน้ีเป็น sig 1 tailed เพราะฉะนั้น sig 1 tailed = 
0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 ยอมรับสมมุติฐานวา่ผูม้ารับบริการท่ีมีเพศท่ีแตกต่างจะมีการ
ใชถุ้งผา้ท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 
4.3.3  ผู้มำรับบริกำรท่ีมีระดับกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงจะมีกำรใช้ถุงผ้ำแตกต่ำงกนั จำกผลกำร

ทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ F-test  พบว่ำ ค่ำ p-value (sig 0.000) 
ดังนั้ นค่า sig น้อยกว่า 0.05 ยอมรับสมมุติฐานว่า ผูม้ารับบริการท่ีมีระดับการศึกษาท่ี

แตกต่างจะมีการใชถุ้งผา้ท่ีแตกต่างกนั อยา่งนอ้ย 1 ระดบั และระดบัท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ (ต ่ากวา่ม.6,
ป.ตรี) (ม.6/ปวส., ป.ตรี)  (ปวส./อนุปริญญา, ป.ตรี) และ (ป.ตรี, สูงกวา่ป.ตรี) ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05  

 
4.3.4  ผู้มำรับบริกำรท่ีมีอำชีพท่ีแตกต่ำงจะมีกำรใช้ถุงผ้ำแตกต่ำงกนั จำกผลกำรทดสอบ

สมมติฐำนโดยใช้ F-test  พบว่ำ ค่ำ p-value (sig 0.000) 
ดงันั้นค่า sig 2 tailed = 0.001 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ยอมรับสมมุติฐานว่าผูม้ารับ

บริการท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างจะมีการใช้ถุงผา้ท่ีแตกต่าง ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ไม่ไดท้ าการ
ทดสอบ Post Hoc ส าหรับการรวมการใชถุ้งผา้เน่ืองจากอยา่งนอ้ยหน่ึงกลุ่มมีนอ้ยกวา่สองกรณี  
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4.3.5  ผู้รับบริกำรท่ีมีโรคประจ ำตัวและไม่มีโรคประจ ำตัวจะมีกำรใช้ถุงผ้ำแตกต่ำงกัน จำก
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ t-test  พบว่ำ ค่ำ p-value (sig 0.000) 

ดงันั้นค่า sig 2 tailed = 0.004 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ยอมรับสมมติฐาน
วา่ผูรั้บบริการท่ีมีโรคประจ าตวัและไม่มีโรคประจ าตวัจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 

  
4.3.6  ควำมถี่ในกำรเข้ำรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหว้ำจะมีกำรใช้ถุง

ผ้ำแตกต่ำงกัน จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ t-test  พบว่ำ ค่ำ p-value (sig 
0.000) 

ดงันั้นค่า sig 2 tailed = 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ยอมรับสมมติฐาน
ว่าความถ่ีในการเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้จะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 
4.3.7  ควำมรู้เกี่ยวกับถุงผ้ำของผู้มำรับบริกำรมีควำมสัมพันธ์กับกำรใช้ถุงผ้ำ จำกผลกำร

ทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ Correlations พบว่ำ ค่ำ p-value (sig 0.000) 
ดังนั้ นค่า sig (Pearson Correlation) = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 sig ยอมรับสมมติฐานว่า

ความรู้เก่ียวกบัการใช้ถุงผา้มีความสัมพนัธ์กบัการใช้ถุงผา้ทางบวกในระดบัสูง (r=0.699 ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.01) 

 
4.3.8  ควำมตระหนักเกีย่วกบักำรใช้ของผู้มำรับบริกำรมีควำมสัมพนัธ์กบักำรใช้ถุงผ้ำ จำก

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ Correlations พบว่ำ ค่ำ p-value (sig 0.000) 
ดงันั้นค่า sig (Pearson Correlation) = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01  ยอมรับสมมติฐานคือความ

ตระหนกัของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์กบัการใชถุ้งผา้ทางบวกในระดบัสูง (r=0.788) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 
4.3.9  กำรยอมรับกำรใช้ถุงผ้ำของผู้รับบริกำรมีควำมสัมพนัธ์กบักำรใช้ถุงผ้ำ จำกผลกำร

ทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ Correlations พบว่ำ ค่ำ p-value (sig 0.000) 
ดังนั้ นค่า sig (Pearson Correlation) = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 ยอมรับสมมติฐานคือการ

ยอมรับการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์กบัการใชถุ้งผา้ทางบวกในระดบัต ่า (r=0.261) 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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4.3.10  ควำมรู้เกีย่วกบักำรใช้ถุงผ้ำมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมตระหนักเกี่ยวกบักำรใช้ถุงผ้ำ 
จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ Correlations พบว่ำ ค่ำ p-value (sig 0.000) 

ดังนั้น sig (Pearson Correlation) = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01  ยอมรับสมมติฐานว่าความรู้
เก่ียวกับการใช้ถุงผา้มีความสัมพนัธ์กับความตระหนักเก่ียวกับการใช้ถุงผา้ทางบวกในระดบัสูง 
(r=0.367) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 
4.3.11  ควำมรู้เกีย่วกบักำรใช้ถุงผ้ำมีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับในกำรใช้ถุงผ้ำ จำกผล

กำรทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ Correlations พบว่ำ ค่ำ p-value (sig 0.000) 
ดงันั้นค่า sig (Pearson Correlation) = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 ยอมรับสมมติฐานว่าความรู้

เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับในการใชถุ้งผา้ทางบวกในระดบัต ่า (r=0.735) ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 
4.3.12  ควำมตระหนักเกีย่วกับถุงผ้ำมีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมในกำรใช้ถุงผ้ำ ทดสอบ

สมมติฐำนโดยใช้ Correlations พบว่ำ ค่ำ p-value (sig 0.000) 
ดังนั้นค่า sig (Pearson Correlation) = 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01ยอมรับสมมติฐานว่าความ

ตระหนักเก่ียวกับภาวะโลกร้อนมีความสัมพนัธ์กับการยอมในการใช้ถุงผา้ทางบวกในระดับต ่า     
(r=0.244) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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ตำรำงท่ี 4.12  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานแนวทางการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการของ 
                       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้  อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม สมมติฐำน 

เพศ  
 
 

การใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
วงัหวา้ อ าแกลง จงัหวดัระยอง 

✓ 
ช่วงอาย ุ ✓ 
ระดบัการศึกษา ✓ 
อาชีพ ✓ 
โรคประจ าตวั ✓ 
ประวติัความถี่การใชบ้ริการ ✓ 
ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ ✓ 
ความตระหนกัเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ ✓ 
การยอมรับการใชถุ้งผา้ ✓ 
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บทที ่5 

 

สรุป อภิปรำยผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางการรณรงค์การใช้ถุงผา้ของผูม้ารับบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้  อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงาน
การรณรงค์การใช้ถุงผา้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้  อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้ถุงผา้ของผูรั้บบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ 
อ าเภอแกลง จงัหวดัระยองและเพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการใช้ถุงผา้รับยาแทนถุงพลาสติก
ใหก้บัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแห่งอ่ืน ๆ โดยผลการศึกษาวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี  

 

5.1  สรุปผลกำรวิจัย 
  

การศึกษาวิจยัเร่ือง แนวทางการรณรงค์การใช้ถุงผา้ของผูม้ารับบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้  อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 

5.1.1  นโยบำย มำตรกำร โครงกำรของกจิกรรมกำรรณรงค์กำรใช้ถุงผ้ำและกรณีศึกษำ 
สรุปจากกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลทั้งหมด 13 แห่ง ท่ีไดป้ฏิบติัตามนโยบายโรงพยาบาล

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (GREEN CLEAN Hospital) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ท าตามนโยบายใน
การใชถุ้งผา้งดใชถุ้งพลาสติกใส่ยาให้กบัผูม้ารับบริการนั้น มีวตัถุประสงค์หลกัคือ มุ่งเนน้ลดการ
ใช้ถุงพลาสติกใส่ยาเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดขยะและลดค่าใช้จ่ายขึ้น เห็นไดว้่านโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขไดผ้ล 2 ประการ อนัแรกคือประหยดังบประมาณแน่นอนในการจดัซ้ือถุงใส่
ยา และประการท่ี 2 ส าคญัมาก การลดขยะประเภทถุงพลาสติกไดเ้ป็นจ านวนมาก ปัจจยัท่ีท าให้
โครงการน้ีส าเร็จนั้นมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เช่นปัจจัยภายนอกได้แก่ บุคลากรภายใน
โรงพยาบาลมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก การประชาสัมพนัธ์ของโรงพยาบาล ส่ือโซเซียล วิทยุ 
โทรทศัน์ เสียงตามสาย ป้ายส่ือต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชน ท่ีมีการงดแจกถุงพลาสติกและรณรงคก์าร
ใชถุ้งผา้ท าใหเ้ป็นกระแสขึ้นมา  ส่วนภายในคือความรู้ ความตระหนกั ของตวัผูม้ารับบริการเอง ท่ีมี
การยอมรับในการงดรับถุงพลาสติกและใชถุ้งผา้ใส่ยาแทน ถา้สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข
ไดป้ฏิบติัตามนโยบายทัว่ประเทศท าใหป้ระเทศไทยสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกไดจ้ านวนมา
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5.1.2  กำรด ำเนินกำรรณรงค์ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหว้ำ  อ ำเภอแกลง  
                        จังหวัดระยอง 

ผลการศึกษาการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการ
ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวงัหวา้ ไดมี้โครงการลดการใชถุ้งพลาสติกตั้งแต่ปี 2562 โดยใหผู้ม้ารับบริการน าถุงผา้
มาใส่ยาเอง แต่ไม่ไดรั้บความร่วมมือเท่าท่ีควร เน่ืองจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงั
หวา้ยงัมีการแจกถุงพลาสติกใส่ยาให้อยู่ส าหรับผูท่ี้ไม่มีถุงผา้มาใส่ยา ท าให้ผูม้ารับบริการไม่ได้
ตระหนกั หรือใส่ใจท่ีจะน าถุงผา้มาใส่ยา ต่อมาทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ไดเ้ร่ิม
ขอบริจาคถุงผา้ใหม่และถุงผา้ท่ีใช้แล้วจากประชาชนท าให้มีคนบริจาคจ านวนมาก ท าให้ทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ไดเ้ร่ิมมีโครงการแจกถุงผา้ฟรีให้กบัผูม้ารับบริการและงด
แจกถุงพลาสติกอีกรอบ ปัญหาและอุปสรรคในช่วงแรกก็คือผูม้ารับบริการให้ความร่วมมือท่ีจะน า
ถุงผ้ามาใส่ยาแต่หลังจากนั้ นไม่นานก็เ ร่ิมท่ีจะไม่พกถุงผ้ามากันอีก ทางเจ้าหน้าท่ีได้มีการ
ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 1 ปีรวมทั้งไม่แจกถุงพลาสติกให้กบัผูม้ารับบริการท่ี
ไม่ไดพ้กถุงผา้มาใส่ยา ทั้งน้ีผูม้ารับบริการไดรั้บการประชาสัมพนัธ์จากภายนอกจากส่ือต่างๆเช่น 
โทรทศัน์ วิทย ุท่ีมีการรณรงคง์ดแจกถุงพลาสติกตามร้านสะดวกซ้ือ หรือหา้งสรรพสินคา้ท าให้ผูม้า
รับบริการมีความตระหนกัขึ้นและใส่ใจท่ีจะน าถุงผา้มาใส่ยากนัมากขึ้นและบางคนเร่ิมท่ีจะปฏิเสธท่ี
จะรับถุงพลาสติกจากเจ้าหน้าท่ีและในอนาคตทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้จะมี
โครงการ กิจกรรมใหม่ๆ ท่ีลดการใชถุ้งพลาสติกโดยจะมีโครงการแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) คนท่ี
ไม่มีถุงผา้หรือยงัไม่เคยไดรั้บถุงผา้ฟรีจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ ก็จะแจกถุง
ผา้ฟรี และถา้ถุงผา้ของใครเก่าหรือช ารุดเรามีบริการเปล่ียนให้ฟรี 2) ถา้คนท่ีเคยไดรั้บแลว้แต่ลืมถุง
ผา้มาทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ ไดจ้ดัเตรียมถุงกระดาษไวใ้ห้ส าหรับผูท่ี้มารับ
บริการ โดยจะมีการประเมินความส าเร็จของกิจกรรม โครงการลดการใชถุ้งพลาสติกจาก 1) ผูม้ารับ
บริการมีการน าถุงผา้มาใช้อย่างต่อเน่ือง  2) การปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อมาใส่ยา 3) ยอดการ
เบิกถุงพลาสติกในการใส่ยาประจ าเดือนจากทางโรงพยาบาลแกลง 

 
5.1.3  กำรยอมรับกำรใช้ถุงผ้ำของผู้มำรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังหว้ำ 

                        อ ำเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
1)  ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างของผูม้ารับบริการของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเกินกว่าก่ึงหน่ึงเป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ต ่ากว่าม.6  ส่วนใหญ่ท าอาชีพ 
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เกษตรกรรม ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวั ส่วนใหญ่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไม่
บ่อยและส่วนใหญ่มีการช่องทางการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนช่องทางโทรทศัน์ 

2)   ผลการศึกษาความรู้เก่ียวกบัการใช้ถุงผา้ ความตระหนักเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ 
และการยอมรับการใชถุ้งผา้ พบว่าดา้นความรู้กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ว่า การปลูกตน้ไมเ้ป็นวิธีหน่ึงท่ี
จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้มีความตระหนกัวา่ ขยะพลาสติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวนัมีการยอมรับว่า
ถา้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้มาตรการในการงดใชถุ้งพลาสติกก็ยนิดีใหค้วามร่วมมือ
และถา้ไดรั้บแจกถุงผา้ฟรีจากท่ีต่าง ๆ ก็จะมีการน าไปใช้ 

3)  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้ถุงผา้ของผูม้ารับบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้
ถุงผา้ไดแ้ก่ ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัจะมีการใชถุ้งผา้ท่ีแตกต่างกนั เพศท่ีแตกต่างกนัจะมีการใชถุ้งผา้ท่ี
แตกต่างกนั  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีการใชถุ้งผา้ท่ีแตกต่างกนั  อาชีพแตกต่างกนัจะมีการ
ใชถุ้งผา้ท่ีแตกต่างกนั ผูท่ี้มีโรคประจ าตวักบัไม่มีโรคประจ าตวัมีการใชถุ้งผา้ท่ีแตกต่างกนัความถ่ีใน
การเขา้รับบริการจะมีการใช้ถุงผา้ท่ีแตกต่างกัน  ความรู้เก่ียวกบัการใช้ถุงผา้ของผูม้ารับบริการมี
ความสัมพนัธ์กบัการใชถุ้งผา้  ความตระหนกัเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์
กบัการใช้ถุงผา้ การยอมรับการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์กบัการใช้ถุงผา้   ความรู้
เก่ียวกับการใช้ถุงผา้มีความสัมพนัธ์กับการยอมรับการใช้ถุงผา้   ความรู้เก่ียวกับการใช้ถุงผา้มี
ความสัมพันธ์กับความตระหนักเก่ียวกับการใช้ถุงผา้   ความตระหนักเก่ียวกับการใช้ถุงผ้ามี
ความสัมพนัธ์กบัการยอมในการใชถุ้งผา้ 
 

5.2  อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 
การยอมรับการใช้ถุงผา้ของผูรั้บบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหว้า         

อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้ถุงผา้ลดโลกร้อนนั้นมีหลาย
ปัจจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1)  ผลการศึกษาพบว่าเพศท่ีแตกต่างมีการใช้ถุงผา้แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะเพศชายและเพศหญิงจะมีความเช่ือทศันคติและความคิดท่ีต่างกัน
รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตเพศหญิงจะมีความละเอียดและการใส่ใจมากกว่าเพศชาย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของอาทิตยา มูลมงคล และคณะ (2551, บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ืองการศึกษาทศันคติและ
พฤติกรรมการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนของบุคคลทัว่ไปผลการศึกษาพบว่าเพศชายและหญิงมีทศันคติ
ต่อการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเพศชายใหค้วามสนใจการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนนอ้ยกว่า
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เพศหญิง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ และสุพาดา สิริกุตตา (2561, บทคดัยอ่) 
แรงจูงใจ เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และแนวโนม้พฤติกรรมการใชถุ้งผา้ลดโลก
ร้อนซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าเพศแตกต่างกนัมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการใชถุ้งผา้ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั  0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับ ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ และสุพาดา สิริกุตตา (2561, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองแรงจูงใจ 
เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และแนวโนม้พฤติกรรมการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อน ซ้ือ
สินค้าของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมี
แนวโนม้พฤติกรรมการใชถุ้งผา้ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2) ผลการศึกษาพบว่าช่วงอายุท่ีแตกต่างจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะเน่ืองจากเทคโนโลยีสมยัน้ีมีความทนัสมยัขึ้น การท่ีประชาชนจะ
เขา้ถึงข่าวสารหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ไดน้ั้นมีความรวดเร็วมากขึ้น อย่างเช่นกลุ่มอายุวยัเรียน วยั
ท างานจะรับรู้ข่าวสารและการรณรงค์ว่ามีการงดแจกถุงพลาสติกและให้มาใช้ถุงผา้แทนและ
ปัจจุบนัถุงผา้มีลวดลายสวยงามน่าใชค้งทนต่อสภาพการใชง้าน มีการใชง้านไดห้ลายหลายและก็มี
รูปแบบต่าง ๆ ทันสมัยขึ้ นท าให้ช่วงอายุมีความสอดคล้องกับการใช้ถุงผา้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของปวริศา  นาคพาณิชย์ (2544, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การ
ตัดสินใจเลือกใช้ถุงผา้ลดโลกร้อนของข้าราชการทหาร ส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม ผล
การศึกษาพบว่าอายุท่ีแตกต่างกัน ท าให้ขา้ราชการทหาร ส านักงาน ปลดักระทรวงกลาโหม (ใน
กรุงเทพมหานคร) มีการตดัสินใจเลือกใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
วิณาภรณ์ ธูปแพ ( 2551, บทคดัยอ่) ความรู้ ทศันคติ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัภาวะโลกร้อน : 
กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษาจังหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการป้องกนัภาวะโลกร้อนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ อายุ  สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ รัชต์พริษฐา พันธุ์ดี และคณะ (2555) ผลการศึกษาพบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใชถุ้งพลาสติกในครอบครัวอยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     

3) ผลการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างจะมีการใช้ถุงผา้แตกต่างกัน
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะ ระดบัการศึกษาจะท า
ให้เราทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริงของภาวะโลกร้อนและจะท าให้เห็นความส าคญัของการใช้
ถุงผา้และท าใหส่้งผลต่อพฤติกรรมการใชถุ้งผา้นอกจากน้ีการท่ีคนเราไดรั้บการศึกษาไม่เท่ากนัย่อม
ท าใหมี้ความรู้ ความสามารถ ท่ีแตกต่างกนัออกไป การรับขอ้มูลข่าวสาร รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูล
ท่ีไดรั้บจากส่ือต่าง ๆ ก็จะส่งผลให้ความคิดเห็นและการแสดงออกดา้นพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิณาภรณ์ ธูปแพ (2551, บทคัดย่อ) ความรู้ ทัศนคติ ท่ีมีผลต่อ
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พฤติกรรมการป้องกนัภาวะโลกร้อน: กรณีศึกษานกัเรียนอาชีวศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรีผลการศึกษา
พบวา่ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัภาวะโลกร้อนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ 
ระดับชั้นปี  สอดคล้องกับผลการวิจัยของกนิษฐา  รัตนสินธุ์ (2561, บทคัดย่อ) การลดการใช้
พลาสติกของประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบว่าประชากรในจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อการลดการใช้พลาสติกของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชต์พริษฐา พันธุ์ดี และคณะ (2555) ท่ีพบว่า ระดับการศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชถุ้งพลาสติกในครอบครัวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4) พบว่าอาชีพท่ีแตกต่างจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ี
ไว ้เน่ืองจากท างานท่ีแตกต่างกันส่งผลให้อยู่ในสภาพแวดลอ้มและสังคมท่ีต่างกนั มีวฒันธรรม
องค์กรท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้พฤติกรรมท่ีแสดงออกในแต่ละอาชีพก็ย่อมมีความแตกต่างกัน 
อย่างเช่นบางอาชีพท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็วก็อาจไม่ไดมี้การค านึงถึงการใชพ้ลาสติกเท่าไหร่
นัก เวลาท่ีจ ากัดท าให้อาชีพมีผลต่อการใช้ถุงผา้ลดโลกร้อน ความตอ้งการในการใช้ถุงผา้แต่ละ
อาชีพมีความจ าเป็นในการใชแ้ตกต่างกนัอย่างเช่นอาชีพขายคา้มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชถุ้งพลาสติก
มากว่าอาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งถุงผา้อาจจะมีราคาแพงกว่าถุงพลาสติก สอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ
ไพบูลย ์ อาชารุ่งโรจน์ และสุพาดา สิริกุตตา (2561, บทคดัย่อ) แรงจูงใจ เคร่ืองมือส่ือสารทางการ
ตลาดแบบบูรณาการ และแนวโนม้พฤติกรรมการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าอาชีพแตกต่างกนัมีแนวโนม้พฤติกรรมการใชถุ้งผา้ในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สอดคลอ้งกบั ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ และสุพาดา 
สิริกุตตา (2561, บทคดัย่อ) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองแรงจูงใจ เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณา
การ และแนวโนม้พฤติกรรมการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อน ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ถุงผา้ในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5) พบว่าการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการใช้ถุงผ้า  สอดคล้องกับ
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะการท่ีบุคคลเปิดรับข่าวสารการใช้ถุงผา้ลดโลกร้อนผ่านช่องทางท่ี
หลากหลายเช่นโทรทศัน์ วิทยุ เวป็ไซต ์ป้ายต่าง ๆ  หากข่าวสารมีประโยชน์ต่อผูรั้บและผูรั้บสนใจ
ข่าวสารนั้นก็จะก่อให้เกิดความส าเร็จในการส่ือสาร บุคคลเลือกจดจ าเฉพาะข่าวสารท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ ความสนใจ ทศันคติ ของตนเอง ข่าวสารท่ีบุคคลจดจ าจะมีเน้ือหาท่ีช่วยสนบัสนุนความคิด 
หรือความเช่ือเดิมท่ีบุคคลมีอยู่จะคอยย  ้าเตือนและคอยกระตุน้ให้เราใชถุ้งผา้และงดรับถุงพลาสติก 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิณาภรณ์ ธูปแพ (2551, บทคัดย่อ) ความรู้ ทัศนคติ ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน: กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัภาวะโลกร้อนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
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0.05 ไดแ้ก่ แหล่งท่ีไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน (เพื่อน ครอบครัว โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา)  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ และสุพาดา สิริกุตตา 
(2561, บทคดัย่อ) แรงจูงใจ เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และแนวโนม้พฤติกรรม
การใช้ถุงผา้ลดโลกร้อนซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าการจดั
กิจกรรมดา้นการโฆษณาและดา้นการส่งเสริมการใชถุ้งผา้มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการใช้
ถุงผา้ลดโลกร้อนในภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  
นาดียา กูโน, ภทัรพร อุดมทรัพย์, วรางคณา ตนัฑสันติสกุล (2563, บทคดัย่อ) ผลการวิจยัพบว่า
พบวา่ระดบัการรับรู้ข่าวสารท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชถุ้งพลาสติก ของประชากร
ในจงัหวดัสงขลา  

6) พบว่าความรู้มีความสัมพนัธ์กบัการใชถุ้งผา้ สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว้
เน่ืองจากเน่ืองจากใหค้วามรู้กบัเก่ียวกบัพฤติกรรการใชชี้วิตประจ าวนัท่ีมีส่วนท าให้เกิดปัญหาภาวะ
โลกร้อน และการใหค้วามรู้เก่ียวกบัวิธีการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มการประชาสัมพนัธ์
ผ่านส่ือต่าง ๆโดยเฉพาะส่ือโทรทัศน์ ส่ือหนังสือพิมพ์ และส่ืออินเทอร์เน็ต ท่ีสามารถเข้าถึง
ประชาชนไดม้ากท่ีสุดให้มากขึ้นเพื่อจะได้เขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่ม พยายามกระตุน้ประชาชนมี
ความตระหนักในเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้ในชีวิตประจ าวนัไดส้ร้างปัญหาโลกร้อนให้นอ้ย
ท่ีสุดได้รับการแก้ไขถา้ประชาชนมีความรู้และความตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน สอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัของวาสนา นยัพฒัน์ (2556, บทคดัยอ่) ความรู้ ความตระหนกั และพฤติกรรมการช่วยลด
ภาวะโลกร้อน ของนักเรียนพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลกองทพับก ผลการวิจยัพบว่า ความรู้ ความ
ตระหนกั และพฤติกรรมการช่วยลดภาวะโลกร้อนมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั  0.01
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของปารมี พฒันดุล และวิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ (2558, บทคดัย่อ) ไดว้ิจยั
เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภค อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบุรี ผลการวิจยัพบว่าความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต 0.05 กบัการตั้งใจซ้ือ ผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
วุฒิศกัด์ิ บุญแน่น (2558, บทคดัย่อ) การวิจยัเร่ืองการรู้ส่ิงแวดลอ้ม ความตระหนักและแนวคิดใน
การปรับตวัต่อสภาวะโลกร้อน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)
ผลการวิจยัพบว่า  นักเรียนโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มีความรู้  ความ
ตระหนกัทางส่ิงแวดลอ้ม และแนวคิดการปรับตวัต่อสภาวะโลกร้อนในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

7) พบว่าความตระหนักของผู ้มารับบริการมีความสัมพันธ์กับการใช้ถุงผา้ 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองปัญหาขยะพลาสติกมีจ านวนมากขึ้นท าให้การใชถุ้งผา้มี
การรณรงค์ตามห้างสรรพสินคา้มากขึ้นเพื่อลดภาวะโลกร้อนช่วยให้ประหยดัทรัพยากรได ้เช่ือว่า
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การใชถุ้งผา้ดีกว่าถุงพลาสติกจึงท าให้เกิดความตระหนกัและหันมาใชถุ้งผา้  สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของปาลิดา สามประดิษฐ์ (2559) ซ่ึงได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความ
รับผิดชอบทางสังคม ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชถุ้งผา้บรรจุสินคา้ท่ีซ้ือจาก Tops Market ของคนใน
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่าการเลือกใช้ถุงผา้เพราะตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ส่งผลต่อ
ระดบัการตดัสินใจใช้ถุงผา้บรรจุสินคา้ท่ีซ้ือจาก Tops Market ของคนในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิตยา โตทัย  และคณะ (2550, 
บทคดัย่อ) ได้วิจยัเร่ืองความคิดเห็นของการใช้ถุงผา้แทนถุงพลาสติก ผลการศึกษาพบว่า พบว่า
ประชากรเห็นดว้ยกบัการใช้ถุงผา้แทนถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อนในระดบัมาก  สอดคลอ้ง
กบัผลกการวิจยัของวาสนา  นยัพฒัน์ (2556, บทคดัย่อ) ความรู้ ความตระหนกั และพฤติกรรมการ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลกองทพับก ผลการวิจยัพบว่า ความรู้ 
ความตระหนกั และพฤติกรรมการช่วยลดภาวะโลกร้อนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั
0.01     

8) ความตระหนกัเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการใชถุ้งผา้ 
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากถา้ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ ถึงปัญหาโลกร้อนว่า
การใชถุ้งพลาสติกเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อนและถา้โลกมีความร้อนมากขึ้น มากขึ้น
จะส่งผลเสีย ผลกระทบต่อตนเองอย่างไร การให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ถุงผา้เป็น
ทางเลือกหน่ึงท่ีจะท าให้ขยะพลาสติกมีจ านวนลดลง ส่งผลท าให้ประชาชนมีความตระหนกัต่อการ
ใช้ถุงผา้และมีการยอมรับในการใช้ถุงผา้และงดใช้ถุงพลาสติกสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวุฒิ
ศกัด์ิ บุญแน่น (2558, บทคดัย่อ)  การวิจยัเร่ืองการรู้ส่ิงแวดลอ้ม ความตระหนกัและแนวคิดในการ
ปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ผลการวิจยัพบว่า  นักเรียนโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) มีความรู้  ความ
ตระหนกัทางส่ิงแวดลอ้ม และแนวคิดการปรับตวัต่อสภาวะโลกร้อนในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

การด าเนินงานการรณรงค์การใช้ถุงผา้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลวงัหว้า           
อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง   

การด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใชถุ้งผา้สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีเห็นความส าคญัเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนจึงตระหนกัปัญหาขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้น
จากการใส่ยาของคนไขท้ าใหมี้ความคิดท่ีงดแจกถุงพลาสติกและประชาสัมพนัธ์รณรงคก์ารใชถุ้งผา้
และงดแจกถุงพลาสติกและมีการจดักิจกรรมโครงการรณรงค์ การแจกถุงผา้ฟรีและการส่งเสริมการ
ใช้ ถุงผา้ในการรับยาจะท าให้ผู ้มารับบริการได้รับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการใช้
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ถุงพลาสติกซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาภาวะโลกร้อนซ่ึงถุงพลาสติกตอ้งใชเ้วลานบัร้อยปีถึงจะย่อย
สลายดังนั้ นการส่ือสารจากเจ้าหน้าท่ีจึงสามารถเสริมสร้างจิตส านึกและทัศนคติค่านิยมให้
ผูรั้บบริการเปล่ียนมาใช้ถุงผา้ในการใส่ยาเพื่อลดจ านวนการใช้ถุงพลาสติก ตามทฤษฎีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ของวิภาดา วีระสัมฤทธ์ิ (2553) องคก์ารระหว่างประเทศ ว่าดว้ยการมาตรฐาน 
(ISO) กล่าววา่ ความรับผิดชอบ ทางสังคมของธุรกิจหรือองคก์รนั้น มีความสอดคลอ้งและเก่ียวขอ้ง
กบัประเด็น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงจะมุ่งเน้นการให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม
เป็นหลกั  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอาทิตยา มูลมงคล และคณะ (2551) ซ่ึงไดท้ าการศึกษาเร่ือง
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ถุงผา้ลดโลกร้อนของบุคคลทั่วไปพบว่าบุคคลส่วนใหญ่คิดว่า
หา้งสรรพสินคา้ควรใชถุ้งผา้มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 48.30 การบอกต่อ ๆ กนัเป็นการส่งเสริมให้ทุก
คนหนัมาใชถุ้งผา้กนัคิดเป็นร้อยละ 56.70 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิริยาภรณ์ วงศอุ์บล (2555) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการ เอ็นบีที กรีน สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จากการศึกษา พบว่า 
การรณรงค์ให้ประชาชนมีทศันคติในการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและส่ิงแวดลอ้มทั้งใน
ระดบัภายในองคก์รและหน่วยงานภายนอก โดยการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รจะมุ่งเนน้ การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดโลกร้อนและสร้างจิตส านึกใหก้บัทุกคน 
ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีความตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยแนวทางการรณรงค์การใช้ถุงผา้ของผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวงัหวา้ ในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีการจดัท าขอ้เสนอแนะโดยพิจารณาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งคือ
ประชาชนยงัขาดความรู้ ความตระหนกั  เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้และยงัขาดการยอมรับในการใชถุ้งผา้
เพื่อให้เกิดควรมยัง่ยืน ดงันั้นผูวิ้จยัไดจ้ าท าขอ้เสนอแนะ 3 ประเด็น คือ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั และขอ้เสนอแนะ เพื่อการศึกษา วิจยัต่อไป ดงัน้ี  

 
5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย   
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนของโครงการการณรงคก์ารใช้ถุงผา้

ลดการแจกถุงพลาสติก ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ควรมีนโยบายไวส้ าหรับผูม้า
รับบริการวา่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้มีมาตรการในการงดแจกถุงพลาสติก โดย
ให้ผูม้ารับบริการน าถุงผา้มาใส่ยาเอง โดยการท าเป็นป้ายประชาสัมพนัธ์ให้เห็นอย่างชดัเจนหรือ
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ประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย เจา้หนา้ท่ี หรือผูน้ าชุมชนให้รับรู้ถึงมาตรการของ
ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ เพื่อให้ผูม้ารับบริการได้ทราบถึงมาตรการและ
ตระหนักในการใช้ถุงผา้รวมถึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐบาลเช่น อบต. โรงเรียน วดั 
และหน่วยงานเอกชนช่วยประชาสัมพนัธ์เร่ืองการรณรงคก์ารใชถุ้งผา้แทนการใชถุ้งพลาสติก 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหว้าควรมีนโยบายและมาตรการในการงดแจก

ถุงพลาสติกและน าถุงผา้มาใส่ยา เจา้หน้าท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติัไปแนวทางเดียวกนัคือไม่มีการแจก
ถุงพลาสติกให้กับผูม้ารับบริการ รวมถึงการท าส่ือประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองในเร่ืองการให้
ความรู้เก่ียวกบัการใช้ถุงผา้ความตระหนักเก่ียวกบัการใช้ถุงผา้ และสร้างการยอมรับการใช้ถุงผา้
ของผูม้ารับบริการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยผลกัดันให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รณรงคก์ารใชถุ้งผา้รวมถึงภาคเอกชนดว้ย เช่น กลุ่มโรงงานเอกชน กลุ่มนกัธุรกิจ กลุ่มอาสาสมคัร
ชุมชน  กลุ่มแม่บา้น กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มวยัเรียน เป็นตน้ เพื่อให้การรณรงคเ์ก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ใหมี้
ความยัง่ยนื 

 
5.3.3  ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรศึกษำวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการใช้ถุงผา้
ของประชาชนในเขตต าบลวงัหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง ในการลดปัญหาสภาวะโลกร้อน เพื่อหาปัจจยั
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของประชาชนอนัจะน าไปสู่การรณรงค ์และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
สภาวะโลกร้อน 

2) ควรศึกษาแรงจูงใจในการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนในทุกกลุ่มวยัในเขตต าบลวงัหวา้ 
อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อให้ทุกกลุ่มมีพฤติกรรมในการใช้ถุงผา้และลดการใช้ถุงพลาสติกในการ
แกปั้ญหาสภาวะโลกร้อน 
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ผลการประเมินแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ IOC 

 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 
1. ผศ.ดร.ฆริกา         คนัธา               คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม     

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
2. ผศ.ดร.จุฑารัตน์    ชมพนัธุ์     คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม       

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
3. ผศ.ดร.จกัรพนัธ์   โพธ์ิพฒัน์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
4. คุณจิรนนท ์         พุทธา         ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป   

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องถูกต้องตรงกบัตัวแปรท่ีต้องการวัด  

ก าหนดค่าตัวเลขดังนี้ 
+1  ใช่  คือ เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
  0   ไม่แน่ใจ คือ เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
-1   ไม่ใช่ คือ เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 

 
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร  (ธีระ  สกุลสวสัด์ิ, 2558) 
 
   IOC =   ∑R 
                   N 
 
R =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 
N = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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ผลประเมินความสอดคล้อง IOC 

 

รายการความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลรวม
คะแนน 

ค่า   
IOC 

แปลผล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

1. เพศ                     1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

2. อาย ุ                  1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

3. ระดบัการศึกษา 1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

4. อาชีพ 1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

5. โรคประจ าตวั 1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

6. ท่านเคยมารับบริการท่ีน่ี
บ่อยแค่ไหน     

1 1 0 1 3 0.75 สอดคลอ้ง 

7. ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงผ้า 

1. การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเกิดจากการกระท า
ของมนุษย ์ท่ีท าใหอุ้ณหภูมิ
เฉล่ียของโลกเพิ่มสูงขึ้น 
เรียกวา่ ภาวะโลกร้อน  

0 1 1 1 3 0.75 สอดคลอ้ง 

2. การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือน
กระจกโดยตรง เช่น การเผา
ไหมเ้ช้ือเพลิงและการเพิ่ม
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดย
ทางออ้ม คือ การตดัไมท้ าลาย
ป่า ท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 

0 1 1 1 3 0.75 สอดคลอ้ง 

 



92 

รายการความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลรวม
คะแนน 

ค่า   
IOC 

แปลผล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

3. ก๊าซท่ีท าใหเ้กิดภาวะเรือน
กระจก ไดแ้ก่  ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ก๊าซ
มีเทนและก๊าซไนตรัส
ออกไซด ์เท่านั้น 

-1 1 1 1 2 0.5 สอดคลอ้ง 

4. ถา้คนเราใชถุ้งผา้สัปดาห์ละ 
1 วนัจะช่วยลดการใช้
ถุงพลาสติกไดม้ากกวา่ 100 
ลา้นถุงต่อปี 

1 -1 1 1 2 0.5 สอดคลอ้ง 

5. ถุงผา้ย่อยสลายง่าย ไม่ก่อ
มลพิษ เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

6. กระบวนการผลิต
ถุงพลาสติกก่อให้เกิดภาวะ
โลกร้อน 

1 0 1 1 3 0.75 สอดคลอ้ง 

7. การปลูกตน้ไมเ้ป็นวิธีหน่ึง
ท่ีจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้

0 1 1 1 3 0.75 สอดคลอ้ง 

8. การลดใชถุ้งพลาสติกและ
ขยะพลาสติกเป็นวิธีการช่วย
ลดโลกร้อนได ้

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

9. ระยะเวลาในการยอ่ยสลาย
ถุงพลาสติก ใชเ้วลา 450 ปี 

1 0 1 1 3 0.75 สอดคลอ้ง 

10. ถุงพลาสติก ขวดน ้า 
สามารถน าไปรีไซเคิลได ้
 
  

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 
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รายการความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลรวม
คะแนน 

ค่า   
IOC 

แปลผล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

การยอมรับการใช้ถุงผ้า 

1. ท่านคิดวา่การใชถุ้งผา้ท าให้
จะท าขยะจากพลาสติกลดลง 

1 1 0 1 3 0.75 สอดคลอ้ง 

2. ท่านคิดวา่ถุงผา้มีราคาแพง
กวา่ถุงพลาสติก 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

3. ถา้การใชถุ้งผา้ช่วยใหล้ด
ภาวะโลกร้อนท่านยนิดีใชถุ้งผา้ 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

4. ท่านคิดวา่การใช้
ถุงพลาสติกสะดวกกวา่ถุงผา้ 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

5. ถา้ทุกคนใชถุ้งผา้ใส่ยาแทน
ถุงพลาสติกท่านยนิดีใชด้ว้ย 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

6. ท่านจะตอบรับการมีส่วน
ร่วมในการรณรงคก์ารใชถุ้งผา้
ใส่ยาแทนถุงพลาสติก 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

7. ถา้ท่านลืมถุงผา้ไปใส่ยา 
ท่านจะขอรับยาใส่ถุงพลาสติก 

0 1 1 1 3 0.75 สอดคลอ้ง 

8. ถา้ทางโรงพยาบาลไม่มีมีถุง
ผา้แจก ท่านจะขอรับ
ถุงพลาสติก 

0 1 1 1 3 0.75 สอดคลอ้ง 

9. ท่านพกถุงผา้ไปใส่ยาทุก
คร้ังเวลาไปโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

10. ถา้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวงัหวา้มี
มาตรการในการงดใช้
ถุงพลาสติกท่านยนิดีใหค้วาม
ร่วมมือ 

1 1 1 1 3 0.75 สอดคลอ้ง 
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รายการความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลรวม
คะแนน 

ค่า   
IOC 

แปลผล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

ความตระหนักเกีย่วกบัการใช้ถุงผ้า 

1. โลกของเราก าลงัเขา้สู่ภาวะ
โลกร้อน 

-1 1 1 1 2 0.5 สอดคลอ้ง 

2. ขยะพลาสติกท าใหเ้กิดภาวะ
โลกร้อน 

-1 1 1 1 2 0.5 สอดคลอ้ง 

3. ขยะพลาสติกมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นทุกวนั 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

4. การงดใชถุ้งพลาสติกท าให้
ส่ิงแวดลอ้มดีขึ้น 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

5. เราสามารถมีส่วนร่วมใน
ช่วยการจดัการแกปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ยการใชถุ้ง
ผา้แทนถุงพลาสติก 

1 1 0 1 3 0.75 สอดคลอ้ง 

6. ถุงผา้ยอ่ยสลายได ้ไม่
ตกคา้งจนเป็นปัญหาใน
ส่ิงแวดลอ้ม 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

7. ถุงผา้ ซกัท าความสะอาดได้
โดยง่าย น ากลบัมา (Reuse) ใช้
ซ ้า ไดม้ากคร้ังกวา่ถุงพลาสติก 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

8. การใชถุ้งผา้ช่วยลดปริมาณ
ขยะ ไม่ท าใหเ้กิดก๊าซเรือน
กระจก ช่วยลดปัญหาโลกร้อน 

1 1 0 1 3 0.75 สอดคลอ้ง 

9. การหนัมาใชถุ้งผา้ นอกจาก
จะช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มแลว้
ยงัช่วยเก้ือหนุนธุรกิจรายยอ่ย 
หรือแรงงานฝีมือตดัเยบ็ถุงผา้
อีกดว้ย 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 
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รายการความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลรวม
คะแนน 

ค่า   
IOC 

แปลผล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

10. การใชถุ้งผา้บ่งบอกภาวะ
รับผิดชอบต่อสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ของผูใ้ช ้

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

การใช้ถุงผ้า 

1. ท่ีบา้นท่านมีถุงผา้ส าหรับ
ไวใ้ส่ของ 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

2. เม่ือท่านไดรั้บแจกถุงผา้ฟรี
จากท่ีต่าง ๆ ท่านไดมี้การ
น าไปใช ้

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

3. ท่านคิดว่าถุงผา้มีคุณสมบติั
ท่ีแตกต่างกนัตามวตัถุดิบท่ีใช้
ผลิตท าให้การใชใ้ส่ของนั้น
ยุ่งยาก 

1 1 0 1 3 0.75 สอดคลอ้ง 

4. ท่านใชถุ้งผา้ตามมาตรการ
ของรัฐบาล 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

5. ท่านเร่ิมมีการพกถุงผา้เวลา
ไปซ้ือสินคา้ในชีวิตประจ าวนั 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

6. ท่ีบา้นท่านมีถุงผา้หลายใบ
ส าหรับสมาชิกภายใน
ครอบครัว 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

7. ท่านคิดว่าการใชถุ้งผา้เป็น
กระแสทางสังคม 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

8. ท่านไม่เคยพกถุงผา้ติดตวั
เวลาไปไปรับยาท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ 

0 1 1 1 3 0.75 สอดคลอ้ง 
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รายการความคิดเห็น ประมาณค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผลรวม
คะแนน 

ค่า   
IOC 

แปลผล 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

9. เม่ือไปรับยาท่านปฏิเสธ
การรับถุงพลาสติก 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 

10. ท่านน าถุงผา้มารับยาท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลวงัหวา้ทุกคร้ัง เพื่อลด
การใชถุ้งพลาสติก 

1 1 1 1 4 1 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง 
แนวทางการรณรงค์การใช้ถุงผ้าของผู้มารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลวงัหว้า  อ าเภอแกลง  จังหวดัระยอง 
 
ค าชี้แจง ในการตอบแบบสอบถาม 

1) แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัของนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารการ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  เก่ียวกบัแนวทางการรณรงคก์ารใชถุ้งผา้ของ 
ผูม้ารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้  อ าเภอแกลง  จงัหวดัระยอง  

2) กรุณาตอบแบบสอบถาม ตามความเป็นจริงแบบสอบถามและครบทุกขอ้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะ
ถือเป็นความลบั โดยแบบสอบถามจะประกอบดว้ย  5 ส่วน คือ 

2.1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้หข้อ้มูลทัว่ไป 
2.2  ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ 
2.3  การยอมรับการใชถุ้งผา้ 
2.4  ความตระหนกัเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ 
2.5  การใชถุ้งผา้ 
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แบบสอบถามการรณรงค์การใช้ถุงผ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหว้า  

อ าเภอแกลง  จังหวดัระยอง 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย/หน้าข้อความเพยีงช่องเดียวและตรงกบัความเป็นจริง 
1. เพศ             (  ) ชาย                         (  ) หญิง 
2. อาย ุ                  

   (  ) ต ่ากวา่ 20 ปี          (  ) 20-30 ปี 
 (  ) 31-40 ปี                   (  ) 41-50 ปี 
   (  ) 51-60 ปี                  (  ) มากกวา่ 60 ปีขึ้นไป 
3. ระดบัการศึกษา 
                             (  ) ต ่ากวา่มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 
  (  ) มธัยมศึกษาชั้นปีชั้นท่ี 6 หรือ ปวช. 
  (  ) ปวส./อนุปริญญา 
  (  ) ปริญญาตรี 
  (  ) สูงกวา่ปริญญาตรี 
4. อาชีพ           
                            (  ) คา้ขาย (  ) ประมง 
  (  ) รับจา้ง (  ) แม่บา้น 
 (  ) เกษตรกรรม (  ) ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ                
                            (  ) นกัเรียน/นกัศึกษา  (  ) ธุรกิจส่วนตวั 
                            (  ) อ่ืน ๆ ระบุ.................................. 
5. โรคประจ าตวั   (  ) มีโรคประจ าตวั  ระบุ....................    (  ) ไม่มีโรคประจ าตวั 
6. ท่านเคยมารับบริการท่ีน่ีบ่อยแค่ไหน    (  )  ไม่บ่อย        (  ) บ่อย  ก่ีคร้ัง/เดือน ระบุ............ 
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ส่วนท่ี 1  ช่องทางท่ีท าให้ท่านรับรู้หรือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อน  
ท่านเคยไดรั้บรู้หรือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนผ่านช่องทางใด  
(   ) ไม่เคยไดรั้บ 
(   ) เคยไดรั้บ  (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

______ไลน์ 
______เวบ็ไซต์ 
______เฟสบุค 
______โทรทศัน์ 
______หนงัสือพิมพ์ 
______ป้าย/โปสเตอร์/ส่ือส่ิงพิมพ ์
______วิทยุ 
______เสียงตามสาย 
______เจา้หนา้ที่/หน่วยงานราชการ 
______คนในครอบครัว/ญาติพี่น้อง 
______อ่ืน ๆ  ระบุ 
 

ส่วนท่ี 2  ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนของผูรั้บบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
               ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
 

ข้อ ความรู้เกีย่วกบัการใช้ถุงผ้า ใช่ ไม่ใช่ 

1. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดจากการกระท าของ
มนุษย ์ท่ีท าใหอุ้ณหภูมิเฉล่ียของโลกเพิ่มสูงขึ้น เรียกวา่  
ภาวะโลกร้อน  

  

2. การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรง เช่น การเผาไหม้
เช้ือเพลิงและการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยทางออ้ม 
คือ การตดัไมท้ าลายป่า ท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 

  

3. ก๊าซท่ีท าใหเ้กิดภาวะเรือนกระจก ไดแ้ก่  ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ เท่านั้น 
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ข้อ ความรู้เกีย่วกบัการใช้ถุงผ้า ใช่ ไม่ใช่ 

4. ถา้คนเราใชถุ้งผา้สัปดาห์ละ 1 วนัจะช่วยลดการใชถุ้งพลาสติกได้
มากกวา่ 100 ลา้นถุงต่อปี 

  

5. ถุงผา้ ซ่ึงผลิตจากใยธรรมชาติ เช่น ใยฝ้าย ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีสามารถ
ยอ่ยสลายได ้ไม่ตกคา้งไม่เป็นมลพิษและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  

6. กระบวนการผลิตถุงพลาสติกก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน   
7. การปลูกตน้ไมเ้ป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้   
8. การลดใชถุ้งพลาสติกและขยะพลาสติกเป็นวิธีการช่วยลดโลก

ร้อนได ้
  

9. ถุงขยะพลาสติกเป็นขยะท่ียอ่ยสลายง่าย มีอายุการใชง้านยาวนาน    
10. ถุงพลาสติก ขวดน ้า สามารถน าไปรีไซเคิลได ้   

 
ตอนท่ี 3  การยอมรับการใชถุ้งผา้ลดโลกร้อนของผูม้ารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
               ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
ค าชี้แจง:  ใหท้่าน ใหท้ าเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน ดงัต่อไปน้ี 
  5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  นอ้ย 
  1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
 
ข้อ การยอมรับการใช้ถุงผ้า ระดับการยอมรับ 

5 4 3 2 1 
1. ท่านคิดวา่การใชถุ้งผา้ท าใหจ้ะท าขยะจากพลาสติกลดลง      
2. ท่านคิดวา่ถุงผา้มีราคาแพงกว่าถุงพลาสติก      
3. ถา้การใชถุ้งผา้ช่วยใหล้ดภาวะโลกร้อนท่านยนิดีใชถุ้งผา้      
4. ท่านคิดวา่การใชถุ้งพลาสติกสะดวกกวา่ถุงผา้      
5. ถา้ทุกคนใชถุ้งผา้ใส่ยาแทนถงุพลาสติกท่านยนิดีใชด้ว้ย      
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ข้อ การยอมรับการใช้ถุงผ้า ระดับการยอมรับ 

5 4 3 2 1 
6. ท่านจะตอบรับการมีส่วนร่วมในการรณรงคก์ารใชถุ้งผา้

ใส่ยาแทนถุงพลาสติก 
     

7. ถา้ท่านลืมถุงผา้ไปใส่ยา ท่านจะขอรับยาใส่ถุงพลาสติก      
8. ถา้ทางโรงพยาบาลไม่มีมีถุงผา้แจก ท่านจะขอรับ

ถุงพลาสติก 
     

9. ท่านพกถุงผา้ไปใส่ยาทุกคร้ังเวลาไปโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวงัหวา้ 

     

10. ถา้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้มีมาตรการ
ในการงดใชถุ้งพลาสติกท่านยนิดีใหค้วามร่วมมือ 

     

 
ส่วนท่ี 4  ความตระหนกัในการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับผูรั้บบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
               ต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
ค าชี้แจง:  ใหท้่าน ใหท้ าเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน ดงัต่อไปน้ี    
   
ข้อ ความตระหนักในการใช้ถุงผ้า ระดับการตระหนัก 

ไม่ใช่ ใช่ 
1. โลกของเราก าลงัเขา้สู่ภาวะโลกร้อน   
2. ขยะพลาสติกท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน   
3. ขยะพลาสติกมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวนั   
4. การงดใชถุ้งพลาสติกท าใหส่ิ้งแวดลอ้มดีขึ้น   
5. เราสามารถมีส่วนร่วมช่วยจดัการและแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม

ไดด้ว้ยการใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก 
  

6. การใชถุ้งผา้ช่วยเพิ่มอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตทั้งในน ้าและบน
บก ระบบนิเวศน์ เช่น พืช สัตว ์มนุษย ์และส่ิงแวดลอ้ม 

  

7. ถุงผา้ ซกัท าความสะอาดไดโ้ดยง่าย น ากลบัมา (Reuse) ใช้
ซ ้า ไดม้ากคร้ังกวา่ถุงพลาสติก 
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ข้อ ความตระหนักในการใช้ถุงผ้า ระดับการตระหนัก 

ไม่ใช่ ใช่ 
8. ถุงพลาสติกเป็นขยะท่ีไม่มีค่าซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งก าจดัดว้ยวิธีท่ี

เหมาะสม 
  

9. การหนัมาใชถุ้งผา้ นอกจากจะช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มแลว้ยงั
ช่วยเก้ือหนุนธุรกิจรายยอ่ย หรือแรงงานฝีมือตดัเยบ็ถุงผา้อีก
ดว้ย 

  

10. การใชถุ้งผา้บ่งบอกภาวะรับผิดชอบต่อสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ของผูใ้ช ้

  

 
ส่วนท่ี 5  การใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ อ าเภอแกลง         
               จงัหวดัระยอง 
ค าชี้แจง:  ใหท้่าน ใหท้ าเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน ดงัต่อไปน้ี    
 
ข้อ การใช้ถุงผ้า ระดับการใช้ถุงผ้า 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. ท่ีบา้นท่านมีถุงผา้ส าหรับไวใ้ส่ของ   
2. เม่ือท่านไดรั้บแจกถุงผา้ฟรีจากท่ีต่างๆท่านไดมี้การน าไปใช้   
3. เวลาท่านไปตลาดซ้ือของท่านจะไดถุ้งพลาสติกกลบัมาบา้น   
4. ท่านใชถุ้งผา้แทนการใชถุ้งพลาสติกในการจบัจ่ายซ้ือของ   
5. ท่านเร่ิมมีการพกถุงผา้เวลาไปซ้ือสินคา้ในชีวิตประจ าวนั   
6. ท่ีบา้นท่านมีถุงผา้หลายใบส าหรับสมาชิกภายในครอบครัว   
7. ท่านคิดว่าการใชถุ้งผา้เป็นกระแสทางสังคม   
8. ท่านไม่เคยพกถุงผา้ติดตวัเวลาไปไปรับยาท่ีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ 
  

9. เม่ือไปรับยาท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติก   
10. ท่านน าถุงผา้มารับยาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงั

หวา้ทุกคร้ัง เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก 
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แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังหว้า โดยมีประเด็นค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
ซ่ึงมีข้อค าถามดังนี ้
 

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหว้าเคยมีการแจกถุงผา้ให้กับผูม้ารับบริการ
หรือไม่อยา่งไร ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งไรบา้ง 

2) ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้มีแนวทางการรณรงคห์รือประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการไม่ใชถุ้งพลาสติกอย่างไรบา้ง และแนวทางการรณรงคห์รือประชาสัมพนัธ์นั้นประสบ
ความส าเร็จหรือไม่อยา่งไร 

3) ความคิดเห็นหรือการตอบรับของผูม้ารับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงั
หวา้เป็นอย่างไรกับแนวทางการรณรงค์หรือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการไม่ใช้ถุงพลาสติดของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ 

4) ท่านคิดว่าปัจจัยใดท่ีมีผลต่อความส าเร็จการไม่ใช้ถุงพลาสติกภายในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้ 

5) ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงขอ้เสนอแนะแนวทางการรณรงคก์ารใชถุ้งผา้ของผูม้ารับ
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้     

6) ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้จะมีโครงการ กิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีลดการใช้
ถุงพลาสติก บา้งหรือไม่ 

7) การประเมินความส าเร็จกิจกรรม โครงการลดการใชถุ้งพลาสติกท าอยา่งไร 
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ภาคผนวก ค 

 

รูปภาพการด าเนินกจิกรรมในการเกบ็แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถามโครงการแจกถุงผ้า 
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รูปภาพการด าเนินการสัมภาษณ์ 

 

 
 
 

 
 
 

      
 
 

นางเสาวคนธ์   สมตัว 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผอ.รพ.สตวังหว้า 

นางณภัชกร   กองศรี 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

นางอรทัย  ธัญญาโภชน์ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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รูปภาพการด าเนินการสัมภาษณ์ 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบรรลือศักดิ์   แสนสุข 

จพง.สาธารณสุขช านาญงาน 

นางนุชรินทร์   ประมวล 
จพง.สาธารณสุขช านาญงาน 
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รูปภาพการด าเนินการเกบ็แบบสอบถาม 
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รูปโครงการรณณรงค์แจกถุงผ้าฟรีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังหว้า 
 

 

 
 



110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

การหาความสัมพนัธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ถุงผ้าของผู้มารับบริการ 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหว้า อ าเภอแกลง จังหวดัระยอง 
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การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้ถุงผ้าของผู้มารับบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 
ตารางท่ี ง.1  ผูม้ารับบริการท่ีมีช่วงอายท่ีุแตกต่างจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั จากผลการทดสอบ 
                     สมมติฐานโดยใช ้F-test  พบวา่ ค่า p-value (sig 0.000) 
 

การใช้ถุงผ้า  Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

  450.447 5 90.089 26.057 0.000 

  1234.303 357 3.457   

  1684.749 362    

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   การใชถุ้งผา้   

(I) อายุ (J) อายุ 

Mean 
Difference      

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ต ่าวา่ 20 ปี 20-30 ปี 1.767* .476 .000 .83 2.70 
31-40 ปี 1.515* .403 .000 .72 2.31 
41-50 ปี -1.142* .380 .003 -1.89 -.39 
51-60 ปี -.815* .393 .039 -1.59 -.04 

60 ปี -.638 .430 .139 -1.48 .21 
20-30 ปี ต ่ากวา่ 20 ปี -1.767* .476 .000 -2.70 -.83 

31-40 ปี -.252 .408 .537 -1.05 .55 
41-50 ปี -2.908* .385 .000 -3.66 -2.15 
51-60 ปี -2.581* .397 .000 -3.36 -1.80 

   60 ปี -2.405* .435 .000 -3.26 -1.55 
  



112 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   การใชถุ้งผา้  (ต่อ) 

(I) อายุ (J) อายุ 

Mean 
Difference      

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

31-40 ปี ต ่ากวา่ 20 ปี -1.515* .403 .000 -2.31 -.72 
20-30 ปี .252 .408 .537 -.55 1.05 
41-50 ปี -2.656* .289 .000 -3.22 -2.09 
51-60 ปี -2.330* .306 .000 -2.93 -1.73 
60 ปี -2.153* .353 .000 -2.85 -1.46 

41-50 ปี ต ่ากวา่ 20 ปี 1.142* .380 .003 .39 1.89 
20-30 ปี 2.908* .385 .000 2.15 3.66 
31-40 ปี 2.656* .289 .000 2.09 3.22 
51-60 ปี .327 .274 .235 -.21 .87 
60 ปี .503 .326 .123 -.14 1.14 

51-60 ปี ต ่ากวา่ 20 ปี .815* .393 .039 .04 1.59 
20-30 ปี 2.581* .397 .000 1.80 3.36 
31-40 ปี 2.330* .306 .000 1.73 2.93 
41-50 ปี -.327 .274 .235 -.87 .21 

60 ปี .177 .341 .605 -.49 .85 
60 ปี ต ่ากวา่ 20 ปี .638 .430 .139 -.21 1.48 

20-30 ปี 2.405* .435 .000 1.55 3.26 
31-40 ปี 2.153* .353 .000 1.46 2.85 
41-50 ปี -.503 .326 .123 -1.14 .14 
51-60 ปี -.177 .341 .605 -.85 .49 

 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  
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ตารางท่ี ง.1  แสดงให้เห็นว่าผูม้ารับบริการท่ีมีอายุท่ีแตกต่างจะมีการใชถุ้งผา้ท่ีแตกต่างกนั 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางท่ี ง.2  ผูม้ารับบริการท่ีมีเพศท่ีแตกต่างจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั จากผลการทดสอบ 
                     สมมติฐานโดยใช ้t-test พบวา่ ค่า p-value (sig 0.000) 
 

Independent Samples Test 

 

 t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
การใช้
ถุงผา้ 

 
144.184 .000 -7.570 361 .000 -1.660 .219 -2.092 -1.229  

  -6.494 174.115 .000 -1.660 .256 -2.165 -1.156 

 
จากตารางท่ี ง.2 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูม้ารับบริการท่ีมีเพศท่ีแตกต่างจะมีการใชถุ้งผา้ท่ีแตกต่างกนั 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางท่ี ง.3  ผูม้ารับบริการท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั จากผลการ 
                     ทดสอบสมมติฐานโดยใช ้F-test  พบวา่ ค่า p-value (sig 0.000) 

ANOVA การใช้ถุงผ้า 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 

513.571 4 128.393 39.247 .000 
 

1171.178 358 3.271   

Total 1684.749 362    
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(I) ระดับ
การศึกษา (J) ระดับการศึกษา 

Mean 
Difference  

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower Bound 
Upper 
Bound 

ต ่ากวา่ม.6 ม.6/ปวช. -.288 .234 .219 -.75 .17 
ปวส./อนุปริญญา -.246 .428 .566 -1.09 .60 
ป.ตรี 2.662* .261 .000 2.15 3.17 
สูงป.ตรี -.570 .419 .175 -1.39 .25  

ม.6/ปวช. ต ่ากวา่ม.6 .288 .234 .219 -.17 .75 
ปวส./อนุปริญญา .042 .428 .922 -.80 .88 
ป.ตรี 2.949* .262 .000 2.43 3.46 
สูงป.ตรี -.283 .420 .501 -1.11 .54  

ปวส./
อนุปริญญา 

ต ่ากวา่ม.6 .246 .428 .566 -.60 1.09 
ม.6/ปวช. -.042 .428 .922 -.88 .80 
ป.ตรี 2.907* .443 .000 2.03 3.78 
สูงป.ตรี -.325 .552 .557 -1.41 .76  

ป.ตรี ต ่ากวา่ม.6 -2.662* .261 .000 -3.17 -2.15 
 ม.6/ปวช. -2.949* .262 .000 -3.46 -2.43 
 ปวส./อนุปริญญา -2.907* .443 .000 -3.78 -2.03 
 สูงป.ตรี -3.232* .435 .000 -4.09 -2.38 
สูงป.ตรี ต ่ากวา่ม.6 .570 .419 .175 -.25 1.39 

ม.6/ปวช. .283 .420 .501 -.54 1.11 
ปวส./อนุปริญญา .325 .552 .557 -.76 1.41 
ป.ตรี 3.232* .435 .000 2.38 4.09 

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

  
จากตารางท่ี ง.3 แสดงให้เห็นว่าผูม้ารับบริการท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างจะมีการใช้ถุง

ผา้ท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี ง.4  ผูม้ารับบริการท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั จากผลการทดสอบ 
                     สมมติฐานโดยใช ้F-test  พบวา่ ค่า p-value (sig 0.000) 
 

ANOVA 

การใช้ถุงผ้า 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

 499.433 8 62.429 18.645 .000 

 1185.316 354 3.348   

Total 1684.749 362    

 
จากตารางท่ี ง.4 แสดงให้เห็นว่าผูม้ารับบริการท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างจะมีการใช้ถุงผา้ท่ี

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางท่ี ง.5  ผูม้ารับบริการท่ีมีโรคประจ าตวัและไม่มีโรคประจ าตวัจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั  
                    จากผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้T-test  พบวา่ ค่า p-value (sig 0.000) 
 

Independent Samples Test 

 

 t-test for Equality of Means 

                      F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 
Differ
ence 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

การใชถุ้งผา้ 
 

12.631 .000 -2.939 361 .004 -.813 .277 -1.358 -.269  
  -3.434 147.144 .001 -.813 .237 -1.281 -.345 

 
จากตารางท่ี ง.5 แสดงให้เห็นว่าผูรั้บบริการท่ีมีโรคประจ าตวัและไม่มีโรคประจ าตวัจะมี

การใชถุ้งผา้แตกต่างกนั จะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี ง.6  ความถี่ในการเขา้รับบริการจะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนั จากผลการทดสอบสมมติฐาน 
                       โดยใช ้t-test  พบวา่ ค่า p-value (sig 0.000) 
 

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 

 การใช้
ถุงผา้ 

176.142 .000 6.431 361 .000 1.459 .227 1.013 1.905 

   5.234 151.212 .000 1.459 .279 .908 2.010 
 

จากตารางท่ี ง.6 แสดงให้เห็นว่าความถ่ีในการเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลวงัหวา้จะมีการใชถุ้งผา้แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางท่ี ง.7  ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์กบัการใชถุ้งผา้  
                      จากผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้Correlations พบวา่ ค่า p-value (sig 0.000) 
 

                                    Correlations ความรู้ การใช้ถุงผ้า 
ความรู้ Pearson Correlation 1 .699** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 363 363 
การใชถุ้งผา้ Pearson Correlation .699** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 363 363 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

จากตารางท่ี ง.7 แสดงใหเ้ห็นวา่ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์
กบัการใชถุ้งผา้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 



117 

ตารางท่ี ง.8  ความตระหนกัเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์กบัการใชถุ้งผา้  
                    จากผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้Correlations พบวา่ ค่า p-value (sig 0.000) 

 

Correlations การใช้ถุงผ้า ความตระหนัก 
การใชถุ้งผา้ Pearson Correlation 1 .788** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 363 363 

ความตระหนกั Pearson Correlation .788** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 363 363 

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

จากตารางท่ี ง.8 แสดงให้เห็นว่าความตระหนักเก่ียวกบัการใช้ถุงผา้ของผูม้ารับบริการมี
ความสัมพนัธ์กบัการใชถุ้งผา้ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 

ตารางท่ี ง.9  การยอมรับการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์กบัการใชถุ้งผา้ จากผล 
                     การทดสอบสมมติฐานโดยใช ้Correlations พบวา่ ค่า p-value (sig 0.000) 
 

Correlations การยอมรับ การใช้ถุงผ้า 
การยอมรับ Pearson Correlation 1 .261** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 363 363 

การใชถุ้งผา้ Pearson Correlation .261** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 363 363 

 

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

จากตารางท่ี ง.9 แสดงให้เห็นว่าการยอมรับการใชถุ้งผา้ของผูม้ารับบริการมีความสัมพนัธ์
กบัการใชถุ้งผา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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ตารางท่ี ง.10  ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับในการใชถุ้งผา้  
                          จากผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้Correlations พบว่า ค่า p-value (sig 0.000) 
 

Correlations 
 ความรู้ การยอม 
ความรู้ Pearson Correlation 1 .367** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 363 363 

การยอม Pearson Correlation .367** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 363 363 

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

 
จากตารางท่ี ง.10 แสดงใหเ้ห็นวา่ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับ

การใชถุ้งผา้ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 
ตารางท่ี ง.11  ความรู้เก่ียวกบัการใชถุ้งผา้มีความสัมพนัธ์กบัความตระหนกัเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้  
                       จากผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้Correlations พบวา่ ค่า p-value (sig 0.000) 

 

Correlations ความรู้ ความตระหนัก 
ความรู้ Pearson Correlation 1 .735** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 363 363 
ความตระหนกั Pearson Correlation .735** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 363 363 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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จากตารางท่ี ง.11 แสดงให้เห็นว่าความรู้เก่ียวกับการใช้ถุงผา้มีความสัมพนัธ์กับความ
ตระหนกัเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 
ตารางท่ี ง.12  ความตระหนกัเก่ียวกบัถุงผา้มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการใชถุ้งผา้  
                       ทดสอบสมมติฐานโดยใช ้Correlations พบวา่ ค่า p-value (sig 0.000) 
 

Correlations ความตระหนัก การยอม 
ความตระหนกั Pearson Correlation 1 .244** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 363 363 
การยอมรับ Pearson Correlation .244** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 363 363 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

จากตารางท่ี ง.12 แสดงให้เห็นว่าความตระหนกัเก่ียวกบัการใชถุ้งผา้มีความสัมพนัธ์กบัการ
ยอมในการใชถุ้งผา้ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

 
ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวนิตยา  นิยมการ 

 
ประวัติการศึกษา สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 

(สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขช านาญงาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวงัหวา้     
อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
ปี พ.ศ. 2556 -ปัจจุบนั  

 
 
 
 
 
 
 

 


	1หน้าปก
	2บทที่ 1-5
	3บรรณานุกรม นิตยา นิยมการ ed2 Pawana edit 11-02-64 last
	4ภาคผนวก

