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บทคัดย่อ 

 งำนวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำระดบักำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั
ถุงพลำสติกหูห้ิว ควำมตระหนักด้ำนปัญหำขยะถุงพลำสติกหูห้ิว ควำมคิดเห็นต่อนโยบำยภำครัฐในกำรลดกำรใช้
ถุงพลำสติกหูห้ิว ศึกษำพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิวของประชำชนใน
กรุงเทพมหำนคร โดยใชแ้บบสอบถำมในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลประชำชนในเขตห้วยขวำง จ ำนวน 100 ตวัอยำ่ง แบ่งกลุ่ม
ตวัอยำ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว และกลุ่มท่ียงัมีพฤติกรรมกำรใชถุ้งพลำสติกหู
ห้ิว วิเครำะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนำ และสถิติเชิงอนุมำน ไดแ้ก่ t – Test, F – Test และ Pearson Correlation 
Coefficient 

ผลกำรศึกษำพบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำม ไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ขยะถุงพลำสติกหูห้ิวอยูใ่นระดบั
ปำนกลำง มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัถุงพลำสติกหูห้ิวอยูใ่นระดบัสูง มีควำมตระหนกัดำ้นปัญหำขยะถุงพลำสติกหูห้ิวอยู่
ในระดบัสูง มีควำมเห็นดว้ยต่อมำตรกำรเก็บภำษีหรือค่ำธรรมเนียมกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวอยูใ่นระดบัสูง มีควำมเห็นดว้ย
ต่อมำตรกำรหำ้มใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวอยูใ่นระดบัสูง มีควำมเห็นดว้ยต่อมำตรกำรสมคัรใจ (กำรรณรงคล์ดกำรใชถุ้งพลำสติก
หูห้ิว) อยูใ่นระดบัสูง และมีพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวอยูใ่นระดบัปำนกลำง 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ประชำชนท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกันมีพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว
แตกต่ำงกนัทำงสถิติ ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 ปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว ไดแ้ก่ 
ควำมตระหนักด้ำนปัญหำขยะถุงพลำสติกหูห้ิว และควำมคิดเห็นท่ีมีต่อมำตรกำรเก็บภำษีหรือค่ำธรรมเนียมกำรใช้
ถุงพลำสติกหูห้ิว มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงบวก ระดบัปำนกลำง ส่วนกำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ขยะ
ถุงพลำสติกหูห้ิว ควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรหำ้มใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว และควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรสมคัรใจ มีควำมสัมพนัธ์
ในทิศทำงบวก ระดบัต ่ำอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01       
ค าส าคญั: พฤติกรรมกำรลดกำรใช ้ถุงพลำสติกหูห้ิว ประชำชนในกรุงเทพมหำนคร 
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ABSTRACT 
 This research aims to study the extent of information received by Bangkok residents in relation to plastic bag 
handles, their knowledge and understanding on the issue, their awareness on the problem, their opinions toward the 
government’s policy on the reduction of plastic bag handle using, their behavior and factors influencing their behavior in 
reducing the use of plastic bag handles. The study conducted 100 questionnaire surveys to collect data from residents 
living in Huai Khwang District. The samples were divided into two groups, whereas Group 1 represents a group of 
residents who had reduced the use of plastic bag handles and Group 2 represents a group of residents who continued 
using plastic bag handles. The data were then analyzed using descriptive and inferential statistics, comprising of t-Test, F-
Test and Pearson Correlation Coefficient. 
 The survey data reveals that the samples moderately received information on the situation of waste arising from 
plastic bag handles. Their knowledge and understanding on plastic bag handle were high. Their awareness on the problem 
of waste arising from plastic bag handle was high. Their supports on the application of tax or fee on the use of plastic bag 
handle were high. Their supports on measures to ban plastic bag handle were high. Their supports on the voluntary 
measures (promotion to reduce the use of plastic bag handle) were high.  Finally, their behavior to reduce the use of 
plastic bag handle was moderate.  
 The hypothesis test found that there is a significant difference of behavior of reducing the use of plastic bag 
handle among people with different occupations (p<0.05). Factors significantly influence people’s behavior in reducing 
the use of plastic bag handle are information about the situation of plastic bag handle (low positive correlation); 
awareness on the problem of waste generated from plastic bag handle  (moderate positive correlation); opinion toward tax 
or fee measures in relation to the use of plastic bag handle (moderate positive correlation); opinion toward the ban of 
plastic bag handle (low positive correlation) and opinion toward voluntary measures (low positive correlation) (p<0.01). 
Keywords: Behavior in reducing the use, Plastic bag handles, Bangkok residents 

 
บทน า 

ในช่วงระยะเวลำ 20 ปี ท่ีผ่ำนมำ มีกำรน ำถุงพลำสติกหูห้ิวมำใชม้ำกข้ึน สำเหตุมำจำกควำมพยำยำมในกำรหำวสัดุ
ทดแทนกระดำษและวสัดุอ่ืน ๆ ในรูปแบบของบรรจุภณัฑต์่ำง ๆ ทั้งน้ี เน่ืองจำกถุงพลำสติกหูห้ิวมีน ้ ำหนกัเบำ ทนทำน และ
มีควำมยืดหยุ่น ท ำให้ถุงพลำสติกหูห้ิวมีขอ้ดีเหนือกวำ่วสัดุอ่ืน ดว้ยเหตุผลดงักล่ำวท ำให้มีกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวเพ่ิมข้ึน
อย่ำงรวดเร็ว จำกสถิติพบว่ำ ประเทศไทยมีกำรบริโภคถุงพลำสติกหูห้ิว จ ำนวน 45,000 ลำ้นใบต่อปี โฟมบรรจุอำหำร 
จ ำนวน 6,758 ลำ้นใบต่อปี แกว้พลำสติกแบบใชค้ร้ังเดียว จ ำนวน 9,750 ลำ้นใบ โดยในส่วนของปริมำณกำรใชถุ้งพลำสติก
หูห้ิวในตลำดสดเทศบำลและเอกชน แผงลอย และอ่ืน ๆ มีกำรใชถุ้งพลำสติก จ ำนวน 18,000 ลำ้นใบ คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
ปริมำณกำรใชถุ้งพลำสติกทัว่ประเทศ จำกร้ำนขำยของช ำ จ ำนวน 400,000 แห่ง จ ำนวน 13,500 ลำ้นใบ คิดเป็นร้อยละ 30 
ของปริมำณกำรใชถุ้งพลำสติกทัว่ประเทศ และจำกห้ำงสรรพสินคำ้ ร้ำนสะดวกซ้ือ จ ำนวน 16,330 แห่ง จ ำนวน 13,500 
ลำ้นใบ คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมำณกำรใชถุ้งพลำสติกทัว่ประเทศ 
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 พลำสติกและโฟมเหล่ำน้ีเป็นวสัดุท่ียอ่ยสลำยยำกเม่ือไม่ไดรั้บกำรจดักำรท่ีถูกตอ้งภำยหลงักำรบริโภค จึงส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทำงบกและทำงทะเล และมีแนวโนม้เกิดกำรร่ัวไหลของสำรปรุงแต่งหรือสำรประกอบท่ีใชใ้นกำร
ผลิตพลำสติกและโฟมท่ีใชบ้รรจุอำหำรซ่ึงอำจเป็นพิษและส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมยัของประชำชน และถุงพลำสติก
ซ่ึงมีอำยยุำวนำนแต่มีอำยกุำรใชง้ำนสั้นมำก จะถูกท้ิงเป็นขยะมูลฝอยดว้ยปริมำณและสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ขยะ
ถุงพลำสติกเหล่ำน้ีจะถูกน ำไปฝังกลบรวมกบัขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ขยะพลำสติกจะใชพ้ื้นท่ีในกำรฝังกลบ
มำกกวำ่ขยะประเภทเศษอำหำร เน่ืองจำกขยะพลำสติกมีควำมคงทนและสำมำรถทนต่อแรงอดัไดสู้ง อีกทั้งยงัใชเ้วลำในกำร
ย่อยสลำยนับร้อยปี ท ำให้ตอ้งส้ินเปลืองงบประมำณและพ้ืนท่ีฝังกลบ หำกน ำถุงพลำสติกไปเผำไม่ถูกวิธีก็จะท ำให้เกิด
สำรประกอบไฮโดรคำร์บอนท ำให้เกิดภำวะโลกร้อน และเกิดสำรไดออกซินซ่ึงเป็นสำรก่อมะเร็ง ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อ
คุณภำพส่ิงแวดลอ้มและสุขภำพอนำมยัของประชำชนได้ นอกจำกน้ี กำรท้ิงขยะถุงพลำสติกกระจัดกระจำยทั่วไป มกั
ก่อให้เกิดปัญหำกำรอุดตนัตำมท่อระบำยน ้ ำท ำให้เกิดปัญหำน ้ ำท่วมเม่ือฝนตกหนัก ปัญหำขยะในแม่น ้ ำ ล ำคลอง และ
บำงส่วนไหลลงสู่ทะเล ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในทะเล เช่น เต่ำทะเล หรือปลำขนำดใหญ่ โดยจะคิดวำ่ถุงพลำสติกเป็น
แมงกระพรุน เม่ือกินเขำ้ไปในกระเพำะอำหำร ถุงพลำสติกไม่สำมำรถย่อยได้ท ำให้สัตวท์ะเลเหล่ำน้ีเสียชีวิต ในกรณีท่ี
ถุงพลำสติกถูกท้ิงในสถำนท่ีท่องเท่ียวในเขตอุทยำนอำจส่งผลกระทบต่อสัตวป่์ำ ไดแ้ก่ สัตวจ์  ำพวกกวำง เกง้ และลิง ท่ี
มกัจะกินถุงพลำสติกเขำ้ไปท ำใหติ้ดหลอดลม หำยใจล ำบำก กินอำหำรอ่ืนไม่ได ้ปวดทอ้งอยำ่งรุนแรง และตำยในท่ีสุด 

 ปัญหำมลพิษขยะพลำสติกกลำยเป็นวิกฤติส ำคญัด้ำนส่ิงแวดลอ้ม เช่นเดียวกับปัญหำภำวะโลกร้อน ซ่ึงเป็น
ประเด็นส ำคญัระดบัโลกท่ีนำนำชำติให้ควำมส ำคญัและถูกหยิบยกข้ึนมำหำรือควบคู่กนัในกำรประชุมระดบันำนำชำติ 
แสดงใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจนวำ่ ขยะพลำสติกก ำลงัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยำ่งรุนแรงมำกข้ึน จึงเป็นเหตุผลวำ่ท ำไมเรำจึง
ตอ้งช่วยกนัลดปริมำณขยะพลำสติก 

 กำรลดปริมำณกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว เพ่ือลดปริมำณขยะถุงพลำสติกหูห้ิว เป็นแนวทำงหน่ึงท่ีจะช่วยลดปัญหำ
และค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรขยะไดเ้ป็นอยำ่งดี จึงจ ำเป็นตอ้งก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรลดปริมำณกำรใชถุ้งพลำสติกหู
ห้ิวโดยเร่งด่วน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว ประกอบกบักำรท่ีถุงพลำสติกหูห้ิวเป็นของฟุ่ มเฟือย สำมำรถ
ใชส่ิ้งอ่ืนทดแทนไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผูค้นมำกนกั ซ่ึงแตกต่ำงจำกถุงพลำสติกประเภทอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัจึงมี
ควำมสนใจและตอ้งกำรท่ีจะศึกษำเก่ียวกบัหลกักำรพ้ืนฐำนในกำรลดปริมำณกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว มำตรกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
ของประเทศไทยวำ่มีควำมครอบคลุมหรือไม่ เพียงใด ตลอดจนศึกษำหลกักำรและมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรลดปริมำณกำรใช้
ถุงพลำสติกหูห้ิวของต่ำงประเทศ เพ่ือเป็นขอ้มูลในกำรหำแนวทำงปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมมำตรกำรของประเทศไทย เพ่ือให้
สำมำรถลดปริมำณกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม ผูว้ิจยัจึงไดท้ ำกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร โดยเลือกกรณีศึกษำเขตห้วยขวำง เน่ืองจำก
ผูว้ิจยัอำศยัอยู่ในเขตน้ี อีกทั้งเป็นเขตท่ีมีควำมหลำกหลำยในพ้ืนท่ี มีทั้งส่วนรำชกำร ภำคธุรกิจ คอนโดมิเนียม บำ้นเด่ียว 
ชุมชนในพ้ืนท่ี รวมถึงหำ้งสรรพสินคำ้และตลำดสดขนำดใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวเป็นจ ำนวนมำกอีก
ดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษำกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับสถำนกำรณ์ขยะถุงพลำสติกหูห้ิว ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
ถุงพลำสติกหูห้ิว ควำมตระหนักด้ำนปัญหำขยะถุงพลำสติกหูห้ิวและควำมคิดเห็นต่อนโยบำยภำครัฐในกำรลดกำรใช้
ถุงพลำสติกหูห้ิวของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร 
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 2. เพ่ือศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร 

 
วธีิการวจัิย 

กำรศึกษำในคร้ังน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลทั้งท่ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ แลว้จึงน ำขอ้มูล มำท ำกำรวิเครำะห์ผล
กำรศึกษำ ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นกำรรวบรวมขอ้มูลจำกแบบสอบถำมจำกประชำกรตวัอย่ำงในเขตห้วยขวำง เพื่อทรำบถึง
พฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิวในชีวิตประจ ำว ันของประชำชนใน
กรุงเทพมหำนคร 

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ ศึกษำคน้ควำ้ รวบรวมขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวใน
ชีวิตประจ ำวนัของประชำชน จำกเอกสำรด้ำนวิชำกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ รำยงำน ผลงำนทำงวิชำกำร บทควำมจำก
วำรสำร ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
ในกำรวจิยัคร้ังน้ีไดก้ ำหนดกรอบแนวคิดในกำรศึกษำประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตำม รำยละเอียด มีดงัน้ี 
 1. ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร ดงัน้ี 
  1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม ประกอบดว้ย เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำสูงสุด อำชีพ รำยได้
เฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะท่ีอยูอ่ำศยั กำรเดินทำงไปสถำนท่ีจบัจ่ำยซ้ือสินคำ้ และสถำนท่ีจบัจ่ำยซ้ือสินคำ้ท่ีไปบ่อยท่ีสุด 
  2) กำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ขยะถุงพลำสติกหูห้ิว 
  3) ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัถุงพลำสติกหูห้ิว เช่น ควำมรู้เร่ืองพลำสติกและถุงพลำสติกหูห้ิว ควำมรู้
เก่ียวกบักำรจดักำรขยะจำกถุงพลำสติกหูห้ิว 
  4) ควำมตระหนกัดำ้นปัญหำขยะถุงพลำสติกหูห้ิว 
  5) ควำมคิดเห็นต่อนโยบำยภำครัฐ เช่น กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิว กำรห้ำมใช้
ถุงพลำสติกหูห้ิว กำรรณรงคล์ดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว (มำตรกำรสมคัรใจ) 
 2. ตวัแปรตำม คือ พฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชำกร 
 ประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ ประชำกรในเขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงมีประชำกรประมำณ 81,675 
คน (ส ำนกังำนเขตห้วยขวำง : ขอ้มูลเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562) โดยพิจำรณำกำรหำขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง ณ ระดบัควำม
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 เม่ือยอมใหค้วำมคลำดเคล่ือนของค่ำกำรประมำณค่ำสดัส่วนเกิดข้ึนไดใ้นระดบัร้อยละ ±10  
 2. ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง 
 กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี  คือ ประชำกรในเขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงมีประชำกรโดยประมำณ 
81,675 คน ค ำนวณไดจ้ ำนวน 100 ตวัอยำ่ง จำกกำรค ำนวณโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane 
 
การสุ่มตวัอย่าง 
 กำรสุ่มตวัอยำ่งจะใชว้ิธีกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และแบบบงัเอิญ (Accidental 
Selection) โดยเลือกสถำนท่ีเก็บตวัอยำ่งจำกบริเวณแหล่งต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ตลำดสด ห้ำงสรรพสินคำ้ หรือบริเวณแหล่งชุมชนท่ี
มีร้ำนคำ้แผงลอย และหน่วยงำนรำชกำร ทั้งน้ี แบ่งกลุ่มตวัอยำ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยใชว้ิธีกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ 
ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีพฤติกรรม กำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว และกลุ่มท่ียงัมีพฤติกรรมกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว ในแต่ละกลุ่มใช้
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วธีิกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบบงัเอิญ โดยสังเกตจำกพฤติกรรมรำยบุคคล เช่น กลุ่มท่ีมีกำรใชถุ้งผำ้ มีกำรปฏิเสธถุงพลำสติกหูห้ิว
จำกผูข้ำย ซ่ึงถือเป็นกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีพฤติกรรมกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติก และกลุ่มท่ียงัมีกำรใชห้รือรับถุงพลำสติก 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในกำรศึกษำคร้ังน้ี ผูศึ้กษำท ำกำรวเิครำะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป (SPSS) โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) เป็นสถิติพ้ืนฐำนวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงบรรยำย ตวัแปรตน้ ตวัแปรตำม 
ไดแ้ก่ ควำมถ่ี (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉล่ีย (Mean) และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) แลว้
น ำไปเทียบกบัเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยค่ำเฉล่ีย  โดยใช้คุณสมบติัควำมต่อเน่ืองของคะแนนเป็นแบบกำรวิเครำะห์ค่ำ
มชัฌิมเลขคณิต (ค่ำเฉล่ีย) โดยมีหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณ์จดัระดบัของตวัแปรดำ้นต่ำง ๆ ดงัน้ี 

ควำมกวำ้งของขอ้มูลในแต่ละชั้น   =  
(คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่ำสุด)

จ ำนวนชั้น
 

 2. สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชใ้นกำรทดสอบสมมติฐำนของควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวั
แปรท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ  
  สถิติ t-Test ในกำรศึกษำคร้ังน้ีใชก้ำรทดสอบ t-Test ระหวำ่งตวัแปรเพศ กบัตวัแปรพฤติกรรมในกำรลด
กำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว 
  สถิติ F-Test (One-way ANOVA) ในกำรศึกษำคร้ังน้ีใชก้ำรทดสอบ F-Test ระหวำ่งตวัแปรอำย ุระดบั
กำรศึกษำสูงสุด อำชีพ รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะท่ีอยูอ่ำศยั กำรเดินทำงไปสถำนท่ีจบัจ่ำยซ้ือสินคำ้ และสถำนท่ีจบัจ่ำย
ซ้ือสินคำ้ไปบ่อยท่ีสุด กบัตวัแปรตำม คือ พฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว 
  ค่ำสัมประสิทธ์สหพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) เป็นสถิติท่ีใชห้ำควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ กำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ขยะถุงพลำสติกหูห้ิว ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั
ถุงพลำสติกหูห้ิว ควำมตระหนกัดำ้นปัญหำขยะถุงพลำสติกหูห้ิว และควำมคิดเห็นต่อนโยบำยภำครัฐ กบัตวัแปรตำม คือ 
พฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว 
  ระดบัควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตำม มีเกณฑด์งัน้ี (Hinkle D. E. & Stephen G. J., 
1998: 118)  
   0.90 - 1.00 มีควำมสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงมำก 
   0.70 - 0.90 มีควำมสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง 
   0.50 - 0.70 มีควำมสมัพนัธ์กนัในระดบัปำนกลำง 
   0.30 - 0.50 มีควำมสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ำ 
   0.00 - 0.30 มีควำมสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ำมำก 

 
ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 กำรศึกษำเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร : 
ศึกษำกรณีเขตหว้ยขวำง ผูศึ้กษำสรุปผลกำรศึกษำตำมวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. ผลกำรศึกษำเชิงพรรณนำ 
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 1) กำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกับสถำนกำรณ์ขยะถุงพลำสติกหูห้ิว คะแนนเฉล่ีย กำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำร
เก่ียวกับสถำนกำรณ์ขยะถุงพลำสติกหูห้ิว คิดเป็น 0.67 คะแนน ซ่ึงถือได้ว่ำมีกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรฯ อยู่ในระดับ 
ปำนกลำง 
 2) ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัถุงพลำสติกหูห้ิว คะแนนเฉล่ียควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัถุงพลำสติกหูห้ิว คิดเป็น 
0.74 คะแนน ซ่ึงถือไดว้ำ่มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจฯ อยูใ่นระดบัสูง  
 3) ควำมตระหนกัดำ้นปัญหำขยะถุงพลำสติกหูห้ิว คะแนนเฉล่ียควำมตระหนกัดำ้นปัญหำขยะถุงพลำสติกหูห้ิว 
คิดเป็น 4.11 คะแนน ซ่ึงถือไดว้ำ่มีควำมตระหนกัดำ้นปัญหำขยะถุงพลำสติกหูห้ิว อยูใ่นระดบัสูง  

 4) ควำมคิดเห็นต่อนโยบำยภำครัฐ 
  1) ควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรเก็บภำษีหรือค่ำธรรมเนียมกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว โดยคะแนนเฉล่ียรวม
ควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรเก็บภำษีหรือค่ำธรรมเนียมกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว คิดเป็น 3.77 คะแนน ถือไดว้ำ่มีควำมเห็นดว้ย
ต่อมำตรกำรฯ ในระดบัสูง  
  2) ควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรห้ำมใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว โดยคะแนนเฉล่ียรวมควำมคิดเห็นต่อมำตรกำร
หำ้มใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว คิดเป็น 3.67 คะแนน ซ่ึงถือไดว้ำ่มีควำมเห็นดว้ยต่อมำตรกำรฯ ในระดบัสูง 
  3) ควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรสมคัรใจ (กำรรณรงค์ลดกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิว) โดยคะแนนเฉล่ีย
ควำมเห็นต่อมำตรกำรสมคัรใจ (กำรรณรงคล์ดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว) คิดเป็น 3.92 คะแนน ซ่ึงถือไดว้ำ่มีควำมเห็นดว้ยต่อ
มำตรกำรฯ ในระดบัสูง 
 5) พฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว โดยคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว คิด
เป็น 1.87 คะแนน ซ่ึงถือไดว้ำ่มีพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวอยูใ่นระดบัปำนกลำง  
 6) สำเหตุท่ียงัใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวอยูใ่นชีวิตประจ ำวนั ผลกำรศึกษำพบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นวำ่
สำเหตุท่ียงัใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวอยูใ่นชีวติประจ ำวนั โดยเรียงล ำดบัเหตุผล ท่ีมีผูเ้ลือกตอบจำกมำกท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 1) 
ห้ำงสรรพสินคำ้ ร้ำนสะดวกซ้ือ ร้ำนคำ้ต่ำง ๆ ยงัให้ถุงพลำสติกหูห้ิวเม่ือไปซ้ือสินคำ้ 2) สำมำรถหำไดง่้ำย สะดวกสบำย 
ตอบสนองต่อกำรใชง้ำนในชีวติประจ ำวนั 3) ยงัไม่มีวสัดุท่ีสำมำรถใชท้ดแทนถุงพลำสติกไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 4) ยงัไม่
มีกำรห้ำมกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวอยำ่งจริงจงั 5) ยงัไม่มีกำรเก็บภำษีหรือค่ำธรรมเนียมกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว 6) ยงัไม่มี
กำรรณรงคใ์หล้ดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวอยำ่งเป็นรูปธรรม 7) ยงัไม่เห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกปัญหำขยะถุงพลำสติกหู
ห้ิว 
2. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน กำรวิเครำะห์ขอ้มูลปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิว จำกกำร
ทดสอบสมมติฐำนกำรวจิยัพบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ช่วงอำย ุระดบักำรศึกษำ รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ลกัษณะท่ีอยู่อำศัย กำรเดินทำงไปสถำนท่ีจับจ่ำยซ้ือสินคำ้ และสถำนท่ีจับจ่ำยซ้ือสินคำ้ท่ีไปบ่อยท่ีสุด แตกต่ำงกัน มี
พฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติ ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 รวมถึงปัจจยัควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เร่ืองพลำสติกและถุงพลำสติกหูห้ิว ไม่มีควำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว อยำ่งมีนยัส ำคญัทำง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
 ในส่วนของปัจจยัอำชีพท่ีแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว แตกต่ำงกนัทำงสถิติ ท่ีระดบั
นยัส ำคญั 0.05 รวมถึงปัจจยักำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ ขยะถุงพลำสติกหูห้ิว ควำมตระหนกัดำ้นปัญหำ
ขยะถุงพลำสติกหูห้ิว ควำมคิดเห็นต่อนโยบำยของรัฐเก่ียวกับกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิว (มำตรกำรเก็บภำษีหรือ
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิว มำตรกำรห้ำมใช้ถุงพลำสติกหูห้ิว และมำตรกำรสมคัรใจ) มีควำมสัมพนัธ์กับ
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พฤติกรรมในกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิวอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงสำมำรถสรุปผลกำรทดสอบ
สมมติฐำนกำรวจิยั ไดต้ำมตำรำง ดงัน้ี 
ตาราง 1 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวจิยั 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช ้

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

ยอมรับ 

พฤติกรรมในการลด 
การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

1. เพศ 
2. ช่วงอาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6. ลักษณะที่อยู่อาศยั 
7. การเดินทางไปสถานท่ีจับจ่ายซื้อ

สินค้า 
8. สถานท่ีจับจ่ายซื้อสินค้าท่ีไปบ่อย

ที่สุด 
9. การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

สถานการณ์ขยะถุงพลาสติกหูหิ้ว 
10. ความรู้ความเข้าใจเรื่องพลาสติก

และถุงพลาสติกหูหิ้ว 
11. ความตระหนักด้านปญัหาขยะ

ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
12. ความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐ

เกี่ยวกบัการลดการใช้ถุงพลาสติกหู
หิ้ว 
12.1  มาตรการเก็บภาษีหรือ

ค่าธรรมเนียมการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

12.2 มาตรการห้ามใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

12.3 มาตรการสมัครใจ  
(การรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว) 

t – test 
F – test 
F – test 
F – test 
F – test 
F – test 
F – test 

 
F – test 

 
Pearson’s Correlation 

Coefficient 
Pearson’s Correlation 

Coefficient 
Pearson’s Correlation 

Coefficient 
 
 
 

Pearson’s Correlation 
Coefficient 

 
Pearson’s Correlation 

Coefficient 
Pearson’s Correlation 

Coefficient 
 

 (P = 0.47) 
 (P = 0.13) 
 (P = 0.32) 
 (P = 0.00) 
 (P = 0.37) 
 (P = 0.38) 
 (P = 0.78) 

 

 (P = 0.17) 
 

 (P = 0.00) 
 

 (P = 0.27) 
 

 (P = 0.00) 
 
 
 
 

 (P = 0.00) 
 
 

 (P = 0.00) 
 

 (P = 0.00) 

 

 
อภิปรายผล 
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1. ปัจจยัอำชีพท่ีแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวแตกต่ำงกนั 
 โดยอำชีพนักเรียน/นักศึกษำ มีพฤติกรรมในกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิวแตกต่ำงกับอำชีพรับรำชกำรฯ 
พนกังำนเอกชน แม่บำ้น/พ่อบำ้น/ว่ำงงำนฯ และธุรกิจส่วนตวัฯ ทั้งน้ี เน่ืองจำกสถำบนักำรศึกษำต่ำง ๆ มีกำรจดัโครงกำร
ส่งเสริมกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว กำรน ำถุงพลำสติกหูห้ิวท่ีมีสภำพใหม่กลบัมำใชซ้ ้ ำ กำรส่งเสริมกำรใชถุ้งผำ้ กำรห้ำม
ใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวในร้ำนคำ้ภำยในสถำบนักำรศึกษำ กำรส่งเสริมกำรลดพลำสติกอ่ืน ๆ เช่น โฟมบรรจุอำหำร หลอด
พลำสติก แกว้น ้ ำพลำสติกชนิดใชค้ร้ังเดียว รวมถึงกำรส่งเสริมใหบุ้คลำกร นกัศึกษำ มีควำมรู้ ควำมตระหนกัและเห็นคุณค่ำ
ในกำรใชท้รัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดำ้นอำชีพรับรำชกำรฯ มีพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวแตกต่ำง
กบัอำชีพพนักงำนเอกชน และรับจำ้ง ทั้งน้ีอำจมีผลมำจำกคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2561 เห็นชอบให้
หน่วยงำนภำครัฐทุกแห่งด ำเนินโครงกำร “ท ำควำมดีดว้ยหัวใจ ลดภยัส่ิงแวดลอ้ม” เพ่ือขบัเคล่ือน กำรด ำเนินกิจกรรมกำร
ลดปริมำณขยะมูลฝอย ถุงพลำสติกหูห้ิว และโฟมบรรจุอำหำรในหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน โดยให้น ำผลกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ ไปพิจำรณำควำมเหมำะสมเพ่ือก ำหนดเป็นตวัช้ีวดัเพ่ิมเติมในกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรประจ ำปี
ของหวัหนำ้หน่วยงำนภำครัฐดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมให้กำรขบัเคล่ือนโครงกำรฯ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอยำ่งเป็น
รูปธรรมต่อไป 
2. ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ขยะถุงพลำสติกหูห้ิวกบัพฤติกรรมในกำรลดกำรใช้
ถุงพลำสติกหูห้ิว  
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ขยะถุงพลำสติกหูห้ิว และพฤติกรรมในกำรลด
กำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวมีควำมสัมพนัธ์กนั ในทิศทำงบวก ระดบัต ่ำ (ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ = 0.394) อยำ่งมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงวำ่ เม่ือประชำชนไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ขยะถุงพลำสติกหูห้ิว จะมีพฤติกรรม
ในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว 
3. ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งควำมรู้ควำมเขำ้ใจเร่ืองพลำสติกและถุงพลำสติกหูห้ิวกบัพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหู
ห้ิว  
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเร่ืองพลำสติกและถุงพลำสติกหูห้ิว และพฤติกรรมในกำรลดกำรใช้
ถุงพลำสติกหูห้ิวไม่มีควำมสมัพนัธ์กนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ท่ีระดบั 0.01 แสดงวำ่ เม่ือประชำชนท่ีมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เร่ืองพลำสติกและถุงพลำสติกหูห้ิว อำจจะไม่มีพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว 
4. ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งควำมตระหนกัดำ้นปัญหำขยะถุงพลำสติกหูห้ิวกบัพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว  
 ผลกำรศึกษำพบวำ่ ควำมตระหนกัดำ้นปัญหำขยะถุงพลำสติกหูห้ิวและพฤติกรรมในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหู
ห้ิว มีควำมสัมพนัธ์กนัในทิศทำงบวก ระดบัปำนกลำง (ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ = 0.478) อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดับ 0.01 แสดงว่ำ เม่ือประชำชนมีควำมตระหนักด้ำนปัญหำขยะถุงพลำสติกหูห้ิว จะมีพฤติกรรมในกำรลดกำรใช้
ถุงพลำสติกหูห้ิว 
5. ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมคิดเห็นต่อนโยบำยภำครัฐในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวกบัพฤติกรรมในกำรลดกำรใช้
ถุงพลำสติกหูห้ิว 
 1) ควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรเก็บภำษีหรือค่ำธรรมเนียมกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว ผลกำรศึกษำ พบวำ่ ควำมคิดเห็นท่ี
มีต่อมำตรกำรเก็บภำษีหรือค่ำธรรมเนียมกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิวและพฤติกรรมในกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิวมี
ควำมสัมพนัธ์กนั ในทิศทำงบวก ระดบัปำนกลำง (ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ = 0.488) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 
0.01  
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 2) ควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรห้ำมใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมคิดเห็นท่ีมีต่อมำตรกำรห้ำมใช้
ถุงพลำสติกหูห้ิว และพฤติกรรมในกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิวมีควำมสัมพนัธ์กัน ในทิศทำงบวก ระดับต ่ำ (ค่ำ
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ = 0.317) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01   
 3) ควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรสมคัรใจ (กำรรณรงคล์ดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว) ผลกำรศึกษำ พบวำ่ ควำมคิดเห็นท่ีมี
ต่อมำตรกำรสมัครใจ (กำรรณรงค์ลดกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิว) และพฤติกรรมในกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิวมี
ควำมสมัพนัธ์กนั ในทิศทำงบวก ระดบัต ่ำ (ค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ = 0.393) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01  
 แสดงวำ่ เม่ือประชำชนเห็นดว้ยกบัมำตรกำรทั้ง 3 มำตรกำร จะมีพฤติกรรม ในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว 
 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ และการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
 จำกกำรศึกษำในงำนวิจัยคร้ังน้ีพบว่ำ ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกของประชำชนใน
กรุงเทพมหำนคร : ศึกษำกรณีเขตหว้ยขวำง ไดแ้ก่ อำชีพ กำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ขยะถุงพลำสติกหูห้ิว 
ควำมตระหนกัดำ้นปัญหำขยะถุงพลำสติกหูห้ิว และควำมคิดเห็นต่อนโยบำยภำครัฐในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว จึงมี
ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 1. ดำ้นกำรได้รับขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ขยะถุงพลำสติกหูห้ิว และควำมตระหนักดำ้นปัญหำขยะ
ถุงพลำสติกหูห้ิว กำรส่ือสำรสำธำรณะถือเป็นหน่ึงในมำตรกำรทำงสงัคมท่ีจ ำเป็นในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว ซ่ึงตอ้ง
เร่ิมตน้จำกกำรส่ือสำรเพ่ือให้ประชำชนมีควำมตระหนกัในปัญหำกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว โดยมีกำรส่ือสำรเพ่ือให้เห็นว่ำ 
ปัญหำขยะถุงพลำสติกส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมกำรบริโภคในปัจจุบนัอยำ่งไร ประชำชนทุกคนตอ้งมีส่วน
ร่วมในกำรแกไ้ข หำกมีกำรออกแบบแนวทำงกำรส่ือสำรในกำรร่วมผลกัดนัประเด็นหรือมำตรกำรสนับสนุนในทิศทำงท่ี
ชดัเจนก็จะเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  
 กระบวนกำรส่ือสำรสำธำรณะในกำรลดกำรใชข้ยะถุงพลำสติกควรมีจดัท ำกำรส่ือสำรสำธำรณะท่ีเนน้กำรส่ือสำร
กำรรณรงค ์(Social Campaign) เพ่ือมุ่งระดมกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในสังคมให้ร่วมมือกนัปรับปรุงสังคมให้ดีข้ึนจำก
กำรลดกำรใชถุ้งพลำสติก 
 2. ดำ้นนโยบำยภำครัฐในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว จำกกำรศึกษำพบวำ่ จำกประสบกำรณ์ของประเทศต่ำง ๆ 
กำรด ำเนินมำตรกำรทำงกฎหมำย (มำตรกำรเก็บภำษีหรือค่ำธรรมเนียมกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิว และมำตรกำรห้ำมใช้
ถุงพลำสติกหูห้ิว) จะประสบผลส ำเร็จในกำรลดปริมำณกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวลงไดม้ำกกว่ำมำตรกำรสมคัรใจ แต่เม่ือ
ระยะเวลำผำ่นไปประสิทธิภำพจำกมำตรกำรทำงกฎหมำยจะลดลง อีกทั้งกำรด ำเนินมำตรกำรทำงกฎหมำยของประเทศไทย
มีขั้นตอนและกระบวนกำรท่ีค่อนขำ้งยำวนำน ดงันั้น กำรด ำเนินมำตรกำรส ำหรับประเทศไทยควรด ำเนินกำรควบคู่กนัไป
ทั้ง 2 รูปแบบ โดยก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยำว (วรำงคณำ ศรนิล, 2555: 104 - 105) โดย
สอดคลอ้งกำรผลกำรวจิยั ซ่ึงพบวำ่ประชำชนเห็นดว้ยกบัมำตรกำรต่ำง ๆ ไดแ้ก่ มำตรกำรเก็บภำษีหรือค่ำธรรมเนียมกำรใช้
ถุงพลำสติกหูห้ิว มำตรกำรหำ้มใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว และมำตรกำรสมคัรใจ (กำรรณรงคล์ดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว) ผูว้ิจยัจึง
ขอเสนอแนวทำงส ำหรับ กำรด ำเนินงำนใหก้บัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  1) มำตรกำรระยะสั้น 
  ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในระยะสั้ นต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินมำตรกำรสมัครใจโดยต้อง
ด ำเนินกำรให้มีควำมเขม้ข้นข้ึน ควรจัดให้มีกำรด ำเนินโครงกำรน ำร่องและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยเลือก
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ด ำเนินกำรในแหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคญัก่อน นอกจำกน้ี กำรด ำเนินกำรตำม Roadmap กำรจดักำรขยะพลำสติก (พ.ศ. 2561 – 
2573) ท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะมีกำรหำ้มใชพ้ลำสติก จ ำนวน 7 ชนิดดว้ยกนั ไดแ้ก่ ภำยใน ปี 2562 จะเลิกใชพ้ลำสติกหุม้ฝำขวดน ้ ำ
ด่ืม (cap seal) ผลิตภณัฑพ์ลำสติกท่ีมีส่วนผสมสำรประเภทออ็กโซ่ (oxo) ไมโครบีดจำกพลำสติก (Microbead) และภำยในปี 
2565 จะเลิกใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวขนำดควำมหนำ < 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอำหำร แกว้น ้ ำพลำสติก (แบบบำงใชค้ร้ัง
เดียว) และหลอดพลำสติก หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง มีกำรประชำสัมพนัธ์ส่ือสำรให้ประชำชนได้รับทรำบอย่ำง
กวำ้งขวำง ล่วงหนำ้อย่ำงน้อย 1 ปี ให้ประชำชนสำมำรถวำงแผน เตรียมตวัและปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกำรด ำเนินชีวิต 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำม Roadmap กำรจดักำรขยะพลำสติก เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได ้
  ทั้งน้ี หน่วยงำนภำครัฐควรร่วมมือกบัหน่วยงำนภำคเอกชน ไดแ้ก่ ห้ำงสรรพสินคำ้ร้ำนคำ้สะดวกซ้ือ
และร้ำนคำ้ทัว่ไปอ่ืน ๆ ในกำรส่งเสริมและสนบัสนุนใหภ้ำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว
ของประชำชน โดยอำจส่งเสริมใหภ้ำคเอกชนจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำย มีกำรแจกแตม้สะสมคะแนนกรณีท่ีลูกคำ้ปฏิเสธ
กำรรับถุงพลำสติกหูห้ิว หรือให้มีกำรงดกำรแจกถุงพลำสติกหูห้ิวตำมห้วงเวลำต่ำง ๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชำชนเกิด
ควำมเคยชินในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว จนกลำยเป็นพฤติกรรมติดตวัในกำรปฏิเสธถุงพลำสติกหูห้ิวต่อไป 
  2) มำตรกำรระยะยำว 
  เพื่อให้บรรลุผลส ำเร็จในกำรลดปริมำณกำรใช้ถุงพลำสติกในภำพรวมของประเทศในระยะยำว 
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมสรรพสำมิต กรมสรรพำกร รวมถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีกำรด ำเนินมำตรกำร
เก็บภำษีหรือค่ำธรรมเนียมกำรใชถุ้งพลำสติกจำกผูบ้ริโภค ซ่ึงควรมีกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมในอตัรำเดียวกนัทุกขนำด โดย
จำกผลกำรวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวำ่ ค่ำเฉล่ียของประชำชนยนิดีท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมประมำณ 1 บำท เพ่ือให้ไดใ้ชถุ้งพลำสติก
ตำมปกติ ดงันั้นกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมเพ่ือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว ควรก ำหนดให้ค่ำธรรมเนียมมี
อตัรำสูงกวำ่ค่ำเฉล่ีย เพ่ือเป็นกำรลดแรงจูงใจในกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว ท ำให้ประชำชนเกิดควำมตระหนกัและเป็นกำร
สร้ำงจิตส ำนึก มีกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมีกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวในชีวติประจ ำวนั
อยำ่งเป็นรูปธรรม 
  นอกจำกน้ีภำครัฐควรออกมำตรกำรในกำรส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีกำรใชว้สัดุทดแทน  โดยอำจใช้
มำตรกำรทำงภำษีเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผูผ้ลิตหันมำผลิตสินคำ้จำกวสัดุทดแทนมำกยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นทำงเลือกให้แก่
ผูบ้ริโภค โดยไม่เป็นกำรเพ่ิมภำระใหก้บัประชำชน 
  3) มำตรกำรทำงกฎหมำย 
  ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมำยในกำรลดปริมำณกำรผลิตและกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิวโดยตรง 
ส่งผลให้ไม่มีแนวทำงหลกัในกำรลดปริมำณกำรผลิตและกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว โดยตรง ซ่ึงต่ำงกบัในบำงประเทศท่ีมี
กฎหมำยในกำรลดปริมำณกำรผลิตและกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิวโดยตรงและเป็นรูปธรรม โดยในปัจจุบันยงัไม่พบว่ำมี
กฎหมำยไทยฉบับใดรองรับมำตรกำรเก่ียวกับกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกหูห้ิว ดังนั้น หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องจึงควรให้
ควำมส ำคญัและเร่งผลกัดนัใหมี้กำรออกกฎหมำยรองรับมำตรกำรในกำรลดกำรใชถุ้งพลำสติกหูห้ิว รวมถึงพลำสติกชนิดใช้
คร้ังเดียวอ่ืน ๆ ข้ึนมำบงัคบัใชโ้ดยเฉพำะ 
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