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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับ 
ไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเล ความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติก 
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารทะเลและทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติกที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารทะเล โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 คน เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมและทดสอบความตรงของเน้ือหาและความน่าเช่ือถือด้วยวิธีของ 
ครอนบาร์คกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน ได้ระดับความเช่ือมั่น 0.873 ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 
 1) การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้พลาสติก
ของผู้บริโภค และการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารทะเลมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยมาก 
 2) ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้พลาสติกของ
ผู้บริโภค และความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเล 
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3) ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสมัพันธ์กับกับพฤติกรรมการเลอืกใช้พลาสติก 
ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยมาก และทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลท่ีมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this quantitative research were to study the relationship 
between 1) media exposure towards micro-plastics and seafood buying behavior  
2) knowledge towards micro-plastics and seafood buying behavior and 3) attitude 
towards micro-plastics and seafood buying behavior. 
 The research tool was questionnaires to collect data from 400 samples.  
The content validity and reliability were tested with 40 samples using Cronbach’s 
method with a confidence level of 0.873. 
 The results of the study were; 
 1) Media exposure towards micro-plastics has relationship with plastic 
selection behavior of consumers. Media exposure towards micro-plastics has very 
less relationship with seafood consumption behavior. 
 2) Knowledge towards micro-plastics has relationship with plastic selection 
behavior of consumers. Knowledge towards micro-plastics has significant relationship 
with seafood consumption behavior at 0.05. 
 3) Attitude towards micro-plastics has very less relationship with plastic 
selection behavior of consumers. Attitude towards micro-plastics has less relationship 
with seafood consumption behavior. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสาํคญัของปัญหา 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้พลาสติกกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งพลาสติกมคีวามสะดวกสบาย
ต่อการดํารงชีวิตเป็นอย่างมาก การใช้พลาสติกกันอย่างแพร่หลายน้ันทาํให้เกิดการสะสมของพลาสติก
ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ขยะพลาสติกร้อยละ 9 ถูกนําไปรีไซเคิล ร้อยละ 12 ถูกนําไปเผา ซึ่งก่อให ้
เกิดมลพิษทางอากาศ ที่เหลอือีกร้อยละ 79 ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมและเข้าข่ายใยอาหารในระบบ
นิเวศ การปนเป้ือนไมโครพลาสติกในอาหารทะเลและในร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งที่หน่วยงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศอย่างออสเตรียให้ความสําคัญกับไมโครพลาสติกโดยการนําอุจจาระจาก 
ผู้ร่วมทดลองจาํนวน 8 คน จาก 8 ประเทศ เช่น ออสเตรีย อิตาลี รัสเซยี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร 
โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ โดยแต่ละคนรับประทานอาหารประจําแบบปกติ พบว่า 
ในอุจจาระของผู้ร่วมทดลองมกีารปนเป้ือนของสารไมโครพลาสติกหมดทกุราย (สุชนา ชวนิชย์, 2562)  
 ก่อนหน้าน้ีมีการรายงานข่าวว่า ปัจจุบันมนุษย์กําลังรับประทานอาหารท่ีมีส่วนผสมของ 
ไมโครพลาสติกปนเป้ือนกว่า 5 กรัมต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 21 กรัมต่อเดือน และรวมกว่า 25 กรัม
ต่อปี แม้ว่าจะมีปัจจัยอ่ืน ๆ เข้ามาทําให้ตัวเลขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่จากรายงานจาก
มหาวิทยาลัยนิวคาลเซิล ประเทศออสเตรเลีย พบว่า มนุษย์บริโภคอาหารที่ปนเป้ือนไมโครพลาสติก
จากอาหาร เคร่ืองด่ืม และรวมไปทั้งอากาศ ประมาณ 2,000 หน่วยต่อปี หรือมีไมโครพลาสติกอยู่ใน
กะเพาะอาหารของมนุษย์มากกว่า 10,000 ช้ิน (สุชนา ชวนิชย์, 2562)  
 เศษไมโครพลาสติกที่อยู่บนบกหรืออยู่บนพ้ืนผิวโลกสามารถย่อยสลายได้เน่ืองจากบนบก 
มีอุณหภูมิที่สูงและมีแบคทีเรยีที่สามารถช่วยย่อยสลายไมโครพลาสติกได้ และมีระยะเวลามาก
เพียงพอต่อการย่อยสลาย แต่ไมโครพลาสติกที่อยู่ในนํ้าไม่สามารถย่อยสลายได้เน่ืองจากในนํ้าไม่มี
อุณหภูมิที่สูงพอที่จะย่อยสลายได้ อีกทั้งในนํ้าไม่มีแบคทีเรียที่สามารถช่วยย่อยสลายไมโครพลาสติกได้ 
พลาสติกที่โดนแสงแดดสามารถแตกตัวออกมาเป็นช้ินไมโครพลาสติกเลก็ ๆ จนมีขนาดเล็กที่มนุษย์
เรียกว่า ไมโครพลาสติก ซึ่งมขีนาดเล็กมากกว่าที่สายตาของมนุษย์จะสามารถมองเห็นได้ ปัญหาของ 
ไมโครพลาสติกที่เกิดขึ้นคือเมื่อไมโครพลาสติกลงสู่แม่นํ้า ทะเล ซึ่งมีผลทําให้ระบบนิเวศและสามารถ
เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารผ่านสัตว์ทะเลก่อนที่ไมโครพลาสติกจะเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์  
(สุชนา ชวนิชย์, 2562)  
  ไมโครพลาสติก คือ ช้ินส่วนของพลาสติกที่มีขนาดเล็กเทยีบเท่ากับไวรัส หรือมีขนาดเพียง  
1 นาโนเมตร ถึง 0.05 มลิลิเมตร ซึ่งไมส่ามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ปี พ.ศ. 2533 สนิค้าประเภท
เครืองใช้ส่วนตัวและเคร่ืองสําอางมีการนําไมโครบีดส์ผสมในสินค้าดังกล่าว เช่น ผลิตภัณฑ์ขัดผิว 
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ผลิตภัณฑ์ยาสฟัีน และผลิตภัณฑ์เสริมความงามประเภทเคร่ืองสําอาง เมื่อมนุษย์ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ซึ่งมีส่วนผสมของไมโครบีดส์ ไมโครบีดส์ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ในขณะน้ันทําให้ไมโครบีดส์ 
กระจายไปตามท่อระบายนํ้า และลงสู่แม่นํ้า ลําธาร  
 นอกจากไมโครพลาสติกที่พบในพลาสติกแล้ว ไมโครพลาสติกยังถูกพบในผลิตภัณฑ์ชนิด 
อ่ืน ๆ อีก เช่น เคร่ืองนุ่มห่มที่มีส่วนผสมของใยผ้า รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการประมง เมื่อม ี
การใช้อุปกรณ์ทําการประมงในระยะเวลาที่มากพอต่อการสลายไมโครพลาสติกลงสู่นํ้า  
ไมโครพลาสติกจึงสามารถเข้าสู่ระบบนิเวศทางทะเลได้อีก 1 ช่องทาง 
  ทั้งน้ี "เม็ดพลาสติกต้ังต้น" เหล่าน้ีถูกผลิตมาใช้ในสินค้าต่าง ๆ นานกว่า 40 ปีแล้ว  
“ไอยูซีเอ็น” องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources: IUCN) เปิดเผยรายงานวิจัยเมื่อปี 2560 
เก่ียวกับปริมาณปนเป้ือนของ “เม็ดพลาสติกต้ังต้น” ในทะเลและแม่นํ้าทั่วโลก ปรากฏว่าพบใน
รูปแบบของขยะประมาณ 0.8-2.5 ล้านตันต่อปี น่ีคือปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์กําลังเป็นห่วงว่า  
หากปล่อยให้มนุษย์ทั่วโลกผลติและใช้จํานวนมาก ๆ และปล่อยให้ทิ้งปนเป้ือนในแม่นํ้าและทะเล 
หรือแหล่งนํ้าธรรมชาติจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ เมื่อมนุษย์นํานํ้าจากธรรมชาติมาด่ืมกินหรือใช้ใน
ครัวเรือน เม็ดสครับหรือไมโครบีดส์ก็ผสมปนเปเข้าไปในร่างกายของพวกเรา หากร่างกายไม่สามารถ
ขจัดออกไปได้ก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติในอวัยวะต่าง ๆ (“ขยะจิ๋ว 
"ไมโครพลาสติก" พิษร้ายอย่ามองข้าม!”, 2562) 
 ไมโครพลาสติก ปัญหาทีม่นุษย์ไม่สามารถน่ิงนอนใจได้เพราะไมโครพลาสติกเป็นอันตราย 
ที่มนุษย์ไม่ได้ให้ความสําคัญ การวิจัยผลกระทบจากไมโครพลาสติกต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นงานวิจัย
เก่ียวกับพลาสติกในอาหารทะเลและพฤติกรรมการรับประทานอาหารทะเลของอาสาสมัครจํานวน 
2,000 คน แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกทําวิจัยที่เมือง Semarang ซึ่งเป็นเมืองใกล้กับ
ทะเล และมีประชากรอาศัยอยู่ราว 1.7 ล้านคน อีกทั้งเมอืง Semarang เป็นเมืองที่พบว่าประชาชน 
มีการบริโภคอาหารทะเลสูง เป้าหมายการวิจัยคือ ทําความเข้าใจผลกระทบของไมโครพลาสติก และ
หามาตรการความปลอดภัยเมื่อมนุษย์รับประทานอาหารทะเล (“พบหลกัฐานขยะพลาสติกเข้าสู่
ทางเดินอาหารมนุษย์”, 2561)  
  หากไมโครพลาสติกสามารถเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ ทาํให้เกิดการสะสมของ 
สารไมโครพลาสติก และร่างกายไม่สามารถย่อยสลายหรือกําจัดสารไมโครพลาสติกออกมาได้ทั้งหมด  
แม้มนุษย์จะมกีารขับถ่ายเพ่ือเอสิ่งต่าง ๆ ออกจากร่างกาย แต่การขับถ่ายก็ไม่สามารถทําให ้
สารไมโครพลาสติกที่อยู่ในร่างกายออกมาได้เช่นกัน  นอกจากน้ีสาร BPA หรือ บิสฟีนอลเอ สามารถ
เข้าไปรบกวนการทํางานของระบบภายในร่างกายของมนุษย์และรบกวนการทํางานของฮอร์โมน 
เอสโทเจนอีกด้วย (ชุติมา ซุ้นเจริญ, 2562) 
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 ปลาทะเลซึ่งอาศัยอยู่ในจุดลกึของมหาสมุทรต้องอาศัยการออกหากินบริเวณของผิวนํ้า  
ซึ่งเป็นบริเวณท่ีนํ้ามีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติก ดังน้ันปลาทะเลก็ได้รับสารไมโครพลาสติกเข้าไป 
เมื่อปลาทะเลได้รับสารไมโครพลาสติกเข้าไปในร่างกาย ทําให้มนุษย์ที่บริโภคอาหารทะเลได้รับ 
สารไมโครพลาสติกที่มาจากอาหารทะเลเข้าสู่ร่างกายโดยตรง และสิ่งเหลา่น้ีเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ (ทักษิณา ข่ายแก้ว, 2562) 
 ปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับไมโครพลาสติกมหีลากหลายช่องทางการสื่อสาร 
เช่น การสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสารมวลชนในรปูแบบของโทรทัศน์ เช่น ไทยรัฐ ไทยพีบีเอส 
และสํานักข่าวต่าง ๆ รวมไปถึงสื่อสารผ่านทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เช่น ศูนย์ปฏิบัติการ
อุทยานแห่งชาติทางทะเลท่ี 4 จังหวัดตราด ซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้ด้านทะเล โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือ
ปัญหาที่เกิดขึน้กับสัตว์ทะเลที่มาจากขยะ และขยะที่อยู่ในทะเล เพ่ือใหป้ระชาชนได้ตระหนึกถึง
ความสําคัญของการใช้พลาสติกและไม่ทิ้งขยะพลาสติกในทะเล อีกทั้งยังมีช่องทางอินสตาแกรม ไลน์ 
และทวิตเตอร์ ให้ประชาชนติดตามข่าวสาร นอกจากน้ียังมีในรูปแบบของเว็บไซต์สําหรับให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับไมโครพลาสติกปนเป้ือนในอาหารทะเลใหผู้้บริโภคได้เปิดรับข้อมูลข่าวสารได้ด้วย
ตนเอง เช่น www.dailynews.co.th, www.thairath.co.th เป็นต้น  

จากการรายงานข่าวไทยรัฐออนไลน์ พบไมโครพลาสติกในท้องปลาทูไทยเฉลี่ยตัวละ78 ช้ิน 
พบว่า ปลาทูขนาดนํ้าหนักเฉลี่ย 66.53 กรัม ความยาวมาตรฐานเฉลี่ย 17.46 เซนติเมตร มีไมโคร 
พลาสติกในกระเพาะของปลาทูเฉลี่ย 78.04 ช้ินต่อตัว ประกอบไปด้วยลักษณะที่เป็นเส้นใย แท่งสีดํา 
และพลาสติกในท้องปลาทูมาจากถุงพลาสติกจากใต้ทะเล ถุงกร่อนแตกตัวเป็นไมโครพลาสติก ลอยขึ้น
ไปอยู่ในนํ้า ตราบใดที่ถุงยังอยู่เศษพลาสติกก็หลุดออกมาเรื่อย ๆ ดังน้ัน การเก็บขยะทะเลจึงเป็น 
ส่วนช่วยลดไมโครพลาสติกโดยตรง ปลาทูกินแพลงก์ตอนในนํ้าก็กินไมโครพลาสติกเข้าไปด้วย จากน้ัน
ก็ไปอยู่ในท้อง บางส่วนสลายตัวกลายเป็นนาโนพลาสติกเข้าสู่กระแสเลอืดและเน้ือเย่ือปลาได้ เรากิน
สัตว์นํ้าเหล่าน้ีเข้าไปก็อาจเป็นสาเหตุเสี่ยงต่อหลายโรค ตามท่ีองค์การอนามัยโลกเคยเตือนไว้  
 นอกจากน้ี สื่อโทรทัศน์และสาํนักข่าวออนไลน์ได้มีการนําเสนอข่าวเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ 
ไมโครพลาสติก และการลดใช้พลาสติก ยกตัวอย่างเช่น แฟนเพจ ReReef เผยแพร่การศึกษา 
ไมโครพลาสติกในปลาทู ของศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ จ.ตรัง บริเวณเขตพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม, Thai PBS รายงาน นักวิชาการแนะใช้ "ถงุชากระดาษ" เลี่ยง 
ไมโครพลาสติกในน้ําชา, Thai PBS รายงาน อาหารเป้ือนพลาสติก นอกจากสื่อโทรทศัน์และ 
สํานักข่าวออนไลน์มีการนําเสนอข้อมูลผ่านทวิตเตอร์ เป็นช่องทางการสื่อสารของสํานักข่าว และ 
แฮชแท๊กไมโครพลาสติกมีการถูกพูดถึงอยู่เป็นจํานวนมาก 
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ภาพที่ 1.1: ไมโครพลาสติก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ทําอย่างไรเมื่อหอยปนเป้ือน #ไมโครพลาสติก : หลงังานวิจัยพบไมโครพลาสติกในหอย 2 ฝา  
       คุณนุ่น บุศย์สิรินทร ์และ คุณกัน รุ่งโรจน์ จะพาไปดูวิธีลดความเส่ียงก่อนนํามารับประทาน.   
       (2562).  สืบค้นจาก https://twitter.com/thaipbs/status/1189534836358287360.  
 
 ดังที่กล่าวไว้ สารปนเป้ือนไมโครพลาสติกทีป่นเป้ือนอยู่ในอาหารทะเลน้ันมีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและก่อให้เกิดการตกค้างในร่างกายของมนุษย์ ถึงแม้ว่ายังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่า  
ไมโครพลาสติกจะสามารถสง่ผลกระทบต่อมนุษย์ทางด้านใดบ้าง แต่การมีสารเคมีหรือพลาสติก
ตกค้างในร่างกายน้ันย่อมไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์ในอนาคตได้ 
 งานวิจัยช้ินน้ีเห็นว่าการสื่อสารกับการรับรู้ไมโครพลาสติกปนเป้ือนในอาหารทะเลท่ีมผีลต่อ
สุขภาพ มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ไม่เพียงแต่สัตว์ทะเลเท่าน้ันเพราะ
มนุษย์รับประทานอาหารทะเลเท่ากับทานพลาสติกเข้าไปด้วย และเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เร่ืองไกลตัวของ
มนุษย์ทุกคน งานวิจัยช้ินน้ีจะศึกษาการเปิดรับการสื่อความรู้และทศันคติต่อไมโครพลาสติกปนเป้ือน
และพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย 
 
1.2 ปัญหานําวิจัย 
 1.2.1 ผู้บริโภคชาวไทยมีการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารทะเลอย่างไร 
 1.2.2 ผู้บริโภคชาวไทยมีทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติกในอาหารทะเลอย่างไร 
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 1.2.3 ผู้บริโภคชาวไทยมีพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลอย่างไรภายหลังรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับไมโครพลาสติก 
 
1.3 วัตถุประสงค ์
 1.3.1 เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติกทีม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
อาหารทะเล 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติกที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหารทะเล 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติกที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อาหารทะเล 

 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 วิจัยน้ีศึกษาการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติก ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อการซื้ออาหารทะเล 
เก็บตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถาม Google Form ในจาํนวน 400 ชุด ต้ังแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 
2563 ถึงวันที ่20 พฤษภาคม 2563 
 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง การเปิดรับสื่อความรู้และทัศนคติต่อไมโครพลาสติกปนเป้ือนและ
พฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย มีกรอบแนวความคิดและตัวแปรที่มคีวามสัมพันธ์
ในการวิจัยดังน้ี 
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ภาพที่ 1.2: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)        ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
1.6 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1. ผลการศึกษาจะทําใหท้ราบถึงทัศนคติที่มีต่อสารปนเป้ือนไมโครพลาสติกของ
ผู้บริโภคชาวไทย และนําไปสู่ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่ออาหารทะเลในอนาคต 
 1.6.2 ผลการศกึษาจะทําให้ทราบถึงแนวทางการสื่อสารที่มีผลต่อการรับรู้สารปนเป้ือน 
ไมโครพลาสติก เพ่ือนําไปสู่ผลประโยชน์ในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้บริโภคชาวไทยเข้าใจเร่ือง 
สารไมโครพลาสติกต่อไปในอนาคต 
 1.6.3 ผลการศกึษาพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย เพ่ือสามารถนําไป 
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจอาหารทะเลได้ 
 
1.7 นิยามคําศัพทเ์ฉพาะ 
 1.7.1 การเปิดรับสื่อความรู้ หมายถึง การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางของต่าง ๆ โดย
ผ่านช่องทางโทรทัศน์ วิทยกุระจายเสียง หรือพอดแคสต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ยูทูป 
และวิกิพีเดีย การเปิดรับสื่อประกอบไปด้วยความถี่ในการรับข่าวสารประเภทของข่าวสารที่เปิดรับ
และเหตุผลที่เปิดรับข่าวสาร ซึ่งการเปิดรับสื่อออนไลน์ในปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็ว และง่าย 
ในการเข้าถึง    
 1.7.2 ความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติก หมายถึง ข้อมูลข่าวสารความรู้เก่ียวกับ 
ไมโครพลาสติกที่มนุษย์มีอยู่แต่เดิม เป็นความสามารถทางด้านสติปัญญาในการจดจําความรู้เก่ียวกับ
ไมโครพลาสติก 

การเปิดรับสื่อความรู้ 

ความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติก พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารทะเล 
ของผู้บริโภคชาวไทย 

ทัศนคติต่อไมโครพลาสติกปนเป้ือน 
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 1.7.3 ทัศนคติต่อไมโครพลาสติกปนเป้ือน หมายถึง แนวความคิดที่มีความสําคัญเกี่ยวกับ
การมองรับรู้การสื่อสาร เป็นเหมือนจิตวิทยาอย่างหน่ึงเป็นดัชนีวัดว่าบุคคลนั้นมีความคิดและรู้สึก
อย่างไรต่อสารปนเป้ือนไมโครพลาสติกในอาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย และเป็นตัวช้ีวัดว่า 
บุคคลน้ันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย รู้สึกมากหรือรู้สึกน้อยต่อสารไมโครพลาสติกที่มีในอาหารทะเล 
 1.7.4 พฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย หมายถึง การแสดงและ 
กิริยาท่าทางที่เกิดขึ้นจากการทราบว่ามีการปนเป้ือนสารไมโครพลาสติกในอาหารทะเลของผู้บริโภค
ชาวไทยมีพฤติกรรมในการเลอืกซื้อการรับประทานอาหารทะเลอย่างไร 
 
1.8 สมมติฐานการวิจัย 
 1.8.1 สมมติฐานที่ 1 การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การเลือกซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภค 
 1.8.2 สมมติฐานที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การเลือกซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภค 
 1.8.3 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การเลือกซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภค 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 วิจัยคร้ังนี้เป็นหัวข้อ การเปิดรับการสื่อความรู้และทศันคติต่อไมโครพลาสติกปนเป้ือน 
และพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย 
 การเปิดรับการสื่อความรู้และทัศนคติต่อไมโครพลาสติกปนเป้ือนและพฤติกรรมการซื้อ
อาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทยทราบถึงสารปนเป้ือนไมโครพลาสติกที่ปนเป้ือนอยู่ในอาหารทะเล
มากน้อยเพียงใด มีการรับรู้ผา่นทางสื่อออนไลน์และมีพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลอย่างไรบ้าง  
โดยผู้วิจัยได้นําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ประกอบไปด้วย 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับไมโครพลาสติกและพิษภัยในอาหาร 
 รายละเอียดในแต่ละส่วนที่กล่าวมาข้างต้นมีสาระสําคัญดังน้ี 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) 
 การเปิดรับสื่อเพ่ือเรียนรู้และเปิดรับข่าวสารเป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับการดํารงชีวิตใน
ปัจจุบันเพราะนอกจากปัจจัยสี่ที่มีความสําคญัและจําเป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น อาหาร  
ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค การส่ือสารยังจัดว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหน่ึงของชีวิต
มนุษย์ การสื่อสารไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นความตายเหมือนปัจจัยสี่ทีม่นุษย์ม ี
ความจําเป็นมากแต่เพราะการสื่อสารของมนุษย์และเพ่ือการได้มาของปัจจัยสี่น้ันต้องอาศัย 
การสื่อสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือที่จะทําให้สิ่งที่มนุษย์ต้องการน้ันสําเร็จผลและได้มาในสิ่งที่มนุษย์ต้องการ 
การสื่อสารมีความสําคัญและเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อกับสังคมและเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในสังคม การสื่อสารจึงมีความจําเป็นอย่างมากและเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญ ทั้งน้ีเพราะ 
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ซึ่งมีความสลับซับซ้อนทําให้เกิดการสับสนได้ ดังน้ัน การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยหลัก ๆ ทีม่ีความสําคัญ 
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว (ยุพดี ฐิติกุลเจรญิ, 2537, หน้า 3) 
 มนุษย์เป็นสังคมท่ีใช้การสื่อสารข้อมูลถึงกันและกัน นับต้ังแต่สมัยโบราณมาการติดต่อ 
สื่อสารของมนุษย์ไม่ได้เหมือนในปัจจุบัน ซึง่สมัยโบราณมีการใช้นกพิราบในการติดต่อสื่อสารจนต่อมา
การติดต่อสื่อสารได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป ทําให้เร่ิมมีการติดต่อสื่อสารแบบจดหมายโทรเลข 
หรือ โทรศัพทวิ์ทยุ เมื่อเข้าสูยุ่คที่มีวิวัฒนาการเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเครือข่าวด้านอินเทอร์เน็ต 
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การสื่อสารของมนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนการสื่อสารโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์
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มากข้ึน เช่น บริการการพูดคุยสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail 
หรือ Email) และเว็บบอร์ด (Webboard) จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ได้มีการสื่อสารผ่าน 
ทางสังคมออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น นอกจากจะใช้ติดต่อสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันแล้ว การสื่อสารแบบสังคมออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ยังมีบทบาทในการติดต่อ 
สื่อสารเก่ียวกับธุรกิจ หรือการทํางานมากข้ึนอีกด้วย ซึ่งสื่อออนไลน์สามารถแบ่งออกเป็นประเภท 
ต่าง ๆ และที่นิยมใช้คือ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์ และไมโครบล็อก (Twitter and 
Microblogging) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2554) 
 การสื่อสารเป็นปัจจัยหลักทีม่ีความสําคัญที่ใช้ในกระจายข่าวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ และความต้องการรับข่าวสารจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อบุคคลน้ันต้องการข้อมูล
ในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง นอกจากน้ันข่าวสารยังมีความสําคัญที่ทําให้มนุษย์ 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปรับตัวให้เท่าทันโลก และตามทันกระแสของโลก Atkin (1973 
อ้างใน ศรันถ์ ย่ีหลั่นสุวรรณ, 2558, หน้า 17) กล่าวว่า บุคคลที่เปิดรับข่าวสารมากย่อมมีหูตา
กว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิดรับ
ข่าวสารเพียงเล็กน้อย 
 Klapper (1960, pp. 19-25) ได้กล่าวว่า กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสาร 
เปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ให้กับมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้น ตามลําดับดังน้ี 
 1) การเปิดรับ (Selective Exposure) คือ การเลือกช่องทางการสื่อสารบุคคลจะเลือก
เปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งข่าวสารกันหลายแหล่งขา่ว เช่น การเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับใด
ฉบับหน่ึง หรือเลือกรับชมโทรทัศน์สถานใีดสถานีหน่ึง เป็นไปตามความต้องการและตาม 
ความพึงพอใจของตนเอง อีกทั้งการรับรู้และทักษะการรับรู้ของมนุษย์น้ันมีความหลากหลายและ 
มีความแตกต่างกัน บางคนถนัดที่จะฟังมากกว่าอ่านจึงเลือกฟังวิทยุมากกว่าอ่านหนังสือ เป็นต้น  
 2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) หมายถึง การเลือกสนใจจากสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งตามความคิดเห็น ความพึงพอใจของตน เพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมของตนเองที่มีอยู่เดิม 
และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคลอ้งกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติที่มอียู่แล้วเพ่ือไม่ให้เกิดภาวะ 
ทางจิตใจที่ไมส่มดุล หรือมีความไม่สบายใจ  
 3) การเลือกรบัรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation)  
การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารได้ 
เสมอไปเพราะมนุษย์มักเลือกที่จะรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน จึงทําให้มนุษย์มีการตีความ
แตกต่างกันออกไปตามความเข้าใจและประสบการณ์เดิมทีต่นมีอยู่ 
 4) การเลือกจดจํา (Selective Retention) มนุษย์จะเลือกจดจําข่าวสารกับสิ่งที่มนุษย์ 
มีความเช่ือเดิมหรือมีทัศนคติเดิมต่อสิ่งน้ัน ซึง่จะทําให้มนุษย์เลือกที่จะจดจํากับสิ่งที่ตนมีความสนใจ 
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กับสิ่ง ๆ น้ันจริง ๆ  
 Becker (1979 อ้างใน สิริวรรณ ประสิทธ์ิศกัด์ิ, 2547, หน้า 24) ให้ความหมายของ 
การเปิดรับข่าวสาร โดยได้จําแนกตามพฤติกรรมดังน้ี   
 1) การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือ การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือต้องการ 
ให้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่มีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง และเป็นการค้นหาข้อมูลเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง 
 2) การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ ความต้องการค้นหาข้อมูลข่าวสาร 
ที่ตนเองให้ความสนใจเป็นพิเศษ หรือต้องการจะค้นหาข้อมูลน้ันเป็นพิเศษ เช่น หากเจอข้อมูลข่าวสาร
ที่ตนเองมีความสนใจอยู่เดิมแล้วจะทําใหผู้น้ั้นเปิดรับข้อมูลที่มากข้ึนและต้ังใจเปิดรับข้อมูลมากขึ้น 
เป็นพิเศษ 
 3) การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ ความต้องการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือความบันเทิง หรือเปิดรับเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ เน่ืองจากบุคคลที่จะเปิดรบัข่าวสารเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและเพ่ือเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสาร (Hunt & Ruben, 1993, p. 65 อ้างใน  
ปรมะ สตะเวทิน, 2541, หน้า 122-124) กลา่วถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารบุคคล
ไว้ดังน้ี 
 1) ความต้องการ (Need) ปัจจัยที่สําคัญที่สดุปัจจัยหน่ึงในการเลือกของมนุษย์คือ 
ความต้องการ ซึ่งความต้องการของมนุษย์คือการต้องการในระดับสูงและความต้องการในระดับที่ตํ่า 
ความต้องการเป็นตัวกําหนดการเลือกของมนุษย์ และมนุษย์เลือกตอบสนองความต้องการของตนเอง 
เพ่ือให้ได้ข่าวสารที่ต้องการเพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสังคม และเพ่ือความพอใจ 
 2) ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือ ความชอบต่อเรื่องต่าง ๆ 
และมีความโน้มเอียง ส่วนค่านิยม คือ หลักพ้ืนฐานในการยึดถือเป็นความรู้สึกให้รู้ว่าเราควรจะทํา
หรือไม่ควรทําอะไร ในการมคีวามสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกและบุคคล ซึ่งทัศนคติและค่านิยม 
มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการเลือกสื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และ 
การเลือกจดจํา 
 3) เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทกุคนมีเป้าหมายและมีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินชีวิต
ทั้งในเรื่องอาชีพ การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมที่เรากําหนดขึ้นจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
สื่อมวลชน การเลือกรับข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจําเพ่ือสนองเป้าหมาย 
ของตน 
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 4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของบุคคลเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหน่ึงรวมทั้ง
ความสามารถด้านภาษาซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บเน้ือหา
ของข่าวน้ันไว้ 
 5) การใช้ประโยชน์ (Utility) เราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายามในการที่จะเข้าใจ 
และจดจําข่าวสารเพ่ือนําไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันและอนาคตได้เท่าน้ัน 
 6) ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเป็นผู้รับสารน้ันสว่นหน่ึงขึ้นอยู่กับ
ลีลาในการสื่อสารของเรา คือ ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจกับสื่อบางประเภท ดังน้ันบางคนจึงชอบ 
ดูโทรทัศน์ บางคนจึงชอบฟังวิทยุ  
 7) สภาวะ (Context) หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ การสื่อสารมี
อิทธิพลต่อการเลือกรับสารของผู้รับ การมคีนอ่ืนอยู่ด้วยมีอิทธิพลตรงต่อการเลือกใช้สื่อและข่าวสาร 
การเลือกตีความหมายและเลอืกจดจําข่าวสาร การที่เราต้องถูกมองว่าเป็นอย่างไร ล้วนแต่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกของเรา 
 8) ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ผู้รบัสารแต่ละคนมีการปรับเปลี่ยน
นิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับขา่วสาร มนุษย์พัฒนาความชอบสื่อชนิดใด
ชนิดหน่ึง ดังน้ันมนุษย์จึงเลือกสิ่งใดสิ่งน่ึง เรียนรู้สิ่งใดสิ่งหน่ึง เพ่ือปรับเปล่ียนพัฒนานิสยั 
 ดังน้ัน การเปิดรับสื่อมีผลต่อการรับรู้และมคีวามสําคัญต่อการรับรู้ของมนุษย์ การเลือก
เปิดรับสื่อ การเลือกให้ความสนใจ การเลือกรับรู้และตีความหมาย การเลือกจดจํา มีอิทธิพลต่อ 
การเปิดรับสื่อเพ่ือเลือกรับรู้และทําความเข้าใจต่อการเปิดรับการสื่อความรู้และทัศนคติต่อ 
ไมโครพลาสติกปนเป้ือนและพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย 
 กลยุทธ์การสื่อสารสังคมออนไลน์ (Social Media) 
 ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 
โดยเป็นการสื่อสารกันในสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และโปรแกรมประยกุต์ต่าง ๆ ที่มีการเช่ือมต่อ 
บนอินเทอร์เน็ต โดยให้ประโยชน์แก่ผู้ส่งสารและผู้รับสารได้มีการสนทนากันได้อย่างสะดวกและสบาย
มากข้ึนต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการการเปิดรับการสื่อความรู้และทศันคติต่อไมโครพลาสติก
ปนเป้ือนและพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย 
 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์มีหลากหลายช่องทางขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานต้องการใช้งานใน
รูปแบบใดในการค้นหาข้อมูล 
 1) เว็บไซต์กูเกิล เว็บไซต์บริการเสิร์จเอนจินจากกูเกิลและเป็นบริการเว็บไซต์ที่มีผูใ้ช้งาน
มากที่สุดในโลก ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้ทั้งข่าวสาร รูปภาพ และวีดิโอต่าง ๆ เพ่ือใช้สําหรับ 
การสื่อสาร ผูใ้ช้สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ผู้ใช้งานต้องการทราบได้  
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ภาพที่ 2.1: ไอคอนเว็บไซต์ Google 
 
 
   
 
 
ที่มา: ไอคอนเว็บไซต์ Google.  (2562).  สบืค้นจาก www.google.co.th. 
 
 2) Social Networking เครือข่ายทางสังคมที่เช่ือมต่อระหว่างบุคคล กลุม่บุคคล สําหรบั
การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร สําหรับการสื่อสาร
สนทนาทั่วไป สื่อสารเพ่ือการศึกษา สื่อสารเพ่ือการกีฬา ฯลฯ เช่น Facebook, Line, Instagram 
 3) Micro Blogging และ Micro Sharing หรือที่นิยมเรียกว่า “บล็อกจิว๋” ซึ่งให้บริการพ้ืนที่
ตัวหนังสือได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร หรือให้เป็นเพียง Status และ Topic ปัจจุบันที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายคือ Twitter ซึ่งการเปิดรับข่าวสารสารไมโครพลาสติกปนเป้ือนในอาหารจะสามารถเข้าถึง
และผูใ้ช้งานสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายด้วยตัวการจํากัดตัวอักษร 
 
ภาพที่ 2.2 : หน้าเว็บไซต์ Twitter 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ประเภทของ Social media.  (2556).  สืบค้นจาก https://mindka.wordpress.com/  
       social-media/. 
 
 4) Online Video หรือ YouTube เว็บไซต์ให้พ้ืนที่บริการสําหรับวิดีโอโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ซึ่งในยุคปัจจุบันมีความนิยมสูงเน่ืองจากเป็นเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ปัจจุบันบันผู้คนใช้
เว็บไซต์ YouTube ในการสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ เช่น การสื่อสารเพ่ือใหค้วามรู้ ซึ่งการใช้ YouTube 
ในการสื่อสารเรื่องสารไมโครพลาสติกปนเป้ือนในอาหารทะเลจะสร้างความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นด้วย
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การมีภาพ วิดีโอ และเสียงประกอบ นอกจากน้ี YouTube ยังสามารถสื่อสารเพ่ือให้ความบันเทิงหรือ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอีกด้วย 
 
ภาพที่ 2.3: ไอคอนเว็บไซต์ YouTube 
 
 
   
 
 
ที่มา: YouTube คืออะไร.  (2560).  สืบคน้จาก https://www.technointrend.com/what-is- 
       youtube/. 
 
 5) Wikis เว็บไซต์ที่มีลกัษณะเป็นแหล่งข้อมลูหรือความรู้ (Data/ Knowledge) ซึ่งผู้เขียน
ส่วนใหญ่อาจจะเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งผู้ใช้สามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ เช่น Wikipedia  
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมลูข่าวสารด้วยตนเองได้ 
 
ภาพที่ 2.4: ไอคอนเว็บไซต์ Wikipedia 
 
 
 
 
 
ที่มา: เครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละอินเทอร์เน็ต.  (2557).  สืบค้นจาก       
       http://nattita091.blogspot.com/2014/12/2.html. 
 
 6) Podcasting หรือ Podcast เป็นรายการที่สามารถรับฟังได้ผ่านอินเทอร์เน็ตและ
สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังในภายหลังได้ ปัจจุบันในพ็อดคาสท์ประเทศไทย มีรายการทางด้าน
การศึกษา รายการที่ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจ รายการทีใ่ห้ความรู้ทางด้านการเงิน ที่มอบให้กับผู้ฟัง
และผู้ชมมากมายหลากหลายรายการ 
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 สื่อสังคมออนไลน์มีความจําเป็นต่อการศึกษาและรับรู้ของมนุษย์ในปัจจบัุนเป็นอย่างมาก 
และเป็นช่องทางที่สามารถให้มนุษย์ได้ทราบข่าวสารที่เกิดขึ้นมากมายได้รวดเร็วและทันต่อโลก ดังน้ัน 
จึงสรุปได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับการสื่อความรู้และทศันคติต่อ 
ไมโครพลาสติกปนเป้ือนและพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย 
 แนวคิดเก่ียวกับรับรู้ข่าวสาร 
 เน่ืองจากมนุษย์มีการรับรู้แตกต่างกันความล้มเหลวของการส่ือสารอาจเกิดขึ้นได้หาก 
ไม่ยอมรับความแตกต่างในเรื่องของการรับรู้ของแต่ละบุคคล การรับรู้เป็นตัวกําหนดของการสื่อสาร 
ทัศนคติของผูส้ื่อสาร และความคาดหวังของผู้สื่อสาร การรับรู้เป็นกระบวนการเลือกรับสาร  
การตีความที่ได้รับตามความเข้าใจและความรู้สึกของตนเอง โดยทั่วไปการรับรู้เป็นกระบวนการ 
ที่เกิดขึ้นโดยเกิดขึ้นแบบรู้ตัวหรือต้ังใจและมักจะเกิดขึ้นตามประสบการณ์และการสั่งสมทางสังคม 
 มนุษย์ไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ทั้งหมดทุกเรื่อง แต่มนุษย์จะเลือก
รับรู้เพียงบางส่วนเท่าน้ัน แต่ละบุคคลมีความสนใจและรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวแตกต่างกัน ดังน้ัน 
เมื่อได้รับสารเดียวกันผู้รับสารอาจจะให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกันที่แตกต่างออกไป  
(สุรพงศ์ แสงสาํลี, 2545) 
 อิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปประกอบไปด้วย 
 1) แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ มนุษย์มักเห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นและได้ยินในสิ่งที่ต้องการ 
จะได้ยิน เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของตนเองเท่าน้ัน 
 2) ประสบการณ์เดิม มนุษย์มกีารเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ถูกครอบครัว
เลี้ยงมาแตกต่างกัน และมสีังคมท่ีแตกต่างกัน 
 3) กรอบอ้างอิง เกิดจากการสั่งสมจากการถูกอบรมจากครอบครัวและสงัคม ดังน้ัน 
คนต่างศาสนากันย่อมมีความเช่ือและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกัน 
 4) สภาพแวดล้อม มนุษย์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน เช่น สถานที่  
 การเลือกรับรู้ข่าวสาร  
 เมตตา กฤตวิทย์, พัชนี เชยจรรยา และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2530, หน้า 71–72) กล่าวว่า 
ด้านหน่ึงของคนเรามีแนวโน้มที่จะเปิดรับสารเอนเอียงไปตามความใส่ใจของตนเอง แต่ในอีกด้านหน่ึง
คือจะมีคนอีกกลุ่มหน่ึงที่อยู่นอกเหนือความอยากรู้อยากเห็นของตนบุคคลเหล่าน้ีจะฟังหรืออ่านเรื่องที่
ต่อต้านหรือแตกต่างไปจากความใส่ใจโดยปกติ แต่ข้อสําคญัคือคนเรามีแนวโน้มที่จะรับสารในระดับที่
ตนเองพร้อมจะให้เป็นปกติ 
 วิชญ์ชยา ฐิติจิรวิชญ์ (2560) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ที่สง่ผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงาม โดยเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์
เจาะลึก (In–depth Interview) จํานวน 10 คน เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  
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พบว่า ความถี่ในการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ให้ข้อมลูใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันเป็นประจํา ส่วนใหญ ่
มีพฤติกรรมในเปิดรับสื่อ โดยมีระยะเวลาในการใช้งานโดยเฉลี่ยต่อครั้งไมตํ่่ากว่าครึ่งช่ัวโมง นอกจากน้ี
ยังพบว่าผู้บริโภคจะเปิดรับสื่อในช่วงเวลาเย็นและกลางคืนมากที่สุด ดังน้ันจึงสามารถสรุปได้ว่า 
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่มีความสําคญักับผู้บริโภคในด้านของการใช้เป็นแหล่งรับข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่เข้าไปเปิดรับหรือใช้งานบ่อยที่สุด คือ Facebook เพ่ือติดตาม
ข่าวสาร เช่น ข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่เป็นกระแส ความเคลื่อนไหวของสังคม และข้อมลูทั่ว ๆ ไป  
เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุปที่ว่า การแสวงหาข่าวสารหรือการรับรู้ข่าวสารสื่อความรู้และทัศนคติต่อ 
ไมโครพลาสติกปนเป้ือนและพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย นอกจากเพ่ือ
สนับสนุนทัศนคติและความเข้าใจที่มีอยู่เดิมยังเป็นการแสวงหาเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น 
เพ่ือให้ความรู้ นําไปใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหา เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจ 
ส่วนบุคคล รวมทั้งเพ่ือความบันเทิง นอกจากน้ีการที่บุคคลใดจะตัดสินใจแสวงหาข่าวสาร เฉยเมย 
ต่อข่าวสาร หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเปิดรับข่าวสาร ขึ้นอยู่กับการประเมินเปรียบเทียบถึง 
ความพยายามที่จะใช้และผลตอบแทนในการที่จะได้รับรู้ข่าวสารใด ๆ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม (KAP) 
 ทฤษฎีที่ให้ความสําคัญกับตัวแปรทั้ง 3 ตัว คือ ความรู้ (Knowledge) ในการวัดความสําเร็จ
ของการสื่อสารเพ่ือพัฒนา (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, หน้า 118) 
 Good (1973 อ้างใน โสภิตสุดา มงคลเกษม, 2539, หน้า 42) กล่าวว่า ความรู้เป็น
ข้อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) คือ ข้อมูลที่มนุษย์ได้รับและเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ 
ต่าง ๆ การที่บุคคลยอมรับปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมีเหตุผลน้ันบุคคลน้ันควรจะต้องรู้เร่ืองเก่ียวกับ
สิ่งน้ันก่อนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ กล่าวคือ บุคคลน้ันจะต้องมีข้อมูลหรอืข้อเท็จจริงที่สามารถ
สนับสนุนและให้คําตอบข้อสงสัยที่บุคคลมีอยู่ สามารถช้ีแจงให้บุคคลเกิดความเข้าใจและทัศนคติ 
ที่ดีต่อเรื่องใดเร่ืองหน่ึงได้ รวมทั้งเกิดความตระหนัก ความเช่ือ และค่านยิมต่าง ๆ 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526, หน้า 16) กล่าวว่า ความรู้เป็นเพียงแค่พฤติกรรมขั้นต้นเทา่นั้น 
ซึ่งผู้เรียนเพียงแต่จําได้ อาจจะโดยการนึกได้หรือโดยการมองเห็นหรือได้ยิน จําได้ ความรู้ขั้นน้ีได้แก่ 
ความรู้เกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง และวิธีการแก้ปัญหา
เหล่าน้ี 
 Meredith (1961 อ้างใน กรวินท์ กรประเสริฐวิทย์, 2557, หน้า 18) กล่าวว่า ความรู้
จําเป็นต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ความเข้าใจ (Understanding) และการคงอยู่ (Retaining) 
เพราะความรู้ หมายถึง ความสามารถในจดจําบางสิ่งบางอย่างที่เราเข้าใจ 
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 สรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง ความสามารถทางด้านสติปัญญาของบุคคลที่แสดงออกโดย 
การจํา การระลึกได้ เก่ียวกับข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีต่าง ๆ ซึ่งความรู้มี
ความสําคัญต่อการเกิดทัศนคติต่อสิ่งน้ันภายหลังการรับรู้ โดยมีการแบ่งระดับความรู้ออกเป็น  
6 ระดับจากง่ายไปสู่สิ่งที่ซับซอ้น และจากรูปธรรมสู่นามธรรม ได้แก่ ความรู้ความจํา ความเข้าใจ 
การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยมีเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ 
แต่ละชนิดเหมาะสมกับการวัดความรู้ตามคุณลักษณะทีแ่ตกต่างกัน เช่น แบบทดสอบความเรียง 
แบบทดสอบแบบตอบสั้น แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นต้น ซึ่งเป็นโยชน์และใช้เป็นแนวทาง 
ในการสร้างเครื่องมือของการศึกษาวิจัยในต่อไป  
 ความรู้ (Knowledge) 
 เป็นการรับความรู้เบ้ืองต้น บุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์โดยการเรียนรู้จาก 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า (S–R) แล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างความรู้ที่ผสมผสานระหว่างความจํากับ
สภาพจิตวิทยา ดังน้ัน ความรู้จึงเป็นความจําซึ่งสอดคล้องกับสภาพจิตใจของตนเอง ความรู้จึงเป็น
กระบวนการภายใน อย่างไรก็ตาม ความรู้ก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ได้  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ี ความรู้จึงสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ได้ 
และผลกระทบที่ผู้รับสารเชิงความรู้สามารถปรากฏได้จากสาเหตุ 5 ประการ ดังน้ี  
 1) การตอบข้อสงสัย (Ambiguity Resolution) การสื่อสารมักจะสร้างความสับสนให้กบั
ผู้รับสาร จึงมีการแสวงหาสารสนเทศโดยการอาศัยสื่อต่าง ๆ เพ่ือตอบข้อสงสัยและความสับสนของ
ตน 
 2) การสร้างทัศนะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทัศนะน้ัน 
ส่วนใหญ่นิยมใช้กับสารสนเทศท่ีเป็นนวัตกรรม เพ่ือสร้างทศันคติให้คนยอมรับการเผยแพร่ของ
นวัตกรรมน้ัน ๆ  
 3) การกําหนดวาระ (Agenda Setting) ผลกระทบเชิงความรู้ที่สื่อกระจายออกไปเพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายตระหนักและผกูพันกับประเด็นวาระที่สื่อกําหนดขึ้น หากตรงกับภูมิหลังของ 
กลุ่มเป้าหมายและค่านิยมของสังคมแล้วกลุม่เป้าหมายก็จะเลือกสารสนเทศน้ัน  
 4) การพอกพูนระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System) การสือ่สารมักกระจาย
ความเช่ือ ค่านิยม และอุดมการณ์ด้านต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ทําให้กลุ่มเป้าหมายรบัทราบระบบ
ความเช่ือถือที่หลากหลายและลึกซึ้งไว้ในความเช่ือของตนมากข้ึนไปเร่ือย ๆ  
 5) การรู้แจ้งต่อค่านิยม (Value Clarification) ความขัดแย้งในเร่ืองค่านิยมและอุดมการณ์ 
เป็นภาวะปกติของสังคม การนําเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นเหล่าน้ีย่อมทาํให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึง
ค่านิยมที่ชัดเจนขึ้น  
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 ทัศนคติ (Attitude) 
 ทัศนคติเป็นแนวคิดที่มีความสําคัญมากแนวหน่ึงทางจิตวิทยา สังคม และการสื่อสาร  
มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย สําหรับการนิยามคําว่าทัศนคติได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย 
ไว้ดังน้ี 
 Roger (1978 อ้างใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, หน้า 122) ได้กล่าวถึงทัศนคติว่า 
เป็นดัชนีช้ีว่าบุคคลน้ันคิดและมีความรู้สึกกับคนรอบข้างอย่างไร หรือสิ่งแวดล้อมอย่างไร ตลอดจน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคติมีรากฐานมากจากความเช่ือที่อาจส่งผลถงึพฤติกรรมในอนาคตได้ 
ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเป็นมิติของการประเมินเพ่ือแสดงว่า 
ชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึง ๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal 
Communication) ที่เป็นผลกระทบมาจากการรับสารอันมีผลต่อพฤติกรรม 
 ศักด์ิ สุทรเสณ ี(2531, หน้า 2) ได้กล่าวว่า ทัศนคติเป็นตัวเช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของ
บุคคล ทศันคติจึงมีความหมายดังต่อไปน้ี 
 1) ความสลับซบัซ้อนของความรู้สึก การมีอคติของบุคคลในการที่จะสร้างความพร้อมที่จะ
กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามประสบการณ์ของบุคคลน้ันที่ได้รับมา 
 2) ความเอนเอียงที่จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางดีหรือต่อต้านสิ่งแวดล้อมที่จะมาถึง
ทางใดทางหน่ึง 
 3) ในด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัวหรือความพร้อมที่จะตอบสนองจาก 
คําจํากัดความต่าง ๆ เหล่าน้ัน  
 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า ทัศนคติเป็นความสัมพันธ์ที่คาบเก่ียวระหว่างความรู้สึกและความเชื่อ 
หรือการรู้ของบุคคลกับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทัศนคติ  
 โดยสรุป ทัศนคติในงานวิจัยน้ีเป็นเร่ืองของท่าที ความรู้สกึนึกคิด และความโน้มเอียงของ
บุคคลที่มีต่อขอ้มูลการประชาสัมพันธ์และการเปิดรับ ไปได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทัศนคติจึงมีผลให ้
มีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นได้ว่าทัศนคติประกอบด้วยความคิดที่มีต่ออารมณ์ และความรู้สึก 
ออกมาโดยทางพฤติกรรม 
 พฤติกรรม (Behavior) 
 พฤติกรรม หมายถึง การกระทําทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์ ไม่ว่าการกระทําน้ันผู้กระทํา 
จะกระทําโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ไม่ว่าคนอ่ืนจะสังเกตการกระทําน้ันได้หรือไม่ได้ก็ตาม เช่น การน่ัง 
การยืน การคิด การตัดสินใจ ซึ่งการแสดงออกของพฤติกรรมอาจเป็นไปทั้งที่เป็นพฤติกรรมที ่
พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ก็ตาม 
 พฤติกรรมของมนุษย์ตามความหมายเชิงจิตวิทยา หมายถงึ การกระทําสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์ 
เช่น การกิน การนอน การพูด การคิด การฝัน การเล่นพนัน การเสพยาเสพติด เป็นต้น  
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(มุกดา ศรียงค์, นวลศิริ เปาโรหิตย์, สิริวรรณ สาระนาด, สุวิไล เรียงวัฒนสขุ และนิภา แก้วศรีงาม., 
2540, หน้า 1–5) 
 พฤติกรรมของมนุษย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt 
Behavior) และพฤติกรรมภายใน (cover Behavior) 
 1) พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) หมายถึง พฤติกรรมทีแ่สดงออกให้กับผู้อ่ืนได้
เห็น เช่น การพูด การย้ิม การเดิน การแต่งกาย เป็นต้น 
 2) พฤติกรรมภายใน (Overt Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล 
ซึ่งคนอ่ืนมองไม่เห็นแต่สามารถวัดได้ เช่น ความคิด ทัศนติ ความรู้ เป็นต้น 
 ทัตพิชา เขียววิจิตร และพิษนุ อภิสมาจารโยธิน (2561) ได้ทําการวิจัยความรู้ ทัศนคติ  
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันสงูของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง 
จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บกลุม่ตัวอย่างจํานวน 376 คน พบว่า นิสิตส่วนใหญม่ีความรู้เกี่ยวกับเร่ือง 
การบริโภคอาหารไขมันสูงอยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์ทัศนคติที่มีต่อการบริโภคอาหารไขมันสูง 
พบว่า นิสิตส่วนใหญม่ีทัศนคติต่อการบริโภคอาหารไขมันสูงอยู่ในระดับปานกลาง และการวิเคราะห์
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมันสูง พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง จังหวัด
พิษณุโลก ส่วนใหญม่ีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมันสูงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลวิจัยบ่งบอก 
ได้ว่านักศึกษามีความรู้เรื่องอาหารเป็นอย่างดี มีทัศคติต่ออาหารในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรม
การทานอาหารแช่แข็งอยู่ในระดับปานกลาง 
 โลมไสล วงศ์จันตา, ปาริชาติ กัญญาบุญ, เต็มสิริ เคนคํา และรพีพงษ์ ลฬีหะวิโรจน์ (2559) 
ได้ทําการวิจัย ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้บริโภคในตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง จังหวัด
พิจิตร ต่อการปนเป้ือนของสารเคมียาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สด โดยกลุม่ตัวอย่างจํานวน 335 
ครัวเรือน พบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยในระดับปานกลางว่าผัก ผลไม้สด มีการปนเป้ือนยาฆ่าแมลง
แน่นอนแต่ในปริมาณท่ีน้อย และเห็นด้วยปานกลางกับข้อความท่ีว่าไม่คิดว่าผักผลไม้ในตลาดสด 
ที่วางขายจะอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งทัศนคติดังกล่าวอาจทําให้ผู้บริโภคละเลยการทําความสะอาดผัก
อย่างถูกวิธี 
 ดังน้ัน สิ่งที่สามารถกําหนดพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี อาทิ แรงจูงใจ ความเช่ือ การรับรู้  
จึงเป็นปัจจัยสําคัญในการแสดงออกของพฤติกรรมมนุษย์ โดยธรรมชาติของการแสดงพฤติกรรมของ
มนุษย์น้ันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งกําหนดพฤติกรรมแต่อย่างใดแต่มีปัจจัยอ่ืนในการกําหนดพฤติกรรมทั้งหมด
ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับการสื่อความรู้และทศันคติต่อไมโครพลาสติกปนเป้ือนและพฤติกรรม 
การซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับไมโครพลาสติกและพษิภัยในอาหาร 
 ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ การรับประทาน
อาหารของมนุษย์ในอดีตและในปัจจุบันได้มกีารเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในอดีตการรับประทาน
อาหารพ้ืนเมืองมนุษย์จะเก็บหาอาหารตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตาม แต่ในปัจจุบันเมื่อ
มนุษย์มีจํานวนที่มากข้ึนการบริโภคอาหารได้เปลี่ยนไป มนุษย์ไม่สามารถเก็บอาหารตามธรรมชาติได้
ดังเดิม ดังน้ันในปัจจุบันจึงมีกระบวนการผลิตอาหารเกิดข้ึนการพัฒนาอาหารในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น
พืชหรือสัตว์มนุษย์มีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการผลิต และบรรจุภัณฑ์สําหรับบรรจุ
อาหารก็ได้เปลี่ยนแปลงมาใช้พลาสติกมากย่ิงขึ้น เพ่ือความสะดวกสบายต่อการจําหน่ายและเพ่ือเป็น
การถนอมอาหารด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาทําให้เกิดเรื่องพิษภัยในอาหารตามมาด้วย ทําให้
มนุษย์ต้องระวังมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ปัญหาพิษภัยในอาหารได้เข้าสู่ระบบของห่วงโซ่อาหารอีกด้วย 
นอกจากนี้ พิษภัยในอาหารยังรวมไปถึงอาหารจําพวกอาหารขยะ และอาหารจานด่วน เน่ืองจากเป็น
อาหารท่ีใช้ความง่ายและรวดเร็วในการผลติ ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการที่น้อย ซึ่งหากรับประทาน
บ่อยคร้ังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา 
 เทคโนโลยีการถนอมอาหารและเก็บอาหารในวิธีต่าง ๆ มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก
เป็นสารต้ังต้นมากย่ิงข้ึน จากข้อมูลรายงานสถิติการผลิตพลาสติกของประเทศพบว่า การใช้ประโยชน์
พลาสติกเป็นวัสดุสําหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging) มสีดัส่วนสูงสุดและเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดขยะ
มากที่สุด โดยสถาบันพลาสติกรายงานข้อมูลการใช้พลาสติกเพ่ือผลิตบรรจุภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2558  
สูงถึง 2.048 ลา้นตัน ในจํานวนน้ีประกอบด้วย การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทถุง 0.476 ล้านตัน  
การผลิตถาดโฟม 0.09 ล้านตัน และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เช่น กล่อง ถ้วย 1.482 ล้านตัน ตามลําดับ  
ซึ่งทําให้เป็นปัญหาขยะล้น (สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ, อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์, เจนยุกต์ โลห่์วัชรินทร์  
และจงรักษ์ ผลประเสริฐ, 2562) 
 ในอดีตประเทศญี่ปุ่นเคยประสบกับปัญหาการเกิดพิษจากสารปรอทในปลา หรือเรียกว่า 
โรคมินามาตะ เกิดจากการทิ้งของเสียในโรงงานลงสู่ทะเล ซึง่ในของเสียจากโรงงานน้ันมีสารปนเป้ือน
ปรอทอยู่เป็นจํานวนมาก และสารปรอทเมื่อลงสู่ทะเลก็จะเกิดการสะสมสารปรอทดังกล่าวอยู่ใน 
ตัวของปลาที่ทําการประมงอยู่เป็นจํานวนมาก และผู้บริโภคได้บริโภคปลาที่มีสารปนเป้ือนปรอทอยู่ 
เป็นเวลานาน การรับประทานปลาที่มีสารปนเป้ือนปรอทอยู่เป็นเวลานานน้ันทําให้ผู้บริโภคเสียชีวิต 
เป็นจํานวนมาก บางรายพิการ เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มนุษย์จดจําและเตือนให้ระมัดระวังมากข้ึน 
แต่เหตุการณ์พิษภัยในอาหารมักจะพบได้อยู่เร่ือย ๆ (ณัฐพงษ์ ศรีเมือง, 2560) 
 ปัจจุบันเน่ืองจากมนุษย์มีการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบรรจุอาหารเป็น 
ส่วนใหญแ่ต่เน่ืองจากการจัดการกับพลาสติกที่ไม่ดีพอ และการใช้ปริมาณพลาสติกที่มปีริมาณ 
มากเกินไปต่อการกําจัดพลาสติกทําให้อาหารทะเลในปัจจบัุนพบว่ามีการปนเป้ือนสารไมโครพลาสติก 
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ในอาหารทะเลชนิดต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ซึ่งเกิดมาจากพลาสติกขนาดเล็กได้ปนเป้ือนอยู่ในแม่นํ้า
และทะเล ซึ่งยากต่อการมองเห็นและไมส่ามารถกําจัดไปได้ ทําให้ไมโครพลาสติกสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่
อาหารของมนุษย์ได้โดยรับผ่านทางอาหารทะเล เมื่อสัตว์นํ้าได้รับไมโครพลาสติกผ่านการกิน มนุษย์
ทําการประมงจับสัตว์นํ้ามาบริโภคต่อทําให้มนุษย์สามารถรับสารไมโครพลาสติกเข้าไปในร่างกายได้ 
แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีการรายงานว่าไมโครพลาสติกก่ออันตรายต่อมนุษย์ได้โดยตรง แต่ผลการวิจัย
ได้ระบุว่า พลาสติกสามารถก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ 
 อาหาร  
 เป็นปัจจัยสี่ที่มนุษย์มีความจําเป็นต้องใช้และมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ 
กฎหมายการควบคุมอาหารและพระราชบัญญัติอาหาร ปีพุทธศักราช 2522 (“พระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522”, 2562) กําหนดความหมายของอาหารไว้ดังน้ี  
 1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ด่ืม อม หรือนําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด 
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
แล้วแต่กรณี 
 2) วัตถุทีมุ่่งหมายสําหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลติอาหารรวมถึงวัตถุเจือปน 
อาหาร สี และเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่นรส 
 พิษภัยในอาหาร 
 พิษภัยในอาหาร หมายถึง อาหารท่ีไม่สะอาด มีเช้ือโรคไวรัส สารปนเป้ือนเจือปน หรือมี
สารพิษแปลกปลอมอยู่ในอาหาร เมื่อนํามารับประทานจะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายได้ โดยพิษภัยใน
อาหารจะเกิดจากธรรมชาติหรือจากการกระทําของมนุษย์ ด้วยเหตุน้ีจึงนําคําว่า พิษภัยในอาหารมาใช้ 
เพ่ือสื่อความหมายโดยครอบคลุมในประเด็นของการเกิดพิษในอาหารเน่ืองจากสารเคมีต่าง ๆ และทัง้
เกิดขึ้นจากธรรมชาติอันก่อให้เกิดโทษต่อร่างการของมนุษย์  
 อันตรายจากพิษภัยในอาหาร 
 การเกิดอันตรายจากพิษภัยในอาหารแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่    
 1) พิษภัยแบบเฉียบพลัน (Acute Toxicity) การเกิดพิษทันทีทันใดหลังจากการรับประทาน
อาหารที่มีพิษเข้าไป โดยสามารถออกอาการได้ในภายใน 2–3 ช่ัวโมง หรือ 2–3 วัน ซึง่การรับพิษ
ดังกล่าวหากอาการไม่รุนแรงมากมักจะไม่อันตรายถึงข้ันเสียชีวิตแต่หากรับในปริมาณที่มากเพียงพอ 
อาจจะทําอันตรายถึงชีวิตได้ ดังน้ันการได้รับสารพิษที่ร้ายแรงและสกปรกมาก ๆ เข้าไปในร่างกายจะ
เกิดอาการได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ หรืออาจเกิดขึ้นทันทหีลังจากการรับประทานอาหาร ตัวอย่างเช่น 
 อาการอาหารเป็นพิษ อาการท้องร่วงธรรมดา  
 2) การเกิดพิษแบบเรื้อรัง (Chronic Poisoning) การเกิดอันตรายจากการับประทานอาหาร
ที่มีพิษแบบเร่ือย ๆ ใช้เวลาในการสะสมของพิษ ได้รับสารพิษครั้งละน้อย ๆ ในแต่ละครัง้มักไม่เกิด



21 
 

อันตรายร้ายแรงแต่สารพิษเหล่าน้ันจะมีการสะสมอยู่ส่วนใดส่วนหน่ึงร่างกายได้ และจะต้องใช้ระยะ
เวลานานถึงจะแสดงอาการออกมา เช่น การเกิดมะเร็งจากการรับประทานอาหารท่ีมีสารพิษปนเป้ือน
อยู่ กว่าจะแสดงอาการออกมาผู้บริโภคไม่สามารถคิดได้แล้วว่าสาเหตุเกิดมาจากการรับประทานสิ่งใด
เข้าไป 
 สิปปกร อุปมา (2559) ได้ทําการวิจัยพิษภัยจากอาหารบริโภคนิยม ซึ่งมแีนวความคิด
เก่ียวกับการบริโภคอาหารในปัจจุบันที่ผู้คนมักหลงใหลไปกับรูปรสสัมผัสของอาหารท่ีสวยงามจน
ผู้บริโภคลืมคํานึงถึงคุณประโยชน์และโทษทีเ่กิดขึ้นจากอาหารท่ีสวยงาม โดยผู้วิจัยได้ทําการสื่อสาร
ผ่านผลงานด้านจิตรกรรมเพ่ือสะท้อนถึงความคิดและอารมณ์ที่มีต่ออาหาร เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ตระหนัก
และเล็งเห็นความสําคัญของการบริโภคอาหาร และให้ผู้บรโิภคได้คํานึงถึงความระมัดระหว่างก่อน 
การบริโภค ซึ่งหน้าตาอาหารที่สวยงามน่ารับประทาน แอบแฝงไปด้วยอันตรายจากสารพิษในอาหาร 
โดยเน้นเจาะจงไปที่อาหารขยะ  
 ดังน้ัน การได้รับสารพิษมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสารพิษทีจ่ะได้รับเข้าไปอีกด้วย และพิษภัย
ในอาหารจึงเป็นในการแสดงออกถึงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการรับประทานอาหารของมนุษย์
ในปัจจุบัน และปัจจัยน้ีมีอิทธิพลต่อการเปิดรับการสื่อความรู้และทัศนคติต่อไมโครพลาสติกปนเป้ือน
และพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ 3 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การเปิดรับสื่อความรู้และทัศนคติต่อไมโครพลาสติกปนเป้ือนและ
พฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย 
 3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5 การเก็บขอ้มูล  

 
3.1 ประเภทและรปูแบบวิธกีารวิจัย 
 งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 
 
3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร 
 การวิจัยคร้ังนี้ผู้ทําการวิจัยต้องการศึกษาการเปิดรับสื่อความรู้และทัศนคติต่อ 
ไมโครพลาสติกปนเป้ือนและพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย โดยศึกษาจาก
ประชากรชาวไทยท่ีบริโภคอาหารทะเลที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี ถึงมากกว่า 51 ปีขึ้นไป ผู้วิจัยได้ทําการ
เก็บแบบสอบถามในระยะวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 การกําหนดกลุ่มตัวอย่างใช้การกําหนดตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนของประชากร ในการ
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป G*power 3.1.2 ในการกําหนดขนาดตัวอย่าง 
โดยในงานวิจัยครั้งน้ีใช้สถิติดังนี้  
 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ Pearson’s Product Moment Correlation เป็นสถิติทดสอบ 
กําหนดค่า Effect Size ขนาดปานกลาง (0.3) ค่า Error Prop 0.05 ค่า Power 0.95 เมื่อนํามา
ประมวลผลจากโปรแกรม G*power 3.1.2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 111 คน 
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 ดังน้ัน เพ่ือให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลของสถิติทั้ง 2 ประเภทจึงเก็บข้อมูลจํานวน 
ไม่น้อยกว่า 378 คนเพ่ือครอบคลุมวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทกุแบบ จึงเก็บแบบสอบถามจํานวน 400 
ชุด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยสุ่มแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์ (Online Questionnaire)  
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 คําถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งคําถามเป็นลักษณะ
คําถามปลายปิด (Close Ended Question) จํานวน 5 ข้อ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติก ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบบสอบถามของผู้วิจัยมีคําถาม ไม่เคยเลย ในแบบสอบถามด้วย 
ผู้วิจัยจึงทําการเพ่ิม ไม่เคยเลย = 0 โดยกําหนดการแปลผล ดังน้ี 
   ระดับการวัดผล  คะแนน                                      
   มากที่สุด     5          
   มาก       4                                                                           
   ปานกลาง                      3                                        
   น้อย      2                                   
   น้อยที่สุด     1     
   ไม่เคยเลย     0 
 
 โดยนําคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยดังต่อไปน้ี (Cohen, 1988) 
   ค่าคะแนนเฉล่ีย   การแปลผล                          
   4.50–5.00      มีผลมากที่สุด                               
   3.50–4.49      มีผลมาก                             
   2.50–3.49       มีผลปานกลาง                     
   1.50–2.49       มีผลน้อย 
   1.00–1.49   มีผลน้อย 
 
 ส่วนที่ 3 คําถามความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติก เป็นคําถามปลายปิดและสามารถ 
ตอบคําถามได้เพียง 1 คําตอบ   
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 โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์วัดขนาดของความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร 2 ลักษณะ 
ดังน้ี –1≤r≤1 และ 0≤r≤1 การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ หากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มคี่าเข้าใกล้ –1 หรือ 1 แสดงถงึการมีความสัมพันธ์กัน 
ในระดับสูง แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยหรือไม่มีเลย สําหรับ
การพิจารณาสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ โดยทัว่ไปอาจใช้เกณฑ์ดังน้ี (Hinkle, William & Stephen, 
1998, p. 118) 
   ค่า r            ระดับของความสัมพันธ์ 

   .90–1.00         มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
   .70–.90        มีความสัมพันธ์กันสูง 
   .50–.70          มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
   .30–.50          มีความสัมพันธ์กันตํ่า 
   .00–.30         มีความสัมพันธ์กันตํ่ามาก 

 
 ส่วนที่ 4 คําถามทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติก ซึ่งมีคําถามจํานวน 5 ขอ้ โดยคําถามเป็น
คําถามที่ใช้วัดค่าแบบ Likert Scale โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale)  
ใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ มีลักษณะให้คะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 
   คะแนน   ระดับความเห็นด้วย  
   5    เห็นด้วยมากที่สุด 
   4    เห็นด้วยมาก 
   3    เห็นด้วยปานกลาง 
      2    เห็นด้วยน้อย 
      1    เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
 ดังน้ัน เกณฑ์การแปลความหมายทาง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 1.00–1.80 หมายถึง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ใน 
ระดับน้อยที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 1.81–2.60 หมายถึง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ใน 
ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 2.61–3.40 หมายถึง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ใน 
ระดับปานกลาง 
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   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 3.41–4.20 หมายถึง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ใน 
ระดับดี 
   ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 4.21–5.00 หมายถึง พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ใน 
ระดับดีมาก 
 
 ส่วนที่ 5 พฤติกรรม คําถามจาํนวน 15 ข้อ โดยใช้มาตรวัดลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดการแปลผล ดังน้ี 
   ระดับการวัดผล  คะแนน                                      
   มากที่สุด   5          
   มาก    4                                                                           
   ปานกลาง                   3                                        
   น้อย    2                                   
   น้อยที่สุด   1     
   ไม่เคยเลย   0 
 
 โดยนําคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยดังต่อไปน้ี (Cohen, 1988) 
   ค่าคะแนนเฉล่ีย   การแปลผล                          
   4.50 – 5.00      มีผลมากที่สุด                               
   3.50 – 4.49      มีผลมาก                             
   2.50 – 3.49      มีผลปานกลาง                     
   1.50 – 2.49      มีผลน้อย 
   1.00 – 1.49  มีผลน้อย 

 
3.4 การทดสอบเครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) และทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบ 
โดยนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาให้ครอบคลุม 
ตามวัตถุประสงค์ และผู้วิจัยได้ขอคําแนะนําเพ่ือการปรับปรุงแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสมก่อน
การดําเนินการเก็บแบบสอบถาม 
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 3.4.2 การทดสอบความเช่ือมั่น ผู้วิจัยได้ทาํการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
โดยนําแบบสอบถามจํานวน 40 ชุด มาทดสอบโดยใช้สถิติ Cronbach’s Alpha ในการทดสอบ 
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามและระดับที่เหมาะสม คือ 0.7 ขึ้นไป 
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   เมื่อ   แทน   ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
        n     แทน  จํานวนข้อของแบบทดสอบ 

  S i

2  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 
  S i

2  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
 

 โดยได้ผลที่ได้จากการการคํานวณค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.1: ตารางแสดงผลท่ีได้จากการคํานวณค่าความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม 
 

ส่วนของแบบสอบถาม ค่าความเช่ือถือได้ (Reliability Coefficient) 
สื่อที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไมโครพลาสติก 0.873 
ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติก 0.849 
พฤติกรรม 0.853 

รวม 0.843 
   
 จากการทดสอบได้ค่าความเช่ือมั่น 0.843 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การทําแบบสอบถามในคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
โดยผู้วิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามแบบ Google Form จํานวน 400 ชุด ซึ่งเป็นการเก็บ
แบบสอบถามกับเพศชายและหญิง อายุตํ่ากว่า 18 ปี ถึงอายุมากกว่า 51 ปี ทีม่ีการบริโภคอาหาร
ทะเล ระยะเก็บข้อมูลเริ่มเก็บแบบสอบถามต้ังแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 
2563 โดยกลุม่ตัวอย่างดังกล่าวเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การเปิดรับสื่อความรู้และทัศนคติต่อไมโครพลาสติกปนเป้ือนและพฤติกรรม
การซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยแบ่งเป็น 5 ส่วน ตามลําดับดังน้ี  
 4.1 ลักษณะประชากร 
 4.2 การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติก 
 4.3 ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติก 
 4.4 ทศันคติเก่ียวกับไมโครพลาสติก 
 4.5 พฤติกรรม 
 4.6 การทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1 ลักษณะประชากร  
 ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นลักษณะทั่วไปด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถามจากผู้บริโภคชาวไทย จํานวน 400 คน ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ  
และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยนําเสนอเป็นจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามตารางที่ 4.1–4.5 
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1: แสดงจํานวนและร้อยละของเพศ 
 

เพศ จํานวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 151 37.8 
หญิง 249 62.2 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกกว่าเพศชาย คือ เป็น 
เพศหญิง จํานวน 249 คน คดิเป็นร้อยละ 62.3 และเป็นเพศชาย จํานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.8 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.2: แสดงจํานวนและร้อยละของอายุ 
 

อายุ จํานวน(คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 20 ปี 5 1.3 
20–30 ปี 248 62.0 
31–40 ปี 32 8.0 
41–50 ปี 48 12.0 
51 ปีขึ้นไป 67 16.7 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 20–30 ปี จํานวน 248 คน คดิเป็น
ร้อยละ 62.0 รองลงมามีช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.3: แสดงจํานวนการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน(คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 72 18.0 
ปริญญาตร ี 276 69.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 52 13.0 

รวม 400 100 
  
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 276 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 คน รองลงมามีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.0 และการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4: แสดงจํานวนอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน(คน) ร้อยละ 
นักเรียน/ นักศึกษา  38 9.5 
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 67 16.8 
พนักงานเอกชน  170 42.5 
รับจ้าง 20 5.0 
 ค้าขาย/ ธุรกจิส่วนตัว 48 12.0 
อาชีพอิสระ (Freelance) 57 41.2 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จํานวน 170 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมามีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 
รองลงมามีอาชีพอิสระ (Freelance)  จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมามอีาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 รองลงมาเป็นนักเรียน/ นักศึกษา จาํนวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.5 และอาชีพรับจ้างจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.5: แสดงจํานวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน(คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 15,000 บาท 89 22.3 
15,001–25,000 บาท 146 36.5 
25,001–35,000 บาท 53 13.3 
35,001–45,000 บาท 37 9.3 
45,001–55,000 บาท 29 7.2 
55,001 บาทข้ึนไป 46 11.5 

รวม 400 100 
  
 จากตาราง 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี่รายได้15,001–25,000 บาท จํานวน 146 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมามีรายได้ตํ่ากว่า 15,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 
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รองลงมามีรายได้ 25,001–35,000 บาท จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 รองลงมามีรายได้ 
55,001 บาท จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 รองลงมามีรายได้ 35,001–45,000 บาท จํานวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 รองลงมามีรายได้ 45,001–55,000 บาท จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.2 ตามลําดับ 
 
4.2 การเปิดรบัสื่อเก่ียวกับไมโครพลาสติก 
 
ตารางที่ 4.6: แสดงจํานวนและร้อยละของการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติก 

 
ท่านเคยได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติก 

จากสื่อเหล่าน้ีมากน้อยเพียงไร 
 
x̄ 

 
S.D. 

 
แปลค่า 

โทรทัศน์ 3.99 1.160 มาก 
วิทยุกระจายเสียงและพอดแคสต์ 3.20 1.162 ปานกลาง 
โปสเตอร์ 3.28 1.126 ปานกลาง 
โบว์ชัวร์หรือแผ่นพับ 3.07 1.146 ปานกลาง 
ฟังปากต่อปาก 3.64 1.136 มาก 
เว็บไซต์ 4.19 1.056 มาก 
เฟซบุ๊ก 4.29 1.246 มาก 
ทวิตเตอร์ 3.52 1.415 มาก 
อินสตาแกรม 3.40 1.356 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มคนส่วนใหญ่รบัฟังข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจากเฟซบุ๊ก 
มากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.29 แปลผลอยู่ในระดับมาก อันดับที่สองคือ รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ 
ไมโครพลาสติกจากเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ย 4.19 แปลผลอยู่ในระดับมาก อันดับที่สามคือ รับฟังข้อมูล
เก่ียวกับไมโครพลาสติกจากโทรทัศน์ มีค่าเฉล่ีย 3.99 แปลผลอยู่ในระดับมาก อันดับที่สี่คือ รับฟัง
ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจากฟังปากต่อปาก มีค่าเฉลีย่ 3.64 แปลผลอยู่ในระดับมาก อันดับที่ห้า
คือ รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจากทวิตเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.52 แปลค่าอยู่ในระดับมาก อันดับ
ที่หกคือ รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจากไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.41 แปลค่าอยู่ในระดับปานกลาง 
อันดับที่เจ็ดคือ รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจากอินสตาแกรม มคี่าเฉลี่ย 3.40 แปลค่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง อันดับที่แปดคือ รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจากโปสเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.28  
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แปลค่าอยู่ในระดับปานกลาง อันดับที่เก้าคือ รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจากวิทยุ 
กระจายเสียงและพอดแคสต์ มีค่าเฉลี่ย 3.20 แปลค่าอยู่ในระดับปานกลาง อันดับที่สิบคือ รับฟัง
ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจากโบว์ชัวร์หรือแผ่นพับ มคี่าเฉลี่ย 3.07 แปลค่าอยู่ในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ 

 
4.3 ความรูเ้ก่ียวกับไมโครพลาสติก 
 
ตารางที่ 4.7: แสดงความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติก 

 

(ตารางมีต่อ) 
 
 
 

ความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติก ทราบ ไม่ทราบ 

แหล่งกําเนิด 

ไมโครพลาสติกอยู่ในทะเลและปนเป้ือน 
ในอาหารทะเล 

51 
(12.8) 

349 
(87.2) 

แหล่งกําเนิดของไมโครพลาสติกมาจาก
ช้ินส่วนพลาสติกชนิดต่าง ๆ 

44 
(11.0) 

356 
(89.0) 

ของใช้ส่วนตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน 
ผลิตภัณฑ์ขัดผวิ คือ แหล่งกําเนิดของ 
ไมโครพลาสติก 

128 
(32.0) 

272 
(68.0) 

ไมโครพลาสติกเกิดจากการแตกตัวของ
พลาสติกขนาดเล็กและไหลลงสู่แม่นํ้า ทะเล 

61 
(15.3) 

339 
(84.7) 

การปนเป้ือน 
ในอาหารทะเลมีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติก 53 

(13.3) 
347 

(86.7) 
ในอาหารทะเล “แปรรูป” เช่น กุ้งแห้ง 
ปลาหวาน ปลาหมึกสามรส มีสารปนเป้ือน
ไมโครพลาสติก 

90 
(22.5) 

310 
(77.5) 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ): แสดงความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติก 
 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มคนส่วนใหญ่ทราบว่าอาหารทะเลที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบพลาสติก
จะมีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติก มากทีสุ่ด มีค่าเฉลี่ย 65.8 อันดับที่สองคือ อาหารทะเลในตลาดสด 
มีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติกมากกว่าอาหารทะเลในซุปเปอร์มาร์เก็ต มีค่าเฉลี่ย 53.5 อันดับที่สาม
คือ ทราบว่าของใช้ส่วนตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์ขัดผิว คือ แหล่งกําเนิดของไมโคร 
พลาสติก มีค่าเฉล่ีย 32.0 อันดับที่สี่คือ คิดว่าการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มสีว่นผสมของเมด็สครับและ 
กลิตเตอร์ในเครื่องสําอางสามารถลดการเกิดไมโครพลาสติกได้ มีค่าเฉลี่ย 28.7 อันดับทีห่้าคือ  
ทราบว่าในอาหารทะเล “แปรรูป” เช่น กุ้งแห้ง ปลาหวาน ปลาหมึกสามรส มีสารปนเป้ือนไมโคร 
พลาสติก มีค่าเฉล่ีย 22.5 อันดับที่หกคือ ทราบว่าไมโครพลาสติกเกิดจากการแตกตัวของพลาสติก
ขนาดเล็กและไหลลงสู่แม่นํ้า ทะเล มีค่าเฉลีย่ 15.3 อันดับที่เจ็ดคือ ทราบว่าในอาหารทะเลม ี
สารปนเป้ือนไมโครพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 13.3 อันดับที่แปดคือ ทราบว่าไมโครพลาสติกอยู่ในทะเล 
และปนเป้ือนในอาหารทะเล มีค่าเฉลี่ย 12.8 อันดับที่เก้าคือ คิดว่าการลดใช้พลาสติกจะช่วยลด 

ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติก ทราบ ไม่ทราบ 

ผลกระทบของการปนเป้ือนไมโครพลาสติก 
ในอาหารทะเลต่อสุขภาพของท่าน 

44 
(11.0) 

356 
(89.0) 

อาหารทะเลในตลาดสดมีสารปนเป้ือน 
ไมโครพลาสติกมากกว่าอาหารทะเลใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

214 
(53.5) 

186 
(46.5) 

อาหารทะเลท่ีใช้บรรจุภัณฑ์แบบพลาสติก 
จะมีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติก 

263 
(65.8) 

137 
(34.2) 

การลดปริมาณไมโครพลาสติก 

การลดใช้พลาสติกจะช่วยลดการปนเป้ือน 
ในอาหารทะเลได้ 

45 
(11.3) 

355 
(88.2) 

การปนเป้ือนไมโครพลาสติกในอาหารทะเล
เกิดจากพฤติกรรมการใช้พลาสติก 

38 
(9.5) 

362 
(90.5) 

การหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มสีว่นผสมของ
เม็ดสครับและกลิตเตอร์ในเครื่องสําอาง
สามารถลดการเกิดไมโครพลาสติกได้ 

115 
(28.7) 

285 
(71.3) 
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การปนเป้ือนในอาหารทะเลได้ มีค่าเฉลี่ย 11.3 อันดับที่สบิและสิบเอ็ด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ  
ทราบว่าแหล่งกําเนิดของไมโครพลาสติกมาจากช้ินส่วนพลาสติกชนิดต่าง ๆ และทราบผลกระทบ 
ของการปนเป้ือนไมโครพลาสติกในอาหารทะเลต่อสุขภาพของท่าน มีค่าเฉลี่ย 11.0 อันดับที่สิบสอง
คือ คิดว่าการปนเป้ือนไมโครพลาสติกในอาหารทะเลเกิดจากพฤติกรรมการใช้พลาสติก มีค่าเฉลี่ย 9.5 
ตามลําดับ 

 
4.4 ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติก 
 
ตารางที่ 4.8: แสดงทัศนคติเก่ียวกบัไมโครพลาสติก 
 

ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติก x̄ S.D. แปลค่า 

การที่ท่านทราบว่าไมโครพลาสติกมีการปนเป้ือน
ในอาหารทะเล “ดิบ” ทําให้ทา่นมีความกังวล 
ในการบริโภค 

4.87 .900 ระดับดีมาก 

การที่ท่านทราบว่าไมโครพลาสติกมีการปนเป้ือน
ในอาหารทะเล “แปรรูป” ทําให้ท่านม ี
ความกังวลในการบริโภคอาหารทะเล 

4.79 .918 ระดับดีมาก 

ท่านคิดว่าอาหารทะเลในตลาดสดมีการปนเป้ือน
ไมโครพลาสติก 

4.84 .854 ระดับดีมาก 

ท่านคิดว่าอาหารทะเล “ดิบ” ที่มีตราสินค้า
จําหน่ายตามห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ
จะมีมาตรฐาน ทําให้มีไมโครพลาสติกปนเป้ือน
น้อย 

4.46 1.010 ระดับดีมาก 

ท่านคิดว่าอาหารทะเล “แปรรูป” ที่มีตราสนิค้า
จะปลอดภัยจากไมโครพลาสติก 

4.17 1.134 ระดับดี 

รวม 4.62 .682 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มคนส่วนใหญ่ทราบว่าไมโครพลาสติกมีการปนเป้ือนในอาหาร
ทะเล “ดิบ” ทาํให้มีความกังวลในการบริโภค มีค่าเฉลี่ย 4.87 แปลผลในระดับดีมาก อันดับที่สองคือ  
คิดว่าอาหารทะเลในตลาดสดมีการปนเป้ือนไมโครพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 4.84 แปลผลในระดับดีมาก  
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อันดับที่สามคือ ทราบว่าไมโครพลาสติกมีการปนเป้ือนในอาหารทะเล “แปรรูป” ทําให้ท่านม ี
ความกังวลในการบริโภคอาหารทะเล มีค่าเฉลี่ย 4.79 แปลผลในระดับดีมาก อันดับที่สีค่ือ คิดว่า
อาหารทะเล “ดิบ” ที่มีตราสนิค้าจําหน่ายตามห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อจะมีมาตรฐาน 
ทําให้มีไมโครพลาสติกปนเป้ือนน้อย มีค่าเฉลี่ย 4.46 แปลผลในระดับดีมาก อันดับที่ห้าคือ คิดว่า
อาหารทะเล “แปรรูป” ที่มีตราสินค้าจะปลอดภัยจากไมโครพลาสติก มคี่าเฉลี่ย 4.17 แปลผลใน
ระดับดี ตามลําดับ 
 
4.5 พฤติกรรม 
 
ตารางที่ 4.9: แสดงพฤติกรรม 
 

การที่ท่านมีความรู้เร่ืองไมโครพลาสติกปนเป้ือน 
ทําให้ท่านมีพฤติกรรมต่อไปนี้มากน้อยเพียงไร 

x̄ S.D. แปลค่า 

พฤติกรรมการใช้พลาสติก 
ท่านใช้พลาสติกในชีวิตประจําวันน้อยลง 3.64 .941 มาก 

 ท่านหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 3.92 .941 มาก 
ท่านหลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า 4.05 .929 มาก 
ท่านหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารทะเลท่ีบรรจุถงุพลาสติก 3.29 1.026 ปานกลาง 
ท่านหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารทะเลท่ีบรรจุกล่องโฟม 3.59 1.026 มาก 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเล 
การรับประทานอาหารทะเลดิบ 3.04 1.228 ปานกลาง 
การรับประทานอาหารทะเลปรุงสุก 4.16 .879 มาก 
การเลือกซื้ออาหารทะเลสดจากตลาด 3.72 .916 มาก 
การเลือกซื้ออาหารทะเลแช่แข็งจากซุปเปอร์มาร์เก็ต 3.23 1.041 ปานกลาง 
การเลือกซื้ออาหารทะเลจากร้านค้าออนไลน์ 2.52 1.234 ปานกลาง 
การเลือกซื้ออาหารทะเลแปรรูป 3.07 1.025 ปานกลาง 
การหลีกเลี่ยงการทานอาหารทะเลเพราะกังวลเรื่อง
ไมโครพลาสติก 

3.07 1.044 ปานกลาง 

รวม 3.79 .555 มาก 
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 จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับประทานอาหารทะเลปรุงสุก 
มีค่าเฉลี่ย 4.16 แปลผลในระดับมาก อันดับที่สองคือ หลกีเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  
มีค่าเฉลี่ย 3.92 แปลผลในระดับมาก อันดับที่สามคือ มกีารเลือกซื้ออาหารทะเลสดจากตลาด  
มีค่าเฉลี่ย 3.72 แปลผลในระดับมาก อันดับที่สี่คือ มีการใช้พลาสติกในชีวิตประจําวันน้อยลง  
มีค่าเฉลี่ย 3.64 แปลผลในระดับมาก อันดับที่ห้าคือ มีการหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารทะเลท่ีบรรจุ 
กล่องโฟม มีคา่เฉลี่ย 3.59 แปลผลในระดับมาก อันดับที่หกคือ มีการหลกีเลี่ยงการซื้ออาหารทะเล 
ที่บรรจุถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 3.29 แปลผลในระดับปานกลาง อันดับที่เจ็ดคือ มีการเลือกซื้ออาหาร
ทะเลแช่แข็งจากซุปเปอร์มาร์เก็ต มีค่าเฉลีย่ 3.23 แปลผลในระดับปานกลาง อันดับที่แปดและเก้าคอื 
มีการเลือกซื้ออาหารทะเลแปรรูป และหลกีเลี่ยงการทานอาหารทะเลเพราะกังวลเรื่องไมโครพลาสติก 
มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ 3.07 แปลผลในระดับปานกลาง และอันดับที่สิบคือ มีการรับประทานอาหาร
ทะเลดิบ มีค่าเฉล่ีย 3.04 แปลผลในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

 
4.6 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที1่ การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลอืก
ซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภค 
   สมมติฐานที ่1.1 การเปิดรับสือ่เกี่ยวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้พลาสติกของผู้บริโภค 
 
ตารางที่ 4.10: การวิเคราะห์การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ 
   พลาสติกของผู้บริโภค 
 

การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการเลือกใช้พลาสติก 
r .199 

Sig. (2–tailed) .000 
  
 จากตารางที่ 4.10 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระกว่างการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับ 
ไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกผู้บริโภค โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ของ Pearson พบว่า ยอมรับสมมติฐานวิจยัที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r .199, sig .000) การเปิดรับสื่อ
เก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลอืกซื้อใช้พลาสติกผู้บริโภค มคีวามสัมพันธ์
อยู่ในระดับน้อยมาก 
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ตารางที่ 4.11: การวิเคราะห์การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ 
   พลาสติกของผู้บริโภค จําแนกเป็นรายสื่อ 
 

การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการเลือกใช้พลาสติก 
r Sig. (2-tailed) 

โทรทัศน์ .176 .000** 
วิทยุกระจายเสียงและพอดแคสต์ .162 .001** 
โปสเตอร์ .116 .020** 
โบว์ชัวร์หรือแผ่นพับ .114 .022** 
ฟังปากต่อปาก .078 .122 
เว็บไซต์ .151 .003** 
เฟซบุ๊ก .118 .018** 
ทวิตเตอร์ .161 .001** 
อินสตาแกรม .221 .000** 
ไลน์ .144 .004** 

  
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้พลาสติก
ทั้งหมด ยกเว้นสื่อบุคคล หรือฟังปากต่อปาก โดยสื่อทีมีความสัมพันธ์มากที่สุดคือ การเปิดรับสื่อ 
อินสตาแกรมมคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้พลาสติก (r .221, sig .000) รองลงมาคือ  
การเปิดรับสื่อโทรทัศน์มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลอืกใช้พลาสติก (r .176, sig .000) รองลงมา
คือ การเปิดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงและพอดแคสต์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้พลาสติก 
(r .162, sig .001) รองลงมาคือ การเปิดรับสื่อทวิตเตอร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้
พลาสติก  (r .161, sig .001) รองลงมาคือ การเปิดรับสื่อเว็บไซต์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การเลือกใช้พลาสติก (r .151, sig .003) รองลงมาคือ การเปิดรับสื่อไลน์มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเลือกใช้พลาสติก (r .144, sig .004) รองลงมาคือ การเปิดรับสื่อเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกใช้พลาสติก (r.118, sig .018) รองลงมาคือ การเปิดรับสื่อโปสเตอร์มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเลือกใช้พลาสติก (r .116 , sig .020) รองลงมาคือ การเปิดรับสื่อโบว์ชัวร์หรือ 
แผ่นพับมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลอืกใช้พลาสติก (r .114, sig .022) และการเปิดรับสื่อ 
ฟังปากต่อปากมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้พลาสติก (r .078, sig .122) ตามลําดับ 
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   สมมติฐานที ่1.2 การเปิดรับสือ่เกี่ยวกับไมโครพลาสติกความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารทะเลของผู้บริโภค 
 
ตารางที่ 4.12: การวิเคราะห์การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
   การบริโภคอาหารทะเลของผู้บริโภค 
 

การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเล 
r .235 

Sig. (2–tailed) .000 
  
 จากตารางที่ 4.12 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับ 
ไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลของผู้บริโภค โดยใช้การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ของ Pearson พบว่า ยอมรับสมมติฐานวิจัยทีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05 (r .235, sig .000)  
การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับน้อยมาก 
 
ตารางที่ 4.13: การวิเคราะห์การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
   การบริโภคอาหารทะเลของผู้บริโภค จําแนกเป็นรายสื่อ 
 

การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเล 
r Sig. (2–tailed) 

โทรทัศน์ .171 .001** 
วิทยุกระจายเสียงและพอดแคสต์ .188 .000** 
โปสเตอร์ .205 .000** 
โบว์ชัวร์หรือแผ่นพับ .174 .000** 
ฟังปากต่อปาก .077 .125 
เว็บไซต์ .156 .002** 

         (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ): การวิเคราะห์การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
       การบริโภคอาหารทะเลของผู้บริโภค จําแนกเป็นรายสือ่ 

 
การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเล 

r Sig. (2–tailed) 
เฟซบุ๊ก .177 .000** 
ทวิตเตอร์ .182 .000** 
อินสตาแกรม .234 .000** 
ไลน์ .151 .003** 

 
 จากตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับ 
ไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลของผู้บริโภค แยกเป็นรายสื่อ  
โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของ Pearson พบว่า ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
โดยสื่อเกือบทุกประเภทมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลของผู้บริโภค ยกเว้น  
สื่อบุคคลทีใ่ช้การสื่อสารปากต่อปาก ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลของ
ผู้บริโภค โดยสื่อทีมีความสัมพันธ์มากที่สุดคือ สื่ออินสตราแกรม (r .234) รองลงมาคอื สื่อโปสเตอร์  
(r .205) และอันดับที่สามคือ สื่อวิทยุกระจายเสียงและพอดแคสต์ (r .188) 
 
 สมมติฐานที ่2 ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซือ้
อาหารทะเลของผู้บริโภค 
   สมมติฐานที ่2.1 ความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
พลาสติกของผู้บริโภค 
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ตารางที่ 4.14: ตารางการวิเคราะห์ความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ 
   พลาสติกของผู้บริโภค 
 

ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติก พฤติกรรมการใช้พลาสติก 
r Sig. (2–tailed) 

แหล่งกําเนิด 

1) ไมโครพลาสติกอยู่ในทะเลและปนเป้ือนในอาหาร 
   ทะเล 

.096 .056 

2) แหล่งกําเนิดของไมโครพลาสติกมาจากช้ินส่วน 
   พลาสติกชนิดต่าง ๆ 

.099 .049** 

3) ของใช้ส่วนตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์ 
   ขัดผิว คือ แหล่งกําเนิดของไมโครพลาสติก 

.173 .001** 

4) ท่านทราบว่าไมโครพลาสติกเกิดจากการแตกตัว 
   ของพลาสติกขนาดเล็กและไหลลงสู่แม่นํ้า ทะเล 

.141 .005** 

การปนเป้ือน 
5) ในอาหารทะเลมีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติก .181** .000** 
6) ในอาหารทะเล “แปรรูป” เช่น กุ้งแห้ง ปลาหวาน  
   ปลาหมึกสามรส มีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติก 

.108** .031** 

7) การปนเป้ือนไมโครพลาสติกในทะเลมีผลกระทบ 
   ต่อสุขภาพของท่าน  

.150 .003** 

8) อาหารทะเลในตลาดสดมสีารปนเป้ือน 
   ไมโครพลาสติกมากกว่าอาหารทะเลใน 
   ซุปเปอร์มารเ์ก็ต 

.220 .000** 

9) อาหารทะเลท่ีใช้บรรจุภัณฑ์แบบพลาสติกจะมี 
   สารปนเป้ือนไมโครพลาสติก 

.140 .005** 

10) การลดใช้พลาสติกจะช่วยลดการปนเป้ือนใน 
     อาหารทะเลได้ 

.073 .143 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ): ตารางการวิเคราะห์ความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติกมคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
      การใช้พลาสติกของผู้บริโภค 

ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติก พฤติกรรมการใช้พลาสติก 
r Sig. (2–tailed) 

การลดปริมาณไมโครพลาสติก 
11) การปนเป้ือนไมโครพลาสติกในอาหารทะเล 
     เกิดจากพฤติกรรมการใช้พลาสติก 

.085 .091 

12) การหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ 
     เม็ดสครับและกลิตเตอร์ในเครื่องสําอางสามารถ 
     ลดการเกิดไมโครพลาสติกได้ 

.170 .001** 

13) อาหารทะเลท่ีใช้บรรจุภัณฑ์แบบพลาสติกจะมี 
     สารปนเป้ือนไมโครพลาสติก 

.140 .005** 

 
 จากตารางที่ 4.14 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติก 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภคโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของ Pearson 
พบว่า ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยผูวิ้จัยทําการจําแนกเป็นหมวดหมู่ดังน้ี 
 แหล่งกําเนิด 
 พบว่า ทุกความรู้มีความสมัพันธ์กันทั้งหมด ยกเว้น ไมโครพลาสติกอยู่ในทะเลและปนเป้ือน
ในอาหารทะเล ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .096) 
 ความรู้ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือ ของใช้ส่วนตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์
ขัดผิว คือ แหล่งกําเนิดของไมโครพลาสติก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค 
(r .173) รองลงมาคือ ทราบว่าไมโครพลาสติกเกิดจากการแตกตัวของพลาสติกขนาดเล็กและไหลลง 
สู่แม่นํ้า ทะเล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .141) รองลงมาคือ 
แหล่งกําเนิดของไมโครพลาสติกมาจากช้ินส่วนพลาสติกชนิดต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .0.99)  
 การปนเป้ือน 
 พบว่า ทุกความรู้มีความสมัพันธ์กันทั้งหมด ยกเว้น การลดใช้พลาสติกจะช่วยลด 
การปนเป้ือนในอาหารทะเลได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .073) 
 ความรู้ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือ อาหารทะเลในตลาดสดมีสารปนเป้ือน 
ไมโครพลาสติกมากกว่าอาหารทะเลในซุปเปอร์มาร์เก็ตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติก 
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ของผู้บริโภค (r .220) รองลงมาคือ ในอาหารทะเลมีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .181) รองลงมาคือ การปนเป้ือนไมโครพลาสติกในทะเล 
มีผลกระทบต่อสุขภาพของท่านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .150) 
และสุดท้าย อาหารทะเลที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบพลาสติกจะมีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติกมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .140) 
 การลดปริมาณไมโครพลาสติก 
 พบว่า ความรู้ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สดุคือ การหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ
เม็ดสครับและกลิตเตอร์ในเครื่องสําอางสามารถลดการเกิดไมโครพลาสติกได้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .170) แต่การปนเป้ือนไมโครพลาสติกในอาหารทะเล 
เกิดจากพฤติกรรมการใช้พลาสติกไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค  
(r .085) 
 
   สมมติฐานที ่2.2 ความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารทะเล 
 
ตารางที่ 4.15: ตารางแสดงความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค 
   อาหารทะเล 
 

ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติก พฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเล 

r Sig. (2–tailed) 
แหล่งกําเนิด 

ไมโครพลาสติกอยู่ในทะเลและปนเป้ือนในอาหาร
ทะเล 

.077 .123 

แหล่งกําเนิดของไมโครพลาสติกมาจากช้ินส่วน
พลาสติกชนิดต่าง ๆ 

.016 .755 

ของใช้ส่วนตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์ 
ขัดผิว คือ แหล่งกําเนิดของไมโครพลาสติก 

.162 .001** 

ท่านทราบว่าไมโครพลาสติกเกิดจากการแตกตัว 
ของพลาสติกขนาดเล็กและไหลลงสู่แม่นํ้า ทะเล 

.084 .095 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ): ตารางแสดงความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม 
      การบริโภคอาหารทะเล 
 

ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติก พฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเล 
r Sig. (2–tailed) 

การปนเป้ือน 
ในอาหารทะเลมีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติก .101 .044* 
ในอาหารทะเล “แปรรูป” เช่น กุ้งแห้ง ปลาหวาน
ปลาหมึกสามรส มสีารปนเป้ือนไมโครพลาสติก 

.100 .046* 

การปนเป้ือนไมโครพลาสติกในทะเลมผีลกระทบต่อ
สุขภาพของท่าน  

.100 .045* 

อาหารทะเลในตลาดสดมีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติก
มากกว่าอาหารทะเลในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

.293 .000** 

อาหารทะเลท่ีใช้บรรจุภัณฑ์แบบพลาสติกจะมีสาร
ปนเป้ือนไมโครพลาสติก 

.235 .000** 

การลดใช้พลาสติกจะช่วยลดการปนเป้ือนในอาหาร
ทะเลได้ 

.041 .414 

การลดปริมาณไมโครพลาสติก 
การปนเป้ือนไมโครพลาสติกในอาหารทะเลเกิดจาก
พฤติกรรมการใช้พลาสติก 

.062 .219 

การหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มสีว่นผสมของเมด็สครับ 
และกลิตเตอร์ในเครื่องสําอางสามารถลดการเกิด 
ไมโครพลาสติกได้ 

.132 .008** 

 
 จากตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติก 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของ Pearson 
พบว่า ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยผูวิ้จัยทําการจําแนกเป็นหมวดหมู่ดังน้ี 

 แหล่งกําเนิด 
 พบว่า ความรู้ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สดุคือ ของใช้ส่วนตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ ยาสีฟัน 
ผลิตภัณฑ์ขัดผวิ คือ แหล่งกําเนิดของไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติก 
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ของผู้บริโภค (r .162)  
 แต่ท่านทราบว่าไมโครพลาสติกเกิดจากการแตกตัวของพลาสติกขนาดเล็กและไหลลงสู่
แม่นํ้า ทะเล ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .084) รองลงมาคือ
แหล่งกําเนิดของไมโครพลาสติกมาจากช้ินส่วนพลาสติกชนิดต่าง ๆ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .016) และไมโครพลาสติกอยู่ในทะเลและปนเป้ือนในอาหารทะเลไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .077)  
 การปนเป้ือน 
 พบว่า ทุกความรู้มีความสมัพันธ์กันทั้งหมด ยกเว้นการลดใช้พลาสติกจะช่วยลด 
การปนเป้ือนในอาหารทะเลได้ ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .041) 
 ความรู้ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือ อาหารทะเลในตลาดสดมีสารปนเป้ือน 
ไมโครพลาสติกมากกว่าอาหารทะเลในซุปเปอร์มาร์เก็ตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติก
ของผู้บริโภค (r .293) รองลงมาคือ อาหารทะเลท่ีใช้บรรจุภัณฑ์แบบพลาสติกจะมีสารปนเป้ือน 
ไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .235) รองลงมาคือ 
ในอาหารทะเลมีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค 
(r .101) รองลงมาคือการปนเป้ือนไมโครพลาสติกในทะเลมีผลกระทบต่อสุขภาพของท่านมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .100) และการปนเป้ือนไมโครพลาสติก 
ในทะเลมผีลกระทบต่อสุขภาพของท่านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค  
(r .100) 
 การลดปริมาณไมโครพลาสติก 
 พบว่า ความรู้ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สดุคือการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ
เม็ดสครับและกลิตเตอร์ในเครื่องสําอางสามารถลดการเกิดไมโครพลาสติกได้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค (r .132) แต่การปนเป้ือนไมโครพลาสติกในอาหารทะเล 
เกิดจากพฤติกรรมการใช้พลาสติกไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค  
(r .062) 

 
 สมมติฐานที ่3 ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซือ้
อาหารทะเลของผู้บริโภค 
   สมมติฐานที ่3.1 ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม 
การใช้พลาสติกของผู้บริโภค 
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ตารางที่ 4.16: การวิเคราะห์การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค 
 

ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค 
r .296** 

Sig. (2–tailed) .000 
  
 จากตารางที่ 4.16 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติก
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภค โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของ 
Pearson พบว่า ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r .296**, sig .000) ทัศนคติ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พลาสติกของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยมาก 
 
   สมมติฐานที ่3.2 ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารทะเล 
 
ตารางที่ 4.17: ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเล 
 

ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเล 
r .360** 

Sig. (2–tailed) .000 
  
 จากตารางที่ 4.17 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติก
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเล โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของ Pearson 
พบว่า ยอมรับสมมติฐานวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (r .360**, sig .000) ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลมีความสมัพันธ์อยู่ในระดับน้อย 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การเปิดรับสื่อความรู้และทัศนคติที่มีต่อไมโครพลาสติกปนเป้ือนและ
พฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามจํานวน 400 
ชุด วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการคํานวณสถิติ  
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยสรปุได้ดังน้ี 
 
5.1 สรปุการวิจัย 
 5.1.1 ข้อมูลสว่นบุคคล  
 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุ 20–30 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้ 15,001–25,000 บาท  
 5.1.2 การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติก  
 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับการเปิดรับสื่อข้อมูลเกี่ยวกับ
ไมโครพลาสติกจากเฟซบุ๊กมากที่สุด รองลงมาคือ การเปิดรับสื่อข้อมูลเกีย่วกับไมโครพลาสติกจาก
เว็บไซต์ และการเปิดรับสื่อข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจากโทรทัศน์ และการเปิดรับสื่อข้อมูล
เก่ียวกับไมโครพลาสติกจากฟังปากต่อปาก และการเปิดรับสื่อข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจาก 
ทวิตเตอร์ ระดับปานกลาง ให้ความสําคัญกับการเปิดรับสื่อข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจากไลน์ 
และการเปิดรับสื่อข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจากอินสตาแกรม และการเปิดรับสื่อข้อมูลเกี่ยวกับ 
ไมโครพลาสติกจากโปสเตอร์ และการเปิดรับสื่อข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจากเฟซบุ๊กวิทยุ 
กระจายเสียงและพอดแคสต์ และการเปิดรับสื่อข้อมูลเกี่ยวกับไมโครพลาสติกจากโบว์ชัวร์หรือ 
แผ่นพับ ตามลําดับ 
 5.1.3 ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติก  
 พบว่า ความรู้ในส่วนของแหลง่กําเนิด ส่วนใหญ่ทราบว่าของใช้ส่วนตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ 
ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์ขัดผิว คือ แหล่งกําเนิดของไมโครพลาสติก ความรู้ในสว่นของการปนเป้ือน  
ส่วนใหญท่ราบว่า อาหารทะเลท่ีใช้บรรจุภัณฑ์แบบพลาสติกจะมีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติก  
และความรู้ในส่วนของการลดปริมาณไมโครพลาสติก ส่วนใหญท่ราบว่าการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ 
ที่มีส่วนผสมของเม็ดสครับและกลิตเตอร์ในเครื่องสําอางสามารถลดการเกิดไมโครพลาสติกได้ 
 5.1.4 ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติก  
 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสว่นใหญ่ทราบว่า ไมโครพลาสติกปนเป้ือนใน
อาหารทะเล “ดิบ” ทําให้มคีวามกังวลในการบริโภค รองลงมาคือ คิดว่าอาหารทะเลในตลาดสด 
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มีการปนเป้ือนไมโครพลาสติก และทราบว่าไมโครพลาสติกมีการปนเป้ือนในอาหารทะเล “แปรรูป”
ทําให้กังวลในการบริโภคอาหารทะเล และอาหารทะเล “ดิบ” ที่มีตราสนิค้าตามห้างสรรพสินค้า 
และร้านสะดวกซื้อจะมีมาตรฐาน ทําใหม้ีไมโครพลาสติกปนเป้ือนน้อย ระดับดี คือ อาหารทะเล 
“แปรรูป” ที่มตีราสินค้าจะปลอดภัยจากไมโครพลาสติก ตามลําดับ 
 5.1.5 พฤติกรรม  
 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่รบัประทานอาหารทะเลสุก รองลงมาคือ 
หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบคร้ังเดียวทิ้ง และเลือกซื้ออาหารทะเลสดจากตลาด และมีการใช้
พลาสติกในชีวิตประจําวันน้อยลง และมกีารหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารทะเลท่ีบรรจุกล่องโฟม และม ี
การหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารทะเลท่ีบรรจุถงุพลาสติก และมีการเลือกซือ้อาหารทะเลแช่แข็งจาก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และมีการเลอืกซื้ออาหารทะเลแปรรูป และหลีกเลี่ยงการทานอาหารอาหารทะเล
เพราะกังวลเรื่องไมโครพลาสติก และมีการรับประทานอาหารทะเล “ดิบ” ตามลําดับ 
 
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรยีบเทียบตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารทะเล
ของผู้บริโภค สรุปได้ดังน้ี 
 สมมติฐานที ่1 การเปิดรับสื่อเก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลอืก
ซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภค 
   สมมติฐานที ่1.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับ 
ไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้พลาสติกของผู้บริโภคอย่างมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยมาก 
   สมมติฐานที ่1.2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับ 
ไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเล อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยมาก 
 สมมติฐานที ่2 ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซือ้
อาหารทะเลของผู้บริโภค 
   สมมติฐานที ่2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติก 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้พลาสติกของผู้บริโภคอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
   สมมติฐานที ่2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติก 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเลอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานที ่3 ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซือ้
อาหารทะเลของผู้บริโภค 
   สมมติฐานที ่3.1 ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสมัพันธ์กับกับพฤติกรรม
การเลือกใช้พลาสติกของผู้บริโภคอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อยมาก 
   สมมติฐานที ่3.2 ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธ์กับกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารทะเลอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่มคีวามสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย 
 
5.3 อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การเปิดรับสื่อความรู้และทัศนคติที่มีต่อสารไมโครพลาสติกปนเป้ือน
และพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 5.3.1 การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติก พบว่า คนสว่นใหญ่ให้ความสนใจกับสื่อเฟซบุ๊ก
มากที่สุด และให้ความสนใจกับสื่อที่เป็นสื่อมวลชน สื่อโซเชียลมีเดีย ดังที่ วิชญ์ชยา ฐิติจริวิชญ์ 
(2560) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงาม ได้ทําการศึกษาและพบว่าในปัจจุบันความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ตจะ
ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันและมีการใช้งานเป็นประจํา ส่วนใหญจ่ะใช้เวลาในการเปิดรับสื่อโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
ไม่ตํ่ากว่าครึ่งช่ัวโมง โดยสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีความนิยมหรือมีการใช้งานมากที่สุดก็คือ เฟซบุ๊ก เพ่ือ
ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เช่น ขา่วสารบ้านเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวต่างประเทศ หรือข่าวเหตุการณ์ที่
เป็นกระแส ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลมาว่า คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับสื่อเฟซบุ๊ก
มากที่สุด และถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคญักับผู้บริโภคและผูใ้ห้ข้อมูลข่าวสารในการเปิดรับข่าวสาร
และแบ่งปันข้อมูลข่าวสารอีกด้วย 
 5.3.2 ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติก พบว่า คนส่วนใหญม่ีความรู้ว่า อาหารทะเลท่ีใช้ 
บรรจุภัณฑ์แบบพลาสติกมีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติกมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ศุลีพร  
แสงกระจ่าง, ปัทมา พลอยสว่าง และปริณดา พรหมหิตาธร (2556) ได้ทําการศึกษาผลกระทบของ
พลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและพบว่าสารประกอบพลาสติกที่มีผลอันตรายต่อสุขภาพ แม้จะ
ยังไม่ถูกพิจารณาให้เป็นปัญหาหลักของกระทรวงสาธารณสุขแต่การนําพลาสติกมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
และไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะกับการใช้พลาสติกกับอาหารและเคร่ืองด่ืม อาจจะนํามาซึ่งการสะสมพิษ
และโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้ ซึ่งทัว่โลกมีการต่ืนตัวและรณรงค์การงดใช้โฟม พลาสติกโฟมอีกด้วย 
 5.3.3 ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติก พบว่า คนส่วนใหญท่ราบว่าไมโครพลาสติก 
มีการปนเป้ือนในอาหารทะเล “ดิบ” ทําให้มคีวามกังวลในการบริโภคมากที่สุด  
 5.3.4 พฤติกรรม พบว่า คนส่วนใหญม่ีพฤติกรรมในการรบัประทานอาหารทะเลปรุงสุก 
มากที่สุด สอดคล้องกับ วันชัย เหล่าเสถียรกิจ, ศศิธร เจริญประเสริฐ, กนัยารัตน์ เหล่าเสถียรกิจ, 
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พุทธิไกร ประมวล และศักรินทร์ บุญประสงค์ (2562) ได้ทําการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ 
การบริโภคปลาดิบ–สุก ๆ ดิบ ๆ ของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 พบว่า สาเหตุที่ไม่กิน
อาหารท่ีทําจากปลาดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ รอ้ยละ 46.5 เพราะทราบว่าปลาดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ  
เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ จึงทําให้มีความกังวลในการบริโภคปลาดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ 
ซึ่งการที่มีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติกในอาหารทะเลก็ทาํให้ผู้บริโภคชาวไทยมีความกังวลใน 
การรับประทานอาหารทะเลมากขึ้น และพบว่าเมื่อผู้บริโภคมีความกังวลในการบริโภคอาหารทะเล 
ส่งผลใหผู้้บริโภคอาหารทะเลส่วนใหญ่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกจากร้านค้าเพ่ือหวัง 
ลดการเกิดไมโครพลาสติกในอนาคตอีกด้วย 
 
5.4 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเพื่อนําไปใช ้
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากงานวิจัยดังน้ี 
 5.4.1 การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับไมโครพลาสติก ผู้ที่ต้องการให้ความรู้แก่ประชาชนหรือ 
สื่อมวลชน ควรใช้สื่อที่สามารถเช่ือถือได้ให้มากที่สุด เช่น สื่อโทรทัศน์ สือ่ทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงสื่อเฟซบุ๊ก ผูใ้ห้ความรู้หรือสื่อมวลชนควรส่งเสริมและเน้นให้ความรู้กับประชาชนผ่านทาง 
สื่อเหล่าน้ี เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า สื่อบุคคลหรือฟังปากต่อปากเก่ียวกับเร่ืองการปนเป้ือน 
ไมโครพลาสติกในอาหารทะเลอาจจะไม่ถึงประชาชนเท่ากับการใช้สื่อมวลชนในการกระจายข่าว 
เป็นหลัก 
 5.4.2 ความรู้เกี่ยวกับไมโครพลาสติก ผู้วิจยัเล็งเห็นว่าผู้เก่ียวข้องควรให้ความรู้และ 
ความเข้าใจที่ถกูต้องให้กับประชาชน หรือมีการส่งเสริมให้ความรู้แบบลงพื้นที่สําหรับชาวบ้านที่ 
ไม่สามารถรับฟังข่าวสารได้จากสื่อมวลชน เช่น การลงพ้ืนที่ไปยังหมู่บ้าน หรือ อําเภอต่าง ๆ เพ่ือให้
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนได้รับรู้ หรือควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่ประชาชน
สามารถเข้าใจง่าย และสามารถทําความเข้าใจได้ด้วยตนเองให้ได้มากที่สดุ 
 
5.5 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 ในการวิจัยคร้ังต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 5.5.1 ควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกต่าง ๆ ลงไปอีก เช่น การศึกษาเพ่ือธุรกิจอาหารทะเล 
สําหรับรับมือกับภัยเงียบที่มองไม่เห็นอย่างไมโครพลาสติก 
 5.5.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบรรจุอาหารทะเลท่ีปลอดภัยและสร้าง
ความมั่นใจใหก้ับผู้บริโภคชาวไทยได้ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 
 5.5.3 จากการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการเปิดรับสื่อความรู้และทัศนคติที่มีต่อ 
ไมโครพลาสติกปนเป้ือนและพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งอาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ  
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ที่ไม่ได้ระบุไว้แต่ผู้วิจัยคาดว่าอาจจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เช่น การก่ออันตรายต่อสุขภาพ
โดยตรงของผู้บริโภค หรือการศึกษาการรับประทานอาหารทะเลให้ถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด 
และการศึกษาเกี่ยวกับการลดอัตราการเกิดไมโครพลาสติกจากชีวิตประจําวันให้ได้มากที่สุด เป็นต้น 
 



50 

บรรณานุกรม   
 

กรวินท์ กรประเสริฐวิทย์.  (2557).  ทัศนคติความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม และ คณุลักษณะ 
 การใช้งานของเทคโนโลยี ทีม่อิีทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้เคร่ืองชําระค่าโทรศัพท์ 
 อัตโนมัติ ของประชาชนในกรุงเทพมหานครปี 2558.  การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบณัฑิต, 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
ขยะจิ๋ว "ไมโครพลาสติก" พิษร้ายอย่ามองข้าม!.  (2562).  สืบค้นจาก 
 https://www.komchadluek.net/news/scoop/381849. 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละอินเทอร์เน็ต.  (2557).  สืบค้นจาก http://nattita091.blogspot.com/   
 2014/12/2.html. 
ชุติมา ซุ้นเจริญ.  (2562).  ‘ไมโครพลาสติก’ จากทะเลสู่อาหาร. สืบค้นจาก 
 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/840862. 
ณัฐพงษ์ ศรีเมอืง.  (2560).  โรคมินามาตะ หายนะคร้ังย่ิงใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น.  สืบคน้จาก 
 https://www.scimath.org/article-chemistry/item/7387-2017-07-20-07-30-13. 
ทักษิณา ข่ายแก้ว.  (2562).  ‘ไมโครพลาสติก’ อาจเป็นส่วนประกอบในอาหารมนุษย์ผ่านปลา 
 และสัตว์ทะเล.  สืบค้นจาก https://www.voathai.com/a/sushi-microplastic- 
 tk/4448136.html. 
ทัตพิชา เขียววิจิตร และพิษนุ อภิสมาจารโยธิน.  (2561).  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค 
 อาหารท่ีมีไขมนัสูงของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง จงัหวัดพิษณุโลก.  
 วารสารสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ, 18(7), 130–141. 
ทําอย่างไรเมื่อหอยปนเป้ือน #ไมโครพลาสติก : หลังงานวิจัยพบไมโครพลาสติกในหอย 2 ฝา คุณนุ่น  
 บุศย์สิรินทร ์และ คุณกัน รุ่งโรจน์ จะพาไปดูวิธีลดความเส่ียงก่อนนํามารับประทาน.   
 (2562).  สืบคน้จาก https://twitter.com/thaipbs/status/1189534836358287360.  
ปรมะ สตะเวทิน.  (2541).  หลักและทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 9–15 (Principles and theories  
 of communication).  นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  (2526).  ทศันคติ : การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามยั  
 (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
ประเภทของ Social media.  (2556).  สืบค้นจาก https://mindka.wordpress.com/  
       social-media/. 
พบหลักฐานขยะพลาสติกเข้าสู่ทางเดินอาหารมนุษย์.  (2561).  ผู้จัดการออนไลน์.  สืบค้นจาก 
 https://mgronline.com/science/detail/9610000106276. 



51 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522.  (2562).  สืบค้นจาก https://www.fisheries.go.th/ 
 fti-padungbasar/DATA/Food%20Law.htm. 
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์. (2554). สื่อสังคมออนไลน์: สื่อแห่งอนาคต (Social media: Future media). 

 สืบค้นจาก https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/  
 oct_dec_11/pdf/aw016.pdf. 
มุกดา ศรียงค์, นวลศิริ เปาโรหิตย์, สิริวรรณ สาระนาด, สุวิไล เรียงวัฒนสขุ และนิภา แก้วศรีงาม.  
 (2540). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
เมตตา กฤตวิทย์, พัชนี เชยจรรยา และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.  (2530).  แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์  

(Key concepts in communication).  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ยุพดี ฐิติกุลเจรญิ.  (2537).  ทฤษฎีการสื่อสาร.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
โลมไสล วงศ์จันตา, ปาริชาติ กัญญาบุญ, เต็มสิริ เคนคํา และรพีพงษ์ ลฬีหะวิโรจน์.  (2559).  ความรู้ 
 ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้บริโภคในตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  
 ต่อการปนเป้ือนของสารเคมียาฆ่าแมลงในผักและผลไมส้ด. สืบค้นจาก 
 http://service.ifrpd.ku.ac.th/koha_ku/opac-searchresult. 
วันชัย เหล่าเสถียรกิจ, ศศิธร เจริญประเสรฐิ, กันยารัตน์ เหล่าเสถียรกิจ, พุทธิไกร ประมวล และ 
 ศักรินทร์ บุญประสงค์.  (2562).  วารสารวิชาการสาธารณสุข, 28(6), 974–985. 
วิชญ์ชยา ฐิติจิรวิชญ์.  (2560).  การวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ ที่สง่ผลต่อ 
 การตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมความงาม.  การค้นคว้าอิสระ 
 ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
ศรันถ์ ย่ีหลั่นสวุรรณ.  (2558).  การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ  
 โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้นําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก  
 (Facebook).  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ศักด์ิ สุนทรเสณี.  (2531).  เจตคติ.  กรุงเทพฯ: รุ่งวัฒนา. 
ศุลีพร แสงกระจ่าง, ปัทมา พลอยสว่าง และปริณดา พรหมหิตาธร.  (2556).  ผลกระทบของพลาสติก 
 ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม.  วารสารพิษวิทยาไทย, 28(1), 39–50. 
สิปปกร อุปมา.  (2559).  พิษภัยจากอาหารบริโภคนิยม.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
 มหาวิทยาลัยศลิปากร. 
สิริวรรณ ประสิทธ์ิศักด์ิ.  (2547).  การเปิดรับ การรับรู้ และความคิดเห็นของประชาชนในเขต  
 กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาชุด “คิด-เพ่ืออนาคต” ของเครือซิเมนต์ไทย. 
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 



52 

สุชนา ชวนิชย์.  (2562).  สมัภาษณ์ ‘รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์’ : ‘ไมโครพลาสติก’ พิบัติภัย จากทะเลสู่ 
อาหาร (สู่คน).  สืบค้นจาก https://www.bangkoklifenews.com/17133261/. 

สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ, อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์, เจนยุกต์ โลวั่ชรินทร์ และจงรักษ์ ผลประเสริฐ.  (2562).  
 มลสารไมโครพลาสติกในแหล่งนํ้าเสียดิบและระบบบําบัดนํ้าเสีย.  สืบคน้จาก 
 http://www.ej.eric.chula.ac.th/. 
สุรพงศ์ แสงสําลี.  (2545).  การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจในการใช้บริการของสถานี 
 อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีกับสถานีอนามัยทั่วไป ในอําเภอไทรน้อย  
 จังหวัดนนทบุรี.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.  (2533).  การสื่อสารกับสังคม.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
โสภิตสุดา มงคลเกษม.  (2539).  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม 
 การคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับข่ีรถยนต์ ในกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ไอคอนเว็บไซต์ Google.  (2562).  สืบค้นจาก www.google.co.th. 
YouTube คืออะไร.  (2560).  สืบค้นจาก https://www.technointrend.com/what-is- 
       youtube/. 
Cohen, J.  (1988).  Statistical power analysis for the behavioral sciences.  New York:  
 Routledge. 
Hinkle, D. E, William, W., & Stephen G.  J.  (1998).  Applied statistics for the behavior  
 sciences (4th ed.).  New York: Houghton Mifflin. 
Klapper, J. T.  (1960).  The effect of mass communication.  New York: Free. 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
แบบสอบถามงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

แบบสอบถาม 
เรื่อง  

การเปิดรับสื่อความรู้และทัศนคติต่อไมโครพลาสติกปนเปื้อนและพฤตกิรรมการซ้ืออาหารทะเล
ของผู้บริโภคชาวไทย 

………………………………………………………………………… 
 
 งานวิจัยน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อความรู้และทัศนคติต่อไมโครพลาสติกปนเป้ือน
และพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลของผู้บริโภคชาวไทย 

 
ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
คําแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่ตรงกับคําตอบและความคิดเห็นของท่าน 
มากที่สุด 
 
1. เพศ  

 ชาย     
 หญิง  
 

2. อายุ  
 ตํ่ากว่า 20 ปี 
 20–30 ปี 
 31–40 ปี 
 41–50 ปี 
 51 ปีขึ้นไป 
 

3. การศึกษา 
 ตํ่ากว่าปริญญาตร ี
 ปริญญาตร ี 
 สูงกว่าปรญิญาตรี   
 
 



55 
 

 
4. อาชีพ 

 นักเรียน/ นักศึกษา 
 รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานเอกชน 
 รับจ้าง 
 ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 
 อาชีพอิสระ (Freelance) 
 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
( ) ตํ่ากว่า 15,000 บาท 
( ) 15,000–25,000 บาท 
( ) 25,001–35,000 บาท 
( ) 35,001–45,000 บาท 
( ) 45,001–55,000 บาท 
( ) 55,001 บาทข้ึนไป  
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ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการเปิดรับสื่อเก่ียวกับไมโครพลาสติก 
 

ท่านเคยได้รบัฟังข้อมูลเก่ียวกับ 
ไมโครพลาสติกจากสื่อเหล่านี ้

มากน้อยเพียงไร 

                             ระดับการเปิดรับ 
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่เคย
เลย 

2.1  โทรทัศน์       
2.2  วิทยุกระจายเสียงและพอดแคสต์       
2.3  โปสเตอร์       
2.4  โบว์ชัวร์หรือแผ่นพับ       
2.5  ฟังปากต่อปาก       
2.6  เว็บไซต์       
2.7  เฟซบุ๊ก       
2.8  ทวิตเตอร์       
2.9 อินสตาแกรม       
2.10 ไลน์       
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ส่วนที่ 3 ความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติก 

 
 
 
 
 
 

ความรู้เก่ียวกับไมโครพลาสติก  ใช ่ ไม่ใช่ 
แหล่งกําเนิด 
3.1 ไมโครพลาสติกอยู่ในทะเลและปนเป้ือนในอาหารทะเล   
3.2 แหล่งกําเนิดของไมโครพลาสติกมาจากช้ินส่วนพลาสติกชนิดต่าง ๆ   
3.3 ของใช้ส่วนตัว เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์ขัดผวิ คือแหล่งกําเนิดของ 
     ไมโครพลาสติก 

  

3.4 ท่านทราบว่าไมโครพลาสติกเกิดจากการแตกตัวของพลาสติกขนาดเล็กและ 
     ไหลลงสู่แม่นํ้า ทะเล 

  

การปนเป้ือน 
3.5 ในอาหารทะเลมีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติก   
3.6 ในอาหารทะเล “แปรรูป” เช่น กุ้งแห้ง ปลาหวาน ปลาหมึกสามรส  
     มสีารปนเป้ือนไมโครพลาสติก 

  

3.7 การปนเป้ือนไมโครพลาสติกในทะเลมผีลกระทบต่อสุขภาพของท่าน    
3.8 อาหารทะเลในตลาดสดมีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติกมากกว่าอาหารทะเล 
     ในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

  

3.9 อาหารทะเลท่ีใช้บรรจุภัณฑ์แบบพลาสติกจะมีสารปนเป้ือนไมโครพลาสติก   
3.10 การลดใช้พลาสติกจะช่วยลดการปนเป้ือนในอาหารทะเลได้   
การลดปริมาณไมโครพลาสติก 
3.11 การปนเป้ือนไมโครพลาสติกในอาหารทะเลเกิดจากพฤติกรรมการใช้ 
      พลาสติก 

  

3.12 การหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเม็ดสครับและกลิตเตอร์ใน 
      เครื่องสําอางสามารถลดการเกิดไมโครพลาสติกได้ 

  



58 
 

ส่วนที่ 4 ทศันคติเก่ียวกับไมโครพลาสติก 
 

 
           ทัศนคติเก่ียวกับไมโครพลาสติก 

  

ระดับทศันคติ 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

4.1 การทีท่่านทราบว่าไมโครพลาสติกม ี
     การปนเป้ือนในอาหารทะเล “ดิบ” ทําให ้
     ท่านมีความกังวลในการบริโภค 

     

4.2 การทีท่่านทราบว่าไมโครพลาสติก 
     มีการปนเป้ือนในอาหารทะเล “แปรรูป”  
     ทําให้ท่านมีความกังวลในการบริโภคอาหาร 
     ทะเล 

     

4.3 ท่านคิดว่าอาหารทะเลในตลาดสด 
     มีการปนเป้ือนไมโครพลาสติก 

     

4.4 ท่านคิดว่าอาหารทะเล “ดิบ” ที่มีตราสนิค้า 
     จําหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและ 
     ร้านสะดวกซื้อจะมีมาตรฐาน ทําใหม้ ี
     ไมโครพลาสติกปนเป้ือนน้อย 

     

4.5 ท่านคิดว่าอาหารทะเล “แปรรูป” ที่ม ี
     ตราสินค้าจะปลอดภัยจากไมโครพลาสติก 
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ส่วนที่ 5 พฤติกรรม 

 
 

 
การที่ท่านมีความรู้เรื่องไมโครพลาสติก
ปนเปื้อน ทาํให้ท่านมีพฤติกรรมต่อไปน้ี 

มากน้อยเพียงไร 

                             ระดับพฤติกรรม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

พฤติกรรมการใช้พลาสติก 
5.1 ท่านใช้พลาสติกในชีวิตประจําวันน้อยลง      
5.2 ท่านหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบใช้ 
     ครั้งเดียวทิง้ 

     

5.3 ท่านหลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกจาก 
     ร้านค้า 

     

5.4 ท่านหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารทะเลท่ีบรรจุ 
     ถุงพลาสติก 

     

5.5 ท่านหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารทะเลท่ีบรรจุ 
     กล่องโฟม 

     

พฤติกรรมการบริโภคอาหารทะเล 
5.6 การรับประทานอาหารทะเลดิบ      
5.7 การรับประทานอาหารทะเลปรุงสุก      
5.8 การเลือกซื้ออาหารทะเลสดจากตลาด      
5.9 การเลือกซื้ออาหารทะเลแช่แข็งจาก 
     ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

     

5.10 การเลือกซื้ออาหารทะเลจากร้านค้า 
       ออนไลน์ 

     

5.11 การเลือกซื้ออาหารทะเลแปรรูป      
5.12 การหลีกเลี่ยงการทานอาหารทะเลเพราะ 
       กังวลเรื่องไมโครพลาสติก 
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