
การเป&ดรับสื่อสังคมออนไลน4 ความรู8 ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข8องกับการดูแล 

สิ่งแวดล8อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

Social Media Exposure, Knowledge, Attitudes and Behaviors towards 

Environment Care According to the Circular Economy Principles among 

Population Bangkok 



 

 

การเป&ดรับส่ือสังคมออนไลน4 ความรู8 ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข8องกับการดูแล 

ส่ิงแวดล8อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

Social Media Exposure, Knowledge, Attitudes and Behaviors towards Environment 

Care According to the Circular Economy Principles among Population Bangkok 

 

 

 

 

 

 

ชนาพร พัฒนเลิศรัตนไชย 

 

 

 

 

 

 

 

การค8นคว8าอิสระเปlนสmวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารเชิงกลยุทธ4 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ปrการศึกษา 2564 

ลิขสิทธ์ิเปlนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 



 
 

 

การบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อนุมัติให8การค8นคว8าอิสระเป=นส>วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารเชิงกลยุทธH 
 
 
 

เร่ือง  การเปIดรับส่ือสังคมออนไลนH ความรู8 ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข8องกับการดูแล
ส่ิงแวดล8อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
ผู8วิจัย ชนาพร พัฒนเลิศรัตนไชย 
 
 
 
ได8พิจารณาเห็นชอบโดย 
 
 
 
อาจารยHท่ีปรึกษา  ผู8ช>วยศาสตราจารยH ดร.วีรพงษH พวงเล็ก 
 
 
 
ผู8เช่ียวชาญ  ผู8ช>วยศาสตราจารยH ดร.วิโรจนH สุทธิสีมา 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชนาพร พัฒนเลิศรัตนไชย. ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการส่ือสารเชิงกลยุทธH), 
สิงหาคม 2565, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
การเปIดรับส่ือสังคมออนไลนH ความรู8 ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข8องกับการดูแลส่ิงแวดล8อมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (106 หน8า) 
อาจารยHท่ีปรึกษา: ผู8ช>วยศาสตราจารยH ดร.วีรพงษH พวงเล็ก 
 

บทคัดย'อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคHเพ่ือ 1) ศึกษาการเปIดรับส่ือเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล8อม ท่ีมีต>อ

พฤติกรรมในเร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ผ>านส่ือสังคมออนไลนH 2) ศึกษาความรู8เก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล8อม ท่ีมีผลต>อพฤติกรรมในเร่ือง

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาทัศนคติ

เก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล8อม ท่ีมีผลต>อพฤติกรรมในเร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) ศึกษาความสามารถของการเปIดรับส่ือสังคมออนไลนH

เก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล8อม ความรู8 และทัศนคติ ในการร>วมกันทำนายแนวโน8มพฤติกรรมตามหลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย>างท่ีศึกษา

เป=นกลุ>มบุคคลท่ีรู8จักการดูแลส่ิงแวดล8อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนท้ังเพศชาย เพศหญิง และ 

LGBTQ+ ท่ีมีอายุต่ำกว>า 18 ปx ไปจนถึง 60 ปxข้ึนไป มีจำนวนประชากรท้ังส้ินจำนวน 5,527,994 คน 

ท้ังน้ีผู8วิจัยจึงกำหนดขนาดตัวอย>าง โดยคำนวณจากโปรแกรม G*Power ซ่ึงงานวิจัยคร้ังน้ีใช8สถิติเชิง

อนุมาน 2 ชนิดได8แก> การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ต8องใช8ตัวอย>างจำนวน 

119 คน นอกจากน้ีเพ่ือให8งานวิจัยมีความสามารถในการอ8างอิงไปยังประชากรเพ่ิมข้ึน ผู8วิจัยจึง

กำหนดขนาดตัวอย>างเพ่ิมโดยการใช8ตารางสำเร็จรูปของ Yamane (1976) โดยกำหนดระดับความน>า

เช่ือม่ัน 95% และขนาดความคลาดเคล่ือนท่ี ± 5% ดังน้ันตัวอย>างท่ีใช8ในงานวิจัย จึงมีจำนวน 400 

คน 

  จากผลการวิจัยพบว>า การเปIดรับส่ือสังคมออนไลนHท่ีเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล8อมและ 

ทัศนคติท่ีเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล8อม สามารถร>วมกันทำนายแนวโน8มพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได8 โดยสร8างเป=นสมการ

ทำนายคือ Y (พฤติกรรมท่ีมีต>อการดูแลส่ิงแวดล8อม) = .108 + .52 (ทัศนคติท่ีเก่ียวข8องกับการดูแล



 

 

ส่ิงแวดล8อม) + .17 (การเปIดรับส่ือสังคมออนไลนHท่ีเก่ียวข8องกับการดูแลส่ิงแวดล8อม) ซ่ึงสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของการเปIดรับส่ือได8ร8อยละ 32.8 และมีค>าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธHพหุคูณ

เท>ากับ .573 

 
คำสำคัญ: การเป-ดรับส่ือ, ความรู7, ทัศนคติ, พฤติกรรมท่ีมีต@อการดูแลส่ิงแวดล7อม 

 
  



 

 

Chanaporn, P. Master of Communication Arts (Strategic Communication), August 2022, 
Graduate School, Bangkok University. 
Social Media Exposure, Knowledge, Attitudes and Behaviors towards Environment 
Care According to the Circular Economy Principles among Population Bangkok  
(106 pp.) 
Advisor: Asst. Prof. Weerapong Pounglek, Ph.D. 
 

ABSTRACT 
 

  The objectives of this research were: 1) The purpose to study the media 
exposure Behaviors towards Environment Care According to the Circular Economy 
Principles among Population Bangkok through social media. 2) To study the 
knowledge of environment stewardship behavior Behaviors towards Environment 
Care According to the Circular Economy Principles among Population Bangkok 3) The 
purpose to study the attitude Behaviors towards Environment Care According to the 
Circular Economy Principles among Population Bangkok 4) The purpose of this study 
the ability of social media exposure on environment protection, knowledge, and 
attitude to prediction of behavior trend in Circular Economy Principles among 
Population Bangkok The sample studied was a group of people know how to take 
care of the environment according to the Circular Economy protection. For sample 
are male, female and LGBTQ+ under 18 to over 60 years old. All the population is 
5,527,994. The purpose of this study is to determine the sample size of the G*Power 
program. This research study adopts 2 types of inferential statistics were used as 
Multiple Regression Analysis, a sample of 119 people is required. In addition, to 
provide research with the ability of refer to an increasing population, the research 
then increased the sample size by Yamane’ prefabricated table (1976) 95% 
confidence level and a size of ± 5%. Therefore, the sample size was 400. 
  From the research results, it was found that media exposure of environment 
protection and the attitude of environment protection can jointly predict behavior 
trend in Circular Economy of Bangkok residents. By Y (behavior trend in Circular 
Economy) = .108 + .52 (the attitude of environment protection) + .17 (media 



 

 

exposure of environment protection). The results show for the media exposure 
variance of 32.8% and has a multiple correlation coefficient of .573. 
 
Keywords: media exposure, knowledge, attitude, behavior trend in Circular Economy 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ท่ีมาและความสำคัญ 
  ป#จจุบันผลกระทบจากป#ญหาเก่ียวกับส่ิงแวดล<อมเป?นเร่ืองใกล<ตัวของเราทุกคน ท้ังผลกระทบ
ท่ีมีตFอสภาพอากาศท่ีมีความรุนแรงข้ึนทุกปK ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
น้ันมีสFวนมาจากการปลFอยกNาซคารOบอนไดออกไซดOจากการใช<ยานพาหนะ การเผาปRาจากกระบวน 
การของโรงงานการผลิตในอุตสาหกรรมตFางๆ และหน่ึงส่ิงท่ีใกล<ตัวเราทุกคนอยFางปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในครัวเรือนท่ีมาจากการอุปโภคบริโภคของประชากร (“ป#ญหามลพิษทางส่ิงแวดล<อม 
ตลอดจนแนวทางการปZองกันแก<ไขท่ีดี”, 2561) 
 ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยมีแนวโน<มเพ่ิมของปริมาณท่ีข้ึนเร่ือยๆ ในปK พ.ศ. 2561 
ปริมาณขยะมูลฝอยจากการอุปโภคบริโภคท้ัง 76 จังหวัดในประเทศไทยมีปริมาณ 22.97 ล<านตัน 
และในกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 4.85 ล<านตัน และท่ีสำคัญขยะเหลFาน้ี 
ถูกนำกลับมาใช<ประโยชนOได<เพียง 0.92 ล<านตันเทFาน้ัน (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล<อม, 2562) ซ่ึงการใช<ทรัพยากรอยFางไมFรู<คุณคFาน้ันนอกจากจะทำให<เกิดปริมาณ
ขยะท่ีมากข้ึนแล<วยังกFอให<เกิดคารOบอนฟุตพร้ินตO (Carbon Footprint) หมายถึง ปริมาณกNาซเรือน
กระจกท่ีปลFอยออกจากผลิตภัณฑOแตFละหนFวยตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑO โดยมีการคำนวณออกมาให<
อยูFในรูปแบบของกNาซคารOบอนไดออกไซดOเทียบเทFา (Bill Gates, 2021) การประมวลผลจาก Our 
world in data พบวFาในปK พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีการปลFอยคารOบอนฟุตพร้ินตOสูFช้ันบรรยากาศสูง
ถึง 3.69 ล<านตัน และมีแนวโน<มท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนจากการพัฒนาเศรษฐกิจต้ังแตFชFวงปฏิวัติอุตสหกรรม 
ทำให<เกิดอุณภูมิเฉล่ียของโลกเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงมีการคาดการณOของ IPCC วFาในอีก 100 ปK ข<างหน<า  
(พ.ศ. 2556 - 2643) อุณหภูมิเฉล่ียของโลกจะเพ่ิมสูงข้ึนถึง 1.1 – 6.4 องศาเซลเซียสในกรณีท่ีไมFมี
เกิดปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชากรโลก (ศุภกาญจนO วิชานาติ, 2561) 
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ภาพท่ี 1.1: การปลFอยกNาซคารOบอนไดออกไซดOของประเทศไทย ต้ังแตFปK 1931-2020 

 

 
 

ท่ีมา: Our World in Data Per capita CO2 Emissions Thailand.  (2020).  Retrieved from 
https://ourworldindata.org/co2/country/thailand. 

 
 จากสถานการณOการระบาดของโควิด-19 ในปK พ.ศ. 2563 ทำให<หลายคนต<องปรับเปล่ียนการ
ใช<ชีวิตต้ังแตFการรูปแบบการรับประทานอาหารท่ีเปล่ียนไป ประชาชนมีการเลือกใช<พลาสติกท่ีใช<คร้ัง
เดียวท้ิงเพ่ิมมากข้ึนจากการส่ัง Food Delivery ราว 78-84% เม่ือเทียบกับปKกFอนหน<า โดยในการส่ัง
อาหารจาก Food Delivery 1 ยอดรายการ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ได<
ระบุวFาจะเกิดขยะพลาสติกมากถึง 7 ช้ิน ได<แกF กลFองอาหาร ถุงน้ำจ้ิม ช<อนพลาสติก ส<อมพลาสติก 
ถุงใสFช<อนส<อม ถุงน้ำซุป และถุงพลาสติกห้ิวสำหรับใสFอาหารท้ังหมด และสถาบันส่ิงแวดล<อมไทย ได<
ระบุวFาในชFวงโควิด-19 ท่ีเร่ิมระบาดในปK พ.ศ. 2562 ทำให<เกิดปริมาณขยะพลาสติกเพ่ิมสูงข้ึน 15% 
เฉล่ียจากวันละ 5,500 ตันตFอวัน เป?นวันละ 6,300 ตันตFอวัน จำนวนน้ีไมFรวมขยะอันตรายท่ีเกิดจาก
โควิด-19 เชFน หน<ากากอนามัยใช<แล<ว (กรมสFงเสริมคุณภาพส่ิงแวดล<อมศูนยOสารสนเทศส่ิงแวดล<อม, 
2564) 

อีกท้ังมนุษยOยังเป?นตัวการหลักท่ีกFอให<เกิดปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนของกNาซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gases) ท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรมตFางๆ ของมนุษยO และกNาซเรือนกระจกก็เป?น
ป#จจัยสำคัญท่ีทำให<อุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงข้ึนสFงผลไปสูFการเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศท่ีมนุษยO



3 

 

กำลังเผชิญอยูFในป#จจุบันจากปริมาณกNาซเรือนกระจกถึง 50% จากการกระทำของมนุษยOท่ีเป?นต<นเหตุ
หลักของป#ญหาน้ี (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป.) 
 จากสถานการณOท่ีอุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงข้ึนจากการกระทำของมนุษยOทำให<เกิดการ
เปล่ียนแปลงของระบบการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยการใช<ทรัพยากรในทิศทางเดียว ผFานการผลิต 
(Make) นำไปใช< (Use) และนำไปท้ิง (Dispose) หรือท่ีเรียกวFา เศรษฐกิจเส<นตรง (Linear 
Economy) ท่ีไมFมีการใช<ประโยชนOอยFางเต็มรูปแบบ และกFอให<เกิดขยะในจำนวนมาก ซ่ึงสามารถ
นำไปสูFการเกิดป#ญหาการขาดแคลนทรัพยากรได<ในอนาคต และยังสFงผลตFอต<นทุนการผลิตตFางๆ 
อยFางตFอเน่ือง และด<วยการคำนึงถึงวิกฤตการขาดแคลนทรัพยากรท่ีอาจเกิดข้ึนได<ในอนาคต จึงเกิด
แนวทางการขับเคล่ือนในรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมีหลักการท่ีเน<น
การใช<ทรัพยากรให<เกิดประโยชนOสูงสุด การนำวัตถุดิบท่ีใช<แล<วกลับมาใช<ซ้ำเพ่ือทดแทนการใช<
ทรัพยากรใหมF และยังสามารถลดขยะทำให<ของเสียเป?นศูนยO (Zero Waste) โดยการนำขยะท่ีถูกใช<
แล<วนำกลับมาผลิตซ้ำเกิดการใช<ประโยชนOในรูปแบบใหมF เพ่ือให<เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรท่ีมี
อยูFอยFางจำกัด รูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือแนวความคิดในการนำ
ทรัพยากรท่ีผFานการใช<งานแล<ว นำกลับมาเข<าสูFระบบการผลิตใหมFเป?นการใช<ทรัพยากรท่ีมีอยูFให<เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือแก<ป#ญหาของการใช<ทรัพยากรท่ีมีอยูFอยFางจำกัดให<พอดีกับความจำเป?นของ
การใช<ของประชากรโลกท่ีเพ่ิมข้ึนและป#ญหาขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน (กระทรวงวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยีแหFงประเทศไทย, 2562)  
 เพ่ือให<ประชากรเกิดการเปล่ียนพฤติกรรมต<องอาศัยศึกษาและวางแผนเพ่ือให<สามารถเข<าถึง
ประชากรและเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยอาศัยหลักทฤษฎีเก่ียวกับความรู< ทัศนคติ และ
พฤติกรรม (Knowledge-Attitude-Practice) ซ่ึงใช<ในการศึกษาทำความเข<าใจเก่ียวกับรูปพฤติกรรม
ของมนุษยO โดยอาศัยความสัมพันธOระหวFางตัวแปรความรู< (K) ทัศนคติ (A) และพฤติกรรม (P) โดยการ
เกิดความรู<จะสFงผลให<เกิดทัศนคติ และเม่ือเกิดทัศนคติจะเกิดผลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามมา 
ดังน้ันการท่ีจะทำให<ประชากรเกิดการเปล่ียนพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ัน จึงมีความ
จำเป?นท่ีจะต<องสร<างความรู< ทัศนคติท่ีมีตFอการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนกFอน 
(ทวีศักด์ิ เทพพิทักษO, 2556)   

การท่ีประชากรจะเกิดพฤติกรรมท่ีมีผลตFอพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการการดูแลส่ิงแวดล<อม
ตามหลักเศษฐกิจหมุนเวียนน้ัน เสรี วงษOมณฑา (2542) ได<กลFาวไว<วFาต<องเกิดทัศนคติหรือความรู<สึก
เชิงบวก (Positive attitude) กFอน จึงจะสFงผลในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม และการท่ีจะเกิด
ทัศนคติน้ัน ผู<รับสารจะต<องได<รับสารจนทำให<เกิดเป?นความรู< เพ่ือนำไปสูFการเกิดทัศนคติและ
กFอให<เกิดการกระทำในข้ันตอนสุดท<าย (สุรพงษO โสธนะเสถียร, 2533) โดยมีงานวิจัยท่ีใช<หลักทฤษฎี
เก่ียวกับความรู< ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) มาเป?นหลักการในการศึกษา ยกตัวอยFางเชFน ศรันถO  
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ย่ีหล่ันสุวรรณ (2558) ศึกษาเร่ือง “การเป£ดรับขFาวสาร ความรู< ทัศนคติ และแนวโน<มพฤติกรรมท่ีมีตFอ
โครงการสFงเสริมสังคม ของผู<นำเยาวชนประเทศอาเซียน และญ่ีปุRน ผFานชFองทางเฟซบุNก 
(Facebook)” อมราพร แสนยศ (2558) ศึกษาเร่ือง “การเป£ดรับขFาวสาร ความรู< ทัศนคติ และ
แนวโน<มพฤติกรรมท่ีมีตFอการประกันบำนาญเพ่ือรองรับการเข<าสูFสังคมสูงวัยของกลุFมวัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร” และภวรัญชนOรัตนO ภูFวิจิตรO (2554) ศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธOระหวFางการเป£ดรับ
ขFาวสารเก่ียวกับภาวะโลกร<อน กับความรู< ทัศนคติและพฤติกรรมโลกร<อนของนิสิต นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” 
  การท่ีจะทำให<เกิดความรู<และทัศนคติท่ีดีในป#จจุบัน ผู<วิจัยต<องศึกษาพฤติกรรมการเป£ดรับส่ือ
ของคนรุFนใหมF Digital 2022 Global Overview ออกรายงานเม่ือปลายเดือนมกราคม 2565 วFา
ประเทศไทยมีอัตราสFวนของการใช<อินเทอรOเน็ตตFอประชากรท้ังหมดอยูFท่ี 77.8% อยูFเป?นอันดับท่ี 34 
ของโลก และใช<เวลาในการเลFนอินเทอรOเน็ตโดยเฉล่ียสูงถึง 9 ช่ัวโมง 6 นาทีตFอวัน อยูFเป?นอันดับท่ี 7
ของโลก ดังน้ันส่ือในอินเทอรOเน็ตหรือส่ือสังคมออนไลนOจึงเป?นอีกหน่ึงชFองทางท่ีมีความเหมาะสมใน
การใช<เป?นส่ือท่ีจำความรู<และเร่ืองราวเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ในการเข<าถึงประชาชน (ธนชาติ นุFมนนทO, 2565)   

ในเร่ืองของการสFงสารให<เข<าถึงประชาชนการส่ือสารผFานส่ือสังคมออนไลนOเป?นท่ีจำเป?นและมี
ความแพรFหลายมากในป#จจุบัน โดยส่ือสังคมออนไลนOท่ีได<รับความนิยมของผู<ใช<งานในประเทศไทย  
3 อันดับแรก ได<แกF ยูทูบ (Youtube) ร<อยละ 98.8 ไลนO (Line) ร<อยละ 98.6 และเฟซบุNก 
(Facebook) ร<อยละ 96.0 ข<อมูลจากผู<ใช<งานอินเทอรOเน็ตในประเทศไทย ปK พ.ศ. 2561 ข<อมูล  
ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธO 2562 (สำนักยุทธศาสตรOสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสO (องคOการ
มหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรฐกิจและสังคม, 2561) 

ในป#จจุบันมีส่ือใหมFอยFางต๊ิกต็อก (Tiktok) เป?นส่ือท่ีได<รับความนิยมในสังคมไทยป#จจุบัน  
ณัฐพล มFวงทำ (2565) รายงานใน Everyday Marketing.co วFา ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
ประเทศไทยมีผู<ใช<งานต๊ิกต็อก (Tiktok) ท่ีมีอายุเกิน 18 ปK มากถึง 35.8 ล<านคน คิดเป?นสัดสFวนกวFา 
51.1% ของประชากรท้ังประเทศ จะเห็นได<วFาต๊ิกต็อกเป?นส่ือใหมFท่ีได<รับความนิยมของประชาชน
ท่ัวไปในประเทศไทย โดยเฉพาะคนรุFนใหมFจึงเป?นอีกหน่ึงชFองทางของส่ือสังคมออนไลนOท่ีมีความ
นFาสนใจในการให<ความรู<เก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแกFประชาชน 
  ส่ือสังคมออนไลนOยังเป?นชFองทางท่ีสามารถเข<าถึงกลุFมเปZาหมายได<โดยตรง โดยเฉพาะในกลุFม
คนรุFนใหมF เครือขFายสังคมออนไลนOยังสามารถทำหน<าท่ีในการรวบรวมกลุFมคนท่ีชอบในเร่ืองเดียวกัน 
แนวคิดคล<ายกันมาอยูFรวมกันในส่ือสังคมออนไลนOได< และยังสามารถแลกเปล่ียนข<อมูล ความคิดเห็น 
และการสนทนาผFานส่ือสังคมออนไลนO ลดต<นทุนในการดำเนินการให<ความเข<าใจในเร่ืองตFางๆ  
แกFประชาชน ลดระยะเวลาในการกระจายข<อมูลขFาวสาร จึงถือวFาส่ือสังคมออนไลนOเป?นอีกหน่ึง 
กลยุทธOในการส่ือสารได<เป?นวงกว<าง ประหยัดและรวดเร็ว (รักเกียรติ พันธุOชาติ, 2560)   
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จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับพฤติกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนพบวFามีงานวิจัยท่ีเก่ียวข<อง
กับพฤติกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนของ จีรนันทO นาคสมทรง (2563) ศึกษาเร่ือง “เศรษฐกิจหมุนเวียน
หนทางสูFการพัฒนาท่ีย่ังยืนและบทบาทของการบัญชี” ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุFนเรือน 
เล็กน<อย (2563) ศึกษาเร่ือง “การจัดการขยะชุมชนภายใต<แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องคOกรการปกครองสFวนท<องถ่ิน” ดรุณี มูเก็ม (2563) ศึกษาเร่ือง “อิทธิพลแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนท่ีมีตFอพฤติกรรมการใช<บรรจุภัณฑOอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบย่ังยืนของผู<บริโภคจังหวัด
ภูเก็ต” ชไมกานตO ดวงแก<ว และอุFนเรือน เล็กน<อย (2564) ศึกษาเร่ือง “การรับรู<และแนวทางการ
ขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือการจัดการขยะพลาสติกภายใต<หลัก 3Rs ของเทศบาลนคร
นนทบุรี”มานิตยO สิงหOทองชัย (2565) ศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธOเชิงสาเหตุของป#จจัยท่ีมีอิทธิพลตFอ
การดำเนินงานภายใต<หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปในประเทศไทย”  
ภัทรารัตนO ตันนุกิจ, สุขสันตO กิตติศุภกร และป£ติ ฉลองวิริยะเลิศ (2564) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการขยะโดยใช<แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และการแก<ป#ญหาแบบมีสFวนรFวมใน
โรงพยาบาลสำนักการแพทยOกรุงเทพมหานคร” แตFงานวิจัยข<างต<นท่ีกลFาวมาไมFได<ศึกษาเก่ียวกับการ
เป£ดรับส่ือ ความรู< ทัศนคติท่ีจะรFวมกันทำนายให<เกิดพฤติกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
economy) 

ดังน้ันผู<วิจัยจึงได<มีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO ความรู< ทัศนคติ 
และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือนำผลวิจัยไปใช<ประโยชนOในการวางแผนกลยุทธOโดยการ
ใช<ส่ือออนไลนOเพ่ือให<กลุFมเปZาหมายมีความรู< มีทัศนคติท่ีมีตFอเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือให<เกิด
พฤติกรรมการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นำไปสูFสังคมไทยท่ีมีการใช<ทรัพยากรให<
เกิดประโยชนOสูงสุด ลดการปลFอยกNาซเรือนกระจกเพ่ือสภาพอากาศท่ีดีข้ึนในอนาคต 

 
1.2 คำถามงานวิจัย 

1.2.1 การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเป?นอยFางไร 

1.2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อยFางไร 

1.2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อยFางไร 

1.2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อยFางไร 
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1.2.5 การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO ความรู< และทัศนคติสามารถรFวมกันทำนายพฤติกรรมท่ี
เก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครได<หรือไมF อยFางไร 
 
1.3 วัตถุประสงค?ของการวิจัย 

1.3.1 เพ่ือศึกษาการเป£ดรับส่ือเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม ท่ีมีตFอพฤติกรรมในเร่ือง
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครผFานส่ือสังคม
ออนไลนO  

1.3.2 เพ่ือศึกษาความรู<เก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม ท่ีมีผลตFอพฤติกรรมในเร่ืองเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

1.3.3 เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม ท่ีมีผลตFอพฤติกรรมในเร่ืองเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

1.3.4 เพ่ือศึกษาความสามารถของการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม 
ความรู< และทัศนคติ ในการรFวมกันทำนายแนวโน<มพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 
  การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO ความรู< และทัศนคติสามารถรFวมกันทำนายพฤติกรรมท่ี
เก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครได< 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยเร่ือง “การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO ความรู< ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับ
การดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ได<กำหนดขอบเขตการวิจัยไว< 4 ด<าน ดังตFอไปน้ี 

1.5.1 ขอบเขตด<านประเภทการวิจัย 
งานวิจัยช้ินน้ีเป?นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีวิจัยเชิงสำรวจ 

(Survey Research) โดยใช<แบบสอบถามเป?นเคร่ืองมือ 
1.5.2 ขอบเขตด<านประชากร 
ประชากรท่ีใช<ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูFในกรุงเทพมหานคร ในปK  

พ.ศ. 2564 มีจำนวน 5,428,097 คน (สำนักทะเบียนกลางกรมการปกครอง, 2564) ผู<วิจัยกำหนด
ขนาดตัวอยFางโดยคำนวณจากโปรแกรม G*Power ซ่ึงงานวิจัยคร้ังน้ีใช<สถิติเชิงอนุมานการถดถอย
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พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีคFา Effect size f2 เทFากับ 0.15 คFา a err prob 

เทFากับ 0.05 มีคFา Power (1-b err prob) เทFากับ 0.95 และมีตัวแปรต<น (Number of Predictors) 
ท้ังหมด 3 ตัว ดังน้ันต<องการใช<ตัวอยFางจำนวน 119 คน นอกจากน้ีเพ่ือให<งานวิจัยมีความสามารถใน
การอ<างอิงไปยังประชากรเพ่ิมข้ึน (Generalization) ผู<วิจัยจึงกำหนดขนาดตัวอยFางโดยใช<ตาราง
สำเร็จรูปของ Yamane (1976) โดยกำหนดระดับความนFาเช่ือม่ัน 95% และขนาดความคลาด

เคล่ือนท่ี ± 5% ดังน้ันตัวอยFางท่ีใช<ในงานวิจัย จึงมีจำนวน 400 คน 
1.5.3 ขอบเขตด<านตัวแปร 

 จากสมมติฐานสามารถอธิบายตัวแปรได<ดังน้ี 
   1.5.3.1 ตัวแปรต<น ประกอบด<วย 3 ตัวแปร ได<แกF การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ี
เก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน  
   1.5.3.2 ตัวแปรตาม ได<แกF พฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
 1.5.4 ขอบเขตระยะเวลา 
  การวิจัยคร้ังน้ีจะทำการจัดเก็บข<อมูลในชFวงวันท่ี 20 เมษายน ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2565 เป?นระยะเวลา 1 เดือนในการดำเนินการศึกษา 
 
1.6 นิยามศัพท? 
  การดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หมายถึง การมุFงลด
และใช<ทรัพยากรท่ีมีอยูFให<เกิดประโยชนOสูงสุด เน<นการใช<ซ้ำและลดการผลิตใหมF 
 การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO หมายถึง การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผFานแพลตฟอรOมท่ีสร<างชุมชนเสมือนบนออนไลนO เป?นแหลFง
รวมผู<ใช<งานเข<ามาประกอบกิจกรรมบนออนไลนO สามารถติดตFอส่ือสารถึงกันได< และใช<งานกันอยูFใน
ชีวิตประจำวัน ประกอบไปด<วย เฟซบุNก ทวิตเตอรO อินสตาแกรม ยูทูบ ต๊ิกต็อก 
 ความรู< หมายถึง ความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน การ
ท่ีบุคคลรู<และเข<าใจตFอหลักการและประโยชนOของการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 ทัศนคติ หมายถึง ทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ความรู<ความเข<าใจ ความคิด ความรู<สึก และแนวโน<มท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลผFานการ
รับส่ือสังคมออนไลนO ได<แกF เฟซบุNก ทวิตเตอรO อินสตาแกรม ยูทูบ และต๊ิกต็อก ซ่ึงตัวแปรการป£ดรับ
ส่ือสังคมออนไลนOเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อมของงานวิจัยน้ี ผู<วิจัยได<ประยุกตOแนวคิดของ Eagly, A. 
H., & Chaiken, S. (1993) ซ่ึงประกอบไปด<วย 3 องคOประกอบ 
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 1) ความรู<ความเข<าใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความเช่ือ ความคิดและ
การรับรู<ท่ีมีตFอการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 2) ความรู<สึก (Affective Component) หมายถึง การแสดงออกถึงอารมณOและ
ความรู<สึกท่ีมีตFอการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 3) พฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง พฤติกรรมและประสบการณOท่ี
มีทัศนคติ ท่ีสFงผลตFอการแสดงออกตFอการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน การท่ีบุคคลรู<ต้ังใจ ปรับเปล่ียน ปฏิบัติและบอกตFอเก่ียวกับวการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน  
 
1.7 ประโยชน?ท่ีคาดวNาจะไดPรับ 

1.7.1 การวิจัยคร้ังน้ีทำให<ทราบถึงการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.7.2 การวิจัยคร้ังน้ีทำให<ทราบถึงความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.7.3 การวิจัยคร้ังน้ีทำให<ทราบถึงทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.7.4 การวิจัยคร้ังน้ีทำให<ทราบถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.7.5 ผลการวิจัยสามารถรFวมกันทำนายแนวโน<มพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนำข<อมูลไปใช<ในการพัฒนารูปแบบการนำเสนอองคOประกอบตFางๆ ของการดูแล
ส่ิงแวดล<อมได< 



 

 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขPอง 

 
  งานวิจัยเร่ือง “การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO ความรู< ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับ
การดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู<วิจัยได<นำแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข<องมาใช<ประกอบงานวิจัยในคร้ังน้ี 
โดยเร่ิมจากการศึกษาตัวแปรต<น เพ่ือศึกษาป#จจัยเชิงสาเหตุท่ีทำให<เกิดตัวแปรตามจากสาเหตุใดบ<าง 
ผู<วิจัยจึงเรียงลำดับในการนำเสนอดังตFอไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy)  

2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับความรู< ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการเป£ดรับส่ือ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับสังคมออนไลนO 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 

 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข<อง 
  2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข<อง ผู<วิจัยได<ทำการค<นคว<าและทบทวน 
วรรณกรรมโดยศึกษาจากตัวแปร เพ่ือศึกษาถึงการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO ความรู< และทัศนคติท่ี
เก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ท่ีจะรFวมกันทำนายแนวโน<มพฤติกรรม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) 

การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
คร้ังน้ีได<ศึกษาหัวข<อ ความหมายของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หลักการปฏิบัติตามหลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียน หลักการ 3R 5R และ 8R ไปจนถึงแนวทางการนำไปสูFเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนและการปลFอย
คารOบอนเป?นศูนยOในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังตFอไปน้ี  
 2.1.1 ความหมายของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
 เศรษฐกิจหมุนเวียนเป?นแนวคิดท่ีนำทรัพยากรท่ีถูกใช<แล<วกลับมาใช<ซ้ำ หรือแปรรูป เน<นให< 
เกิดการใช<ทรัพยากรอยFางเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือเป?นการแก<ป#ญหาในการใช<ทรัพยากรเกินความจำเป?น 
แทนการใช<ทรัพยากรในทิศทางเดียวคือการผลิต ใช<งาน และนำท้ิง ท่ีเรียกวFา เศรษฐกิจเส<นตรง 
(Linear Economy) สFงผลให<เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุFงเน<นการนำกลับมาใช<ใหมF 
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ให<เกิดประโยชนOสูงสุด ลดการเกิดขยะหรือของเสียเป?นศูนยO (Zero Waste) เกิดการหมุนเวียนการใช<
ทรัพยากรท่ีมีอยูFอยFางจำกัด (กระทรวงวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยีแหFงประเทศไทย (วว.), 2562) 
 Euro Commission (2019) ให<ความหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
วFาเป?นหลักการท่ีมีวัตถุประสงคOในการคงสภาพ และมูลคFาของสินค<า ทรัพยากรตFางๆ ให<นานท่ีสุด 
เทFาท่ีจะทำได< แม<สินค<าเหลFาน้ันจะหมดอายุการใช<งานก็จะกลับเข<าสูFกระบวนการผลิต เพ่ือลดการท้ิง 
ลดกระบวนการผลิตใหมF 
 สถาบันวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยีแหFงประเทศไทย (2562) เศรษฐกิจหมุนเวียน เป?นแนว 
คิดการใช<ทรัพยากรให<นานท่ีสุด และเม่ือใช<แล<วสามารถนำมาแปรรูปกลับมาใช<ซ้ำให<เกิดประโยชนO 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด เป?นการใช<ทรัพยากรเทFาท่ีจำเป?น และเพ่ือลดป#ญหาขยะ 
 เศรษฐกิจหมุนเวียน คือการนำทรัพยากรกลับมาใช<ใหมFเป?นวงจรไมFรู<จบ เกิดวงจนเป?น 
วงกลม ลดการผลิตใหมF แทนแนวคิดเศรษฐกิจแบบเส<นตรงคือเม่ือเลิกใช<แล<วถูกท้ิงไป 
(เพชร มโนปวิตร, 2561) 
 เศรษฐกิจหมุนเวียน คือแนวคิดท่ีมุFงเน<นในการใช<ทรัพยากรให<คุ<มคFา ให<เกิดประโยชนO 
และประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช<ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให<เกิดการใช<ซ้ำ นำกลับมาใช<ใหมF และเกิด 
การหมุนเวียนทรัพยากร ลดของเสียจากกระบวนการผลิต เกิดแนวทางการออกแบบเพ่ือส่ิงแวดล<อม 
ต้ังแตFต<นทางของการผลิต ทำให<เกิดผลิตภัณฑOตFางๆ ท่ีเป?นมิตรกับส่ิงแวดล<อม (จีรนันทO นาคสมทรง, 
2563) 
 Ellen MacArthur Foundation (2019) องคOกรอิสระระดับนานาชาติซ่ึงมีบทบาทสำคัญใน
การเผยแพรFและประยุกตOใช<แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในระดับธุรกิจโลกได<
ให<ความหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไว<วFา เป?นหลักการทางเศรษฐกิจท่ี
ประกอบไปด<วยการสร<างและการซFอมแซมเพ่ือความสมบูรณOของโครงสร<างในระบบโดยรวม  
หลักแนวคิดในภาคอุตสาหกรรมจะให<ความสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑOให<มีการใช<วัสดุท่ีมาจาก
ธรรมชาติและสามารถยFอยสลายได<งFาย ยืดอายุการใช<งานของผลิตภัณฑOให<ได<นานและเกิดประโยชนO 
สูงสุด สFวนในระดับประชาชนต<องอาศัยความรFวมมือกันของหลายภาคสFวน 
 กลFาวโดยสรุป แนวคิดของการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) คือ แนวคิดท่ีมุFงเน<นในการใช<ทรัพยากรอยFางคุ<มคFา ใช<ให<นานท่ีสุด เกิดประโยชนOสูงสุด 
ลดการใช<ทรัพยากรท่ีไมFจำเป?น เน<นการใช<ซ้ำลดการท้ิง ลดการผลิตใหมF ตลอดจนการแปรสภาพนำ
กลับมาใช<ใหมFเพ่ือยืดอายุการใช<งานอยFางสูงสุดเป?นการหมุนเวียนการใช<ทรัพยากรอยFางรู<คุณคFา  
ลดปริมาณขยะหรือของเสียจากกระบวนการผลิต (Zero Waste) เน<นการใช<ผลิตภัณฑOท่ีเป?นมิตรตFอ
ส่ิงแวดล<อมสามารถยFอยสลายได<ตามธรรมชาติ 

2.1.2 หลักการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเคร่ืองมือท่ี
นำไปสูFการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให<ความสำคัญกับการใช<ทรัพยากรอยFางรู<
คุณคFาโดยมีหลักการ 3R 5R และ8R ท่ีถูกใช<ควบคูFไปกับการลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนโดยหลักการ
ปฏิบัติตFางๆ ได<ถูกเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ความเข<าใจ นวัตกรรมท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือ
เพ่ิมการขับเคล่ือนให<เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอยFางเต็มรูปแบบ โดยหลักการ 3R 5R และ 8R ประกอบ
ดังตFอไปน้ี 

1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยีแหFงประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตรOและ
เทคโนโลยีหลักการ (2562) ได<ระบุวFาหลักการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบ
ไปด<วยหลักการ 3R ดังน้ี  

1.1 Reduce ลดการใช<ท่ีไมFจำเป?น  
ใช<สินค<าและทรัพยากรเทFาท่ีจำเป?น เพ่ือเป?นสFวนชFวยในการผลิตใหมF ลดกระบวนการเกิดขยะ 

1.2 Reuse ใช<ซ้ำให<นานท่ีสุด 
นำของหรือสินค<าท่ีผFานการใช<งานแล<วกลับมาใช<ซ้ำ ชFวยเพ่ิมความคุ<มคFาให<กับสินค<าน้ันๆ และยังชFวย
ลดการใช<ทรัพยากรตFางๆ และปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.3 Recycle แปรรูปกลับมาใช<ใหมF 
นำส่ิงของท่ีไมFสามารถใช<งานซ้ำๆ ในรูปแบบเดิมแล<ว มาผFานกระบวนการแปรรูปให<กลับมาใช<งาน ได<
ใหมFในรูปแบบเดิม เชFน ขวดน้ำพลาสติก ถูกแปรรูปกลับมาเป?นพลาสติก ดังน้ันการแยกขยะอยFางถูก
วิธีจะสามารถชFวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการแปรรูปขยะต้ังแตFต<นทาง 
 2. H.-Ping Tserng, Cheng-Mo Choun และ Yun-Tsui Chang (2021) ได<กลFาววFา 
หลักการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบไปด<วยหลักการ 5R ดังน้ี  

2.1 Reduce ลดการใช<ท่ีไมFจำเป?น  
ใช<สินค<าและทรัพยากรเทFาท่ีจำเป?น เพ่ือเป?นสFวนชFวยในการผลิตใหมF ลดกระบวนการเกิดขยะ 

2.2 Reuse ใช<ซ้ำให<นานท่ีสุด 
นำของหรือสินค<าท่ีผFานการใช<งานแล<วกลับมาใช<ซ้ำชFวยเพ่ิมความคุ<มคFาให<กับสินค<าน้ันๆ และยังชFวย 
ลดการใช<ทรัพยากรตFางและปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน 

2.3 Recycle แปรรูปกลับมาใช<ใหมF 
นำส่ิงของท่ีไมFสามารถใช<งานซ้ำๆ ในรูปแบบเดิมแล<ว มาผFานกระบวนการแปรรู ให<กลับมาใช<งานได<
ใหมFในรูปแบบเดิม เชFน ขวดน้ำพลาสติก ถูกแปรรูปกลับม เป?นพลาสติก ดังน้ันการแยกขยะอยFางถูก
วิธีจะสามารถชFวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการแปรรูปขยะต้ังแตFต<นทาง 

 
2.4 Rethink คิดให<ถ่ีถ<วน  

กFอนท่ีซ้ือหรือบริโภคสินค<า ความคิดและย้ำเตือนตนเองในเร่ืองของถึงความจำเป?น คำนึงวFาสินค<าน้ัน 
เป?นมิตรตFอส่ิงแวดล<อมหรือไมF 
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2.5 Repair ซFอมแซมใช<งานให<นานท่ีสุด  
การซFอมแซมส่ิงของท่ีเสียไปแล<วให<กลับมาใช<งานได<อีกคร้ัง เพ่ือยืดอายุในการใช<งานให<ยาวนานข้ึนใน
รูปแบบเดิมลดการท้ิงเป?นขยะและการซ้ือใหมFโดยไมFจำเป?น 

3. Ecostore (2018) ได<ระบุวFาหลักการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ประกอบไปด<วยหลักการ 8R ดังน้ี  

3.1 Reduce ลดการใช<ท่ีไมFจำเป?น  
ใช<สินค<าและทรัพยากรเทFาท่ีจำเป?น เพ่ือเป?นสFวนชFวยในการผลิตใหมF ลดกระบวนการเกิดขยะ 

3.2 Reuse ใช<ซ้ำให<นานท่ีสุด 
นำของหรือสินค<าท่ีผFานการใช<งานแล<วกลับมาใช<ซ้ำชFวยเพ่ิมความคุ<มคFาให<กับสินค<าน้ันๆ และยังชFวย 
ลดการใช<ทรัพยากรตFางและปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน 

3.3 Recycle แปรรูปกลับมาใช<ใหมF 
นำส่ิงของท่ีไมFสามารถใช<งานซ้ำๆ ในรูปแบบเดิมแล<ว มาผFานกระบวนการแปรรูปให<กลับมาใช<งานได<
ใหมFในรูปแบบเดิม เชFน ขวดน้ำพลาสติก ถูกแปรรูปกลับม เป?นพลาสติก ดังน้ันการแยกขยะอยFางถูก
วิธีจะสามารถชFวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการแปรรูปขยะต้ังแตFต<นทาง 

3.4 Rethink คิดให<ถ่ีถ<วน  
กFอนท่ีซ้ือหรือบริโภคสินค<า ความคิดและย้ำเตือนตนเองในเร่ืองของถึงความจำเป?น คำนึงวFาสินค<าน้ัน 
เป?นมิตรตFอสFงแวดล<อมหรือไมF ซ่ึงถือเป?นส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดใน 8R 

3.5 Repair ซFอมแซมใช<งานให<นานท่ีสุด  
การซFอมแซมส่ิงของท่ีเสียไปแล<วให<กลับมาใช<งานได<อีกคร้ังในรูปแบบเดิม 

3.6 Recover นำกลับมาใช<ประโยชนOในรูปแบบใหมF 
นำส่ิงของหรือทรัพยากรท่ีไมFใช<แล<วมาผFานการแปรรูปเพ่ือทำให<เกิดการใช<งานในรูปแบบใหมF เชFน ฝา
กระป≠องอะลูมิเนียมเป?นสFวนหน่ึงของการผลิตขาเทียม เป?นต<น 

 3.7 Regift สFงตFอให<ผู<อ่ืน 
สFงตFอแบFงป#นส่ิงของท่ีเราไมFใช<งานแล<วให<ผู<อ่ืนได<นำไปใช<ประโยชนOเป?นการใช<สินค<าและทรัพยากร
รFวมกันให<เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.8 Refuse ปฏิเสธส่ิงท่ีไมFจำเป?น  
คือการปฏิเสธส่ิงท่ีจะรับส่ิงของฟุRมเฟÆอย หรือไมFเป?นมิตรตFอส่ิงแวดล<อม เชFน กลFองโฟม ช<อนพลาสติก 
หรือสินค<าท่ีไมFสามารถนำกลับมาใช<ได< 

ภาพท่ี 2.1: หลักการ 8R 
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ท่ีมา: Greenpeace.  (2020).  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ดีตLอส่ิงแวดลSอมจริงๆ 

หรือไมL.  สืบค<นจาก https://www.greenpeace.org/thailand /story/ 17209/plastic-
slowing-the-circular-economy/. 

   
  กลFาวโดยสรุป หลักการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ
เคร่ืองมือท่ีนำไปสูFการพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ัน เร่ิมต<นจากวิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียนตามหลักการ 3R 5R และ 8R ท่ีมีจำนวนมากน<อยข้ึนอยูFกับความสามารถของแตFละบุคคล
หรือองคOการ และประสิทธิภาพในการดูแลป#ญหาเก่ียวกับส่ิงแวดล<อมในป#จจุบัน 
  2.1.3 ประโยชนOของการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เศรษฐกิจหมุนเวียนมีประโยชนOตFอส่ิงแวดล<อมและความม่ันคงของทรัพยากรในระดับโลกใน
หลากหลายประการ เชFน สFงผลตFอทำให<มีการใช<วัสดุท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให<เกิด
การใช<งานอยFางมีประสิทธิภาพสูงสุด สร<างรายได<ในรูปแบบใหมF ลดประมาณของเสีย ลดรายจFายและ
เพ่ิมรายได<ในกับประชาชน และท่ีสำคัญคือการชFวยลดประมาณการปลFอยกNาซเรือนกระจกข้ึนสูFช้ัน
บรรยากาศ 
 นอกจากน้ีสหประชาชาติยังต้ังเปZาหมายการพัฒนาอยFางย่ังยืนโดย BSI บริษัทแรกท่ีทำ
นำเสนอแนวคิดเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือปZองการการเกิดขยะ และใช<ทรัพยากรอยFางมี
ประสิทธิภาพโดยมีการออกแบบการนำทรัพยากรมาใช<ซ้ำและการผลิตซ้ำมาใช<จริงในองคOกร BSI ได<
ให<คำม่ันในการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (SDG) ซ่ึงมีเปZาหมายในการ
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พัฒนาอยFางย่ังยืนของสหประชาชาติใน 3 ด<านได<แกF ด<านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด<านการพัฒนา
ส่ิงแวดล<อมและด<านการพัฒนาสังคม 

ภาพท่ี 2.2: การพัฒนาท่ีย่ังยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (SDG) 
 

 
 
ท่ีมา: BSI.  (2019).  ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความย่ังยืน.  สืบค<นจาก 

https://www.bsigroup.com/th-TH/topics/circular-economy-and-sustainability/. 
 

2.1.4 การปลFอยกNาซเรือนกระจกสุทธิเป?นศูนยO (Net-Zero Emission)  
การปลFอยกNาซเรือนกระจกสุทธิเป?นศูนยO (Net-Zero) คือ แนวคิดการจัดการปลFอยกNาซเรือน

กระจกจากการทำกิจกรรมหรือจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑOเป?นศูนยO โดยการกำจัดกNาซเรือน
กระจกออกจากช้ันบรรยากาศโดยกระบวนการกำจัดกNาซคารOบอน (Carbon Removal) (องคOการ
บริหารจัดการกNาซเรือนกระจก, 2564) 

เปZาหมายในการบรรลุเปZาหมายท่ีจะปลFอยกNาซเรือนกระจกสุทธิเป?นศูนยO (NetZero) เป?น
การต้ังเปZาหมายในแบบเดียวกับไปท่ัวโลกในการจัดการสภาวะอากาศ ดังท่ีมีการทำข<อตกลงปารีสโดย
มีเปZาหมายในการลดอุณหภูมิไมFให<เพ่ิมสูงไมFต่ำกวFา 2 องศาเซลเซียส และพยายามท่ีจะรักษาอุณหภูมิ
ให<อยูFในระดับ 1.5 องศาเซลเซียส โดยมีเปZาท่ีจะต<องบรรลุเปZาหมายในการหลีกเล่ียงการปลFอยกNาซ
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เรือนกระจกให<ได<ภายในปK 2030 และต<องบรรลุเปZาในการในการปลดปลFอยสุทธิเป?นศูนยO (Net-Zero 
Emission) ให<สำเร็จภายในกลางศตวรรษน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบตFอการเปล่ียนแปลงของสภาวะ
อากาศ (Bureau Veritas Thailand, 2021) 
 ตัวอยFางข<อตกลงปารีสเพ่ือพิชิตเปZาหมายการปลFอยกNาซเรือนกระจกสุทธิเป?นศูนยOในระดับ
โลกภายในระยะเวลาท่ีกำหนดเชFน การคาดการณOวFาจะต<องใช<พลังงานหมุนเวียน 70-80% ในการ
ผลิตไฟฟZาท่ัวโลกภายในปK 2050 การคิดวFาจะมีการใช<พลังงานเพ่ือการขนสFงและปรับปรุงประสิทธิ 
ภาพในการผลิตอาหาร โดยให<ความสำคัญกับการลงทุนในเร่ืองพลังงานหมุนเวียน ท้ังพลังงาน
แสงอาทิตยO พลังงานลม ซ่ึงเป?นสFวนสำคัญในการพัฒนาเทคนิคการกำจัด และกักเก็บปลFอยกNาซเรือน
กระจก (ชยนนทO รักกาษญจนัน, 2564) 
  จากการศึกษาเก่ียวกับวิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) พบหลักการดูแลส่ิงแวดล<อมด<วยหลัก 3R 5R และ 8R ผู<วิจัยเลือกท่ีจะศึกษาข<อมูลตาม
หลัก 5R เน่ืองด<วยหลักการ 5R มีความสอดคล<องกับสถานการณOป#ญหาส่ิงแวดล<อมในป#จจุบันของ
ประเทศไทย มีความเป?นไปได<ในการปฏิบัติในรูปแบบของบุคคล ซ่ึงอยูFตรงการระหวFางหลักการ 3R  
ท่ีมีแนวทางปฏิบัติไมFสอดคล<องกับป#ญหาส่ิงแวดล<อมในป#จจุบัน และหลักการ 8R ท่ีมีบางหลักการท่ี
ประชาชนท่ัวไปไมFสามารถปฏิบัติด<วยตนเองได<ต<องอาศัยระบบอุตสาหกรรมเข<ามาเป?นชFวย แตF
หลักการ 5R เป?นหลักการปฏิบัติท่ีประชาชนสามารถรFวมปฏิบัติให<เกิดประโยชนOตFอส่ิงแวดล<อมโดย
การใช<ซ้ำลดการผลิตใหมFเพ่ือเป?นสFวนหน่ึงในการลดปลFอยกNาซเรือนกระจกสุทธิเป?นศูนยO ซ่ึงเป?นป#จจัย
สำคัญท่ีทำให<อุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงข้ึนสFงผลไปสูFการเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศท่ีมนุษยOกำลัง
เผชิญอยูFในป#จจุบัน 
 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับความรูP ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory)  

ทฤษฎีเก่ียวกับความรู< ทัศนคติและพฤติกรรม เกิดข้ึนเม่ือผู<รับสารได<รับสาร จนทำให<เกิด
ความรู< เม่ือมีความรู<เพ่ิมข้ึนจะนำไปสูFการเกิดทัศนคติ ไปจนถึงการกFอให<เกิดการลงปฏิบัติในท่ีสุด  
ซ่ึงหมายความวFา เม่ือบุคคลได<รับความรู< จนเกิดเป?นเจตคติอยFางไรจะนำไปสูFการแสดงพฤติกรรมไป
ตามน้ัน (Roger, 1978 อ<างถึงใน ศิริวรรณ วFองวีรวุฒิ, 2553, หน<า. 55) 

ทฤษฎีเก่ียวกับความรู< ทัศนคติและพฤติกรรม มีตัวแปรสำคัญหลัก 3 ตัว ได<แกF ความรู< 
(Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) การรับสารน้ันจะกFอให<เกิดการ
เปล่ียนแปลงใน 3 ลักษณะอยFางตFอเน่ืองโดยเม่ือผู<รับสารได<รับสารจนทำให<เกิดความรู< และเม่ือเกิด
ความรู<ท่ีเพ่ิมข้ึนจะทำให<เกิดการทัศนคติ ไปจนถึงกFอให<เกิดการกระทำซ่ึงเป?นข้ันสุดท<าย (สุรพงษO 
โสธนะเสถียร, 2533) 
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ทฤษฎีเก่ียวกับความรู< ทัศนคติและพฤติกรรม (KAP Theory) เป?นทฤษฎีท่ีให<ความสำคัญกับ 
3 ตัวแปรหลัก ได<แกF ความรู< (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) 
ดังตFอไปน้ี 
  2.2.1 ความรู< (Knowledge) เป?นส่ิงท่ีบุคคลจะได<รับรู<เบ้ืองต<นโดยอาศัยประสบการณO 
เร่ิมต<นจากการเรียนรู<ท่ีจะการตอบสนองตFอส่ิงเร<า (S-R) เพ่ือจัดระบบของโครงสร<างความรู<ท่ีต<อง
อาศัยการจดจำข<อมูลและสภาพจิตวิทยารFวมด<วย ดังน้ันความรู<จึงเป?นส่ิงท่ีต<องจดจำและมีความ
สอดคล<องไปกับสภาพจิตวิทยาของแตFละบุคคล ความรู<จึงถูกจัดให<เป?นกระบวนการภายใน ท่ีอาจ
สFงผลตFอการแสดงออกถึงพฤติกรรมได< 
  ความรู<เป?นส่ิงท่ีมีความเก่ียวข<องกับการจดจำเฉพาะเร่ือง หรือเร่ืองท่ัวๆ ไป การจดจำใน
กระบวนการ หรือสถานการณOตFางๆ โดยความรู<เกิดข้ึนโดยกระบวนการ (Bloom, B. S., Hastings J. 
T., Madaus, G. F., & Baldwin, T. S., 1971) 
 กระบวนการท่ีจะประกอบกันเพ่ือให<เกิดการรับรู<อยFางสมบูรณOจำเป?นต<องอาศัยองคOประกอบ 
ท้ัง 4 ประการดังตFอไปน้ี 
  1) ความรู< (Knowledge) ซ่ึงแบFงออกเป?น  
   1.1) ความรู<เก่ียวกับเน้ือหาวิชาเฉพาะ (Knowledge of specifics)  
   1.2) ความรู<เก่ียวกับวิธีและการดำเนินการท่ีเก่ียวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Knowledge of 
ways and means of dealing with specifics)  
   1.3) ความรู<เก่ียวกับการรวบรวมแนวความคิดและโครงสร<างหรือ หลักความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับเร่ืองน้ัน (Knowledge of the universals and abstraction in a field)  
  2) ความเข<าใจ (Comprehension) แบFงออกเป?น  
   2.1) การแปล (Translation) 
   2.2) การแปลความหมายหรือการตีความ (Interpretation) 
    2.3) การประมาณคFา (Extrapolation)  
  3) การประยุกตO (Application) เป?นการนำความรู<และความเข<าใจท่ีมีนำมาใช<ประโยชนOใน
การแก<ไขป#ญหา ผFานการรวบรวมความรู<และความเข<าใจ ผFานหลักการดังน้ี 
   2.2.1.1 การวิเคราะหO (Analysis) แบFงออกเป?น 
    1) การวิเคราะหOองคOประกอบสำคัญ (Analysis of elements)  
    2) การวิเคราะหOความสัมพันธO (Analysis of relationships) 
    3) การวิเคราะหOหลักการ (Analysis of organizational principles)    
    4) การสังเคราะหO (Synthesis)  
    5) การสังเคราะหOข<อความ (Production of a unique communication)  
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    6) การสังเคราะหOแผนงานหรือจุดมุFงหมายท่ีต้ังไว< (Production of a  
plan of proposed set of operation)  
    7) การสังเคราะหOความสัมพันธO (Derivation of a set of abstract  
relation)  
    2.2.1.2 การประเมินผล (Evaluation) ของความรู< แบFงออกเป?น 
    1) การตัดสินภายใต<เง่ือนไขภายในของผู<ฟ#ง (Judgment in term of 
internal evidence)  
    2) การตัดสินภายใต<เง่ือนไขของหลักเกณฑOจากภายนอก (Judgments in 
terms of external criteria)  
   2.2.1.3 การจำแนกระดับของความรู< สามารถแบFงออกได<เป?น 4 ระดับ ดังน้ี  
    1) ความรู<เชิงทฤษฎี (Know-What) หมายถึงความรู<ท่ีเป?นข<อเท็จจริง  
    2) ความรู<เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท (Know-How) หมายถึงความรู<ท่ีเกิดการ
เช่ือมโยงระหวFางความเป?นจริงกับการความรู<มาประยุกตOใช<ตามประสบการณOของแตFละบุคคล 
    3) ความรู<ในระดับท่ีอธิบายเหตุผล (Know-Why) หมายถึงความรู<ท่ีเป?น
เหตุเป?นผลระหวFางเหตุการณOตFางๆ ท่ีอาจมีประสบการณOแก<ป#ญหาท่ีแตกตFางหรือซับซ<อน และ
สามารถนำมาแลกเปล่ียนกับผู<อ่ืน จดจำและถFายทอดให<กับผู<อ่ืนได< 
    4) ความรู<ในระดับคุณคFา ความเช่ือ (Care-Why) หมายถึงความรู<รูปแบบ
ของความคิดริเร่ิม จากกตัวบุคคลท่ีสามารถประมวลวิเคราะหOความรู<มีกับความรู<ท่ีรับมาสร<างสรรคO  
ให<เกิดเป?นองคOความรู<ใหมFข้ึนมาได<  
    2.2.1.4 ความรู<สามารถแบFงออกเป?น 2 ประเภท (ทิพวรรณ หลFอสุวรรณ, 2549) 
    1) ความรู<แบบชัดเจน (Explicit Knowledge) เป?นความรู<ท่ีสามารถจัดการ
ได<งFาย มีการจัดการท่ีเป?นระบบ มีวัตถุประสงคOเป?นแนวคิดหรือทฤษฎี สามารถถFายทอดได<อยFางเป?น
ทางการ เชFน นโยบายองคOกร แนวคิดในการทำงานตFางๆ เป?นต<น 
    2) ความรู<แบบฝ#งลึก (Tacit Knowledge) เป?นความรู<ท่ีไมFสามารถ
ถFายทอดออกมาเป?นคำพูดได< เป?นความรู<ท่ีมีรากฐานมาจากการกระทำและประสบการณO ความรู<แบบ
ฝ#งลึกต<องอาศัยการฝ≥กฝนจนชำนาญ เชFน ทักษะในการประกอบอาชีพ วัฒนธรรมองคOกร เป?นต<น 

   2.2.1.5 ระดับของความรู< สามารถแบFงได<เป?น 4 ระดับ ดังน้ี (ทิพวรรณ หลFอสุวรรณ, 
2549) 

  1) ระดับท่ี 1 รู<วFาคืออะไร (Know-what) เป?นความรู<ในเชิงการรับรู< 
   2) ระดับท่ี 2 รู<วิธีการ (Know-how) เป?นความสามารถในการนำความรู<ท่ี

ได<รับไปประยุกตOใช<ในการปฏิบัติ 
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   3) ระดับท่ี 3 รู<เหตุผล (Know-why) เป?นความรู<ท่ีเกิดความเข<าใจอยFาง
ลึกซ้ึง เชิงเหตุผลท่ีซับซ<อน ซ่ึงอยูFภายใต<เหตุการณOและสถานการณOตFางๆ ความรู<ระดับน้ีสามารถ
พัฒนาได<บนพ้ืนฐานของประสบการณO 

  4) ระดับท่ี 4 ใสFใจเหตุผล (Care-why) เป?นความรู<ในลักษณะการ
สร<างสรรคOท่ีมาจากตัวเองบุคคลท่ีมีความรู<อยูFในระดับน้ีจะเกิดแรงจูงใจ ปรับตัวเพ่ือให<เกิดความสำเร็จ 
   2.2.1.6 การวัดความรู<  
   อาศัยการวัดความสามารถในการจดจำเร่ืองราวข<อเท็จจริง ประสบการณO คำสอน 
การบอกกลFาว การฝ≥กฝนของรวมไปถึงจากส่ิงแวดล<อมตFางๆ โดยคำถามวัดความรู< สามารถแบFง
ออกเป?น 3 ชนิด (ไพศาล หวังพานิช, 2526)  
     1) ถามความรู<ในเน้ือเร่ือง คือการถามในรายละเอียดของเน้ือหาข<อเท็จจริง  
     2) ถามความรู<ในวิธีการดำเนินการ คือการถามวิธีการปฏิบัติตFางๆ ตามแบบ
แผน หรือข้ันตอนของการปฏิบัติตFางๆ  
     3) ถามความรู<รวบยอด คือการถามเก่ียวกับความสามารถในการหาข<อสรุป 
หรือหลักการของเร่ืองท่ีเกิดจากการผสมผสานหาลักษณะรFวม เพ่ือรวบรวมหาประเด็นหลักของเน้ือหา
น้ัน  

2.2.2 ทัศนคติ (Attitude) เป?นแนวคิดท่ีมีความสำคัญ ท้ังทางจิตวิทยา ทางด<านการส่ือสาร 
และเป?นองคOประกอบท่ีมีความสำคัญ จึงจำเป?นท่ีต<องเข<าใจถึงความหมายของ ทัศนคติ และ
กระบวนการจะสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติ 

เสรี วงษOมณฑา (2542) ได<อธิบายเก่ียวกับทัศนคติวFาเป?นความพร<อมท่ีจะลงมือปฏิบัติ เม่ือ
เกิดความรู<สึกหรือทัศนคติในเชิงบวก จะสFงผลให<เกิดแสดงออกมาในเชิงบวก แตFหากเกิดความรู<สึกข้ึน
ในเชิงลบ ก็จะสFงผลในการแสดงออกมาในเชิงลบ ดังน้ันทัศนคติจึงแบFงออกเป?น 2 ลักษณะ คือ 
ทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude) ซ่ึงมีการแสดงออกมาในเชิงบวก (Act positive) และทัศนคติ
เชิงลบ (Negative attitude) สFงผลให<เกิดการแสดงออกในเชิงลบ (Act negative)  

สุรพงษO โสธนะเสถียร (2533) กลFาววFาทัศนคติคือดัชนีช้ีวัดความคิดและความรู<สึกของบุคคล
ท่ีมีตFอคนรอบข<าง ส่ิงแวดล<อม วัตถุหรือสถานการณOตFางๆ ทัศนคติมีพ้ืนฐานมาจากความเช่ือท่ี
สามารถสFงผลตFอการเกิดพฤติกรรมในอนาคต ทัศนคติจึงเป?นพ้ืนฐานของการตอบสนองตFอส่ิงเร<า และ
เป?นการประเมินผลของการแสดงวFาชอบหรือไมFชอบ ถือเป?นการส่ือสารภายในบุคคล Interpersonal 
Communication) ซ่ึงเป?นผลจากการรับสาร และมีผลตFอการแสดงออกของพฤติกรรม  

กลFาวโดยสรุปได<วFา ทัศนคติหมายถึงความสัมพันธOท่ีผสมผสานระหวFางความรู< ความรู<สึก และ
ความเช่ือ ประสบการณOการรับรู<ของแตFละบุคคล ทัศนคติสามารถเกิดข้ึนและสามารถเปล่ียนแปลงได< 
ทัศนคติเป?นแนวโน<มในการแสดงออกของพฤติกรรมวFามีความชอบหรือไมFชอบ ตFอท้ังตัวบุคคล ส่ิงของ 
ส่ิงแวดล<อมหรือเหตุการณOตFางๆ     
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  2.2.2.1 องคOประกอบของทัศนคติ  
   จากแนวคิดของ Eagly,A. H., & Chaker, S. (1993) ได<แบFงออกเป?น 3 
องคOประกอบ ดังน้ี   
     1) องคOประกอบด<านความรู< (The Cognitive Component) หมายถึง 
ความเช่ือของบุคคลท่ีมีตFอส่ิงตFางๆ ท่ัวไป ท้ังท่ีชอบและไมFชอบ 
     2) องคOประกอบด<านความรู<สึก (The Affective Component) หมายถึง 
สFวนท่ีเก่ียวข<องกับอารมณOท่ีสัมพันธOกับส่ิงตFางๆ มีผลแตกตFางกันไปในแตFละบุคคล 
     3) องคOประกอบด<านพฤติกรรม (The Behavioral Component) 
หมายถึง การแสดงออกของแตFละบุคคลตFอส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เป?นผลมาจาก
องคOประกอบด<านความรู< ความคิดและความรู<สึก  
   2.2.2.2 การแสดงออกทางทัศนคติ แบFงออกเป?น 3 ประเภท ดังน้ี  
     1) ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) หมายถึง ความรู<สึกท่ีมีตFอ
ส่ิงแวดล<อมในทางท่ีดี เกิดความความพอใจ หรือยอมรับ  
     2) ทัศนคติในทางลบ (NegativeAttitude) หมายถึง ความรู<สึกตFอ
ส่ิงแวดล<อมในทางท่ีไมFดี ความไมFพอใจ หรือไมFยอมรับ  
     3) การไมFแสดงออกทางทัศนคติหรือมีทัศนคติเฉยๆ (Negative Attitude) 
หมายถึง มีทัศนคติท่ีเป?นกลาง อาจเกิดจากการไมFมีความรู<ความเข<าใจในเร่ืองน้ัน ไมFได<รับมีแนวโน<ม
ในเร่ืองน้ันๆ  
   2.2.2.3 การเปล่ียนแปลงทัศนคติ (Attitude Change)  
   Kelman (1967) ได<อธิบายเก่ียวกับทัศนคติ ตามพ้ืนฐานของความเช่ือท่ีวFา ทัศนคติ
แบบเดียวกันแตFหากเกิดข้ึนในตัวบุคคลด<วยวิธีท่ีแตกตFางกันไป จากแนวคิดน้ีสามารถแบFงกระบวนการ 
เปล่ียนแปลงทัศนคติได<เป?น 3 ประการ คือ  
     1) การยินยอม (Compliance)   
   การยอมกระทำตามเม่ือบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลตFอตัวเขาเป?น
กระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงทัศนคติ ท่ีมีพลังผลักดันให<บุคคล ยอมทำตามมาก หรือน<อยข้ึนอยูFกับ
จำนวน ความกระตุ<นของรางวัล และบทลงโทษ  
    2) การเลียนแบบ (Identification)  
    การเลียนแบบเม่ือบุคคลยอมรับส่ิงเร<า หรือส่ิงท่ีมากระตุ<น เป?น
กระบวนการเปล่ียนแปลงทัศนคติ จะเกิดการเปล่ียนแปลงมากหรือน<อยข้ึนอยูFกับความนFาโน<มน<าว
ของส่ิงเร<า การเลียนแบบข้ึนอยูFกับพลังของผู<สFงสาร รายละเอียดของการเลียนแบบจะเปล่ียนไปมาก
หรือน<อย ข้ึนอยูFกับส่ิงกระตุ<น 
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    3) ความต<องการท่ีอยากจะเปล่ียน (Internalization)  
    พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปเกิดข้ึนเม่ือบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลเหนือกวFา ตรง
กับภายใน หรือคFานิยมของบุคคล จะสอดคล<องกับคFานิยมท่ีมีอยูFเดิม และความพึงพอใจข้ึนอยูFกับ
เน้ือหารายละเอียดในแตFละพฤติกรรม การเปล่ียนแปลงจะข้ึนอยูFกับความคิด ความรู<สึก และ
พฤติกรรมไมFวFาจะอยูFในระดับ ก็จะมีผลตFอการเปล่ียนทัศนคติเสมอ 
   2.2.2.4 กระบวนการเปล่ียนแปลงของทัศนคติ  
    อรวรรณ ป£ลันธนOโอวาท (2542) กลFาววFากระบวนการเปล่ียนแปลงของทัศนคติวFา 
แบFงออกเป?น 3 ระดับ ได<แกF 
     1) การเปล่ียนแปลงความคิด  
     2) การเปล่ียนความรู<สึก 
     3) การเปล่ียนพฤติกรรม   
   2.2.2.5 การเปล่ียนทัศนคติ ถูกแบFงออกเป?น 2 ทิศทาง ได<แกF 
      1) ทิศทางเดียวกัน เม่ือทัศนคติของบุคคลท่ีเป?นไปในแงFใดก็จะเกิดผลใน 
แงFน้ัน ทัศนคติทางบวก สFงผลให<เพ่ิมมากข้ึนในทางบวก และทัศนคติทางลบ จะสFงผลให<เพ่ิมมากข้ึน
ในทางลบ 
     2) คนละทาง เม่ือทัศนคติของบุคคลเป?นคนละด<าน ทัศนคติทางบวก  
แตFจะลดลงไปในทางลบ และทัศนคติทางลบ แตFกลับเป?นไปในทางบวก   
    2.2.2.6 การวัดทัศนคติ 
   การวัดทัศนคติเป?นเร่ืองท่ีมีประโยชนOและสำคัญมากตFอการดำเนินชีวิตของคน 
เพราะการรู<ทัศนคติของแตFละบุคคลหรือกลุFมบุคคลน้ันๆ จะเห็นถึงแนวทางท่ีจะสามารถรFวมทำนาย
พฤติกรรมท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนกับบุคคลหรือบุคคล และเป?นประโยชนOในการวางแผนดำเนินการสร<าง 
กลยุทธ์ิให<ตรงเปZาหมายมากข้ึน (สุบิน ยุระรัช, 2550) คือ 
    1) การสังเกต โดยประสาทการได<ยินและการมองเห็น ในการศึกษา
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลท่ีต<องการศึกษา   
    2) การสัมภาษณO ใช<การสอบถามบุคคลท่ีต<องการศึกษาด<วยตนเอง 
โดยอาศัยการพูดคุย  
    3) แบบรายงานตนเอง บุคคลท่ีต<องการศึกษาเลFาความรู<สึกน้ันออกมาเป?น
ความรู<สึกชอบหรือไมFชอบ ดีหรือไมFดี จนเกิดความรู<สึกนึกคิด เฉพาะบุคคลตามประสบการณOและ
ความสามารถ  
  2.2.3 พฤติกรรม (Practice or Behavior)  
  การปฏิบัติหรือพฤติกรรม (Practice or Behavior) มีผู<ให<ความหมายไว<หลากหลาย ดังน้ี  
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  พฤติกรรมของบุคคลสFวนใหญFมักเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของทัศนคติของแตFละบุคคล ดังน้ัน
ทัศนคติจึงเปรียบเสมือนส่ิงท่ีทำหน<าท่ีควบคุมพฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึน และเพ่ือท่ีจะเข<าใจพฤติกรรมจึงมี
ความจำเป?นท่ีจะต<องศึกษาทัศนคติกFอน (อรวรรณ ป£ลันธนOโอวาท, 2542) 
  พฤติกรรมคือการแสดงออกของแตFละบุคคล ซ่ึงมาจากความรู<และทัศนคติท่ีมีในแตFละบุคคล 
จึงทำให<เกิดความแตกตFางของพฤติกรรม และความแตกตFางในการแปลสารเกิดจากประสบการณOท่ี
แตกตFางกัน สFงผลตFอพฤติกรรมท่ีมีความหลากหลาย (สุรพงษO โสธนะเสถียร, 2533)  
  กลFาวคือ พฤติกรรมหรือการปฏิบัติ หมายถึง การแสดงออกของแตFละบุคคลท่ีมีพ้ืนฐานจาก 
ความรู<และทัศนคติของแตFละบุคคล จึงทำให<เกิดความหลากหลายในการแสดงออกของพฤติกรรม  
   2.2.3.1 องคOประกอบของพฤติกรรม  
    พฤติกรรมของมนุษยOสามารถแบFงได<เป?น 3 องคOประกอบ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 
2526) ดังน้ี     
     1) พฤติกรรมด<านพุทธป#ญญา (Cognitive domain) 
    คือพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับ ความรู< ความจำ และข<อเท็จจริง รวมไปถึง
ความสามารถและทักษะทางป#ญญา การตัดสินใจ ซ่ึงระดับความรู< ความสามารถ สติป#ญญา สามารถ
เพ่ิมข้ึนได< ดังน้ี     

    1.1) ความรู< (Knowledge) 
     1.2) ความเข<าใจ (Comprehension) 

   1.3) การประยุกตOหรือการนำความรู<ไปใช< (Application)  
   1.4) การวิเคราะหO (Analysis) 
   1.5) การสังเคราะหO (Synthesis)  
   1.6) การประเมินผล (Evaluation)  
  2) พฤติกรรมด<านเจตคติ (Affective domain) 
  พฤติกรรมท่ีเก่ียวกับ ความสนใจ ความรู< ความชอบ การให<คุณคFา ความคิด

ภายในจิตใจของแตFละบุคคล โดยสามารถวัดได<พฤติกรรมท่ีแสดงออกภายใน เกิดจากพฤติกรรมเจต
คติท่ีแบFงช้ัน ดังน้ี 

   2.1) การรับหรือการให<ความสนใจ (Receiving of attending)  
   2.2) การตอบสนอง (Responding) 
   2.3) การให<คFาหรือการเกิดคFานิยม (Valuing) 
   2.4) การจัดกลุFมคFา (Organization)  
   2.5) การแสดงลักษณะตามคFานิยมท่ียึดถือ (Characterization 

by a value or value complex)  
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   3) พฤติกรรมด<านการปฏิบัติการ (Psychomotor domain)  
  พฤติกรรมท่ีแสดงออกภายนอก เป?นการแสดงออกตFอจากพฤติกรรมด<าน

พุทธิป#ญญาและเจตคติ พฤติกรรมท่ีแสดงออกด<วยการปฏิบัติสามารถประเมินผลได<งFายกวFา 
 2.2.3.2 องคOประกอบของพฤติกรรมมนุษยO  

สามารถแบFงออกเป?น 7 องคOประกอบ (สุดาวรรณ ขันธมิตร, 2550) ดังน้ี 
  1) วัตถุประสงคO  
  2) ความพร<อม  
  3) สถานการณO 
  4) การแปลความหมาย 
  5) การตอบสนอง  
  6) ผลท่ีได<รับหรือผลท่ีตาม  
  7) ปฏิกิริยาตFอความผิดหวัง  
  2.2.3.3 ประเภทของพฤติกรรม  

   พฤติกรรมมนุษยO สามารถแบFงออกได< 2 ประเภท (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2545) 
    1) พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior)  
    พฤติกรรมท่ีสามารถมองเห็นได< ได<แกF  
      1.1) พฤติกรรมภายนอกท่ีไมFต<องอาศัยเคร่ืองมือในการสังเกต 
      1.2) พฤติกรรมภายนอกท่ีต<องอาศัยเคร่ืองมือในการสังเกต  
    2) พฤติกรรมภายใน (Covert behavior)  
    พฤติกรรมท่ีรับรู<ได<เฉพาะบุคคล ได<แกF 
      2.1) พฤติกรรมท่ีเป?นความรู<สึกการสัมผัส (Sensitive)  
      2.2) พฤติกรรมท่ีเป?นการเข<าใจหรือตีความ (Interpreting) 
     2.3) พฤติกรรมท่ีเป?นความจำ (Remembering) 
     2.4) พฤติกรรมท่ีเป?นความคิด (Thinking)  
    3) พฤติกรรมของมนุษยO  
    แบFงตามลักษณะท่ีเกิดได<เป?น 2 ประเภท (ลักฃณา สริวัฒนO, 2544)  
      3.1) พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  
     3.2) พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู<   
 การโน<มน<าวพฤติกรรมจากการส่ือสาร หรือจากกระบวนการเรียนรู<และตอบสนองตFอส่ือ 
ไมFได<เกิดจากผู<รับสารเพียงอยFางเดียวแตFต<องมาจากผู<สFงสารด<วย ดังน้ันการโน<มน<าวให<เกิดพฤติกรรม
น้ันต<องโน<มน<าวผFานส่ือ โดยมีวิธีได<แกF 
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  1) การปลุกเร<าอารมณO (Emotion Arousal)  
   2) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  
   3) การสร<างแบบอยFางข้ึนในใจ (Internalized Norms)  
   4) การให<รางวัล (Reward)  
  2.2.4 ทัศนคติกับพฤติกรรม  

ทัศนคติคือการช้ีวัดความคิดและความรู<สึกของแตFละบุคคลท่ีมีตFอส่ิงรอบข<าง หรือ
สถานการณOตFางๆ โดยมีพ้ืนฐานท่ีจะสFงตFอไปยังพฤติกรรมในอนาคต ทัศนคติจึงเป?นเพียงการ
ตอบสนองวFาชอบหรือไมFชอบตFอส่ิงน้ันๆ เป?นการส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal 
Communication) ท่ีมีผลตFอพฤติกรรมในอนาคต (Roger, 1978)  

ทัศนคติมีความสัมพันธOกับพฤติกรรม การแสดงออกของพฤติกรรมเป?นผลมาจากทัศนคติของ
แตFละบุคคล ทัศนคติน้ันต<องมีองคOประกอบท่ีกFอให<เกิดพฤติกรรม (Triandis, 1971) กลFาวคือ ทัศนคติ
มีความสัมพันธOกับพฤติกรรม พฤติกรรมเป?นผลการแสดงออกของทัศนคติท่ีแตFละบุคคลแสดงออกมา  

 แนวคิดของ Zimbardo and Leippe ได<มีการอธิบายถึงสาเหตุท่ีไมFทำให<ทัศนคตินำไปสูF
พฤติกรรมดังน้ี (อ<างใน อรวรรณ ป£ลันธนOโอวาท, 2542) 

1) การเห็นความสำคัญในตัวคนอ่ืน (Significant Others)  
การจากความกดดันให<ทำตามคนสFวนใหญF ถึงแม<จะขัดตFอความชอบหรือความต<องการของ

ตนเองก็ตาม  
2) ความไมFคงเส<นคงวาของบุคคลในบางคร้ัง (Timely Inconsistencies) 
คือการมีกระทำหลายส่ิงหลายอยFางในเวลาเดียวกัน หรือมีเปZาหมายอ่ืนท่ีต<องการบรรลุ

เปZาหมาย ทำให<พฤติกรรมเกิดความไมFสอดคล<องกับทัศนคติ 
 2.2.4.1 ชFองวFางของความรู< ทัศนคติ และพฤติกรรม KAP-GAP 

    ในการป£ดมีวิธีการแก<ไข 4 ดังน้ี 
   1) เพ่ิมความรู<ในเร่ืองน้ันๆ ให<มากข้ึน 
   2) แนะนำแนวทางในการปฏิบัติ 
   3) ให<รางวัลเม่ือเกิดการปฏิบัติ 
   4) สร<างกลยุทธOเพ่ือโน<มน<าวใจ  

ในกรณีท่ีความสัมพันธOของความรู< ทัศนคติและพฤติกรรมไมFสอดคล<องกัน หรือเป?นไปใน
ทิศทางตรงกันข<าม โดยอิทธิพลของการรับสาร เพ่ือให<ผู<รับสารคล<อยตามหรือคุ<นชิน อาจนำมาซ่ึง
พฤติกรรมได< การนำเสนอซ้ำๆ ประมาณ 3 คร้ัง อาจทำให<เกิดทัศนคติเชิงบวกได< แตFหากรับสาร
ประมาณ 5 คร้ัง จะทำให<เกิดความอ่ิมตัวของสาร สร<างปฏิกิริยาตFอต<าน  

 2.2.4.2 ทัศนคตินำไปสูFพฤติกรรม  
   อรวรรณ ป£ลันธนOโอวาท (2546) ระบุวFาเราสามารถใช<ทัศนคติสามารถทำนาย  
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เม่ือทัศนคติมีลักษณะตFอไปน้ี  
   1) ทัศนคติท่ีฝ#งรากลึกและมีความชัดเจน 
   2) ทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกัน  
   3) ทัศนคติท่ีมีรากฐานทางความรู<สึกและทัศนคติท่ีมีรากฐานอยูFบนความรู<  
   4) ทัศนคติตFอเร่ืองตFางๆ 

 จากการทบทวนทฤษฎีข<างต<น งานวิจัยเร่ืองน้ีจึงนำทฤษฎีเก่ียวกับความรู< ทัศนคติ และ
พฤติกรรม (KAP Theory) มาใช<โดยแบFงองคOประกอบเป?น ความรู< ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<อง 
กับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และใช<เป?นองคOประกอบในการสร<างแบบวัด  
เพ่ือเก็บรวบรวมข<อมูลสำหรับใช<ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 
 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการเปkดรับส่ือ 

การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOคร้ังน้ีได<ศึกษาหัวข<อ คำนิยามและ
ทฤษฎีการเป£ดรับส่ือ ความหมายของส่ือสังคมออนไลนO ประเภทของส่ือสังคมออนไลนO และประเภท
ของส่ือสังคมออนไลนOท่ีเป?นท่ีนิยมในป#จจุบันโดยมีรายละเอียดดังตFอไปน้ี  

ป#จจัยหน่ึงท่ีสำคัญสำหรับมนุษยOคือการส่ือสาร เพราะเป?นหน่ึงในป#จจัยท่ีจะทำให<มนุษยOมี 
ชีวิตรอด ถึงแม<วFาการส่ือสารจะไมFใชFป#จจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงตFอการอยูFหรือตายเทFากับป#จจัยอ่ืนๆ 
แตFมนุษยOก็ยังคงต<องอาศัยการส่ือสารเป?นเคร่ืองมือในการชFวยให<ส่ิงท่ีทำ กิจกรรม โครงการบรรลุ 
ไปตามวัตถุประสงคOท่ีต้ังไว< และการส่ือสารยังเป?นเคร่ืองมือในการอยูFรFวมกันในสังคมของมนุษยO 
ย่ิงเน้ือหายากตFอการทำความเข<าใจ และต<องการส่ือสารเป?นวงกว<าง ก็ย่ิงทำให<มีความซับซ<อนมาข้ึน 
ทำให<การส่ือสารมีความสำคัญเป?นอยFางมาก (ยุพดี ฐิติกุลเจริญ, 2537) 

สายทิพยO วชิรพงศO (2556) กลFาววFา ทฤษฎีการเป£ดรับขFาวสาร เป?นทฤษฎีท่ีพัฒนามาจาก
ทฤษฎีการเรียนรู< (Learning Theory) การมองส่ิงเร<าส่ิงเดียวกัน สามารถทำให<เกิดการตอบสนองใน
รูปแบบเดียวกัน ในการเป£ดรับขFาวสารท่ีไมFสอดคล<องกับความรู< ความคิด ความเช่ือ หรือทัศนคติแล<ว 
จะไมFทำให<ผู<รับสารเกิดความสนใจ และถ<าไมFมีความสนใจอยFางแท<จริงจะมีผลตFอการตีความสารอีกด<วย 

  การเป£ดรับขFาวสารสำหรับบุคคลในวงกว<างต<องอาศัยทักษะในการแสวงหาข<อมูล 
หมายถึงคนต<องรู<วFาข<อมูลแตFละประเภทต<องหาจากแหลFงข<อมูลท่ีแตกตFางกัน จึงทำให<เกิดความรู<และ
ทันตFอส่ิงแวดล<อมเพ่ิมข้ึน (Atkin, 1973)   
  กลFาวโดยสรุปคือการเป£ดรับส่ือเป?นเคร่ืองมีท่ีชFวยให<บรรลุวัตถุประสงคOท่ีต<องไว< การเป£ดรับ
ส่ือท่ีสอดคล<องกับความรู< ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ จะทำให<ผู<รับสารเกิดความสนใจ การเข<าถึง
ข<อมูลท่ีแตกตFางกันต<องอาศัยทักษะในการแสวงหาข<อมูล 

 Becker (1987) ผู<รับสารเลือกเป£ดรับส่ือท่ีแตกตFางกันตามส่ิงตFางๆ เชFน ประสบการณO  
ความเช่ือ ความรู<สึก หรือความต<องการ จึงสามารถสรุปความหมายของการเป£ดรับส่ือได< ดังน้ี 
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1) การแสวงหาข<อมูล (Information Seeking)  
  คือ การแสวงหาความรู<เพ่ิมเติม ท่ีมีความคล<ายคลึงกับบุคคลอ่ืนๆ หรือในเร่ืองท่ัวไป 
  2) การเป£ดรับข<อมูล (Information Seeking)  
  คือ การเป£ดรับส่ือท่ีตนเองมีความต<องการ หรือสนใจ เชFน การเป£ดรับชมรายการโทรทัศนO
เฉพาะรายการท่ีตนเองสนใจ หรือท่ีได<รับการแนะนำ 
  3) การเป£ดรับประสบการณO (Experience Receptivity) 
  คือ การเป£ดรับสารเพ่ือการผFอนคลาย 
  McLeod & Keefe (1972) ได<จำแนกตัวช้ีวัดความสนใจของการเป£ดรับส่ือและขFาวสารของ
ผู<รับสาร มักนิยมศึกษาจากพฤติกรรมการเป£ดรับส่ือ (Media Exposure) โดยมี 2 ตัวช้ีวัด ได<แกF  
   1) วัดจากเวลาในการใช<ส่ือ 
  2) วัดจากความถ่ีในการใช<ส่ือ แบFงตามประเภทของเน้ือหารายการท่ีแตกตFางกัน 
  นอกจากน้ัน McLeod & Keefe (1972) ยังกลFาวอีกวFา การวัดเร่ืองของการใช<เวลาท่ีใช<กับ
ส่ือมีข<อเสีย เพราะคำตอบข้ึนอยูFกับป#จจัยหลายประการ เชFน เวลาวFางท่ีคนมีอยูF ความสนใจของผู<รับ
ส่ือ และการเข<าถึงส่ือ ดังน้ันเวลาท่ีใช<ส่ือจึงไมFสามารถแปลความหมายในเชิงจิตวิทยา และจะไมFให<ผล
ท่ีชัดเจนเม่ือนำไปเช่ือมโยงความสัมพันธOกับตัวแปรอ่ืนๆ ดังน้ันจึงสามารถสรุปได<วFา การเป£ดรับส่ือ
และขFาวสารของผู<รับส่ือ หมายถึง ความบFอยคร้ังในการเป£ดรับระยะเวลา ชFวงเวลารวมไปถึงจำนวน
ส่ือท่ีใช<ในการเป£ดรับขFาวสาร โดยเป?นการเลือกเป£ดรับขFาวสารท่ีมีความสนใจ หรือเลือกรับเพราะ
ต<องการนำขFาวสารน้ันไปใช<ประโยชนO 
  งานวิจัยเร่ืองน้ี มุFงเน<นท่ีจะศึกษาในเร่ืองของการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการ
ดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยผู<วิจัยได<ใช<แนวคิดของ McLeod & Keefe (1972) 
เป?นแนวทางในการสร<างแบบวัดการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ได<แกF ชFองทางส่ือสังคมออนไลนOท่ีเป£ดรับ และความถ่ีในการในการเป£ดรับส่ือ
ตFอสัปดาหO 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับสังคมออนไลน? 
  ส่ือสังคมเป?นเหมือนสังคมท่ีถูกสร<างข้ึนมาเพ่ือแลกเปล่ียน แบFงบันข<อมูล ความคิดเห็นใน
เครือขFาย (Networks) และชุมชนเสมือนจริง (Virtual Communities) ซ่ึงส่ือสังคมอาศัยเทคโนโลยี
อินเทอรOเน็ตและเทคโนโลยีเว็บไซตOแทนส่ือธรรมดาเพ่ือกระจายส่ือไปยังกลุFมคนท่ีหลากหลาย 
หมายถึงการสFงตFอหรือกระจายจากบุคคลหน่ึงไปสูFหลายบุคคล และยังสามารถรวบรวมความเห็นของ
บุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให<เกิดความรู<หรือเป?นข<อมูลประกอบการตัดสินใจ ไมFวFาจะเป?นคนท่ีรู<จักหรือไมFรู<จัก
กันก็สามารถส่ือสารกันอยFางงFายดายผFานเครือขFายสังคมออนไลนO ส่ือสังคมออนไลนOจึงหมายถึง 
โปรแกรมกลุFมหน่ึงท่ีทำงานบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีของเว็บต้ังแตFยุค 2.0 เชFน เฟซบุNก มายสเปซ 
ทวิตเตอรO วิกิพีเดีย หรือบล็อกตFางๆ เรียกกันในทางธุรกิจวFา ส่ือสังคมท่ีผู<บริโภคสร<างข้ึน 
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(Consumer-generated Media หรือ CGM) นอกจากจะเป?นการติดตFอส่ือสารระหวFางกลุFมบุคคล
แล<ว ยังเกิดการสร<างกิจกรรมท่ีสนใจรFวมกัน ส่ือสังคมออนไลนO (Social Media) จึงเป?นสังคมท่ีเกิด
การรวมตัวกันของกลุFมบุคคลในรูปแบบหน่ึงบนอินเทอรOเน็ต เกิดการสร<างความสัมพันธO เกิดการทำ
ความรู<จัก แลกเปล่ียนประสบการณOหรือความคิดเห็น โดยชFองทางการติดตFอส่ือสารในรูปแบบส่ือ
สังคมออนไลนOมีหลากหลายชFองทาง เชFน เฟซบุNก (Facebook) ทวิตเตอรO (Twitter) และยูทูบ 
(Youtube) เครืออขFายสังคมออนไลนOทำหน<าท่ีในรูปแบบท่ีคล<ายกับเว็บไซตOท่ีทำหน<าท่ีในการอนุญาต
ให<บุคคลทำการตFางๆ โดยแบFงได< 3 ลักษณะ ได<แกF 
  1) สร<างพ้ืนท่ีสาธารณะหรือก่ึงสาธารณะได< โดยอยูFในระบบท่ีมีขอบเขต 
  2) สามารถติดตFอกับผู<อ่ืน หรือแบFงป#นข<อมูลระหวFางกันได< 
  3) สามารถสำรวจข<อมูลหรือเย่ียมชมข<อมูลตFางๆ ภายในระบบท่ีเช่ือมตFอกันได< 
แพลตฟอรOมท่ีเป£ดให<บริการแกFสมาชิกด<วยการเพ่ิมบัญชีผู<ใช<งาน เพ่ิมเพ่ือน และรFวมการแบFงบันข<อมูล 
จากความก<าวหน<าของเทคโนโลยีทำให<แพลตฟอรOมและเครือขFายสังคมออนไลนOมีความสำคัญมากใน
ป#จจุบัน (พิชิต วิจิตรบุญยรักษO, 2554; แสงเดือน ผFองพุฒ, 2556; ระวิ แก<วสุกใส และชัยรัตนO  
จุสปาโล, 2556 และ Boyd & Ellison, 2008) 
  2.4.1 ประเภทของส่ือสังคมออนไลนO (Social Media) ได<แกF (ภิเษก ชัยนิรันดรO, 2557) 
   1) บล็อก ยFอมาจาก Weblog เป?นการจัดระบบของเน้ือหา (Content 
Management System: CMS) ให<อยูFในรูปแบบของข<อความ ท่ีเรียกวFา โพสตO 
   2) ทวิตเตอรO (Twitter) และไมโครบล็อก (Microblog) เป?นการโพสตOท่ีจำกัด
ตัวอักษรคร้ังละ 140 ตัวอักษร 
   3) ส่ือเครือขFายสังคม (Social Network) มีการเช่ือมโยงเครือขFายจนเกิดเป?นสังคม 
มีการสร<างตัวตนการใสFข<อมูลบุคคล รูป หรือการจดบันทึก สามารถเพ่ิมเพ่ือน ค<นหาเพ่ือน หรือเป?น
เพ่ือนกับเพ่ือนของเพ่ือนได<อีกด<วย 
   4) การแบFงป#นส่ือ (Media Sharing) เว็บไซตOท่ีเป£ดเพ่ืออัปโหลดข<อมูลภาพ หรือ
วิดีโอในการแบFงบันกับเพ่ือน คนในครอบครัว หรือสFงตFอให<กับบุคคลท่ัวไป 
    5) สังคมขFาวและบริการบนเว็บไซตO (Social News and 9 Bookmarking) เป?นการ
เช่ือมโยงบทความหรือเน้ือหา และเป£ดให<ลงคะแนนเพ่ือเป?นการโหวตบทความหรือเน้ือหาท่ีมีความ
นFาสนใจบนเว็บไซตO 
   6) การสนทนาผFานเครือขFาย (Online Forum) ส่ือสังคมท่ีมีความเกFาแกF เชFน หนัง 
เพลง หนังสือ กีฬา สุขภาพ มีการแลกเปล่ียนความเห็นบนเว็บไซตOเน้ือหาตFางๆ 

2.4.2 ส่ือสังคมออนไลนOในประเทศไทย 
ณัฐพล มFวงทำ (2565) ได<อธิบายในการตลาดวันละตอน Everyday Marketing วFาส่ือสังคม

ออนไลนOหรือส่ือโซเชียลมีเดียท่ีคนไทยเป£ดรับในปK พ.ศ. 2565 มากท่ีสุดอินสตาแกรม (Instagram) 
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รองลงมาคือ เฟซบุNก (Facebook) ต๊ิกต็อก (Tiktok) ทวิตเตอรO (Twitter) และยูทูบ (Youtube) 
ตามลำดับ 
 กลFาวโดยสรุปในป#จจุบันเกิดความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการเป£ดรับส่ือในสังคม  
จึงเกิดผลในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สFงผลให<เกิดการส่ือสารผFานระบบอินเทอรOเน็ตและการ
เป£ดรับส่ือหรือขFาวสารถูกพัฒนาและเปล่ียนแปลงตามไปด<วย จึงจำเป?นท่ีจะต<องศึกษาการเป£ดรับส่ือ
สังคมออนไลนOป#จจุบัน โดยเฉพาะส่ือเครือขFายสังคม (Social Media) 
  งานวิจัยเร่ืองน้ี มุFงเน<นท่ีจะศึกษาในเร่ืองของการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการ
ดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยผู<วิจัยได<ทำการศึกษาส่ือสังคมออนไลนOท่ีได<รับความ
นิยมในป#จจุบันท้ังหมด 5 ส่ือ ได<แกF อินสตาแกรม (Instagram) เฟซบุNก (Facebook) ต๊ิกต็อก (Tiktok) 
ทวิตเตอรO (Twitter) และยูทูบ (Youtube) เน่ืองจากในป#จจุบันโดยเฉพาะคนรุFนใหมFเป£ดรับขFาวสาร
ผFานชFองทางส่ือสังคมออนไลนO และส่ือสังคมออนไลนOเป?นส่ือท่ีได<รับความนิยมเพ่ิมข้ึนสูงในป#จจุบัน 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 
 2.5.1 ความหมาย 
 ประชากรศาสตรO (Demography) น้ันมีรากศัพทOมาจากคำในภาษากรีกคือ Deme = 
People หรือประชากร และ Graphy = Study การศึกษาหรือศาสตรO ประชากรศาสตรO จึงมีความ 
หมายวFา การวิเคราะหOเหตุและผลจากหลากหลายป#จจัย ท้ังป#จจัยทางด<านบุคลิกภาพ ความสัมพันธO 
ทางสังคม และป#จจัยทางด<านสภาพแวดล<อมนอกระบบการส่ือสาร และยังมีความสัมพันธOเช่ือมโยงถึง 
พฤติกรรมการเป£ดรับส่ืออีกด<วย (อมราพร แสนยศ, 2558) 
 สุวสา ชัยสุรัตนO (2537) ประชากรศาสตรO น้ันมีป#จจัยตFางๆ ท่ีสามารถบFงช้ีถึงลักษณะทาง 
ประชากรในตัวบุคคลได< คือ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได< ครอบครัว ศาสนา เช้ือชาติ สัญชาติ 
และสภาพแวดล<อมทางสังคม 

Hanna and Wozniak (2001), Schiffman and Kanuk (2003) ให<ความหมายของ
ลักษณะทางประชากรไว<วFาเป?น ข<อมูลท่ีเก่ียวข<องกับตัวบุคคล เชFน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได<  
ซ่ึงข<อมูลเหลFาน้ีมีอิทธิพลท่ีสFงตFอไปยังพฤติกรรมของผู<บริโภค มักถูกนำไปใช<การทำการตลาด 
(Market Segmentation) โดยมีการนำข<อมูลมาเช่ือมโยงกับความต<องการ หรือนำมาศึกษาเพ่ือให<ได< 
อัตราการบริโภคสินค<าของผู<บริโภค 

แรงกระตุ<นภายนอกและพฤติกรรมสFวนใหญFท่ีเป?นในแตFละบุคคลจะสFงผลตFอพฤติกรรมตFางๆ 
เชFน ความแตFตFางในเร่ืองพฤติกรรมของคนแตFละชFวงวัย 

Michael Burgoon (1974) วิธีท่ีดีท่ีสุดสำหรับการใช<ในการวิเคราะหOข<อมูลของการเป£ดรับ
สารซ่ึงมีองคOประกอบท่ีเป?นคนจำนวนมาก การจำแนกผู<รับสารจึงถูกแบFงเป?นกลุFม ตามลักษณะทาง 
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ประชากร (Demographic Characteristics) ยกตัวอยFางเชFน การจำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ 
การศึกษา หรือลักษณะทางสังคม เป?นต<น 

ปรมะ สตะเวทิน (2539) ได<จัดกลุFมท่ีมีความสัมพันธOท่ีสอดคล<องกับตัวแปรไว<วFา 
1. อายุ (Age) เป?นป#จจัยท่ีมีความคิดท่ีคล<ายคลึงกันในความคิดและพฤติกรรม โดยสFวนใหญF

คนท่ีมาอายุน<อยมักมีความคิดแบบเสรีนิยม (Liberal) สFวนคนท่ีมีอายุมากมักมีความคิดแบบอนุรักษO 
นิยม (Consevative) มากกวFา และคนท่ีมีอายุน<อยมักถืออุดมการ (Idealistic) สFวนคนท่ีมีอายุมาก 
มักเน<นการปฏิบัติ (Pragmatic) นอกจากอายุจะสัมพันธOกับความคิดแล<ว อายุยังเป?นป#จจัยในการ 
กำหนดความยากงFาย แรงจูงใจ เม่ืออายุย่ิงมากข้ึนโอกาสในการถูกชักจูงก็จะเร่ิมน<อยลง 

2. เพศ (Sex) เพศหญิงหรือเพศชายมีความแตกกันในเร่ืองของความคิดเป?นอยFางมาก  
ท้ังในเร่ืองทัศนคติ ความคิด คFานิยม เพศหญิงจะเกิดการชักจูงได<งFายกวFาเพศชาย เพศชายมีการใช<
เหตุผลมากกวFาเพศหญิง เพศหญิงมีความสามารถในการเข<าถึงจิตใจคนได<ดีกวFาเพศชาย  

3. ลักษณะทางสังคมและเศรฐกิจ (Socio-Economic Status) ปฏิกิริยาของเน้ือหา ข<อมูล
สถานะทางสังคมน้ันสFงอิทธิพลตFอผู<รับข<อมูล ทำให<เกิดเป?นวัฒนธรรม หรือประสบการณOท่ีความหลาก 
หลาย และคFานิยม ทัศนคติท่ีแตกตFางกัน 

4. การศึกษา (Education) เป?นอิทธิผลท่ีเป?นตัวแปรสำคัญในการเป£ดรับสาร สามารถบอก
ได<ถึงความรู<ท่ีผู<รับสารมี นอกจากความรู<ท่ีได<รับจากการศึกษาในสถาบันการศึกษาแล<วยังรวมไปถึง
ประสบการณOตFางๆ ท่ีผู<รับสารมีอยูFเป?นสFงเสริมทัศนคติ ความคิด การรับรู<และตีความหมาย 

กลFาวโดยสรุปคือ ลักษณะทางประชากรหรือประชากรศาสตรO หมายถึงข<อมูลเก่ียวกับบุคคล  
เชFน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได< ท่ีอยูFอาศัย สถานะ ซ่ึงข<อมูลเหลFาน้ีจะสามารถนำมาวิเคราะหO 
เหตุและแรงกระตุ<นภายนอกและพฤติกรรมสFวนใหญFท่ีเป?นในแตFละบุคคลจะสFงผลตFอพฤติกรรมตFางๆ 
และนำไปสูFการวางแผนการตลาด (Market Segmentation) โดยมีการนำข<อมูลมาเช่ือมโยงกับความ 
ต<องการของผู<บริโภคได< 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวขPอง 
  งานวิจัยเร่ืองน้ีผู<วิจัยได<ศึกษาตัวแปรต<น ท้ังหมด 3 ตัวแปร ได<แกF 1) การเป£ดรับส่ือท่ี
เก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 2) ความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 3) ทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน และตัวแปรตามได<แกF พฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน ผู<วิจัยจึงขอรายงานผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข<อง ดังน้ี 
  2.6.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข<องกับการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีมีผลตFอพฤติกรรม 
   2.6.1.1 งานวิจัยในประเทศ 
  วรรณรัชตO แรงจริง (2562) ได<ทำวิจัยเร่ือง “การเป£ดรับข<อมูลขFาวสารและทัศนคติ 
ท่ีมีความสัมพันธOกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑOบำรุงผิว ท่ีมีสFวนผสมแตกตFางกันของผู<บริโภค 
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ในกรุงเทพมหานคร” โดยเป?นการวิจัยเชิงปริมาณ กับตัวอยFางอายุ 18-50 ปKข้ึนไป ท่ีอาศัยอยูFในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร จำนวน 305 คน พบวFาการเป£ดรับข<อมูลขFาวสารมีความสัมพันธOสอดคล<องกับ 
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ โดยมีคFา r เทFากับ .364*** Sig. เทFากับ .000 และพบวFาการเป£ดรับข<อมูลของ 
การรีวิวสินค<าจากบล็อกเกอรO เว็บไซตO และอินเทอรOเน็ต การเป£ดรับข<อมูลจากส่ือเฟซบุNก อินสตาแกรม 
ไลนO ซ่ึงการเป£ดรับส่ือ มีการเป£ดรับข<อมูลในแตFละชFวงเวลาท่ีแตกกันออกไป 

  พิจิตรา มงคลศรีพิพัฒนO (2559) ได<ทำการวิจัยในหัวข<อ “พฤติกรรมการเป£ดรับ และ
ความพึงพอใจตFอส่ือประชาสัมพันธOโครงการเท่ียวไทยเทF กับพฤติกรรมการตัดสินใจทFองเท่ียวไทย” 
โดยเป?นการทำวิจัยเชิงปริมาณ กับตัวอยFางท่ีมีอายุระหวFาง 20-37 ปK จำนวน 250 คน พบวFา  
มีการเป£ดรับส่ือประชาสัมพันธOโครงการมีความสัมพันธOสอดคล<องกับพฤติกรรมการตัดสินใจทFองเท่ียว 
ไทยในระดับคFาเฉล่ียอยูFในกระดับปานกลาง ซ่ึงมีคFาเฉล่ีย 3.26 และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.821  
โดยมีการเป£ดรับส่ือมากท่ีสุดผFานเฟซบุNก มีคFาเฉล่ีย 4.18 รองลงมาคือ ยูทูบ มีคFาเฉล่ีย 3.32 และ
อินสตาแกรม มีคFาเฉล่ีย 2.83 ตามลำดับ และพบวFาการเป£ดรับส่ือมีความสัมพันธOเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจทFองเท่ียวโดยมีคFา B = .137, b = .105, S.E. = 0.41, t = 2.575 และ p = 
.101 

  วิวรรธนO ทองงามขำ (2562) ได<ทำการวิจัยในหัวข<อ “การเป£ดรับส่ือและทัศนคติ  
ท่ีสFงผลตFอพฤติกรรมสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษาสถาบันการจัดการป#ญญาภิวัฒนO” โดยเป?นการทำ
วิจัยเชิงปริมาณ กับตัวอยFางท่ีกำลังศึกษาอยูFในระดับปริญญาตรี จำนวน 400 คน พบวFาการเป£ดรับส่ือ
ประชาสัมพันธOท่ีมีความสัมพันธOสูงกับพฤติกรรมการสวมเคร่ืองแบบของนักศึกษา โดยมีคFายอมรับ
สมมติฐานวิจัยท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 คFา r = .667*** และ Sig. = .000 ซ่ึงเป?นการเป£ดรับขFาวสาร 
เก่ียวกับการแตFงกายตามกฎผFานทางชFองทาง เฟซบุNก อินสตาแกรม และเว็บไซตOของสถาบัน 

  ภวรัญชนOรัตนO ภูFวิจิตรO (2554) ได<ทำการวิจัยในหัวข<อ “ความสัมพันธOระหวFางการ
เป£ดรับขFาวสารเก่ียวกับภาวะโลกร<อน กับความรู< ทัศนคติและพฤติกรรมลดโลกร<อนของนิสิต 
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยเป?นการทำวิจัยเชิงสำรวจ กับตัวอยFางท่ี
กำลังศึกษาอยูFในระดับปริญญาตรี จำนวน 420 คน พบวFาการเป£ดรับขFาวสารเก่ียวกับภาวะโลกร<อน
จากส่ือเฉพาะกิจมีความสัมพันธOทางบวกกับพฤติกรรมรFวมในการลดป#ญหาภาวะโลกร<อน ซ่ึงมีคFา  
r = 0.270 ผFานการ เป£ดรับข<อมูลขFาวสารผFานทางส่ือโทรทัศนO วิทยุ หนังสือพิมพO และส่ือออนไลนO  

  ณัฐกานตO มูลประเสริฐ (2562) ได<ทำวิจัยในหัวข<อ “การเป£ดรับส่ือความรู<และ
ทัศนคติตFอไมโครพลาสติกปนเปÆ∏อนและพฤติกรรมการซ้ืออาหารทะเลของผู<บริโภคชาวไทย” โดยเป?น
การวิจัยเชิงปริมาณ กับตัวอยFางอายุต่ำกวFา 20 ปK ถึงมากกวFา 51 ปKข้ึนไป จำนวน 400 คน พบวFา 
การเป£ดรับส่ือเก่ียวกับไมโครพลาสติกมีความสัมพันธOกับพฤติกรรมการบิโภคอาหารทะเลของผู<บริโภค
อยูFในระดับน<อยมาก โดยยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 คFา r = .235 sig. = .000 
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ซ่ึงเป?นการเป£ดรับส่ือผFานทางชFองทางตFางๆ ท้ัง เฟซบุNก เว็บไซตO โทรทัศนO ทวิตเตอรO ไลนO อินสตาแกรม 
โปสเตอรO วิทยุ Podcast แผFนพับ  

  2.6.1.2 งานวิจัยตFางประเทศ 
  William Young, Sally V. Russell, Chery A.Robinson and Ralf Barkemeyer 

(2017) ได<ทำวิจัยในหัวข<อ “โซเชียลมีเดียสามารถเป?นเคร่ืองมือในการลดขยะอาหารของผู<บริโภค
หรือไมFการทดลองเปล่ียนพฤติกรรมของผู<ค<าปลีกในอังกฤษ” (Can social media be a tool for 
reducing consumers' food waste? A behavior change experiment by a UK retailer.) 
ความสัมพันธOของโซเชียวมีเดียอยFาง เฟซบุNก มีความสัมพันธOกับการลดขยะอาหารของผู<บริโภค  
แตFยังไมFมากเทFาผลของการบอกแบบปากตFอปาก และการใช<ส่ือโซเชียลมีเดียในการส่ือสารข<อมูลเดิม 
เน้ือหาเดิมซ้ำๆ เป?นเร่ืองควรระวัง 

  Tobias Greitemeyer (2016) ทำวิจัยในหัวข<อ “อิทธิพลของส่ือท่ีเอ้ือตFอสังคม  
มีผลตFอพฤติกรรมทางสังคมเม่ือไรและเพราะเหตุใด ท่ีจะถูกเป£ดเผยตFอการขอความชFวยเหลือและ 
การรุกราน” (Effects of Prosocial Media on Social Behavior:When and Why Does Media? 
Exposure Affect Helping and Aggression? กลFาววFา ส่ือมีผลตFอพฤติกรรมความรุนแรง 
เน่ืองจากเม่ือมีการเสพส่ือท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับความรุนแรงจากส่ือวิดีโอเกมมากเกินไป สามารถ 
พฤติกรรมท่ีรุนแรงตFางๆ ได<ตามมา 
   Rahul Verma and Shreyas Sardesai (2014) ได<ทำการวิจัยในหัวข<อ “การ
เป£ดรับขFาวสารสFงผลตFอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงและความชอบทางการเมืองในอินเดียหรือไมF”  
(Does Media Exposure Affect Voting Behaviour and Political Preferences in India?) 
การเป£ดรับขFาวสารผFานชFองทาง เฟซบุNก ขFาวอิเล็กทรอนิกสO นิตยสารมีความสัมพันธOสอดคล<อง  
กับแนวโน<มในการลงคะแนนเสียงของประชาชนเห็นได<จากการเพ่ิมข้ึนและลดลงของพรรค 
นิวเดลีอัมสเตอรOดัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

ตารางท่ี 2.1 : การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข<องระหวFางการเป£ดรับส่ือกับพฤติกรรม 
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 จากตารางท่ี 2.1 พบวFา งานวิจัยท่ีมีการเป£ดรับส่ือท่ีสFงผลตFอพฤติกรรมมีชFองทางการเป£ดรับ
ส่ือดังตFอไปน้ีมากท่ีสุด คือชFองทาง เฟซบุNก พบจำนวน 6 งานวิจัย รองลงมา คือชFองทาง อินสตาแกรม 
ซ่ึงเทFากับชFองทางเว็บไซตO พบจำนวน 4 งานวิจัย ลำดับตFอมาได<แกF ส่ือส่ิงพิมพO พบจำนวน 3 งานวิจัย 
ถัดมาได<แกF ส่ือโทรโทรทัศนO ส่ือวิทยุ ส่ือออนไลนO และไลนO ในจำนวนงานวิจัยท่ีเทFากันคือ 2 งานวิจัย 
และจำนวนน<อยท่ีสุดคือ บล็อกเกอรO ทวิตเตอรO ยูทูบ และ Podcast อยFางละ 1 งานวิจัย  
  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข<องกับการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีมีผลตFอพฤติกรรม ผู<วิจัย
จึงเลือกท่ีจะศึกษาส่ือสังคมออนไลนOในชFองทาง เฟซบุNก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram)  
ทวิตเตอรO (Twitter) ยูทูบ (Youtube) และนอกจากน้ีผู<วิจัยยังมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเป£ดรับส่ือ
ผFานทาง ต๊ิกต็อก (Tiktok) ซ่ึงเป?นส่ือสังคมออนไลนOในรูปแบบใหมFท่ีได<รับความนิยมในประเทศไทย
ป#จจุบัน 
 2.6.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข<องกับการความรู<ท่ีมีผลตFอพฤติกรรม 
   2.6.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

การเป'ดรับสื่อโทรทัศน3 

การเป'ดรับสื่อสิ่งพิมพ3 

การเป'ดรับสื่อบลอ็กเกอร3 

การเป'ดรับสื่อวิทย ุ

การเป'ดรับสื่อออนไลน3 

การเป'ดรับสื่อบนเฟซบุ@ก 

การเป'ดรับสื่อบนอินสตาแกรม 

การเป'ดรับสื่อบนทวิตเตอร3 

การเป'ดรับสื่อบนยูทูบ 

การเป'ดรับสื่อบนไลน3 

การเป'ดรับสื่อบน Podcast 

การเป'ดรับสื่อบน W
ebsite 

ผลรวม 
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     อัจศรา ประเสริฐสิน, อุไร จักษOตรีมงคล, กาญจนา ตระกูลวรกุล, อมารา วิสูตรานุ
กูล และ ดวงเนตร ธรรมกุล (2559) ได<ทำวิจัยเร่ือง “การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลอิทธิพลของ
ความรู<ท่ีมีตFอการปฏิบัติพฤติกรรมสFงเสริมสุขภาพของนักเรียน โดยมีเจตคติเก่ียวกับพฤติกรรมสFงเสริม
สุขภาพเป?นตัวแปรสFงผFาน” โดยเป?นการวิจัยเชิงปริมาณ กับตัวอยFางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต<น 
โรงเรียนองครักษO จำนวน 266 คน พบวFาความรู<ท่ีมีตFอการปฏิบัติพฤติกรรมสFงเสริมสุขภาพของ
นักเรียน มีคFา X2 = 113.50, df = 91, p = 0.66 ซ่ึงมีความสอดคล<องกันอยFางกลมกลืน นอกจากน้ี
อิทธิพลของความรู<ยังเก่ียวกับพฤติกรรมสFงเสริมสุขภาพของนักเรียน ท่ีสFงไปยังเจตคติเก่ียวกับ
พฤติกรรมสFงเสริมสุขภาพของนักเรียน ท่ีขนาดอิทธิพลทางตรงเทFากับ 0.29 
    พรลดา ลีลาสุนทรวัฒนา (2552) ได<ทำวิจัยเร่ือง “ความรู<ของผู<บริโภคด<านป#ญหา
ส่ิงแวดล<อม ท่ีมีผลกระทบตFอพฤติกรรมการซ้ือและการใช<สินค<ารักษาส่ิงแวดล<อม” โดยเป?นการวิจัย
เชิงปริมาณ กับตัวอยFาง จำนวน 400 คน พบวFาความรู<มีความสัมพันธOตFอพฤติกรรมของผู<บริโภคสินค<า
รักษาส่ิงแวดล<อม อยFางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 โดยข้ึนอยูFกับป#จจัย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และอัตรารายได< ท่ีมีคFา X2 รวมท้ัง 10 ข<อ เทFากับ 101.846 
    ภาคิน เนาวรัตโนภาส (2561) ได<ทำวิจัยเร่ือง “การรู<ความเข<าใจ ความคาดหวัง 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใช<ส่ือโทรทัศนOและเฟซบุNกในกลุFมเจเนเรชันวาย” โดยเป?นการวิจัยเชิง
ปริมาณ กับตัวอยFาง จำนวน 400 คน พบวFาความรู<ความเข<าใจตFอพฤติกรรมการใช<ชFองทางส่ือ
โทรทัศนOและเฟซบุNกอยูFในระดับมาก โดยมีคFา  X ̅  = 3.71 ซ่ึงอยูFในระดับมาก 
    อัจฉรา แซFเฮ<ง (2561) ได<ทำวิจัยเร่ือง “ความรู<ความสามารถในการถFายทอด การ
ติดตFอส่ือสาร และสภาพแวดล<อมในการทำงานท่ีสFงผลตFอการพัฒนาความคิดสร<างสรรคOในการทำงาน
ของพนักงาน บริษัทเคร่ืองใช<ไฟฟZาแหFงหน่ึง” โดยเป?นการวิจัยเชิงปริมาณ กับตัวอยFาง จำนวน 400 
คน พบวFาความรู<ความสามารถมีอิทธิพลตFอการพัฒนาความคิดสร<างสรรคOในการทำงานของพนักงาน 

โดยมีคFา β = 0.383, t = 5.703, Sig. = .000*, R2 = .233, F-Value = 15.716, P-Value = 0.05* 
2.6.2.2 งานวิจัยตFางประเทศ 

    Chin-Chung Tsai (2020) ได<ทำการศึกษาเร่ือง “Empirical study of 
knowledge with holding in cyberspace: Integrating protection motivation theory and 
theory of reasoned behavior” หรือ “การศึกษาเชิงประจักษOด<วยความรู<ในการครอบครองในโลก
ไซเบอรO การบูรณาการทฤษฎีแรงจูงใจในการปZองกัน และทฤษฎีพฤติกรรมท่ีมีเหตุผล” โดยเป?นการ
วิจัยเชิงปริมาณกับตัวอยFางท่ีเป?นชาวจีนท่ีใช<อินเทอรOเน็ต ด<วยการตอบแบบสอบถามออนไลนOจำนวน 
386 คนพบวFาความรู<มีความสัมพันธOในเชิงบวกกับทัศนคติ การศึกษาคร้ังน้ียังทำให<ได<ข<อมูลเชิงลึกวFา
หากต<องการลดพฤติกรรมท่ีไมFดีในโลกไซเบอรOจำเป?นท่ีจะต<องทำให<เกิดความรู<ท่ีถูกต<องเก่ียวกับการใช<
งานโลกไซเบอรOแกFประชาชน 
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  2.6.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข<องกับการทัศนคติท่ีมีผลตFอพฤติกรรม 
   2.6.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
   มาโนช พรหมป#ญโญ และศิริวรรณ เสรีรัตนO (2558) ได<ทำวิจัยเร่ือง “ความย่ังยืน
ของแหลFงทFองเท่ียว แรงจูงใจและทัศนคติท่ีมีผลตFอพฤติกรรมการทFองเท่ียววัดในอำเภอพระนครศรี 
อยุธยา” โดยเป?นการวิจัยเชิงปริมาณ กับตัวอยFาง จำนวน 400 คน พบวFา ป#จจัยทัศนคติตFอการ

ทFองเท่ียววัด มีคFา β = .267 อยูFในระดับมากท่ีสุด 
   ป£ยภา เชาวOประสิทธ์ิ และไพบูลยO อาชารุFงโรจนO (2561) ได<ทำวิจัยเร่ือง “ทัศนคติ
และป#จจัยท่ีมีผลตFอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค<าแฟช่ันผFานทางโซเชียลมีเดียของผู<บริโภคเพศหญิง
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร” โดยเป?นการวิจัยเชิงปริมาณ กับตัวอยFาง จำนวน 400 คน พบวFาทัศนคติ
ของผู<บริโภคในการซ้ือสินค<าแฟช่ัน พบผลรวมของระดับความคิดเห็นเกิดแรงจูงใจอยูFในระดับมากทุก
ด<าน โดยมีรายละเอียดแตFละด<านดังน้ี ทัศนคติด<านผลิตภัณฑO ตFอพฤติกรรมด<านระยะเวลามีคFา  
r = -0136** ทัศนคติด<านราคา ตFอพฤติกรรมด<านระยะเวลามีคFา r = -0124** ทัศนคติด<านชFอง
ทางการจัดจำหนFาย ตFอพฤติกรรมด<านคFาใช<จFายมีคFา r = 0128** ทัศนคติด<านการสFงเสริมการตลาด 
ตFอพฤติกรรมด<านระยะเวลามีคFา r = -0120* ทัศนคติด<านบุคลากร ตFอพฤติกรรมด<านระยะเวลามีคFา 
r = -0.119* ทัศนคติด<านลักษณะทางกายภาพ ตFอพฤติกรรมด<านความถ่ี มีคFา r = 0.122* และตFอ
พฤติกรรมด<านคFาใช<จFาย มีคFา r = 0.145** และทัศนคติด<านกระบวนการ ตFอพฤติกรรมด<านความถ่ี  
มีคFา r = 0.132** และตFอพฤติกรรมด<านคFาใช<จFาย มีคFา r = 0.128* โดยมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
   ทัตเทพ จันทรเมธีกุล และสมัชชนันทO เอกป#ญญากุล (2565) ได<ทำวิจัยเร่ือง 
“อิทธิพลของการเป£ดรับ และทัศนคติตFอแฮชแท็กซีรีสOบนทวิตเตอรOท่ีมีผลตFอพฤติกรรมการรับชมซีรีสO
ไทยของกลุFม Generation Y แล Z” โดยเป?นการวิจัยเชิงปริมาณ กับตัวอยFาง จำนวน 400 คน พบวFา 
ทัศนคติด<านการเน<นข<อความท่ีมีแฮชแท็กซOซีรีสOไทยมีอิทธิพลตFอพฤติกรรมการรับชมซีรีสOไทยหลัง

เป£ดรับแฮชแท็กของผู<ใช<ทวิตเตอรOอยFางมีนัยสำคัญ โดยมีคFา β = 0.146 คือการมีทัศนคติด<านการ
เน<นข<อความท่ีมีตFอแฮชแท็กซีรีสOไทยในทางบวก จะสFงผลให<พฤติกรรมการรับชมซีรีสOบFอยคร้ัง 
   กฤดา ศรีสมวงศO และลีลา เต้ียงสูงเนิน (2560) ได<ทำวิจัยเร่ือง “ทัศนคติและป#จจัย
สFวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตFอพฤติกรรมการใช<บริการอินเทอรOเน็ตผFานโทรศัพทOเคล่ือนท่ีอัจฉริยะ
ประเภท Smartphone ในตFางประเทศของผู<ใช<บริการชาวไทย” โดยเป?นการวิจัยเชิงปริมาณ กับ
ตัวอยFาง จำนวน 400 คน พบวFามีคFา r = 0.151, P-value = 0.002* กลFาวคือ ผู<ท่ีใช<บริการท่ีให<
ความสำคัญกับทัศนคติแตกตFางกันจะมีพฤติกรรมการใช<บริการอินเทอรOเน็ตผFานโทรศัพทOเคล่ือนท่ีใน
ตFางประเทศท่ีแตกตFางกัน 
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   2.6.3.2 งานวิจัยตFางประเทศ 
  Annika M. Wyss, Daria Knoch and Sebastian Berger (2022) ศึกษาเร่ือง 
“When and how pro-environmental attitudes turn into behavior: The role of costs, 
benefits, and self-control” หรือ “ทัศนคติตFอส่ิงแวดล<อมจะกลายเป?นพฤติกรรมเม่ือใดและ
อยFางไร ด<วยบทบาทของต<นทุน ผลประโยชนO และการควบคุมตนเอง” เป?นการวิจัยเชิงปริมาณ  
กับตัวอยFางจำนวน 1,536 (n=1,536) พบวFา แม<มนุษยOจะมีความเข<าใจตFอเร่ืองการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ แตFหลายคนก็ยังมีชFองวFางตFอทัศนคติในการดูแลส่ิงแวดล<อม งานวิจัยน้ีจึงถูกศึกษา
เพ่ือชดเชยของบกพรFองโดยการหาแรงจูงใจ แนวโน<มและป#จจัยท่ีจะใช<เป?นโครงสร<างของพฤติกรรม
การดูแลส่ิงแวดล<อม และจากการศึกษาทัศนคติทำให<คาดเดาพฤติกรรมการดูแลส่ิงแวดล<อมได<วFาการ
ท่ีคนเกิดทัศนคติแตFไมFเกิดพฤติกรรมการดูแลส่ิงแวดล<อมเม่ือคนมีต<นทุนสFวนบุคคลต่ำ หรือความ
ต<องการประโยชนOจากส่ิงแวดล<อมท่ีสูง ดังน้ันการท่ีจะทำให<คนเกิดพฤติกรรมต<องเกิดทัศนคติสFวน
บุคคลหรืออาจจะต<องวางโครงสร<างในการดูแลส่ิงแวดล<อมในระยะยาว 
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2.7 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
ภาพท่ี 2.3 กรอบแนวความคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเป£ดรบัสื่อสังคมออนไลนOที่
เกี่ยวข<องกบัการดูแลสิง่แวดล<อมตาม

หลักเศรษฐกจิหมุนเวียน 

พฤติกรรมที่เกี่ยวข<องกบัการ
ดูแลสิ่งแวดล<อมตามหลกั

เศรษฐกจิหมุนเวียน 

ความรู<ที่เกี่ยวข<องกับการดูแล
สิ่งแวดล<อมตามหลัก 
เศรษฐกจิหมุนเวียน 

ทัศนคติที่เกี่ยวข<องกบั 
การดูแลสิ่งแวดล<อม 

ตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน 



 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง “การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO ความรู< ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับ
การดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” สามารถแบFงข้ันตอนการศึกษาตามระเบียบวิจัยได<ดังน้ี 
 3.1 ประเภทงานวิจัย 

3.2 ประชากรและตัวอยFาง 
 3.3 วิธีการเลือกตัวอยFาง 
 3.4 การเก็บรวบรวมข<อมูล 
 3.5 เคร่ืองมือท่ีใช<ในการเก็บข<อมูล 
  3.6 การวัดคFาตัวแปรและเกณฑOการให<คะแนน 
 3.7 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช<ในการวิจัย 
 3.8 การวิเคราะหOข<อมูล 
 
3.1 ประเภทงานวิจัย 
  งานวิจัยเร่ืองน้ีเป?นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการสำรวจ 
(Survey Research) โดยใช<แบบสอบถามออนไลนOเป?นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข<อมูล โดยให<
ตัวอยFางกรอกแบบสอบถามด<วยตัวเอง (Self-administered Questionnaire)และนำการวิเคราะหO
ข<อมูลด<วย โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
 
3.2 ประชากรและตัวอยNาง 
  กลุFมประชากรท่ีใช<ในการศึกษาในคร้ังน้ีคือประชาชนท่ีเป£ดรับส่ือท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และอาศัยอยูFในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท้ังเพศชาย เพศหญิง และ LGBTQ+ 
 ประชากรท่ีใช<ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOเก่ียวกับ

ส่ิงแวดล<อมในเขตกรุงเทพมหานครรวมท้ังหมด 5,527,994 คน ท้ังน้ีผู<วิจัยกำหนดขนาดตัวอยFางตาม

สูตร G*Power ของ Cohen (1977) ในการคำนวณเพ่ือกำหนดตัวอยFาง โดยใช<สถิติการถอยพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) ในการกำหนดคFาขนาดอิทธิพล (Effect Size) ในระดับกลาง และได<

กำหนดคFาตFางๆ เพ่ือใช<ในการคำนวณดังน้ี 

Input Effect Size f2  =  0.15 
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α err prob   =  0.05  

Power (1-β err prob)  =  0.95  
Number of Predictors  =  3 
Output Total Sample Size =  119 

  ดังน้ัน ตัวอยFางท่ีใช<ในการวิจัยคร้ังน้ีคำนวณตัวอยFางท่ีเหมาะสมได<จำนวน 119 คน แตFผู<วิจัย
ได<กำหนดขนาดตัวอยFางโดยใช<ตารางสำเร็จรูปของ Yamane (1976) เพ่ิมเติม โดยกำหนดระดับความ

นFาเช่ือม่ัน 95% และขนาดความคลาดเคล่ือนท่ี ± 5% ดังน้ันตัวอยFางท่ีใช<ในงานวิจัย จึงมีจำนวน 
400 คน 
 
3.3 วิธีการเลือกตัวอยNาง 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป?นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ันผู<วิจัยจึงเลือกตัวอยFางแบบอาศัยความนFาจะเป?น
แบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
  1. การเลือกตัวอยFางแบบแบFงช้ัน (Stratified random sampling) แบFงออกเป?น 3 ช้ัน  
ซ่ึงกรุงเทพมหานครได<มีการแบFงกลุFมตามการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต เพ่ือให<การปฏิบัติราชการมี
ความสอดคล<องกับพ้ืนท่ี สังคม เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน เพ่ือการตอบสนองตFอ
ความต<องการของประชาชนได<อยFางเต็มประสิทธิภาพ ดังตารางตFอไปน้ี (กองยุทธศาสตรOบริหาร
จัดการ สำนักยุทธศาสตรOและประเมินผล, 2565) 
 1.1 เขตช้ันใน ประกอบด<วย 21 เขตปกครอง ได< เขตพระนคร เขตปZอมปราบศัตรูพFาย 
เขตสัมพันธวงศO เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตดุสิต เขตบาง
ซ่ือ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห<วยขวาง เขตคลองเตย เขตจตุจักร เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขต
บางกอกน<อย เขตบางกอกใหญF เขตดินแดง เขตวัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3.1 : ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตกรุงเทพช้ันใน 
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เขต จำนวนประชากร 

เขตพระนคร  43,062 คน 
เขตปZอมปราบศัตรูพFาย 40,418 คน 

เขตสัมพันธวงศO 20,777 คน 

เขตปทุมวัน 41,763 คน 

เขตบางรัก 45,015 คน 

เขตยานนาวา 75,076 คน 

เขตสาทร  73,987 คน 
เขตบางคอแหลม 80,978 คน 
เขตดุสิต 81,494 คน 
เขตบางซ่ือ 120,718 คน 

เขตพญาไท 66,212 คน 

เขตราชเทวี 67,735 คน 

เขตห<วยขวาง 83,278 คน 

เขตคลองเตย 91,636 คน 

เขตจตุจักร 154,146 คน 

เขตธนบุรี 101,217 คน 

เขตคลองสาน 67,579 คน 

เขตบางกอกน<อย 101,511 คน 

เขตบางกอกใหญF 62,650 คน 

เขตดินแดง 112,814 คน 

เขตวัฒนา 81,382 คน 

รวม 1,613,448 คน 
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1.2 เขตช้ันกลาง ประกอบด<วย 18 เขตปกครอง ได< เขตพระโขนง เขตประเวศ เขตบางเขน 
เขตบางกะป£ เขตลาดพร<าว เขตบึงกุFม เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง เขตราษฎรOบูรณะ 
เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตทุFงครุ เขตบางแค เขตวังทองหลาง เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขต
สายไหม 
 
ตารางท่ี 3.2: ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตกรุงเทพช้ันกลาง 
 

เขต จำนวนประชากร 
เขตพระโขนง 87,018 คน 
เขตประเวศ 181,632 คน 

เขตบางเขน 186,200 คน 

เขตบางกะป£ 142,574 คน 

เขตลาดพร<าว 115,602 คน 

เขตบึงกุFม 139,334 คน 

เขตบางพลัด 88,290 คน 

เขตภาษีเจริญ 122,824 คน 

เขตจอมทอง 145,771 คน 

เขตราษฎรOบูรณะ 77,509 คน 

เขตสวนหลวง 122,824 คน 

เขตบางนา 87,053 คน 

เขตทุFงครุ 123,392 คน 

เขตบางแค 192,431 คน 

เขตวังทองหลาง 105,901 คน 

เขตคันนายาว 95,636 คน 

เขตสะพานสูง 95,922 คน 

เขตสายไหม 206,831 คน 

รวม 2,316,744 คน 
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1.3 เขตช้ันนอก ประกอบด<วย 11 เขตปกครอง ได< เขตมีนบุรี เขตดอนเมือง เขตหนองจอก  
เขตลาดกระบัง เขตตล่ิงชัน เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตหลักส่ี เขตคลองสามวา เขตบางบอน 
เขตทวีวัฒนา 
 
ตารางท่ี 3.3 : ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตกรุงเทพช้ันนอก 
 

เขต จำนวนประชากร 
เขตมีนบุรี 141,374 คน 

เขตดอนเมือง 167,921 คน 

เขตหนองจอก  178,856 คน 

เขตลาดกระบัง 178,424 คน 

เขตตล่ิงชัน 102,469 คน 

เขตหนองแขม 155,360 คน 

เขตบางขุนเทียน 184,994 คน 

เขตหลักส่ี 100,534 คน 

เขตคลองสามวา 206,437 คน 

เขตบางบอน 102,635 คน 

เขตทวีวัฒนา 78,798 คน 

รวม 1,597,802 คน 
 

  2. การเลือกตัวอยFางแบบจับสลาก คือ การสุFมจับสลากเลือกเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครท่ีได<แบFงออกเป?น 3 เขต เพ่ือเป?นตัวแทนของประชากร โดยมีวิธีการคำนวณหาขนาด
ตัวอยFางแตFละเขตตามสูตร ดังน้ี 
 จำนวนประชากรของเขตพ้ืนท่ี X ขนาดตัวอยFาง = จำนวนประชากรท่ีต<องการ 

     จำนวนประชากรท้ังหมด     
 

แทนคFา   
เขตช้ันใน มีจำนวนท้ังหมด 1,613,448 คน 

  1,613,448 x 400 = 116.74  ≈ 117 

      5,527,994   
  เขตช้ันกลาง มีจำนวนท้ังหมด 2,316,744 คน 
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 2,316,744 x 400 = 167.63  ≈ 168 

      5,527,994   
 
  เขตช้ันใน มีจำนวนท้ังหมด 1,597,802 คน 

1,597,802 x 400 = 115.61  ≈ 115 

      5,527,994   
 
ดังน้ัน ขนาดตัวอยFางรวมกันได< 400 คน 
 
3.4 การเก็บรวบรวมขPอมูล 
 ผู<วิจัยได<นำแบบสอบถามไปจัดทำในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลนO และนำไปให<ตัวอยFาง
ตอบคำถามคัดกรอง ดังน้ี 

1. คุณรู<จักการดูแลการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
หรือ 5R: Reduce, Reuse, Rethink, Recycle, Repair หรือไมF 

- รู<จัก 
- ไมFรู<จัก (จบแบบสอบถาม) 

2. ทFานอาศัยอยูFในกรุงเทพมหานครหรือไมF 
- ใชF (ข<ามไปให<กรอกวFาอยูFเขตใดในกรุงเทพมหานคร) 
- ไมFใชF (ข<ามไปให<กรอกวFาอยูFจังหวัดใด) 

 
 3.5 เคร่ืองมือท่ีใชPในการเก็บขPอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช<สำหรับการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผู<วิจัยสร<างข้ึน โดยการศึกษาค<นคว<า
ข<อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารตFางๆ เพ่ือใช<ในการวิจัยโดยคำถามเป?นการใช<คำถามแบบป£ด 
เพ่ือครอบคลุมส่ิงท่ีต<องการศึกษาและวิจัย โดยแบFงโครงสร<างของแบบสอบถามออกเป?น 6 สFวน
ดังตFอไปน้ี 

สFวนท่ี 1 คำถามคัดกรองวFาคุณรู<จักการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) หรือ 5R: Reduce, Reuse, Rethink, Recycle, Repair หรือไมF 
 สFวนท่ี 2 คำถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรOของตัวอยFาง ได<แกF เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได< 
 สFวนท่ี 3 คำถามเก่ียวกับรูปแบบการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ท้ังหมด 5 รูปแบบ ได<แกF เฟซบุNก ทวิตเตอรO อินสตาแกรม  
ยูทูบ ต๊ิกต็อก โดยใช<การวัดคFาข<อมูลแบบสอบถามประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale)  
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วัดระดับความคิดเห็นเป?นมาตรสFวนประเมินคFา (Rating Scales) โดยกำหนดคFาท้ังหมด 4 ระดับ 
ดังตFอไปน้ี 
  บFอยท่ีสุด =  4 
  บFอย  =  3 
  น<อย  =  2 
  น<อยท่ีสุด = 1 
  ไมFเป£ดเลย = 0 
 สFวนท่ี 4 คำถามเก่ียวกับการความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
 สFวนท่ี 5 คำถามเก่ียวกับทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยใช<การวัดคFาข<อมูลแบบสอบถามประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) วัดระดับ
ความคิดเห็นเป?นมาตรสFวนประเมินคFา (Rating Scales) โดยกำหนดคFาท้ังหมด 4 ระดับ ดังตFอไปน้ี 
  จริงท่ีสุด  =  4 
  จริง  =  3 
  ไมFจริง  =  2 
  ไมFจริงเลย = 1 
 สFวนท่ี 6 คำถามเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยใช<การวัดคFาข<อมูลแบบสอบถามประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) วัดระดับ
ความคิดเห็นเป?นมาตรสFวนประเมินคFา (Rating Scales) โดยกำหนดคFาท้ังหมด 4 ระดับ ดังตFอไปน้ี 
  จริงท่ีสุด  =  4 
  จริง  =  3 
  ไมFจริง  =  2 
  ไมFจริงเลย = 1 
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3.6 การวัดคNาตัวแปรและเกณฑ?การใหPคะแนน 
สNวนท่ี 1 คำถามคัดกรอง 
1. คุณรู<จักการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือ 5R: 
Reduce, Reuse, Rethink, Recycle, Repair หรือไมF 
 - รู<จัก 
 - ไมFรู<จัก 
2. ทFานอาศัยอยูFในกรุงเทพมหานครหรือไมF 
 - ใชF 
 - ไมFใชF 
3. ทFานอาศัยอยูFในเขตใด 
4. ทFานอาศัยอยูFในจังหวัดใด 
 
สNวนท่ี 2 ลักษณะทางประชากร 
ผู<วิจัยได<แบFงข<อมูลลักษณะทางประชากรออกเป?นกลุFมและวัดผลเป?นแบบจำนวนร<อยละ ดังน้ี 
1. เพศ 
 - ชาย 
 - หญิง 
 - LGBTQ+ 
2. อายุ 
 - ต่ำกวFา 18 ปK 
 - 18-25 ปK 
 - 26-35 ปK 
 - 36-45 ปK 
 - 46-60 ปK 
 - 61 ปKข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 

- จบการศึกษาน<อยกวFาปริญญาตรี 
- กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทFา 
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
- จบการศึกษาสูงกวFาระดับปริญญาตรี 
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4. อาชีพ 
- นักเรียน นักศึกษา 
- ข<าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- พนักงานบริษัทเอกชน 
- รับจ<างอิสระ (Freelance) 

  - ค<าขาย/ธุรกิจสFวนตัว 
- อ่ืนๆ โปรดระบุ _________ 

5. รายได<โดยเฉล่ียตFอเดือน 
- น<อยกวFา 9,000 บาท 
- 9,000 – 15,000 บาท 
- 15,001 – 30,000 บาท 
- 30,001 – 70,000 บาท 
- 70,001 – 100,000 บาท 
- มากกวFา 100,000 บาท 

 
สNวนท่ี 3 คำถามเก่ียวกับการเปkดรับส่ือสังคมออนไลน?ท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
 ผู<วิจัยสร<างแบบวัดการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนตามรูปแบบของส่ือได<แกF 

1. เฟซบุNก (Facebook)  
2. ทวิตเตอรO (Twitter)  
3. อินสตาแกรม (Instagram)  
4. ยูทูบ (Youtube)  
5. ต๊ิกต็อก (Tiktok) 

วัดระดับแรงจูงใจด<วยมาตราวัด 5 ระดับ ดังตFอไปน้ี 
ระดับบFอยท่ีสุด  =  4 
ระดับบFอย  =  3 
ระดับน<อย  =  2 
ระดับน<อยท่ีสุด  = 1 
ระดับไมFเป£ดเลย  = 0 

หลังจากได<คะแนนท้ังหมดแล<วผู<วิจัยจะนำมาสรุปผลรวมคะแนน และนำคะแนนท่ีได<มาเฉล่ีย 
เพ่ือให<ได<คFาเฉล่ียของการเป£ดรับส่ือในแตFละรูปแบบ คะแนนเต็ม 4 คะแนน โดยกำหนดการแปลความ 
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หมายของคFาเฉล่ียโดยเฉล่ียโดยเฉล่ียของมาตราสFวนประเมินคFาทางสถิตคะแนนเฉล่ีย โดยกำหนดชFวง
ของการวัดดังน้ี 

 
  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด = 4-0 = 0.8 
   จำนวนระดับ    5 

 
ผู<วิจัยจะนำคFาเฉล่ีย 0.8 มาใช<ในการคิดชFวงคFาคะแนนเฉล่ียระดับการเป£ดรับส่ือสังคม

ออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน   
  คFาเฉล่ีย 3.21 – 4.00 คะแนน หมายถึง มีการเป£ดรับส่ือในระดับมากท่ีสุด 

  คFาเฉล่ีย 2.41 – 3.20 คะแนน หมายถึง มีการเป£ดรับส่ือในระดับมาก 
  คFาเฉล่ีย 1.61 – 2.40 คะแนน หมายถึง มีการเป£ดรับส่ือในระดับน<อย 
  คFาเฉล่ีย 0.81 – 1.60 คะแนน หมายถึง มีการเป£ดรับส่ือในระดับน<อยท่ีสุด 
  คFาเฉล่ีย 0.00 – 0.80 คะแนน หมายถึง ไมFมีการเป£ดรับส่ือเลย 
   
สNวนท่ี 4 คำถามเก่ียวกับการวัดความรูPท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
 ผู<วิจัยสร<างแบบวัดความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
โดยใช<ข<อคำถามแบบตอบถูกและผิด ซ่ึงมีมาตราวัดระบบดังตFอไปน้ี 
  ตอบถูก   ให<  1 คะแนน 

 ตอบผิด   ให<  0 คะแนน 
  หลังจากได<คะแนนท้ังหมดแล<วผู<วิจัยจะนำมาสรุปผลรวมคะแนน และนำคะแนนท่ีได<มาเฉล่ีย 
เพ่ือให<ได<คFาเฉล่ียของความรู<ในแตFละรูปแบบ คะแนนเต็ม 12 คะแนน โดยกำหนดการแปลความ 
หมายของคFาเฉล่ียโดยเฉล่ียโดยเฉล่ียของมาตราสFวนประเมินคFาทางสถิตคะแนนเฉล่ีย โดยกำหนดชFวง
ของการวัดดังน้ี 

 
  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด = 12-0 = 3 
   จำนวนระดับ     4 

 
ผู<วิจัยจะนำคFาเฉล่ีย 3 มาใช<ในการบรรยายคFาคะแนนเฉล่ียระดับความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการ

ดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  คFาเฉล่ีย 9.01 – 12.00 คะแนน หมายถึง มีความรู<ในระดับมากท่ีสุด 
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  คFาเฉล่ีย 6.01 – 9.0 คะแนน หมายถึง มีความรู<ในระดับมาก  
  คFาเฉล่ีย 3.01 – 6.00 คะแนน หมายถึง มีความรู<ในระดับน<อย 
  คFาเฉล่ีย 0.00 – 3.00 คะแนน หมายถึง มีความรู<ในระดับน<อยท่ีสุด 

เม่ือสรุปรวมคFาคะแนนเฉล่ียของระดับความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถแปลความหมายได<ดังน้ี 

  คFาเฉล่ีย 9.01 – 12.00 คะแนน หมายถึง มีความรู<ในระดับดีมาก 
คFาเฉล่ีย 6.01 – 9.00 คะแนน หมายถึง มีความรู<ในระดับดี    
คFาเฉล่ีย 3.01 – 6.00 คะแนน หมายถึง มีความรู<ในระดับไมFดี 

  คFาเฉล่ีย 0.00 – 3.00 คะแนน หมายถึง มีความรู<ในระดับไมFดีเลย 
 
สNวนท่ี 5 คำถามเก่ียวกับการวัดทัศนคติท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน  
  ผู<วิจัยสร<างแบบวัดทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ตามแนวคิดของ Eagly, A,. H., & Chaiken, S. (1993) โดยวัดภาพรวมของทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับ
การดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนท้ังหมด วัดระดับทัศนคติด<วยมาตราวัด 4 ระดับ 
ดังตFอไปน้ี 

ระดับจริงท่ีสุด  =  4 
ระดับจริง  =  3 
ระดับไมFจริง  =  2 
ระดับไมFจริงเลย  = 1 

หลังจากได<คะแนนท้ังหมดแล<วผู<วิจัยจะนำมาสรุปผลรวมคะแนน และนำคะแนนท่ีได<มาเฉล่ีย 
เพ่ือให<ได<คFาเฉล่ียของทัศนคติในแตFละรูปแบบ คะแนนเต็ม 4 คะแนน โดยกำหนดการแปลความ 
หมายของคFาเฉล่ียโดยเฉล่ียโดยเฉล่ียของมาตราสFวนประเมินคFาทางสถิตคะแนนเฉล่ีย โดยกำหนดชFวง
ของการวัดดังน้ี 
 
  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด = 4-1 = 0.75 
   จำนวนระดับ    4 
 

ผู<วิจัยจะนำคFาเฉล่ีย 0.75 มาใช<ในการคิดชFวงคFาคะแนนเฉล่ียระดับทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการ
ดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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  คFาเฉล่ีย 3.26 – 4.00 คะแนน หมายถึง มีทัศนคติในระดับมากท่ีสุด 
  คFาเฉล่ีย 2.51 – 3.25 คะแนน หมายถึง มีทัศนคติในระดับมาก  
  คFาเฉล่ีย 1.76 – 2.50 คะแนน หมายถึง มีทัศนคติในระดับน<อย 
  คFาเฉล่ีย 1.00 – 1.75 คะแนน หมายถึง มีทัศนคติในระดับน<อยท่ีสุด 

เม่ือสรุปรวมคFาคะแนนเฉล่ียของระดับทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถแปลความหมายได<ดังน้ี 

 คFาเฉล่ีย 3.26 – 4.00 คะแนน หมายถึง มีทัศนคติในระดับดีมาก 
คFาเฉล่ีย 2.51 – 3.25 คะแนน หมายถึง มีทัศนคติในระดับดี    
คFาเฉล่ีย 1.76 – 2.50 คะแนน หมายถึง มีทัศนคติในระดับไมFดี 

  คFาเฉล่ีย 1.00 – 1.75 คะแนน หมายถึง มีทัศนคติในระดับไมFดีเลย 
 
สNวนท่ี 6 คำถามเก่ียวกับการวัดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

ผู<วิจัยสร<างแบบวัดพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Roger, 1978) โดยวัดภาพรวมของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนท้ังหมด วัดระดับพฤติกรรมด<วยมาตราวัด 4 ระดับ ดังตFอไปน้ี 

ระดับจริงท่ีสุด  =  4 
ระดับจริง  =  3 
ระดับไมFจริง  =  2 
ระดับไมFจริงเลย  = 1 

หลังจากได<คะแนนท้ังหมดแล<วผู<วิจัยจะนำมาสรุปผลรวมคะแนน และนำคะแนนท่ีได<มาเฉล่ีย 
เพ่ือให<ได<คFาเฉล่ียของพฤติกรรมในแตFละรูปแบบ คะแนนเต็ม 4 คะแนน โดยกำหนดการแปลความ 
หมายของคFาเฉล่ียโดยเฉล่ียโดยเฉล่ียของมาตราสFวนประเมินคFาทางสถิตคะแนนเฉล่ีย โดยกำหนดชFวง
ของการวัดดังน้ี 
 
  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด = 4-1 = 0.75 
   จำนวนระดับ    4 

 
  ผู<วิจัยจะนำคFาเฉล่ีย 0.75 มาใช<ในการคิดชFวงคFาคะแนนเฉล่ียระดับพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับ
การดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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คFาเฉล่ีย 3.26 – 4.00 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด 
  คFาเฉล่ีย 2.51 – 3.25 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับมาก  
  คFาเฉล่ีย 1.76 – 2.50 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับน<อย 
  คFาเฉล่ีย 1.00 – 1.75 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับน<อยท่ีสุด 

เม่ือสรุปรวมคFาคะแนนเฉล่ียของระดับพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถแปลความหมายได<ดังน้ี 

 คFาเฉล่ีย 3.26 – 4.00 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับดีมาก 
คFาเฉล่ีย 2.51 – 3.25 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับดี    
คFาเฉล่ีย 1.76 – 2.50 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับไมFดี 

  คFาเฉล่ีย 1.00 – 1.75 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับไมFดีเลย 
 
3.7 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชPในการวิจัย 
 ผู<วิจัยได<ทำการตรวจความเท่ียงตรงและการวิเคราะหOหาคFาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ
แบบสอบถามกFอนท่ีจะทำการเก็บข<อมูลจริง ดังน้ี 

1. ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) กFอนผู<วิจัยจะนำแบบสอบถามไปเก็บข<อมูลจริง ผู<วิจัย 
ได<สร<างแบบสอบถามเพ่ือหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ให<สอดคล<องกับนิยาม
เชิงปฏิบัติการในแตFละองคOประกอบของตัวแปร และความเท่ียงตรงเฉพาะหน<า (Face Validity) คือ
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช< (Wording) โดยอาจารยOท่ีปรึกษาการศึกษาค<นคว<าอิสระได<ตรวจสอบ
ความถูกต<องของเน้ือหาพร<อมคำแนะนำ แก<ไขและปรับแก<แบบสอบถามให<มีความสมบูรณO หลังจาก
น้ันจึงนำแบบสอบถามไปให<ผู<ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญด<านการส่ือสารเชิงกลยุทธO จำนวน 3 คน
ตรวจสอบแบบสอบถาม โดยใช<คFาการวิเคราะหOดัชนีความสอดคล<องของแบบทดสอบกับจุดประสงคO 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงเป?นสูตรของโลวิเนลลี และแฮมเบลตัน 
(Rowinelli & Hambleton, 1977) ใช<ทดลองกับตัวอยFาง (Tryout) จำนวน 40 คน เพ่ือทำการหา
ความเช่ือม่ัน 
  ผู<วิจัยทำการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยใช<การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
และความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามกFอนเก็บข<อมูล ดังน้ี 
 1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity)  
 ผู<วิจัยได<นำแบบสอบถามท่ีสร<างข้ึนเสนอให<อาจารยOท่ีปรึกษา เพ่ือขอคำแนะนำ ปรับปรุงให<
ถูกต<องเหมาะสม ตรวจสอบเพ่ือให<ครอบคลุมเน้ือหาการส่ือความหมายและให<ข<อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงแก<ไขแบบสอบถาม หลังจากปรับปรุงแก<ไขตามคำแนะนำของอาจารยOท่ีปรึกษาจึงนำไปเสนอ
ผู<เช่ียวชาญจำนวน 3 ทFาน ได<แกF รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ผศ.ดร.วิโรจนO สุทธิสีมา และผศ.ดร.องอาจ 
สิงหOลำพอง เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช< จากน้ัน
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รวบรวมข<อมูลความคิดเห็นของผู<เช่ียวชาญมาวิเคราะหOดัชนีความสอดคล<องระหวFางรายการข<อคำถาม
กับวัตถุประสงคOการวิจัยด<วยคFา IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีเกณฑOในการ
ให<คะแนนในแตFละข<อคำถาม ดังน้ี 
 +1  หมายถึง  แนFใจวFาข<อคำถามสอดคล<องกับวัตถุประสงคOในการวัด 

0  หมายถึง  ไมFแนFใจวFาข<อคำถามสอดคล<องกับวัตถุประสงคOในการวัด 
-1  หมายถึง  คำถามน้ันไมFสอดคล<องกับวัตถุประสงคOในการวัด 
เกณฑOท่ีใช<ในการวัดคFาดัชนี IOC โดยพิจารณาข<อคำถามท่ีมีคFา IOC สูงกวFา หรือเทFากับ 0.50 

จะเป?นข<อคำถามท่ีมีคFาความเท่ียงตรง สามารถนำไปใช<ได< สFวนข<อคำถามท่ีมีคFาต่ำกวFา 0.50 จะยังไมF
สามารถใช<ได< ต<องมีการนำไปปรับปรุงแก<ไขข<อคำถามตามคำแนะนำของผู<เช่ียวชาญโดยใช<สูตร
คำนวณ ดังตFอไปน้ี 

IOC = (∑R)/N 
∑ หมายถึง  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู<เช่ียวชาญ 
R หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผู<เช่ียวชาญตFอคำถามแตFละข<อ 
N หมายถึง  จำนวนผู<เช่ียวชาญ 

 
ตารางท่ี 3.4: การวิเคราะหOดัชนีความสอดคล<องจากผู<เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

ขPอ 
ผูPเช่ียวชาญ รวม 

(∑R) 
IOC การแปลผล 

1 2 3 
การเปkดรับส่ือสังคมออนไลน?ท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

5 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

(ตารางมีตFอ) 
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ตารางท่ี 3.4 (ตFอ): การวิเคราะหOดัชนีความสอดคล<องจากผู<เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ 

 

ขPอ 
ผูPเช่ียวชาญ รวม 

(∑R) 
IOC การแปลผล 

1 2 3 
ความรูPท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 0 2 0.67 ปรับข<อคำถาม
ตามข<อเสนอแนะ 

5 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

6 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

7 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

8 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

9 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

10 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

11 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

12 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

ทัศนคติท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ความรูPความเขPาใจ (Cognitive) 

1 +1 0 +1 2 0.67 ปรับข<อคำถาม
ตามข<อเสนอแนะ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 0 2 0.67 ปรับข<อคำถาม
ตามข<อเสนอแนะ 

(ตารางมีตFอ) 
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ตารางท่ี 3.4 (ตFอ): การวิเคราะหOดัชนีความสอดคล<องจากผู<เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ 

 

ขPอ 
ผูPเช่ียวชาญ รวม 

(∑R) 
IOC การแปลผล 

1 2 3 
ดPานความรูPสึก (Affective) 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

พฤติกรรม (Behavioral) 
1 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

3 +1 +1 0 2 0.67 คัดเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

พฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

Reduce 
1 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

Reuse 
1 +1 +1 0 2 0.67 ปรับข<อคำถาม

ตามข<อเสนอแนะ 

2 +1 +1 0 2 0.67 ปรับข<อคำถาม
ตามข<อเสนอแนะ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

(ตารางมีตFอ) 
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ตารางท่ี 3.4 (ตFอ): การวิเคราะหOดัชนีความสอดคล<องจากผู<เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ 

 

ขPอ 
ผูPเช่ียวชาญ รวม 

(∑R) 
IOC การแปลผล 

1 2 3 
Rethink 

1 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

2 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

Recycle 
1 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

2 +1 +1 0 2 0.67 ปรับข<อคำถาม
ตามข<อเสนอแนะ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

Repair 
1 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

2 +1 +1 0 2 0.67 ปรับข<อคำถาม
ตามข<อเสนอแนะ 

3 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

4 +1 +1 +1 3 1.00 คัดเลือก 

 
2. การวิเคราะหOหาคFาความเช่ือม่ัน (Reliability)  

หลังจากท่ีผู<วิจัยได<สร<างแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข<อมูลจากตัวอยFางท่ีมีลักษณะ
ใกล<เคียงกับกลุFมเปZาหมายจำนวน 40 ชุด และนำผลการทดสอบมาหาคFาความเช่ือม่ัน 
ใช<วิธีการคำนวณทางสถิติเพ่ือทดสอบความนFาเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยใช<สูตรการทดสอบความ

นFาเช่ือถือของ Cronbach (1970) เป?นการหาคFาสิทธ์ิสัมพันธOอัลฟRา (Alpha-Coefficient/!) มีสูตร
การคำนวณดังน้ี 

  สูตร ! = 1 −	 !
!"# 	[	1 −	

∑%!"
%#"
] 

 เม่ือ ! = คFาความนFาเช่ือถือ 
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  (&'  = คFาความแปรปรวนของคะแนนรวมแตFละข<อ 

  ((' = คFาความแปรปรวนของคะแนนรวม 
  k = จำนวนข<อในแตFละสFวนของแบบสอบถาม 
  

ผู<วิจัยได<ทำการทดสอบความนFาเช่ือถือของแบบสอบถาม สำหรับคำถามท่ีมีเกณฑOการวัดให<
คะแนนแบบมาตราสFวนประมาณคFา (Rating Scale) คือเฉพาะสFวนท่ีผู<วิจัยสามารถนำมาตีคFาเป?น
คะแนนได< และหลังจากการแจกแบบสอบถามจำนวน 40 ชุดให<กับตัวอยFางท่ีมีลักษณะใกล<เคียงกับ
กลุFมเปZาหมายท่ีต<องการเก็บรวบรวมข<อมูล แล<วจึงนำผลการสำรวจมาวิเคราะหOคFาความนFาเช่ือถือด<วย

โปรแกรมสำเร็จรูป จนได<คFาสัมประสิทธ์ิอัลฟRา (!) ดังตาราง 3.5 
 
ตารางท่ี 3.5: ตารางแสดงผลคFาความนFาเช่ือถือของแบบสอบถามในสFวนข<อคำถามท่ีมีการให<คะแนน 

แบบมาตราสFวนประมาณคFา (Rating Scale) 
 

ตัวแปร คNาความเช่ือม่ัน 

การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการ
ดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

.740 

ความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

.704 

ทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

.737 

พฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

.899 

 
 จากคFาสัมประสิทธ์ิครอนบัคอัลฟRาของแบบสอบถามจำแนกรายตัวแปรแสดงวFาแบบสอบถาม
มีความเช่ือม่ัน (Reliability) คFอนข<างสูง เน่ืองจากมีคFาไมFต่ำกวFา 0.70 (Hair, Black, Babin, & 
Anderson, 2010) ดังน้ันแบบสอบถามจึงสามารถนำไปใช<เก็บข<อมูลจริงได< 
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3.8 การวิเคราะห?ขPอมูล 
 หลังจากการเก็บรวบรวมข<อมูลและนำข<อมมูลมาลงรหัสเรียบร<อยแล<วผู<วิจัยจะใช<โปรแกรม 
SPSS ในการประมวลผล โดยสถิติท่ีใช<ในการวิเคราะหOข<อมูลประกอบไปด<วย 

1. การวิเคราะหOข<อมูลด<วยสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือใช<อธิบายป#จจัยด<านลักษณะประชากรของ 
ผู<ท่ีเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOเก่ียวกับท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมส่ิงแวดล<อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ข<อมูลรูปแบบของการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO ความรู< ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ี
เก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช<คFาสถิติเก่ียวกับการแจกแจงความถ่ี คFาร<อยละ คFาเฉล่ีย และสFวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือนำมาอธิบายข<อมูลทางด<าน 

1.1 ลักษณะทางประชากร 
1.2 การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 
1.3 ความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
1.4 ทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
1.5 พฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

  2. การวิเคราะหOสมมติฐานการวิจัยด<วยสถิติเชิงอนุมาน จากสมมติฐานการวิจัยข<างต<นผู<วิจัย 
ใช<สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ในการทดสอบสมมิฐานการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง “การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO ความรู< ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับ
การดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผู<วิจัยได<กำหนดวิธีการศึกษาคร้ังน้ีเป?นการวิจัยเชิงปริมาณและเก็บข<อมูลเพียงคร้ัง
เดียว ณ ชFวงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยการใช<แบบสอบถามออนไลนOเป?นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข<อมูล ผลการวิจัยสามารถแบFงนำเสนอออกเป?น 5 สFวนดังตFอไปน้ี 

4.1 ลักษณะทางประชากรท่ีการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

4.2 การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน  

4.3 ความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  
4.4 ทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
4.5 พฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

4.6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 
4.1 ลักษณะทางประชากรท่ีเปkดรับส่ือสังคมออนไลน?ท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
  ผู<วิจัยได<ทำการวิเคราะหOข<อมูลลักษณะทางประชากรของตัวอยFาง ได<แกF เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได<เฉล่ียตFอเดือน โดยนำเสนอข<อมูลเป?นจำนวนและร<อยละของตัวอยFางดัง
ตารางท่ี 4.1-4.5 
 
ตารางท่ี 4.1: แสดงจำนวนและร<อยละของตัวอยFางจำแนกตามเพศ 
 

เพศ จำนวน (คน) รPอยละ 
ชาย 
หญิง 

LGBTQ+ 

136 
241 
23 

34.00 
60.25 
5.75 

รวม 400 100 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบวFา จำนวนตัวอยFาง 400 คน มีเพศหญิงมากกวFาคร่ึงของตัวอยFางโดยมี
จำนวน 241 คน คิดเป?นร<อยละ 60.25 รองลงมาเป?นเพศชายจำนวน 136 คน คิดเป?นร<อยละ 34.00 
และมี LGBTQ+ น<อยท่ีสุดจำนวน 24 คน คิดเป?นร<อยละ 5.75 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.2: แสดงจำนวนและร<อยละของตัวอยFางจำแนกตามอายุ 
 

อายุ จำนวน (คน) รPอยละ 
18-25 ปK 
26-35 ปK 
36-45 ปK 
46-60 ปK 

61 ปKข้ึนไป 

73 
205 
94 
25 
3 

18.25 
51.25 
23.50 
6.25 
0.75 

รวม 400 100 
   
  จากตารางท่ี 4.2 พบวFา จำนวนตัวอยFาง 400 คน สFวนใหญFมีชFวงอายุ 26-35 ปK โดยมีจำนวน 
205 คน คิดเป?นร<อยละ 51.25 รองลงมาเป?นอายุ 36-45 ปK มีจำนวน 94 คน คิดเป?นร<อยละ 23.50 
อายุ 18-25 ปK มีจำนวน 73 คน คิดเป?นร<อยละ 18.25 อายุ 46-60 ปK มีจำนวน 25 คน คิดเป?นร<อยละ 
6.25 และน<อยท่ีสุดเป?นอายุ 61 ปKข้ึนไป มีจำนวน 3 คน คิดเป?นร<อยละ 0.75 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 : แสดงจำนวนและร<อยละของตัวอยFางจำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รPอยละ 
จบการศึกษาน<อยกวFาปริญญาตรี 

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทFา 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จบการศึกษาสูงกวFาระดับปริญญาตรี 

35 
94 
198 
73 

8.75 
23.50 
49.50 
18.25 

รวม 400 100 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวFา เกือบคร่ึงหน่ึงเป?นผู<จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีจำนวน 198 
คน คิดเป?นร<อยละ 49.50 รองลงมาเป?นผู<ท่ีกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทFา จำนวน 94 คน 
คิดเป?นร<อยละ 23.50 ผู<ท่ีจบการศึกษาสูงกวFาระดับปริญญาตรี จำนวน 73 คน คิดเป?นร<อยละ 18.25 
และน<อยท่ีสุดเป?นผู<ท่ีจบการศึกษาน<อยกวFาปริญญาตรี จำนวน 35 คน คิดเป?นร<อยละ 8.75 
ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.4: แสดงจำนวนและร<อยละของตัวอยFางจำแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จำนวน (คน) รPอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 

ข<าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 

รับจ<างอิสระ (Freelance) 
ค<าขาย/ธุรกิจสFวนตัว 

39 
54 
195 
56 
56 

9.75 
13.50 
48.75 
14.00 
14.00 

รวม 400 100 
 
  จากตารางท่ี 4.4 พบวFา จำนวนตัวอยFาง 400 คน เกือบคร่ึงเป?นผู<ท่ีประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยมีจำนวน 195 คน คิดเป?นร<อยละ 48.75 รองลงมาเป?นผู<ท่ีประกอบอาชีพรับจ<าง
อิสระ (Freelance) จำนวน 56 คน คิดเป?นร<อยละ 14.00 เทFากับผู<ท่ีประกอบอาชีพค<าขายหรือธุรกิจ
สFวนตัว จำนวน 56 คน คิดเป?นร<อยละ 14.00 ผู<ท่ีประกอบอาชีพข<าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จำนวน 54 คน คิดเป?นร<อยละ 13.50 และผู<ท่ีประกอบอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา จำนวน 39 คน 
คิดเป?นร<อยละ 9.75 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.5: แสดงจำนวนและร<อยละของตัวอยFางจำแนกตามรายได<เฉล่ียตFอเดือน 
 

รายไดPเฉล่ียตNอเดือน จำนวน (คน) รPอยละ 
น<อยกวFา 9,000 บาท 
9,000 – 15,000 บาท 
15,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 70,000 บาท 
70,001 – 100,000 บาท 
มากกวFา 100,000 บาท 

20 
23 
63 
166 
116 
12 

5.00 
5.75 
15.75 
41.50 
29.00 
3.00 

รวม 400 100 
  

จากตารางท่ี 4.5 พบวFา จำนวนตัวอยFาง 400 คน สFวนใหญFเป?นผู<ท่ีมีรายได<เฉล่ียตFอเดือน
30,001 – 70,000 บาท จำนวน 166 คน คิดเป?นร<อยละ 41.50 รองลงมาคือ ผู<ท่ีมีรายได<เฉล่ียตFอ
เดือน 70,001 – 100,000 บาท จำนวน 116 คน คิดเป?นร<อยละ 29.00 ผู<ท่ีมีรายได<เฉล่ียตFอเดือน 
15,001 – 30,000 บาท จำนวน 63 คน คิดเป?นร<อยละ 15.75 ผู<ท่ีมีรายได<เฉล่ียตFอเดือน 9,000 –
15,000 บาท มีจำนวน 23 คน คิดเป?นร<อยละ 5.75 ผู<ท่ีมีรายได<เฉล่ียตFอเดือน น<อยกวFา 9,000 บาท
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จำนวน 20 คน คิดเป?นร<อยละ 5.00 และน<อยท่ีสุดเป?นผู<ท่ีมีรายได<เฉล่ียตFอเดือน มากกวFา 100,000 
บาท จำนวน 12 คน คิดเป?นร<อยละ 3.00 ตามลำดับ 
 
4.2 การเปkดรับส่ือสังคมออนไลน?ท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  ผู<วิจัยได<ทำการวิเคราะหOข<อมูลการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของประชากรตัวอยFางในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไป
ด<วย 5 ชFองทางส่ือ ได<แกF เฟซบุNก (Facebook) ทวิตเตอรO (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) ยูทูบ 
(Youtube) และต๊ิกต็อก (Tiktok) โดยนำเสนอข<อมูลเป?นจำนวนร<อยละ และคFาเฉล่ียดังตาราง 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6: แสดงจำนวน ร<อยละ และคFาเฉล่ียของการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการ

ดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนผFานชFองทาง เฟซบุNก ทวิตเตอรO  
อินสตาแกรม ยูทูบ และต๊ิกต็อก 

 

ชNองทางการเปkดรับส่ือสังคม
ออนไลน?ท่ีเก่ียวขPองกับการ
ดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

ระดับความคิดเห็น 

คNาเฉล่ีย S.D. 
บNอย
ท่ีสุด 
4 

บNอย 
 
3 

นPอย 
 
2 

นPอย 
ท่ีสุด 
1 

ไมNเปkด 
เลย 
0 

1. เฟซบุNก 
(Facebook) 

128 
(32.00) 

160 
(40.00) 

97 
(24.25) 

9 
(2.25) 

6 
(1.50) 

2.99 
(มาก) 

.89 

2. ทวิตเตอรO 
(Twitter) 

56 
(14.00) 

156 
(39.00) 

108 
(27.00) 

40 
(10.00) 

40 
(10.00) 

2.37 
(น<อย) 

1.15 

3. อินสตาแกรม 
(Instagram) 

102 
(25.50) 

180 
(45.00) 

76 
(19.00) 

30 
(7.50) 

12 
(3.00) 

2.82 
(มาก) 

1.00 

4. ยูทูบ 
(Youtube) 

105 
(26.25) 

220 
(55.00) 

49 
(12.25) 

18 
(4.50) 

8 
(2.00) 

2.99 
(มาก) 

.87 

5. ต๊ิกต็อก 
(Tiktok) 

79 
(19.75) 

165 
(41.25) 

61 
(15.25) 

45 
(11.25) 

50 
(12.50) 

2.45 
(น<อย) 

1.27 

รวมการเปkดรับส่ือสังคมออนไลน?ท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอม 
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

2.72 
(มาก) 

.69 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบวFา ตัวอยFางมีคFาเฉล่ียของคFาคะแนนอยูFท่ี 2.72 ดังน้ันจากตัวอยFางมีการ
เป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอยูFในระดับ
มาก และแบFงชFองทางการเป£ดรับส่ือเป?น 5 ชFองทาง ซ่ึงปรากฏผลดังน้ี 
  1. เฟซบุNก (Facebook) ผู<ท่ีเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เกือบคร่ึงของตัวอยFางตอบ “บFอย” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 160 คน  
คิดเป?นร<อยละ 40.00 รองลงมาตอบ “บFอยท่ีสุด” จำนวน 128 คน คิดเป?นร<อยละ 32.00 ลำดับ
ตFอมาตอบ “น<อย” จำนวน 97 คน คิดเป?นร<อยละ 24.25 ลำดับตFอมาตอบ “น<อยท่ีสุด” จำนวน 9 
คน คิดเป?นร<อยละ 2.25 และตัวอยFางท่ีตอบ “ไมFเคยเป£ดเลย” มีจำนวน 6 คน คิดเป?นร<อยละ 1.50 
ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.99 หมายความวFาเป£ดรับส่ือในระดับมาก  
  2. ทวิตเตอรO (Twitter) ผู<ท่ีเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สFวนมากของตัวอยFางตอบ “บFอย” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 156 คน คิด
เป?นร<อยละ 39.00 รองลงมาตอบ “น<อย” จำนวน 108 คน คิดเป?นร<อยละ 27.00 ลำดับตFอมาตอบ 
“บFอยท่ีสุด” จำนวน 56 คน คิดเป?นร<อยละ 14.00 ลำดับตFอมาตอบ “น<อยท่ีสุด” จำนวน 40 คน  
คิดเป?นร<อยละ 10.00 เทFากับ ตัวอยFางท่ีตอบ “ไมFเคยเป£ดเลย” มีจำนวน 40 คน คิดเป?นร<อยละ 
10.00 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.37 หมายความวFาเป£ดรับส่ือในระดับน<อย 
  3. อินสตาแกรม (Instagram) ผู<ท่ีเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เกือบคร่ึงของตัวอยFางตอบ “บFอย” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 180 คน 
คิดเป?นร<อยละ 45.00 รองลงมาตอบ “บFอยท่ีสุด” จำนวน 102 คน คิดเป?นร<อยละ 25.50 ลำดับ
ตFอมาตอบ “น<อย” จำนวน 72 คน คิดเป?นร<อยละ 19.00 ลำดับตFอมาตอบ “น<อยท่ีสุด” จำนวน 30 
คน คิดเป?นร<อยละ 7.50 และตัวอยFางท่ีตอบ “ไมFเคยเป£ดเลย” มีจำนวน 12 คน คิดเป?นร<อยละ 3.00 
ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.82 หมายความวFาเป£ดรับส่ือในระดับมาก 
   4. ยูทูบ (Youtube) ผู<ท่ีเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน เกินคร่ึงของตัวอยFางตอบ “บFอย” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 220 คน คิดเป?นร<อย
ละ 55.00 รองลงมาตอบ “บFอยท่ีสุด” จำนวน 105 คน คิดเป?นร<อยละ 26.25 ลำดับตFอมาตอบ 
“น<อย” จำนวน 49 คน คิดเป?นร<อยละ 12.25 ลำดับตFอมาตอบ “น<อยท่ีสุด” จำนวน 18 คน คิดเป?น
ร<อยละ 4.50 และตัวอยFางท่ีตอบ “ไมFเคยเป£ดเลย” มีจำนวน 8 คน คิดเป?นร<อยละ 2.00 ตามลำดับ 
โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.99หมายความวFาเป£ดรับส่ือในระดับมาก 
  5. ต๊ิกต็อก (Tiktok) ผู<ท่ีเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน สFวนมากของตัวอยFางตอบ “บFอย” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 165 คน คิดเป?น
ร<อยละ 41.25 รองลงมาตอบ “บFอยท่ีสุด” จำนวน 79 คน คิดเป?นร<อยละ 19.75 ลำดับตFอมาตอบ 
“น<อย” จำนวน 61 คน คิดเป?นร<อยละ 15.25 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFเคยเป£ดเลย” มีจำนวน 50 คน 
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คิดเป?นร<อยละ 12.50 และตัวอยFางท่ีตอบ “น<อยท่ีสุด” จำนวน 45 คน คิดเป?นร<อยละ 11.25 
ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.45 หมายความวFาเป£ดรับส่ือในระดับน<อย 
   ภาพรวมของการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนมีคFาเฉล่ีย 2.72 อยูFในระดับมาก โดยมากเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOผFาน เฟซบุNก 
(Facebook) และยูทูบ (Youtube) โดยมีคFาเฉล่ียมากท่ีสุดและมีคFาเฉล่ียเทFากันได<แกF 2.99 อยูFใน
ระดับการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ระดับมาก โดยเฟซบุNก (Facebook) มีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ .89 ยูทูบ 
(Youtube) มีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ .87 รองลงมาคือการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOผFาน 
อินสตาแกรม (Instagram) มีคFาเฉล่ียเทFากับ 2.82 อยูFในระดับการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<อง
กับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับมาก มีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ 
1.00 ลำดับถัดมาคือ ต๊ิกต็อก (Tiktok) มีคFาเฉล่ียเทFากับ 2.45 อยูFในระดับการเป£ดรับส่ือสังคมออน 
ไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับน<อย มีคFาสFวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทFากับ 1.27 และทวิตเตอรO (Twitter) มีคFาเฉล่ียเทFากับ 2.37 อยูFในระดับการเป£ดรับส่ือ
สังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับน<อย มีคFาสFวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ 1.15 
 
4.3 ความรูPท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  ผู<วิจัยได<ทำการวิเคราะหOข<อมูลการวัดความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนของประชากรตัวอยFางในเขตกรุงเทพมหานคร ผFานข<อคำถามรูปแบบใชFหรือไมFใชF
ท้ังหมด 12 ข<อ โดยนำเสนอข<อมูลเป?นจำนวนและร<อยละของตัวอยFางดังตารางท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.7: แสดงการตอบคำถามจำนวน ร<อยละ ท่ีมีตFอการดูแลส่ิงแวดล<อมของตัวอยFาง 
 

ความรูPท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอม 
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

คำตอบ 
คะแนนท่ีถูกตPอง คะแนนท่ีตอบผิด 

1. **วิธีการดูแลส่ิงแวดล<อม คือ การใช<ทรัพยากร
คร้ังเดียวแล<วท้ิง เพ่ือความปลอดภัยในสุขอนามัย 

281 
(70.25) 

119 
(29.75) 

2. วิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมมุFงเน<นในการใช<ทรัพยากร
ให<เกิดประโยชนOสูงสุด 

328 
(82.00) 

72 
(18.00) 

3. วิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมชFวยลดปริมาณการปลFอย
กNาซเรือนกระจก 

335 
(83.75) 

65 
(16.25) 

4. **การดูแลส่ิงแวดล<อมเป?นสาเหตุท่ีกFอให<เกิด
มลพิษตFอธรรมชาติ 

235 
(58.75) 

165 
(41.25) 

5. **หลักการของการดูแลส่ิงแวดล<อมเป?นการ
เลือกใช<ทรัพยากรในทิศทางเดียว 

217 
(54.25) 

183 
(45.75) 

6. วิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมเน<นการออกแบบท่ีย่ังยืน 
บำรุงรักษาซFอมแซม นำกลับมาใช<ใหมF และการใช<ซ้ำ 

325 
(81.25) 

75 
(18.75) 

7. ข<อดีของการดูแลส่ิงแวดล<อมคือ ลดคFาใช<จFายและ
เพ่ิมรายได<ให<กับครอบครัว 

289 
(72.25) 

111 
(27.75) 

8. **Reduce คือการเลือกท่ีจะใช<ทรัพยากร ตาม
ความต<องการของตนเอง 

195 
(48.75) 

205 
(51.25) 

9. **การ Recycle อยFางเดียวเพียงพอตFอการทำ
กิจกรรมการดูแลส่ิงแวดล<อม 

211 
(52.75) 

189 
(47.25) 

10. **การดูแลส่ิงแวดล<อมเป?นเร่ืองท่ีต<องทำเฉพาะ
หนFวยงาน ประชาชนท่ัวไปไมFสามารถทำได< 

268 
(67.00) 

132 
(33.00) 

11. การดูแลส่ิงแวดล<อมเป?นเร่ืองท่ีทุกวัยสามารถทำ
รFวมกันได< 

350 
(87.50) 

50 
(12.50) 

12. การใช<ทรัพยากรอยFางประหยัดและคุ<มคFาเป?น
หลักสำคัญในการดูแลส่ิงแวดล<อม 

341 
(85.25) 

59 
(14.75) 

 
หมายเหตุ: **ข<อความเชิงลบ ดังนั้น คะแนนจึงถูกปรับให<มีคFาไปในทิศทางเดียวกับข<ออื่นๆ เพ่ือ
คำนวณคFาเฉล่ียความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยรวม 
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  จากตารางท่ี 4.7 พบวFา จากการทดสอบความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนของตัวอยFาง ท้ังหมด 12 ข<อ ซ่ึงปรากฏผลดังน้ี 
  1. วิธีการดูแลสิ่งแวดล<อม คือ การใช<ทรัพยากรครั้งเดียวแล<วทิ้ง เพื่อความปลอดภัยใน
สุขอนามัย มีคนตอบถูกต<อง 281 คน คิดเป?นร<อยละ 70.25 ตอบผิด 119 คน คิดเป?นร<อยละ 29.75 
  2. วิธีการดูแลสิ่งแวดล<อมมุFงเน<นในการใช<ทรัพยากรให<เกิดประโยชนOสูงสุด มีคนตอบถูกต<อง 
328 คน คิดเป?นร<อยละ 82.00 ตอบผิด 72 คน คิดเป?นร<อยละ 18.00 
  3. วิธีการดูแลสิ่งแวดล<อมชFวยลดปริมาณการปลFอยกNาซเรือนกระจก มีคนตอบถูกต<อง 335 
คน คิดเป?นร<อยละ 83.75 ตอบผิด 65 คน คิดเป?นร<อยละ 16.25 
  4. การดูแลสิ่งแวดล<อมเป?นสาเหตุที่กFอให<เกิดมลพิษตFอธรรมชาติ มีคนตอบถูกต<อง 235 คน 
คิดเป?นร<อยละ 58.75 ตอบผิด 165 คน คิดเป?นร<อยละ 41.25 
  5. หลักการของการดูแลสิ่งแวดล<อมเป?นการเลือกใช<ทรัพยากรในทิศทางเดียว มีคนตอบ
ถูกต<อง 217 คน คิดเป?นร<อยละ 54.25 ตอบผิด 183 คน คิดเป?นร<อยละ 45.75 
  6. วิธีการดูแลสิ่งแวดล<อมเน<นการออกแบบที่ยั่งยืน บำรุงรักษาซFอมแซม นำกลับมาใช<ใหมF 
และการใช<ซ้ำ มีคนตอบถูกต<อง 325 คน คิดเป?นร<อยละ 81.25 ตอบผิด 75 คน คิดเป?นร<อยละ 18.75 
  7. ข<อดีของการดูแลสิ่งแวดล<อมคือ ลดคFาใช<จFายและเพิ่มรายได<ให<กับครอบครัว มีคนตอบ
ถูกต<อง 289 คน คิดเป?นร<อยละ 72.25 ตอบผิด 111 คน คิดเป?นร<อยละ 27.75 
  8. Reduce คือการเลือกที่จะใช<ทรัพยากร ตามความต<องการของตนเอง มีคนตอบถูกต<อง 
195 คน คิดเป?นร<อยละ 48.75 ตอบผิด 205 คน คิดเป?นร<อยละ 51.25 
  9. การ Recycle อยFางเดียวเพียงพอตFอการทำกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล<อม มีคนตอบถูกต<อง 
211 คน คิดเป?นร<อยละ 52.75 ตอบผิด 189 คน คิดเป?นร<อยละ 47.25 
  10. การดูแลสิ่งแวดล<อมเป?นเรื่องที่ต<องทำเฉพาะหนFวยงาน ประชาชนทั่วไปไมFสามารถทำได< 
มีคนตอบถูกต<อง 268 คน คิดเป?นร<อยละ 67.00 ตอบผิด 132 คน คิดเป?นร<อยละ 33.00 
  11. การดูแลสิ่งแวดล<อมเป?นเรื่องที่ทุกวัยสามารถทำรFวมกันได< มีคนตอบถูกต<อง 350 คน  
คิดเป?นร<อยละ 87.50 ตอบผิด 50 คน คิดเป?นร<อยละ 12.50 
  12. การใช<ทรัพยากรอยFางประหยัดและคุ <มคFาเป?นหลักสำคัญในการดูแลสิ ่งแวดล<อม  
มีคนตอบถูกต<อง 341 คน คิดเป?นร<อยละ 85.25 ตอบผิด 59 คน คิดเป?นร<อยละ 14.75 
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ตารางท่ี 4.8: แสดงคFาเฉล่ียของคFาคะแนนความรู<ท่ีมีตFอการดูแลส่ิงแวดล<อมของตัวอยFาง 
 

ความรูPท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอม 
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

คNาคะแนน 
คNาเฉล่ีย S.D. 

1. **วิธีการดูแลส่ิงแวดล<อม คือ การใช<ทรัพยากร
คร้ังเดียวแล<วท้ิง เพ่ือความปลอดภัยในสุขอนามัย 

.70 .46 

2. วิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมมุFงเน<นในการใช<ทรัพยากร
ให<เกิดประโยชนOสูงสุด 

.82 .38 

3. วิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมชFวยลดปริมาณการปลFอย
กNาซเรือนกระจก 

.84 .37 

4. **การดูแลส่ิงแวดล<อมเป?นสาเหตุท่ีกFอให<เกิด
มลพิษตFอธรรมชาติ 

.59 .49 

5. **หลักการของการดูแลส่ิงแวดล<อมเป?นการ
เลือกใช<ทรัพยากรในทิศทางเดียว 

.54 .50 

6. วิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมเน<นการออกแบบท่ีย่ังยืน 
บำรุงรักษาซFอมแซม นำกลับมาใช<ใหมF และการใช<ซ้ำ 

.81 .39 

7. ข<อดีของการดูแลส่ิงแวดล<อมคือ ลดคFาใช<จFายและ
เพ่ิมรายได<ให<กับครอบครัว 

.72 .45 

8. **Reduce คือการเลือกท่ีจะใช<ทรัพยากร ตาม
ความต<องการของตนเอง 

.49 .50 

9. **การ Recycle อยFางเดียวเพียงพอตFอการทำ
กิจกรรมการดูแลส่ิงแวดล<อม 

.53 .50 

10. **การดูแลส่ิงแวดล<อมเป?นเร่ืองท่ีต<องทำเฉพาะ
หนFวยงาน ประชาชนท่ัวไปไมFสามารถทำได< 

.67 .47 

11. การดูแลส่ิงแวดล<อมเป?นเร่ืองท่ีทุกวัยสามารถทำ
รFวมกันได< 

.88 .33 

12. การใช<ทรัพยากรอยFางประหยัดและคุ<มคFาเป?น
หลักสำคัญในการดูแลส่ิงแวดล<อม 

.85 .36 

คNาคะแนนความรูPท่ีเก่ียวขPองกับการดูแล
ส่ิงแวดลPอมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยรวม 

8.44 
(มาก) 

2.54 
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หมายเหตุ: **ข<อความเชิงลบ ดังน้ัน คะแนนจึงถูกปรับให<มีคFาไปในทิศทางเดียวกับข<ออ่ืนๆ เพ่ือ
คำนวณคFาเฉล่ียความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยรวม 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวFา คFาเฉล่ียของคFาคะแนนความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของตัวอยFาง จากท้ังหมด 12 ข<อ ตัวอยFางมีคFาเฉล่ียของคFาคะแนนอยูFท่ี 8.44 
คFา S.D. 2.54 ดังน้ันจากตัวอยFางสรุปได<วFามีความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนอยูFในระดับมาก 
 
4.4 ทัศนคติท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  ผู<วิจัยได<ทำการวิเคราะหOข<อมูลทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของประชากรตัวอยFางในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอข<อมูลเป?นจำนวนร<อยละ และ
คFาเฉล่ียดังตาราง 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9: แสดงจำนวน ร<อยละ และคFาเฉล่ียของทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตาม

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

ทัศนคติท่ีเก่ียวขPองกับ
การดูแลส่ิงแวดลPอมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ระดับความคิดเห็น 

คNาเฉล่ีย S.D. 
จริง
ท่ีสุด 
4 

จริง 
 
3 

ไมNจริง 
 
2 

ไมNจริง 
เลย 
1 

ความรู<ความเข<าใจ (Cognitive) 

1. ทFานคิดวFาวิธีการดูแล
ส่ิงแวดล<อมสามารถชFวย
แก<ป#ญหาส่ิงแวดล<อม
ให<กับโลกได< 

130 
(32.50) 

208 
(52.00) 

58 
(14.50) 

4 
(1.00) 

3.16 
(มาก) 

.70 

2. ทFานคิดวFาการดูแล
ส่ิงแวดล<อมชFวยให<มี
ทรัพยากรใช<ได<อยFางย่ังยืน 

130 
(32.50) 

225 
(56.25) 

44 
(11.00) 

1 
(0.25) 

3.21 
(มาก) 

.63 

 (ตารางมีตFอ) 
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ตารางท่ี 4.9 (ตFอ): แสดงจำนวน ร<อยละ และคFาเฉล่ียของทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  

 

ทัศนคติท่ีเก่ียวขPองกับ
การดูแลส่ิงแวดลPอมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ระดับความคิดเห็น 

คNาเฉล่ีย S.D. 
จริง
ท่ีสุด 
4 

จริง 
 
3 

ไมNจริง 
 
2 

ไมNจริง 
เลย 
1 

3. ทFานคิดวFาวิธีการดูแล
ส่ิงแวดล<อมเป?นการใช<
ทรัพยากรให<เกิดประโยชนO
สูงสุด 

143 
(35.75) 

228 
(57.00) 

25 
(6.25) 

4 
(1.00) 

3.28 
(มากท่ีสุด) 

.62 

4. ทFานคิดวFาวิธีการดูแล
ส่ิงแวดล<อมสามารถลด
ปริมาณกNาซเรือนกระจกสูF
ช้ันบรรยากาศโลกได< 

120 
(30.00) 

224 
(56.00) 

52 
(13.00) 

4 
(1.0) 

3.15 
(มาก) 

.67 

รวมความรูPความเขPาใจ (Cognitive) 
3.20 
(มาก) 

.49 

 ด<านความรู<สึก (Affective) 

5. **ทFานรู<สึกวFาการดูแล
ส่ิงแวดล<อมเป?นส่ิงท่ีนFาเบ่ือ
ในป#จจุบัน 

69 
(17.25) 

94 
(23.50) 

191 
(47.75) 

46 
(11.50) 

2.47 
(มาก) 

.91 

6. ทFานรู<สึกวFาวิธีการดูแล
ส่ิงแวดล<อมเป?นส่ิงท่ีทำได<
สะดวก 

66 
(16.50) 

236 
(59.00) 

88 
(22.00) 

10 
(2.50) 

2.90 
(มาก) 

.69 

7. ทFานรู<สึกสบายใจทุกคร้ัง
ท่ีได<ทำกิจกรรมดูแลส่ิง 
แวดล<อมในชีวิตประจำวัน 

97 
(24.25) 

252 
(63.00) 

50 
(12.50) 

1 
(0.25) 

3.11 
(มากท่ีสุด) 

.60 

8. **ทFานรู<สึกวFาการทำ
กิจกรรมดูแลส่ิงแวดล<อม
เป?นเร่ืองท่ียุFงยากในชีวิต 
ประจำวัน 

36 
(9.00) 

110 
(27.50) 

212 
(53.00) 

42 
(10.50) 

2.36 
(มาก) 

.79 

รวมดPานความรูPสึก (Affective) 
2.71 
(มาก) 

.45 

 (ตารางมีตFอ) 
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ตารางท่ี 4.9 (ตFอ): แสดงจำนวน ร<อยละ และคFาเฉล่ียของทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  

 

ทัศนคติท่ีเก่ียวขPองกับ
การดูแลส่ิงแวดลPอมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ระดับความคิดเห็น 

คNาเฉล่ีย S.D. 
จริง
ท่ีสุด 
4 

จริง 
 
3 

ไมNจริง 
 
2 

ไมNจริง 
เลย 
1 

พฤติกรรม (Behavioral) 

9. ทFานแนะนำเพ่ือนให<
รู<จักวิธีการดูแลส่ิงแวดล<อม 

57 
(14.25) 

258 
(64.50) 

74 
(18.50) 

11 
(2.75) 

2.90 
(มาก) 

.66 

10. ทFานเลือกซ้ือสินค<าใน
ชีวิตประจำวันท่ีเป?นมิตร
กับส่ิงแวดล<อม 

61 
(15.25) 

276 
(69.00) 

60 
(15.00) 

3 
(0.75) 

2.99 
(มาก) 

.58 

11. ทFานเป?นผู<นำกระแส
การใช<ของท่ีเป?นมิตรกับ
ส่ิงแวดล<อมให<กับเพ่ือนๆ 

37 
(9.25) 

229 
(57.25) 

115 
(28.75) 

19 
(4.75) 

2.71 
(มาก) 

.70 

12. ทFานเข<ารFวมกิจกรรมท่ี
สFงเสริมการดูแลส่ิงแวดล<อม 
เชFน เก็บขยะริมทะเล 

45 
(11.25) 

228 
(57.00) 

102 
(25.50) 

25 
(6.25) 

2.73 
(มาก) 

.74 

รวมดPานพฤติกรรม (Behavioral) 
2.83 
(มาก) 

.47 

รวม 
2.91 
(มาก) 

.31 

 
หมายเหตุ: **ข<อความเชิงลบ ดังน้ัน คะแนนจึงถูกปรับให<มีคFาไปในทิศทางเดียวกับข<ออ่ืนๆ เพ่ือ
คำนวณคFาเฉล่ียทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยรวม 
   

จากตารางท่ี 4.9 พบวFา ตัวอยFางมีคFาเฉล่ียของทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนคFาคะแนนอยูFท่ี 2.91 ดังน้ันจากตัวอยFางมีทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอยูFในระดับมาก และมีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ .31 
และแบFงองคOประกอบของทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป?น 
3 องคOประกอบซ่ึงปรากฏผลดังน้ี 
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1. ความรู<ความเข<าใจ (Cognitive) ประกอบไปด<วย 
 1.1 ทFานคิดวFาวิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมสามารถชFวยแก<ป#ญหาส่ิงแวดล<อมให<กับโลกได< เกิน

คร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 208 คน คิดเป?นร<อยละ 52.00 รองลงมาตอบ 
“จริงท่ีสุด” จำนวน 130 คน คิดเป?นร<อยละ 32.50 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 58 คน  
คิดเป?นร<อยละ 14.50 และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 4 คน คิดเป?นร<อยละ 1.00 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ีย
ในข<อน้ีเทFากับ 3.16 หมายความมีทัศนคติในระดับมาก 

1.2 ทFานคิดวFาการดูแลส่ิงแวดล<อมชFวยให<มีทรัพยากรใช<ได<อยFางย่ังยืน เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา 
“จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 225 คน คิดเป?นร<อยละ 56.25 รองลงมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 
130 คน คิดเป?นร<อยละ 32.50 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 44 คน คิดเป?นร<อยละ 11.00 และ 
“ไมFจริงเลย” มีจำนวน 1 คน คิดเป?นร<อยละ 0.25 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 3.21 
หมายความมีทัศนคติในระดับมาก 
  1.3 ทFานคิดวFาวิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมเป?นการใช<ทรัพยากรให<เกิดประโยชนOสูงสุด เกิน
คร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 228 คน คิดเป?นร<อยละ 57.00 รองลงมาตอบ 
“จริงท่ีสุด” จำนวน 143 คน คิดเป?นร<อยละ 35.75 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 25 คน  
คิดเป?นร<อยละ 6.25 และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 4 คน คิดเป?นร<อยละ 1.00 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ีย
ในข<อน้ีเทFากับ 3.28 หมายความมีทัศนคติในระดับมากท่ีสุด 
  1.4 ทFานคิดวFาวิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมสามารถลดปริมาณกNาซเรือนกระจกสูFช้ันบรรยากาศโลก
ได< เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 224 คน คิดเป?นร<อยละ 56.00 รองลงมา
ตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 120 คน คิดเป?นร<อยละ 30.00 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 52 คน 
คิดเป?นร<อยละ 13.00 และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 4 คน คิดเป?นร<อยละ 1.00 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ีย
ในข<อน้ีเทFากับ 3.15 หมายความมีทัศนคติในระดับมาก   
  ตัวอยFางมีคFาเฉล่ียของทัศนคติท่ีมีตFอวิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ใน
องคOประกอบของความรู<ความเข<าใจ (Cognitive) โดนมีคFาคะแนนเฉล่ียอยูFท่ี 3.20 ดังน้ันจากตัวอยFาง
ท่ีมีตFอวิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในองคOประกอบของความรู<ความเข<าใจ 
(Cognitive) อยูFในระดับมาก และมีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ .49  

2. ด<านความรู<สึก (Affective) ประกอบไปด<วย 
  2.1 ทFานรู<สึกวFาการดูแลส่ิงแวดล<อมเป?นส่ิงท่ีนFาเบ่ือในป#จจุบัน เกือบคร่ึงหน่ึงตอบวFา  
“ไมFจริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 191 คน คิดเป?นร<อยละ 47.75 รองลงมาตอบ “จริง” จำนวน 94 
คน คิดเป?นร<อยละ 23.50 ลำดับตFอมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 69 คน คิดเป?นร<อยละ 17.25 และ 
“ไมFจริงเลย” มีจำนวน 46 คน คิดเป?นร<อยละ 11.50 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.47
หมายความมีทัศนคติในระดับมาก 
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  2.2 ทFานรู<สึกวFาวิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมเป?นส่ิงท่ีทำได<สะดวก เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?น
ลำดับท่ี 1 คือจำนวน 236 คน คิดเป?นร<อยละ 59.00 รองลงมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 88 คน คิดเป?น
ร<อยละ 22.00 ลำดับตFอมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 66 คน คิดเป?นร<อยละ 16.50 และ “ไมFจริงเลย” 
มีจำนวน 10 คน คิดเป?นร<อยละ 2.50 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.90 หมายความมี
ทัศนคติในระดับมาก 
  2.3 ทFานรู<สึกสบายใจทุกคร้ังท่ีได<ทำกิจกรรมดูแลส่ิงแวดล<อมในชีวิตประจำวัน เกินคร่ึงหน่ึง
ตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 252 คน คิดเป?นร<อยละ 63.00 รองลงมาตอบ “จริงท่ีสุด” 
จำนวน 97 คน คิดเป?นร<อยละ 24.25 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 50 คน คิดเป?นร<อยละ 
12.50 และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 1 คน คิดเป?นร<อยละ 0.25 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 
3.11 หมายความมีทัศนคติในระดับมากท่ีสุด 
  2.4 ทFานรู<สึกวFาการทำกิจกรรมดูแลส่ิงแวดล<อมเป?นเร่ืองท่ียุFงยากในชีวิตประจำวัน  
เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “ไมFจริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 212 คน คิดเป?นร<อยละ 53.00 รองลงมา
ตอบ “จริง” จำนวน 110 คน คิดเป?นร<อยละ 27.50 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริงเลย” จำนวน 42 คน 
คิดเป?นร<อยละ 10.50 และ “จริงท่ีสุด” มีจำนวน 36 คน คิดเป?นร<อยละ 9.00 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ีย
ในข<อน้ีเทFากับ 2.36 หมายความมีทัศนคติในระดับมาก 
 ตัวอยFางมีคFาเฉล่ียของทัศนคติท่ีมีตFอวิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
องคOประกอบของด<านความรู<สึก (Affective) โดนมีคFาคะแนนเฉล่ียอยูFท่ี 2.71 ดังน้ันจากตัวอยFางท่ีมี
ตFอวิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในองคOประกอบของความรู<สึก (Affective)  
อยูFในระดับมาก และมีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ .58   

3. พฤติกรรม (Behavioral) ประกอบไปด<วย 
3.1 ทFานแนะนำเพ่ือนให<รู<จักวิธีการดูแลส่ิงแวดล<อม เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 

1 คือจำนวน 258 คน คิดเป?นร<อยละ 64.50 รองลงมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 74 คน คิดเป?นร<อยละ 
18.50 ลำดับตFอมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 57 คน คิดเป?นร<อยละ 14.25 และ “ไมFจริงเลย”  
มีจำนวน 11 คน คิดเป?นร<อยละ 2.75 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.90 หมายความมี
ทัศนคติในระดับมาก 

3.2 ทFานเลือกซ้ือสินค<าในชีวิตประจำวันท่ีเป?นมิตรกับส่ิงแวดล<อม เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา 
“จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 276 คน คิดเป?นร<อยละ 69.00 รองลงมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 
61 คน คิดเป?นร<อยละ 15.25 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 60 คน คิดเป?นร<อยละ 15.00 และ 
“ไมFจริงเลย” มีจำนวน 3 คน คิดเป?นร<อยละ 0.75 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.99 
หมายความมีทัศนคติในระดับมาก 

3.3 ทFานเป?นผู<นำกระแสการใช<ของท่ีเป?นมิตรกับส่ิงแวดล<อมให<กับเพ่ือนๆ เกินคร่ึงหน่ึงตอบ
วFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 229 คน คิดเป?นร<อยละ 57.25 รองลงมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 
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115 คน คิดเป?นร<อยละ 28.75 ลำดับตFอมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 37 คน คิดเป?นร<อยละ 9.25 
และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 19 คน คิดเป?นร<อยละ 4.75 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.71
หมายความมีทัศนคติในระดับมาก 

3.4 ทFานเข<ารFวมกิจกรรมท่ีสFงเสริมการดูแลส่ิงแวดล<อม เชFน เก็บขยะริมทะเล เกินคร่ึงหน่ึง
ตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 228 คน คิดเป?นร<อยละ 57.00 รองลงมาตอบ “ไมFจริง” 
จำนวน 102 คน คิดเป?นร<อยละ 25.50 ลำดับตFอมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 45 คน คิดเป?นร<อยละ 
11.25 และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 25 คน คิดเป?นร<อยละ 6.25 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ี
เทFากับ 2.73 หมายความมีทัศนคติในระดับมาก 
  ตัวอยFางมีคFาเฉล่ียของทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในองคOประกอบของด<านพฤติกรรม (Behavioral) โดนมีคFาคะแนนเฉล่ียอยูFท่ี 2.83 ดังน้ันจากตัวอยFาง
ท่ีมีตFอวิธีการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในองคOประกอบของพฤติกรรม 
(Behavioral) อยูFในระดับมาก และมีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ .47   
  พบวFาจากตัวอยFางมีทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ของประชากรตัวอยFางในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมมีคFาเฉล่ียเทFากับ 2.91 หมายความวFา อยูFใน
ระดับมาก โดยทัศนคติในด<านความรู<ความเข<าใจ (Cognitive)สูงท่ีสุด โดยมีคFาเฉล่ีย 3.20 อยูFในระดับ
มาก รองลงมาคือทัศนคติด<านด<านความรู<สึก (Affective) มีคFาเฉล่ีย 2.71 อยูFในระดับมาก และ
ทัศนคติด<านด<านพฤติกรรม (Behavioral) มีคFาเฉล่ีย 2.83 อยูFในระดับมาก  
 
 
  



70 

 

4.5 พฤติกรรมท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  ผู<วิจัยได<ทำการวิเคราะหOข<อมูลพฤติกรรมตามหลัก 5R ท่ีมีตFอการส่ิงแวดล<อมของประชากร
ตัวอยFางในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอข<อมูลเป?นจำนวนร<อยละ และคFาเฉล่ียดังตาราง 4.10 
ตารางท่ี 4.10: แสดงจำนวน ร<อยละ และคFาเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อม

ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

พฤติกรรมท่ีเก่ียวขPองกับ
การดูแลส่ิงแวดลPอมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(5R) 

ระดับความคิดเห็น 

คNาเฉล่ีย S.D. 
จริง
ท่ีสุด 
3 

จริง 
 
2 

ไมNจริง 
 
1 

ไมNจริง 
เลย 
0 

Reduce 

1. ทFานปฏิเสธการใช<
ถุงพลาสติกเม่ือซ้ือสินค<า
จากร<านค<า 

86 
(21.50) 

245 
(61.25) 

68 
(17.00) 

1 
(0.25) 

2.04 
(น<อย) 

.63 

2. ทFานป£ดไฟ ถอดปล๊ัก
เคร่ืองใช<ไฟฟZาเม่ือไมFใช<งาน 

97 
(24.25) 

263 
(65.75) 

33 
(8.25) 

7 
(1.75) 

2.13 
(น<อย) 

.62 

3. ทFานพกแก<วสFวนตัวไป
ซ้ือกาแฟ 

65 
(16.25) 

227 
(56.75) 

92 
(23.00) 

16 
(4.00) 

1.85 
(น<อย) 

.73 

4. ทFานเลือกเดินทางไป
ทำงานด<วยรถสาธารณะ 

58 
(14.50) 

211 
(52.75) 

94 
(23.50) 

37 
(9.25) 

1.72 
(น<อย) 

.83 

รวม Reduce 
1.94 
(นPอย) 

.41 

Reuse 

5.ทFานใช<กระดาษ 2 หน<า
ในการจดหรือพิมพOงาน 

104 
(26.00) 

248 
(62.00) 

41 
(10.25) 

7 
(1.75) 

2.12 
(น<อย) 

.65 

6. ทFานทำของ D.I.Y. จาก
ส่ิงของท่ีมีอยูFเป?นของใช<
หรือของขวัญ 

56 
(14.00) 

207 
(51.75) 

116 
(29.00) 

21 
(5.25) 

1.75 
(น<อย) 

.76 

7. ทFานปลูกต<นไม<ในขวด
พลาสติกใช<แล<วแทน
กระถางพลาสติก 

46 
(11.50) 

216 
(54.00) 

103 
(25.75) 

35 
(8.75) 

1.68 
(น<อยท่ีสุด) 

.79 

(ตารางมีตFอ) 
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ตารางท่ี 4.10 (ตFอ): แสดงจำนวน ร<อยละ และคFาเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล

ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

พฤติกรรมท่ีเก่ียวขPองกับ
การดูแลส่ิงแวดลPอมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(5R) 

ระดับความคิดเห็น 

คNาเฉล่ีย S.D. 
จริง
ท่ีสุด 
3 

จริง 
 
2 

ไมNจริง 
 
1 

ไมNจริง 
เลย 
0 

8. ทFานนำเส้ือผ<าเกFาๆ มา
เป?นผ<าเช็ดมือหรือผ<าถูพ้ืน 

110 
(27.50) 

243 
(60.75) 

43 
(10.75) 

4 
(1.00) 

2.15 
(น<อย) 

.64 

รวม Reuse 
1.92 
(นPอย) 

.45 

Rethink 

9. ทFานใช<เวลาคิดถึงผล 
กระทบตFอส่ิงแวดล<อมใน
การเลือกซ้ือเส้ือผ<าช้ินใหมF 

46 
(11.50) 

235 
(58.75) 

96 
(24.00) 

23 
(5.75) 

1.77 
(น<อย) 

.73 

10. เม่ืออุปกรณO
เคร่ืองใช<ไฟฟZาของทFาน
ชำรุดทFานเลือกท่ีจะสFง
ซFอมกFอนซ้ือใหมF 

92 
(23.00) 

250 
(62.50) 

53 
(13.25) 

5 
(1.25) 

2.07 
(น<อย) 

.64 

11. ทFานเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑOท่ีเป?นมิตรกับ
ส่ิงแวดล<อม 

81 
(20.25) 

263 
(65.75) 

55 
(13.75) 

1 
(0.25) 

2.06 
(น<อย) 

.59 

12. ทFานคำนวณปริมาณ
อาหารกFอนส่ังให<พอดีกับ
ความต<องการ ไมFเหลือ ไมF
ขาด 

98 
(24.50) 

239 
(59.75) 

56 
(14.00) 

7 
(1.75) 

2.07 
(น<อย) 

.67 

รวม Rethink 
1.99 
(นPอย) 

.43 

(ตารางมีตFอ) 
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ตารางท่ี 4.10 (ตFอ): แสดงจำนวน ร<อยละ และคFาเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล    
         ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

พฤติกรรมท่ีเก่ียวขPองกับ
การดูแลส่ิงแวดลPอมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(5R) 

ระดับความคิดเห็น 

คNาเฉล่ีย S.D. 
จริง
ท่ีสุด 
3 

จริง 
 
2 

ไมNจริง 
 
1 

ไมNจริง 
เลย 
0 

Recycle 

13. ทFานคัดแยกขยะแตFละ
ประเภทเป?นประจำ 

56 
(14.00) 

267 
(66.75) 

71 
(17.75) 

6 
(1.50) 

1.94 
(น<อย) 

.61 

14. ทFานแยกขวดน้ำ
พลาสติกไปขาย เพ่ือสร<าง
รายได<เพ่ิม 

89 
(22.25) 

231 
(57.75) 

70 
(17.50) 

10 
(2.50) 

2.00 
(น<อย) 

.71 

15. ทFานคัดแยกขยะแตFละ
ประเภทภายในบ<าน 

68 
(17.00) 

253 
(63.25) 

68 
(17.00) 

11 
(2.75) 

1.95 
(น<อย) 

.67 

16.ทFานรวบรวมขยะ 
แตFละประเภทไปท้ิงตาม
จุดรับแยกขยะตFางๆ 

62 
(15.50) 

224 
(56.00) 

94 
(23.50) 

20 
(5.00) 

1.82 
(น<อย) 

.75 

รวม Recycle 
1.92 
(นPอย) 

.43 

Repair 

17. ทFานซFอมแซม
เคร่ืองใช<ไฟฟZาเม่ือเกิดการ
ชำรุดเสียหายมากกวFาการ
ซ้ือใหมF 

88 
(22.00) 

236 
(59.00) 

73 
(18.25) 

3 
(0.75) 

2.02 
(น<อย) 

.66 

18. ทFานเย็บซFอมเส้ือผ<า
หรือรองเท<าเองเม่ือเกิด
การชำรุด 

90 
(22.50) 

240 
(60.00) 

61 
(15.25) 

9 
(2.25) 

2.03 
(น<อย) 

.69 

(ตารางมีตFอ) 
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ตารางท่ี 4.10 (ตFอ): แสดงจำนวน ร<อยละ และคFาเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 

พฤติกรรมท่ีเก่ียวขPองกับ
การดูแลส่ิงแวดลPอมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(5R) 

ระดับความคิดเห็น 

คNาเฉล่ีย S.D. 
จริง
ท่ีสุด 
3 

จริง 
 
2 

ไมNจริง 
 
1 

ไมNจริง 
เลย 
0 

Repair 

19. ทFานสFงซFอม
คอมพิวเตอรOหรืออุปกรณO
คอมพิวเตอรOเม่ือเกิด
ป#ญหามากกวFาซ้ือใหมF 

111 
(27.75) 

235 
(58.75) 

52 
(13.00) 

2 
(0.50) 

2.14 
(น<อย) 

.64 

20. ทFานดูแลของใช<และ
อุปกรณOการทำงานของ
ตัวเองให<มีความพร<อมใน
การใช<งานเสมอ 

97 
(24.25) 

268 
(67.00) 

35 
(8.75) 

0 
2.16 
(น<อย) 

.56 

รวม Repair 
1.92 
(นPอย) 

.50 

รวมพฤติกรรมท่ีเก่ียวขPองกับการดูแลส่ิงแวดลPอมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (5R) 

2.09 
(นPอย) 

.47 

   
จากตารางท่ี 4.10 พบวFา ตัวอยFางมีคFาเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อม

ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (5R) คFาคะแนนเฉล่ียอยูFท่ี 2.09 ดังน้ันจากตัวอยFางท่ีมีตFอพฤติกรรมท่ี
เก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (5R) อยูFในระดับน<อยและมีคFาสFวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ .47 และแบFงองคOประกอบของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (5R) เป?น 5 องคOประกอบซ่ึงปรากฏผลดังน้ี 

1. Reduce 
1.1 ทFานปฏิเสธการใช<ถุงพลาสติกเม่ือซ้ือสินค<าจากร<านค<า เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?น

ลำดับท่ี 1 คือจำนวน 245 คน คิดเป?นร<อยละ 61.25 รองลงมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 86 คน  
คิดเป?นร<อยละ 21.50 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 68 คน คิดเป?นร<อยละ 17.00 และ “ไมFจริง
เลย” มีจำนวน 1 คน คิดเป?นร<อยละ 0.25 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.04 หมายความมี
ทัศนคติในระดับน<อย 
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1.2 ทFานป£ดไฟ ถอดปล๊ักเคร่ืองใช<ไฟฟZาเม่ือไมFใช<งาน เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 
1 คือจำนวน 263 คน คิดเป?นร<อยละ 65.75 รองลงมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 97 คน คิดเป?นร<อย
ละ 24.25 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 33 คน คิดเป?นร<อยละ 8.25 และ “ไมFจริงเลย”  
มีจำนวน 7 คน คิดเป?นร<อยละ 1.75 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.13 หมายความมี
ทัศนคติในระดับน<อย 

1.3 ทFานพกแก<วสFวนตัวไปซ้ือกาแฟ เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 
227 คน คิดเป?นร<อยละ 56.75 รองลงมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 92 คน คิดเป?นร<อยละ 23.00 ลำดับ
ตFอมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 65 คน คิดเป?นร<อยละ 16.25 และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 16 คน  
คิดเป?นร<อยละ 4.00 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 1.85 หมายความมีทัศนคติในระดับน<อย 

1.4 ทFานเลือกเดินทางไปทำงานด<วยรถสาธารณะ เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 
คือจำนวน 211 คน คิดเป?นร<อยละ 52.75 รองลงมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 94 คน คิดเป?นร<อยละ 
23.50 ลำดับตFอมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 58 คน คิดเป?นร<อยละ 14.50 และ “ไมFจริงเลย”  
มีจำนวน 37 คน คิดเป?นร<อยละ 9.25 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 1.72 หมายความมี
ทัศนคติในระดับน<อย 

ตัวอยFางมีคFาเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (5R) ในองคOประกอบของ Reduce โดนมีคFาคะแนนเฉล่ียอยูFท่ี 1.94 ดังน้ันจากตัวอยFางท่ีมี
ตFอพฤติกรรมตามหลัก 5R ท่ีมีตFอการส่ิงแวดล<อมในองคOประกอบของ Reduce อยูFในระดับน<อย และ
มีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ .41 

2. Reuse 
2.1 ทFานใช<กระดาษ 2 หน<าในการจดหรือพิมพOงาน เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 

คือจำนวน 248 คน คิดเป?นร<อยละ 62.00 รองลงมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 104 คน คิดเป?นร<อยละ 
26.00 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 41 คน คิดเป?นร<อยละ 10.25 และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 
7 คน คิดเป?นร<อยละ 1.75 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.12 หมายความมีพฤติกรรมใน
ระดับน<อย  
  2.2 ทFานทำของ D.I.Y. จากส่ิงของท่ีมีอยูFเป?นของใช<หรือของขวัญ เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” 
เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 207 คน คิดเป?นร<อยละ 51.75 รองลงมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 116 คน 
คิดเป?นร<อยละ 29.00 ลำดับตFอมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 56 คน คิดเป?นร<อยละ 14.00 และ  
“ไมFจริงเลย” มีจำนวน 21 คน คิดเป?นร<อยละ 5.25 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 1.75 
หมายความมีพฤติกรรมในระดับน<อย 

2.3 ทFานปลูกต<นไม<ในขวดพลาสติกใช<แล<วแทนกระถางพลาสติก เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” 
เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 216 คน คิดเป?นร<อยละ 54.00 รองลงมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 103 คน 
คิดเป?นร<อยละ 25.75 ลำดับตFอมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 46 คน คิดเป?นร<อยละ 11.50 และ  
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“ไมFจริงเลย” มีจำนวน 35 คน คิดเป?นร<อยละ 8.75 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 1.68
หมายความมีพฤติกรรมในระดับน<อย 

2.4 ทFานนำเส้ือผ<าเกFาๆ มาเป?นผ<าเช็ดมือหรือผ<าถูพ้ืน เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?นลำดับ
ท่ี 1 คือจำนวน 243 คน คิดเป?นร<อยละ 62.75 รองลงมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 110 คน คิดเป?น
ร<อยละ 27.50 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 43 คน คิดเป?นร<อยละ 10.75 และ “ไมFจริงเลย”  
มีจำนวน 4 คน คิดเป?นร<อยละ 1.00 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.15 หมายความมี
พฤติกรรมในระดับน<อย  
  ตัวอยFางมีคFาเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (5R) ในองคOประกอบของ Reuse โดนมีคFาคะแนนเฉล่ียอยูFท่ี 1.92 ดังน้ันจากตัวอยFางท่ีมี
ตFอพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (5R) ในองคOประกอบ
ของ Reuse อยูFในระดับน<อย และมีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ .45 

3. Rethink 
3.1 ทFานใช<เวลาคิดถึงผลกระทบตFอส่ิงแวดล<อมในการเลือกซ้ือเส้ือผ<าช้ินใหมF เกินคร่ึงหน่ึง

ตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 235 คน คิดเป?นร<อยละ 58.75 รองลงมาตอบ “ไมFจริง” 
จำนวน 96 คน คิดเป?นร<อยละ 24.00 ลำดับตFอมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 46 คน คิดเป?นร<อยละ 
11.50 และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 23 คน คิดเป?นร<อยละ 5.75 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ี
เทFากับ 1.77 หมายความมีพฤติกรรมในระดับน<อย 

3.2 เม่ืออุปกรณOเคร่ืองใช<ไฟฟZาของทFานชำรุดทFานเลือกท่ีจะสFงซFอมกFอนซ้ือใหมF เกินคร่ึงหน่ึง
ตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 250 คน คิดเป?นร<อยละ 65.75 รองลงมาตอบ “จริงท่ีสุด” 
จำนวน 92 คน คิดเป?นร<อยละ 23.00 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 53 คน คิดเป?นร<อยละ 
13.25 และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 5 คน คิดเป?นร<อยละ 1.25 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 
2.07 หมายความมีพฤติกรรมในระดับน<อย  

3.3 ทFานเลือกซ้ือผลิตภัณฑOท่ีเป?นมิตรกับส่ิงแวดล<อม เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 
คือจำนวน 263 คน คิดเป?นร<อยละ 65.75 รองลงมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 81 คน คิดเป?นร<อยละ 
20.25 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 55 คน คิดเป?นร<อยละ 13.75 และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 1 
คน คิดเป?นร<อยละ 0.25 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.06 หมายความมีพฤติกรรมในระดับน<อย 

3.4 ทFานคำนวณปริมาณอาหารกFอนส่ังให<พอดีกับความต<องการไมFเหลือไมFขาด เกินคร่ึงหน่ึง
ตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 239 คน คิดเป?นร<อยละ 59.75 รองลงมาตอบ “จริงท่ีสุด” 
จำนวน 98 คน คิดเป?นร<อยละ 24.50 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 56 คน คิดเป?นร<อยละ 
14.00 และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 7 คน คิดเป?นร<อยละ 1.75 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 
2.07 หมายความมีพฤติกรรมในระดับน<อย  
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ตัวอยFางมีคFาเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (5R) ในองคOประกอบของ Rethink โดนมีคFาคะแนนเฉล่ียอยูFท่ี 1.99 ดังน้ันจากตัวอยFางท่ีมี
ตFอพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (5R) ในองคOประกอบ
ของ Rethink อยูFในระดับน<อย และมีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ .43 

4. Recycle 
  4.1 ทFานคัดแยกขยะแตFละประเภทเป?นประจำ เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 
คือจำนวน 267 คน คิดเป?นร<อยละ 66.75 รองลงมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 71 คน คิดเป?นร<อยละ
17.75 ลำดับตFอมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 56 คน คิดเป?นร<อยละ 14.00 และ “ไมFจริงเลย”  
มีจำนวน 6 คน คิดเป?นร<อยละ 1.50 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 1.94 หมายความมี
พฤติกรรมในระดับน<อย 
  4.2 ทFานแยกขวดน้ำพลาสติกไปขาย เพ่ือสร<างรายได<เพ่ิม เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?น
ลำดับท่ี 1 คือจำนวน 231 คน คิดเป?นร<อยละ 57.75 รองลงมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 89 คน  
คิดเป?นร<อยละ 22.25 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 70 คน คิดเป?นร<อยละ 17.50 และ  
“ไมFจริงเลย” มีจำนวน 10 คน คิดเป?นร<อยละ 2.50 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.00  
หมายความมีพฤติกรรมในระดับน<อย  
  4.3 ทFานคัดแยกขยะแตFละประเภทภายในบ<าน เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 
คือจำนวน 253 คน คิดเป?นร<อยละ 63.25 รองลงมาตอบ “จริงท่ีสุด” และ “ไมFจริง” จำนวนเทFากัน
คือ 68 คน คิดเป?นร<อยละ 17.00 และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 11 คน คิดเป?นร<อยละ 2.75 ตามลำดับ 
โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 1.95 หมายความมีพฤติกรรมในระดับน<อย  
  4.4 ทFานรวบรวมขยะแตFละประเภทไปท้ิงตามจุดรับแยกขยะตFางๆ เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา 
“จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 224 คน คิดเป?นร<อยละ 56.00 รองลงมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 94 
คน คิดเป?นร<อยละ 23.50 ลำดับตFอมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 62 คน คิดเป?นร<อยละ 15.50 และ 
“ไมFจริงเลย” มีจำนวน 20 คน คิดเป?นร<อยละ 5.00 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 1.82
หมายความมีพฤติกรรมในระดับน<อย 
  ตัวอยFางมีคFาเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (5R) ในองคOประกอบของ Recycle โดนมีคFาคะแนนเฉล่ียอยูFท่ี 1.92 ดังน้ันจากตัวอยFางท่ีมี
ตFอพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (5R) ในองคOประกอบ
ของ Recycle อยูFในระดับน<อย และมีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ .43 
  5. Repair 
  5.1 ทFานซFอมแซมเคร่ืองใช<ไฟฟZาเม่ือเกิดการชำรุดเสียหายมากกวFาการซ้ือใหมF เกินคร่ึงหน่ึง
ตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 236 คน คิดเป?นร<อยละ 59.00 รองลงมาตอบ “จริงท่ีสุด” 
จำนวน 88 คน คิดเป?นร<อยละ 22.00 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 73 คน คิดเป?นร<อยละ 
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18.25 และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 3 คน คิดเป?นร<อยละ 0.75 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 
2.02 หมายความมีพฤติกรรมในระดับน<อย 
  5.2 ทFานเย็บซFอมเส้ือผ<าหรือรองเท<าเองเม่ือเกิดการชำรุด เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?น
ลำดับท่ี 1 คือจำนวน 240 คน คิดเป?นร<อยละ 60.00 รองลงมาตอบ “จริงท่ีสุด” จำนวน 90 คน  
คิดเป?นร<อยละ 22.50 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 61 คน คิดเป?นร<อยละ 15.25 และ “ไมFจริง
เลย” มีจำนวน 9 คน คิดเป?นร<อยละ 2.25 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.03 หมายความมี
พฤติกรรมในระดับน<อย 
  5.3 ทFานสFงซFอมคอมพิวเตอรOหรืออุปกรณOคอมพิวเตอรOเม่ือเกิดป#ญหามากกวFาซ้ือใหมF  
เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 235 คน คิดเป?นร<อยละ 58.75 รองลงมาตอบ 
“จริงท่ีสุด” จำนวน 111 คน คิดเป?นร<อยละ 27.75 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 52 คน  
คิดเป?นร<อยละ 13.00 และ “ไมFจริงเลย” มีจำนวน 2 คน คิดเป?นร<อยละ 0.50 ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ีย
ในข<อน้ีเทFากับ 2.14 หมายความมีพฤติกรรมในระดับน<อย 
  5.4 ทFานดูแลของใช<และอุปกรณOการทำงานของตัวเองให<มีความพร<อมในการใช<งานเสมอ 
เกินคร่ึงหน่ึงตอบวFา “จริง” เป?นลำดับท่ี 1 คือจำนวน 268 คน คิดเป?นร<อยละ 67.00 รองลงมาตอบ 
“จริงท่ีสุด” จำนวน 97 คน คิดเป?นร<อยละ 24.25 ลำดับตFอมาตอบ “ไมFจริง” จำนวน 35 คน  
คิดเป?นร<อยละ 8.75 และ “ไมFจริงเลย” ไมFมีเลย ตามลำดับ โดยคFาเฉล่ียในข<อน้ีเทFากับ 2.16 
หมายความมีพฤติกรรมในระดับน<อย 
  ตัวอยFางมีคFาเฉล่ียของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (5R) ในองคOประกอบของ Repair โดนมีคFาคะแนนเฉล่ียอยูFท่ี 1.92 ดังน้ันจากตัวอยFางท่ีมี
ตFอพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (5R) ในองคOประกอบ
ของ Repair อยูFในระดับน<อย และมีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ .47 
  จากตารางท่ี 4.10 พฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(5R) ของประชากรตัวอยFางในเขตกรุงเทพมหานครมีคFาเฉล่ียเทFากับ 2.09 หมายความวFา อยูFในระดับ
น<อย โดยพฤติกรรมท่ีมีสูงท่ีสุดคือ Rethink มีคFาเฉล่ีย 1.99 อยูFในระดับน<อย รองลงมาคือ Reduce  
มีคFาเฉล่ีย 1.94 อยูFในระดับน<อย ลำดับถัดมาคือ Reuse Recycle และ Repair มีคFาเฉล่ียเทFากันคือ 
1.92 อยูFในระดับน<อย 
 
4.6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง “การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO ความรู< ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับ
การดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ได<ทำการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหOเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
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โดยใช<สถิติการวิเคราะหOถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) จำเป?นต<องตรวจสอบ
ข<อตกลงเบ้ืองต<นของข<อมูล ดังน้ันผู<วิจัยได<ทำการตรวจสอบข<อตกลงเบ้ืองต<นดังน้ี  

1. ตัวแปรท่ีนำมาศึกษาท้ังตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ต<องเป?นข<อมูลเชิงปริมาณ โดยมี
มาตรวัดตัวแปรแบบอันตรภาค (Interval Scale) ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีผู<วิจัยได<ออกแบบในการเก็บข<อมูล
เป?นมาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale) ท้ัง 3 ตัวแปร  
  2. Error มีการแจกแจงแบบปกติเป?นอิสระตFอกัน (Independent) ไมFเกิด Autocorrelation 
ท้ังน้ีเม่ือคFา Durbin–Watson มีคFาน<อยกวFา 1.5 และมากกวFา 2.5 แสดงวFาเกิด Autocorrelation  
ซ่ึงผู<วิจัยทำการตรวจสอบแล<วพบวFา คFา Durbin–WatsonเทFากับ 1.898 ดังน้ันจึงมีการแจกแจงแบบ
ปกติเป?นอิสระตFอกันไมFเกิด Autocorrelation (กัลยา วานิชยOบัญชา, 2553) 
  3. จำนวนตัวอยFางจะต<องมีเพียงพอ ซ่ึงผู<วิจัยได<ทำการคำนวณขนาดตัวอยFางโดยใช< 
G*power ของ Cohen (1977) ในการคำนวณตัวแปรอิสระจำนวน 3 ตัวแปร เพ่ือใช<ในการทดสอบ 
Stepwise Multiple Regression ได<ขนาดตัวอยFาง 119 คน งานวิจัยน้ีผู<วิจัยได<ศึกษากับตัวอยFาง
จำนวน 400 คน โดยใช<ตารางสำเร็จรูปของ Yamane (1976) จึงมีจำนวนท่ีเพียงพอในการวิเคราะหO  
  4. ตัวแปรท่ีนำมาศึกท้ังหมดจะต<องไมFมีความสัมพันธOกันเอง (Multicollinearity) ท้ังน้ี ผู<วิจัย
ทำการทดสอบโดยวิเคราะหOหาคFาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธOของ (Pearson’s Correlation Coefficient) 
ระหวFางตัวแปรอิสระ ซ่ึงถ<าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธOมีคFามากกวFา .85 (Munro, 1997) ถือวFาตัวแปรคูF
น้ันมีความสัมพันธOกันมาก ซ่ึงงานวิจัยเร่ืองน้ีมีคFาประสิทธ์ิระหวFางตัวแปรอิสระไมFเกิน .85 โดยมีคFา
ระหวFาง -.461 ถึง .458 ตามตารางท่ี 4.11 นอกจากน้ียังมีคFา Tolerance ไมFเข<าใกล< 0 และมีคFา VIF  
ระหวFาง 1.000 ถึง 1.465 ซ่ึงน<อยกวFา 10 ดังน้ันจึงสรุปได<วFาตัวแปรท่ีนำมาศึกษาท้ัง 4 ตัวแปรไมFมี 
ความสัมพันธOกันเอง 
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ตารางท่ี 4.11: การวิเคราะหOหาคFาสัมประสิทธ์ิสัมพันธOของตัวแปรท่ีใช<ในการศึกษา 
 

 
พฤติกรรมท่ี

เก่ียวขPองกับการ
ดูแลส่ิงแวดลPอม 

การเปkดรับส่ือ
สังคมออนไลน?ท่ี
เก่ียวขPองกับการ
ดูแลส่ิงแวดลPอม 

ความรูPท่ี
เก่ียวขPองกับการ
ดูแลส่ิงแวดลPอม 

ทัศนคติท่ี
เก่ียวขPองกับการ
ดูแลส่ิงแวดลPอม 

พฤติกรรมท่ีเก่ียวขPอง
กับการดูแล
ส่ิงแวดลPอม 

1.00 .326*** -.109** .458*** 

การเปkดรับส่ือสังคม
ออนไลน?ท่ีเก่ียวขPองกับ
การดูแลส่ิงแวดลPอม 

 1.00 -.461*** -.039 

ความรูPท่ีเก่ียวขPองกับ
การดูแลส่ิงแวดลPอม 

  1.00 .342*** 

ทัศนคติท่ีเก่ียวขPองกับ
การดูแลส่ิงแวดลPอม 

   1.00 

หมายเหตุ:  ** มีนัยยะสำคัญระดับ .01  
               *** มีนัยยะสำคัญระดับ .000 
   
  ดังน้ัน จากการตรวจสอบข<อตกลงเบ้ืองต<นท่ีไมFพบคFาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธOระหวFางตัวแปรท่ี
มีคFามากกวFา .85 ดังน้ันจึงสามารถทำการทดสอบสมมติฐานโดยใช<สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) ทดสอบได< 

  



80 

 

ตารางท่ี 4.12: แสดงการวิเคราะหOถดถอยพหุคูณเพ่ือทำนายพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 

ตัวแปร R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square  

สัมประสิทธ์ิถดถอย 
t 

B Beta 

ทัศนคติท่ีเก่ียวขPองกับ
การดูแลส่ิงแวดลPอม 

.458 .210 .208 .52 .47 11.45 

การเปkดรับส่ือสังคม
ออนไลน?ท่ีเก่ียวขPอง
กับการดูแล
ส่ิงแวดลPอม 

.573 .328 .325 .17 .34 8.36 

Constant    -.01  -.04 
 

 จากตารางท่ี 4.12 อธิบายการทดสอบสมมติฐานพบวFา ตัวแปรท่ีนำมาพิจารณาในรูปแบบ 
สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส<นตรงมีความสัมพันธOกับทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมโดยมีคFา
สัมประสิทธ์ิสัมพันธOอยูFท่ี .573 (นงลักษณO วิรัชชัย, 2542) และสามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
เป£ดรับส่ือได<ร<อยละ 32.8 โดยทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
และการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
สามารถรFวมกันทำนายพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
ประชากรตัวอยFางในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเขียนสมการทำนายพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได<ดังน้ี 
 
 Y (พฤติกรรมท่ีมีตFอการดูแลส่ิงแวดล<อม) = .108 + .52 (ทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อม) + .17 (การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อม)  
 
 
 
 

  



 

 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขPอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง “การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO ความรู< ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับ
การดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ซ่ึงงานวิจัยฉบับน้ีเป?นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบวิธี
วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยการใช<แบบสอบถามออนไลนOเป?นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข<อมูล ซ่ึงตัวอยFางท่ีใช<ในการศึกษาคร้ังน้ีคือคนท่ีการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับ
การดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีพักในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช<
สถิติท่ีใช<ในการวิเคราะหOข<อมูลมีดังน้ี สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได<แกF การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ร<อยละ (Percentage) คFาเฉล่ีย (Mean) และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาณในการวิเคราะหOสมมติฐานการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคOใน
การวิจัยดังน้ี 

1) เพ่ือศึกษาการเป£ดรับส่ือเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม ท่ีมีตFอพฤติกรรมในเร่ืองเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครผFานส่ือสังคมออนไลนO  

2) เพ่ือศึกษาความรู<เก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม ท่ีมีผลตFอพฤติกรรมในเร่ืองเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

3) เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม ท่ีมีผลตFอพฤติกรรมในเร่ืองเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

4) เพ่ือศึกษาความสามารถของการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม 
ความรู< และทัศนคติ ในการรFวมกันทำนายแนวโน<มพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.1.1 ลักษณะทางประชากร 
  ผลการวิจัยในคร้ังน้ีพบวFา ตัวอยFาง 400 คน มีเพศหญิงมากกวFาคร่ึงของตัวอยFางโดยมีจำนวน 
241 คน คิดเป?นร<อยละ 60.25 รองลงมาเป?นเพศชายจำนวน 136 คน คิดเป?นร<อยละ 34.00 เป?น 
LGBTQ+ น<อยท่ีสุดจำนวน 24 คน คิดเป?นร<อยละ 5.75 สFวนใหญFมีชFวงอายุ 26-35 ปK โดยมีจำนวน 
205 คน คิดเป?นร<อยละ 51.25 รองลงมาเป?นอายุ 36-45 ปK มีจำนวน 94 คน คิดเป?นร<อยละ 23.50 
อายุ 18-25 ปK มีจำนวน 73 คน คิดเป?นร<อยละ 18.25 อายุ 46-60 ปK มีจำนวน 25 คน คิดเป?นร<อยละ 
6.25 น<อยท่ีสุดเป?นอายุ 61 ปKข้ึนไป มีจำนวน 3 คน คิดเป?นร<อยละ 0.75 เกือบคร่ึงหน่ึงเป?นผู<จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีจำนวน 198 คน คิดเป?นร<อยละ 49.50 รองลงมาเป?นผู<ท่ีกำลังศึกษา
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ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทFา จำนวน 94 คน คิดเป?นร<อยละ 23.50 ผู<ท่ีจบการศึกษาสูงกวFาระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 73 คน คิดเป?นร<อยละ 18.25 น<อยท่ีสุดเป?นผู<ท่ีจบการศึกษาน<อยกวFาปริญญาตรี 
จำนวน 35 คน คิดเป?นร<อยละ 8.75 เกือบคร่ึงเป?นผู<ท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมี
จำนวน 195 คน คิดเป?นร<อยละ 48.75 รองลงมาเป?นผู<ท่ีประกอบอาชีพรับจ<างอิสระ (Freelance) 
จำนวน 56 คน คิดเป?นร<อยละ 14.00 เทFากับผู<ท่ีประกอบอาชีพค<าขายหรือธุรกิจสFวนตัว จำนวน 56 
คน คิดเป?นร<อยละ 14.00 ผู<ท่ีประกอบอาชีพข<าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 54 คน  
คิดเป?นร<อยละ 13.50 และผู<ท่ีประกอบอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา จำนวน 39 คน คิดเป?นร<อยละ 
9.75 เป?นผู<ท่ีมีรายได<เฉล่ียตFอเดือน 30,001 – 70,000 บาท จำนวน 166 คน คิดเป?นร<อยละ 41.50 
รองลงมาคือ ผู<ท่ีมีรายได<เฉล่ียตFอเดือน 70,001 – 100,000 บาท จำนวน 116 คน คิดเป?นร<อยละ 
29.00 ผู<ท่ีมีรายได<เฉล่ียตFอเดือน 15,001 – 30,000 บาท จำนวน 63 คน คิดเป?นร<อยละ 15.75 ผู<ท่ีมี
รายได<เฉล่ียตFอเดือน 9,000 –15,000 บาท มีจำนวน 23 คน คิดเป?นร<อยละ 5.75 ผู<ท่ีมีรายได<เฉล่ียตFอ
เดือน น<อยกวFา 9,000 บาท จำนวน 20 คน คิดเป?นร<อยละ 5.00 และน<อยท่ีสุดเป?นผู<ท่ีมีรายได<เฉล่ีย
ตFอเดือน มากกวFา 100,000 บาท จำนวน 116 คน คิดเป?นร<อยละ 3.00  

และสFวนมากเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมผFาน เฟซบุNก 
(Facebook) และยูทูบ (Youtube) โดยมีคFาเฉล่ียมากท่ีสุดและมีคFาเฉล่ียเทFากันได<แกF 2.99 อยูFใน
ระดับการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล<อมในระดับมาก โดยเฟซบุNก (Facebook) มีคFา
สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ .89 ยูทูบ (Youtube) มีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ .87 
รองลงมาคือการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOผFาน อินสตาแกรม (Instagram) มีคFาเฉล่ียเทFากับ 2.82 อยูF
ในระดับการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล<อมในระดับมาก มีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทFากับ 1.00 ลำดับถัดมาคือ ต๊ิกต็อก (Tiktok) มีคFาเฉล่ียเทFากับ 2.45 อยูFในระดับการเป£ดรับส่ือสังคม
ออนไลนOท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล<อมในระดับน<อย มีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ 1.27 และทวิตเตอรO 
(Twitter) มีคFาเฉล่ียเทFากับ 2.37 อยูFในระดับการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล<อมใน
ระดับน<อย มีคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทFากับ 1.15 
  5.1.2 การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
   จากผลการวิจัย พบวFา ตัวอยFางการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับส่ิงแวดล<อมของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOผFานชFองทางส่ือ ดังน้ี 1) เฟซบุNก 
(Facebook) และยูทูบ (Youtube) มีคFาเฉล่ียรวมเทFากันอยูFท่ี 2.99 หมายความวFาอยูFในระดับมาก  
3) อินสตาแกรม (Instagram) มีคFาเฉล่ียรวมอยูFท่ี 2.82 หมายความวFาอยูFในระดับมาก 4) ต๊ิกต็อก 
(Tiktok) มีคFาเฉล่ียรวมอยูFท่ี 2.45 หมายความวFาอยูFในระดับน<อย และทวิตเตอรO (Twitter) มีคFาเฉล่ีย
รวมอยูFท่ี 2.37 หมายความวFาอยูFในระดับน<อย 

5.1.3 ความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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จากผลการวิจัย พบวFา ตัวอยFางความรู<เก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อมจากท้ังหมด 12 ข<อ 
มีคFาเฉล่ียรวมอยูFท่ี 8.44 หมายความวFาอยูFในระดับมากหรือเป?นความรู<ท่ีดี 
  5.1.4 ทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  จากผลการวิจัย พบวFา ตัวอยFางมีทัศนคติที่มีตFอการดูแลสิ่งแวดล<อม โดยเรียงลำดับ ดังน้ี  
1) ด<านความรู<ความเข<าใจ (Cognitive) โดยมีคFาเฉลี่ย 3.20 หมายความวFาอยูFในระดับมาก 2) ด<าน
พฤติกรรม (Behavioral) โดยมีคFาเฉลี ่ย 2.83 หมายความวFาอยู Fในระดับมาก 3) ด<านความรู <สึก 
(Affective) โดยมีคFาเฉลี่ย 2.71 หมายความวFาอยูFในระดับมาก และมีทัศนคติที่เกี่ยวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมรวมมีคFาเฉล่ีย 2.91 หมายความวFาอยูFในระดับมากหรือเป?นทัศนคติท่ีดี 
 5.1.5 พฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  จากผลการวิจัย พบวFา ตัวอยFางมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเรียงลำดับ 3 อันดับแรก ดังน้ี 1) Rethink โดยมีคFาเฉล่ีย 1.99 หมายความ
วFาอยูFในระดับน<อย 2) Reduce โดยมีคFาเฉล่ีย 1.94 หมายความวFาอยูFในระดับน<อย 3) Reuse 
Recycle และ Repair โดยมีคFาเฉล่ียเทFากันคือ 1.92 หมายความวFาอยูFในระดับน<อย และมีพฤติกรรม
ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนรวม มีคFาเฉล่ีย 2.09 หมายความวFาอยูF
ในระดับน<อยหรือเป?นพฤติกรรมท่ีไมFดี 
 
5.2 การอภิปรายผล 

จากการวิจัยเร่ือง“การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO ความรู< ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<อง
กับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคOเพ่ือศึกษา ดังตFอไปน้ี 1) เพ่ือศึกษาการเป£ดรับส่ือเก่ียวกับการ
ดูแลส่ิงแวดล<อม ท่ีมีตFอพฤติกรรมในเร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครผFานส่ือสังคมออนไลนO 2) เพ่ือศึกษาความรู<เก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม ท่ีมีผล
ตFอพฤติกรรมในเร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม ท่ีมีผลตFอพฤติกรรมในเร่ือง
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพ่ือศึกษา
ความสามารถของการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม ความรู< และทัศนคติ  
ในการรFวมกันทำนายแนวโน<มพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  5.2.1 การเป£ดรับส่ือเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม ท่ีมีตFอพฤติกรรมในเร่ืองเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
  จากผลการวิจัยพบวFา การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOเก่ียวกับส่ิงแวดล<อมท่ีเก่ียวข<องกับการ
ดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเรียงลำดับชFองทางการส่ือสารผFานสังคมออนไลนOใน
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ลำดับแรก ได<แกF เฟซบุNก (Facebook) และยูทูบ (Youtube) อาจเป?นเพราะส่ือเฟซบุNก (Facebook) 
และยูทูบ (Youtube) เป?นส่ือสังคมออนไลนOท่ีเข<าถึงงFาย สามารถสFงตFอข<อมูลให<กันได<สะดวก และ
เน้ือหาสFวนใหญFในเฟซบุNก (Facebook) และยูทูบ (Youtube) เป?นการนำเสนอข<อมูลท่ีมีเน้ือหาสาระ
ไมFหนักมาก หรือจะมีการยFอยเน้ือหาให<มีความเข<าใจงFายมากย่ิงข้ึน และถูกนำเสนอในรูปแบบภาพ
และวิดีโอเป?นสFวนใหญF ดังท่ี Becker (1978) ได<กลFาวไว<วFา การเป£ดรับส่ือท่ีแตกตFางกันข้ึนอยูFกับการ
เป£ดรับส่ือตามความสนใจ หรือเป?นการแสวงหาข<อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให<ส่ือเป?นอีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีจะชFวย
ให<บรรลุวัตถุประสงคOท่ีต้ังไว< และสอดคล<องกับงานวิจัยของพิจิตรา มงคลศรีพิพัฒนO (2559) ได<ศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมการเป£ดรับ และความพึงพอใจตFอส่ือประชาสัมพันธOโครงการเท่ียวไทยเทF กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจทFองเท่ียวไทย พบวFา ตัวอยFางมีการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOใน 2 ลำดับแรก 
ได<แกF 1) เฟซบุNก (Facebook) 2) ยูทูบ (Youtube) ซ่ึงเป?นความสัมพันธOในเชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจทFองเท่ียวไทย และการท่ีส่ือทวิตเตอรO (Twitter) เป?นส่ือท่ีมีการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO
เก่ียวกับส่ิงแวดล<อมน<อยท่ีสุด อาจเป?นไปได<วFาด<วยรูปแบบของแพลตฟอรOมของทวิตเตอรO (Twitter) 
เน<นการนำเสนอเน้ือหาในรูปแบบข<อข<อความ อาจทำให<ต<องใช<การตีความมากในการเข<าใจเน้ือหาท่ี
ต<องการส่ือสารและอาจไมFเกิดความนFาสนใจในเน้ือหา 
 ดังน้ันการเลือกใช<ส่ือสังคมออนไลนOเพ่ือให<เกิดการเป£ดรับเน้ือหาเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม
ควรเลือกส่ือเฟซบุNก (Facebook) และยูทูบ (Youtube) อีกท้ังยังต<องนำเสนอเน้ือท่ีสามารถเข<าใจได<
งFาย เน<นรูปแบบการนำเสนอท่ีนFาสนใจไมFวFาจะเป?นภาพหรือคลิปวิดีโอตFางๆ เพ่ือให<สามารถเข<าใจ
เน้ือหาได<งFายและทำให<สามารถจดจำเน้ือให<ได<ดีย่ิงข้ึน 
  5.2.2 ความรู<เก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม ท่ีมีผลตFอพฤติกรรมในเร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียน  
  จากผลการวิจัยพบวFา ความรู<ไมFสามารถรFวมกันทำนายพฤติกรรมการดูแลส่ิงแวดล<อมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีคFาเฉล่ียของความรู<ท้ัง 12 ข<อ รวมอยูFท่ี 8.44 หมายความวFามีความรู<
เก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อมอยูFในระดับดี แตFการท่ีความรู<ไมFสามารถรFวมกันทำนายพฤติกรรมการ
ดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอาจเป?นเพราะยังไมFเกิดเป?นความรู<แบบฝ#งลึก (Tacit 
Knowledge) ดังท่ี ทิพวรรณ หลFอสุวรรณ (2549) ได<กลFาวไว<วFา ความรู<แบบฝ#งลึก เป?นความรู<ท่ีมี
รากฐานมาจากการกระทำ ต<องอาศัยการฝ≥กฝนจนชำนาญ และอาจเป?นเพราะเป?นความรู<ท่ีอยูFใน
ระดับท่ี 1 รู<วFาคืออะไร (Know-what) เป?นความรู<ในเชิงการรับรู< แตFยังไมFไปถึงความรู<ระดับวิธีการท่ี
จะสามารถนำความรู<น้ันมาประยุกตOใช<ในการปฏิบัติ 
  การท่ีตัวอยFางมีความรู<เก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม แตFไมFเกิดพฤติกรรมการดูแลส่ิงแวดล<อม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน อาจเป?นเพราะงานวิจัยน้ีมีการเก็บข<อมูลในชFวงท่ีมีการระบาดของ  
โควิด-19 ท่ีสFงผลให<ประชาชนมีการใช<ทรัพยากรท่ีใช<คร้ังเดียวท้ิง หรือพฤติกรรมตFางๆ ท่ีคำนึงถึง
ส่ิงแวดล<อมน<อยลง เพ่ือปZองกันตนเองจากการติดเช้ือโควิด-19 เชFน การส่ังอาหารจาก Food 
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Delivery ทำให<เกิดขยะพลาสติกท่ีใช<คร้ังเดียวท้ิง ร<านค<าตFางๆ งดรับแก<วหรือกลFองอาหารสFวนตัว 
เป?นต<น 

5.2.3 ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม ท่ีมีผลตFอพฤติกรรมในเร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียน 
จากผลการวิจัยพบวFา ทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุน 

เวียน โดยเรียงลำดับขององคOประกอบของทัศนคติได< ดังน้ี 1) ด<านความรู<ความเข<าใจ (Cognitive)  
มีคFาเฉล่ีย 3.20 อยูFในระดับมาก หมายถึงมีทัศนคติในระดับดี รองลงมา 2) ด<านพฤติกรรม 
(Behavioral) มีคFาเฉล่ีย 2.83 อยูFในระดับมาก หมายถึงมีทัศนคติในระดับดี และลำดับสุดท<าย  
3) ด<านความรู<สึก (Affective) มีคFาเฉล่ีย 2.71 อยูFในระดับมาก หมายถึงมีทัศนคติในระดับดี การท่ี
ทัศนคติสำคัญท่ีสุดอาจเป?นเพราะเกิดองคOประกอบของทัศนคติท้ัง 3 องคOประกอบ ตามแนวคิดของ 
Eagly,A. H., & Chaker, S. (1993) ในระดับมาก ท้ังองคOประกอบด<านความรู< (The Cognitive 
Component) องคOประกอบด<านความรู<สึก (The Affective Component) และองคOประกอบด<าน
พฤติกรรม (The Behavioral Component) จนสFงผลให<เกิดทัศนคติในเชิงบวก และเกิดการเปล่ียน 
แปลงทัศนคติ ดังท่ี Kelman (1967) ได<กลFาวไว<วFาการเปล่ียนแปลงของทัศนคติต<องอาศัย
กระบวนการต้ังแตFการยอมรับ การเลียนแบบ จนเกิดความต<องการท่ีอยากจะเปล่ียนแปลงและการท่ี
ตัวอยFางเกิดพฤติกรรมน้ันเป?นเพราะทัศนคติน้ันถูกเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 

การท่ีทัศนคตินำพฤติกรรมดังท่ี Triandis (1971) ได<กลFาวไว<วFา การท่ีทัศนคติมีความสัมพันธO
กับพฤติกรรม เพราะพฤติกรรมเป?นผลของการแสดงออกของทัศนคติ Kelman (1967) ได<อธิบายไว<
วFา เม่ือทัศนคติเป?นไปในทิศทางเดียวกันแตFหากเกิดข้ึนกับแตFละบุคคลท่ีแตกตFางกันออกไป โดย
สามารถแบFงกระกวนการเปล่ียนแปลงของทัศนคติได<เป?น 3 ประการ ได<แกF 1) การยินยอม 2) การ
เลียนแบบ 3) ความต<องการท่ีอยากจะเปล่ียนซ่ึงเม่ือเกิดพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ันหมายความวFา
บุคคลน้ันมีทัศนคติท่ียอมรับเหนือกวFาอิทธิพลภายในของบุคคลน้ัน หรือต<องเป?นคFานิยมท่ีสอดคล<อง
อยูFเดิม โดยความพอใจข้ึนอยูFกับเน้ือหารายละเอียดของพฤติกรรม ไมFวFาจะเป?นพฤติกรรมระดับใด
จำเป?น ต<องเกิดการเปล่ียนทัศนคติเสมอ ซ่ึงสอดคล<องกับงานวิจัยของอรวรรณ ป£ลันธนOโอวาท (2546) 
กลFาวไว<วFา ทัศนคติท่ีนำไปสูFพฤติกรรมเม่ือทัศนคติมีลักษณะดังตFอไปน้ี 1) เม่ือทัศนคติฝ#งลึกและมี
ความชัดเจน 2) ทัศนคติท่ีมีความเก่ียวข<องกัน 3) ทัศนคติท่ีมีรากฐานทางความรู<สึกและทัศนคติท่ีมี
รากฐานอยูFบนความรู< 4) ทัศนคติตFอเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคล<องกับงานวิจัยของ มาโนช พรหมป#ญโญ 
และ 
ศิริวรรณ เสรีรัตนO (2558) ได<ศึกษาเก่ียวกับ ความย่ังยืนของแหลFงทFองเท่ียว แรงจูงใจและทัศนคติท่ีมี
ผลตFอพฤติกรรมการทFองเท่ียววัดในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จากตัวอยFาง 400 คน พบวFามีทัศนคติ

ตFอพฤติกรรมการทFองเท่ียวในอำเภอพระนครศรีอยุธยา อยูFในระดับมากท่ีสุด โดยมีคFา β = .267 

และงานวิจัยของ ทัตเทพ จันทรเมธีกุล และสมัชชนันทO เอกป#ญญากุล (2565) ได<ศึกษาเก่ียวกับ
อิทธิพลของการเป£ดรับ และทัศนคติตFอแฮชแท็กซีรีสOบนทวิตเตอรOท่ีมีผลตFอพฤติกรรมการรับชมซีรีสO
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ไทยของกลุFม Generation Y และ Z จากตัวอยFาง 400 คน พบวFาทัศนคติทางบวกด<านการเน<น

ข<อความท่ีมีตFอแฮชแท็กซีรีสOไทย และสFงผลให<เกิดพฤติกรรมการเป£ดรับชมซีรีสOบFอยคร้ัง β = .146 
จะเห็นวFาการเกิดพฤติกรรมจำเป?นท่ีจะต<องเกิดทัศนคติในเชิงบวกหรือไปในทิศทางเดียวกับ

กับพฤติกรรมน้ันๆ ดังน้ันการสร<างทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุน 
เวียน เป?นตัวแปรท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะทำให<เกิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน และสามารถนำทัศนคติมาสร<างเป?นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของส่ือตFางๆ 
ท้ังส่ือสังคมออนไลนO หรือส่ือท่ีมีป#จจัยทางสังคม และป#จจัยทางจิตเพ่ือส่ือสารให<ประชาชนเกิด
ทัศนคติในทางบวกตFอการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรฐกิจหมุนเวียน จนพัฒนาเป?นพฤติกรรมการ
ดูแลส่ิงแวดล<อมได<ในท่ีสุด 

5.2.4 การเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดล<อม ความรู< และทัศนคติ ในการ
รFวมกันทำนายแนวโน<มพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  

จากผลการวิจัยพบวFาทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมและการเป£ดรับส่ือสังคม
ออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมสามารถรFวมกันทำนายพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได< และการท่ีความรู<ท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมไมF
สามารถเข<ามารFวมกันทำนายพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนได< เพราะความรู<มีความสัมพันธOไปในทิศทางตรงกันข<าม ดังน้ันการท่ีจะทำให<เกิดพฤติกรรม
เก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ันต<องอาศัยทัศนคติเป?นหลักเน่ืองจาก

มีคFา β = .47 และการท่ีจะทำให<เกิดทัศนคติในทิศทางบวกหรือในทิศทางเดียวกัน ดังท่ี อรวรรณ 
ป£ลันธนOโอวาท (2542) ได<กลFาวไว<วFาการเปล่ียนทัศนคติสามารถแบFงได<เป?น 2 ทิศทาง คือ 1) ทิศทาง
เดียวกัน 2) คนละทาง จึงจำเป?นต<องอาศัยการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล

ส่ิงแวดล<อมเข<ามาเป?นสFวนชFวยเน่ืองจากมีคFา β = .34 ดังท่ี Kelman (1967) ได<กลFาววFา การ
เปล่ียนแปลงของทัศนคติ (Attitude Change) ได<แบFงเป?น 3 ประการ คือ 1) การยินยอม 
(Compliance) คือการยอมเม่ือได<รับอิทธิพลจากบุคคลหรือการผลักดัน 2) การเลียนแบบ 
(Identification) คือการเลียนแบบเม่ือมีส่ิงเร<าหรือส่ิงท่ีเข<ามากระตุ<นจนเกิดการเปล่ียนแปลงหรือโน<ม
น<าว 3) ความต<องการท่ีอยากจะเปล่ียน (Internalization) คือพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือเกิดการ
ยอมรับอิทธิพลท่ีเหนือกวFาหรือตรงกับภายใน ดังน้ันการทำจะทำให<เกิดพฤติกรรมเก่ียวข<องกับการ
ดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได<จึงต<องการเปล่ียนแปลงของทัศนคติท่ีมีความต<องการ
ท่ีอยากจะเปล่ียนเพ่ือเป?นจุดเร่ิมต<นในการเกิดพฤติกรรม 

จึงเห็นวFาการท่ีจะทำนายแนวโน<มพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนได<น้ันต<องอาศัยทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมแตFก็ยังคงต<องใช<การ
เป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมมาเป?นสFวนชFวยเพ่ือให<เกิดทัศนคติในเชิง
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บวกและในทิศทางเดียวกันกับการเกิดพฤติกรรม แตFก็ยังสามารถสร<างทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมในเชิงบวกได<ด<วยตัวแปรอ่ืนๆ ท้ังตัวแปรป#จจัยทางสังคมและตัวแปรป#จจัยทางจิต 
 
5.3 ขPอเสนอแนะจากการวิจัย 
  การวิจัยเร่ืองการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO ความรู< ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการ
ดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู<วิจัยได<มีข<อเสนอแนะในการวิจัย ดังตFอไปน้ี 
  5.3.1 จากผลการวิจัย พบวFา ตัวอยFางมีการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวข<องกับ
ส่ิงแวดล<อมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนผFานชFองทางของเฟซบุNก 
(Facebook) และยูทูบ (Youtube) มากท่ีสุด ผู<ท่ีเก่ียวข<องจึงควรนำเสนอเน้ือหา ขFาวสารท่ีสามารถ
ทำความเข<าใจได<งFายและนำเสนอรูปแบบของส่ือให<มีความเหมาะสมในแตFละชFองทาง เน<นการทำส่ือท่ี
มีสาระควบคูFไปกับความบันเทิง ไมFนำเสนอให<รูปแบบของเน้ือหาท่ีหนักจนเกินไป ไมFควรใช<การส่ือสาร
ประเภทตัวอักษรเพราะต<องอาศัยการตีความและทำความเข<าใจของแตFละบุคคล 
  5.3.2 งานวิจัยในคร้ังน้ีความรู<ไมFสามารถรFวมกันทำนายพฤติกรรมการดูแลส่ิงแวดล<อมตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงจะต<องทำให<เกิดความรู<ความเข<าใจจนสามารถนำความรู<มาประยุกตOใช<ได<
ในการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และการศึกษาในคร้ังน้ีอยูFในสถานการณOโควิด-19 
อาจสFงผลให<คนตัวอยFางไมFเกิดพฤติกรรมเน่ืองจากต<องใช<ทรัพยากรตFางๆ แบบคร้ังเดียวเพ่ือปZองกัน
ตนเองจากโควิด-19 ในการวิจัยคร้ังตFอไปจึงควรทำหลังจากสถานการณOโควิด-19 เบาบางลง   
  5.3.3 จากผลการวิจัย พบวFา ทัศนคติท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมีทัศนคติเชิงบวก และเป?นตัวแปรท่ีสำคัญท่ีสุดในการศึกษาคร้ังน้ี จึงควรเพ่ิมทัศนคติในเชิง
บวกให<เพ่ิมข้ึนกับประชาชน เพ่ือให<เกิดพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อม แตFการสร<าง 
ทัศนคติในเชิงบวกอาจต<องอาศัยตัวแปรการสร<างทัศนคติในรูปแบบอ่ืน เชFน การสร<างทัศนคติด<วยการ
สร<างประสบการณOรFวมเพ่ือให<เกิดความรู<สึก จนเกิดเป?นทัศนคติ 
  5.3.4 จากผลการวิจัย พบวFา ตัวอยFางมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเรียงลำดับ 3 อันดับแรก คือ Rethink รองมาคือ Reduce และลำดับสุดท<าย
ได<แกF Reuse Recycle Repair มีคFาเฉล่ียท่ีเทFากัน ซ่ึงท้ัง 5R มีคFาเฉล่ียท่ีอยูFในระดับน<อยหรือมี
หมายความวFาตัวอยFางมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีไมF
ดี ซ่ึงอาจมีผลมาจากป#จจัยแวดล<อมอยFางโควิด-19 ดังน้ันการนำงานวิจัยไปใช<ควรอยFางอิงกับ
สถานการณOหรือความจำเป?นท่ีมีความคล<ายคลึงกันกับสถานการณOโควิด-19 ท่ีประชาชนมีความ
จำเป?นท่ีจะไมFสามารถใช<ทรัพยากรซ้ำได<เพ่ือปZองกันตนเอง 
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5.4 ขPอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต 
 การวิจัยเร่ืองการเป£ดรับส่ือสังคมออนไลนO ความรู< ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการ

ดูแลส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู<วิจัยมีข<อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต  
  5.4.1 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป?นการวิจัยเชิงปริมาณ ด<วยวิธีการใช<แบบสอบถามออนไลนOในการ
เก็บรวบรวมข<อมูล ดังน้ันข<อมูลจึงไมFมีความละเอียดมากพอ ควรท่ีจะศึกษาเชิงลึกเพ่ิมเติมด<วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เชFน การสัมภาษณOเชิงลึก (In-depth Interview) หรือการสนทนาแบบกลุFม (Focus 
Group) 
  5.4.2 การศึกษาคร้ังน้ีเป?นการศึกษาตัวอยFางท่ีอยูFในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเทFาน้ัน ดังน้ัน
ในการทำวิจัยในคร้ังตFอไป ควรทำศึกษาตัวอยFางท้ังประเทศ เพ่ือให<ทราบถึงพฤติกรรมการดูแล
ส่ิงแวดล<อมของตัวอยFางท้ังประเทศวFามีความแตกตFางกันหรือไมF 
  5.4.3 แนะนำให<เก็บข<อมูลของส่ือสังคมออนไลนOควบคูFกับการเป£ดรับส่ือท่ีเก่ียวข<องกับการ
ดูแลส่ิงแวดล<อมในด<านอ่ืนๆ ท้ังป#จจัยทางสังคม เชFน ครอบครัว โรงเรียน การใช<ผู<นำท่ีมีความสามารถ
ในการส่ือสาร (Opinion Leader) และป#จจัยทางจิตตัวอ่ืนๆ เชFน การสร<างแรงจูงใจ เพ่ือทำให<เกิด
ทัศนคติเชิงบวกท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อม 
 5.4.4 ในการศึกษาคร้ังน้ีความรู<ไมFสามารถรFวมกันทำนายพฤติกรรมท่ีเก่ียวข<องกับการดูแล
ส่ิงแวดล<อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได< อาจเป?นเพราะป#จจัยแวดล<อมอยFางโควิด-19 ดังน้ันใน
การศึกษาคร้ังตFอไปควรเลือกชFวงเวลาท่ีเหมาะสม ปราศจากโรคระบาดตFางๆ 
  5.4.5 ในการศึกษาคร้ังตFอไปแนะนำให<เก็บข<อมูลของส่ือสังคมออนไลนOควบคูFกับการเป£ดรับ
ส่ือท่ีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อมในด<านอ่ืนๆ ท้ังป#จจัยทางสังคม เชFน ครอบครัว โรงเรียน การใช<
ผู<นำท่ีมีความสามารถในการส่ือสาร (Opinion Leader) และป#จจัยทางจิตตัวอ่ืนๆ เชFน การสร<าง
แรงจูงใจ เพ่ือทำให<เกิดทัศนคติท่ีดีเก่ียวข<องกับการดูแลส่ิงแวดล<อม 

5.4.6 พฤติกรรมท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเป?นพฤติกรรม 5R ประกอบไปด<วย Rethink Reduce 
Reuse Recycle และRepair สำหรับงานวิจัยในอนาคตควรประเมินให<ตรงกับนวัตกรรมหรือส่ิงท่ี
ประชาชนจะปฏิบัติได< จะต<องเพ่ิมเป?น 8R หรือไมF เชFน เพ่ิม Refuse Regift Recover เพ่ือให<
สอดคล<องกับนวัตกรรมในท่ีประชาชนจะสามารถปฏิบัติได<ในอนาคต 
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แบบสอบถาม 
 

คำช้ีแจง: แบบสอบถามชุดน้ีประกอบด3วย 6 ส7วนดังน้ี 
 ส6วนท่ี 1 คำถามสำหรับคัดกรองผู3ตอบแบบสอบถาม 
 ส6วนท่ี 2 ลักษณะทางประชากร 
 ส6วนท่ี 3 คำถามเก่ียวกับการเปFดรับส่ือสังคมออนไลนIท่ีเก่ียวข3องกับการดูแลส่ิงแวดล3อมตาม    
  หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ส6วนท่ี 4 คำถามเก่ียวกับการวัดความรู3ท่ีเก่ียวข3องกับการดูแลส่ิงแวดล3อมตามหลักเศรษฐกิจ 
หมุนเวียน 
ส6วนท่ี 5 คำถามเก่ียวกับการวัดทัศนคติท่ีเก่ียวข3องกับการดูแลส่ิงแวดล3อมตามหลักเศรษฐกิจ 
หมุนเวียน 
ส6วนท่ี 6 คำถามเก่ียวกับการวัดพฤติกรรมท่ีเก่ียวข3องกับการดูแลส่ิงแวดล3อมตามหลัก 
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

 
ส6วนท่ี  1 คำถามสำหรับคัดกรองผูDตอบแบบสอบถาม 

คำช้ีแจง โปรดทำเคร่ืองหมาย / ลงใน � ท่ีตรงกับข3อมูลท่ีเปTนจริงของท7าน (โปรดเลือกเพียง 1 

ตัวเลือก) 

 
1. คุณรู3จักวิธีการดูแลส่ิงแวดล3อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือ 5R: 
Reduce, Reuse, Rethink, Recycle, Repair หรือไม7 
� รู3จัก  

� ไม7รู3จัก (จบแบบสอบถาม) 

 
2. ท7านอาศัยอยู7ในกรุงเทพมหานครหรือไม7 
� ใช7 (ข3ามไปให3กรอกว7าอยู7เขตใดในกรุงเทพมหานคร) 
� ไม7ใช7 (ข3ามไปให3กรอกว7าอยู7จังหวัดใด) 
 

2.1 ท7านอาศัยอยู7เขตพ้ืนท่ีใดในกรุงเทพมหานคร 

__________ 

 



 

 

99 

2.2 ท7านอาศัยอยู7จังหวัดใด 

__________ 

 

ส6วนท่ี  2 ลักษณะทางประชากร 

คำช้ีแจง โปรดทำเคร่ืองหมาย / ลงใน � ท่ีตรงกับข3อมูลท่ีเปTนจริงของท7าน (โปรดเลือกเพียง 1 

ตัวเลือก) 

 
1. เพศ 
� ชาย   � หญิง   � LGBTQ+ 

 
2. อายุ 
� ต่ำกว7า 18 ป{  � 18-25 ป{  � 26-35 ป{  

� 36-45ป{    � 46-60 ป{  � 61 ป{ข้ึนไป 

 
3. ระดับการศึกษา 
� 1. จบการศึกษาน3อยกว7าปริญญาตรี 

� 2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท7า 

� 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

� 4. จบการศึกษาสูงกว7าระดับปริญญาตรี 

 
4. อาชีพ 
� 1. นักเรียน นักศึกษา 

� 2. ข3าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

� 3. พนักงานบริษัทเอกชน 

� 4. รับจ3างอิสระ (Freelance) 

� 5. ค3าขาย/ธุรกิจส7วนตัว 

� 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ _________ 

 
5.รายได3โดยเฉล่ียต7อเดือน 
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� 1. น3อยกว7า 9,000 บาท 

� 2. 9,000 – 15,000 บาท 

� 3. 15,001 – 30,000 บาท 

� 4. 30,001 – 70,000 บาท 

� 5. 70,001 – 100,000 บาท 

� 6 .มากกว7า 100,000 บาท 

 

ส6วนท่ี 3 ท6านเปLดรับส่ือสังคมออนไลนOเก่ียวขDองกับการดูแลส่ิงแวดลDอมในรูปแบบต6อไปน้ี 

ในระดับใด 

ลักษณะของแบบสอบถามเปTนแบบมาตราส7วนประมาณค7า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรIท 

(Likert) มีตัวเลือก 5 ระดับ ซ่ึงแต7ละข3อมีเกณฑIการให3คะแนนตรงกับความคิดเห็น ดังน้ี 

  4 หมายถึง มีการเปFดรับส่ือในระดับมากท่ีสุด 

  3 หมายถึง มีการเปFดรับส่ือในระดับมาก    

   2 หมายถึง มีการเปFดรับส่ือในระดับน3อย 

1 หมายถึง มีการเปFดรับส่ือในระดับน3อยท่ีสุด 

  0 หมายถึง ไม7มีการเปFดรับส่ือเลย 

 

การเปLดรับส่ือสังคมออนไลนOท่ีเก่ียวขDองกับ
การดูแลส่ิงแวดลDอมตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

บ6อย
ท่ีสุด 
(4) 

บ6อย 
 

(3) 

นDอย 
 

(2) 

นDอย
ท่ีสุด 
(1) 

ไม6เปLด
เลย 
(0) 

1. เฟซบุçก (Facebook)      
2. ทวิตเตอรI (Twitter)      

3. อินสตาแกรม (Instagram)      
4. ยูทูบ (Youtube)       

5. ต๊ิกต็อก (Tiktok)      
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ส6วนท่ี 4 คำถามเก่ียวกับการวัดความรูDท่ีเก่ียวขDองกับการดูแลส่ิงแวดลDอมตามหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 

คำช้ีแจง ลักษณะของแบบสอบถามเปTนการตอบคำถามแบบถูกหรือผิด โปรดทำเคร่ืองหมาย / ลงใน 

ช7องท่ีท7านคิดว7าถูกต3อง 

 

ความรูDท่ีเก่ียวขDองกับการดูแลส่ิงแวดลDอมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ถูก 
(1) 

ผิด 
(0) 

1. วิธีการดูแลส่ิงแวดล3อม คือ การใช3ทรัพยากรคร้ังเดียวแล3วท้ิง เพ่ือความปลอดภัยใน
สุขอนามัย  

  

2. วิธีการดูแลส่ิงแวดล3อมมุ7งเน3นในการใช3ทรัพยากรให3เกิดประโยชนIสูงสุด   
3. วิธีการดูแลส่ิงแวดล3อมช7วยลดปริมาณการปล7อยกçาซเรือนกระจก   

4. การดูแลส่ิงแวดล3อมเปTนสาเหตุท่ีก7อให3เกิดมลพิษต7อธรรมชาติ   
5. หลักการของการดูแลส่ิงแวดล3อมเปTนการเลือกใช3ทรัพยากรในทิศทางเดียว   

6. วิธีการดูแลส่ิงแวดล3อมเน3นการออกแบบท่ีย่ังยืน บำรุงรักษาซ7อมแซม นำกลับมาใช3
ใหม7 และการใช3ซ้ำ 

  

7. ข3อดีของการดูแลส่ิงแวดล3อมคือ ลดค7าใช3จ7ายและเพ่ิมรายได3ให3กับครอบครัว    

8. Reduce คือการเลือกท่ีจะใช3ทรัพยากร ตามความต3องการของตนเอง   
9. การ Recycle อย7างเดียวเพียงพอต7อการทำกิจกรรมการดูแลส่ิงแวดล3อม   

10. การดูแลส่ิงแวดล3อมเปTนเร่ืองท่ีต3องทำเฉพาะหน7วยงาน ประชาชนท่ัวไปไม7สามารถ
ทำได3 

  

11. การดูแลส่ิงแวดล3อมเปTนเร่ืองท่ีทุกวัยสามารถทำร7วมกันได3   

12. การใช3ทรัพยากรอย7างประหยัดและคุ3มค7าเปTนหลักสำคัญในการดูแลส่ิงแวดล3อม   
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ส6วนท่ี 5 คำถามเก่ียวกับการวัดทัศนคติท่ีเก่ียวขDองกับการดูแลส่ิงแวดลDอมตามหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 

ลักษณะของแบบสอบถามเปTนแบบมาตราส7วนประมาณค7า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรIท 

(Likert) มีตัวเลือก 4 ระดับ ซ่ึงแต7ละข3อมีเกณฑIการให3คะแนนตรงกับความคิดเห็น ดังน้ี 

  4 หมายถึง มีทัศนคติในระดับมากท่ีสุด 

  3 หมายถึง มีทัศนคติในระดับมาก     

   2 หมายถึง มีทัศนคติในระดับน3อย 

  1 หมายถึง มีทัศนคติในระดับน3อยท่ีสุด 

 

ทัศนคติท่ีเก่ียวขDองกับการดูแลส่ิงแวดลDอม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

จริงท่ีสุด 
(4) 

จริง 
(3) 

ไม6จริง 
(2) 

ไม6จริงเลย 
(1) 

1. ท7านคิดว7าวิธีการดูแลส่ิงแวดล3อมสามารถ
ช7วยแก3ปîญหาส่ิงแวดล3อมให3กับโลกได3 

    

2. ท7านคิดว7าการดูแลส่ิงแวดล3อมช7วยให3มี
ทรัพยากรใช3ได3อย7างย่ังยืน 

    

3. ท7านคิดว7าวิธีการดูแลส่ิงแวดล3อมเปTนการ
ใช3ทรัพยากรให3เกิดประโยชนIสูงสุด 

    

4. ท7านคิดว7าวิธีการดูแลส่ิงแวดล3อมสามารถ
ลดปริมาณกçาซเรือนกระจกสู7ช้ันบรรยากาศ
โลกได3 

    

5. ท7านรู3สึกว7าการดูแลส่ิงแวดล3อมเปTนส่ิงท่ี
น7าเบ่ือในปîจจุบัน 

    

6. ท7านรู3สึกว7าวิธีการดูแลส่ิงแวดล3อมเปTนส่ิง
ท่ีทำได3สะดวก 

    

7. ท7านรู3สึกสบายใจทุกคร้ังท่ีได3ทำกิจกรรม
ดูแลส่ิงแวดล3อมในชีวิตประจำวัน 
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ทัศนคติท่ีเก่ียวขDองกับการดูแลส่ิงแวดลDอม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

จริงท่ีสุด 
(4) 

จริง 
(3) 

ไม6จริง 
(2) 

ไม6จริงเลย 
(1) 

8. ท7านรู3สึกว7าการทำกิจกรรมดูแล
ส่ิงแวดล3อมเปTนเร่ืองท่ียุ7งยากในชีวิต 
ประจำวัน 

    

9. ท7านแนะนำเพ่ือนให3รู3จักวิธีการดูแล
ส่ิงแวดล3อม 

    

10. ท7านเลือกซ้ือสินค3าในชีวิตประจำวันท่ี
เปTนมิตรกับส่ิงแวดล3อม 

    

11. ท7านเปTนผู3นำกระแสการใช3ของท่ีเปTน
มิตรกับส่ิงแวดล3อมให3กับเพ่ือนๆ 

    

12. ท7านเข3าร7วมกิจกรรมท่ีส7งเสริมการดูแล
ส่ิงแวดล3อม เช7นเก็บขยะริมทะเล 
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ส6วนท่ี 6 คำถามเก่ียวกับการวัดพฤติกรรมท่ีเก่ียวขDองกับการดูแลส่ิงแวดลDอมตามหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 

ลักษณะของแบบสอบถามเปTนแบบมาตราส7วนประมาณค7า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรIท 

(Likert) มีตัวเลือก 4 ระดับ ซ่ึงแต7ละข3อมีเกณฑIการให3คะแนนตรงกับความคิดเห็น ดังน้ี 

  4 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด 

3 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับมาก     

  2 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับน3อย 

  1 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับน3อยท่ีสุด 

 

พฤติกรรมท่ีเก่ียวขDองกับการดูแลส่ิงแวดลDอม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (5R) 

จริงท่ีสุด 
(3) 

จริง 
(2) 

ไม6จริง 
(1) 

ไม6จริงเลย 
(0) 

1. ท7านปฏิเสธการใช3ถุงพลาสติกเม่ือซ้ือสินค3า
จากร3านค3า  

    

2. ท7านปFดไฟ ถอดปล๊ักเคร่ืองใช3ไฟฟñาเม่ือไม7 
ใช3งาน 

    

3. ท7านพกแก3วส7วนตัวไปซ้ือกาแฟ     
4. ท7านเลือกเดินทางไปทำงานด3วนรถ
สาธารณะ 

    

5.ท7านใช3กระดาษ 2 หน3าในการจดหรือ 
พิมพIงาน 

    

6. ท7านทำของ D.I.Y. จากส่ิงของท่ีมีอยู7เปTน
ของใช3หรือของขวัญ 

    

7. ท7านปลูกต3นไม3ในขวดพลาสติกใช3แล3วแทน
กระถางพลาสติก 

    

8. ท7านนำเส้ือผ3าเก7าๆ มาเปTนผ3าเช็ดมือหรือ 
ผ3าถูพ้ืน 

    

9. ท7านใช3เวลาคิดถึงผลกระทบต7อส่ิงแวดล3อม
ในการเลือกซ้ือเส้ือผ3าช้ินใหม7 
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พฤติกรรมท่ีเก่ียวขDองกับการดูแลส่ิงแวดลDอม
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (5R) 

จริงท่ีสุด 
(3) 

จริง 
(2) 

ไม6จริง 
(1) 

ไม6จริงเลย 
(0) 

10. เม่ืออุปกรณIเคร่ืองใช3ไฟฟñาของท7านชำรุด
ท7านเลือกท่ีจะส7งซ7อมก7อนซ้ือใหม7 

    

11. ท7านเลือกซ้ือผลิตภัณฑIท่ีเปTนมิตรกับ
ส่ิงแวดล3อม 

    

12. ท7านคำนวณปริมาณอาหารก7อนส่ังให3พอดี
กับความต3องการ ไม7เหลือ ไม7ขาด 

    

13. ท7านคัดแยกขยะแต7ละประเภทเปTนประจำ      

14. ท7านแยกขวดน้ำพลาสติกไปขาย เพ่ือสร3าง
รายได3เพ่ิม 

    

15. ท7านคัดแยกขยะแต7ละประเภทภายในบ3าน     
16. ท7านรวบรวมขยะแต7ละประเภทไปท้ิงตาม
จุดรับแยกขยะต7างๆ 

    

17. ท7านซ7อมแซมเคร่ืองใช3ไฟฟñาเม่ือเกิดการ
ชำรุดเสียหายมากกว7าการซ้ือใหม7 

    

18. ท7านเย็บซ7อมเส้ือผ3าหรือรองเท3าเองเม่ือ
เกิดการชำรุด 

    

19. ท7านส7งซ7อมคอมพิวเตอรIหรืออุปกรณI
คอมพิวเตอรIเม่ือเกิดปîญหา มากกว7าซ้ือใหม7 

    

20. ท7านดูแลของใช3และอุปกรณIการทำงาน
ของตัวเองให3มีความพร3อมในการใช3งานเสมอ 

    

 

** ขอขอบคุณผู3ตอบแบบสอบถามทุกท7าน ** 
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