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บทคัดยอ

งานวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค 1.เพือ่ เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารเกีย่ วกับการจัดการปญหาขยะทะเลของประชากร 2.เพือ่ เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะของประชากร
กับความตระหนักรูเ กีย่ วกับปญหาขยะทะเลของประชากร 3.เพือ่ เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะของประชากร
กับการมีสว นรวมในการจัดการปญหาขยะทะเลของประชากร 4.เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
เกีย่ วกับปญหาขยะทะเลกับความตระหนักรูเ กีย่ วกับปญหาขยะทะเล 5.เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปด
รับขาวสารเกีย่ วกับปญหาขยะทะเลกับการมีสว นรวมในการจัดการปญหาขยะทะเล 6. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางการ
ตระหนักรูเ กีย่ วกับ ปญหาขยะทะเลกับการมีสว นรวมในการจัดการปญหาขยะทะเลจากกลุม ตัวอยางเชิงปริมาณทีใ่ ชในการ
วิจยั คือ ประชากรทีอ่ าศัยอยูใ นอําเภอเกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ
Independent Sample T-test, (One-Way ANOVA) F-test และ Correlation Analysis
ผลการวิจยั พบวาลักษณะทางประชากรดานเพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลีย่ ตอเดือน ทีแ่ ตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารเกีย่ วกับการจัดการปญหาขยะทะเลแตกตางกัน สวนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลีย่ ตอ
เดือน ทีแ่ ตกตางกัน มีผลตอความตระหนักรูเ กีย่ วกับการจัดการปญหาขยะทะเลแตกตางกัน และเพศ ระดับการศึกษา และ
รายไดเฉลีย่ ตอเดือน ทีแ่ ตกตางกัน สงผลตอการมีสว นรวมในการจัดการปญหาขยะทะเลแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สําหรับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกีย่ วกับปญหาขยะทะเลของประชากรกับความตระหนักรูเ กีย่ วกับ
ปญหาขยะทะเล มีความสัมพันธกนั เชิงบวก อยูใ นระดับสูง (r=0.455) สวนความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับการมี
สวนรวมในการจัดการปญหาขยะทะเลของประชากร ทีม่ คี วามสัมพันธเชิงบวก อยูใ นระดับสูง (r=0.534) และ ความสัมพันธระหวางความ
ตระหนักรูเ กีย่ วกับปญหาขยะทะเลกับการมีสว นรวมในการจัดการปญหาขยะทะเล มีความสัมพันธเชิงบวกอยูใ นระดับสูง (r=0.723)
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ABSTRACT

The objectives of this research are 1). To compare the difference between the demographic
characteristics and the media exposure behaviors on marine debris problems. 2). To compare the
difference between demographic characteristics and the awareness of marine debris problems. 3). To
compare the difference between demographic characteristics and the participation in marine debris
management. 4). To study the relationship between the media exposure behaviors and the awareness
of marine debris problems. 5). To study the relationship between the media exposure behaviors and
the participation in marine debris management. 6). To study the relationship between the awareness
of marine debris problem and the participation in marine debris management. The sample group
were 400 peoples who live in Koh Si Chang District. The questionnaires were used as a tool to collect
data. The data were analyzed by using the Independent Samples T-Test, (One-Way ANOVA), F-test,
and Correlation Analysis statistical methods.
Research results is the different demographic characteristics are: sex, education level, and average
monthly income. 1. Have the behavior of exposure to information about the management of marine
debris is different. 2. There are different perceptions about the management of marine debris. 3. The
participation in the management of marine debris was signiﬁcantly different at the 0.05 level.
The correlation analysis found that Relationship between information exposure behavior about
the problem of marine debris in the population with awareness about the problem of marine debris
has a positive correlation and level (r=0.455). Relationship between information exposure behavior
about the problem of marine debris in the population. With participation in the management of the
marine debris problem of the population has a positive correlation and level (r=0.534). Relationship
between awareness on marine debris and participation in marine debris management. There is a
positive correlation and level (r=0.723)
Keywords: marine debris, Media exposure, Awareness, Management

บทนํา

ขยะทะเลเปนหนึ่งปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญระดับ
โลก เปนปญหาวิกฤตขามพรมแดน เนื่องจากขยะทะเล
สามารถเคลื่อนยายไดโดยอาศัยกระแสนํ้าในมหาสมุทร
ทํ า ให อ งค ก รระหว า งประเทศทั่ ว โลกต า งร ว มกั น หา
มาตรการและความรวมมือเพื่อลดขยะในทะเลอยางเรง
ดวน เพื่อปองกันผลกระทบที่รายแรงตอสภาพแวดลอม
ทางทะเล

ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับใหเปนประเทศที่มี
ปริมาณขยะพลาสติกรั่วไหลลงสูทะเลมากทีส่ ุดเปนอันดับ
ที่ 6 ของโลก ประกอบกับในขณะนี้ปญหาขยะทะเลใน
ประเทศไทยกลายเปนปญหาที่มีแนวโนมวากําลังรุนแรง
เพิม่ มากขึ้น เห็นไดจากขาวการตายของพะยูนมาเรียม ขาว
เจอเศษพลาสติกในกระเพาะปลาทู เหตุการณน้ไี ดกระตุน
ใหคนไทยตระหนักถึงปญหาขยะในทะเลมากขึ้นและรวม
กั น หาแนวทางการแก ไ ขอยา งจริ ง จั ง มากขึ้น (ชั ย ยศ
ยงคเจริญชัย. 2562)
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จากงานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษา พฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสาร ความตระหนักรูและการมีสวนรวมในการจัดการ
ปญหาขยะทะเลในอําเภอเกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี ถือไดวา
เปนประเด็นทีป่ ระชาชนและโลกใหความสําคัญ ในขณะที่
หนวยงานในภาครัฐก็ตอ งการเผยแพรขอ มูลขาวสารในการ
สรางความรู เพือ่ ใหประชากรในเกาะไดเห็นถึงความสําคัญ
ของการจัดการปญหาขยะและในทายที่สุด คือ เกิดการมี
สวนรวมในการจัดการปญหาขยะทะเล ดวยเหตุนผ้ี วู ิจยั จึง
ทําการศึกษาเพือ่ ใหทราบถึงพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
ความตระหนักรูและการมีสวนรวมในการจัดการปญหา
ขยะทะเลในอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งงานวิจัยชิ้น
นี้เปนเรื่องที่ยังใหม ยังขาดขอมูลงานวิจัยตาง ๆ ที่จะมา
สนับสนุนงานวิจยั ชิ้นนี้ ผลงานวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชน
ตอการศึกษาพฤติกรรมการรับขาวสาร ความตระหนักรู
และการมีสวนรวมของประชากรตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะ
ทางประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
ป ญหาขยะทะเลของประชากรในเขตอําเภอเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะ
ของประชากรกับความตระหนักรูเ กีย่ วกับปญหาขยะทะเล
ของประชากรในเขตอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะ
ของประชากรกับการมีสวนรวมในการจัดการปญหาขยะ
ทะเลของประชาชนในเขตอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหาขยะทะเลกับความตระหนัก
รูเกี่ยวกับปญหาขยะทะเล
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหาขยะทะเลกับการมีสว นรวม
ในการจัดการปญหาขยะทะเล
6. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางการตระหนักรูเ กีย่ วกับ
ปญหาขยะทะเลกับการมีสว นรวมในการจัดการปญหาขยะทะเล

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มุงเนนการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรม
การเปดรับขาวสาร ความตระหนักรูและการมีสว นรวมใน
การจัดการปญหาขยะทะเลในอําเภอเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุร”ี โดยกําหนดขอบเขตในการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตพื้นที่ กํานหนดพื้นที่ในอําเภอเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี
2. ขอบเขตดานประชากร กําหนดประชากรใน
อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรทั้ง
เพศชาย และเพศหญิงที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี
การกําหนดกลุมตัวอยาง
ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยูใ นเขต
อําเภอเกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี ผูวิจยั ไดทาํ การกําหนดกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาจากประชากร จํานวน 400 คน
โดยใช วิ ธี ก ารสุ  ม กลุ  ม ตั ว อย า งแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sample) เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลไดตรงกับ
กลุมเปาหมาย

การเก็บรวบรวมขอมูล

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การวิจัยครั้งนี้ ใช
วิธีการเก็บกลุมตัวอยางผานสื่อออนไลน โดยใชโปรแกรม
Google docs ในการเก็ บ กลุ ม ตั ว อยา งโดยส ง ลิ ง ค
แบบสอบถามไปที่ยั ง สื่ อ ออนไลนข องกลุ  มเป า หมาย
จํานวน 400 คน เพื่อทีจ่ ะไดเก็บกลุมตัวอยางใหไดตรงกับ
กลุมเปาหมาย
2. ขอมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ศึกษาขอมูล
จากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจัยและสราง
เครื่องมือวิจัยใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ในการ
วิเคราะหโดยใชสถิติดังนี้
1. วิเคราะหขอ มูลปจจัยดานลักษณะทางประชากร
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอ เดือนของ
กลุม ตัวอยางดวยสถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ และรอยละ
2. วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเปดรับรูขาวสาร
ความตระหนักรูและการมีสวนรวมในการจัดการปญหา
ขยะทะเล ดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สถิตวิ เิ คราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistical
Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากร แตกตางกัน
กับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกีย่ วกับการจัดการปญหา
ขยะทะเล โดยใช Independent Sample T-test และ
การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
Anova) F-test และการเปรียบเชิงซอนดวย L.S.D
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรแตกตางกัน
กับการตระหนักรูเ กี่ยวกับการจัดการปญหาขยะทะเล โดย
ใช Independent sample T-test และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) F-test และ
การเปรียบเชิงซอนดวย L.S.D
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรแตกตางกัน
กับการมีสวนรวมในการจัดการปญหาขยะทะเล โดยใช
Independent Sample T-test และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) F-test และการ
เปรียบเชิงซอนดวย L.S.D
สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารมีความ
สัมพันธกับการตระหนักรูเกี่ยวกับการจัดการปญหาขยะ
ทะเล โดยใชสถิตกิ ารวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
2 ตัวแปร (Pearson’s Correlation Coefﬁcient) เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
กับการตระหนักรูเกี่ยวกับการจัดการปญหาขยะทะเลของ
ประชากรในอําเภอเกาะสีชงั

สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร มี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการปญหาขยะ
ทะเล โดยใชสถิติการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวาง
ตัวแปร 2 ตัวแปร (Pearson’s Correlation Coefﬁcient)
เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารกับการมีสวนรวมเกี่ยวกับการจัดการปญหาขยะ
ทะเล
สมมติฐานที่ 6 ความตระหนักรูเกี่ยวกับการจัดการ
ปญหาขยะทะเล โดยใชสถิติการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร (Pearson’s Correlation
Coefﬁcient) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความ
ตระหนักรูกบั การมีสว นรวมเกีย่ วกับการจัดการปญหาขยะ
ทะเล

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน
อาศัยอยูใ นเขตอําเภอเกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี เปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง โดยเพศชาย จํานวน 203 คน คิดเปน
รอยละ 50.75 รองมาลงเปนเพศหญิง จํานวน 197 คน
คิดเปนรอยละ 49.25 มีชวงอายุระหวาง 26-35 ป มาก
ที่สุด จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.75 มีการศึกษา
ในระดับระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 117 คน
คิดเปนรอยละ 29.25 ประกอบอาชีพ ขาราชการ/พนักงาน
มากที่สุด จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.00 และกลุม
ตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000 บาท
มากที่สุด จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35.00
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1
1. เพศทีแ่ ตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับปญหาขยะทะเล ดานสื่อโดยรวม แตกตางกัน
พบวา Sig. (2-tailed) ของพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับปญหาขยะทะเล ดานสื่อโดยรวม เทากับ 0.000
นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 แสดงวา เพศที่แตกตางกัน
กับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหาขยะทะเล
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ดานสื่อโดยรวม แตกตางกันโดยเพศชายมีคาเฉลี่ยที่มาก
กวาเพศหญิงคือ 4.37 ในขณะที่ เพศหญิงมีคา เฉลี่ยที่ 4.39
2. ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหาขยะทะเล ดานสื่อโดยรวม
แตกตางกัน พบวา Sig. ของพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับปญหาขยะทะเล ดานสื่อโดยรวม เทากับ 0.000
นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
H0 ยอมรับสมมติ ฐาน H1 แสดงว า ระดับการศึกษาที่
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกีย่ วกับปญหา
ขยะทะเล ดานสื่อโดยรวม แตกตางกัน
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู พบวา
ผูที่มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาประถมศึกษา มีพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหาขยะทะเล ดานสื่อโดย
รวม มากกว า ผู  ที่ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษา
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ระดับอนุปริญญา/ปวส. ระดับ
ปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท-เอก ในขณะที่ผูที่มีการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ระดับอนุปริญญา/ปวส.
มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหาขยะทะเล
ด า นสื่ อ โดยรวม มากกว า ผู  ที่ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี
3. รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหาขยะทะเล ดานสื่อโดยรวม
แตกตางกัน พบวา Sig. ของพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับปญหาขยะทะเล ดานสื่อโดยรวม เทากับ 0.000
นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
H0 ยอมรับ สมมติฐาน H1 แสดงวา รายไดตอเดือนที่
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกีย่ วกับปญหา
ขยะทะเล ดานสื่อโดยรวม แตกตางกัน
เมื่อจําแนกตามรายไดตอเดือนเปนรายคู พบวา ผูท่ี
มีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท จะมีพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหาขยะทะเล ดานสื่อโดย
รวม นอยกวา ผูที่มีรายไดตอเดือน 10,000-40,000 บาท
ในขณะที่ผูที่มีรายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท จะมี
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหาขยะทะเล
ด านสื่ อ โดยรวม มากกวา ผูที่ มีรายไดตอ เดือ นตั้งแต

20,001-30,000 บาทตอเดือ น ในขณะที่ผูที่มีรายได
ตอเดือน 20,001-30,000 บาท จะมีพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารเกีย่ วกับปญหาขยะทะเล ดานสื่อโดยรวม นอยกวา
ผูที่มีรายไดตอเดือนตั้งแต 30,001-40,000 บาทตอเดือน
สมมติฐานที่ 2
1. อายุที่แตกตางกัน มีความตระหนักรูเกี่ยวกับ
ปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม แตกตางกัน พบวา Sig. ของ
ความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม
เทากับ 0.000 นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 แสดงวา อายุ
ที่แตกตางกัน มีความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาขยะทะเล
ดานชุมชน แตกตางกัน
เมื่อจําแนกตามอายุเปนรายคู พบวา ผูที่มีอายุ 1525 ป มีความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาขยะทะเล โดย
ภาพรวม มากกวา ผูที่มีอายุตั้งแต 26 – 55 ป
2. ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความตระหนักรู
เกี่ยวกับปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม แตกตางกัน พบวา
Sig. ของความตระหนักรูเ กีย่ วกับปญหาขยะทะเล โดยภาพ
รวม เทากับ 0.002 นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 แสดงวา
ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความตระหนักรูเกี่ยวกับ
ปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม แตกตางกัน
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู พบวา
ผูที่มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาประถมศึกษา จะมีความ
ตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม มากกวา
ผูที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาโท-เอก ในขณะที่ผูที่มีการ
ศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส. จะมีความตระหนักรูเ กีย่ วกับปญหาขยะ
ทะเล โดยภาพรวม นอยกวา ผูที่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และในขณะทีผ่ ทู ม่ี กี ารศึกษาในระดับปริญญาตรี
จะมี ค วามตระหนั ก รู  เ กี่ ย วกั บ ป ญ หาขยะทะเล โดย
ภาพรวม มากกวา ผูท่มี กี ารศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก
3. อาชีพที่แตกตางกัน มีความตระหนักรูเกี่ยวกับ
ปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม แตกตางกัน พบวา Sig. ของ
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ความตระหนักรูเกี่ยวกั บปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม
เทากับ 0.000 นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 แสดงวา อาชีพ
ที่แตกตางกัน มีความตระหนักรูเ กีย่ วกับการจัดการปญหา
ขยะทะเล โดยภาพรวม แตกตางกัน
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู พบวา
ผูที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความตระหนักรูเกี่ยวกับ
ปญ หาขยะทะเล โดยภาพรวม มากกว า ผู ที่มีอ าชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจาง (วินมอเตอรไซค/
เรื อ รั บ จ า ง) ประมง พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน คา ขาย
พนักงานโรงแรม/ที่พัก วางงาน และอาชีพอื่น ๆ
ในขณะที่ ผู  ที่ มี อ าชี พ ข า ราชการ/พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ จะมีความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาขยะทะเล
โดยภาพรวม มากกวา ผูท ม่ี ีอาชีพรับจาง (วินมอเตอรไซค/
เรือรับ จาง) ประมง พนั กงานบริษัทเอกชน พนักงาน
โรงแรม/ที่พัก วางงาน และอาชีพอื่น ๆ
4. รายไดตอ เดือนที่แตกตางกัน มีความตระหนักรู
เกี่ยวกับปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม แตกตางกัน พบวา
Sig. ของการความตระหนักรูเ กีย่ วกับ ปญหาขยะทะเล โดย
ภาพรวม เทากับ 0.000 นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 แสดง
วา รายไดตอ เดือนทีแ่ ตกตางกันมีความตระหนักรูเกี่ยวกับ
การจัดการปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม แตกตางกัน
เมื่ อจํ าแนกตามระดับ รายได ต อ เดือ นเปน รายคู
พบวา ผูที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาทตอเดือน มีความ
ตระหนักรูเกี่ยวกับการจัดการปญหาขยะทะเล โดยภาพ
รวม มากกวาประชากรที่มีรายไดตอเดือนตั้งแต 10,000
จนถึงประชากรที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 50,000 บาท
สมมติฐานที่ 3
1. เพศทีแ่ ตกตางกัน มีสว นรวมในจัดการปญหาขยะ
ทะเล โดยภาพรวม แตกตางกัน พบวา Sig. ของการมี
สวนร วมในการจั ดการป ญหาขยะทะเล โดยภาพรวม
เทากับ 0.000 นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 แสดงวา เพศ
ที่แตกตางกันกับการมีสวนรวมในการจัดการปญหาขยะ

ทะเล โดยภาพรวม แตกตางกัน
2. ระดับการศึกษาทีแ่ ตกตางกันกับการมีสว นรวมใน
การจัดการปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม แตกตางกัน
พบวา Sig. ของการมีสว นรวมในการจัดการปญหาขยะทะเล
โดยภาพรวมเทากับ 0.000 นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 แสดง
วา ระดับการศึกษาทีแ่ ตกตางกันกับการมีสว นรวมในการ
จัดการปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม แตกตางกัน
เมือ่ จําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู พบวา
ผูท อ่ี ยูใ นระดับการศึกษาตํา่ กวาประถมศึกษา จะมีสว นรวม
ในการจัดการปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม มากกวา ผูที่
อยูในระดับการศึกษาตั้งแต ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. ระดับอนุปริญญา/ปวส. ระดับปริญญาตรี
และ ระดับปริญญาโท-เอก ในขณะที่ผูที่อยูในระดับการ
ศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. จะมีสว นรวมในการจัดการปญหา
ขยะทะเล โดยภาพรวม มากกวา ผูท่อี ยูในระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญาโท-เอก และในขณะที่ผูที่อยูใน
ระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. และ
อนุปริญญา/ปวส. จะมีสวนรวมในการจัดการปญหาขยะ
ทะเล โดยภาพรวม มากกวา ผูที่อยูในระดับการศึกษา
ปริญญาโท-เอก
3. รายไดตอเดือนทีแ่ ตกตางกันกับการมีสว นรวมใน
การจัดการปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม แตกตางกัน
พบวา Sig. ของการมีสวนรวมในการจัดการปญหาขยะ
ทะเล โดยภาพรวมเทากับ 0.000 นอยกวาระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน
H1 แสดงวา รายไดตอเดือนที่แตกตางกันกับการมีสว นรวม
ในการจัดการปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม แตกตางกัน
เมื่อจําแนกตามระดับรายไดตอเดือนเปนรายคู
พบวา ผูที่มีรายไดตอเดือนตั้งแต ตํ่ากวา 10,000 บาท
ตอเดือน จะมีสว นรวมในการจัดปญหาขยะทะเล โดยภาพ
รวม มากกวา ผูที่มีรายไดตอเดือนตั้งแต 40, 001-50,000
บาท ในขณะที่ผูที่มีรายได 10,001-20,000 บาทตอเดือน
จะมีสวนรวมในการจัดปญ หาขยะทะเล โดยภาพรวม
มากกวา ผูท่มี ีรายไดตั้งแต 20,001-มากกวา 50,000 บาท
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ตอเดือน ในขณะที่ ผูที่มีรายได 20,001-40,000 บาท
ตอเดือน จะมีสว นรวมในการจัดปญหาขยะทะเล โดยภาพ
รวม มากกวา ผูที่มีรายได 40,001-50,000 บาทตอเดือน
สมมติ ฐานที่ 4 พฤติ ก รรมการเป ดรั บ ข า วสาร
เกีย่ วกับปญหาขยะทะเล มีความสัมพันธกับความตระหนัก
รูเกี่ยวกับปญหาขยะทะเล
พบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหา
ขยะทะเล มีความสัมพัน ธกับความตระหนักรูเกี่ยวกับ
ปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม อยางมีนยั สําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก
กลาวคือ เมื่ อมีพฤติ กรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
ปญหาขยะทะเลเพิ่มขึ้นทําใหมีความตระหนักรูเกี่ยวกับ
ปญหาขยะทะเลเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยความสัมพันธที่พบ
อยูในระดับปานกลาง (r = 0.455)
สมมติ ฐานที่ 5 พฤติ ก รรมการเป ดรั บ ข า วสาร
เกีย่ วกับปญหาขยะทะเล มีความสัมพันธกับการมีสว นรวม
ในการจัดการปญหาขยะทะเล
พบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหา
ขยะทะเล มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ปญหาขยะทะเล โดยภาพรวม อยางมีนยั สําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก
กลาวคือ เมื่ อมีพฤติ กรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
ปญหาขยะทะเลเพิ่มขึน้ ทําใหการมีสว นรวมในการจัดการ
ปญหาขยะทะเลเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยความสัมพันธที่พบ
อยูในระดับปานกลาง (r = 0.534)
สมมติฐานที่ 6 ความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาขยะ
ทะเล มี ความสั มพั น ธ กั บการมี ส วนรวมในการจัดการ
ปญหาขยะทะเล
พบวา ความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาขยะทะเลมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการปญหาขยะ
ทะเล โดยภาพรวม อยางมีนยั สําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก กลาวคือ เมื่อ
มีความตระหนักรูเกี่ยวกับปญหาขยะทะเลเพิ่มขึ้นทําให
การมีส  วนร ว มในการจั ด การป ญ หาขยะทะเลเพิ่ม ขึ้ น
เชนกัน โดยความสัมพันธที่พบอยูในระดับสูง (r = 0.723)

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย เรื่อ ง “พฤติกรรมการเปดรับ รู
ขาวสาร ความตระหนักรู และการมีสว นรวมในการจัดการ
ปญหาขยะทะเลของประชากรในอําเภอเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุร”ี เมื่อพิจารณาผลการศึกษาวิจัย แนวคิด และงาน
วิจยั ที่เกี่ยวของที่ใชอา งอิงในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้
จากผลการวิจยั ทีพ่ บวา ลักษณะประชากรทีแ่ ตกตาง
กัน ไดแก เพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มี
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการจัดการปญหา
ขยะทะเลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ ณัฐธริสสา ทรัพยคงเจริญ
(2557) ศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และการ
มี สว นร วมของประชาชน ในเขตกรุ งเทพมหานครใน
โครงการปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรเพื่อประชาชนตาม
นโยบาย 5 จริง ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่พบวา
ลักษณะประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพ และรายได มีพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารโครงการปฏิบตั กิ ารคืนพืน้ ผิวจราจรเพือ่ ประชาชน
ตาม นโยบาย 5 จริง ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
สวนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ทีแ่ ตกตางกันมีผลตอความตระหนักรูเ กีย่ วกับการ
จัดการปญหาขยะทะเลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ อุรารัศมิ์
บุรณศิริ สันทัด ทองรินทร และ ศิรวิ รรณ อนันตโท (2557)
ศึกษาเรื่อง การเปดรับ และการตระหนักรูของประชาชน
เกี่ยวกับการสื่อสารแจงขาวเตือนภัยนํ้าทวมในพื้นที่เสี่ยง
ภัยนํ้าทวม จังหวัดลพบุรี พบวา ประชาชนที่มีการศึกษา
อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน มีการตระหนักรูในการ
สื่อสารเตือนภัยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สํ าหรับ เพศ ระดั บ การศึ ก ษา และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ทีแ่ ตกตางกันมีผลตอการมีสว นรวมในการจัดการ
ปญหาขยะทะเลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดั บ 0.05 สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ กั น ทลั ส
ทองบุญมา (2559) ศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสาร และ
การมี ส  ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ ค ลองบางขุน เที ย นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุ รี จังหวัดนนทบุรี
พบวา ประชาชนที่มรี ะดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอ เดือน
และมีที่ พักอาศัยในป จจุ บัน อยู ใ กลค ลองบางขุนเที ยน
แตกตางกันมีสวนรวมในการอนุรักษคลองบางขุนเทียนที่
แตกตางกัน
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ทีพ่ บวาพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารของประชากรในอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มี
ความสัมพันธกับการตระหนักรูเกี่ยวกับการจัดการปญหา
ขยะทะเล จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารของประชากรในอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มี
ความสัมพันธกับการตระหนักรูเกี่ยวกับการจัดการปญหา
ขยะทะเล อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01
สอดคล อ งกั บงานวิ จัย ของ อุ ร ารั ศมิ์ บุร ณศิริ สัน ทั ด
ทองรินทร และ ศิริวรรณ อนันตโท (2557) ศึกษาเรื่อง
การเปดรับ และการตระหนักรูของประชาชนเกี่ยวกับการ
สื่อสารแจงขาวเตือนภัยนํ้าทวมในพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าทวม
จั งหวัดลพบุรี พบวา การเปดรับขา วสารเกี่ยวกับการ
สื่อสารเตือนภัยนํ้าทวมกับการตระหนักรูมีความสัมพันธ
กั นในเชิ ง บวก โดยเฉพาะการเปด รั บ ข า วสารจากสื่ อ
หนังสือพิมพมีความสัมพันธกับการตระหนักรูทั้งสามดาน
คือ ดานความรูค วามเขาใจ ดานอารมณและความรูส กึ และ
ดานพฤติกรรม
พฤติ กรรมการเป ดรับ ข า วสารของประชากรใน
อําเภอเกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธกบั การมีสว น
รวมในการจัดการปญหาขยะทะเล จากผลการวิจัยพบวา
พฤติกรรมการเป ดรับข าวสารของประชากรในอําเภอ
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธกับการมีสว นรวม
ในการจัดการปญหาขยะทะเล อยางมีนยั สําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 สอดคลองกับงานวิจยั ของ ณัฐธริสสา ทรัพยคงเจริญ
(2557) ศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสาร ทัศนคติ และการ
มีสวนรวมของประชาชาน ในเขตกรุงเทพมหานครใน
โครงการปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรเพื่อประชาชนตาม

นโยบาย 5 จริง ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวา
พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
การมีสวนรวมของประชาชาน ในเขตกรุงเทพมหานครใน
โครงการปฏิบัติการคืนพื้นผิวจราจรเพื่อประชาชนตาม
นโยบาย 5 จริง ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนพฤติกรรมการตระหนักรูเกี่ยวกับการจัดการ
ปญหาขยะทะเลของประชากรในอําเภอเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการ
ปญหาขยะทะเล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สอดคลองกับงานวิจัยของ อรพิน ปยะสกุลเกียรติ (2561)
ศึกษาเรื่อง การมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุในตําบลทาแค จังหวัดลพบุรี พบวา ตําบล
ทาแคเปนชุมชนเกาแกทม่ี วี ฒ
ั นธรรมทีม่ คี ณ
ุ คาตอการสราง
การมีสวนรวมของชุมชน กระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนมาจากการดําเนินงานระหวางภาคประชาชนและ
องคการปกครองสวนทองถิ่นรวมกันคิดพัฒนากิจกรรม
เพื่อนําไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดานสุขภาพกาย
สุขภาพจิต ความสัมพันธทางสังคม และสภาพแวดลอม
แนวทางการมีสวนรวมของชุมชนจากการสงเสริมของ
องคการบริหารสวนตําบลทาแคและการตระหนักรูของ
ประชาชน โดยนําวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางจุดรวมในการ
รวมพลั ง ชุม ชนอย า งเข ม แข็ ง ใช ห ลั ก การมี ส  ว นรว ม
ขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยอาศัยจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สวนรวมของอาสาสมัครที่มีความพรอมในการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารของประชากรในอําเภอเกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี มีความ
สัมพันธกบั การตระหนักรูเ กีย่ วกับการจัดการปญหาขยะทะเล
ดังนัน้ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรใหความสําคัญกับการใหความ
รูเ กีย่ วกับปญหาขยะและการจัดการขยะทะเลอยางจริงจัง โดย
การจัดกิจกรรมและติดตามอยางตอเนือ่ ง
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2. จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการตระหนัก
รูเกี่ยวกั บการจั ดการปญหาขยะทะเลของประชากรใน
อําเภอเกาะสีชงั จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธกบั การมีสว น
ร วมในการจั ดการปญ หาขยะทะเล ดังนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของ ควรมีการรณรงค ลด เลิก ละการใชผลิตภัณฑ
ที่ทําจากพลาสติก เชน โฟม ถุงพลาสติก แกวพลาสติก
อยางจริงจัง โดยมีการออกกฎระเบียบหรือบทลงโทษตาม
หนวยงานหรือผูนําชุมชนตกลงกัน
3. จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารของประชากรในอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการปญหาขยะ
ทะเล ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงควรเปดโอกาสให
ประชากรมีสวนรวมในการจัดการ ดานการสงเสริมการ
คัดแยกและการนําขยะไปแปรรูป รวมทั้งจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับขยะมากขึ้น เชน การรับชื้อขยะ การทํานํ้าหมัก
ชีวภาพจากเศษอาหาร เปนตน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาวิจยั ในครัง้ นีม้ กี ารศึกษาเฉพาะขอบเขต
การวิจยั ในครัง้ ตอไป ควรมีการขยายกลุม ตัวอยางกวางขึน้
เก็บกลุม ตัวอยางจังหวัดอืน่ ๆ เพือ่ นําขอมูลมาเปรียบเทียบ
กับงานวิจัยในครั้งนี้ และในอนาคตตอไป
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
ความตระหนักรูและการมีสวนรวมในการจัดการปญหา
ขยะทะเลในจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย
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