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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

58601309 : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, ขยะมูลฝอย, การจัดการขยะมูลฝอย, ชุมชน 

นาง นภัส น  าใจตรง: พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สังข์รักษา 

  
การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน
ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบล และ 3) ศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาได้จากการใช้สูตร Taro Yamane ซึ่งมีระดับค่าความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 394 คน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์ ลดความคลาดเคลื่อนจากการเก็บข้อมูลจึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบด้วย
สถิติ One-way ANOVA วิเคราะห์ความแตกต่างด้วยวิธีการ Least Significant Difference Test 
และการทดสอบ Regression Analysis โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณด้วยวิธีปกติ 

ผลการวิจัยพบว่า 

1.  พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดับมากไปหาน้อยดังนี  ด้านการแปรสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ ด้านการน าขยะมูลฝอย
ส่งคืน และด้านการลดและหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอย ตามล าดับ 

2.  ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน ส าหรับ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบล ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนใน
ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

 



  จ 

3.  ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า ทั ง 5 ด้าน ร่วมกันส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยทั งหมดสามารถ
อธิบายพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ทั งนี อาจกล่าวได้ว่า ชุมชนเกิดการรับรู้ เจตคติ 
การมีส่วนร่วม การสนับสนุนทางสังคม และ มีจิตสาธารณะต่อการจัดการขยะมูลฝอย จึงส่งผลให้แต่
ละคนเกิดความเข้าใจ โดยมีวิธีคิด วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถด าเนินการกับขยะมูล
ฝอย ตามที่สามารถปฏิบัติได้ และร่วมกันท ากิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้เช่นกัน  ตัว
แปรพยากรณ์ที่ส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั ง 5 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ ด้านเจตคติ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสนับสนุนทาง
สังคม และด้านจิตสาธารณะ 

ซึ่งค่าน  าหนักคะแนนมาตรฐาน สามารถน ามาเขียนสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ดังนี  

Ytot = 0.51 (การสนับสนุนทางสังคม) + 0.21 (การมีส่วนร่วม) + 0.13 (การรับรู้) + 
0.08 (จิตสาธารณะ) + 0.07 (เจตคต)ิ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58601309 : Major (Public and Private Management) 
Keyword : BEHAVIOR SOLID WASTE SOLID WASTE MANAGEMENT COMMUNITY 

MRS. NAPAS NAMJAITRONG : SOLID WASTE MANAGEMENT BEHAVIOR OF 
COMMUNITIES IN KRATHUMLOM SUB-DISTRICT, SAMPHRAN DISTRICT, NAKHONPATHOM 
PROVINCE THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. NARIN SUNGRUGSA 

This research aims 1) to study the solid waste management behavior of 
communities in Krathumlom Subdistrict SamPhran District, Nakhon Pathom Province 2) 
to compare the personal factors of the residents in Krathumlom Sub-district, Sam 
Phran District, Nakhon Pathom Province which categorized by gender, age, education 
level, career, monthly income, and duration of stay and 3) study the supporting factors 
that affect the solid waste management of communities in Krathumlom Sub-district, 
SamPhran District, Nakhon Pathom Province. The 394 samples used in the study were 
categorized by Taro Yamane formula at 95% confidence level.  Therefore, the 
reduction of discrepancies, the 400 samples to be used in this study were accidently 
random.  The instrument was questionnaires at the reliability of 0.92  The statistical 
used to analyze the data was Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, One-way 
ANOVA.  Least Significant Difference Test was used to analyze the differences data and 
Multiple Regression Analysis Method. 

The research found that 

1. Solid waste management behavior of communities in Krathumlom Sub-
district, SamPhran District, Nakhon Pathom Province indicated at high level. To consider 
at each aspect indicated at high level in all aspects which can be ranged from high to 
low on transformation and recycling waste, disposal waste, reduction and avoidance 
of waste respectively. 

2. Personal factors of the samples in Krathumlom Sub-district, SamPhran 
District, Nakhon Pathom Province found that the differentiation on gender were not 
significant different on the garbage management behavior of the community in 
Krathumlom Subdistrict, SamPhran District, Nakhon Pathom. 
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The differentiation on age, education level, career, monthly income, and 
duration of stay were significant different on the community's garbage management 
behavior in Krathumlom Sub-district, SamPhran District, Nakhon Pathom Province. 

3. The supporting factors affect to community solid waste management in 
Krathumlom Sub-district, SamPhran District, Nakhon Pathom province, found that upon 
5 aspects indicated positive effect on the solid waste management behavior of 
communities in Krathumlom Sub-district, SamPhran District, Nakhon Pathom 
Province.  It can explain the solid waste management behavior of the community that 
the community participate their awareness, attitude, social support and public mind 
on solid waste management.  Therefore, the result indicated the individual 
understanding of how to think about, how to participate in activities and how to 
proceed with solid waste. The forecasting variables indicated positive direction on 
community solid waste management behavior at statistical significance at .05 in 5 
aspects: awareness, attitude, participation, social support, and public mind which the 
standard weight score can be used to forecast the predictions on community solid 
waste management behavior in Krathumlom Sub-district, SamPhran District, Nakhon 
Pathom Province; 

          Ytot = 0.51 (social support) + 0.21 (participation) + 0.13 (awareness) 
+ 0.08 (public mind) + 0.07 (attitude) 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ
เอาใจใส่อย่างดี ตลอดจน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรยา ธรรมอภิพล ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และ 
อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้
ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ น ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี  และขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เสมอมา 

ขอขอบคุณผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อรปภา ชุติกรทวีสิน 
คุณสุวรรณี กฤษฎารักษ์ และคุณอุไรวรรณ คงเสนา ที่กรุณาตรวจสอบและให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยเพื่อให้การด าเนินงานจัดท าวิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น 
ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน พ่ี เพ่ือน น้อง ที่คอย

เป็นก าลังใจ ตลอดจนครอบครัวสุขประเสริฐ และครอบครัวน  าใจตรง ที่เป็นก าลังใจที่ส าคัญที่สุดในการ
สนับสนุน และช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี 

คุณูประโยชน์และคุณงามความดีอันเนื่องมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ของมอบแด่บิดา  มารดา 
คุณครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

 ขยะมูลฝอย นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญปัญหาหนึ่งของชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลก 

เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื อโรคและสัตว์น าโรคต่าง ๆ แล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาด้านกลิ่นเหม็น 

สร้างความร าคาญให้กับชุมชน ปัญหาแหล่งน  าเน่าเสียจากการที่ขยะมูลฝอยมีอินทรียสารเน่าเสีย

หรือมีของเสียอันตรายปะปนอยู่ ท าให้ไม่สามารถใช้น าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัย 

นอกจากนั น ปัญหาขยะมูลฝอยยังท าให้สภาพแวดล้อมของชุมชนไม่สะอาด มีภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ไม่น่าอยู่ 

รวมไปถึงการเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บ ขน และก าจัดขยะที่มีปริมาณเพ่ิมขึ นเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง

อีกด้วย ซึ่งจากรายงานสถานการณ์มลพิษเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย ปี 2560 พบว่า 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นทั่วประเทศประมาณ 27.40 ล้านตัน เพิ่มขึ นร้อยละ 1.26 จากปี 2559 

ที่เกิดขึ น 27.06 ล้านตัน เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ นของประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมือง แต่อัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยต่อคนลดลงจาก 1.14 กิโลกรม/คน/วัน ในปี 2559 เป็น 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน  

โดยเป็นผลมาจากความร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่น ประชาชน และภาคเอกชนในการลดและใช้ประโยชน์

จากขยะมูลฝอยและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณและอัตราขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2555-2559 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ น (ล้านตัน) อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (กิโลกรัม/คน/วัน) 
2555 24.73 1.05 

2556 26.77 1.15 

2557 26.19 1.11 

2558 26.85 1.13 

2559 27.06 1.14 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2560). 
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 ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทวีความรุนแรงมากขึ นตลอดทุกปี เป็นผล

เนื่องมาจากขาดความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งไม่มีพื นที่ส าหรับใช้ก าจัดขยะมูลฝอย การคัดค้าน

โครงการจากประชาชน ดังนั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งก าจัดขยะมูลฝอยด้วยการน าไป

เทกองกลางแจ้ง (Open Dump) หรือเผากลางแจ้ง (Open Burning) ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนตามมา เช่น กลิ่นเหม็น น  าเสียจากน  าขยะ

ปนเปื้อนสู่แหล่งน  าผิวดิน และแหล่งน  าใต้ดิน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื อโรค เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น 

การจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ยังก่อให้เกิดปัญหาไฟไหม้ขยะมูลฝอย 

นอกจากนี  ประชาชนยังขาดองค์ความรู้และจิตส านึกเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายจึงไม่ให้ความส าคัญที่จะลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั งแต่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิด 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ท าให้ปริมาณขยะที่ตกค้างจ านวนมากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และสภาพความเป็นอยู่ในสังคมทั งทางตรงและทางอ้อม เช่น สถานที่สกปรก เสียทัศนียภาพ ส่งกลิ่นเหม็น 

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และพาหะน าโรคต่าง ๆ  เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน และยังเป็นแหล่ง

แพร่เชื อโรคโดยตรง เช่น อุจจาระร่วง บิด โรคทางเดินหายใจ เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ 

เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซพิษต่าง ๆ อีกทั งขยะบางชนิดไม่ย่อยสลายและก าจัดได้ยาก เช่น โฟม พลาสติก 

อาจทาให้ท่อระบายน  าอุดตันอันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน  าท่วม นอกจากนั น น  าที่ไหลออกจาก

มวลขยะเกิดเป็นน  าชะขยะที่มีสารปนเปื้อนและไหลลงสู่น  าใต้ดินซึ่งเป็นอันตรายต่อการอุปโภคบริโภค 

ทาให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษ เช่น ตะกั่ว ปรอท ในแหล่งน  าธรรมชาติซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น  า

และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน  า  

 พื นที่ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 

จึงประกอบอาชีพการท านา ต่อมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากพื นที่

ต าบลกระทุ่มล้มอยู่ติดกับเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันจึงได้มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ น  

ท าให้มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ นเป็นจ านวนมาก เช่น หมู่บ้านบุศรินทร์, หมู่บ้าน ว.นิเวศน์, หมู่บ้านเอื ออาทร

สายสี่, หมู่บ้านพัชรวิลล์,หมู่บ้านฉัตรมณี, หมู่บ้านพุทธธานี ฯลฯ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นตามล าดับ 

นอกจากนี กิจการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ น มีโรงงานอุตสาหกรรม

เข้ามาตั งอยู่เป็นจ านวนมาก ทั งสถานประกอบการอุตสาหกรรมตั งแต่ขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็ก อันเป็นผล

จากการขยายตัวของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากเขตกรุงเทพมหานคร 

จึงมีประชากรทั งในเขตและนอกเขตเดินทางเข้ามาท างานจ านวนมาก บริเวณดังกล่าวจึงมีการก่อสร้าง
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ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ พักอาศัยอยู่โดยทั่วไป (เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม, 2560) ซึ่งสถิติในรอบ 5 ปี 

ที่ผ่านมา พบว่า มีประชากรเพิ่มขึ นทุกปี แสดงดังตารางที่ 2 และภาพท่ี 1 

 

ตารางที่ 2 จ านวนประชากร ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

ปี พ.ศ. เพศ รวม (คน) 

ชาย หญิง 

2556 10,838 12,497 23,335 

2557 11,251 12,986 24,237 

2558 11,353 13,444 24,797 

2559 11,562 13,524 25,086 

2560 11,861 13,783 25,644 
ที่มา :  แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม, 2560). 

 

 

รูปภาพที่ 1 สถิติจ านวนประชากร ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ที่มา :  แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) (เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม, 2560). 
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 จากการเพิ่มขึ นของประชากรในชุมชน เกิดการขยายตัวสูงขึ นเนื่องจากความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมและการบริการ เนื่องจากความเพียบพร้อม

ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคมที่สะดวก ท าให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมและการท าธุรกิจบริการที่เพ่ิมขึ น

อย่างรวดเร็ว จึงก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่พื นที่เทศบาลเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิด

ของขยะประเภทต่าง ๆ ท าให้ชุมชนที่เคยมีสภาพเป็นพื นที่สีเขียว มีภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมที่เอื อต่อ

การอยู่อาศัยอย่างเป็นธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงมาเป็นชุมชนเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ นขึ นก็เพ่ิมมากขึ นด้วยเช่นกัน ดังนั น ประชาชนในชุมชนจึงควรมีความตระหนัก

ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าการพึ่งพาการก าจัดขยะมูลฝอยจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว  

ท าอย่างไรที่จะรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเห็นการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะ

มูลฝอยชุมชน ทั งในปัจจุบันและอนาคต มาร่วมกันคิดหาวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม

ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด อันเป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าเกิดจิตส านึก

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรวมด้วยช่วยกันในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่

ให้เหลือน้อยที่สุด (ธารา บัวค าศรี, 2557)  

 ด้วยเหตุนี  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ซึ่งเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดกา ร

และลดจ านวนขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ปรับภูมิทัศน์ให้มีสภาพสวยงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ปราศจากแหล่งน  าเสียและโรคติดต่อที่มาจากแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ซึ ่งเป็นพาหะน าโรคต่าง ๆ 

และการสร้างเสริมพฤติกรรมที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชนในชุมชนให้ได้มีที่อยู่อาศัย

และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม ต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบล 
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 3. เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. สมมติฐานการวิจัยด้านบปัจจัยส่วนบุคคล มีดังนี  

  สมมติฐานที่ 1.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

  สมมติฐานที่ 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

  สมมติฐานที่ 1.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการ

ขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

  สมมติฐานที่ 1.4 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

  สมมติฐานที่ 1.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการ

ขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

  สมมติฐานที่ 1.6 กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบลแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

แตกต่างกัน 

 2. สมมติฐานการวิจัยด้านปัจจัยสนับสนุน มีดังนี  

  สมมติฐานที่ 2.1 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุนด้านการรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้อม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อย่างไร 

  สมมติฐานที่ 2.2 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุนด้านเจตคติส่งผลต่อพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้อม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อย่างไร 

  สมมติฐานที่ 2.3 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมส่งผลต่อพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้อม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อย่างไร 
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  สมมติฐานที่ 2.4 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุนด้านการสนับสนุนทางสังคมส่งผล

ต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้อม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

อย่างไร 

  สมมติฐานที่ 2.5 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุนด้านจิตสาธารณะส่งผลต่อพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้อม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อย่างไร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม ครั งนี  ผู้วิจัยได้ด าเนินสังเคราะห์การจัดการขยะตามหลักการ 3Rs (กรมควบคุม

มลพิษ, 2560) ใน แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในระยะ 1 ปี 

พ.ศ. 2559-2560 และ 5Rs (สุรศักดิ์ โอสถิตพร, 2550) แสดงเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 2 

 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

 

รูปภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ต่อเดือน 
6. ระยะเวลาการอาศัยอยู่ 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

1. การลดและหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอย 

2. การแปรสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม ่

3. การน าขยะมูลฝอยส่งคืนผู้ผลิต ปัจจัยสนับสนุน 
1. การรับรู้  
2. เจตคติ  
3. การมีส่วนร่วม 

4. การสนับสนุนทางสังคม 

5. จิตสาธารณะ 
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ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม มีขอบเขตการวิจัยดังนี  

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม จ านวน 29 ชุมชน รวม 25,644 คน (เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม, 2560) 

  กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดจ านวนโดยใช้สูตร Taro Yamane ซึ่งมีระดับค่าความเชื่อมั่น 95% 

ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 394 คน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์ ลดความคลาดเคลื่อนจากการเก็บข้อมูล 

จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มประชากรแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) 

 2. ขอบเขตด้านตัวแปร  

  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 

  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 

   2.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบล  

   2.1.2 ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การรับรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วม การสนับสนุน

ทางสังคม และ จิตสาธารณะ 

  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย การลดการเกิด

ขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การแปรสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ และการก าจัดขยะมูลฝอย 

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่  

  พื นที่ในการวิจัยครั งนี  คือ พื นที่ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
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 4. ขอบเขตด้านเวลา  

  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยเริ่มตั งแต่ เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 

รวมระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การกระท าของมนุษย์ที่เกิดจากการรับรู้ 

ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเป็นสิ่งต่าง ๆ ทั งทางวัตถุ

และคนไม่ต้องการและทิ งไปมาด าเนินการจัดเก็บขยะด้วยกระบวนการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

 2. ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ เหลือทิ งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งคน

ไม่มีความต้องการใช้แล้วและทิ งไป หรือเกิดการเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้การได้ บางชนิดเป็นของแข็ง 

กากของเสียที่มีผลต่อสุขภาพทางกายและทางจิตใจที่เนื่องมาจากความสกปรก เป็นแหล่งเชื อโรค  

ท าให้เกิดมลพิษและเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมได้  

 3. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบล

กระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

ต่อเดือน และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบล  

 4. ปัจจัยสนับสนุน หมายถึง ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย  

  4.1 การรับรู้ หมายถึง การรับรู้ของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะ 

การประชาสัมพันธ์ การศึกษาคู่มือการบริหารจัดการขยะ และการปฏิบัติการคัดแยกขยะมูลฝอย  

  4.2 เจตคติ หมายถึง ความมุ่งมั่น ตั งใจ และยินดีที่จะลด ก าจัด และร่วมมือกับชุมชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

  4.3 การมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชนในชุมชนมีการรับรู้โดยแสดงเจตคติในการมีส่วนร่วม

เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย 

  4.4 การสนับสนุนทางสังคม คือ สิ ่งที่ประชาชนและชุมชนได้รับการสนับสนุน

หรือความช่วยเหลือในด้านข้อมูล ข่าวสาร วัตถุสิ่งของ รวมไปถึงการสนับสนุนทางด้านจิตใจ
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จากองค์การหรือหน่วยงานที่สนับสนุน และเป็นผลให้ได้ปฏิบัติหรือแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทาง

ที่ประชาชนต้องการ 

  4.5 จิตสาธารณะ คือ ความรู้สึกประชาชนในชุมชนที่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือสังคมในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาท าให้เกิดความเดือดร้อน โดยทราบถึงสิทธิ

และหน้าที่ในความรับผิดชอบ พร้อมลงมือปฏิบัติร่วมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่สังคมและส่วนรวม  

 5. การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง วิธีการหรือการกระท าของประชาชนโดยการท าให้

ขยะมูลฝอยหมดไปจากที่พักอาศัยเพ่ือเป็นการดูแลรักษาความสะอาดภายในครัวเรือน 

 5.1. การลดและหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอย หมายถึง วิธีการของประชาชนที่แสดง

ความพยายามลดขยะมูลฝอยภายในที่พักอาศัยของตนเองและชุมชนให้เกิดน้อยที่สุด เช่น การเลือกใช้

หรือซื อสินค้าที่ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์น้อยที่สุด ไม่สนับสนุนและซื อสินค้าประเภทใช้ครั งเดียวแล้วทิ ง  

การดัดแปลง ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นต้น  

 5.2 การแปรสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ หมายถึง วิธีการใช้หลักการคัดแยกขยะมูลฝอย

ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพซึ่งเป็นวัสดุรีไซเคิลอออกมาจากขยะมูลฝอยในชุมชนเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 

เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะต่าง ๆ เป็นต้น  

 5.3 การน าขยะมูลฝอยส่งคืนผู้ผลิต หมายถึง วิธีการเลือกใช้สินค้าที่สามารถน าส่วนที่เหลือ 

เช่น บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ส่งคืนสู่ผู้ผลิตได้ หรือเลือกบริโภคสินค้าที่พิจารณาแล้วว่าสามารถน าส่วนเกิน

หรือขยะที่ เหลือจากการบริโภคกลับไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้อีกครั ง  เพ่ือเป็นการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  

 1. ทราบถึงพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย

อย่างยั่งยืน  

 2. ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่ มล้ม 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
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 3. ทราบถึงปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 4. น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลพื นฐานและแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

โครงการกิจกรรม ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม และส าหรับองค์กรที่มีความสนใจ

ที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในพื นที่ 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในงานวิจัย 
ดังต่อไปนี  
 1. บริบทและข้อมูลทั่วไปของต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
 2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะ 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การรับรู้ เจตคติ การมีส่วนร่วม การสนับสนุนทางสังคม และ 
จิตสาธารณะ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

บริบทและข้อมูลทั่วไปของต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 การศึกษาบริบทและข้อมูลทั่วไปของต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
(แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม, 2560) ของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม มีดังต่อไปนี  
 1. ข้อมูลทั่วไป 
  บริเวณพื นที่ต าบลกระทุ่มล้ม แต่เดิมชื่อ หมู่บ้านทุ่งกระทุ่มล้ม ขึ นกับมณฑลนครชัยศรี 
อ าเภอตลาดใหม่ เดิมบริเวณพื นที่แห่งนี เป็นล าราง หนองน  า ทุ่งนาและป่าไม้ สาเหตุที่เรียกว่า ต าบล
กระทุ่มล้ม เพราะเดิมสถานที่แห่งนี มีต้นกระทุ่ม ขึ นอยู่ตามล ารางและหนองน  าจ านวนมาก เป็นแหล่งอาหาร
ของสัตว์ และนกนานาชนิด  ที่บินมาหาอาหาร และเกาะตามก่ิงก้านสาขาของต้นกระทุ่มอย่างมากมาย
จนต้นกระทุ่มเหี่ยวเฉา โค่นล้มลง ชาวบ้านจึงเรียกพื นที่ต าบลนี ว่า “กระทุ่มล้ม”  
  แต่เดิมพื นที่ต าบลกระทุ่มล้มมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล จัดตั งขึ นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลระดับชั นใหญ่ ต่อมาได้รับการจัดตั งขึ นเป็น “เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม” 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทเทศบาล
ขนาดกลาง และท าการบริหารท้องถิ่น โดย นายวสันต์ อยู่ประจ า นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มล้มและคณะ 



  28 

โดยได้รับความไว้วางใจผ่านการเลือกตั งจากชาวกระทุ่มล้ม เพื่อให้มาด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนชาวกระทุ่มล้มจนถึงปัจจุบัน  
  ต าบลกระทุ่มล้มอยู่ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ตามทางหลวงพิเศษ หมายเลข 338 (ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) ประมาณ 23 กิโลเมตร ตั งอยู่บริเวณ

ริมถนน รพช. สายหนองเสา-คลองฉาง (ตั งอยู่ระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับสาย 5) หมู่ที่ 1 

ต าบลกระทุ่มล้ม และห่างจากที่ว่าการอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประมาณ 18 กิโลเมตร 

มีอาณาเขตตดิต่อกับพื นที่ข้างเคียง ดังนี   

  ทิศเหนือ ติดเขต ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

  ทิศใต้ ติดเขต ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

  ทิศตะวันออก ติดเขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

  ทิศตะวันตก ติดเขต ต าบลไร่ขิง และ ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

  ต าบลกระทุ่มล้มเป็นต าบลหนึ่งอยู่ภายในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที ่ราบลุ ่ม มีคลองอยู ่ทั ่วไป มีน  าตลอดทั งปี ดินอุดมสมบูรณ์  

เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การท านา ท าสวน เลี ยงปลา เดิมประชาชนใช้ที่ดิน

ในการเกษตรได้ดี มีความสูงจากระดับน  าทะเลประมาณ 1.00-2.00 เมตร พื นที่บางแห่งน  าท่วมถึง 

มีล าคลองไหลพาดผ่านพื นที่ประมาณ 12 สาย เป็นล าคลองท่ีเกิดขึ นเองตามธรรมชาติ  

   

 2. สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  

  แต่เดิมสภาพพื นที่ในเขตต าบลกระทุ่มล้มประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  

จึงประกอบอาชีพการท านา ต่อมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากพื นที่

ต าบลกระทุ่มล้มอยู่ติดกับเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันประชาชนจึงได้เข้ามาอยู่อาศัยเพ่ิมขึ น ท าให้มี

หมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ นเป็นจ านวนมาก เช่น หมู่บ้านบุศรินทร์, หมู่บ้าน ว.นิเวศน์, หมู่บ้านเอื ออาทรสายสี่, 

หมู่บ้านพัชรวิลล์,หมู่บ้านฉัตรมณี, หมู่บ้านพุทธธานี ฯลฯ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นตามล าดับ 

  นอกจากนี กิจการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น มีโรงงาน

อุตสาหกรรมเข้ามาตั งอยู่เป็นจ านวนมาก ทั งสถานประกอบการอุตสาหกรรมตั งแต่ขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็ก 

อันเป็นผลจากการขยายตัวของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจาก

เขตกรุงเทพมหานคร จึงมีประชากรทั งในเขตและนอกเขตเดินทางเข้ามาท างานจ านวนมาก บริเวณดังกล่าว

จึงมีการก่อสร้างห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ พักอาศัยอยู่โดยทั่วไป  ส่วนลักษณะของการประกอบการ

ด้านเกษตรกรรมยังคงมีในชุมชนบางแห่งทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือของพื นที่ ท าให้ในอนาคต
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จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่เมืองอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีการ

ตั งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตต าบลกระทุ่มล้มและพื นที่ใกล้เคียง  

 3. ด้านเศรษฐกิจ  
  3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ลักษณะการเศรษฐกิจในเขตต าบลกระทุ่มล้ม เป็นเขต
ปริมณฑลและชุมชนอุตสาหกรรม เป็นแหล่งที่นักลงทุนให้ความส าคัญ และเป็นแหล่งรองรับการขยายตัว
ของกรุงเทพมหานคร มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมในพื นที่ 704 แห่ง การค้าพาณิชย์ ส่วนใหญ่จะบริการให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
เพราะประชาชนสามารถเข้ารับบริการในเขตกรุงเทพมหานครได้โดยสะดวก รายได้ต่อหัวของประชากร
อยู่ในระดับปานกลาง การประกอบอาชีพส่วนใหญ่รับจ้าง ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขายและ
การเกษตรเพียงเล็กน้อย 
  3.2 การอุตสาหกรรม เนื่องจากพื นที่เขตต าบลกระทุ่มล้มมีอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
เกิดขึ นเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นประเภทโรงเหล็ก โรงงานแปรรูปเหล็ก/ โลหะ เป็นของใช้ ประเภท
โรงงานพลาสติก อะคริลิค ไฟเบอร์ ประเภทโรงงานผลิตอาหารบรรจุ ประเภทโรงงานกระดาษ โรงงานเยบ็ผา้ 
โกดังเก็บสินค้า โรงงานกล้วยไม้ และประเภทโรงงานผลิตปุ๋ย ฯลฯ มีโรงงานอุตสาหกรรมทั งขนาดใหญ่
และขนาดเล็ก จ านวน 704 แห่ง โดยแบ่งเป็น  
   3.2.1 โรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ ่ 155 แห่ง  
   3.2.2 โรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางและเล็ก 549 แห่ง 
   3.2.3 สถานประกอบการอีกหลายประเภท เช่น 
    3.2.3.1 ธนาคาร  5 แห่ง  
    3.2.3.2 สถานที่สะสมและจ าหน่ายแก๊ส   6 แห่ง 
    3.2.3.3 สถานที่สะสมและจ าหน่ายน  ามัน   5 แห่ง 
    3.2.3.4 โรงพิมพ์   2 แห่ง 
    3.2.3.5 ร้านเสริมสวย  19 แห่ง 
    3.2.3.6 ร้านอาหาร  93 แห่ง 
    3.2.3.7 สถานบริการตาม พรบ.สถานบริการ   2 แห่ง  
    3.2.3.8 โรงแรม   2 แห่ง 
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  3.3  การพัฒนาชุมชน 
 
ตารางที่ 3 ชุมชนในเขตต าบลกระทุ่มล้ม แยกตามเขตเลือกตั้ง 3 เขต 
 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 
1. ชุมชนหนองงูเหลือม 1. ชุมชนเอื ออาทรเพลินเพชร 1. ชุมชนหมู่บ้านบุศรินทร์ 
2. ชุมชนแครายพัฒนา 2. ชุมชุนเพลินเพชร 2. ชุมชนหนองฉลาก 
3. ชุมชนหนองตาช้าง 3. ชุมชนโชคไชโย 3. ชุมชนบ้าน ว.นิเวศน์ 
4. ชุมชนเอื ออาทรพุทธมณฑลสาย 4 4. ชุมชนสิวารัตน์ 514 4. ชุมชนหมู่บ้านกรีนพาร์คโฮม 
5. ชุมชนธนาวรรณ เพลส 5. ชุมชนสิวารัตน์ก้าวหน้า 5. ชุมชนหมู่บ้านพุทธธานี 
6. ชุมชนหมู่บ้านมณฑลทิพย์ 6. ชุมชนหมู่บ้านฉัตรมณี 6. ชุมชุนหมู่ใหญ่ 
7. ชุมชนหนองตามล 7. ชุมชนพฤกษาวิลล์ 10 7.  ชุมชุนหมู่บ้านปรีชา 
8. ชุมชนหมู่บ้านนาราวดี 8. ชุมชนพัชรวิลล์ 2  
9. ชุมชนหมู่บ้านเสรีเพลส 9. ชุมชนหลังตลาดมาลี  
10.ชุมชนเอื ออาทรนครชื่นชุ่ม 10. ชุมชนบางพระ  
11.ชุมชนภิณวัฒน์ จตุพิธพร 
12.ชุมชนหมู่บ้านบุญทรัพย์ 

  

12 ชุมชน 10 ชุมชน 7 ชุมชน 
ที่มา :  แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม, 2560). 

 

 4. ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  4.1 ด้านสาธารณสุข มีสถานบริการด้านสาธารณสุขและสถานประกอบการต่าง ๆ 

ในเขตเทศบาล ประกอบด้วย 

   4.1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกระทุ่มล้ม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกระทุ่มล้ม 

   4.1.2 ร้านขายยาปัจจุบัน จ านวน 3 แห่ง 

   4.1.3 คลินิก/สถานพยาบาลเอกชน จ านวน 3 แห่ง 
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 5. ด้านสิ่งแวดล้อม 

  5.1 ทรัพยากรน  า ต าบลกระทุ่มล้มอยู่ในเขตลุ่มน  าท่าจีน มีแหล่งน  า ล าคลองเชื่อมต่อ

โยงใยทั่วทุกหมู่บ้าน ประกอบด้วยคลองส าคัญจ านวน 12 แห่ง ได้แก่  

   5.1.1 คลองกระทุ่มล้ม 

   5.1.2 คลองประทุม  

   5.1.3 คลองหนองเสา 
   5.1.4 คลองยายสา  
   5.1.5 คลองใหม่เจริญสุข  
   5.1.6 คลองศรีส าราญ 
   5.1.7 คลองฉาง  
   5.1.8 คลองนา 
   5.1.9 คลองหลอด 
   5.1.10 คลองตัน 
   5.1.11  คลองบางซื่อ 
   5.1.12 คลองบางไผ่ 
   โดยทุกล าคลองจะไหลลงสู่แม่น  าท่าจีน แต่ในปัจจุบันไม่สามารถใช้น  าจากคลอง
ดังกล่าวเพ่ือการอุปโภคและบริโภคได้เนื่องจากน  าเน่าเสีย อันมีสาเหตุมาจากการประกอบกิจกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และชุมชนที่พักอาศัย  
  5.2 ปริมาณน  าฝน จากสถิติข้อมูลปริมาณน  าฝนของจังหวัดนครปฐม โดยใช้ข้อมูล
ของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ย้อนหลัง 5 ปี ปริมาณน  าฝนจะอยู่ในช่วง 900-1,680 มิลลิเมตร 
ฝนตกมากที่สุดปี 2555 วัดได้ 1,681.7 มิลลิเมตร จ านวนวันที่ฝนตก 113 วัน ส่วนฝนตกน้อยที่สุด
ในปี 2556 วัดได้ 957.4 มิลลิเมตร จ านวนวันที่ฝนตก 134 วัน (สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม, 2557) 
 

ตารางที่ 4 จ านวนปริมาณน้ าฝนเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2552-2556) 
ปี พ.ศ. ปริมาณน  าฝน (มม.) จ านวนวันที่ฝนตก 
2552 1,152.5 101 
2553 1,235.5 105 
2554 1,295.5 111 
2555 1,681.7 113 
2556 957.4 134 

ที่มา :  แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม, 2560). 
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 6. การก าจัดขยะมูลฝอย  
  เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ด าเนินการเก็บขนรวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไปในพื นที่เอง  
โดยด าเนินการในวันจันทร์-วันเสาร์ ตั งแต่เวลา 06.00 น.-17.00 น. ขยะมูลฝอยเหล่านี จะถูกขนไปทิ ง
ที่บ่อพักขยะบริเวณวัดน้อย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และน าไปก าจัดขยะโดย บริษัท ทิพยาวรรณ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตามสัญญาจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิบัติอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ในอัตรา ตันละ 500 บาท โดยที่สถานที่ก าจัด ตั งอยู่ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปริมาณขยะ
ที่เทศบาลเมืองกระทุ่มล้มส่งเข้าก าจัดจ านวน 12,000 ตัน/ปี โดยประมาณ จากน  าหนักขยะเฉลี่ย ซึ่งข้อมูล
จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ เดือนมีนาคม 2560 มีดังต่อไปนี   
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ตั งอยู่ที่ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 ระบบก าจัดขยะมูลฝอย เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
 ค่าก าจัดขยะ 500 บาท/ตัน 
 ปริมาณขยะท่ีเก็บขนได้ ประมาณ 45-50 ตัน/ วัน  
 อัตราก าลัง จ านวน 26 คน จัดเก็บขยะวันจันทร์-เสาร์ ระหว่างเวลา 06.00-17.00 น. 
 อัตราก าลังในกวาดขยะ จ านวน 10 คน กวาดขยะวันจันทร์-เสาร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. 
 รถยนต์บรรทุกขยะ แบบไฮดรอลิคอัดท้ายความจุระหว่าง 8-10 ลบ.ม.จ านวน 6 คัน  
 รถยนต์บรรทุกขยะ แบบไฮดรอลิคอัดท้ายความจุระหว่าง 12 ลบ.ม.จ านวน 2 คัน  
 ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากกองคลัง เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม มีดังต่อไปนี  
 รายได้ที่จัดเก็บค่าขยะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ประมาณการรายรับ 4,000,000.00 บาท 
  รับจริง  4,854,960.00 บาท 
 รายจ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  ประมาณการรายจ่าย 7,500,000.00 บาท 
  จ่ายจริง 7,042,120.00 บาท 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นกิจกรรมการจัดการมูลฝอยซึ่งเป็นเศษสิ่งของ อาหาร 
รวมถึงสิ่งปฏิกูลที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่ได้ใช้แล้วในชุมชน เพ่ือให้ ชุมชนเกิดสภาพแวดล้อมที่ดี 
ปลอดภัย และสามารถใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวและชุมชนได้ ซึ่งการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา
ความหมายของขยะมูลฝอย ประเภทของขยะมูลฝอย แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมีนักวิชาการ 
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าเสนอไว้ อธิบายได้ดังนี   
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 ความหมายของขยะมูลฝอย 
 ค าว่า ขยะมูลฝอย มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี  
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) ได้
ให้ความหมายว่า มูลฝอย หมายถึง เศษวัตถุ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษสินค้า เศษอาหาร ถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน 
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2554) ให้ค าจ ากัดความของค าว่า ขยะมูลฝอย หมายถึงของ

เหลือทิ งจากการใช้สอยซึ่งอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันตามแหล่งก าเนิด เช่น ขยะมูลฝอยจาก

บ้านเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารที่เหลือจากการเตรียมการปรุงอาหารการบริโภครวมทั ง เศษ

กระดาษ สิ่งปฏิกูล พลาสติก และของที่ไม่ใช้แล้ว 

 บุษลักษณ์ ทัพขวา และมาลิณี นาไชย (2555) สรุปความหมายของ ขยะมูลฝอย 

หมายถึงสิ่งของที่เหลือทิ งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคบริโภค ซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้

หรือไม่ต้องการใช้แล้ว เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ 

รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม 

 ปิยชาติ ศิลปสุวรรณ (2557) สรุปความหมายของ ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง

วัสดุต่าง ๆ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ มูลสัตว์ เถ้า ถุงพลาสติก ภาชนะ

ที่ใส่อาหาร ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และมีความหมาย

รวมถึงมูลฝอยติดเชื อ มูลฝอยที่มีความเป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุ

ที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 มาลัย เอ่ียมเจริญ (2557) ได้สรุปความหมายของ ขยะมูลฝอย ว่าขยะมูลฝอยบางชนิด

สลายตัวให้สารประกอบอินทรีย์และสารประกอบอนินทรีย์บางชนิดสลายตัวยาก เช่น หนัง พลาสติก 

โลหะ ขยะประเภทนี ถ้าท าลายโดยการเผาจะได้สารประกอบประเภทเกลือ เช่น เกลือไนเตรสสะสมอยู่

ในดินเป็นจ านวนมาก ขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะขยะ จาก

อุตสาหกรรมที่มีความเป็นพิษสูงและย่อยสลายยาก เช่น ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีโลหะหนัก เช่น 

ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ซึ่งหากทิ งลงดินจะท าให้ดินบริเวณนั นมีโลหะหนักสะสมเป็นอันตรายและ

ส่งผลกระทบก่อให้เกิดมลพิษจากขยะมากมาย เช่น อากาศเสีย เกิดจากการเผาขยะกลางแจ้ง

ก่อให้เกิดควันและสารพิษทางอากาศ ท าให้คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม น  าเน่าเสีย เกิดจากการกองขยะ

บนพื นดิน เมื่อฝนตกลงมาบนกองขยะจะชะเอาสิ่งสกปรกและขยะไหลลงสู่แม่น  าล าคลองจนเน่าเสีย 

แหล่งพาหะน าโรค ที่เกิดจากการกองขยะบนพื นดินเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน เหตุร าคาญ
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และความไม่น่าดู เกิดจากการเก็บขนขยะไม่หมด รวมทั งการกองขยะบนพื นส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน

และเกิดภาพไมส่วยงาม  

 Neal and Schubel (1987) ได้ให้ความหมายของ ขยะมูลฝอย (Solid Wastes) ว่า

หมายถึง วัตถุสิ่งของที่ทิ งจากอาคารบ้านเรือน สถานที่ท างาน โรงงานอุตสาหกรรม เช่น เศษอาหาร 

เศษสิ่งของ วัสดุเหลือใช้ ซากรถยนต์ และตะกอน กากน  าเสีย เป็นต้น 

 Shah (2000) ได้ให้ความหมายของค าว่า ขยะมูลฝอย (Solid Wastes) หมายถึงสิ่งต่าง ๆ 

ที่ใช้ในกิจกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์แล้วถูกทิ งขว้างเนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

หรืออาจไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้หรืออาจด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่ท าให้สิ่งเหล่านั นกลายสภาพเป็นสิ่งที่

หมดคุณค่าหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

 สรุปได้ว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งของและวัตถุต่าง ๆ ทั งที่เหลือใช้และทิ งแล้ว ซึ่งเกิด

จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน รวมไปถึงสิ่งตกค้าง กากของเสียและตะกอนจนท าให้เกิดเป็นมลพิษ

จากสถานที่หรือแหล่งต่าง ๆ มีอันตรายต่อประชาชน ชุมชนและสังคม  

 ประเภทของขยะมูลฝอย  

 การจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอย สามารถแยกได้หลายแบบ เช่น จ าแนกประเภท

จากลักษณะของขยะมูลฝอย จ าแนกประเภทจากองค์ประกอบหลักในขยะมูลฝอย ดังนั น การแบ่งประเภท

ของขยะมูลฝอยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยครั งนี  สามารถสรุป

สาระส าคัญได้ดังต่อไปนี  

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2550) แบ่งประเภทขยะออกเป็น 4 ประเภท ดังนี   

 1. ขยะทั่วไป (General Waste) เป็นขยะจากส านักงาน ถนนหนทาง การก่อสร้าง ได้แก่ 

กระดาษ เศษไม้ กิ่งไม้ ฟางข้าว แก้ว กระเบื อง ยาง เศษอิฐ กรวด หิน ทราย ถุงพลาสติก เศษปูน เป็นต้น 

ขยะประเภทนี  ไม่เกิดการย่อยสลายและเน่าเหม็น การก าจัดขยะทั่วไป ควรคัดแยกขยะที่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้

ก่อนการก าจัด 

 2. ขยะย่อยสลายได้ หรือขยะอินทรีย์ (Organic Waste) เป็นขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร 

โรงอาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื อ เศษผลไม้ ซากสัตว์ มูลสัตว์ 

ขยะประเภทนี จะเป็นพวกที่ย่อยสลายและเน่าเปื่อยได้ง่าย เพราะว่าเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีความชื น

ค่อนข้างสูง ประกอบกับขยะประเภทนี  มีกลิ่นเหม็น การก าจัดขยะประเภทนี ควรพิจารณาความเป็นไปได้

ในการหมักท าปุ๋ยก่อน 

 3. ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถน าไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อโลหะ 
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 4. ขยะติดเชื อและขยะอันตราย (Hazardous Waste) เป็นขยะจากสถานพยาบาลหรืออ่ืน ๆ  

ซึ่งต้องใช้กรรมวิธีในการท าลายเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาล แบตเตอรี่ กระป๋องสี 

พลาสติก ฟิล์มถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย เป็นต้น การก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื อจากโรงพยาบาลจะท าลาย

โดยการเผาในเตาเผา ส่วนขยะอันตรายอ่ืน ๆ ต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง 

 กระทรวงสาธารณสุข (2553) ได้จ าแนกองค์ประกอบหลักในขยะมูลฝอยของประเทศไทย 

โดยเฉลี่ยสามารถแบ่งลักษณะทางกายภาพของขยะได้เป็น 4 ประเภท ดังนี  
 1. ขยะย่อยสลาย (Compostable Waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือขยะที่เน่าเสีย
และย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหา ร ใบไม้ 
เศษเนื อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืชผักผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ โดยที่ขยะย่อยสลายนี เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึงร้อยละ 64 ของปริมาณขยะ
ทั งหมดในกองขยะ 
 2. ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) หรือขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือของเสียบรรจุภัณฑ์ 
หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก  
กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะอะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับขยะรีไซเคิลนี 
เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สองในกองขยะกล่าวคือ พบประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะทั งหมด
ในกองขยะ 
 3. ขยะอันตราย (Hazardous Waste) หรือขยะมูลฝอยอันตราย คือขยะที่มีองค์ประกอบ
หรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ  
วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน 
วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนที่ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 
ขยะอันตรายประเภทนี เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุดกล่าวคือ พบประมาณเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณขยะ
ทั งหมดในกองขยะ 
 4. ขยะทั่วไป (General Waste) หรือมูลฝอยทั่วไป คือขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจาก
ขยะย่อยสลายขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายมีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม  
ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น 
ส าหรับขยะทั่วไปนี เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตรายกล่าวคือ พบประมาณร้อยละ 3  
ของปริมาณขยะทั งหมดในกองขยะ   
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 การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยที่เน้นในเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนและการจัดการ

ขยะมูลฝอยของชุมชน ดังที่ (ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ 2552) ได้น าเสนอ การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิด

เกี่ยวกับแหล่งที่มาของมูลฝอย โดยจะเห็นได้จากบ้านพักอาศัย (Residential Waste) ซึ่งเป็นขยะ

ประเภทเศษอาหารและเศษวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ รวมถึงอาจพบขยะอันตรายอ่ืนได้เช่นกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็น 

หลอดไฟ เศษแก้ว ถ่านไฟฉาย เป็นต้น และในส่วนของแหล่งที่มาของขยะมูลฝอยจากธุรกิจการค้า 

(Commerical Waste) ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ประเภทขยะจากบ้านเรือนจะพบได้ในส่วน

ของภาคธุรกิจการค้า และมูลฝอยจากการพักผ่อนหย่อนใจ (Recreational Waste) ก็มีลักษณะที่คล้ายคลึง

และหรือคาบเกี่ยวกับประเภทขยะที่มาจาก 2 แหล่งดังกล่าวข้างต้นได้เช่นกัน ดังนั น การจัดประเภท

ถึงแหล่งที่มาของขยะมูลฝอยนั นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึงประเภท/ชนิดขยะที่เกิดจากแหล่งต่าง ๆ เท่านั น 

ซึ่งหากมองอย่างละเอียดลึกซึ งแล้วจะพบว่า ร้อยละของปริมาณขยะที่พบมากที่สุดจากแหล่งต่าง ๆ 

จะมีเพียงไม่ก่ีประเภทเท่านั น แต่โดยทั่วไปแล้วนั นขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ อาจจะเกิดได้ทุกสถานที่ 

ซึ่งในส่วนของมูลฝอยจากโรงพยาบาล (Hospital Waste) ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่าง

กันตรงชนิดขยะที่เป็นประเภทขยะติดเชื อและขยะอันตรา โดยมีอาจกล่าวได้ว่าจะไม่พบขยะติดเชื อ

จากแหล่งต่าง ๆ ก็หาไม่ เนื่องจากขยะติดเชื ออาจพบได้จากสถานที่ทั่ว ๆ ไป แต่ร้อยละของปริมาณ

ของขยะติดเชื ออาจจะมีสัดส่วนที่น้อยกว่าเท่านั นเอง แต่มิได้หมายความว่าจะไม่พบขยะติดเชื อเลย

ทีพ่บได้นอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือแหล่งคลินิกต่าง ๆ เป็นต้น ส าหรับประเภทขยะมูลฝอยและมูลฝอย

จากการเกษตร (Agriculture Waste) ส่วนใหญ่จะเป็นขยะประเภท มูลสัตว์ต่าง ๆ วัชพืชและขยะอันตราย 

ได้แก่ สารเคมีต่าง ๆ ซึ่งขยะเหล่านี  หากขาดการก าจัดที่ถูกต้องก็จะส่งผลต่อทั งเกษตรกรโดยตรง

รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
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รูปภาพที่ 3 ลักษณะมูลฝอยจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่มา : (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2553). 
 
 สรุปได้ว่า ประเภทของขยะมูลฝอยสามารถแบ่งตามลักษณะและแหล่งที่มาของขยะมูลฝอย
ได้ดังนี  

 1. ขยะทั่วไป (General Waste) แบ่งออกเป็น ขยะรีไซเคิล (Revyclable Waste) หรือ
มูลฝอยที่ยังสามารถใช้ได้และน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และขยะอินทรีย์ (Organic Waste) หรือ
มูลฝอยที่สามารถน ามาแปรรูปได้ เช่น เศษอาหาร เศษพืช ผักและผลไม้ ซากสัตว์และมูลสัตว์  รวมทั ง
ขยะทั่ว ๆ ไปที่ไม่สามารถน ามารีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ 

ขยะมูลฝอย 

(Solid Wastes) 

ขยะมูลฝอยจากการเกษตร 

(Agricltoral Wastes) 

ขยะมูลฝอยทั่วไป 

(General Wastes) 

ขยะมูลฝอยที่เป็น
อันตรายในบ้านเรือน 

(Household Agricult 
Wastes) 

ขยะมูลฝอยที่ไม่เป็น
อันตราย 

(Non-Hazardous 
Wastes) 

ของเสียอันตราย 

(Hazardous Wastes) 

ขยะแห้ง 

(Refuse) 

ขยะเปียก 

(Garbage) 
ขยะมูลฝอยท่ัวไป 

(General Wastes) 

ขยะมูลฝอยอันตราย 

(Hazardous Wastes) 

ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม 

(Industrial Wastes) 

- กระดาษ 

- พลาสติก 

- ขวด 

- แก้ว 

- ผ้า 

- โลหะ 

- ยาง 

ฯลฯ 
 

- เศษพืช 

- ผัก 

- ผลไม ้

- เศษอาหาร 

ฯลฯ 
 

- หลอดฟลูออเรสเซนต ์

- สี/กระป๋องส ี

- กากสารเคมีและภาชนะบรรจ ุ

ฯลฯ 
 

- ของเสียที่เป็นพิษ 

- ของเสียมีฤทธ์ิกัดกร่อน 

- ของเสียกัมมันตรังส ี

ฯลฯ 
 

ขยะชุมชนมูลฝอย 

(Community Wastes) 
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 2. ขยะอันตรายชุมชน (Household Hazardous Waste) ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในชุมชน บ้านเรือน สถานประกอบการต่าง ๆ  
 3. ขยะมูลฝอยติดเชื อ (Infection Waste) ที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื อจากโรงพยาบาล
เป็นมูลฝอยติดเชื อจากการรักษาพยาบาลทั่วไป เช่น ผ้าพันแผล ส าลี เข็มฉีดยา รวมทั งมูลฝอยที่เกิดจาก
ห้องผ่าตัด ห้องทดลอง ห้องเพาะเชื อ ห้องชันสูตรโรค และผู้ป่วยโรคติดต่อเรื อรัง  
 แหล่งที่มาของขยะมูลฝอย 
 สุณีรัตน์ ยั่งยืน และคณะ (2556) ได้อธิบายถึงที่มาของขยะมูลฝอยมีผลท าให้ปริมาณ
และลักษณะของขยะมูลฝอยแตกต่างกันไปตามลักษณะแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย คือ แหล่งชุมชน 
กิจกรรมอุตสาหกรรม และกิจกรรมเกษตร จัดได้ว่าเป็นแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอยที่ส าคัญ  เมื่อ
ประชากรเพ่ิมขึ นขยะมูลฝอยก็จะเพ่ิมขึ นเป็นเงาตามตัวประกอบกับมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
รวดเร็ว ก็ยิ่งท าให้มีขยะมูลฝอยใหม่ ๆ เกิดขึ นมากมาย ขยะมูลฝอยเหล่านี มีทั งขยะมูลฝอยทั่วไปและ
ของเสียอันตราย แต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกัน ขยะเป็นสิ่งที่เหลือใช้หรือสิ่งที่ไม่ต้องการอีกต่อไป 
สามารถแบ่งตามแหล่งก าเนิดได้ดังนี  
 1. ของเสียจากอุตสาหกรรม ของเสียอันตรายทั่วประเทศไทยพบร้อยละ 73 มาจาก
ระบบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการที่เหมาะสม โดยทิ งกระจายอยู่ตามสิ่งแวดล้อมและทิ ง
ร่วมกับมูลฝอย รัฐบาลได้ก่อตั งศูนย์ก าจัดกากอุตสาหกรรมขึ นแห่งแรกที่แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
เริ่มเปิดบริการตั งแต่ 2531 ซึ่งก็เพียงสามารถก าจัดของเสียได้บางส่วน 
 2. ของเสียจากโรงพยาบาล มักเป็นของเสียอันตรายอย่างยิ่ง เช่น ขยะติดเชื อ เศษอวัยวะ
จากผู้ป่วย และการรักษาพยาบาลรวมทั งของเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี สารเคมีได้ทิ งสู่สิ่งแวดล้อม
โดยปะปนกับมูลฝอย สิ่งปฏิกูลเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื อโรคและสารอันตราย 
 3. ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย มูลสัตว์ 
 4. ของเสียจากบ้านเรือนแหล่งชุมชน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ แก้ว เศษอาหาร
พลาสติก โลหะ หิน ไม้ กระเบื อง หนังยาง 
 5. ของเสียจากสถานประกอบการ เช่น ตลาดสด สถานเริงรมย์ 

 แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอย 

 อัฏฐพร ศรีสนอง (2551) ได้นิยามว่า การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดในทางสุขอนามัย ทัศนียภาพ เศรษฐศาสตร์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยอมรับ
ของสังคม ดังนั น ความรู้และความเข้าใจระบบการจัดการขยะมูลฝอยจะสามารถช่วยให้มีการพัฒนา
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพสูงและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ควรมีหลักการในการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การทิ งขยะมูลฝอย การเก็บขยะชั่วคราวไว้ในภาชนะ การรวบรวม
ขยะมูลฝอย การขนถ่ายและการขนส่ง การแปรรูปของขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะมูลฝอย เพราะขยะ
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มูลฝอยเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อชุมชนต่าง ๆ มากมาย เป็นแหล่งแพร่เชื อโรคต่าง ๆ ก่อปัญหา กลิ่นเหม็น
และน  าเสียที่มาจากการทิ งขยะรอบ ๆ บริเวณ ซึ่ง กรมควบคุมมลพิษ (2559) ได้อธิบายการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายมีกรอบแนวคิดมาจากการลดขยะมูลฝอยที่ต้นทางประกอบด้วย การ
ใช้น้อย การใช้ซ  า และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, 
Recycle) การก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราแบบศูนย์รวม และการน ามาใช้ประโยชน์โดยแปรรูป
ผลิตพลังงาน หรือปุ๋ยอินทรีย์ โดยการจัดการขยะต้องด าเนินการให้ครบวงจรตามหลักความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคสาวนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ก าหนดมาตรการ
ในการจัดการ 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด 
มาตรการเพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 กรมควบคุมมลพิษ (2559) ได้เสนอแนวคิด 3Rs ไว้ในแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตาม
แนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) เป็นแผนปฏิบัติการในระยะสั น มุ่งด าเนินการใน 2 
ระยะแรกเท่านั น ได้แก่ ระยะต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางบน
พื นฐานแนวคิด 3Rs เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการ
คัดแยกและน าขยะมูลฝอยและขยะอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์และเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ต้นทาง  และ
ระยะกลางทางคือ การจัดท าระบบเก็บและขนที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์
ขยะในพื นที่ เพ่ือน าไปสู่การจัดการขยะในระยะปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งขยะมูล
ฝอยที่เราพบเห็นกันในชีวิตประจ าวันเกิดจากครัวเรือน สถานประกอบการ รวมถึงสถานที่ สาธารณะ 
ดังนั น เราจึงต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานที่เน้นการลด การคัดแยก  และการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการใช้หลัก 3Rs ประกอบด้วย  
 1. Reduce ลด (คิดก่อนใช้) การลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่
ในสัดส่วนที่พอเหมาะเพ่ือเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ น เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้
ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้ทิชชู การใช้ปิ่นโตแทนการใช้โฟม การไม่รับถุงพลาสติก การเลือกซื อบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื อวัสดุสิ นเปลืองแบบใช้ครั งเดียว การบริโภคที่พอเพียง เป็นต้น 
 2. Reuse ใช้ซ  า (ใช้แล้วใช้อีก) การใช้ซ  าการน าสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 
เช่น การใช้กระดาษทั งสองหน้า การใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ  าได้ การใช้บรรจุภัณฑ์หลายครั งก่อนทิ ง 
การเลือกซื อสินค้าที่สามารถใช้ซ  าได้ การดัดแปลงของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้ใช้ได้ใหม ่
 3. Recycle น ากลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั งที่บ้าน โรงเรียน 
และส านักงาน เพื่อน าวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิต
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ตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้  
4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ/อโลหะ โดยการเลือกสินค้าที่ท ามาจากวัสดุที่สามารถ
รีไซเคิลได้ หรือการร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะและการน าขยะรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการผลิต
เป็นสินค้าใหม่ เป็นต้น 
 ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) ได้เสนอว่า การลด
ปริมาณขยะเป็นสิ่งส าคัญที่ควรด าเนินการในทันทีเมื่อสามารถปฏิบัติได้ โดยทั่วไปสามารถด าเนินการ
ได้หลายวิธีดังนี  
 1. การลดปริมาณการผลิตขยะ (Reduce) เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ น เมื่อพิจารณา
แล้วว่าในกิจกรรมที่ก าลังด าเนินการต่อไปจะก่อให้เกิดขยะโดยไม่จ าเป็นก็พยายามลดให้น้อยที่สุด เช่น 
ใช้ตะกร้าใส่ของแทนถุงพลาสติก ใช้ปิ่นโตหรือกล่องอาหารไปซื ออาหารที่ร้านค้าแทนที่จะใส่ถุงพลาสติก 
และเป็นการพยายามเลือกใช้สินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แทนบรรจุภัณฑ์ท่ีมีขนาดเล็ก เพ่ือลด
ปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่จะกลายเป็นขยะมูลฝอย การลดความเป็นพิษหรือเป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ลดการบริโภคสินค้าที่ฟุ่มเฟือย ใช้อย่างประหยัดและใช้เท่าที่จ าเป็น 
เช่น ท าอาหารให้พอดีรับประทาน เลือกซื อสินค้าที่ไม่บรรจุห่อหลายชั น ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู 
พกถุงผ้าไปตลาด เป็นต้น 
  1.1 ใช้สินค้าชนิดเติม เช่น ผงซักฟอก น  ายาล้างจาน น  ายาท าความสะอาด และ
ถ่านไฟฉายชนิดชาร์จใหม่ 
  1.2 เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ มีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนานและตัวสินค้า
ไม่เป็นพิษ 
  1.3 การใช้ภาชนะแทนบรรจุภัณฑ์ เช่น ปิ่นโต จาน และ กล่องใส่อาหารแทนการใช้
ถุงพลาสติก 
  1.4 ลดการใช้วัสดุย่อยยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 
  1.5 ลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้ทิชชู 
 2. การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสั่งสินค้าที่จะสร้างปัญหาขยะ (Reject) การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ
ที่ท าลายยาก เช่น โฟม ปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก หลีกเลี่ยงการใช้ที่ ผิดวัตถุประสงค์ 
เช่น กระป๋องหรือขวดใส่สารเคมีก าจัดแมลงต้องทิ งเมื่อใช้หมด ไม่น ามาใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร
หรือเครื่องดื่ม ถุงพลาสติกใส่ของที่ใช้แล้วต้องหลีกเลี่ยงในการน ามาใส่อาหารร้อน ๆ กระดาษที่มีหมึกพิมพ์
ติดอยู่ต้องหลีกเลี่ยงในกาน ามาใส่อาหารที่ร้อน ๆ หรือาหารที่ทอดกับน  ามัน อาทิ ขนมครก กล้วยแขก 
กุ้งชุบแป้งทอด ฯลฯ นอกจากนี การหลีกเลี่ยง ยังครอบคลุมถึงการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ท าลายได้ยาก
หรือวัสดุที่ใช้ครั งเดียวแล้วทิ ง เช่น หลีกเลี่ยงการใช้โฟม หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษเยื่อบ่อยครั ง  
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และครั งละมาก ๆ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ขยะที่จะทิ งสามารถน าไปท าลายได้ง่ายและมีปริมาณน้อยลง 
หรือเป็นการหลีกเลี่ยงหรืองดใช้ของที่ไม่จ าเป็น ของที่ใช้ครั งเดียวแล้วทิ งเลยของที่ใช้เป็นธรรมเนียม
ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่เคยชิน เช่น หลอดกาแฟ ถุงพลาสติก ขวดน  าอัดลมวันเวย์ จานชามถ้วยที่ใช้แล้วทิ งเลย 
กระดาษห่อของขวัญที่ย่อยสลายไม่ได้ การ์ดอวยพรต่าง ๆ มีดโกนพลาสติก กล่องยูเอชที (UHT) 
รวมถึงของกระจุกกระจิกที่ซื อมาแล้วท าประโยชน์อะไรไม่ได้ แป๊บเดียวก็ต้องทิ งกลายเป็นขยะ เป็นต้น 
  2.1 ปฏิเสธการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย รวมทั งขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ 
กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอ่ืน ๆ 
  2.2 หลีกเลี่ยงการเลือกซื อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั น 
  2.3 หลีกเลี่ยงการเลือกซื อสินค้าชนิดใช้ครั งเดียว หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานต่ า 
  2.4 ไม่สนับสนุนร้านค้าที่กักเก็บและจ าหน่ายสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยและไม่มี
ระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว 
  2.5 กรณีการเลือกซื  อผลิตภัณฑ์ประจ าบันที ่ใช้ประจ าวัน เช่น สบู ่ ผงซักฟอก 
น  ายาล้างจาน ให้เลือกซื อผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนื่องจากใช้บรรจุภั ณฑ์น้อยกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยน  าหนักของผลิตภัณฑ์ 
  2.6 ลดหรืองดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย โดยเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
กับความต้องการ 
 3. การเลือกใช้สินค้าที่สามารถน าส่วนเกินที่เหลือส่งคืนสู่ผู้ผลิตได้ (Return) หมายถึง 
การเลือกใช้สินค้าที่สามารถน าส่วนที่เหลือ เช่น บรรจุภัณฑ์ส่งคืนสู่ผู้ผลิตได้ เพราะในการบริโภคสินค้า
แต่ละครั งย่อมจะเหลือของเสียส่วนเกิน ซึ่งก็คือ ขยะ หากผู้บริโภคสามารถน าส่วนเกินนั นคืนสู่ผู้ผลิตได้ 
ก็จะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้ในทางหนึ่ง หรือเลือกบริโภคสินค้าที่พิจารณาแล้วว่าสามารถน า
ส่วนเกินหรือขยะที่เหลือจากการบริโภคกลับไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้อีกครั ง เพ่ือเป็นการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น  
  3.1 เลือกซื อสินค้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีระบบมัดจ าคืนเงิน เช่น ขวดเครื่องดื่ม
ประเภทต่าง ๆ 
  3.2 เลือกซื อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับไปรีไซเคิลได้หรือมีส่วนประกอบ
ของวัสดุรีไซเคิล เช่น ถุงช้อปปิ้ง โปสการ์ด 
  3.3 เลือกซื อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเรียกคืนจากบรรจุภัณฑ์หลังจากการบริโภค
ของประชาชน 
  3.4 เลือกซื อสินค้าหรือบริโภคสินค้าที่แหล่งผลิตเพ่ือไม่สร้างขยะ เช่น รับประทาน
อาหารที่ร้านอาหารเพื่อไม่ให้เกิดขยะจากบรรจุภัณฑ์ท่ีน ากลับบ้าน 
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 4. การลดปริมาณขยะโดยการใช้ซ  า (Reuse) ผลิตภัณฑ์ คือ ผลลัพธ์ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการผลิตและการแปรรูปทรัพยากร เมื่อมีการผลิตสินค้า การจัดจ าหน่าย 
และผู้บริโภคน าไปใช้ประโยชน์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งสินค้าจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ส าหรับ
เจ้าของมือแรก ในขั นตอนต่อไปจึงด าเนินการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการน าสินค้านั นกลับมาใช้ซ  า
ซึ่งมักกระท าได้ง่ายและรวดเร็ว สิ่งส าคัญที่ต้องท าความเข้าใจ คือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ  าได้นั น
ไม่จ าเป็นต้องมีขั นตอนหรือกระบวนการผลิตเพ่ือด าเนินการแปรรูปก่อนการน าไปใช้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด 
คือ การใช้ซ  าในตลาดรถยนต์มือสอง รถยนต์ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการจะถูกน ามาขายให้กับเจ้าของใหม่  
โดยนอกจากการล้างและท าความสะอาดรถยนต์แล้วไม่จ าเป็นต้องมีกระบวนการใด ๆ ในการแปรรูป
รถยนต์อีก ดังนั น เมื่อต้องการขายรถยนต์ เจ้าของที่ไม่ต้องมการใช้รถยนต์นั นสามารถขายให้แก่
ผู้ที่ต้องการรถยนต์นั นเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที หรือการน าถุงพลาสติกซึ่งห้างสรรพสินค้า
หรือร้านค้าบรรจุสินค้ามาท าเป็นถุงใส่ขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนแทนการซื อถุงด ามาบรรจุขยะมูลฝอย
ก็ถือเป็นการใช้ซ  าอีกวิธีการหนึ่ง 
  Reuse หมายถึง การน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่อีกหรือเป็นการการใช้ซ  า
ใช้แล้วใช้อีก เช่น ขวดน  าวาน น ามาบรรจุน  าดื่ม ขวดกาแฟที่หมดแล้ว น ามาใส่น  าตาล การน าผลิตภัณฑ์
กลับมาใช้ใหม่ เป็นการพยายามใช้สิ่งของต่าง ๆ หลาย ๆ ครั ง ก่อนที่จะทิ งหรือเลือกใช้ของใหม่ 
หรือ การน าขยะหรือสิ่งของที่หมดประโยชน์ ตามประโยชน์การใช้สอยทางตรงของมันแล้ว เราก็น า
มันมาพลิกแพลง ประยุกต์ หรือประดิษฐ์ ปรับเปลี่ยนเพ่ือประโยชน์ใช้สอนอ่ืน ๆ ต่อไป อย่างเช่น  
การน ากระป๋องเครื่องดื่ม หรือขวดมาท าแจกัน การน ากล่องเครื่องดื่มมาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่ของใช้ 
และพยายามใช้ของที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ที่สุด รวมถึงการซ่อมแซมของที่ยังใช้ได้อยู่มันจะได้
ไม่กลายเป็นขยะเร็วเกินไป และการบริจาคสิ่งของที่เราไม่ต้องการแล้ว แต่อาจจะยังเป็นประโยชน์
กับคนอื่นได้ ก็ควรบริจาคแทนที่จะทิ งลงไปในถังขยะธรรมดา กระดาษก็ใช้ทั งสองหน้าก่อนแล้วค่อยทิ ง 
ตัวอย่างเช่น 
  4.1 เลือกซื อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่า 1 ครั ง เช่น แบตเตอรี่
ประจุไฟฟ้าใหม่ได ้
  4.2 การเลือกซื อสินค้าชนิดเติม (Refill) เช่น ผงซักฟอก สบู่เหลว น  ายาล้างจาน 
แชมพู เป็นต้น 
  4.3 ซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ (Repair) ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อได้อีก 
  4.4 บ ารุงรักษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้คงทนและยาวนานขึ น 
  4.5 การน าบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อ่ืน ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การใช้ซ  า
ถุงพลาสติก ถุงผ้า ถุงกระดาษ และกล่องกระดาษ การใช้ซ  าขวดน  าดื่มเหยือก นม และกล่องใส่ขนม 
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  4.6 ยืม เช่า หรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยครั งร่วมกัน เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสาร ชุดตกแต่งงานเลี ยง เครื่องดูดฝุ่น และอุปกรณ์ท าความสะอาดบ้าน อ่ืน ๆ 
  4.7 บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ เสื  อผ้า เฟอร์นิเจอร์  
และเครื่องมือใช้สอยอื่น ๆ 
  4.8 การใช้กระดาษทั ง 2 หน้า 
 5. การลดปริมาณขยะโดยการรีไซเคิล (Recycle) หมายถึง การน าขยะหรือสิ่งของ
ที่หมดประโยชน์ตามประโยชน์การใช้สอยทางตรงของมันแล้วเช่นกัน ไปผ่านกระบวนการแปลงโฉม
ที่แทบจะไม่เหลือเค้าเดิมเลย หรือเหลือก็เพียงให้พอทราบว่ามันท ามาจากวัตถุดิบชนิดใด เช่น แก้ว 
หรือ โลหะ กระดาษ หรือ พลาสติก ดังตัวอย่างเช่น ขวดยาคูลล์มาท าขาเทียม กล่องเครื่องดื่มมาท าไม้เทียม 
และใช้ในรูปของเฟอร์นิเจอร์หรือเป็นการหมุนเวียนกลับมาใช้ โดยน าขนยะมาแปรรูปตามกระบวนการ
ของแต่ละประเภท เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมแล้วน ามาใช้ใหม่ 
เช่น พลาสติก กระดาษ ขวด โลหะต่าง ๆ ฯลฯ น ามาหลอมใหม่ น ายางรถยนต์ที่ใช้ไม่ได้แล้วมาท า
รองเท้า น าแก้วแตกมาหลอมผลิตเป็นแก้วหรือกระจกใหม่ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เป็นการน าวัสดุ
มาผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นสินค้าใหม่ การน าวัสดุที่ยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่มาแปรรูป
โดยกรรมวิธีต่าง ๆ นี  จะท าโดยการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั งที่บ้าน โรงเรียน และส านักงาน 
เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยการน าวัสดุรีไซเคิลไปขายหรือน าไปบริจาค น าเข้าธนาคาร
ขยะรีไซเคิล เป็นต้น การผ่านกระบวนการอาจจะเป็นกระบวนการอย่างง่ายหรือซับซ้อนก็ได้  
โดยส่วนมากกระบวนการในการน ากลับมาใช้ใหม่นั น ประกอบไปด้วยหลายขั นตอน ตัวอย่างทั่วไป
ของกระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ที่ไม่ซับซ้อน คือ การน าเศษวัสดุสิ่งก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่าน
กระบวนการหลัก คือ การบดย่อย และการล้างเพ่ือคัดแยกเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ส าหรับตัวอย่ าง
กระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ น เช่น กระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ของพลาสติก
ต่างชนิดกันต้องได้รับการคัดแยกออกจากกันซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการคัดแยกด้วยแรงงานคน ก่อนที่จะพร้อม
เข้าสู่กระบวนการที่เหมาะสมกับพลาสติกแต่ละชนิดต่อไป วัสดุที่สามารถน าไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้ 
ถือเป็นวัตถุดิบที่มีค่าส าหรับอุตสาหกรรมอ่ืน มันไม่ใช่เป็นเพียงขยะชิ นหนึ่งเท่านั น ดังนั นถ้าเราเปลี่ยน
มุมมองเสียใหม่ และเปลี่ยนวิธีการทิ งวัสดุพวกนี ใหม่ เพ่ือให้มันได้กลับไปยังกระบวนการผลิตได้อย่างสะดวก
ผลจากการกระท าเช่นนี ของพวกเราหลาย ๆ คน ในสังคมจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับสังคม
และสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยได้ ตัวอย่างเช่น  
  5.1 การรีไซเคิลกระดาษ กระดาษทุกชนิดที่เราใช้ทุกวันนี ส่วนใหญ่ผลิตจากเนื อเยื่อ

ของต้นไม้ และมีกระดาษหลายชนิดที่เมื่อใช้แล้วสามารถน ามาผลิตใช้ได้อีก เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ 

กระดาษบันทึก กระดาษส าเนา กระดาษคอมพิวเตอร์ บัตรรายการ และซองจดหมายสีขาว ส าหรับกระดาษ

ที่ไม่สามารถน ากลับมาผลิตใหม่ เช่น กระดาษที่ติดกาวหรืออาบมันเนื่องจากความร้อนจะท าให้สาร



  44 

เคลือบกระดาษละลายแล้วไปอุดตันเครื่องจักรท าให้เกิดความเสียหายได้ การรีไซเคิลกระดาษ เริ่มต้น

ด้วยกระบวนการใช้น  าและสารเคมีก าจัดหมึกที่ปนเปื้อนออกไปท าให้กระดาษเหล่านั นกลายเป็นเนื อเยื่อ 

จากนั นจึงท าความสะอาดเนื อเยื่อ เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการผลิตเส้นใยที่สามารถน าไปผลิต

เป็นกระดาษต่อไป กระดาษท่ีใช้แล้วเมื่อน ามาผลิตขึ นใหม่มีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน โดยเฉพาะ

จะต้องก าจัดสีที่ปนเปื้อนออกให้หมด เพราะการเจือปนแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจท าให้กระดาษที่ผลิตใหม่

ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไฟเบอร์ในเนื อกระดาษจะลดน้อยลงทุกขั นตอนของกระบวนการรีไซเคิล กระดาษที่ผลิต

ขึ นใหม่จึงมีคุณภาพด้อยลง 

  5.2 การรีไซเคิลพลาสติก พลาสติก เป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม โดยผลิตเพ่ือให้

มีสีต่าง ๆ ใสแข็งหรืออ่อนก็ได้ และยังสามารถหลอมละลายเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ โดยใช้แรงดัน

และความร้อนคุณสมบัติของพลาสติกคือไม่สลายตัว พลาสติกผลิตมาจากทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ไม่สามารถเกิดใหม่ได้ เช่น น  ามัน ถ่านหิน นอกจากนี ก็ยากต่อการน ามารีไซเคิล และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

และที่ส าคัญ เนื่องจากพลาสติกมีหลายชนิดการน ามาผลิตใช้ใหม่ จะต้องแยกพลาสติกแต่ละชนิด

ออกจากกัน ปัจจุบันจึงมีถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ที่สามารถน ามาผลิตใช้ใหม่ได้ โดยมีการน า

ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วเพียงร้อยละ 3 ของจ านวนถุงพลาสติกที่ผลิตออกมาเท่านั นที่น ากลับเข้าสู่โรงงาน

เพ่ือการรีไซเคิล จึงท าให้ในปัจจุบันมีพลาสติกที่ถูกทิ งในมูลฝอยในรูปแบบต่าง ๆ คงอยู่ในสภาพแวดล้อม

จ านวนมาก 

  5.3 การรีไซเคิลแก้ว แก้วเป็นวัสดุที่มีผิวราบเรียบแข็งและใสแต่เปราะบาง

และแตกร้าวได้ง่าย มนุษย์ผลิตแก้วขึ นจากการหลอมละลายของวัสดุธรรมชาติ คือ ทราย เถ้า โซดา 

หินปูน และแร่เฟลสปาร์ โดยสามารถหลอมให้เป็นรูปร่างและสีสันแปลก ๆ แตกต่างกันได้ และไม่รั่วง่าย

จึงนิยมน าแก้วมาท าเป็นภาชนะใส่ของต่าง ๆ ภาชนะที่เป็นแก้วสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ซ  าได้

หลายครั ง ด้วยวิธีนี จะท าให้เกิดการลดปริมาณมูลฝอยที่เป็นแก้วได้ นอกจากนั นแก้วยังสามารถน าเข้า

สู่กระบวนการรีไซเคิลได้ โดยการแยกประเภทแก้วตามสีและท าการทุบ บดให้แตกละเอียดก่อน  

แล้วจึงน าไปหลอมในเตาหลอมรวมกันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อการผลิตเป็นแก้วขึ นใหม่ 

  5.4 การรีไซเคิลกระป๋องโลหะ กระป๋องโลหะทั่วไป ท ามาจากวัสดุ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบแรกคือ กระป๋องอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีสีขาวคล้ายเงิน น  าหนักเบาและมีคุณสมบัติ

ที่อ่อนตัว ซึ่งสามารถท าเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ในการผลิตอะลูมิเนียมจึงมักผสมทองแดงและสังกะสี

เพ่ือเพ่ิมความแกร่งให้กับเนื ออะลูมิเนียม เนื่องจากอะลูมิเนียมเป็นภาชนะที่สามารถซึมซับความเย็นได้

อย่างรวดเร็วท าให้อะลูมิเนียม เป็นที่นิยมในการน ามาผลิตกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มและวัสดุอีกหลายชนิด 
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เช่น น  าอัดลม เบียร์ โซดา กระดาษตะกั่ว ถาดใส่อาหาร ภาชนะในครัว ฯลฯ การรีไซเคิลกระป๋อง

อะลูมิเนียม ท าโดยบีบเพื่อลดปริมาตรและน าส่งโรงงานเพื่อถูกบดให้เป็นชิ นเล็ก ๆ แล้วหลอมเก็บ

ให้เป็นแท่งแข็ง แล้วจึงน าไปรีดให้เป็นแผ่นบางแบนเพื่อส่งต่อไปยังโรงงานผลิตกระป๋องเพื่อผลิต

เป็นกระป๋องอะลูมิเนียมใหม่ และรูปแบบที่สองคือ กระป๋องประเภทเหล็กกล้าที่มีส่วนผลิตของดีบุก 

ได้แก่ กระป๋องที่ใช้ส าหรับบรรจุอาหารส าเร็จรูป ผลไม้กระป๋อง ผักกระป๋อง น  าผลไม้ ฯลฯ การรีไซเคิล

ด าเนินการโดยการก าจัดดีบุกที่เคลือบกระป๋องออก่อนและเหลือไว้เฉพาะส่วนที่เป็นเหล็กกล้าแล้วจึงน าไป

หลอมเพ่ือผลิตเป็นกระป๋องใหม่ 

 นอกจากนี  สุรศักดิ์ โอสถิตย์พร (2550) ได้กล่าวถึงการจัดการกับขยะโดยวิธี 5R ดังนี  

 Reduce เป็นการลดปริมาณขยะที่แหล่งก าเนิด เพื่อให้คงเหลือขยะน้อยที่สุด เช่น  

ซื อผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นเท่านั น วางแผนในการซื อ ไม่ซื อพร่ าเพรื่อเกินความจ าเป็น ซื อผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ

ในหีบห่อที่ท าจากวัสดุซึ่งผ่านกระบวนการรีไซเคิล โดยจะสังเกตได้จากเครื่องหมาย และซื อสินค้า

ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

 Repair เป็นการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ ที่เสีย แต่สามารถน ามาใช้ต่อได้หากมีการซ่อมแซม

แทนที่จะทิ งเป็นขยะ อาจจะเริ่มจากการพิจารณาสินค้าตั งแต่การเลือกซื อ โดยเลือกซื อสินค้าที่มีคุณภาพดี 

ใช้ได้นาน และสามารถซ่อมแซมได้หากเกิดการเสียหาย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อีก ท าให้ไม่สิ นเปลืองเงิน

เพ่ือซื อของใหม่ และยังลดปริมาณและขยะลงได้ส่วนหนึ่ง เป็นการช่วยลดปริมาณขยะโดยรวมลงได้ 

อีกทั งยังเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ส่งผลให้มลพิษที่จะเกิดจากขยะลดลง

อีกด้วย 

 Reuse เป็นการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ การใช้ผลิตภัณฑ์ซ  าแล้วซ  าอีก ตามรูปแบบที่เป็น

ต้นก าเนิดของมัน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการของครอบครัวหนึ่งอาจเป็นสิ่งที่ต้องการของอีกครอบครัว

หนึ่งก็ได้ การน ากลับไปใช้ใหม่ ไม่จ าเป็นต้องหมายถึงว่าสินค้าต้องถูกน าไปใช้ซ  าโดยเจ้าของเดิม เช่น 

ใช้ถุงผ้าส าหรับใส่ของแทนถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษ ใช้กระดาษสองหน้า ใช้ผ้าเช็ดท าความสะอาด

แทนกระดาษทิชชู น ากระป๋องหรือกล่องที่เคยโยนทิ งบ่อย ๆ มาดัดแปลงท าเป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิก 

 Recycle เป็นการน าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยเข้ากระบวนการผลิตใหม่ให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงของเดิมหรือของใหม่ที่สามารถน ามาใช้ได้อีก เช่น ถุงพลาสติกใช้แล้วเอาไปรีไซเคิล

เป็นพรมปูพื น กระดาษใช้แล้วเอาไปรีไซเคิลเป็นกระดาษช าระ เป็นต้น 

 Reject เป็นการก าจัดขยะที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ หรือน าไปรีไซเคิลได้หรือเป็นขยะ

ที่มีพิษ วิธีการก าจัดได้โดยการน าไปเผาด้วยเตาเผาขยะ (Incineration) การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 

(Sanitary landfill) และการเทลงกองไว้บนพื นดิน (Dumping on land) 
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 ดังนั น ผู้ศึกษาจึงได้เปรียบเทียบแนวคิดการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs และ 5Rs 

ได้ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบแนวคิดการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs และ 5Rs 
 

3Rs 5Rs 
1. Reduce (คิดก่อนใช้) 1. การลดปริมาณการผลิตขยะ (Reduce) 

2. การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสั่งสินค้าที่จะสร้างปัญหาขยะ (Reject) 
2. Reuse (การใช้ซ  า) 3. การเลือกใช้สินค้าที่สามารถน าส่วนเกินที่เหลือส่งคืนสู่ผู้ผลิต

ได้ (Return) 
4. การลดปริมาณขยะโดยการใช้ซ  า (Reuse) 

3. Recycle ( น า กลั บ ม า ใ ช้
ใหม่) 

5. การลดปริมาณขยะโดยการรีไซเคิล (Recycle) 

 
 จากตารางที่ 5 ผู้ศึกษาได้น าหลักการ 3Rs และ 5Rs มาสังเคราะห์ และสามารถสรุป
การลดปริมาณขยะในชุมชนได้เป็น 3 ข้อ คือ 1) การลดและหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce 
& Reject) 2) การแปรสภาพและน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) 3) การส่งคืนผู้ผลิต (Return) 
โดยน าไปสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั งนี  
 แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
 ดวงใจ ปินตามูล (2556) ได้กล่าวถึงแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนว่า การ
จัดการขยะถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งการจัดการ
ขยะในชุมชนที่ดีควรเน้นไปที่การป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ส าหรับนโยบาย
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ก าหนดรูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอย ให้เป็น
ศูนย์ก าจัดขยะที่มีการศึกษาออกแบบการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีระบบและมาตรการการ
ป้องกันปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาชน และสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
หลาย ๆ แห่งรวมกัน โดยมีข้อปฏิบัติดังนี  
 1. การควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชน 
 2. สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือให้มีการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรตั งแต่การจัดเก็บ การคัดแยก การขนส่ง การน ากลับมาใช้ประโยชน์และการก าจัดที่ถูกต้อง
หลักสุขาภิบาล 



  47 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความร่วมมือกันในการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยมุ่งเน้นรูปแบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 4. สนับสนุนให้มีกฎระเบียบและกฎเกณฑ์การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเพ่ือให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติ 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ น 
 นโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย มีเป้าหมายหลัก 4 ประการ 
ดังนี  
 1. ควบคุมอัตราการผลิตขยะมูลฝอยให้มีไม่เกิน 1 กิโลกรัมต่อคน/วัน 
 2. ควบคุมให้ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และร้อยละ 30 
 3. ควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในเขตเทศบาลไม่เกินร้อยละ 10 และร้อยละ 5 
 4. ทุกจังหวัดมีแผนงานการจัดการขยะมูลฝอยในระบบศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยส่วนกลาง
ส าหรับท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยสนับสนุนให้มีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนจังหวัดทั งหมด 
 การจัดการขยะมูลฝอยคือการค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในทางสุขอนามัย ทัศนียภาพ 
เศรษฐศาสตร์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยอมรับของสังคม ดังนั น ความรู้และความเข้าใจ
ในระบบการจัดการขยะมูลฝอยจะสามารถช่วยให้มีการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ให้มีประสิทธิภาพสูงและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ควรมีหลักการในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุม การทิ งขยะมูลฝอย การเก็บขยะชั่วคราวไว้ในภาชนะ การรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถ่าย
และการขนส่ง การแปรรูปของขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะมูลฝอย เพราะขยะมูลฝอยเป็นปัญหา
ที่ส่งผลต่อชุมชนต่าง ๆ มากมาย เป็นแหล่งแพร่เชื อโรคต่าง ๆ ก่อปัญหา กลิ่นเหม็นและน  าเสีย
ที่มาจากขยะรอบ ๆ บริเวณ (อัฏฐพร ศรีสนอง, 2551)  
 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนปัจจุบันมีกิจกรรมในระบบการจัดการขยะมูลฝอย
แบ่งออกเป็น 4 ขั นตอน ดังต่อไปนี  
 ขั้นตอนที่ 1 การคัดแยกขยะมูลฝอย 
 การคัดแยกขยะมูลฝอย หมายถึง กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ 
ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าขยะมูลฝอยหรือวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์อีก 
โดยการเลือกวัสดุเฉพาะอย่างออกจากกองขยะมูลฝอยรวม ซึ่งจะส่งผลในการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ที่จะต้องน าไปก าจัด โดยสามารถด าเนินการได้ตั งแต่แหล่งก าเนิด มีการจัดวางภาชนะให้เหมาะสม 
ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยก
ขยะมูลฝอย (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553)  
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  กรมควบคุมมลพิษ (2551) ได้น าเสนอการด าเนินการคัดแยกและกักเก็บขยะที่เกิดขึ น 
ดังนี  
 1. คัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หรือขยะรีไซเคิลออกจากขยะ
ย่อยสลาย ขยะอันตรายและขยะท่ัวไป 
 2. เก็บกักขยะที่ท าการคัดแยกแล้วในถุงหรือถังรองรับขยะแบบแยกประเภทที่หน่วยราชการ
ก าหนด 
 3. เก็บกักขยะที่ท าการคัดแยกแล้วในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ 
ไม่กีดขวางทางเดิน อยู่ห่างจากสถานที่ประกอบอาหาร ที่รับประทานอาหารและแหล่งน  าดื่ม  
 4. ให้เก็บกักขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารที่ไม่ทราบแน่ชัด เป็นสัดส่วนแยก
ต่างหากจากขยะอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ หรือการระเบิดเพื่อแยกทิ งตาม
รูปแบบการเก็บรวบรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี 3 แบบหลัก ๆ ได้แก่ 
  4.1 การเก็บจากบ้านพร้อมขยะทั่วไปโดยการเก็บขนมีช่องแยกขยะอันตราย  
  4.2 การเก็บจากหน้าบ้านตามวันที่ก าหนดโดยมีรถเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ  
  4.3 การน าไปทิ งในภาชนะหรือสถานที่รวบรวมขยะอันตรายของชุมชนที่จัดไว้เฉพาะ 
 5. ห้ามเก็บกักขยะอันตรายไว้รวมกัน โดยให้แยกเก็บเป็นประเภท ๆ หากเป็น
ของเหลวให้ใส่ถังหรือภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไม่รั่วไหล และห้ามเทของเหลวต่างชนิดปนกัน
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหากเป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็งให้เก็บใส่ถังหรือภาชนะที่แข็งแรง  
 6. หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะที่ท าการคัดแยกแล้วและมีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การเพาะพันธุ์
ของพาหะน าโรค หรือที่อาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษไว้เป็นเวลานาน  
 7. หากมีการใช้น  าท าความสะอาดวัสดุคัดแยกแล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่มีไขมันหรือตะกอน
น  ามันปนเปื้อน จะต้องระบายน  าเสียนั นผ่านตะแกรงและบ่อดักไขมันก่อนระบายสู่ท่อน  าสาธารณะ 
 8. ห้ามเผา หลอม สกัดหรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพ่ือการคัดแยก การสกัดโลหะมีค่า
หรือการท าลายขยะในบริเวณท่ีพักอาศัย หรือพื นที่ที่ไม่มีระบบป้องกันและควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ น 
 อนึ่ง การคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครัวเรือน เป็นสิ่งที่ส าคัญ
และจะเกิดอรรถประโยชน์มากกว่าการคัดแยกมูลฝอยที่กองมูลฝอยรวม ณ สถานที่ก าจัด เพราะจะใช้
ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า คุณภาพของวัสดุที่คัดแยกจะดีกว่า และประชาชน
มีส่วนร่วมมากกว่า 
 บัณฑิต คุ้มวานิช (2555) ได้กล่าวถึงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือให้สะดวกแก่การน าไปก าจัด
หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้สามารถกระท าได้ดังนี  
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 1. ขยะเศษอาหารหรือขยะท่ีเน่าเสียได้เป็นขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื นมาก
ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะมูลฝอยประเภทนี ก าจัดและน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักท าปุ๋ย
ใช้ในการเกษตรได้ตัวอย่างขยะเศษอาหาร เช่น เศษผัก ผลไม้ เปลือกผลไม้ เนื อสัตว์เศษอาหาร ฯลฯ 
 2. ขยะรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยยังใช้ได้ ขยะมูลฝอยประเภทนี บางส่วนสามารถแยก
น ามาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ได้แก่ แก้วพลาสติก กระดาษ 
กระป๋องอะลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก เศษผ้า ฯลฯ 
 3. ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะมูลฝอยอันตรายที่จ าเป็นต้องแยกทิ งต่างหาก เนื่องจาก
สมบัติทางกายภาพเคมีและชีวภาพ เช่นติดไฟง่าย ระเบิดได้ มีสารกัดกร่อน ขยะพิษ ได้แก่ ถ่านไฟฉาย 
หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง เครื่องส าอาง น  ามันเครื่อง ภาชนะน  ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ ฯลฯ 
 4. ขยะที่ต้องทิ งเป็นขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถน ามารีไซเคิลได้และไม่สามารถแยกเป็น

ประเภทต่าง ๆ ได้ ขยะทั ง 3 ประเภทข้างต้นท าให้ต้องทิ งเพ่ือให้รถมาเก็บขนไปท าลายหรือก าจัดต่อไป 

เช่น เศษกระจกแตก เปลือกลูกอม ซองขนม ซองบะหมี่ส าเร็จรูป ฯลฯ 

 ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย หมายถึง กิจกรรมตั งแต่การขนถ่ายขยะมูลฝอยจากถังขยะ

ซึ่งอาจเป็นถังขยะจากแต่ละบ้านเรือนหรือถังขยะรวม รวมถึงการขนขยะมูลฝอยไปถ่ายไว้ที่จุดหมาย

ปลายทาง ซึ่งอาจเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยหรือโรงงานแปลงรูปขยะมูลฝอย ก าจัดขยะมูลฝอย

ในขั นสุดท้าย ดังนั น งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยนี เป็นงานที่กระท าโดยประชาชนก่อนที่จะส่งให้บริการ

ของรัฐมาเก็บขนและน าไปก าจัดในขั นต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของแต่ละบ้านเรือนจะต้องให้ความร่วมมือกัน

น าขยะใส่ลงในถังขยะอาจจะเป็นถังขยะของเจ้าของบ้านเองหรือถังขยะที่ฝ่ายองค์การบริหารส่วนต าบล

จัดเตรียมไว้ให้ ความร่วมมือของประชาชนเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งและมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ

การก าจัดขยะมูลฝอยด้วย โดยในการเก็บรวบรวมขยะสมารถแบ่งตามลักษณะของการรวบรวมได้

เป็น 2 ลักษณะดังนี  (ธงชัย ทองทวี, 2553) 

 1. การเก็บรวบรวมขยะ ณ จุดก าเนิด (Collection at Origin) หมายถึง การเก็บรวบรวมขยะ

ของครัวเรือนที่พักอาศัยหรือสถานที่ท าการต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดก าเนิดขยะที่เกิดขึ นในครั งแรก โดยปกติ 

ก็จะต้องมีการรวบรวมขยะที่เกิดขึ นทั งหมดมารวมใส่ลงในถังขยะหรือภาชนะที่ใช้รวบรวมขยะ

โดยเฉพาะเพื่อให้ขยะชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ นนั นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะน าไปก าจัดได้โดยสะดวก  

พวกขยะสด เช่น เศษอาหารควรจะรินน  าออกให้แห้งก่อนแล้วจึงเทรวมลงในถังขยะก็จะช่วยป้องกัน

กลิ่นเหม็นและยืดอายุการใช้งานของถังขยะได้ดีขึ นอีกด้วย 

 2. การเก็บรวบรวมขยะในชุมชน (Community Collection) หมายถึง บริการการเก็บ

รวบรวมขยะจากที่ต่าง ๆ เกิดขึ นในชุมชน เพ่ือน าไปก าจัด โดยทั่วไปจัดท าเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 
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เทศบาลหรือองค์กรของรัฐจัดท า (Municipal Collection System) การท าสัญญาจ้าง (Contract 

System) และประชาชนจัดท าด้วยตนเอง (Individual Collection and Disposal) 

 บัณฑิต คุ้มวานิช (2555) ได้กล่าวว่า การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซึ่งเป็นจุด

ก าเนิดของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นครั งแรกเพื่อให้ขยะมูลฝอยชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ นอยู่ในสภาพพร้อมที่

จะน ามูลฝอยใส่ลงในถังและด้วยเหตุในครัวเรือนนั นมีหลายชนิดถ้าหากเก็บรวมกันขยะมูลฝอยที่เป็น

สารอินทรีย์จะย่อยสลายได้ง่าย ถ้าปะปนอยู่กับขยะมูลฝอยอื่นที่ก าจัดยากก็จะท าให้ขยะมูลฝอยที่เป็น

สารอินทรีย์ก าจัดยากไปด้วย นอกจากนี  ขยะมูลฝอยหลายชนิดสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์โดยตรง

หรือขายเป็นวัสดุได้อีกจึงควรมีการแยกประเภทเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซึ่งการแยกเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอยในครัวเรือนกระท าได้ดังนี  

 1. ระบบถังสองใบ (Two-Cans System) เป็นการแยกประเภทที่ขยะมูลฝอยเปียกถังหนึ่ง
และขยะมูลฝอยแห้งอีกถังหนึ่งเพื่อจัดเก็บแล้วน า ไปก าจัดได้เหมาะสมและประหยัดมากขึ น คือ 
ขยะมูลฝอยเปียกจ าเป็นต้องเก็บทิ งทุกวันเนื่องจากปล่อยค้างไว้นานเกิดการบูดเน่าส่งกลิ่นเหม็นเน่า
ร าคาญได้โดยง่าย ส่วนขยะมูลฝอยแห้งเก็บแยกต่างหากจึงช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยและสะดวก
ในการก าจัด 
 2. ระบบถังสามใบ (Three-Cans System) เป็นการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยโดยการแยก
ถังมูลฝอยออกเป็น 3 ประเภท ถังใบแรกใส่ขยะมูลฝอยเปียก ถังใบที่สองใส่ขยะมูลฝอยแห้ง และ ถังใบที่สาม
ใส่ขยะมูลฝอยจ าพวกเถ้าและขยะมูลฝอยอันตรายในบ้านเรือน เช่น แบตเตอรี่ ถ่ายไฟฉาย กระป๋อง
สารเคมี และแก้ว เป็นต้น ท าให้แยกประเภทขยะมูลฝอยได้มากขึ น สะดวกในการก าจัดและปลอดภัย
จากอันตรายขณะก าจัดและเก็บขน 
 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บขนขยะมูลฝอย 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย หมายถึง การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคารสถานที่ต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยและน าไปเทลงในพาหนะเก็บขน เพ่ือขนส่งไปก าจัดต่อไป โดยการขน
ล าเลียงขยะมูลฝอยไปก าจัดมีหลายวิธีดังนี  (นิจนิรันดร์ ส้มโอชา, 2552) 
 1. การใช้แรงงานคนเพ่ือขนขยะมูลฝอยไปก าจัด เป็นวิธีที่ใช้ตามชนบทที่ไม่มีหน่วยงาน
ท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในบ้านหรือที่ท างานนั น ๆ 
 2. การใช้รถขนขยะมูลฝอย เหมาะส าหรับชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่น รถขนล าเลียง
จะต้องมีที่ใส่ขยะมูลฝอยที่ทนทาน น  าไม่รั่ว มีกระบะสูง มีฝาปิด เพ่ือป้องกันขยะมูลฝอยในชุมชนเมือง
ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าในชนบท เนื่องจากความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย และเส้นทางล าเลียง เป็นต้น 
 บัณฑิต คุ้มวานิช (2555) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่จ าเป็นต้องพิจารณาเพ่ือก าหนด
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บขนขยะมูลฝอยไว้ดังนี  



  51 

 1. รูปแบบการบริการแบ่งออกเป็นการให้บริการเก็บขนบ้านพักอาศัยและการให้บริการ
อาคารขนาดใหญ่ 
 2. ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็นการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบบ้านต่อบ้าน
และการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบก าหนดจุด 
 3. ความถี่ในการเก็บขนขยะมูลฝอย ควรค านึงถึงลักษณะของขยะมูลฝอย สภาพภูมิอากาศ 
ขนาดลักษณะกิจกรรมของประชาชน และช่วงเวลาเก็บขน 
 4. อุปกรณ์ในการเก็บขนขยะมูลฝอย หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย ต้องมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องต่อสภาพท้องถิ่น อุปกรณ์ท่ีใช้เก็บรวบรวม เช่น ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
และไม้กวาดอุปกรณ์ที่ใช้เก็บขนขยะมูลฝอย เช่น รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย เส้นทางในการเก็บขน 
การก าหนดเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอย สามารถกระท าได้ 4 วิธีดังนี  
  4.1 วิธี Daily Route คือ วิธีการที่พนักงานจะต้องเก็บขนขยะมูลฝอยให้เสร็จภายใน

วันเดียวเพราะมีเส้นทางท่ีก าหนดแน่นอน 

  4.2 วิธี Large Route คือ วิธีการที่พนักงานจะต้องเก็บขนขยะมูลฝอยให้เสร็จ

ภายในสัปดาห์เพราะมีเส้นทางขนาดใหญ่ 

  4.3 วิธี Single Load คือ วิธีที่พนักงานต้องเก็บขนขยะมูลฝอยให้ได้เต็มคันรถ 

โดยรถจะวิ่งหลายเส้นทาง วิธีนี ต้องค านึงถึงขนาดรถ จ านวนพนักงาน ระยะเวลาเดินทาง ปริมาณขยะ

ที่เกิดขึ น และ ปัจจัยอื่น ๆ อีก 

  4.4 วิธี Definite Working Day คือ วิธีอาศัยเวลาท างานปกติของพนักงานโดยไม่มี

ปัจจัยอื่นก าหนดในการก าหนดเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถกระท าโดยพิจารณาข้อก าหนด

ดังต่อไปนี  

   4.4.1 ไม่มีเส้นทางใดทับเส้นทางกันและควรมีสภาพภูมิประเทศเหมือน ๆ กัน 

ในแต่ละเส้นทาง  

   4.4.2 เวลาที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยของแต่ละเส้นทางควรใช้เวลาเท่า ๆ กัน  

   4.4.3 จุดแรกที่ท าการเก็บขนขยะมูลฝอยในแต่ละเส้นทางไม่ควรอยู่ไกลจากสถานที่

จอดรถเก็บขยะมูลฝอย 

   4.4.4 ถนนที่มีปัญหาการจราจรไม่ควรไปเก็บขยะในช่วงเวลาเร่งด่วน 

   4.4.5 ถ้าเป็นเส้นทางเดียวควรพิจารณาเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นแบบวง  

   4.4.6 ถ้าเป็นถนนที่ตรงแนวไปตลอดอาจให้พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย

ทั งสองฟากถนนในเวลาเดียวกันก่อนที่จะขับไปพบสามแยก 
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 นอกจากนี  สภาวิศวกร (2558) ได้กล่าวถึงประเด็นที่ควรพิจารณาในการเก็บขนขยะมูลฝอย

ไว้ดังนี  

 1. วิธีในการเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น ระบบการเก็บขนแบบบ้านต่อบ้าน และ ระบบการเก็บขน

แบบจุดส าหรับวางถังคอนเทนเนอร์ เป็นต้น 

 2. ความถี่ในการเก็บขนขยะมูลฝอยต้องพิจารณาจากลักษณะของขยะมูลฝอย ขนาด

และความจุของภาชนะหรือสถานที่เก็บกัก ลักษณะกิจกรรมของประชาชน และ ช่วงเวลาเก็บขน 

 3. ประเภทและจ านวนของรถเก็บขนขยะมูลฝอยจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม

ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยที่จะต้องเก็บขน วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้ 

เช่น การเก็บรวบรวมโดยถังคอนเทนเนอร์จะต้องใช้รถยกคอนเทนเนอร์ร่วมด้วย ค่าใช้จ่ายของรถยนต์

เก็บขนขยะมูลฝอย เช่น ราคาค่าซ่อมบ ารุง อายุการใช้งาน สภาพพื นที่ให้บริการ เช่น สภาพถนน 

จ านวนพนักงานเก็บขนและระยะทาง และ วิธีการขนส่งขยะมูลฝอย 

 ขั้นตอนที่ 4 การก าจัดขยะมูลฝอย 

 การก าจัดขยะมูลฝอย เป็นขั นตอนสุดท้ายของการจัดการขยะมูลฝอย โดยการก าจัดขยะ

มูลฝอยมีหลายวิธีการที่จะเลือกใช้วิธีใดย่อมขึ นอยู่กับความเหมาะสม แต่โดยทั่วไปแล้วนั นการก าจัด

ขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลมีอยู่ 3 วิธี ดังนี  (ธงชัย ทองทวี, 2553) 

 1. การเผา (Incineration) เป็นระบบที่ใช้ขจัดความเป็นพิษของขยะมูลฝอยหรือท าให้

ขยะมูลฝอยหมดอันตรายและลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผาที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 800 องศาเซลเซียส 

เพ่ือให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และยังต้องมีระบบก าจัดมลพิษของไอเสียก่อนระบายออกทางปล่อง 

การก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีนี จะเสียค่าใช้จ่ายสูง นอกจากจะใช้ก าจัดขยะมูลฝอยทั่วไปแล้ววิธีนี ยังเหมาะ

ส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอยที่มีเชื อโรคจากโรงพยาบาล และของเสียที่มีพิษจากโรงงาน พวกยาฆ่าแมลง

ที่เป็นส่วนอินทรีย์สังเคราะห์ แต่ทั งนี จะต้องใช้ระดับของอุณหภูมิให้สูงเพียงพอที่จะเผาไหม้หรือท าลายพิษ

ของเสียแต่ละชนิด 

 2. การกลบฝังดินอย่างถูกสุขาภิบาล (Sanity Landfill) เป็นการก าจัดขยะมูลฝอย

โดยการบดอัดขยะมูลฝอยด้วยเครื่องจักรกลเพ่ือให้ขยะมูลฝอยยุบตัวหรือมีความหนาแน่นมากขึ น 

เสร็จแล้วท าการบดอัดทับผิวขยะมูลฝอยที่บดอัดแล้วนั นด้วยวัสดุกลบหรือดินที่มีความเหมาะสม 

ได้แก่ พวกท่ีมีทั งดินและทรายผสมกัน ความหนาของดินที่ท าการบดทับขยะมูลฝอยชั นสุดท้ายจะต้อง

มีความหนาอย่างน้อย 60 เซนติเมตร เพ่ือให้สามารถปลูกต้นไม้บนดินชั นสุดท้ายได้ขยะมูลฝอยที่ถูกฝังกลบ

จะเกิดการย่อยสลายให้ก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเวลาผ่านไปโดยจะเกิดขึ นมาในช่วงเวลา 

3-5 ปีแรก เนื่องจากก๊าซมีเทนสามารถติดไฟได้ ดังนั น จึงต้องท าท่อระบายก๊าซให้ระบายออกสู่บรรยากาศ 

นอกจากนั น ยังมีน  าเสียที่เกิดจากการย่อยสลายของขยะมูลฝอยกับน  าฝนที่ซึมผ่านชั นขยะมูลฝอย
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ท าให้เกิดน  าเสียจากการชะล้างขยะมูลฝอยขึ นได้จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการในการบ าบัดน  าเสียที่เกิดจาก

การก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบด้วย ในกรณีที่ท าการฝังกลับของเสียที่เป็นอันตรายจ าเป็นต้องมี

การคาดก้นบ่อด้วยแผ่นพลาสติกเพ่ือกันการซึมของน  าที่มีสารพิษลงสู่ชั นใต้ดินและต้องมีการตรวจสอบ

คุณภาพของน  าใต้ดินในบริเวณใกล้เคียงอย่างสม่ าเสมอ 

 3. การหมักท าปุ๋ย (Composting) เป็นระบบที่ใช้วิธีการย่อยสลายขยะมูลฝอยที่สามารถ

ย่อยสลายได้โดยท าให้ขนาดเล็กลงก่อนน าไปหมักสลายตัวทางเคมีเพ่ือให้เป็นอาหารพืชที่ค่อนข้างคงรูป 

เรียกว่า ปุ๋ย ซึ่งมีลักษณะเป็นสีน  าตาลเข้มเกือบด ามีความร่วนซุยสูงและมีประสิทธิภาพในการอุ้มน  าได้ดี 

ซึ่งอาจน าไปผสมอาหารของพืชได้สูตรบ ารุงต้นไม้ตามต้องการได้ วิธีการหมักปุ๋ยอาจใช้การกรองขยะ

ที่ย่อยสลายได้บนพื นเป็นกองเล็ก ๆ แล้วกลับพลิกขยะมูลฝอยเป็นครั งคราวเพ่ือให้ออกซิเจนสามารถ

แทรกซ้อนไปในกองขยะมูลฝอยมากที่สุดหรือใช้เครื่องจักรช่วย เช่น ท าเป็นถาดเจาะรูหลาย ๆ ชั น 

แล้วเทขยะมูลฝอยจากชั นบนลงมาในชั นถัดมาในแต่ละวัน เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน สามารถท าได้โดยการคัดแยกตามประเภท 
ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เป็นอันตราย ก่อนน าไปก าจัดควรเก็บใส่ถุงปิดให้มิดชิด และแยกทิ งต่างหาก  
มีถังรองรับ ควรมีการจัดสถานที่ควบรวมขยะมูลฝอยหรือสิ่งของ วัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วหรือใช้การไม่ได้ 
เพ่ือน ามาซ่อมแซมปรับปรุงไว้ใช้ประโยชน์โอกาสต่อไป ไม่ควรน าขยะมูลฝอยไปกองทิ งไว้ตามที่ต่าง ๆ 
ภายในบ้านหรือที่สาธารณะ ควรมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลไว้ประจ าครัวเรือน 
ตั งอยู่ในที่ที่เหมาะสม สะดวกในการทิ งหรือการแยกขยะมูลฝอย และไม่ควรเผาขยะมูลฝอยตามที่ต่าง ๆ 
หรือแม้แต่ภายในบริเวณบ้านของตัวเองซึ่งระบบการรวบรวมขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยทั่วไปจะมีอยู่ 
3 ระบบ คือ ระบบสามถัง เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ระบบถังรวม เป็นที่รวบรวมขยะมูลฝอยทุกชนิด  
และ ระบบสองถัง คือ ใบแรกใส่ขยะมูลฝอยเปียก ใบที่สองใส่ขยะมูลฝอยแห้แงละขี เถ้า การน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ มีหลายวิธีการขึ นอยู่กับสภาพและคุณสมบัติของขยะมูลฝอย ความรู้ความเข้าใจ
ในเทคโนโลยีหรือทักษะที่ใช้ตลอดจนองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น สถานที่ ค่าใช้จ่าย ตลาดรองรับ  
และความเข้มงวดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้
เป็นวัตถุดิบใหม่ มี 2 รูปแบบ การน าขยะมูลฝอยไปใช้ผลิตสินค้าใหม่ในรูปแบบเดิม และการน าขยะมูลฝอย
ไปใช้ผลิตสินค้าใหม่โดยเปลี่ยนสภาพไปจากรูปแบบเดิม ขยะมูลฝอยที่สามารถน าไปเป็นพลังงาน  
จะเป็นขยะมูลฝอยประเภทที่มักจะมีสารประกอบที่สามารถเผาไหม้ปนอยู่จ านวนมาก และขยะมูลฝอย
ที่สามารถน าไปปรับปรุงที่ดิน ส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอย มีวิธีการ คือ แบบฝังกลบ วิธีการหมักท าปุ๋ย 
และ วิธีเผา 
 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในประเทศไทย 
 แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี พ.ศ. 2559-2560 
ซึ่งเป็นแผนระยะสั น โดยก าหนดมาตรการและกลยุทธ์เพ่ือไปสู่ความส าเร็จ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 
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 1. มาตรการ 
  การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ การด าเนินการ
จึงต้องครอบคลุมการจัดการตั งแต่ระยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีแนวทางในแต่ละมาตรการ 
ประกอบด้วย 
  1.1 มาตรการลดและคัดแยกที่แหล่งก าเนิด สนับสนุนและขยายผลให้มีการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตั งแต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั งสถานบริการต่าง ๆ ทั งในชุมชน
และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย การเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด 
  1.2 มาตรการเพ่ิมศักยภาพการเก็บขน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด 
ด าเนินการจัดระบบการเก็บรวบรวมและการขนส่งขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การก าจัดต่อไป
ผลักดันให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการขยะอันตราย สถานที่ก าจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 
และศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื อให้เพียงพอ โดยสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนด าเนินงาน
ระบบจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  1.3 มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนตั งแต่ระดับ

เยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตั งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอย

จากบ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั งสถานบริการต่าง ๆ การคัดแยกขยะมูลฝอย 

จนถึงการก าจัดขั นสุดท้าย พัฒนาองค์ความรู้รูปแบบเทคโนโลยี การบ าบัด/ก าจัดขยะมูลฝอย พัฒนา

และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั งเข้มงวดการบังคับใช้

กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 2. กลยุทธ์  

  สถานการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและปัญหาที่เกิดขึ นในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า

การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว  

หรือแก้ไขโดยใช้มาตรการด้านใดด้านหนึ่งแต่จ าเป็นต้องอาศัยมาตรการที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างบูรณาการ

ในการแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จ โดยจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานที่ “แข็งขัน” และกลไก

ที่ “แข็งแรง” จากหน่วยงานในทุกภาคส่วน โดยมีความสอดคล้องทางนโยบายและการสอดรับ  

โดยก าหนดกลยุทธ์ทั งสิ น  5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

  2.1 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและขยายผล

ให้มีการจัดการขยะมูลฝอย มุ่งเน้นระยะต้นทางและกลางทาง คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะส่ง

เข้าสู่สถานที่ก าจัดด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การคัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และขยะรีไซเคิล เพ่ือสามารถน าขยะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้
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ประโยชน์ใหม่ เป็นการลดภาระในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั ง

ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ 

เพ่ือน าไปสู่การก าจัดต่อไป โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี  

   2.1.1 การคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ประโยชน์

ให้มากที่สุด คือ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมด าเนินการตามแนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งประกอบด้วย 

ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการศึกษา และภาคศาสนา ด าเนินการคัดแยกขยะตั งแต่ต้นทาง 

รวมทั งการส่งเสริมให้ผู้คัดแยกรายย่อย เช่น ซาเล้ง ร้านรับซื อของเก่า เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การคัดแยกจากแหล่งก าเนิด 

   2.1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์

ที่ก าจัดยาก มีมาตรการสนับสนุน “ภาคเอกชน” ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก าจัดได้ง่าย ลดปริมาณการใช้ พลาสติก โฟม หรือ วัสดุที่ย่อยสลายยาก 

รวมทั งการสนับสนุนให้ผู้บริโภคลดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ยากผ่านมาตรการทางธุรกิจต่าง ๆ 

   2.1.3 ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการเก็บรวบรวม
และขนส่งขยะมูลฝอย ปรับปรุง/จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ สถานที่เก็บรวบรวม และยานพาหนะขนส่ง
ขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั งต้องมีการวางรูปแบบระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภท หรืออาจก าหนดเวลาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ตามความเหมาะสม
ในแต่ละพื นที ่
  2.2 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะอันตรายถือเป็น
ขยะมูลฝอยประเภทที่มีข้อควรค านึงหลายประการ ได้แก่ ระยะเวลาการเก็บขยะอันตรายไว้สถานที่
รวบรวมขยะอันตรายไว้ในสถานที่รวบรวมขยะอันตราย ถ้าจัดการไม่เหมาะสมจะส่งผลโดยตรงต่อการ
ปล่อยสารเคมีที่ส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการจัดการ
โดยเฉพาะ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี  
   2.2.1 การส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะอันตรายโดยชุมชนอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
   2.2.2 การเก็บรวบรวมขยะอันตรายภายในชุมชนและส่งไปยังสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพ่ือรอส่งไปก าจัดตามหลักวิชาการต่อไป 
  2.3 กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการมูลฝอยติดเชื ออย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้มีการ
จัดการมูลฝอยติดเชื ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อาทิ สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลของเอกชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานอนามัย คลินิกรักษาโรค สภากาชาดไทย รวมถึง
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สถานพยาบาลอื่น ๆ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสร้างเครือข่ายการด าเนินการ
ให้ครอบคลุมสถานพยาบาลทุกประเภทรวมทั งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
  2.4 กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ 
การส่งเสริมให้มีการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม และมีระบบติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5 กลยุทธ์ที่ 5 การสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
   2.5.1 การจัดฐานข้อมูลสภาพและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นปัจจุบัน 
   2.5.2 เตรียมความพร้อมในการจัดท าระบบก าจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   2.5.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

   2.5.4 การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในระดับประเทศ เพ่ือกระตุ้นจิตส านึก

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ 

 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1. กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานปฏิบัติระดับกระทรวงท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และประสานงานในระดับกระทรวง โดยท าหน้าที่ดังต่อไปนี  
  1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนด าเนินการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ แหล่งก าเนิดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
และน ากลับมาใช้ใหม่ 
  1.3 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงวิธีการคัดแยกและเห็นความส าคัญ
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
  1.4 เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวม
ของประเทศ นอกจากนี  ยังมีบทบาทในการก าหนดแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และคอยอ านวยความสะดวก
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั งก าหนดระบบการติดตามและก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
  1.5 บูรณาการฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ
ผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.6 ติดตามประเมินผล และเร่งรัดการปฏิบัติงานในพื นที่ระดับจังหวัด 
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 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  2.2 การพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมส าหรับระบบต่าง ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
  2.3 ก าหนดกรอบการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศสถานภาพและการจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ 
  2.4 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนบริโภคสินค้าที่สามารถกลับมาใช้ซ  า  
หรือแปรรูปได้ และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
  2.5 เผยแพร่ความรู้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
  2.6 สนับสนุนด้านวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
และการคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยปฏิบัติในพื นที่ที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
ในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายชุมชน ตั งแต่ระบบการคัดแยกที่ต้นทาง จนถึงปลายทาง 
โดยมีบทบาทดังนี  
  3.1 จัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนหรือขยะอันตรายชุมชน
แยกต่างหากเพ่ือน าไปจัดการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 
  3.2 จัดหาอุปกรณ์ในการรองรับ และเก็บรวบรวมขนส่งให้เพียงพอและสอดคล้องกับ
ปริมาณและประเภทของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ น 
  3.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนรู้วิธีและเห็นความส าคัญ
ในการคัดแยกขยะตั งแต่ต้นทาง 
  3.4 ก าหนดและสนับสนุนการด าเนินการในการคัดแยกขยะในสถานที่ต้นแบบอาทิ 
ชุมชน วัด โรงเรียน 
  3.5 จัดท าฐานข้อมูลเรื่องขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปก าหนดทิศทางในการด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถปฏิบัติได้จริง 
  3.6 จัดการคัดแยกขยะประเภทพลาสติกและโฟมก่อนเข้าสู่ระบบก าจัด 
 4. กระทรวงสาธารณสุข  
  4.1 ผลักดันการดเนินการแบบศูนย์รวมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื อ 
  4.2 ก ากับดูแลการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื อในภาพรวมของประเทศ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการฯ รวมถึงการพิจารณามาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์มูลฝอยติดเชื อจากครัวเรือน
ที่เพ่ิมขึ น 
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  4.3 จัดเตรียมระบบในการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื อ โดยอาศัยกลไกที่มีอยู่ อาทิ 
อาสาสมัคร สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นผู้รวบรวมมูลฝอยติดเชื อไปไว้ยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล เพ่ือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือเข้าสู่กระบวนการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  4.4 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื อประกอบ
ในการขอใบอนุญาต 
  4.5 จัดท าคู่มือและให้ความรู้ การคัดแลกและการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื อให้กับ
หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5. กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันให้โรงงานผู้ก่อก าเนิดกากอุตสาหกรรมในประเทศ
เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย
และตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ 
 6. กระทรวงศึกษาธิการ 
  6.1 จัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนมีจิตส านึกในการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และรู้วิธีการในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
  6.2 ส่งเสริมการจัดการขยะในโรงเรียน เช่น ธนาคารขยะในโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
  6.3 สร้างแบบเรียนและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ทั งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
 7. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) ด าเนินการประชาสัมพันธ์

และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเชิงรุกให้กับประชาชนและอย่างต่อเนื่อง 

 8. หน่วยราชการอ่ืน ๆ  

  8.1 ภาครัฐจะเป็นหน่วยต้นแบบในการด าเนินการในการแยกขยะในอาคารส านักงาน 

  8.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดการขยะของหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงาน

ในความรับผิดชอบ และส่งเสริมการคัดแยกขยะของหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานในความรับผิดชอบ 

ทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงสถานประกอบการ ตลาด ห้างร้าน โรงแรม ศาสนสถาน 

ส านักงาน ฯลฯ ทั่วประเทศ ให้มีการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม 

 9. สถานประกอบการภาคเอกชน 

  9.1 ด าเนินการคัดแยกขยะในสถานประกอบการทั งที่เป็นขยะมูลฝอยชุมชนทั่วไป 

ขยะอันตราย ชุมชน และมูลฝอยติดเชื อ 

  9.2 ให้ความร่วมมือในการจัดตั งจุดรวมขยะอันตรายในพื นที่หรือขยะรีไซเคิล 

  9.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการลดขยะและการคัด

แยกขยะ 
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  9.4 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี  รวมทั งก าหนดให้มีมาตรการ

ในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก 

 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในประเทศไทย มีแนวทางในแต่ละมาตรการ 

ประกอบด้วย การลดและคัดแยกที่แหล่งก าเนิด การเพ่ิมศักยภาพการเก็บขน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และจังหวัด และการส่งเสริมการบริหารจัดการ สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนตั งแต่ระดับเยาวชน

และประชาชนทั่วไป โดยก าหนดกลยุทธ์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน

และขยายผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอย มุ่งเน้นระยะต้นทางและกลางทาง กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการ

ขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการมูลฝอยติดเชื ออย่างมีประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการ

กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ 5 การสนับสนุนการบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) หน่วยราชการอ่ืน ๆ 

และ สถานประกอบการภาคเอกชน 

  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะ 

 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม มีอยู่หลายทฤษฎี โดยมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายและน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่น่าสนใจไว้มากมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 ความหมายของพฤติกรรม 
 ณัฏฐพันธ์ วงศ์สมาน (2551) ได้ให้ความหมายพฤติกรรม (Behavior) ว่าหมายถึง อาการ 
หรือปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่แสดงออกมา เพ่ือตอบสนองสิ่งเร้า หรือกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระท าไม่ว่าสิ่ง
นั นจะสังเกตได้หรือไม่ได้ เช่น การท างานของหัวใจ การเดิน การพูด การคิด ความรู้สึก เป็นต้น โดย
พฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นผลมาจากสิ่งเร้าและธรรมชาติของบุคคล 
 มัทนา กิสลัย (2553) ได้สรุปว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออก โดยมี
พื นฐานจากการมีประสบการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ ความคิดเห็น และอ่ืน ๆ ที่มีต่อสถานการณ์ใด ๆ ไม่ว่า
การะท านั นผู้กระท าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวและสามารถสังเกตได้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจเป็นทั งคุณและโทษต่อ
เจ้าของพฤติกรรม 
 อรุณ รักธรรม (2555) ได้ให้ความหมายของค าว่า พฤติกรรม ว่าหมายถึง กิริยาอาการที่
แสดงออกหรือเกิดปฏิกิริยาเมื่อเผชิญกับสิ่งภายนอก การแสดงออกนั นอาจเกิดจากอุปนิสัยที่ได้สะสม
หรือเกิดจากความเคยชินอันได้รับจากประสบการณ์และการศึกษาอบรมก็ตาม การแสดงออกนี 
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อาจเป็นได้ทั งในรูปคล้อยตามหรือต่อต้านและอาจเป็นได้ทั งคุณและโทษต่อเจ้าของพฤติกรรมเอง  
และต่อสิ่งเร้าภายนอก 
 Lahey (2001) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่สามารถสังเกตได้ 
 Nevid (2012) ได้อธิบายว่า พฤติกรรม คือ การกระท าของบุคคลซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะสิ่ง
ที่แสดงออก เช่น การพูด การนั่ง การยิ ม หรือการเคลื่อนไหว เป็นต้น  
 สรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติของมนุษย์ซึ่งเป็นการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์หรือสิ่งกระตุ้นโดยเกิดจากพฤติกรรมทางจิตที่อาจไม่รู้ตัวหรือมีจุดมุ่งหมาย  
หรือเป็นพฤติกรรมภายนอกที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ให้แสดงออกมาทั งที่สามารถสังเกตได้และไม่สามารถ
สังเกตได ้
 ประเภทของพฤติกรรม 
 ประภาพร มูลละออง (2552) ได้กล่าวถึงทฤษฎีของ (Bloom 1975) โดยแบ่งพฤติกรรมออก
ได้เป็น 3 ส่วน ดังนี  
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้แบบพุทธพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมนี เกิดจากประสบการณ์
ในแต่ละคน เป็นทักษะในด้านสมองในการคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เป็นการพัฒนาปัญญาและทักษะ  
แบ่งออกเป็น 6 ขั นตอน ดังนี  
  1.1 ความรู้ เป็นความสามารถในการจ าหรือระลึกได้ 

  1.2 ความเข้าใจ มาจากความรู้เมื่อรู้สามารถแปลความหรือคาดหมายได้ 

  1.3 การน าเอามาใช้ การที่บุคคลสามารถน าเอาทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ มาใช้ 

  1.4 การวิเคราะห์ เป็นขั นที่สามารถแยกแยะส่วนใหญ่ออกจากส่วนย่อยได้ 

  1.5 การสังเคราะห์ เป็นขั นที่สามารถรวมส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นส่วนรวมใหม่ โดยปรับปรุง

ให้ดีขึ น 

  1.6 การประมาณค่า เป็นขั นตอนที่บุคคลชี และแสดงให้เห็น โดยใช้กฎเกณฑ์และมาตรฐาน

เป็นเครื่องมือยืนยัน 

 2. พฤติกรรมการเรียนรู้แบบเจตพิสัย (Affective Domain) หมายถึง ความสนใจ ความรู้สึก 

ความชอบ ค่านิยมต่าง ๆ เป็นพฤติกรรมที่ยากต่อการมองเห็นหรือเข้าใจ เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ น

ในจิตใจของคน ได้แก่ 

  2.1 การยอมรับ เป็นความสามารถในการรับรู้หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ  

  2.2 การตอบสนอง เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจและพอใจสิ่งเร้า 

  2.3 การสร้างคุณค่าหรือค่านิยม เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้สึกหรือส านึก

ในคุณค่าหรือคุณธรรมของสิ่งต่าง ๆ จนกลายเป็นความนิยมชมชอบและเชื่อถือในสิ่งนั น 
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  2.4 การจัดระบบ เป็นการจัดรวบรวมค่านิยมต่อสิ่งต่าง ๆ เข้ามาเป็นระบบ 

  2.5 การมีลักษณะที่ได้จากค่านิยมหรือลักษณะนิยม เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นนิสัย

ตามธรรมชาติ 

 3. พฤติกรรมการเรียนรู้แบบทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เกิดจากการเรียนรู้

และปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยพฤติกรรมที่เป็นเจตพิสัยเป็นปัจจัยน าของการเรียนรู้ที่จะกระท า การเข้าถึง 

การยอมรับ และปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ รวมทั งแรงกระตุ้นจากบุคคลอื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งตามปกติทักษะพิสัยจะเกิดขึ นได้จากการปลูกฝังมาตั งแต่เด็กโดยจะพัฒนาไปตามสภาพปัญหา 

แบ่งเป็น 5 ขั น คือ 

  3.1 การเลียนแบบ (Imitation) เป็นการเลือกตัวแบบหรือตัวอย่างที่สนใจ 

  3.2 การตามแบบ (Manipulation) เป็นการลงมือกระท าตามแบบที่สนใจ 

  3.3 การมีความถูกต้อง (Precision) เป็นการตัดสินใจเลือกท าตามแบบแผนที่เห็นว่าถูกต้อง 

  3.4 การกระท าอย่างต่อเนื่อง (Articulation) เป็นการกระท าในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องนั น

อย่างต่อเนื่อง 

  3.5 การกระท าโดยธรรมชาติ (Naturalization) เป็นการกระท าจนเกิดทักษะสามารถ

ปฏิบัติได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ  

  

 องค์ประกอบของพฤติกรรม  

 Cronbach (1972) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมของมนุษย์มีองค์ประกอบอยู่ 7 ประการ ดังนี  

 1. เป้าหมาย (Goal) หมายถึง วัตถุประสงค์หรือความต้องการ ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรม

โดยมนุษย์ต้องท ากิจกรรมเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของตนเองและอาจมีความต้องการหลาย ๆ  อย่าง

ในเวลาเดียวกัน มนุษย์จึงต้องเลือกที่จะตอบสนองความต้องการที่ส าคัญก่อนหลังจากนั นจึงค่อยสนองตอบ

ความต้องการอื่น ๆ ที่ส าคัญน้อยกว่าในภายหลัง 

 2. ความพร้อม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะ และความสามารถที่จ าเป็นในการท า

กิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ 

 3. สถานการณ์ (Situation) หมายถึง ลู่ทางหรือโอกาสหรือเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให้เลือก

ท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ 

 4. การแปลความหมาย (Interpretation) หมายถึง การพิจารณาลู่ทางหรือสถานการณ์ 

เพ่ือเลือกหาวิธีที่คิดว่าจะสนองความต้องการให้เป็นที่พอใจมากที่สุด 
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 5. การตอบสนอง (Response) หมายถึง การด าเนินการท ากิจกรรม เพ่ือสนองความต้องการ

ตามวิธีที่เลือกสรรแล้ว 

 6. ผลที่ตามมา (Consequence) หมายถึง ผลที่เกิดขึ นจากการกระท ากิจกรรมนั น 

ซึ่งอาจได้ผลตรงกับที่คาดหวังไว้หรือตรงข้ามกับที่คิดหวังไว้ 

 7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reactoin to Thwarting) หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ น 

เมื่อสิ่งที่เกิดขึ นใหม่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 

 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 

 เอกนรินทร์ กลิ่นหอม (2553) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติที่แสดงออกมาสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ดังนี  

 1. มีความรู้ในการจัดการขยะ คือ มีความรู้เกี่ยวกับโทษ ประโยชน์ ปริมาณขยะ 

 2. ทัศนคติในการจัดการขยะ คือ มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ นเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพอนามัย 

 3. การปฏิบัติ คือ มีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดการขยะ โดยมีการแยกถังขยะหรือการ

น าขยะมูลฝอยมารใช้ประโยชน์ โดยใช้หลัก 5Rs เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะ ได้แก่ การลดปริมาณขยะ 

(Reduce) การน าขยะกลับไปใช้ใหม่หรือใช้ซ  า (Reuse) การน าขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

(Recycle) การปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก าจัดยาก และ ผู้ทิ งขยะยอมรับที่จะเป็นผู้คัดแยกขยะ 

(Response) 

 สรุปได้ว่า พฤติกรรมของบุคคลแบ่งได้ 2 ประเภทหลัก ๆ คือ พฤติกรรมภายในหรือ
พฤติกรรมปกปิด และ พฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมเปิดเผย โดยองค์ประกอบเกี่ยวกับ เป้าหมาย 
ความพร้อม สถานการณ์ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลที่ตามมา และ ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง 
ซึ่งท าให้เกิดกระบวนการทางพฤติกรรมที่แสดงถึงลักษณะทางพฤติกรรม คือ กระบวนการรับรู้ 
กระบวนการรู้ และ กระบวนการพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของมนุษย์ ได้แก่ กลุ่มสังคม บุคคลที่เป็นแบบอย่าง สถานภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กฎหมาย 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อต่าง ๆ สิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และ การเรียนรู้ ในจิตวิทยา 
และมีสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมนั น ประกอบด้วย ลักษณะนิสัยส่วนตัว ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ 
หรือเจตคติ และ บุคลิกภาพ และกระบวนการอ่ืน ๆ ทางสังคม เช่น สิ่งกระตุ้นพฤติกรรม และความเข้มข้น
ของสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การรับรู้ เจตคติ การมีส่วนร่วม การสนับสนุนทางสังคม และจิต

สาธารณะ 

 การรับรู้ เจตคติ การมีส่วนร่วม การสนับสนุนทางสังคม และ จิตสาธารณะ มีความ
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางพฤติกรรมของมนุษย์ด้านจิตใจและการปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
หรือเป้าหมายในการร่วมกันด าเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงประสบผลส าเร็จ ซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายและแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญดังต่อไปนี  
 การรับรู้ 
 การรับรู้เป็นสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ เพราะว่าพฤติกรรมมนุษย์มีพื นฐาน
มาจากการรับรู้โลกมนุษย์เป็นเรื่องการรับรู้ ซึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมเป็นส าคัญ จะเห็นว่า การรับรู้
เป็นการวิเคราะห์ตีความเพ่ือท าความเข้าใจในข่าวสารข้อมูลที่ได้รับนั น บุคคลจะอาศัยข้อมูลที่ได้รับปัจจุบัน
ประกอบกับสิ่งที่เคยรับรู้จากอดีตและเก็บไว้ในความทรงจ า ตลอดจนความคาดหวังของบุคคลต่อสิ่งที่เกิดขึ น
ในอนาคตด้วย (อุดม ทุมโฆสิต, 2553) ซึ่งมีนักคิดและนักจิตวิทยาที่สนใจศึกษาเรื่องการรับรู้ (Perception) 
ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ไว้ ดังนี  
 1. ความหมายของการรับรู้ ตามความหมายของนักคิดและนักจิตวิทยา มีดังนี  
  กุลภรณ์ หงส์ทอง (2550) ได้ให้ค านิยามของ การรับรู้ ว่าหมายถึง การตีความหมายจาก
สิ่งแวดล้อม สิ่งเร้า โดยสมองและเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาพื นฐานของมนุษย์ท าให้เกิดความจ า 
ความคิด หรือการเรียนรู้ เป็นการแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกจากประสาทสัมผัส
ทั ง 5 ท าให้เกิดการตอบสนองในแบบของการกระท า หรือความนึกคิด 
  มาลินี มาลีคล้าย (2554) ได้กล่าวว่า การรับรู้เป็นพื นฐานที่ส าคัญของแต่ละบุคคล 
เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ จะขึ นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถ
ในการแปลความหมายของสภาพตอนนั น ๆ ดังนั น การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ นอยู่กับสิ่งเร้า
และปัจจัยการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วย ประสาทสัมผัสและปัจจัยทางจิตวิทยา 
คือ ความรู้เดิม เจตคติ และความต้องการ เป็นต้น การรับรู้จะประกอบด้วยกระบวนการสามด้านคือ 
การสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์ 
  จุฑารัตน์ ทินบัว (2556) ได้ให้ความหมายว่า การรับรู้ คือ การแสดงออกถึงความรู้สึกนึก

คิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ นในจิตใจของแต่ละบุคคลอันเนื่องมาจากการตีความหรอื

แปลความอาการสัมผัส (Sensation) ของร่างกายกับสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็น

เครื่องช่วย 
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  Goldenson (1984) ได้ให้ความหมายของ การรับรู้  ว่าเป็นการรับรู้วัตถุ สิ่งของ 

ความสัมพันธ์และเหตุการณ์ โดยอาศัยสัมผัสและกิจกรรมเหล่านี ท าได้โดยใช้อวัยวะสัมผัส และแปล

ความหมายสิ่งเร้านั น 

  Guralnik (1986) ได้กล่าวถึง การรับรู้  ว่าหมายถึงการแสดงออกถึงการรับรู้หรือ

ความสามารถที่จะรับรู้ เป็นความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของหรือคุณลักษณะ โดยวิธีการแสดงออก

ทางความรู้สึก (Sense) ความตระหนัก (Awareness) และความเข้าใจ (Comprehension) 

  Kotler (2003) ได้ให้ความหมายของ การรับรู้ (Perception) ว่าหมายถึง บุคคลที่ถูก

จูงใจพร้อมที่จะแสดงออกมาหรือไม่นั น ขึ นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลเท่านั น ในสถานการณ์ต่าง ๆ การรับรู้

เป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลเลือก จัดการและแปลความหมายข้อมูลข่าวสารออกมา การรับรู้ไม่ได้ขึ นอยู่

กับสิ่งกระตุ้นทางกายภาพเท่านั น แต่ขึ นอยู่กับสิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบ ๆ และเงื่อนไขของแต่ละบุคคล 

 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลและก าหนดการรับรู้ ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวไว้หลายทาง ดังนี  

  ใจชนก ภาคอัต (2555) ได้เสนอว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของบุคคล ได้แก่ 

ประสบการณ์เดิม สถานการณ์ ความต้องการและหน้าที่รับผิดชอบของบุคคล โดยแบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการรับรู้ของบุคคลเป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ คุณสมบัติที่อยู่ภายในตัวของผู้รับ เช่น เพศ อาชีพ อายุ 

ระดับการศึกษา ความต้องการ คุณค่า ความสนใจ ประสบการณ์เดิม ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ค าแนะน า 

ค าสั่งสอน 

  Chung and Meggenson (1981) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ แบ่งเป็น 

2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ขนาดของสิ่งเร้า ความเข้มข้นหรือความรุนแรง สิ่งที่ตรง

ข้ามกัน สิ่งที่เกิดขึ นซ  า ๆ การเคลื่อนไหว สิ่งแปลกใหม่หรือแนวทางใหม่ สถานภาพและรูปโฉมภายนอก

ที่ปรากฏ และ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความต้องการ หรือสิ่งจูงใจ บุคลิกภาพ มโนภาพส่วนตน 

ประสบการณ์ในอดีต เป็นต้น 

  นอกจากนี  Steer (1984) ได้กล่าวว่า ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้บุคคลอ่ืน ๆ คือ 

1) คุณลักษณะของบุคคลที่ถูกรับรู้ ได้แก่ ลักษณะทางรางกาย การพูด การใช้ท่าทาง เหตุผลตาม

ลักษณะอาชีพ หรือบุคลิกของผู้ถูกรับรู้ 2) คุณลักษณะของบุคคลผู้รับรู้ ได้แก่ แนวความคิด ความรู้ 

ประสบการณ์ การตอบสนอง และ 3) คุณลักษณะของสถานการณ์ ได้แก่ องค์ประกอบทางสั งคม 

บทบาทขององค์การ ต าแหน่งทางสังคม เป็นต้น 

 3. การจัดระบบการรับรู้ การรับรู้ เป็นพื นฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญของบุคคล เพราะการตอบสนอง

พฤติกรรมใด ๆ  จะขึ นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตน และความสามารถในการแปลความหมาย

ของสภาพนั น ๆ ดังนั น การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ นอยู่กับปัจจัยการรับรู้ และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ 
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ซึ่งปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วย ประสาทสัมผัส และปัจจัยทางจิต คือ ความรู้เดิม  ความต้องการ 

และเจตคติ เป็นต้น การรับรู้จะประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน คือ การรับสัมผัส การแปลความหมาย 

และ อารมณ์ ดังนั น มนุษย์เมื่อพบสิ่งเร้าไม่ได้รับรู้ตามที่สิ่งเร้าปรากฏแต่จะน ามาจัดระบบตามหลักดังนี  

(วชิระ ชินหนองจอก, 2553)  

  3.1 หลักแห่งความคล้ายคลึง (Principle of Similarity) สิ่งเร้าใดที่มีความคล้ายกัน

จะรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน 

  3.2 หลักแห่งความใกล้ชิด (Principle of Proximity) สิ่งเร้าที่มีความใกล้กันจะรับรู้

ว่าเป็นพวกเดียวกัน 

  3.3 หลักแห่งความสมบูรณ์ (Principle of Closure) เป็นการรับรู้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์

ให้สมบูรณ์ขึ น 

 4. ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) คือ การรับรู้ของคนมีองค์ประกอบที่เข้ามา

เกี่ยวข้องจ านวนมาก เมื่อบุคคลถูกเร้าโดยสิ่งแวดล้อมจะเกิดความรู้สึกจากการสัมผัส โดยอาศัยอวัยวะ

สัมผัสทั ง 5 คือ ตา ท าหน้าที่ดูหรือมองเห็น หูท าหน้าที่ฟังหรือได้ยิน ลิ นท าหน้าที่รู้รส จมูกท าหน้าที่

ดมหรือได้กลิ่น ผิวหนังท าหน้าที่สัมผัสหรือรู้สึกได้อย่างถูกต้อง กระบวนการรับรู้จะสมบูรณ์ ดังนั น 

การรับรู้จะประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน คือ การรับสัมผัส การแปลความหมายและอารมณ์  

การรับรู้เป็นผลเนื่องมาจากการที่มนุษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัส (Sensory Motor) ซึ่งเรียกว่า เครื่องรับ 

(Sensory) ทั ง 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ น และ ผิวหนัง การรับรู้จะเกิดขึ นมากน้อยเพียงใด ขึ นอยู่กับ

สิ่งที่มีอิทธิพลหรือปัจจัยในการรับรู้ ได้แก่ ลักษณะของผู้รับรู้ ลักษณะของสิ่งเร้า การที่มนุษย์จะรับรู้ 

และสามารถพัฒนาจนเป็นการเรียนรู้ได้ดีหรือไม่นั น ย่อมขึ นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี  (สุรีย์รัตน์ 

รัตนมณี, 2551) 

  4.1 การได้เห็น เกิดจากการใช้ประสาทสัมผัสทาง ตา ซึ่งการรับรู้ เกิดจากการใช้

ประสาทสัมผัสจากการมองเห็นทางสายตาในการมองเห็นท าให้เกิดการรับรู้ต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

  4.2 การได้ยิน เกิดจากการใช้ประสาทสัมผัสทางหู ซึ่งการรับรู้เกิดจากการฟัง 
ประสาทสัมผัสจะส่งผลต่อการได้ยิน และรับรู้จากเสียงที่ได้ยินในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
  4.3 การได้กลิ่น เกิดจากการใช้ประสามสัมผัสทาง จมูก ซึ่งการรับรู้จากการได้กลิ่นนั น

ประสาทสัมผัสจะรับรู้ และสามารถบอกได้ว่าเป็นกลิ่นอะไร และรับรู้ในกลิ่นรอบตัว 

  4.4 การได้ลิ มรส เกิดจากการใช้ประสาทสัมผัสทาง ลิ น ซึ่งการรับรู้เกิดจากการชิมรส 

ประสาทสัมผัสท าให้รับรู้รสต่าง ๆ รสเปรี ยว รสหวาน รสเค็ม หรือ รสเผ็ด 



  66 

  Garnison and Magoon (1972) ได ้กล ่าวว ่า  การได ้ส ัมผ ัส  เก ิดจากการใ ช้

ประสาทสัมผัสทางมือ หรือผิวหนังส่วนอ่ืน ซึ่งการรับรู้เกิดจากการสัมผัสแต่ละชนิดว่ามีลักษณะอย่างไร 

เช่น ผิวหยาบ ผิวนุ่ม ผิวแข็ง และเมื่อได้สัมผัสสิ่งนั นก่อให้เกิดการรับรู้ได้อย่างดี 

  ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎีการรับรู้มาสังเคราะห์โดยสรุปได้ดังภาพที่ 4 

 

 
 

รูปภาพที่ 4 องค์ประกอบของการรับรู้ 
ที่มา :  สุรีย์รัตน์ รัตนมณี (2551). 

 สรุปได้ว่า การรับรู้ เป็นการรับรู้ของบุคคลจากระบบประสาทสัมผัส ได้แก่ การมองเห็น 

การได้ยิน การได้กลิ่น การชิมรส ผ่านอวัยวะของร่างกาย คือ ตา หู จมูก และลิ่น ร่วมกับจาก

ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดจากความต้องการจนได้รับความพึงพอใจ

หรือไม่พึงพอใจ และจากสิ่งเร้าที่มีความชัดเจนและมีการกระท าซ  า ๆ บ่อย ๆ ได้แก่ ขนาดของสิ่งเร้า 

ความเข้มข้นหรือความรุนแรง สิ่งที่ตรงข้ามกัน สิ่งที่เกิดขึ นซ  า ๆ การเคลื่อนไหว สิ่งแปลกใหม่หรือ

แนวทางใหม่ สถานภาพและรูปโฉมภายนอกที่ปรากฏ และ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความต้องการ หรือ

สิ่งจูงใจ บุคลิกภาพ มโนภาพส่วนตน ประสบการณ์ในอดีต เป็นต้น 

 

 เจตคติ 
 เจตคติ คือลักษณะภายในจิตใจของคนที่คิดและรู้สึกทางบวกหรือทางลบต่อสิ่งที่เกิดขึ น
จากความรู้ ความเข้าใจ และอารมณ์ ผ่านการแสดงออกทางพฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงได้ตามชุมชน
หรือสังคม เป็นตัวแปรทางจิตวิทยาชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยง่าย แต่เป็นความโน้มเอียงทางจิต
ภายใน แสดงออกให้เห็นโดยพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และเจตคติยังเป็นความชอบ ไม่ชอบ  

การรับรู้ 
(Perception) 

ประสาทสัมผัส อวัยวะ 

ตา 

ห ู

จมูก 

ลิ น 

มองเห็น 

ได้ยิน 

ได้กลิ่น 

ชิมรส 
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ความล าเอียง ความคิดเห็น ความรู้สึก และความเชื่อม่ันในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Thurstone, 1968) ในขณะที่ 
(Oskamp 1947) เห็นว่า เจตคติ คือความพร้อมในการโต้ตอบในทางใดทางหนึ่ง ความพร้อมในการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าลักษณะที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เป็นความโน้มเอียงในการประเมิน
สัญลักษณ์ วัตถุหรือแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งของโลกในลักษณะที่เราชอบหรือไม่ชอบ  
 1. ความหมายของเจตคติ โดยนักวิชาการทั งในประเทศและต่างประเทศหลายท่านได้ให้
ความหมายไว้ ดังนี  
  พรณรงค์ สิงหส าราญ (2550) ได้กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ระดับความคิดเห็นของ
บุคคลที่มีต่อโลกในด้านต่าง ๆ ทั งด้านบวกและด้านลบ 
  อริสา อนุยะโต (2555) ได้กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของเราที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ซึ่งเจตคติ
สามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงได้ หากเรามีเจตคติเชิงบวกก็จะแสดงออกในลักษณะของความชอบ 
ความพึงพอใจ ความสนใจ เห็นด้วย อยากท า อยากปฏิบัติ อยากได้ และอยากใกล้ชิดสิ่งนั น แต่หากเรา
มีเจตคติเชิงลบ ก็จะแสดงออกในลักษณะความเกลียด ไม่พึงพอใจ ไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย ซึ่งอาจท าให้
เราเกิดความเบื่อหน่ายหรือต้องการหนีห่างจากสิ่งเหล่านั น และเจตคตินี จะแสดงออกหรือปรากฏ
ชัดเจนขึ นในกรณีท่ีสิ่งเร้านั นเป็นสิ่งเร้าทางสังคม 
  ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2556) ได้ให้ความหมายของ เจตคติ ไว้ 2 ความหมาย คือ 
“เป็นแนวโน้มของการมีพฤติกรรมตอบสนองอันเนื่องมาจากการเรียนรู้มี 3 องค์ประกอบ คือ การรู้คิด 
อารมณ์ และพฤติกรรม” และอีกความหมายคือ “แบบแผนพฤติกรรมการตอบสนองต่อบุคคล
และสิ่งของในแนวทางที่แน่นอน ซึ่งเป็นผลมาจากการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม” 
  Roger (1973) ได้กล่าวถึง เจตคติ ว่าเป็นตัวชี วัดว่าบุคคลนั น คิดและรู้สึกอย่างไรกับ
คนรอบข้าง วัตถุและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเจตคตินั นมีรากฐานมาจากความ
เชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ เจตคติตึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็น
มิติของการประเมินเพ่ือแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่ง ๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายใน
บุคคล (Interpersonal communication) ที ่เป ็นผลกระทบจากการร ับสารอันจะมีผล ต่อ
พฤติกรรมต่อไป 
  Allport and Postman (1985) ได้ให้ความหมายว่า เจตคติ คือ สภาวะความพร้อมทาง
จิตซึ่งเกิดจากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมนี จะเป็นตัวก าหนดทิศทาง หรือเป็นตัวกระตุ้น
ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลที่มีต่อวัตถุและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง    
  Lefton (1997) ได้ให้ความหมายของ เจตคติ ว่าเป็นความรู้สึก ความเชื่อ และ

การโน้มน้าวให้แสดงพฤติกรรมต่อคน ความคิด หรือสิ่งต่าง ๆ 
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  Anastasi (1988) ได้กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง แนวโน้มในการแสดงออกถึงความชอบ

หรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง แต่สามารถสรุปจากพฤติกรรมที่แสดง

ออกมา 

 2. องค์ประกอบของเจตคติ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี  (อริสา อนุยะโต, 

2555) 

  2.1 ด้านความคิด (Cognition Component) หมายถึง การรับรู้และวินิจฉัยข้อมูล

หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับ โดยแสดงออกมาในลักษณะของแนวคิดที่มีต่อสิ่งนั น ๆ 

  2.2 ด้านอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ลักษณะของอารมณ์

หรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า ซึ่งสอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกับความคิด เช่น หากบุคคล

มีความคิดในเชิงลบต่อสิ่งเร้า ก็จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกในลักษณะของความไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่เห็นด้วย 

  2.3 ด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง ความพร้อมที่จะแสดงออก

ในลักษณะของการกระท า ลักษณะของการกระท านั นเป็นผลมาจากความคิดและอารมณ์หรือความรู้สึก

ที่มีลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 3. วิธีการวัดเจตคติ สามารถวัดได้ 6 วิธี ดังนี  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 

  3.1 การสังเกต เป็นการเฝ้ามองและจดบันทึกอย่างมีแบบแผน มีข้อจ ากัดคือ ศึกษาได้

เฉพาะเจตคติที่แสดงออกปัจจุบันของแต่ละบุคคล ในสภาวะแวดล้อมเดียว 

  3.2 การสัมภาษณ์ เป็นการถามให้ตอบปากเปล่า แต่อาจไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงจากผู้ตอบ 

เนื่องจากผู้ตอบอาจรู้สึกไม่อิสระในการตอบหรือไม่คุ้นเคยกับผู้ถาม 

  3.3 การใช้มาตรวัด หรือแบบสอบถามเจตคติ เป็นการวัดโดยใช้เครื่องมือวัดที่สร้างขึ น

ตามระเบียบวิธีวิจัย หรือแบบสอบถามในงานด้านสาธารณสุขนิยมใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 

  3.4 วิธีการสะท้อนภาพ เป็นการใช้ค าถามตรง ๆ ในเรื่องที่จะถาม ได้แก่ การถาม

ด้วยวิธีการต่อให้จบประโยค การถามด้วยวิธีการโยงความสัมพันธ์ของค าต่าง ๆ และการถาม

ด้วยวิธีการเล่าเรื่องราวจากภาพ แต่ค าตอบที่ได้อาจเป็นค าตอบที่บิดเบือน และผู้วิเคราะห์เนื อหา

ค าตอบที่ได้รับต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วเท่านั น 

  3.5 การวัดร่องรายการกระท า เป็นวิธีการที่ง่าย แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนสูง 

  3.6 การวัดทางสรีระ เป็นการวัดโดยใช้เครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ต่อร่างกาย 

จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนและไม่บิดเบือน แต่วิธีการวัดท าได้ยากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 4. ลักษณะส าคัญของเจตคติ เป็นสภาวะของจิตใจที่เป็นสิ่งเรียนรู้ มีทั งทางบวกและทางลบ 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก ซึ่งเจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชุมชนหรือสังคมที่บุคคลนั นอยู่
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หรือคลุกคลีด้วย เจตคติของบุคคลสะท้อนถึงค่านิยมต่าง ๆ  และช่วยให้บุคคลเข้าใจโลก ประสบการณ์เดิม

ของแต่ละบุคคลช่วยในการคิดและเป็นตัวก าหนดเจตคติของบุคคล (ฐิตารีย์ เกิดสมกาล, 2555) 

 5. การเปลี่ยนแปลงเจตคติ มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3 ประการ ดังนี  (Kelman, 

1967) 

  5.1 การยินยอม (Compliance) การยินยอม จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มี

อิทธิพลต่อตัวเขา และมุ่งหวังจะได้รับความพอใจจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลนั น การที่บุคคล

ยอมกระท าตามสิ่งที่อยากให้เขากระทานั นไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้วยกับสิ่งนั น แต่เป็นเพราะเขาคาดหวัง

ว่าจะได้รับรางวัล หรือการยอมรับจากผู้อื่นในการเห็นด้วย และกระท าตาม ดังนั น ความพอใจที่ได้รับ

จากการยอมกระทาตามนั น เป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคม หรืออิทธิพลของสิ่งที่ก่อให้เกิดการยอมรับนั น 

กล่าวได้ว่า การยอมกระทาตามนี เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติซึ่งจะมีพลังผลักดันให้บุคคล

ยอมกระท าตามมากหรือน้อยขึ นอยู่กับจานวน หรือความรุนแรงของรางวัลและการลงโทษ 

  5.2 การเลียนแบบ (Identification) กระบวนการเลียนแบบเกิดขึ นเมื่อบุคคลยอมรับ

สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นซึ่งการยอมรับนี เป็นผลมาจากการที่บุคคลต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  

หรือที่พอใจระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน จากการเลียนแบบนี เจตคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมากหรือน้อย

ขึ นอยู่กับสิ่งเร้าให้เกิดการเลียนแบบ กล่าวได้ว่า การเลียนแบบเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติ

ซึ่งพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี จะมากหรือน้อยขึ นอยู่กับความนาโน้มน้าวใจของสิ่งเร้าที่มี

ต่อบุคคลนั น การเลียนแบบจึงขึ นอยู่กับพลัง (Power) ของผู้ส่งสาร บุคคลจะรับเอาบทบาททั งหมด

ของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง หรือแลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเลียนแบบ 

แต่ไม่รวมถึงเนื อหาและรายละเอียดในการเลียนแบบเจตคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมากหรือน้อย

ขึ นอยู่กับสิ่งเร้าที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

  5.3 ความต้องการที่อยากจะเปลี่ยน (Internalization) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ น

เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงข้ามกับความต้องการภายในค่านิยมของเขา พฤติกรรม

ที่เปลี่ยนในลักษณะนี จะสอดคล้องกับค่านิยมที่บุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจที่ได้จะขึ นอยู่กับเนื อหา

รายละเอียดของพฤติกรรมนั น ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม

ถูกกระทบไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามจะมีผลต่อการเปลี่ยนเจตคติทั งสิ น 
 สรุปได้ว่า เจตคติเป็นลักษณะภายในจิตใจของคนที่คิดและรู้สึกทางบวกหรือทางลบ
ต่อสิ่งที่เกิดขึ นจากความรู้ ความเข้าใจ และอารมณ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบแล้วผ่านการแสดงออก
ทางพฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงได้ตามชุมชนหรือสังคมของบุคคลนั นอยู่และคลุกคลีด้วย สามารถวัดได้
โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้มาตรวัด การใช้ค าถามตรง ๆ ในเรื่องที่จะถาม การวัดร่องรอย
การกระท า และ การวัดทางสรีระหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ต่อร่างกาย อาจเปลี่ยนแปลงในทางบวกหรื อ
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ทางลบก็ได้ ซึ่งเจตคติสามารถสร้างและเปลี่ยนแปลงได้ หากเรามีเจตคติเชิงบวกก็จะแสดงออกใน
ลักษณะของความชอบ ความพึงพอใจ ความสนใจ เห็นด้วย อยากท า อยากปฏิบัติ อยากได้ และอยาก
ใกล้ชิดสิ่งนั น แต่หากเรามีเจตคติเชิงลบ ก็จะแสดงออกในลักษณะความเกลียด ไม่พึงพอใจ ไม่สนใจ 
ไม่เห็นด้วย ซึ่งอาจท าให้เราเกิดความเบื่อหน่ายหรือต้องการหนีห่างจากสิ่งเหล่านั น และเจตคตินี จะ
แสดงออกหรือปรากฏชัดเจนขึ นในกรณีท่ีสิ่งเร้านั นเป็นสิ่งเร้าทางสังคม 
 การมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วม เกิดจากความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติร่วมกันของประชาชนในชุมชน 
โดยกลุ่มผู้น าชุมชน ประชาชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกัน
เพ่ือให้ชุมชนเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ นในทุก ๆ ด้าน สามารถเกิดความเปลี่ยนแปลงและบรรลุ 
ผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักวิชาการและนักทฤษฎีด้านการมีส่วนร่วมอธิบายความหมาย 
รูปแบบ ขั นตอน กระบวนการ และเงื่อนไข ของการมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ไว้ดังนี   
 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 ประพันธ์พงษ์ ชินพงษ์ (2551) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง ผลจากการ
เห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง ความเห็นพ้องต้องกันนั นจะ
มากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติการนั น กล่าวคือ ต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกันของ
คนส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัตินั น ดังนั น องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวที่ท าให้การปฏิบัติการบรรลุถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ 
 ชุมชน อุตมะ (2553) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการร่วมมือและมีส่วนร่วมซึ่งกัน
และกันในทุก ๆ ด้านของประชาชน โดยเริ่มต้นตั งแต่การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล สามารถพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันใช้ทรัพยากรอย่างสมานฉันท์ น าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ (2553) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องนั นเป็นเหตุเร้าใจ
ให้ท าการบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั นกับท าให้ความรู้สึกรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย ซึ่งจะต้องมีเงื่อนไข
ของการมีส่วนร่วมกลุ่มอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ ต้องมีอิสรภาพที่จะมีส่วนร่วม ต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม 
และสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม 
 เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทั งทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า

กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อตนเองและชุมชน 
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 กฤษฎากรณ์ ยูงทอง (2555) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นทียอมรับร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในกระบวนการนี ตั งแต่แรกจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้

การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ยุธณา แดงนุ้ย (2551) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 

กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาในลักษณะของการเข้าร่วม

การจัดการ ตั งแต่เข้าร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามการประเมิลผล

ในรูปของชุมชนที่ได้ประโยชน์หรือผลประทบโดยตรงจากการพัฒนา 

 จิรวรรณ อินทรีย์สังวร (2552) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เริ่มต้นจากการที่

ประชาชนรวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละคนมีความสนใจ และเป็นเรื่องที่ท าให้ได้รับ

ผลประโยชน์ซึ่งอาจจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ และมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน แต่กิจกรรมเหล่านั น

จะต้องสัมพันธ์กับปัญหาและความต้องการของประชาชนที่รวมกลุ่มกันดังกล่าวมีจ านวนของคน

ที่มีความคิดที่ตรงกันมากพอที่จะท าให้เกิดเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองปัญหา

และความต้องการได้ 

 อรทัย ก๊กผล (2552) ได้กล่าวว่า ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนเปลี่ยนแปลง

ไปตามบริบททางสังคมและการเมือง ในอดีตการมีส่วนร่วมของประชาชนมักหมายถึงการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง แต่ปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตย ที่

ประชาชนปกครองตนเอง ส่งผลให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขอบเขตกว้างขึ น  

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่น 

เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั งนี  ต้องอยู่บนพื นฐานของการที่ประชาชน

จะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วม

ต่อกิจกรรมนั น ๆ โดยหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจร

ตั งแต่ต้นจนถึงสิ นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั งเดียว ซึ่งในการแก้ปัญหาของชุมชนควรเปิด

ให้ประชาชนเข้าร่วมตั งแต่ต้นจนจบ ดังนี  

 1. เริ่มตั งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมหรือชุมชนที่ตนอยู่ 
 2. ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไรและจะจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 
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 3. ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกัน
อย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใด และใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา 
 4. ร่วมด าเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความรู้
ความสามารถของตนเอง 
 5. ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ท างานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้งานหรือภารกิจ
ดังกล่าวสามารถส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
 6. ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็นความสุขสบาย
ความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ นก็ได้ 
 ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ (2553) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
การที่ประชาชนเกิดความรู้สึกและความต้องการว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน มีความเป็นอิสระ มีอ านาจ
ในการตัดสินใจ มีกิจกรรมร่วมกัน สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาได้ด้วยตนเอง รวมพลัง
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถขยายเครือข่ายในเขตพื นที่ต่าง ๆ 
 รูปแบบการมีส่วนร่วม 
 รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถสรุปได้ 5 รูปแบบ ดังนี  (กฤษฎากรณ์ 
ยูงทอง, 2555) 
 1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี  ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะด าเนินการ 
รวมทั งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ น ทั งนี การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมี
การตัดสินใจด าเนินโครงการ 
 2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การปรึกษาหารือเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วม
ที่มีการจัดการหารือระหว่างผู้ด าเนินโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบ 
 3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็น
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู้มีอ านาจตัดสนิใจ
ได้ใช้เวทีสาธารณะในการท าความเข้าใจและค้นหาเหตุผลที่จะด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื นที่นั น
หรือไม่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายรูปแบบ รูปแบบที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ 
  3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) เป็นการประชุมที่จัดขึ น

ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการต้องส่งตัวแทนเพ่ืออธิบายและตอบข้อซักถาม 
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  3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) ส าหรับโครงการ

ที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการ จ าเป็นต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขาจากภายนอกมาอธิบายข้อซักถาม และให้ความเห็นต่อโครงการ ผลของการประชุมต้องน าเสนอ

ต่อที่สาธารณะ และผู้เข้าร่วมประชุมต้องรับทราบผล 

  3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีขั  นตอนชัดเจน 

เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีการปิดบังทั งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสีย

จากโครงการ จะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็น

ในการพิจารณาที่ชัดเจน 

 4. การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจประเด็นปัญหานั น ๆ โดยการแต่งตั งประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาเป็นคณะกรรมการ มีอ านาจในการตัดสินใจ 

 5. การใช้กลไกทางกฎหมาย เป็นการเรียกร้องสิทธิของตนจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม 
มักใช้ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการทางอ่ืนได้ โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งอาจเกิด
ความยืดเยื อต่อการด าเนินโครงการ อย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจไม่อยู่ในฐานะที่จะด าเนินการ
ฟ้องร้อง เพราะนอกจากจะเสียเวลาแล้วยังมีภาระค่าใช้จ่ายและภาระในการติดตามหาข้อมูล 
 กระบวนการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวม
เพ่ือที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ก็คือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้สาธารณชนเสดงความคิดเห็น
ต่อโครงการที่น าเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดส าหรับ
ทุก ๆ คน ซึ่งขั นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วม สามารถจัดแบ่งเป็นขั นตอนง่าย ๆ 4 ขั นตอน (ถวิลวดี 
บุรีกุล และคณะ, 2551) แสดงดังภาพที่ 5 
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รูปภาพที่ 5 กระบวนการของระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
ที่มา: (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2551). 
 
 ขั นที่ 1 มีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผน 
และร่วมวางแผนกิจกรรม  
 ขั นที่ 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ ประกอบด้วยการเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ในกิจกรรมต่าง ๆ และการตัดสินใจ 
 ขั นที่ 3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 
หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ น  
 ขั นที่ 4 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ดังนี  
  4.1 แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สามารถแบ่งออกเป็น แนวทางของภาครัฐและแนวทางส าหรับประชาชน ดังนี   
   4.1.1 แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังยืนของภาครัฐ 
   4.1.2 ให้ประชาชนในชุมชนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ  
ของรัฐได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการเปิดเผยนโยบายและวัตถุประสงค์
ในการด าเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทุกแง่มุมที่ได้จากการศึกษาโครงการดังกล่าว
ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
   4.1.3 เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการขนาดใหญ่
ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และประชาชนโดยส่วนรวม ก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ทั งยังจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมลงด้วย 

1. การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 

4. มีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล 

2. มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ/ด าเนินการ 

3. มีส่วนร่วมในการ
จัดสรรผลประโยชน ์

กระบวนการ
มีส่วนร่วม 



  75 

   4.1.4 สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยกระจายอ านาจให้แก่ชุมชน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

หรือองค์กรที่มีส่วนได้เสียต่อทรัพยากรนั น  ๆโดยตรง ให้การรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยอมรับกฎกติกาต่าง ๆ ที่ชุมชนเป็นผู้ก าหนดขึ นตราบที่กฎและกติกาเหล่านั น

ไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนให้การสนับสนุน

ด้านการเงินตามความจ าเป็นของประชาชนที่ท าการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านั น 

   4.1.5 ในการปฏิรูปที่ดิน รัฐควรจะด าเนินการบนหลักการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจและด าเนินการรวมทั งให้มีการออกเอกสารรับรองสิทธิในที่ท ากินทั่วประเทศ โดยเร็ว

พร้อมกับมีการจ าแนกท่ีท ากินและเขตป่าออกจากกันอย่างชัดเจน 

   4.1.6 เร่งรัดพิจารณา พระราชบัญญัติป่า ชุมชนที่รับรองสิทธิในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน และยอมรับความหลากหลายในแบบแผนตลอดจน

จารีตประเพณีท่ีชุมชนยึดถือและปฏิบัติ ทั งในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

   4.1.7 จัดตั งคณะกรรมการเพ่ือความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐบาล 

องค์กรเอกชน และประชาชนเพื่อเป็นสื่อในการน าเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อม และก าหนดโครงการ 

และแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเพ่ือท าโครงการร่วมกันระหว่างรัฐบาล องค์กรเอกชน และประชาชน

อย่างเป็นรูปธรรม 

   4.1.8 สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าด้วยการบรรจุ

เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ 

   4.1.9 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เป็นจุดอ่อนส าคัญของภาครัฐ 

ดังนั นจึงควรประสานความร่วมมือให้ความสนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชน สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา

และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่ประชาชน

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหาทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมิให้เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

   4.1.10 หากจะให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ก็ต้องมีการทบทวนกระบวนการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเหมาะสมควบคู่

ไปกับการปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีสหสัมพันธ์กันมากขึ น ในขณะเดียวกัน 

ระบบกฎหมายไทยเองอาจรับแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทั งในระดับ

ราชการฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารด้วยก็ได้ แต่สิ่งเหล่านี จะพึงบังเกิดได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มพลังประชาชน
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ต้องร่วมมือร่วมใจผลักดันความต้องการในการมีส่วนร่วมนี ให้เป็นจริง โดยกระบวนการทางรัฐสภา

และรัฐบาลต่อไป 

  4.2 แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมยังยืนส าหรับประชาชน 

   4.2.1 สร้างจิตส านึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการหาพันธมิตรเพ่ิมเติม ลดการเผชิญหน้า 

   4.2.2 สร้างองค์กรชาวบ้านให้เข้มแข็ง เร่งพัฒนาความสามารถในการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟูทรัพยากรอย่างจริงจัง ขยายเครือข่ายของการอนุรักษ์ไปทั่วทุกภาคและทุกประเทศ 

   4.2.3 จัดตั งสมัชชาสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ เท่าที่มีศักยภาพที่เป็นจริงตั งแต่ระดับ

อ าเภอ จังหวัด และภาค เป็นต้น ให้มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดมาตรการติดตามการแก้ไขปัญหา

ของรัฐบาลและกรณีที่มีปัญหาเร่งด่วน มีบทบาทในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาการวิเคราะห์

ตลอดทั งการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหา 

   4.2.4 ช่วยกันติดตามการด าเนินการสิ่งแวดล้อมของผู้แทนราษฎร (ส ส.)  

และพรรคการเมือง เพ่ือจะทราบว่า ส ส. และพรรคการเมืองใดใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

 1. ขั นตอนการมีส่วนร่วม สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั นตอน ดังนี  (Cohen & Uphoff, 

1980) 

  1.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นการ

แสดงออกด้านความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบ หรือก าหนดระบบของโครงการ เป็นการประเมินปัญหา

หรือหาทางเลือกที่จะสามารถเป็นไปได้ที่จะน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาโดยการประเมินสภาพที่เป็นอยู่

และสาเหตุของปัญหา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี  

   1.1.1 การมีส่วนร่วมในขั นต้น (Initial Decision) เป็นการค้นหาความต้องการ

ที่แท้จริงซึ่งเป็นวิธีการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมของโครงการ 

   1.1.2 การมีส่วนร่วมในขั นเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาส

หรือช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั งล าดับความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการ 

   1.1.3 การมีส่วนร่วมในขั นการตัดสินใจปฏิบัติการ (Operation Decision) 

เป็นการหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ผู้ประสานงาน หรือกลุ่มที่รวมตัวกันตามประเพณี 

เช่น กลุ่มสตรีหรือกลุ่มหนุ่มสาว เพ่ือที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการเป็นสมาชิกร่วมด าเนินการ

คัดเลือกผู้น า และการสร้างพลังอ านาจให้แก่องค์กร 
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  1.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) เป็นการด าเนินงาน

ตามโครงการและแผนงานและเป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรมและผลงาน

ที่ปรากฏ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี  

   1.2.1 การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ได้แก่ 

การมีส่วนร่วมสละแรงกาย การสละเงิน การให้วัสดุอุปกรณ์ และการให้ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากรเหล่านี  

จะให้ด้วยความเต็มใจ 

   1.2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Administration 

and Coordination) จะมีส่วนร่วมโดยวิธีการจ้างบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ การฝึกอบรม 

ผู้ที่จะเข้าปฏิบัติในโครงการหรือการให้ค าปรึกษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ และเป็นผู้ประสานงาน

ในโครงการด้วย 

   1.2.3 การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ มักพบว่ามีลักษณะ

เป็นการบังคับให้เข้าปฏิบัติในโครงการมากที่สุด การมีส่วนร่วมโดยการบังคับให้ปฏิบัติจะต่างจากการ

ให้ความร่วมมือ เพราะการบังคับให้ท านั น ผลประโยชน์ (Benefits) จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ส าคัญแต่ถ้าเป็น

การมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจนั น จะมีการค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกิดการมีส่วนร่วมด้วย 

  1.3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี  

   1.3.1 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ด้านวัตถุ (Material Benefits) ได้แก่ 

การมีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิต รายได้ หรือทรัพย์สิน 

   1.3.2 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม (Social Benefits) ได้แก่ 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ นแกสังคม เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน เช่น  

การเพ่ิมคุณภาพชีวิต การเกิดระบบน  าประปา 

   1.3.3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits) ได้แก่ 

ความนับถือตนเอง (Self-Esteem) พลังอ านาจทางการเมือง (Political Power) และความคุ้มค่า

ของผลประโยชน์ (Sense of Efficacy) 

  1.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการวัดผล

และวิเคราะห์ผลของการด าเนินงาน รวมทั งเป็นการค้นหาข้อดีและข้อบกพร่อง เพ่ือหาแนวทางแก้ไข

การท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป แต่การมีส่วนร่วมในขั นตอนนี ส่วนใหญ่บทบาทดังกล่าวจะเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจะเป็นการประเมินผลของงบประมาณที่จัดสรรนั นน าไปใช้อย่างไร บางกรณี

แม้แต่เจ้าหน้าที่เองยังไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในขั นตอนดังกล่าว การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนี  
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จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพลังงานความคิดของมวลชนที่จะท าให้โครงการพัฒนา

หรือสามารถน าประยุกต์ใช้ต่อไป 

 2. ขั นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 4 ขั นตอน ดังนี  (กฤษฎากรณ์ 

ยูงทอง, 2555) 
  2.1 การมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา เช่น ร่วมเสนอปัญหา ส ารวจข้อมูลค้นหาสาเหตุ
ของปัญหา และส ารวจความต้องการของชุมชน 
  2.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน เช่น ร่วมล าดับความส าคัญของปัญหา 
ก าหนดแผนและโครงการเพื่อแก้ปัญหา จัดท าแผนและโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของแผน
และโครงการ และทบทวนแผนและโครงการ 
  2.3 การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติ เช่น ร่วมพัฒนาโดยการออกแรง ออกเงิน
งบประมาณ สิ่งของ ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ ร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
  2.4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล รับทราบการแล้วเสร็จของโครงการ
และร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ 
 เงื่อนไขการมีส่วนร่วม 
 1. เงื่อนไขพื นฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคพื นฐานของประชาชน 2 ประการ มีดังนี  
(ประชุม สุวัติถี, 2551) 
  1.1 ประชาชนต้องมีความสามารถที่จะมีส่วนร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีศักยภาพ
ที่จะเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้องการ 
วางแผน จัดการ บริการองค์กรและการใช้ทรัพยากรในที่สุด 
  1.2 ประชาชนจะต้องมีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วม กล่าวคือ ประชาชนต้องมีสภาพ
ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและกายภาพที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม 
 2. เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี  (จิรวรรณ อินทรีย์สังวร, 2552) 
  2.1 ประชาชนต้องมีเวลาที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรม 
  2.2 ประชาชนต้องไม่เสียเงินทอง ค่าใช้จ่ายในการเข้าไปมีส่วนร่วมเกินกว่าที่เขา
ประเมินผลตอบแทนที่จะได้รับ 
  2.3 ประชาชนต้องมีความสนใจที่สัมพันธ์สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมนั น 
  2.4 ประชาชนต้องสามารถสื่อสารเข้าใจทั งสองฝ่าย 
  2.5 ประชาชนต้องไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่หรือสถานภาพทางสังคม
หากเข้าไปมีส่วนร่วม 
 จะเห็นว่าการมีส่วนร่วมมีความหมายหลายประการ อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาเห็นว่ามีความหมาย
สอดคล้องกันคือ หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนตั งแต่ในด้านของนามธรรม คือ ร่วมคิด  
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ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ส่วนในด้านของด้านรูปธรรมคือการร่วมลงมือด าเนินการการมีส่วนร่วม 
บางประเด็นเป็นทั งรูปธรรมและนามธรรมคือร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล ซึ่งการมีส่วนร่วมนี 
หากเป็นการอาสาสมัครเข้ามาถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมระดับสูง ซึ่งหากการด าเนินการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยนี เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือประชาชน กลุ่มเป้าหมายอ่ืน
มีส่วนร่วมในความหมายข้างต้นทุกขั นตอนก็จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนใน กิจกรรมนั น 
 การสนับสนุนทางสังคม 
 การสนับสนุน ทางสังคม เป็นการรับรู้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ประกอบด้วยแหล่ง
ที่ให้การสนับสนุน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และการรวมตัวกันเป็นกลุ่มทางสังคม การได้รับการสนับสนุน
ทางสังคม ท าให้มีผลทางด้านจิตใจเกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ การเป็นที่ยอมรับ การได้รับความรัก
และรู้สึกมีคุณค่าซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับทุกคน (Pender, 1996) การที่บุคคลได้รับความช่วยเหลือ การ
สนับสนุนทางสังคมสามารถท าให้บุคคลรู้สึกดีขึ นได้ อีกทั งยังสามารถหาทางแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประส ิทธ ิภาพได้อ ีกด ้วย (Greenberg & Baron, 2000) และมีน ักว ิชาการหลายท่านได ้ใ ห้
ความหมาย การสนับสนุนทางสังคม ไว้ดังนี  
 พิชามญชุ์ โตโฉมงาม (2552) ได้เสนอว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การแสดงถึง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ผู้ให้การสนับสนุนจะแสดงออกถึงความสนใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านวัตถุ สิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร หรืออารมณ์ โดยที่มีลักษณะของการติดต่อ
สัมพันธ์กัน ประกอบด้วยการถ่ายทอดข้อมูลสาระส าคัญที่ท าให้ผู้รับเชื่อว่ามีคนเอาใจใส่และมีความรัก
ความหวังดี และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นที่ยอมรับในสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นประโยชน์
แก่สังคม 
 ปิยะกมล วิจิตรศิริ (2555) ได้ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม ว่าเป็นการได้รับ
ความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม โดยสิ่งที่ช่วยเหลือประกอบด้วยเงิน ทอง สิ่งของ และข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการได้รับก าลังใจ การยกย่องให้ความส าคัญ ท าให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่นสามารถ
ท าสิ่งต่าง ๆ ได้บรรลุผลส าเร็จ 
 ณัฐกานต์ ส าเนียงเสนาะ (2556) ได้กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึงความรู้สึกรัก
ใคร่ผูกพัน ความใกล้ชิด การได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้าง และการเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคม 
ตลอดจนการได้รับการช่วยเหลือจากสังคมในด้านต่าง ๆ 
 Nestmann and Hurrelmann (1994) ได้เสนอว่าการพิจารณาการสนับสนุนทางสังคม
นั น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการรับรู้ต่อการสนับสนุนทางสังคมมากกว่า แทนที่จะเป็นการได้รับการ
สนับสนุนสังคมจากผู้อ่ืนแต่เป็นการประเมินด้วยตัวผู้รับการสนับสนุนทางสังคมเอง มิใช่ประเมิน โดย
ผู้ให้การสนับสนุนทางสังคมซึ่งอันนี จะพิจารณาตัวแปรเครือข่ายทางสังคมที่แตกต่างกันออกไปอีกแบบคือ
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แบบที่เป็นปรนัย (Objective) แต่การสนับสนุนทางสังคมควรจะพิจารณาตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมใน
เชิงอัตวิสัยซึ่งขึ นอยู่กับบุคคล (Subjective) 
 Haber (2003) ได้อธิบายว่า การสนับสนุนทางสังคมได้รับการนิยามว่าเป็นการรับรู้ต่อ
ความเอาใจใส่ ความเคารพนับถือและการให้ความช่วยเหลือซึ่งบุคคลรับรู้จากบุคคลอ่ืน การสนับสนุน
ทางสังคมอาจได้รับจากคู่สมรส สมาชิกของครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน ผู้มีวิชาชีพด้าน
สุขภาพหรือแม้แต่สัตว์เลี ยง 
 1. แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม เป็นแนวคิดที่น ามาจากทฤษฎีการสนับสนุนทาง
สังคมของ House (1981) เน้นให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กันโดยการแสดงออกด้านอารมณ์ เช่น ให้ความรัก 
ความผูกพัน การดูแล เอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งของหรือบริการต่าง ๆ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้บุคคลน าไปประเมินการกระท าของตน มี 4 ด้าน ดังนี  
  1.1 การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional support) เป็นการแสดงความรัก ความผูกพัน 
ดูแลเอาใจใส่ เป็นห่วงเป็นใย ไว้วางใจ รับฟังความคิดเห็นและความรู้สึก 
  1.2 การสนับสนุนด้านการประเมินค่า (Appraisal support) เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อให้บุคคลน าไปประเมินการกระท าของตน และเปรียบเทียบการกระท ากับผู้อื่น ให้การยอมรับ  
ยกย่องชมชย และให้ก าลังใจ 
  1.3 การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support) เป็นการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ การชี แนวทางแก้ไขปัญหา 
  1.4 การสนับสนุนด้านทรัพยากร (Instrumental support) เป็นการช่วยเหลือ
ด้านการเงิน สิ่งของ แรงงาน เวลา และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนทางสังคมได้มาจากบุคคล
หรือกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุน 2 กลุ่ม ดังนี  
   1.4.1 กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ หรือกลุ่มที่เกิดขึ นตามธรรมชาติ ได้แก่ ครอบครัว 
เพ่ือนฝูง เพ่ือนร่วมงาน 
   1.4.2 กลุ่มที่เป็นทางการ หรือกลุ่มที่มีลักษณะการช่วยเหลือเฉพาะเจาะจงเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เช่น ผู้ช่วยเลี ยงเด็ก ผู้ช่วยท างานบ้าน นักกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการเงิน หรือกลุ่มที่ให้บริการ
ด้านสวัสดิการ เช่น แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ผู้น าทางศาสนา หรือกลุ่ม
ช่วยเหลือตนเอง กลุ่มช่วยเหลือแบบไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะครอบครัวเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคม
ที่มีความส าคัญ คงไว้ซึ่งการปฏิบัติพฤติกรรมและใกล้ชิดกับบุคคลมากท่ีสุด 
 2. ลักษณะของการสนับสนุนทางสังคม มีลักษณะดังนี  
  2.1 การสนับสนุนทางสังคมภายนอก สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ดังนี  (Thoits & 
Peggy, 1982; Schaefer, Coyne, & Lazarus, 1981)  
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   2.1.1 การสนับสนุนด้านเครื่องมือ (Instrumental Aid) คือ การได้รับความ
ช่วยเหลือด้านแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเงินทอง ที่จะท าให้บุคคลที่ ได้รับนั นสามารถด ารงบทบาท
หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตามปกติ 
   2.1.2 การได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Aid) คือ ข้อมูล
ข่าวสาร รวมทั งการได้รับค าแนะน า และการป้อนกลับข้อมูล 
   2.1.3 การได้รับการสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม (Social-Emotional Aid) 
คือ การได้รับความรัก ความดูแลเอาใจใส่ การได้รับการยอมรับ เห็นคุณค่า และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม 
  2.2 การสนับสนุนทางสังคมภายใน เป็นการสนับสนุนทางสังคมเป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์และการรวมตัวกันเป็นกลุ่มทางสังคม เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกัน
ทั งทางด้านอารมณ์ สติปัญญา ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากร โดยอยู่ในรูปแบบของการยอมรับเอาใจใส่ 
การยกย่อง การเห็นคุณค่า และ การให้ความช่วยเหลือคนในองค์กร โดยแบ่งการสนับสนุนทางสังคม
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี  (Jacobson, 1986) 
   2.2.1 การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ (Emotional Support) หมายถึง 
การที่คนเราได้รับการยกย่อง การยอมรับ การเห็นใจ เป็นที่เคารพนับถือ ได้รับความรัก ความดูแลเอาใจใส่ 
ให้ความมั่นใจและมองเห็นคุณค่าจากคนในองค์กร 
   2.2.2 การสนับสนุนทางสังคมด้านสติปัญญา (Cognitive Support) หมายถึง 
การที่คนเราได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั งการได้รับค าแนะน าที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ  
จนสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 
   2.2.3 การสนับสนุนทางสังคมด้านทรัพยากร (Resource Support) หมายถึง 
การที่คนเราได้รับความช่วยเหลือด้านเวลา แรงงาน การเงิน สิ่งของ และบริการต่าง ๆ เพ่ือที่จะสามารถ
แก้ไขปัญหาและด ารงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนได้ 
 4. ระดับของการสนับสนุนทางสังคม สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี  (Gottlieb, 
1985) 
  4.1 ระดับกว้าง (Macro level) เป็นการพิจารณาถึงการเข้าร่วมในสังคม อาจวัดได้
จากความสัมพันธ์กับสถาบันในสังคม การเข้าร่วมกลุ่มต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจและการด าเนินชีวิต
อย่างไม่เป็นทางการในสังคม 
  4.2 ระดับกลุ่มเครือข่าย (Mezzo level) เป็นการมองที่โครงสร้างและหน้าที่
ของเครือข่ายสังคมด้วยการพิจารณาจากกลุ่มบุคคลที่มีสัมพันธภาพอย่างสม่ าเสมอ เช่น กลุ่มเพ่ือน 
กลุ่มบุคคลใกล้ชิดในสังคมเครือญาติ ชนิดของการสนับสนุนในระดับนี  ได้แก่ การให้ค าแนะน า  
การช่วยเหลือด้านวัสดุสิ่งของ ความเป็นมิตร การสนับสนุนทางอารมณ์ และการยกย่อง 
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  4.3 ระดับแคบ หรือ ระดับลึก (Micro of level) เป็นความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากที่สุด 
 5. ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม (Type of support) สามารถแบ่งออกเป็น 
5 ประเภท ดังนี  (Sarafino, 1994)  
  5.1 การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotion support) หมายถึง การเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับบุคคลโดยตรง มีความเข้าอกเข้าใจ ใส่ใจดูแลท าให้สุขสบาย ให้ความปลอดภัย ความรัก และเวลา 
  5.2 การสนับสนุนด้านการยอมรับและเห็นคุณค่าในตนเอง (Esteem support) หมายถึง 
การให้ความเคารพยกย่อง ชื่นชมและยอมรับในความสามารถของบุคคล สนับสนุนให้กล้าที่จะเผชิญปัญหา
ต่าง ๆ 
  5.3 การสนับสนุนด้านสิ่งของเครื่องใช้ (Tangible or Instrumental support) หมายถึง 
การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน อุปกรณ์ต่าง ๆ 
  5.4 การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information support) หมายถึง การให้ค าแนะน า 
การสอนให้กระท า การให้ข้อมูลย้อนกลับ  
  5.5 การสนับสนุนทางด้านเครือข่ายทางสังคม (Network support) หมายถึง การท า
ให้รู้สึกว่าเป็นสมาชิกในกลุ่ม ให้ความสนใจและมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน 
   Kreitner and Kinicki (2001) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า เครือข่ายการสนับสนุนทางสังคม 
เป็นการเชื่อมโยงบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม สถาบันทางสังคม องค์กร กลุ่ม และบุคคล โดยแบ่ง
การสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
   5.5.1 การสนับสนุนด้านความเคารพนับถือ (Esteem support) เป็นการให้ข้อมูล
ที่บุคคลรู้สึกถึงการยอมรับและนับถือ โดยไม่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
   5.5.2 การสนับสนุนด้านข้อมูล (Information support) เพ่ือประโยชน์ในการ
อธิบาย เข้าใจ และเผชิญกับปัญหาได้ดี 
   5.5.3 ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social support) เป็นการใช้เวลากับผู้อื่น 
เพ่ือเป็นการพักผ่อน 
   5.5.4 การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ (Instrument support) เช่น ความช่วยเหลือ
ด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์หรือการบริการ  
 6. ชนิดของการสนับสนุนทางสังคม แบ่งได้เป็น 3 ชนิด ดังนี  (Kahn, 1979) 
  6.1 ความผูกพันด้านอารมณ์และความคิด (Affection) เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์
ในทางบวกของบุคคลหนึ่ง ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของความผูกพัน การยอมรับการเคารพ หรือด้วยความรัก 
  6.2 การยืนยันและการรับรองพฤติกรรมของกันและกัน (Affirmation) เป็นการแสดงออก
ถึงการเห็นด้วย การยอมรับในความถูกต้องเหมาะสมทั งในการกระท าและความคิดของบุคคล 
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  6.3 การให้การช่วยเหลือ (Aid) เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลอื่นโดยการให้สิ่งของ
หรือช่วยเหลือโดยตรง การช่วยเหลืออาจจะเป็นวัตถุ เงินทอง ข้อมูล ข่าวสาร หรือเวลา 
 7. หลักการสนับสนุนทางสังคม มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี  (ณิภารัตน์ บุญกุล, 2557) 
  7.1 จะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้ให้ และ ผู้รับแรงสนับสนุน 
   7.1.1 ลักษณะของการติดต่อสื่อสาร จะต้องประกอบด้วย 
    7.1.1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ ผู้รับ เชื่อว่า มีคนสนใจ เอาใจใส่ และมีความรัก
ความหวังดีในตนเองจริงจัง 
    7.1.1.2 ข้อมูลข่าวสารที่ ผู้รับ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ
ในสังคม 
    7.1.1.3 ข้อมูลข่าวสารที่ ผู้รับ เขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสามารถ
ท าประโยชน์แก่สังคมได้ 
  7.2 ปัจจัยน าเข้าของแรงสนับสนุน อาจอยู่ในรูปของข้อมูลข่าวสาร วัสดุสิ่งของ
หรือจิตใจ 
  7.3 จะต้องช่วยให้ผู้รับ ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่เขาต้องการ คือการมีสุขภาพอนามัย
ที่ดีทั งสุขภาพกายและสุขภาพจิต   
 สรุปได้ว่า การสนับสนุนทางสังคมคือการรับรู้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ประกอบด้วย
แหล่งที่ให้การสนับสนุน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และการรวมตัวกันเป็นกลุ่มทางสังคม เกิดการยอมรับ 
เคารพนับถือ ช่วยเหลือ เห็นใจ ดูแลเอาใจใส่กัน ให้ความมั่นใจและมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน 
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า ความช่วยเหลือด้านเวลา แรงงาน การเงิน สิ่งของ และบริการต่าง ๆ 
ช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ 
 

 จิตสาธารณะ  

 จิตสาธารณะ เป็นการแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากเจตคติโดยได้รับการสนับสนุนทางสังคม 
แสดงออกด้วยการช่วยเหลือผู้อ่ืน มีความเสียสละต่อสังคม และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมให้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดและเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ส าเร็จ จิตสาธารณะ (Public Mind) เป็น
ค าใหม่ที่มีใช้มาไม่นานนี  เป็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่บุคคลในสังคมต้องการให้เกิด ซึ่งสะท้อน
ออกมาทางพฤติกรรม ได้แก่ ความผิดชอบต่อสังคม การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จิตส านึกต่อสังคม 
จิตส านึกต่อส่วนรวม จิตส านึกต่อสาธารณสมบัติ เป็นต้น (อ้อมใจ วงษ์มณฑา, 2555) ซึ่ง (ชัยวัฒน์ 
สุทธิรัตน์ 2553) ได้ให้ความหมายที่สอดคล้องกันของค าว่า จิตสาธารณะ หมายถึงจิตส านึกเพ่ือ
ส่วนรวม เพราะค าว่า “สาธารณะ” คือสิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกเป็น
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เจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแลบ ารุงรักษาร่วมกัน ตลอดจนช่วยกัน “ดูแลรักษา” 
ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะท าได้ ตลอดจนร่วมมือกระท า
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 นอกจากนี  (เรียม นมรักษ์, 2552) ได้ให้ความหมายว่า จิตสาธารณะ หมายถึง ความรู้สึก 
ความคิดเห็นของบุคคลต่อปัญหาที่เกิดขึ นในสังคม จากกระบวนการรับรู้ท าให้เกิดการวิเคราะห์ วิพากษ์
และวิจารณ์ มีความรัก ความเอื ออาทรต่อบุคคลทั งที่รู้จักและไม่รู้จัก ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมควบคู่
กับประโยชน์ส่วนตน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของส่วนรวมเกิดความปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั น 
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและพลังของการรวมกลุ่มในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในสังคมรวมทั ง
การปฏิบัติร่วมกันกับผู้อ่ืนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ ( ไชยา ยิ มวิไล 
2550) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับผู้ที่มีจิตสาธารณะนั นจะมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคม โดยรวมและหน่วยงานองค์กรที่ตนเองเป็นสมาชิกสังกัด
อยู่ โดยพยายามยึดมั่นต่อกฎเกณฑ์และกฎหมายอย่างเคร่งครัด พยายามหลีกเลี่ยงการละเมิดให้น้อย
ที่สุดด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมบุคคลที่มีจิตสาธารณะสูงนั น แม้แต่การทิ งเศษ
ขยะหรือขับรถผิดกฎจราจรยังไม่กล้าที่จะกระท าเพราะรู้สึกละอายแก่ใจ นอกเหนือจากนั นเมื่อประสบ
พบเจออะไรที่ผิดปกติ ผิดระเบียบ ผิดกฎหมายก็จะแจ้งความทันที  ส่วนบุคคลที่ไร้จิตสาธารณะจะมี
วิถีชีวิตด ารงชีพไปวัน ๆ มักง่าย สะเพร่าเอาตัวรอด โดยไม่ได้คิดถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ นแก่สังคม 
 1. องค์ประกอบพฤติกรรมจิตสาธารณะ มีดังนี  (ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์, 2550)  
  1.1 พฤติกรรมช่วยเหลือผู้อ่ืน ได้แก่ ช่วยแนะน าสิ่งที่ถูกที่ควรแก่ผู้อ่ืน ร่วมมือกับผู้อ่ืน
ในการพัฒนาสังคม อ านวยความสะดวกให้กับผู้อื่น และแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน 
  1.2 พฤติกรรมการเสียสละต่อสังคม ได้แก่ สละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ และเวลา
ช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 
สละประโยชน์ที่ตนพึงได้รับเพ่ือแลกกับประโยชน์ของคนหมู่ใหญ่หรือผู้ที่ อ่อนแอกว่า และ ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
  1.3 พฤติกรรมมุ่งมั ่นพัฒนาสังคม ได้แก่ สนใจในปัญหาและการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมทั งเสนอความคิดที่จะพัฒนาสังคม ตั งใจท างานอย่างหนึ่งอย่างใดให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
และเป็นประโยชน์ ตั งใจจะท างานของส่วนรวมจนส าเร็จ และ ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาสังคมจนส าเร็จ 
 2. คุณลักษณะของจิตสาธารณะ แบ่งได้เป็น 11 ด้าน ดังนี  (ภัทรภร สีทองดี, 2559) 
  2.1 การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ 
ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันรับรู้มองอนาคตและเข้าใจเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันตัดสินใจ 
ร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม ตลอดจนร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ นในสังคม 
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  2.2 การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การมีสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน ระหว่างกลุ่ม 
ระหว่างเครือข่าย ในการประสานงาน ร่วมมือ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพ่ือท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 การวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจารณ์ หมายถึง การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และบ้านเมืองเพ่ือให้มีกระบวนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในสังคม ตลอดจนหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 
  2.4 การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การมีความรู้สึกต่อตนเองเกี่ยวกับความสามารถ
ในการท างาน การคิด การเรียนรู้ การยอมรับการกระท า การตัดสินใจของตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนบทบาท
และความส าเร็จที่เกิดขึ น 
  2.5 ความรับผิดชอบทางสังคม หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองในฐานะพลเมืองมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ ให้ความสนใจและตื่นตัวที่จะร่วมกิจกรรมกับสังคม 
และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ 
  2.6 ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง การมีองค์ความรู้และสามารถผลักดัน
ตลอดจนการสั่งสมความรู้ กระตือรือร้น หาแนวทางในการท ากิจกรรมแก้ปัญหา เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างต่อเนื่อง 
  2.7 ความรักและความสามัคคี หมายถึง การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความรัก 
ความเอื ออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การรับฟัง
ความคิดเห็น รับรู้สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม 
  2.8 ค่านิยม หมายถึง ความรู้สึก ความคิด ความภูมิใจที่แสดงออกต่อความมีระเบียบวินัย
ที่เป็นข้อปฏิบัติ การเชื่อฟัง การแสดงความช่วยเหลืองาน การท ากิจกรรมร่วมกัน ความเห็นอกเห็นใจ
ช่วยเหลือเกื อกูล การแบ่งปันสิ่งของที่ตนเองได้ยึดถือปฏิบัติตามวิถีชีวิต 
  2.9 จริยธรรม หมายถึง การที่ใช้เหตุผลในการเลือกหรือไม่เลือกที่จะปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งในทางที่ดีและไม่ดี 
  2.10 มุ่งอนาคต หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกลจากการกระท าและเล็งเห็น
ผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ นในอนาคต สามารถวางแผนในการปฏิบัติเพ่ือรับผลดีและป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ น
ในอนาคต 
  2.11 เอกลักษณ์แห่งตน หมายถึง การมีความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเองในด้านความสามารถ
ของตนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา การเรียนรู้ การคิดและใช้เหตุผล การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การมองโลก
ในแง่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวทางอารมณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
 3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตสาธารณะ ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
(Social Cognitive Learning Theory) ของ Albert Bandura (Bandura, 1986) เชื่อว่า ทฤษฎีการ
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เรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมดั งเดิมสามารถอธิบายการเรียนรู้ได้บางส่วน และมองข้ามสถานการณ์ที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะอิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อการเรียนรู้ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment Event) ปัจจัย
ส่วนบุคคล (Personal Factors) เช่น ความคิด แรงจูงใจ และพฤติกรรม (Behavior) ทั งสามปัจจัยนี มี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แสดงดังภาพที่ 6 
 

 
 

รูปภาพที่ 6 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมดั้งเดิม 
ที่มา: Albert Bandura (Bandura, 1986).  
 การก าหนดซึ่งกันและกันของปัจจัยทางพฤติกรรม (B) สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม (E) 
และตัวบุคคล (P) ที่มีผลต่อการเรียนรู้และการกระท า 
 สรุปได้ว่า จิตสาธารณะ คือ การที่คนหรือบุคคลแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากเจตคติ  
โดยได้รับการสนับสนุนทางสังคมโดยแสดงออกด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น มีความเสียสละต่อสังคม 
และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดและเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ส าเร็จ 
โดยมีองค์ประกอบพฤติกรรมจิตสาธารณะ ได้แก่ พฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่น พฤติกรรมการเสียสละต่อสังคม 
และ พฤติกรรมมุ่งมั่นพัฒนาสังคม และมีองค์ประกอบจิตสาธารณะ 11 ด้าน คือ การมีส่วนร่วม  
การติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจารณ์ การเห็นคุณค่าในตนเอง ความรับผิดชอบทางสังคม 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความรักและความสามัคคี ค่านิยม จริยธรรม มุ่งอนาคต และ เอกลักษณ์แห่งตน 
โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมควบคู่ไปกับประโยชน์ส่วนตน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของส่วนรวม
เกิดความปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั น เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและพลังของการรวมกลุ่ม
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขั นในสังคมรวมทั งการปฏิบัติร่วมกันกับผู้อ่ืนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้กัน
อย่างต่อเนื่อง 
  
 ดังนั น การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การรับรู้ เจตคติ การมีส่วนร่วม การสนับสนุน
ทางสังคม และ จิตสาธารณะ ผู้ศึกษาได้ข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั งนี  จ าแนกตามประเด็น 
แสดงดังตารางที่ 6 
 

B 

P E 
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ตารางที่ 6 ข้อค้นพบจากแนวคิดเก่ียวกับ การรับรู้ เจตคติ การมีส่วนร่วม การสนับสนุนทางสังคม 
และ จิตสาธารณะ 

ที ่ แนวคิด ข้อค้นพบ/ประเด็น 

1 การรับรู้ การรับรู้จากระบบประสาทสัมผัส ร่วมกับจากประสบการณ์เดิม
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจากสิ่งเร้าที่มีการกระท าซ  า ๆ 
บ่อย ๆ 

2 เจตคติ ลักษณะภายในจิตใจของคนที่คิดและรู้สึกทางบวกหรือทางลบต่อ
สิ่งที่เกิดขึ นจากความรู้ ความเข้าใจ และอารมณ์ ผ่านการแสดงออก
ทางพฤติกรรมและเปลี่ยนแปลงได้ตามชุมชนหรือสังคม  

3 การมีส่วนร่วม การปฏิบัติร่วมกันของประชาชนในชุมชน โดยกลุ่มผู้น าชุมชน 
ประชาชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมและ
เกี่ยวข้องกันเพ่ือให้ชุมชนเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ นในทุก ๆ 
ด้าน สามารถเกิดความเปลี่ยนแปลงและบรรลุ ผลส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ตารางที่ 6  (ต่อ) 

ที ่ แนวคิด ข้อค้นพบ/ประเด็น 

4 การ
สนับสนุน
ทางสังคม 

การรับรู้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ประกอบด้วยแหล่งที่ให้การสนับสนุน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และการรวมตัวกันเป็นกลุ่มทางสังคม  

5 จิต
สาธารณะ 

การแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากเจตคติโดยได้รับการสนับสนุนทางสังคม แสดงออก
ด้วยการช่วยเหลือผู้อ่ืน มีความเสียสละต่อสังคม และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
สังคมให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดและเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ส าเร็จ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 รายละเอียดของงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ที่มีผู้ศึกษาไว้มีดังนี  
 วิภาเพ็ญ เจียสกุล (2556) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
พื นที่ชั นกลางของกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนในครัวเรือนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ที่พึงประสงค์ โดยมีการทิ งขยะแบบแยกประเภทเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง และมีการแยกประเภท
กระดาษออกจากขยะมูลฝอยอ่ืน เพ่ือจ าหน่ายและน ากลับมาใช้อีกประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูง มี
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รายได้สูง มีที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว มีอาชีพรับราชการ มีการรับรู้สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยระดับ
มาก จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยดีกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่า มีรายได้ต่ ากว่า 
มีที่อยู่อาศัยแบบอ่ืน มีอาชีพอ่ืน และมีการรับรู้สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยน้อย ในขณะที่
ประชาชนที่มีความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกันเมื่อ
แยกพิจารณาเฉพาะพฤติกรรมการทิ งขยะ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมการทิ งขยะ
ดีกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่า ส่วนประชาชนที่มีรายได้ ลักษณะที่อยู่อาศัย อาชีพ ความรู้
เกี่ยวกับขยะมูลฝอย และการรับรู้สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการทิ งขยะ
ไม่แตกต่างกัน 
 สุมิตรา ค าจริง (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการ
ช่วยรักษาความสะอาดภายในชุมชนด้วยการทิ งขยะลงถังทุกครั ง รองลงมาคือ รักษาความสะอาดหน้าบ้าน/
บริเวณนอกรั วบ้านของตนเอง ส่วนใหญ่มีการคัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนก่อนน าไปทิ งในถังขยะชุมชนบ้าง
เป็นบางครั ง รองลงมาจะไม่มีการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ งในถังขยะชุมชนเลย ส่วนใหญ่ มักน าขยะ
มูลฝอยประเภทขยะทั่วไป เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ย
ที่เปรอะเปื้อนอาหาร ขยะเปียก เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร และใบไม้และขยะอันตราย เช่น  
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุ
สารอันตราย ทิ งรวมกันโดยมีมีการคัดแยก รองลงมาคือ ทิ งในป่าข้างบ้านรอให้แห้งแล้วจึงเผาท าลาย 
ซึ่งเป็นการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง แต่จะมีการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภท แก้ว โลหะ พลาสติก 
ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ออกมา เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ หรือน าไปขายเป็นของเก่า ส่วนใหญ่น าขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนมาทิ งในถังขยะที่ทางเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดให้ วันละ 1 ครั ง และจากการส ารวจ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการให้เทศบาลเมืองอรัญญิกจัดจุดรับซื อของเก่าภายในชุมชน เพ่ือความ
สะดวกในการขนส่งและเดินทาง 
 นัยนา เดชะ (2557) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยของประชาชนในต าบลเสม็ด 
อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม
มีการทิ งขยะในพื นที่สาธารณะและน าไปทิ งบริเวณพื นที่ว่างรอบบ้าน ประชาชนไม่มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ ง 
และในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดยังไม่มีแผนแม่บท และยังมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แต่อย่างใด ด้านการจัดการขยะในชุมชน ได้ลดปริมาณขยะในครัวเรือน โดยการไม่สร้างขยะให้เพ่ิมขึ น 
การทิ งขยะทิ งรวมในถุงเดียวกัน วิธีการจัดการขยะในครัวเรือนโดยวิธีเผา ประเภทของขยะเป็นขยะ
ประเภท ผัก ผลไม้ และเศษอาหาร ส าหรับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและผลการหามาตรการ
ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน โดยน ากระบวนการ A-I-C มาประยุกต์ใช้แสดงให้เห็นว่าประชาชน
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ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา ร่วมวางแผนในการแก้ไขปัญหา ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาอันก่อให้เกิดโครงการ “เสม็ดน่าอยู่ไร้มูลฝอย” โดยมีรูปธรรมของการด าเนินโครงการ คือ 
กองทุนมูลฝอย 1 แห่ง ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และมีการน ามูลฝอยมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ น 
น าไปสู่การจัดการมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมในพื นที่อย่างยั่งยืน   
 ปภาวรินท์ นาจ าปา (2557) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาล ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสรุปได้ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
อยู่ในระดับมาก ประชาชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย 
คือด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อยผลการทดสอบสมมติฐาน จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ ไม่แตกต่างกัน 
 ณัฐวดี สุขช่วย (2558) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชาชนที่มีเพศ สถานภาพ 
สมาชิกในครัวเรือน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ต่างกัน มีพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอย ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั งไว้ ส าหรับ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ลักษณะที่อยู่อาศัย ต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
แตกต่างกัน 
 วันวิสาข์ คงพิรุณ, สรัญญา ถี่ป้อม และ วิโรจน์ จันทร (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การจัดการขยะในหมู่บ้านโป่งปะ ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า แม้ว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จะมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย และมีความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับ
มาก แต่การจัดการขยะมูลฝอยยังคงอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี ยังพบว่าความรู้และความตระหนัก 
ในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ยังอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ า  และจัด
ให้มีถังขยะสาธารณะไว้บริการในพื นที่เนื่องจากพื นที่นี  เป็นพื นที่ชนบทจึงมักจะใช้การเผา เป็น
วิธีการก าจัดขยะเป็นส่วนมาก ที่ส าคัญที่สุดต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนค านึงถึงความส าคัญของ
การแยกขยะและการก าจัดขยะที่ถูกต้อง โดยประโยชน์ส าหรับงานวิจัยนี สามารถน าไปปรับใช้เป็น



  90 

แนวทางให้ชุมชนอ่ืนน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพซึ่งน าไปสู่การลดปัญหาขยะใน
ชุมชนต่อไปในอนาคต 
 เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ และ สุมาลี พุ่มภิญโญ (2560) ศึกษาทัศนคติของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาต่อการจัดการขยะแบบ 3Rs พบว่า ครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด 3Rs อยู่บ้างแล้ว เนื่องจากเทศบาลฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เคยจัดกิจกรรมส่งเสริม
การจัดการขยะตั งแต่ต้นทางมาหลายครั ง ครัวเรือนเห็นด้วยกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี  1) การจัดการขยะ
ตามแนวคิด 3Rs ให้เกิดผลนั น เป็นเรื่องของทุกส่วนในสังคมที่ต้องร่วมมือกัน 2) การคัดแยกขยะช่วยให้
ปริมาณขยะในภาพรวมลดลง 3) การแยกขยะท าให้สามารถน าขยะไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ น 4) แนวคิด 3Rs 
เป็นพื นฐานของการจัดการขยะแบบยั่งยืน 5) ขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข 6) การแยกขยะจะเกิดผล 
หากมีแรงจูงใจและมีกฎหมายควบคุม ซึ่งทัศนคติต่อแนวคิดการจัดการขยะแบบ 3Rs โดยรวมจ าแนก
ตามอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพข้าราชการ พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจที่มีทัศนคติที่ดีที่สุดต่อแนวคิด
การจัดการขยะแบบ 3Rs และข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ควรส่งเสริมการคัดแยกและการใช้ประโยชน์
จากขยะตั งแต่ระดับครัวเรือน การสร้างสังคมรีไซเคิลโดยจัดกิจกรรมให้องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะตั งแต่ต้นทาง  
 Carolina Armijo de Vega, Sara Ojeda-Benitez and Ma. Elizabeth Ramirez-
Earreto (2003) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ สถาบันการศึกษาของชาวเมกซิกันกับโปรแกรมการจัดการขยะมูลฝอย 
: กรณีศึกษาเป็น มหาวิทยาลัย ผลการศึกษา สรุปได้ว่า ประเทศเมกซิโกมีโอกาสในการจัดการขยะมูลฝอย
ให้มีความยั่งยืนได้ ยากมาก สิ่งที่สถาบันการศึกษาควรปฏิบัติคือ การจัดอบรมให้อาจารย์ มีความรู้
และวิธีการในการจัดการขยะมูลฝอย และการรีไซเคิล มีการจัดกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ภายในสถาบัน การแยกขยะมูลฝอยในสถาบันมีการรณรงค์ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในโครงการที่มีกิจกรรม
การรีไซเคิลและการลดปริมาณขยะมูลฝอยสนับสนุน และจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การรีไซเคิล
และสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเมือง เป็นต้น 
 Jagdish and Ardhendu (2003) ได้ท าการศึกษา “Solid Waste Management in 
Indian Himalayan Tourists Treks : a case study in and around Valley of Flowers and 
Hemkund Sahib” พบว่า ขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวนั น 96.3% เป็นขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้
หรือรีไซเคิลได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ขวดน  าดื่ม 68% พลาสติก 26% และโลหะ 2% ซึ่งการปฐมนิเทศ
หรือให้ค าแนะน าต่อนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสถานที่ท่องเที่ยวนั นเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Simkins and Noian (2004) ได้ศึกษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษา สรุปได้ว่า ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย

จะด าเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่ กรอบแนวคิดของระบบ
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การจัดการ การตั งเป้าหมาย การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ น งบประมาณในการจัดการที่เพียงพอ การให้ความรู้

ความเข้าใจ และการสร้างทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูลฝอย

ภายในมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและบุคลากร 

 Laycock (2007) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยชุมชนเป็นพื นฐานเพ่ือการพัฒนา

ที่ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการคิสุมุ นะโด โกะ การวิจัยครั งนี แสดงให้เห็นว่าเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา 

การพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นปัญหาส าคัญในการพัฒนาขององค์การระหว่างประเทศ ดังนั นการไม่มีประสิทธิภาพ

ของการบริการของรัฐต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงเป็นจุดเน้นขององค์กรในชุมชนว่าเป็นไปได้

ในประเทศเคนยา สิ่งที่เกิดขึ นคือการจัดการขยะ การบริหารจัดการขยะเปียกที่เทศบาลหลายแห่งจัดขึ น

ในประเทศก าลังพัฒนาไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ซึ่งเป็นผลท าให้มีผลกระทบในทางลบทั งทางตรง

และทางอ้อม เกี่ยวกับลักษณะของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้แก่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางสังคม ผลการวิจัยครั งนี พบว่า ตัวบ่งชี การพัฒนาที่ยั่งยืนได้รวมไว้

ในตัวอย่างกรณีศึกษา จึงสรุปว่าการจัดการขยะเปียกโดยชุมชนมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 Ryan (2007) ศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบในการประเมินโครงการศึกษาการจัดการ

ขยะมูลฝอย (SWMEP) ขององค์รัฐต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกของแคลิฟอร์เนีย ก่อนและหลังปี 2003 

ดังจุดมุ่งหมายนี จะก าหนดความมีประสิทธิภาพของโครงการศึกษาเหล่านี  โครงการเหล่านี ไม่ได้รับ

การประเมินเลยตั งแต่ปี 2003 เมื่อธนาคารโลกได้ทิ งการศึกษาเบื องต้นเสร็จสิ นแล้ว ตั งแต่บัดนั นมา 

ประกาศต่าง ๆ ถูกบังคับให้รับผิดชอบทางด้านงบประมาณให้เท่าโครงการต่าง ๆ ของตนเอง การใช้

วิธีการผสมผสานรวมทั งการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม การศึกษานี ได้สอบถามทั งองค์ประกอบ

การศึกษาสาธารณะและโครงสร้างค าจุนสถาบันในแต่ละรัฐที่เป็นสมาชิกก่อนและหลังระยะเวลานี  

ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก ความรู้เบื องต้นในทางบวกของโครงการทั งหลาย ขยะยังคงมีอยู่

ได้รับการคัดแยกขยะ ขยายและร่วมมือกันเป็นดังค าแนะน าที่เป็นการสรุปของการศึกษา การสัมภาษณ์ 

การท าแบบสอบถาม ได้ผลที่ชี ให้เห็นว่างบประมาณที่มากขึ น ทรัพยากรบุคคล ยุทธวิธีในการด าเนินงาน

และความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะปรับปรุงและรักษาความตื่นตัวของสาธารณะ

ในการจัดการขยะมูลฝอย 

 Sarika Rathi (2007) ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการขยะมูลฝอย

เชิงบูรณาการของเทศบาลเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย มุมไบเป็นเมืองมหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย 

มีการสร้างขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ถึง 6,256-6,500 ตันต่อวัน (ปี 2000-2002) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบ

ของเทศบาลนครมุมไบ แต่เทศบาลมุมไบไม่สามารถจัดการกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ นได้ทั งหมด 
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เป็นผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามมา จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมทั งภาคเอกชนและชุมชนที่เก่ียวข้อง 

 Minn and other (2010) ศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยในประเทศพม่า พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้ม

เพ่ิมมากขึ น โดยส่วนใหญ่เป็นการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังขาด

การสร้างแรงจูงใจที่กว้างขวาง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นสภาพที่ยังเป็นอยู่ของหน่วยงาน

เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นข้อจ ากัดทางสังคม 

 สรุปได้ว่า การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาข้างต้นนั น โดยภาพรวมส่วนใหญ่ 
ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ปัญหาขยะมีจ านวนมากกว่าถังขยะ

และสถานที่ที่ก าจัดขยะ จึงส่งผลท าให้ขยะเกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น สภาพแวดล้อมไม่น่าอยู่ 
ดังนั น การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและความจ าเป็นส าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเร่งปรับปรุง จัดหาสถานที่ และบริหารจัดการกระบวนการเก็บรวบรวม 
คัดแยก และก าจัดหรือท าลายขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตรายอย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของขุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม  อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Servey Research) ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน
ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบล และ 3) ศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอ
วิธีด าเนินการ ศึกษาตามหัวข้อ ดังต่อไปนี  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7. ขั นตอนด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 29 ชุมชน จ าแนกเป็น ผู้ชาย จ านวน 11,861 คน และ ผู้หญิง 
จ านวน 13,783 คน รวมทั งสิ น 25,644 คน (เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม, 2560) 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยด้วยการ
ใช้สูตรของ (Yamane 1973) โดยก าหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95% แทนค่าตามสูตรได้ดังนี  

  n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2 

  โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    N = จ านวนประชากร 25,644 คน 
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    e = ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% (0.05) 

  แทนค่า n = 
25,644

1+25,644(0.05)2 

     = 393.85 
  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณ โดยการใช้สูตรของ (Yamane 1973) ได้เท่ากับ 
393.85 หรือเท่ากับ 394 คน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์ ลดความคลาดเคลื่อนจากการเก็บข้อมูล 
จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว  ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามสะดวก (Convenience Sampling) เลือกสุ่มตัวอย่าง
ประชาชนทั่วไปในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งตามชุมชนที่อยู่ในพื นที่
ทั งหมด แสดงดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 จ านวนประชากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ าแนกตามชุมชนในเทศบาลต าบล
กระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ที ่ ชื่อชมุชน 
จ านวน 
(คน) 

ที ่ ชื่อชมุชน 
จ านวน 
(คน) 

1 หนองงูเหลือมพัฒนา 14 16 ชุมชนภิณวัฒน์ จตุพิธพร 14 

2 แครายพัฒนา 14 17 ชุมชนหมู่บ้านจุดสรรนาราวดี 14 

3 ชุมชนเอื ออาทรเพลินเพชร 14 18 ชุมชนบ้านหนองตามล 14 

4 ชุมชนเพลินเพชร 14 19 ชุมชนหมู่บ้านมณฑลทิพย์ 14 

5 ชุมชนโชคไชโย 14 20 ชุมชนหมู่บ้านเสรี เพลส 14 

6 ชุมชนพัชรวิลล์ 2 14 21 ชุมชนเอื ออาทรนครชื่นชุ่ม 14 

7 ชุมชนสิวารัตน์ 514 14 22 ชุมชนหมู่บ้านบุญทรัพย์ 14 

8 ชุมชนสิวารัตน์ก้าวหน้า 14 23 ชุมชนหมู่บ้าน ว.นิเวศน์ 14 

9 ชุมชนหมู่บ้านฉัตรมณี 14 24 ชุมชนหนองฉลาก 14 

10 ชุมชนหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 10 14 25 ชุมชนบุศรินทร์ ปิ่นเกล้า 14 

11 ชุมชนบางพระ 14 26 ชุมชนกรีนพาร์ค โฮม 14 

12 ชุมชนหลังตลาดมาลี 14 27 ชุมชนหมู่ใหญ่ 14 

13 ชุมชนหนองตาช้าง 14 28 ชุมชนหมู่บ้านพุทธธานี 12 

14 ชุมชนบ้านเอื ออาทรพุทธมณฑล สาย 4 14 29 ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 10 

15 ชุมชนธนาวรรณ เพลส 14 รวม 400 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งลักษณะค าถาม

เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบได้ตามรายการ (Check-list) และอธิบายโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบ

ให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบลกระทุ่มล้ม 

 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ๆ 

ละ 5 ข้อ รวม 15 ข้อ ประกอบด้วย การลดและหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอย การแปรสภาพและการน ากลับ 

มาใช้ใหม่ และการน าขยะมูลฝอยส่งคืนผู้ผลิต 

 ตอนที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 5 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ 

รวม 25 ข้อ ประกอบด้วย การรับรู้ เจตคติ การมีส่วนร่วม การสนับสนุนทางสังคม และจิตสาธารณะ 

 ส าหรับตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นลักษณะค าถามปลายปิด (Closed Questions) เก็บข้อมูลใน

ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดค่าน  าหนักการประเมิน 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การ

พิจารณาให้คะแนนดังนี  

 5 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการขยะมากที่สุด 

 4 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการขยะมาก 

 3 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการขยะปานกลาง 

 2 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการขยะน้อย 

 1 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการขยะน้อยที่สุด 

 วิธีคิดการแบ่งระดับคะแนนตามแนวคิดของ Best (1977) น ามาจัดเป็น 5 ระดับ 

โดยก าหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี  

 ค่าเฉลี่ย    แปลผล 

 4.50-5.00   ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมากท่ีสุด 

 3.03-4.49   ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมาก 

 2.27-3.02   ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะปานกลาง 

 1.76-2.26   ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะน้อย 

 1.00-1.75   ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 4 สอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย มีลักษณะเป็น

แบบปลายเปิด (Open Ended) 
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การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 แบบสอบถามฉบับนี  ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามขึ น จากการศึกษาและทบทวน

วรรณกรรมโดยมีขั นตอนในการสร้าง ดังนี  

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากนั นน ามาก าหนดแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ก าหนดนิยาม และ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. แบบสอบถามที่สร้างขึ นสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัยและครอบคลุม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั งไว้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี  

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด และเป็นข้อมูลแบบ Identification Information ดังนี  

   เพศ ลักษณะค าถามมีค าตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) โดยใช้

ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale) ได้แก่ เพศชาย และ เพศหญิง 

   อายุ ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multichotomous Question) 

โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) แบ่งช่วงห่างของอายุ 4 ช่วง ๆ ละ 10 ปี 

ได้แก่ 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี และ 51 ปีขึ นไป 

   ระดับการศึกษา ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multichotomous 

Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ได้แก่ ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรี 

   อาชีพ ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multichotomous Question) 

โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale) ได้แก่ รับจ้าง เกษตรกรรม ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/อุตสาหกรรมครัวเรือน และ อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

   รายได้ต่อเดือน ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multichotomous Question) 

โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยก าหนดช่วงรายได้ต่อเดือน

เป็น 4 ช่วง ๆ ละ 10,000 บาท ได้แก่ น้อยกว่า 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 

และ 30,001 บาทขึ นไป 

   ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในเขตต าบลกระทุ่มล้ม ลักษณะค าถามมีหลายค าตอบให้

เลือก (Multichotomous Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดย

ก าหนดช่วงระยะเวลาการอาศัยอยู่ในเขตต าบลกระทุ่มล้มเป็น 5 ช่วง ๆ ละ 5 ปี ได้แก่ 1-5 ปี 6-10 ปี 

11-15 ปี 16-20 ปี และ 21 ปีขึ นไป 
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  ตอนที่ 2 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย โดยผู้วิจัยสังเคราะห์การจัดการขยะ
ตามหลักการ 3Rs (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) และ 5Rs (สุรศักดิ์ โอสถิตพร, 2550) จ านวน 15 ข้อ แบ่งเปน็ 
3 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการลดและหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอย ด้านการแปรสภาพและการน า
กลับมาใช้ใหม่ และ ด้านการน าขยะมูลฝอยส่งคืนผู้ผลิต  เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended 
response question) รูปแบบ Likert Scale จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทสเกลอันตรภาคชั น (Interval 
Scale) โดยให้เลือกตอบ 5 ระดับ 
  ตอนที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 5 ด้าน ๆ ละ 5 ข้อ 
รวม 25 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ (สุรีย์รัตน์ รัตนมณี, 2551) ด้านเจตคติ (อริสา อนุยะโต, 2555) 
ด้านการมีส่วนร่วม (กฤษฎากรณ์ ยูงทอง, 2555) ด้านการสนับสนุนทางสังคม (House, 1981) 
และด้านจิตสาธารณะ (ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์, 2550) ของชุมชนในเขตต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended response question) รูปแบบ Likert Scale 
จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทมาตรวัดแบบช่วง (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบ 5 ระดับ 
  ก าหนดระดับคะแนนของตอนที่ 2 และ ตอนท่ี 3 ดังนี  
  ระดับ 5 หมายถึง มีพฤติกรรมต่อการจัดการขยะมูลฝอยมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง มีพฤติกรรมต่อการจัดการขยะมูลฝอยมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง มีพฤติกรรมต่อการจัดการขยะมูลฝอยปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมต่อการจัดการขยะมูลฝอยน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมต่อการจัดการขยะมูลฝอยน้อยที่สุด 
  ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยโดยก าหนดความส าคัญของคะแนนใช้หลักการแบ่งช่วง
การแปลผลตามหลักของการแบ่งชั น (Class Interval) มีสูตรดังนี  (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
  ช่วงกว้างของชั น = ค่าสูงสุด - ค่าต่ าสุด / จ านวนช่วงหรือระดับที่ต้องการแปลผล 
     = (5 - 1) / 5 
     = 0.80 
  เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี  
  4.21 - 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมต่อการจัดการขยะมูลฝอยมากที่สุด 
  3.41 - 4.20 หมายถึง มีพฤติกรรมต่อการจัดการขยะมูลฝอยมาก 
  2.61 - 3.40 หมายถึง มีพฤติกรรมต่อการจัดการขยะมูลฝอยปานกลาง 
  1.81 - 2.60 หมายถึง มีพฤติกรรมต่อการจัดการขยะมูลฝอยน้อย 
  1.00 - 1.80 หมายถึง มีพฤติกรรมต่อการจัดการขยะมูลฝอยน้อยที่สุด 
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  ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย มีลักษณะเป็นแบบ
ปลายเปิด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตต าบลกระทุ่มล้ม 
 3. น าแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชิงเนื อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยให้สอดคล้องตามเนื อหา การใช้ถ้อยค าส านวน 

ความชัดเจนในข้อค าถาม ความเหมาะสมตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา และครอบคลุมเรื่องที่ศึกษาวิจัย 

โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ดังนี  

  3.1 รองศาสตราจารย์ ดร. อรปภา ชุติกรทวีสิน ต าแหน่ง กรรมการวิชาการ California 

University (FCE), USA. 

  3.2 นางสาวสุวรรณี กฤษฎารักษ์ ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ าเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม 

  3.3 นางอุไรวรรณ คงเสนา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

  การหาความตรงเชิงเนื อหาโดยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-

Objective Congruence : IOC) ดังนี  

    IOC = X
N

 

  โดยที่  X = ผลรวมคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 

    N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั งหมด 

    ค่า IOC  0.5 (ค่า IOC ที่เหมาะสมเท่ากับ 0.5 ขึ นไป) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 

0.67-1.00 จ านวน 30 ข้อ และ ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.00-0.33 จ านวน 10 ข้อ 

 4. ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามในแบบสอบถามที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.00-0.33 ตามที่

ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ จ านวน 10 ข้อ จากนั น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสมแล้วท าการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามในแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

และน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วไปทดสอบ (Tryout)  กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั งนี  ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบางกระทึก 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 30 คน เพื่อประเมินค าถามในแต่ละข้อของแต่ละด้าน

ในแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการหาค่าความเที่ยง

หรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559: 35) ผลการทดสอบหาความสอดคล้องภายใน (Internal 
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consistency reliability) ได้ค่า α-Coefficient = 0.92 มีค่า Corrected Item-total correlation 

รายข้ออยู่ในช่วง 0.91-0.92 สรุปได้ว่า เครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง 

(ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551: 121) แสดงว่า แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปเก็บข้อมูลได้จริง 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั นตอนดังนี  

 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขอความอนุเคราะห์

เก็บรวบรวมข้อมูลในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย 

โดยน าแบบสอบถามไปให้ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองในแต่ละชุมชน ซึ่งผู้วิจัยใช้ช่วงเวลา

หลังเวลาเลิกงานในการด าเนินการ พร้อมทั งชี แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

และการตอบแบบสอบถาม โดยให้โอกาสกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามอย่างอิสระ จากนั น

เว้นระยะเวลา 10-15 นาที จึงเดินกลับไปเก็บรวบรวมพร้อมตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์

ของแบบสอบถามจนครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างและจ านวนแบบสอบถามที่ก าหนดไว้ทั งหมด

จ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลาทั งสิ น 3 เดือน คือ 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่รับกลับคืน

มาและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ง น ามาลงรหัสข้อมูลและวิเคราะห์ 

ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ น าเสนอในรูปตารางประกอบค าอธิบาย ด้วย

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis Statistics) ดังนี  

 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหา ค่าความถี่ (Frequency) 

และร้อยละ (Percentage) 
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 2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของขุมชน

ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการ

ขยะมูลฝอยแตกต่างกัน โดยทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้สถิติ t-test (Independent Samples 

Test) ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 2 กลุ่ม และ ใช้สถิติ One-way 

ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 3 กลุ่มขึ นไป และหากพบว่ามีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จะท าการทดสอบ ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี 

LSD (Least significant difference test) 

 4. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย โดยการ

ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Enter Multiple 

Regression Analysis) 

 ดังนั น การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตต าบลกระทุ่มล้ม 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครั งนี  ผู้ศึกษาท าการสรุปวิธีด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

แสดงดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 สรุปวิธีด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ี
ใช้ในการ

วิจัย 

การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล 

วิเคราะห์
ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ 

1. ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชน 

สุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ใช้

ทฤษฎีความ
น่าจะเป็น  

โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบ

บังเอิญ 

แบบ 
สอบถาม

เชิงปริมาณ
แบบ

เลือกตอบ 

ต าบล
กระทุ่มลม้ 

อ าเภอ 
สามพราน 
จังหวัด

นครปฐม 

โปรแกรม
ส าเรจ็รูปทาง
คอมพิวเตอร์ 

X, S.D. 

2. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชาชน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบล 
แตกต่างกัน มีการจัดการขยะมูล
ฝอย แตกต่างกัน 

t-test, 
One-way 
ANOVA, 

LSD 

3. ศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  

Enter 
Multiple 
Regression 
Analysis 
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ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

 ส าหรับขั นตอนด าเนินการวิจัยครั งนี  สามารถสรุปแสดงขั นตอนด าเนินการวิจัยได้ดังภาพที่ 7 
 

 
รูปภาพที่ 7 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 

 ทบทวน

วรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎ ี

- บริบทและข้อมลูทั่วไปของพื นท่ีศึกษา 

- แนวคิดการจัดการขยะมลูฝอย 

- แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการจัดการขยะ 

- แนวคิดทฤษฎีการรับรู ้

- แนวคิดทฤษฎีเจตคต ิ

วัตถุประสงค์การวิจัย

และสมมติฐานการวิจัย 

 การจัดการขยะมลูฝอย 

 1. Input 

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.2 ปัจจัยสนับสนุน 

2. Process ลงพืน้ท่ี
ภาคสนาม 

3. Output 

พฤติกรรม

การจัดการ

ขยะมูลฝอย 

การสอบถาม 

แบบสอบถาม 

กลุ่มผู้ให้ข้อมลู 

ประชาชนในพื นท่ี

และชุมชน 

ตรวจสอบความครบถ้วนและความ
สมบรูณ์ 

ของข้อมลูเชิงปริมาณ 
วิเคราะหผ์ลการวิจัย สังเคราะห์ผลการวจิัย 

 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที ่
- จัดกจิกรรมหรือโครงการประกวดและมอบรางวัล 

- การผลักดันให้เกิดข้อตกลงร่วมกนั 

- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรณรงค ์

- ปลูกฝังการรวมกลุ่มบริหารจัดการขยะมลูอฝอย 

- แปรรูปขยะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ ์
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเรื ่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม  
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในครั งนี  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
และท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  4.1 สมมติฐานการวิจัยด้านบปัจจัยส่วนบุคคล มีดังนี  

   สมมติฐานที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

   สมมติฐานที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

   สมมติฐานที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการ

ขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

   สมมติฐานที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะ

มูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

   สมมติฐานที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการ

ขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
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   สมมติฐานที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบลแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

แตกต่างกัน 

  4.2 สมมติฐานการวิจัยด้านปัจจัยสนับสนุน มีดังนี  

   สมมติฐานที่ 1 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุนด้านการรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้อม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อย่างไร 

   สมมติฐานที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุนด้านเจตคติส่งผลต่อพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้อม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อย่างไร 

   สมมติฐานที่ 3 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมส่งผลต่อพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้อม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อย่างไร 

   สมมติฐานที่ 4 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุนด้านการสนับสนุนทางสังคมส่งผล

ต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้อม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

อย่างไร 

   สมมติฐานที่ 5 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุนด้านจิตสาธารณะส่งผลต่อพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้อม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อย่างไร 

 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี พิมพ์สมการที่นี่ 
 
 n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

               �̅�       แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)  
 S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบที 
 F  แทน ค่าสถิติท่ีได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกแบบทางเดียว 
 p  แทน ค่าความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อน 
 *  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 SS  แทน ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Sum of square) 
 MSแทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean of square) 
 Df  แทน ระดับชั นของความเป็นอิสระ (Degree fo freedom) 
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 1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบล ได้ผลดังตารางที่ 9 

 
ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบล 

(n=400) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

 ชาย 143 35.8 

 หญิง 257 64.2 

2. อายุ   

 21-30 ปี 54 13.5 

 31-40 ปี 158 39.5 

 41-50 ปี 102 25.5 

 51 ปีขึ นไป 86 21.5 

3. ระดับการศึกษา   

 ต่ ากว่าปริญญาตรี 137 34.2 

 ปริญญาตรี 191 47.8 

 สูงกว่าปริญญาตรี 72 18.0 

4. อาชีพ   

 รับจ้าง 105 26.2 

 ค้าขาย 72 18.0 

 เกษตรกรรม 28 7.0 

 ธุรกิจส่วนตัว/อุตสาหกรรมครัวเรือน 35 8.8 

 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 114 28.5 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ 46 11.5 
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ตารางที่ 9  (ต่อ) 

(n=400) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

5. รายได้ต่อเดือน   

 น้อยกว่า 10,000 บาท 45 11.2 

 10,001-20,000 บาท 194 48.5 

 20,001-30,000 บาท 129 32.3 

 30,001 บาทขึ นไป 32 8.0 

6. ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบล   

 1-5 ปี 65 16.2 

 6-10 ปี 82 20.5 

 11-15 ปี 89 22.3 

 16-20 ปี 51 12.8 

 21 ปีขึ นไป 113 28.2 

 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 ประกอบอาชีพข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 194 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.50 ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบล 21 ปีขึ นไป จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.20 
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 2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

  การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นรายด้านและโดยภาพรวม ได้ผลการวิจัยดังตารางที่ 10 ถึงตารางที่ 13 
 
 
ตารางที่ 10 ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

(n=400) 

ด้าน
ที่ 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย �̅� S.D. ระดับ
พฤติกรรม 

ล าดับที ่

1 การลดและหลีกเลี่ยงการเกิด 
ขยะมูลฝอย 

4.04 0.86 มาก 3 

2 การแปรสภาพ และ 
การน ากลับมาใช้ใหม่ 

4.17 0.72 มาก 1 

3 การน าขยะมูลฝอยส่งคืนผู้ผลิต 4.14 0.69 มาก 2 
รวมเฉลี่ย 4.12 0.76 มาก  

 
 
  จากตารางที่ 10 พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม 

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.12, S.D.=0.76) พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับมากไปหาน้อยดังนี  ด้านการแปรสภาพ

และการน ากลับมาใช้ใหม่ (�̅�=4.17, S.D.=0.72) ด้านการน าขยะมูลฝอยส่งคืนผู้ผลิต (�̅�=4.14, 

S.D.=0.69) และด้านการลดและหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอย (�̅�=4.04, S.D.=0.86) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ด้านการลดและหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอย         

(n=400) 

ข้อที่ การลดและหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอย �̅� S.D. ระดับ
พฤติกรรม 

ล าดับ
ที ่

1 ท่านใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อช่วย
ลดปริมาณขยะได้ 

4.09 0.73 มาก 5 

2 ท่านเลือกใช้เครื่องดื่มท่ีสามารถน าภาชนะไป
ใส่เองได ้

4.10 0.75 มาก 4 

3 ท่านหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุโฟมและ
ถุงพลาสติก 

4.19 0.69 มาก 1 

4 ท่านหันมาใช้ถุงผ้าเมื่อไปตลาดหรือซื อของ 4.19 0.60 มาก 2 
5 ท่านสนับสนุนสินค้าท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีย่อย

สลายได้ 
4.13 0.66 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 4.14 0.69 มาก  
  
  
 จากตารางที่ 11 พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนใน
ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการลดและหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอย อยู่

ในระดับมาก (�̅�=4.14, S.D.=0.69) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับมาก

ไปหาน้อยดังนี  ท่านหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุโฟมและถุงพลาสติก (�̅�=4.19, S.D.=0.69) ท่านหันมาใช้ถุงผ้า

เมื่อไปตลาดหรือซื อของ (�̅�=4.19, S.D.=0.60) ท่านสนับสนุนสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้  

(�̅�=4.13, S.D.=0.66) ท่านเลือกใช้เครื่องดื่มที่สามารถน าภาชนะไปใส่เองได้ (�̅�=4.10, S.D.=0.75) 

และท่านใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพ่ือช่วยลดปริมาณขยะได ้(�̅�=4.09, S.D.=0.73) 
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ตารางที่ 12 ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ด้านการแปรสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ 

(n=400) 

ข้อ
ที ่

ด้านการแปรสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ �̅� S.D. ระดับ
พฤติกรรม 

ล าดับ
ที ่

1 ท่านบริจาคและขายสิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

4.18 0.74 มาก 2 

2 ท่านท าความสะอาดบรรจภุณัฑ์ประเภทแก้วที่ใช้แล้ว น า
กลับมาใช้ใหม่อีกครั ง  

4.13 0.77 มาก 4 

3 ท่านบรจิาคห่วงสลักเปดิกระปอ๋งเครือ่งดื่มเพื่อน าไปผ่าน
กระบวนการแปรรูปท าเป็นขาเทียม 

4.15 0.72 มาก 3 

4 ท่านน าขวดพลาสติก กล่องกระดาษ เศษแก้วแตก ไป
ขายที่ธนาคารขยะรีไซเคลิประจ าต าบล 

4.12 0.69 มาก 5 

5 ท่านน าเศษอาหาร ไปหมักท าปุ๋ยใช้ในการเกษตร 4.29 0.66 มากที่สุด 1 
รวมเฉลี่ย 4.17 0.72 มาก  

 
  จากตารางที่ 12 พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการแปรสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ 

อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.17, S.D.=0.66) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ท่านน า

เศษอาหารไปหมักท าปุ๋ยใช้ในการเกษตร (�̅�=4.29, S.D.=0.66) รองลงมาอยู่ในระดับมากคือ ท่านบริจาค

และขายสิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  (�̅�=4.18, S.D.=0.74) 

ท่านบริจาคห่วงสลักเปิดกระป๋องเครื่องดื่มเพ่ือน าไปผ่านกระบวนการแปรรูปท าเป็นขาเทียม (�̅�=4.15, 

S.D.=0.72) ท่านท าความสะอาดบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วที่ใช้แล้วน าลกับมาใช้ใหม่อีกครั ง  (�̅�=4.13, 
S.D.=0.77) และท่านน าขวดพลาสติก กล่องกระดาษ เศษแก้วแตกไปขายที่ธนาคารขยะรีไซเคิลประจ า

ต าบล (�̅�=4.12, S.D.=0.69) 
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ตารางที่ 13 ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ด้านการน าขยะมูลฝอยส่งคืนผู้ผลิต 

(n=400) 

ข้อ

ที ่

ด้านการน าขยะมูลฝอยส่งคืนผู้ผลิต �̅� S.D. ระดับ

พฤติกรรม 

ล าดับ

ที ่
1 ท่านเลือกซื อเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ท่ีมีระบบมดัจ า

คืนเงิน  
4.15 0.73 มาก 2 

2 ท่านเลือกซื อบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเรียกคืนหลังการบริโภค

เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่  
4.27 0.70 มากที่สุด 1 

3 ท่านเลือกซื อสินค้าและผลิตภณัฑม์สี่วนประกอบของวัสดุ  

รีไซเคิลทีส่ามารถน ากลับไปรไีซเคลิ 
4.06 0.85 มาก 4 

4 ท่านเลือกรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเพื่อไม่ให้เกิดขยะ

จากการบรรจุภณัฑ์ที่น ากลับบ้าน 
4.06 0.92 มาก 3 

5 ท่านน าผลิตภัณฑ์ประเภทน  ามันเครื่อง น  ามันหล่อลื่นที่ใช้

แล้ว หรือยางรถยนต์ที่หมดสภาพไปขายให้กับโรงงาน

ผู้ผลิตที่รับซื อ 

3.68 1.10 มาก 5 

รวมเฉลี่ย 4.04 0.86 มาก  

 

 จากตารางที่ 13 พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบล

กระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการน าขยะมูลฝอยส่งคืนผู้ผลิต  อยู่ในระดับมาก 

(�̅�=4.04, S.D.=0.86) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ท่านเลือกซื อบรรจุภัณฑ์

ที่ผู้ผลิตเรียกคืนหลังการบริโภคเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ (�̅�=4.27, S.D.=0.70) รองลงมาอยู่ในระดับมาก

คือ ท่านเลือกซื อเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ที่มีระบบมัดจ าคืนเงิน (�̅�=4.15, S.D.=0.73) ท่านเลือก

รับประทานอาหารที่ร้านอาหารเพ่ือไม่ให้เกิดขยะจากการบรรจุภัณฑ์ที่น ากลับบ้าน (�̅�=4.06, S.D.=0.92) 

ท่านเลือกซื อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลที่สามารถน ากลับไปรีไซเคิล (�̅�=4.06, 

S.D.=0.85) และท่านน าผลิตภัณฑ์ประเภทน  ามันเครื่อง น  ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว หรือยางรถยนต์ที่หมดสภาพ

ไปขายให้กับโรงงานผู้ผลิตที่รับซื อ (�̅�=3.68, S.D.=1.10) 
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 3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ

ชุมชน ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

  การวิเคราะห์ระดับปัจจัยสนับสนุนต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดปฐม เป็นรายด้านและโดยภาพรวม ได้ผลการวิจัย

ดังตารางที่ 14 ถึงตารางที่ 19 

 
ตารางที่ 14 ระดับปัจจัยสนับสนุนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่ม
ล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

(n=400) 

ด้าน

ที ่

ปัจจัยสนับสนุนต่อพฤติกรรมการจัดการ 

ขยะมูลฝอย 
�̅� S.D. ระดับ

พฤติกรรม 

ล าดับ

ที ่

1 ด้านการรับรู้ 4.14 0.69 มาก 3 

2 ด้านเจตคติ 4.03 0.82 มาก 5 

3 ด้านการมีส่วนร่วม 4.15 0.70 มาก 2 

4 ด้านการสนับสนุนทางสังคม 4.22 0.92 มากที่สุด 1 

4 ด้านจิตสาธารณะ 4.12 0.77 มาก 4 

รวมเฉลี่ย 4.13 0.78 มาก  

 

  จากตารางที่ 14 พบว่า ปัจจัยสนับสนุนต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.13, 

S.D.=0.78) พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านการสนับสนุนทางสังคม (�̅�=4.22, 

S.D.=0.92) รองลงมาอยู่ในระดับมากคือ ด้านการมีส่วนร่วม (�̅�=4.15, S.D.=0.70) ด้านการรับรู้ 

(�̅�=4.14, S.D.=0.69) ด้านจิตสาธารณะ (�̅�=4.12, S.D.=0.77) และด้านเจตคติ (�̅�=4.03, S.D.=0.82) 

ตามล าดับ 
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ตารางที่ 15 ระดับปัจจัยสนับสนุนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่ม
ล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการรับรู้ 

(n=400) 

ข้อ

ที ่

ด้านการรับรู ้ �̅� S.D. ระดับ

พฤติกรรม 

ล าดับ

ที ่
1 การไดร้ับรู้วิธีการคัดแยกขยะท าให้ท่านสามารถแยก

ประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง  
4.23 0.72 มากที่สุด 1 

2 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะท าให้ท่านสามารถ

วิเคราะหล์ักษณะขยะก่อนน าไปก าจัดได้อย่างปลอดภัย 
4.17 0.72 มาก 2 

3 ท่านไดร้ับคูม่ือการบรหิารจัดการขยะท าให้ท่านทราบถึง

ประโยชน์และโทษของขยะลักษณะต่าง ๆ  
4.05 0.81 มาก 5 

4 ท่านได้รับความรูจ้ากคู่มือการจัดการขยะและสามารถ

แนะน าความรู้แก่บคุคลในครอบครัวได ้
4.07 0.78 มาก 4 

5 การคัดแยกขยะสามารถสร้างรายไดใ้ห้กับครอบครวัและ

ท่านได ้
4.07 0.81 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 4.12 0.77 มาก  

 

   จากตารางที่ 15 พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการรับรู้  อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.04, 

S.D.=0.86) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดคือ การได้รับรู้วิธีการคัดแยกขยะท าให้ท่าน

สามารถแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง (�̅�=4.23, S.D.=0.72) รองลงมาอยู่ในระดับมากคือ การ

ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะท าให้ท่านสามารถวิเคราะห์ลักษณะขยะก่อนน าไปก าจัดได้อย่าง

ปลอดภัย (�̅�=4.17, S.D.=0.72) การคัดแยกขยะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและท่านได้  

(�̅�=4.07, S.D.=0.81) ท่านได้รับความรู้จากคู่มือการจัดการขยะและสามารถแนะน าความรู้แก่บุคคล

ในครอบครัวได้ (�̅�=4.07, S.D.=0.78) และท่านได้รับคู่มือการบริหารจัดการขยะท าให้ท่านทราบถึง

ประโยชน์และโทษของขยะลักษณะต่าง ๆ (�̅�=4.05, S.D.=0.81) 
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ตารางที่ 16 ระดับปัจจัยสนับสนุนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่ม
ล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านเจตคติ 

(n=400) 

ข้อ

ที ่

ด้านเจตคต ิ �̅� S.D. ระดับ

พฤติกรรม 

ล าดับ

ที ่
1 ท่านมุ ่งมั ่นที ่จะลดปริมาณขยะในครัวเรือนของ

ท่านและในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 
4.31 1.60 มากที่สุด 1 

2 ท่านตั งใจที่จะไม่ก าจัดขยะอันตรายโดยการเผาไฟภายใน

บริเวณบา้นและบริเวณชุมชนที่ท่านอาศัยอยู ่
4.21 0.90 มากที่สุด 4 

3 ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีเจตคติต่อการ

สนับสนุนสินค้าสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.23 0.74 มากที่สุด 2 

4 ท่านมีเจตคติที่จะเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ดี เรื่องการ

ลดปรมิาณขยะได้จริง 
4.22 0.69 มากที่สุด 3 

5 ท่านแสดงวิธีการก าจัดขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่

ถูกต้องและปลอดภัยต่อครอบครัวและชุมชนที่ท่าน

อาศัยอยูไ่ดจ้ริง 

4.15 0.74 มาก 5 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.93 มากที่สุด  

 

  จากตารางที่ 16 พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านเจตคติ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.22, 

S.D.=0.93) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ท่านมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณขยะ

ในครัวเรือนของท่านและในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ (�̅�=4.31, S.D.=1.60) ท่านและสมาชิกในครอบครัว

มีเจตคติต่อการสนับสนุนสินค้าสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (�̅�=4.23, S.D.=0.74) ท่านมีเจตคติที่

จะเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ดีเรื่องการลดปริมาณขยะได้จริง  (�̅�=4.22, S.D.=0.69) ท่านตั งใจที่

จะไม่ก าจัดขยะอันตรายโดยการเผาไฟภายในบริเวณบ้านและบริเวณชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ (�̅�=4.21, 

S.D.=0.90) รองลงมาอยู่ในระดับมากคือ ท่านแสดงวิธีการก าจัดขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่ถูกต้อง

และปลอดภัยต่อครอบครัวและชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ได้จริง (�̅�=4.15, S.D.=0.74) 
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ตารางที่ 17 ระดับปัจจัยสนับสนุนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่ม
ล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการมีส่วนร่วม 

(n=400) 

ข้อ

ที ่

ด้านการมีส่วนร่วม �̅� S.D. ระดับ

พฤติกรรม 

ล าดับ

ที ่
1 ท่านได้รับประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมการจัดการขยะมูล

ฝอยในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 
4.15 0.74 มาก 4 

2 ท่านได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงและพัฒนา

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 
4.16 0.71 มาก 3 

3 ท่านยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมปรับปรุงและ

พัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 
4.22 0.69 มากที่สุด 1 

4 ท่านยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลจัดการขยะใน

ครัวเรือนและชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 
4.19 0.63 มาก 2 

5 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามด าเนินการลด

ปริมาณขยะมลูฝอยในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 
4.03 0.75 มาก 5 

รวมเฉลี่ย 4.15 0.70 มาก  

 

  จากตารางที่ 17 พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.15, 

S.D.=0.70) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ท่านยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม

ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่  (�̅�=4.22, S.D.=0.69) รองลงมาอยู่ใน

ระดับมากคือ ท่านยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่  

(�̅�=4.19, S.D.=0.63) ท่านได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน

ที่ท่านอาศัยอยู่ (�̅�=4.16, S.D.=0.71) ท่านได้รับประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ (�̅�=4.15, S.D.=0.74) และท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามด าเนินการ

ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ (�̅�=4.03, S.D.=0.75) 
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ตารางที่ 18 ระดับปัจจัยสนับสนุนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่ม
ล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการสนับสนุนทางสังคม 

(n=400) 

ข้อ

ที ่

ด้านการสนับสนุนทางสังคม �̅� S.D. ระดับ

พฤติกรรม 

ล าดับ

ที ่
1 ท่านไดร้ับความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมลดปรมิาณขยะมลู

ฝอยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 
4.08 0.74 มาก 2 

2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ให้การ
สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เช่น จัด
ให้มีถังขยะหรือแจกถุงขยะที่ถูกต้องปลอดภัย 

4.10 0.86 มาก 1 

3 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่
ถูกต้องปลอดภัย 

4.00 0.78 มาก 3 

4 หน่วยงานที่เกีย่วข้องในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่จดักิจกรรมยกย่อง
และให้รางวัลส าหรับครอบครัวลดปริมาณขยะได้จริง 

3.96 0.89 มาก 5 

5 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่จัด
อบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

3.99 0.84 มาก 4 

รวมเฉลี่ย 4.03 0.82 มาก  

 
  จากตารางที่ 18 พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการสนับสนุนทางสังคม  อยู่ในระดับมาก 

(�̅�=4.03, S.D.=0.82) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

เช่น จัดให้มีถังขยะหรือแจกถุงขยะท่ีถูกต้องปลอดภัย (�̅�=4.10, S.D.=0.86) ท่านได้รับความร่วมมือใน

การด าเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่  

(�̅�=4.08, S.D.=0.74) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีการประชาสัมพันธ์

ให้ค าแนะน าวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องปลอดภัย (�̅�=4.00, S.D.=0.78) หน่วยงานภาครัฐ
และ เอกชน ในชุ มชนที่ ท่ า นอาศั ยอยู่ จั ด อบรม ให้ ค ว ามรู้ ด้ า นการจั ดการขยะมู ลฝอย  

(�̅�=3.99, S.D.=0.84) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่จัดกิจกรรมยกย่องและให้

รางวัลส าหรับครอบครัวลดปริมาณขยะได้จริง (�̅�=3.96, S.D.=0.89) 
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ตารางที่ 19 ระดับปัจจัยสนับสนุนที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่ม
ล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านจิตสาธารณะ 

(n=400) 

ข้อ
ที ่

ด้านจิตสาธารณะ �̅� S.D. ระดับ
พฤติกรรม 

ล าดับ
ที ่

1 การสร้างจิตสาธารณะการจัดการขยะโดยยึดหลักว่า 
“ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน” ช่วยลด
ปริมาณขยะในชุมชนของท่านได้ด ี 

4.09 0.73 มาก 5 

2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ แสดง
เจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการลดปริมาณและจัดการ
ขยะที่ถูกต้องและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

4.10 0.75 มาก 4 

3 ท่านเต็มใจมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
รณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่โดย
ไม่รับสิ่งตอบแทน 

4.19 0.69 มาก 1 

4 ท่านมีจิตส านึกต่อการเป็นตัวอย่างที่ดีในการลดและ
ก าจัดขยะอย่างถูกต้องในชุมชน 

4.19 0.60 มาก 2 

5 ท่านเสียสละเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมลดปริมาณและ
ก าจัดขยะมลูฝอยในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู ่

4.13 0.66 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 4.14 0.69 มาก  
 
  จากตารางที่ 19 พบว่า โดยภาพรวมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมาก 

(�̅�=4.14, S.D.=0.69) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยดังนี  ท่านเต็มใจมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน

ที่ท่านอาศัยอยู่โดยไม่รับสิ่งตอบแทน (�̅�=4.19, S.D.=0.69) ท่านมีจิตส านึกต่อการเป็นตัวอย่างที่ดีใน

การลดและก าจัดขยะอย่างถูกต้องในชุมชน (�̅�=4.19, S.D.=0.60) ท่านเสียสละเวลาในการเข้าร่วม

กิจกรรมลดปริมาณและก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ (�̅�=4.13, S.D.=0.66) หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการลดปริมาณและจัดการขยะที่

ถูกต้องและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง(�̅�=4.10, S.D.=0.75) การสร้างจิตสาธารณะการจัดการขยะโดย
ยึดหลักว่า “ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน” ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนของท่านได้ดี 

(�̅�=4.09, S.D.=0.73) 
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 4.ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม แสดงผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี  

  4.1 สมมติฐานการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

   สมมติฐานที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน แสดงผลดังตารางที่ 20 
 
ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเพศและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชน ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

เพศ จ านวน �̅� S.D. t Sig 

ชาย 143 4.08 0.57 -0.922 0.357 
หญิง 257 4.13 0.51   

* p  0.05 
 
   จากตารางที่ 20 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test (Independent Samples 
Test) พบว่า กลุ่มตัวอย่างของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีเพศ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั งไว้ 
 
   สมมติฐานที ่2 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน แสดงผลดังตารางที่ 21 
 
ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอายุและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชน ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 7.429 3 2.476 9.131 0.000* 
ภายในกลุ่ม 107.393 396 0.271   
 114.822 399    

* p  0.05 
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   จากตารางที่ 21 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ One-way ANOVA พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุแตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั  งไว้ จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least significant 
difference test) 
 
ตารางที่ 22 การทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
 ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

อายุ �̅� 
21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึ นไป 

3.93 4.20 4.24 3.93 
21-30 ปี 3.93 - 0.002* 0.001* 0.918 
31-40 ปี 4.20 0.002* - 0.508 0.000* 
41-50 ปี 4.24 0.001* 0.508 - 0.000* 
51 ปีขึ นไป 3.93 0.918 0.000* 0.000* - 

* p  0.05 
 
   จากตารางที่ 22 การทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุ 21-30 ปี มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31-40 ปี 
และอายุ 41-50 ปี กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 31-40 ปี มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่าง
จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-30 ปี และอายุ 51 ปีขึ นไป กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41-50 ปี มีพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-30 ปี และอายุ 51 ปีขึ นไป และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 51 ปีขึ นไป มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 
31-50 ปี โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41-50 ปี มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-30 ปี และอายุ 51 ปีขึ นไป 
 
    สมมติฐานที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
แสดงผลดังตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 6.037 2 3.018 11.015 0.000* 
ภายในกลุ่ม 108.785 397 0.274   

 114.822 399    

* p  0.05 
 
   จากตารางที่ 23 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ One-way ANOVA พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั งไว้ จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least significant 
difference test) 
 
ตารางที่ 24 การทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ระดับการศึกษา �̅� 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

4.00 4.10 4.36 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 4.00 - 0.087 0.000* 
ปริญญาตรี 4.10 0.087 - 0.000* 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.36 0.000* 0.000* - 

* p  0.05 
 
   จากตารางที่ 24 การทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
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ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี 
   สมมติฐานที ่4 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน แสดงผลดังตารางที่ 25 
 

ตารางที่ 25 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 9.719 5 1.944 7.287 0.000* 
ภายในกลุ่ม 105.102 394 0.267   
 114.822 399    

* p  0.05 
 

   จากตารางที่ 25 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ One-way ANOVA พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตาม
สมติฐานที่ตั งไว้ จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least significant difference test) 
 

ตารางที่ 26 การทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

อาชีพ �̅� 

รับจ้าง ค้าขาย เกษตร 
กรรม 

ธุรกิจส่วนตวั/
อุตสาหกรรม

ครัวเรือน 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

อื่น ๆ 

4.01 4.21 4.48 4.26 4.12 3.84 
รับจ้าง 4.01 - 0.009* 0.000* 0.014* 0.112 0.073 
ค้าขาย 4.21 0.009* - 0.021* 0.697 0.223 0.000* 
เกษตรกรรม 4.48 0.000* 0.021* - 0.087 0.001* 0.000* 
ธุรกิจส่วนตวั/
อุตสาหกรรม
ครัวเรือน 

4.26 0.014* 0.697 0.087 - 0.173 0.000* 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

4.12 0.112 0.223 0.001* 0.173 - 0.002* 

อื่น ๆ 3.84 0.073 0.000* 0.000* 0.000* 0.002* - 

* p  0.05 
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   จากตารางที่ 26 การทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอาชีพรับจ้าง มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพค้าขาย 
เกษตรกรรม และธุรกิจส่วนตัว/อุตสาหกรรมครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพค้าขาย มีพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
และอ่ืน ๆ  กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอ่ืน ๆ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
อุตสาหกรรมครัวเรือน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับจ้าง 
และอ่ืน ๆ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่าง
จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเกษตรกรรม และอื่น ๆ และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพอื่น ๆ มีพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพค้าขาย เกษตรกรรม ธุรกิจส่วนตัว/
อุตสาหกรรมครัวเรือน และข้าราชการ/วิสาหกิจ 
 
   สมมติฐานที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน  แสดงผล
ดังตารางที่ 27 
 
ตารางที่ 27 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนและพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 10.126 3 3.375 12.767 0.000* 

ภายในกลุ่ม 104.695 396 0.264   
 114.822 399    

* p  0.05 
 
   จากตารางที่ 27 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ One-way ANOVA พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั งไว้ จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least significant 
difference test) 
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ตารางที่ 28 การทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้ต่อเดือนและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

รายได้ต่อเดือน �̅� 

น้อยกว่า 
10,000 บาท 

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001 
บาทขึ นไป 

3.78 4.06 4.30 4.11 

น้อยกว่า 10,000 บาท 3.78 - 0.001* 0.000* 0.006* 
10,001-20,000 บาท 4.06 0.001* 0.000* - 0.661 

20,001-30,000 บาท 4.30 0.000* 0.000* - 0.054 

30,001 บาทขึ นไป 4.11 0.006* 0.661 0.054 - 

* p  0.05 
 
   จากตารางที่ 28 การทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และ 30,001 บาทขึ นไป กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ นไป 
มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มรีายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 
   สมมติฐานที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการอาศัยอยู่ ในต าบลแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกัน แสดงผลดังตารางที่ 29 
 
ตารางที่ 29 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบลและพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหว่างกลุ่ม 1.516 4 0.379 1.321 0.261 

ภายในกลุ่ม 113.306 395 0.287   
 114.822 399    

* p  0.05 
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   จากตารางที่ 29 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ One-way ANOVA พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีระยะเวลาการอาศัยอยู่ใน
ต าบลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั ง
ไว้ 
 ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคล แสดงดังตารางที่ 30 
 

ตารางที่ 30 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
สมมติฐานที่ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
1. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูล

ฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครา
ปฐม แตกต่างกัน 

  

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม แตกต่างกัน 

  

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม แตกต่างกัน 

  

4. กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกัน 

  

5. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม แตกต่างกัน 

  

6. กลุ่มตัวอย่างที่มรีะยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบลแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
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  4.2 สมมติฐานการวิจัยด้านปัจจัยสนับสนุน  

   สมมติฐานที่ 1 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุนด้านการรับรู้ส่งผลต่อพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อย่างไร 
   สมมติฐานที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุนด้านเจตคติส่งผลต่อพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อย่างไร 
   สมมติฐานที่ 3 กลุ่มตัวอย่างมปีัจจัยสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมส่งผลต่อพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อย่างไร 
   สมมติฐานที่ 4 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุนด้านการสนับสนุนทางสังคมส่งผล
ต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อย่างไร 
   สมมติฐานที่ 5 กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยสนับสนุนด้านจิสาธารณะส่งผลต่อพฤติกรรม
การจดัการขยะมูลฝอยในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อย่างไร 
   การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ถึงสมมติฐานที่ 5 แสดงผลดังตารางที่ 31  
 

ตารางที่ 31 ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม 
อ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 

ปัจจัยสนับสนุน  b SEb  t Sig Zero-
order 

ด้านการรับรู้ A1 0.112 0.030 0.131 3.732 0.000* 0.703 
ด้านเจตคติ A2 0.058 0.024 0.070 2.386 0.017* 0.590 
ด้านการมีส่วนร่วม A3 0.209 0.039 0.219 5.332 0.000* 0.810 
ด้านการสนับสนุนทางสังคม A4 0.501 0.034 0.512 14.759 0.000* 0.853 
ด้านจิตสาธารณะ A5 0.069 0.028 0.089 2.459 0.014* 0.721 
R=0.901 SEest=0.234 F=340.532  
R2=0.812 R2

adj=0.810   
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

   จากตารางที่ 31 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบปกติ 
(Enter Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยสนับสนุนทั ง 5 ด้าน ร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.901 ซึ่งปัจจัยสนับสนุนทั งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนได้ร้อยละ 81.20 (R2=0.812) ค่าความคลาดเคลื่อน
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มาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า 0.234 ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั ง 5 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ (A1) ด้านเจตคติ (A2) ด้าน
การมีส่วนร่วม (A3) ด้านการสนับสนุนทางสังคม (A4) และด้านจิตสาธารณะ (A5) ซึ่งค่าน  าหนัก
คะแนนมาตรฐาน (B) สามารถน ามาเขียนสมการพยากรณ์ พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ดังนี  
   Ytot = 0.51 (A4) + 0.21 (A3) + 0.13 (A1) + 0.08 (A5) + 0.07 (A2) 
 

 

 

 

 

 

 

(Allport, 1985; Anastasi, 1988; Bandura, 1986; Best, 1977; Bloom, 1975; Chung, 1981; Cohen, 1980; Cronbach, 1972; Goldenson, 1984; Gottlieb, 1985; Guralnik, 1986; Haber, 2003; House, 1981; Jacobson, 1986; Jagdish, 2003; Kahn, 1979; Kelman, 1967; Kotler, 2003; Kreitner, 2001; Lahey, 2001; Laycock 2007; Lefton, 1997; Minn, 2010; Neal, 1987; Nestmann, 1994; Nevid, 2012; Oskamp, 1947; Pender, 1996; Rathi, 2007; Roger, 1973; Ryan, 2007; Sarafino, 1994; Schaefer, 1981; Shah, 2000; Simkins, 2004; Steer, 

1984; Thoits, 1982; Thurstone, 1968; Yamane, 1973; เกิดสมกา., 2555; เจียสกลุ., 2556; เดชะ., 2557; เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม., 2560; เมตต์การุณ์จิต., 2553; เอี่ยมเจริญ., 2557; แดงนุ้ย., 2551; ถ. บ. และคณะ., 2551; ส. ย. และคณะ., 2556; โตโฉมงาม., 2552; โอสถิตย์พร., 2550; ก๊กผล., 2552; กรมควบคุมมลพิษ, 2550, 2551a, 2551b, 2559a, 2559b, 2560; กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2553; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม., 2554; กระทรวงสาธารณสุข., 2553; กลิ่นหอม., 2553; กิสลัย., 2553; ขินหนองจอก., 2553; ค าจริง., 2556; คุ้มวานิช., 2555; ชินพงษ์., 2551; ต๊ะปินตา., 2553; ทองทวี., 2553; ทิน

บัว., 2556; ทุมโฆสิต., 2553; นมรักษ์., 2552; บัวค าศรี., 2557; บุญกุล., 2557; บุญชม ศรีสะอาด., 2553; ปภาวรินท์ นาจ าปา., 2557; ปิติปุญญพัฒน์., 2553; ปินตามลู., 2556; พงษ์วิชัย., 2551; พุ่มภญิโญ., 2560; ภาคอัต., 2555; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช., 2556; มาลีคล้าย., 2554; มลูละออง., 2552; ยิม้วิไล., 2550, 15 มิถุนายน; ยูงทอง., 2555; รักธรรม., 2555; รัตนมณี., 2551; ราชกจิจานุเบกษา., 2550; วงศ์สมาน., 2551; วงษ์มณฑา., 2555; วันวิสาข์ คงพิรุณ, 2560; วานิชย์บัญชา., 2559; วิจิตรศิริ., 2555; ศรีบริบูรณ์., 2550; ศรีสนอง., 2551; ศิลปสวุรรณ., 2557; ศุภดิษฐ์., 2552; สภาวิศวกร., 2558; ส้มโอชา., 2552; ส าเนียงเสนาะ., 2556; ส านักงานราชบัณฑิตย

สภา., 2556; สิงหส าราญ., 2550; สีทองดี., 2559; สุขช่วย., 2558; สุทธิรัตน์., 2553; สุวัติถี., 2551; หงส์ทอง., 2550; อนุยะโต., 2555; อินทรีย์สังวร., 2552; อุตมะ., 2553) 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของขุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ในครั งนี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของประชาน
ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบล และ 3) ศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั งนี  เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 29 
ชุมชน รวมทั งสิ น 25,644 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้จากการใช้สูตร Taro Yamane ซึ่ง
มีระดับค่าความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 394 คน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์ ลดความคลาด
เคลื่อนจากการเก็บข้อมูลจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่ างแบบไม่ใช้
ทฤษฎีความน่าจะเป็นด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี คือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Persentage) ค่าเฉลี่ย (Means) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard diviation) การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบด้วยสถิติ One-way 
ANOVA วิเคราะห์ความแตกต่างด้วยวิธีการ Least Significant Difference Test และการทดสอบ
ด้ วย  Regression Analysis โดยการวิ เคราะห์ถดถอยเชิ งพหุคูณ (Enter Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ เนื อหาจากการวิจัยครั งนี  มีข้อค้นพบ (Fact Finding) ที่สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี  
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสรุปประเด็นในการวิจัยครั งนี ได้ ดังนี  
 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งตอบแบบสอบถามทั งสิ น 400 คน 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.30 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 158 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 ประกอบ
อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 -
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20,000 บาท จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบลกระทุ่มล้ม 21 
ปีขึ นไป จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 
 2. การศึกษาระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม  

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.12, S.D.=0.76) พิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับมากไปหาน้อยดังนี  ด้านการแปรสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ 

(�̅�=4.17, S.D.=0.72) ด้านการน าขยะมูลฝอยส่งคืนผู้ผลิต (�̅�=4.14, S.D.=0.69) และ ด้านการลดและ

หลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอย (�̅�=4.04, S.D.=0.86) ตามล าดับ 
 3. การศึกษาระดับปัจจัยสนับสนุนต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบล

กระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.13, S.D.=0.78) 

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านการสนับสนุนทางสังคม (�̅�=4.22, 

S.D.=0.92) รองลงมาอยู่ในระดับมากคือ ด้านการมีส่วนร่วม (�̅�=4.15, S.D.=0.70) ด้านการรับรู้ 

(�̅�=4.14, S.D.=0.69) ด้านจิตสาธารณะ (�̅�=4.12, S.D.=0.77) และด้านเจตคติ (�̅�=4.03, S.D.=0.82) 
ตามล าดับ 
 4. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม พบว่า เพศและระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบล ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
ส าหรับ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 5. การเปรียบเทียบปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบล
กระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า ทั ง 5 ด้าน ร่วมกันส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยทั งหมด
สามารถอธิบายพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ทั งนี อาจกล่าวได้ว่า ชุมชนเกิดการรับรู้ 
เจตคติ การมีส่วนร่วม การสนับสนุนทางสังคม และ มีจิตสาธารณะต่อการจัดการขยะมูลฝอย  
จึงส่งผลให้แต่ละคนเกิดความเข้าใจ โดยมีวิธีคิด วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถ
ด าเนินการกับขยะมูลฝอย ตามที่สามารถปฏิบัติได้ และร่วมกันท ากิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนได้เช่นกัน 
 6. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปริมาณขยะมีจ านวนมากขึ นแต่มีถังขยะที่ให้บริการจ านวน
น้อยและไม่มีถังขยะแบบคัดแยกให้ครอบคลุ่มทั่วทุกพื นที่ของต าบล ประกอบกับ การขาดความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ ความตระหนักถึงภัยจากขยะ การมีส่วนร่วมท ากิจกรรมจัดการขยะของ
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ประชาชนในพื นท่ี รวมไปถึงแรงงานต่างชาติอาศัยอยู่ไม่ให้ความร่วมมือในการทิ งขยะลงในถังขยะที่จัด
ไว้ให้ 
 7. ข้อเสนอแนะที่พบ ได้แก่ ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดการขยะ การจัดหา
พื นที่รองรับขยะที่เหมาะสม ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ควรให้ความรู้และจัดกิจกรรม
ส าหรับเยาวชนในพื นที่ให้ได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะและการรณรงค์การลดขยะ ควรมีการ
ก าหนดนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยส่งคืนผู้ผลิตโดยภาครัฐอย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง
อย่างต่อเนื่อง และควรเพ่ิมจ านวนถังขยะพร้อมให้บริการถังคัดแยะขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะ
และการน าตาข่ายกั นบริเวณปลายท่อระบายน  าเพ่ือกรองขยะที่ไหลมาและจัดบริการจัดการเก็บขยะ
อย่างต่อเนื่อง 
 

อภิปรายผล 

 จากสรุปผลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี  
 1. การศึกษาระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม  
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั งนี เนื่องจาก ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื นที่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
โดยการน าหลักการ 3Rs และ 5R มาเป็นแนวทางในการแปรสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่ การน า
ขยะมูลฝอยส่งคืนผู้ผลิต และการลดและหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอยได้จริง ดังที่ (อัฏพร ศรีสนอง, 
2551) กล่าวว่า ความรู้และความเข้าใจในระบบการจัดการขยะมูลฝอยจะสามารถช่วยให้มีการพัฒนา
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพสูงและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ควรมีหลักการ
ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การทิ งขยะมูลฝอย การเก็บขยะชั่วคราวไว้ในภาชนะ 
การรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถ่ายและการขนส่ง การแปรรูปของขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะมูลฝอย 
เพราะขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อชุมชนต่าง ๆ มากมาย เป็นแหล่งแพร่เชื อโรคต่าง ๆ ก่อปัญหา 
กลิ่นเหม็นและน  าเสียที่มาจากขยะรอบ ๆ บริเวณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เสาวลักษณ์ กู้เจริญ
ประสิทธิ์ และ สุมาลี พุ่มภิญโญ, 2560) ศึกษาทัศนคติของครัวเรือนในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
ต่อการจัดการขยะแบบ 3Rs พบว่า ครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 3Rs อยู่บ้างแล้ว 
เนื่องจากเทศบาลฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เคยจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะตั งแต่ต้นทาง
มาหลายครั ง ครัวเรือนเห็นด้วยกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี  1) การจัดการขยะตามแนวคิด 3Rs ให้เกิดผลนั น 
เป็นเรื่องของทุกส่วนในสังคมที่ต้องร่วมมือกัน 2) การคัดแยกขยะช่วยให้ปริมาณขยะในภาพรวมลดลง 
3) การแยกขยะท าให้สามารถน าขยะไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ น 4) แนวคิด 3Rs เป็นพื นฐานของการ
จัดการขยะแบบยั่งยืน 5) ขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข 6) การแยกขยะจะเกิดผล หากมีแรงจูงใจ
และมีกฎหมายควบคุม ซึ่งทัศนคติต่อแนวคิดการจัดการขยะแบบ 3Rs โดยรวมจ าแนกตามอาชีพ 
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พบว่า กลุ่มอาชีพข้าราชการ พนักงานบริษัท รัฐวิสาหกิจที่มีทัศนคติที่ดีท่ีสุดต่อแนวคิดการจัดการขยะ
แบบ 3Rs และข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ควรส่งเสริมการคัดแยกและการใช้ประโยชน์จากขยะตั งแต่
ระดับครัวเรือน การสร้างสังคมรีไซเคิลโดยจัดกิจกรรมให้องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ตั งแต่ต้นทาง และ (สุมิตรา ค าจริง, 2556) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
ในการช่วยรักษาความสะอาดภายในชุมชนด้วยการทิ งขยะลงถังทุกครั ง มักน าขยะมูลฝอยประเภทขยะทั่วไป 
น าขยะมูลฝอยในครัวเรือนมาทิ งในถังขยะที่ทางเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดให้ วันละ 1 ครั ง มีความรู้
ด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอยบ้าง การเก็บถุงพลาสติกที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้อีก มีการซ่อมแซมขยะ
ประเภทไม้ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ และส่วนใหญ่เลือกใช้วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 
 2. การศึกษาระดับปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีด้านการสนับสนุน
ทางสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั งนี เนื่องจากประชาชนในพื นที่ได้รับการสนับสนุนจนเกิดการรับรู้
ถึงการเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีเกี่ยวกับการให้ความเห็นและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
จนสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางจัดการขยะมูลฝอยที่ดีได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Carolina 
Armijo de Vega, Sara Ojeda-Benitez and Ma. Elizabeth Ramirez-Earreto, 2003) ได้ ศึ กษา
เกี่ยวกับ สถาบันการศึกษาของชาวเมกซิกันกับโปรแกรมการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษา
เป็นมหาวิทยาลัย ผลการศึกษา สรุปได้ว่า ประเทศเมกซิโกมีโอกาสในการจัดการขยะมูลฝอย
ให้มีความยั่งยืนได้ยากมาก สิ่งที่สถาบันการศึกษาควรปฏิบัติคือ การจัดอบรมให้อาจารย์ มีความรู้
และวิธีการในการจัดการขยะมูลฝอย และการรีไซเคิล มีการจัดกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ภายในสถาบัน การแยกขยะมูลฝอยในสถาบันมีการรณรงค์ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในโครงการที่มีกิจกรรม
การรีไซเคิลและการลดปริมาณขยะมูลฝอยสนับสนุน และจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การรีไซเคิล
และสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเมือง เป็นต้น  และ Jagdish and Ardhendu (2003) ได้ท าการศึกษา 
“Solid Waste Management in Indian Himalayan Tourists Treks : a case study in and 
around Valley of Flowers and Hemkund Sahib” พบว่า ขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวนั น 96.3% 
เป็นขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือรีไซเคิลได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ขวดน  าดื่ม 68% พลาสติก 26% 
และโลหะ 2% ซึ่งการปฐมนิเทศหรือให้ค าแนะน าต่อนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสถานที่ท่องเที่ยวนั นเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั งไว้ ทั งนี เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีความคิดและการแสดงออกเป็นพฤติกรรม
ตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลท าให้มีความเข้าใจในบทบาทของตนเองร่วมกันในด้านการรับรู้ เจตคติ 
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การมีส่วนร่วม การสนับสนุนทางสังคม และจิตสาธารณะที่ดี ดังนั นพฤติกรรมการด าเนินกิจกรรมจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนจึงไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาวรินท์ นาจ าปา (2557) ศึกษาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่  
จังหวัดตราด พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลคลองใหญ่ ไม่แตกต่างกัน และ ณัฐวดี สุขช่วย (2558) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชาชน
ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส าหรับ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการอาศัยอยู่ในต าบล ที่แตกต่าง
กัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกัน กล่าวได้ว่าปัจจัยเกี่ยวกับ อายุท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม 
ระดับการศึกษาท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน อาชีพมีและรายได้ต่อเดือน
มีวัฒนธรรมประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกัน และระยะเวลาการอาศัยอยู่ใน
ต าบลส่งผลต่อความเชื่อและความสนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิภาเพ็ญ เจียสกุล (2556) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตพื นที่ชั นกลางของกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมการทิ ง
ขยะดีกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. ปัจจัยสนับสนุนทั ง 5 ด้าน ร่วมกันส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยทั งหมดสามารถอธิบายพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ทั งนี อาจกล่าวได้ว่า ชุมชนเกิดการรับรู้ เจตคติ การมีส่วนร่วม การ
สนับสนุนทางสังคม และ มีจิตสาธารณะต่อการจัดการขยะมูลฝอย จึงส่งผลให้แต่ละคนเกิดความเข้าใจ 
โดยมีวิธีคิด วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถด าเนินการกับขยะมูลฝอย ตามที่สามารถ
ปฏิบัติได้ และร่วมกันท ากิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้เช่นกัน ซึ่งงานวิจัยของ Minn 
and other (2010) ได้มีการศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ในประเทศพม่า พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ น 
โดยส่วนใหญ่เป็นการสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังขาดการสร้าง
แรงจูงใจที่กว้างขวาง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นสภาพที่ยังเป็นอยู่ของหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
ซึ่งถือเป็นข้อจ ากัดทางสังคม และ นัยนา เดชะ (2557) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย
ของประชาชนในต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผลการหามาตรการในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชน โดยน ากระบวนการ A-I-C มาประยุกต์ใช้แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา ร่วมวางแผนในการแก้ไขปัญหา ด าเนินการแก้ไขปัญหาอันก่อให้เกิด
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โครงการ “เสม็ดน่าอยู่ไร้มูลฝอย” โดยมีรูปธรรมของการด าเนินโครงการ คือ กองทุนมูลฝอย 1 แห่ง 
ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และมีการน ามูลฝอยมาใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ น น าไปสู่การจัดการมูลฝอย
อย่างมีส่วนร่วมในพื นที่อย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1.ข้อเสนอแนะเชิงหน่วยงาน 

  ผลการวิจัยครั งนี พบว่า ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
โดยมีพฤติกรรมด้านการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีจุดเด่น คือการได้รับการสนับสนุน 
อุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เช่น จัดให้มีถังขยะ ส าหรับคัดแยกขยะแต่ละประเภท ส่วนจุดด้อย
คือ การจัดกิจกรรมยกย่องและให้รางวัลส าหรับครอบครัวลดปริมาณขยะได้จริง ดังนั น หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คือ เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการประกวดและมอบรางวัลประจ าปี 
ส าหรับครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงประจักษ์เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจต่อการให้ความส าคัญในการก าจัด
ขยะมูลฝอยและเป็นการสร้างพฤติกรรมที่ดี 
  ส าหรับประชาชนในชุมชนได้ ส าหรับพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชน
ในระดับมาก มีดังนี  
  อันดับที่หนึ่ง คือด้านการมีส่วนร่วม โดยมีจุดเด่น คือประชาชนยินดีที่ได้มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่อาศัยอยู่ และจุดด้อย คือ ประชาชน
มีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามด าเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่อาศัยอยู่ ดังนั น 
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ควรมีนโยบายผลักดันให้เกิดบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนา 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาลกับผู้น าหมู่บ้ าน และระหว่างหมู่บ้านกับประชาชน
แต่ละครัวเรือน เพ่ือให้เกิดการวางแผนและติดตามการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ลดปริมาณลงได้
อย่างต่อเนื่อง 
  อันดับที่สอง คือด้านการรับรู้ โดยมีจุดเด่น คือการได้รับรู้วิธีการคัดแยกขยะท าให้
ประชาชนสามารถแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง และจุดด้อย คือประชาชนได้รับคู่มือการบริหาร
จัดการขยะท าให้ทราบถึงประโยชน์และโทษของขยะลักษณะต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า ประชาชนยังมีการรับรู้
การบริหารจัดการขยะเป็นส่วนน้อย จึงท าให้ไม่ทราบถึงประโยชน์และโทษของขยะลักษณะต่าง ๆ ที่มีอยู่
ภายในบ้านและบริเวณรอบ ๆ  พื นที่ชุมชน จึงยังไม่เห็นความส าคัญและยังไม่เกิดความตระหนักที่จะปฏิบัติ
ตามวิธีการก าจัดขยะลักษณะประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ดังนั น เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ควรจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการลดและหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอย เพ่ือให้เกิดความตระหนัก
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ถึงความส าคัญของการลดปริมาณขยะมูลฝอย การรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด
เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์หรือส่งไปรีไซเคิล รวมถึงการส่งเสริมอาชีพโดยใช้วัสดุจากขยะที่เหลือใช้
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื นท่ีได้ 
  อันดับที่สาม คือด้านจิตสาธารณะ โดยมีจุดเด่น คือประชาชนเต็มใจมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่โดยไม่รับสิ่งตอบแทน 
และจุดด้อย คือ การสร้างจิตสาธารณะการจัดการขยะโดยยึดหลักว่า “ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน” ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนได้ดี จะเห็นได้ว่า จุดด้อยของด้านจิตสาธารณะนั น 
แสดงถึงการให้ความใส่ใจในการมีส่วนร่วมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมน้อย ท าให้เกิดการสร้างจิตสาธารณะ
การจัดการขยะที่ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิผลได้น้อย จึงส่งผลให้การรณรงค์ลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในชุมชนของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มยังไม่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนั น 
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ควรมีนโยบายปลูกฝังการรวมกลุ่มการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส าหรับครอบครัว
ในพื นที่การก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนในการท ากิจกรรมส่วนรวม และการจัดการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการความร่วมมือพัฒนาขยะมูลฝอยในพื นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมจัดหาพื นที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยอย่างเป็นระบบจะท าให้สภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณบ้าน บริเวณพื นที่ในชุมชนสะอาด 
ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  อันดับสุดท้าย คือด้านเจคติ โดยมีจุดเด่น คือประชาชนมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณขยะ
ในครัวเรือนและในชุมชนที่อาศัยอยู่ และจุดด้อย คือประชาชนแสดงวิธีการก าจัดขยะเพ่ือลดปริมาณขยะ
ที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อรอบครัวและชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ได้จริง ดังนั น เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 
ควรมีนโยบายวางแผนส่งเสริมการแปรรูปขยะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชน
เพ่ือสร้างขยะให้มีมูลค่า เป็นการเสริมสร้างรายได้ส าหรับครอบครัวได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

 2.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั งต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาทบทวนด้านระบบและนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และวิเคราะห์ผลเพื่อน าไปใช้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพจริงต่อไป 
  2.2 ควรศึกษาทบทวนด้านพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของแรงงานต่างชาติ
ทีอ่าศัยอยู่ในต าบลกระทุ่มล้ม เพ่ือเป็นข้อมูลให้เทศบาลเมืองกระทุ่มล้มน าผลการวิจัยไปวิเคราะห์
หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา รวมไปถึงก าหนดเป็นนโยบายระดับชุมชนเพื่อลดปริมาณและมีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ นต่อไป
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 ต าแหน่ง กรรมการวิชาการ California University ประจ าประเทศไทย 
 สถานที่ท างาน เซนเตอร์ ฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดยูเคชั่น เอ แอนด์ ดี 
 
2. ชื่อ นางสาวสุวรรณี กฤษฎารักษ์ 
 ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 
 สถานที่ท างาน เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
3. ชื่อ นางอุไรวรรณ คงเสนา 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 
 สถานที่ท างาน เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเคร่ืองมือวจิยั และหนังสือขอ

ความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ค การหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั และสถติทิี่ใช้ในการวจิยั 
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การหาค่าความสอดคลองของวัตถุประสงค์และเนื อหา (IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 

ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญ 

SUM (x) SUM (x)/n IOC 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

1 1 1 0 2 0.67  

2 1 1 1 3 1.00  
3 1 1 0 2 0.67  

4 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง 
5 1 -1 1 1 0.33 ปรับปรุง 
6 1 1 1 3 1.00  

7 1 1 1 3 1.00  
8 0 1 -1 0 0.00 ปรับปรุง 
9 1 1 1 3 1.00  
10 1 1 1 3 1.00  

11 1 1 1 3 1.00  
12 0 1 1 2 0.67  
13 1 1 1 3 1.00  
14 1 1 1 3 1.00  
15 1 1 1 3 1.00  

16 1 1 1 3 1.00  
17 0 1 1 2 0.67  

18 1 1 1 3 1.00  
19 1 1 1 3 1.00  

20 1 1 1 3 1.00  
21 1 1 1 3 1.00  
22 1 1 1 3 1.00  
23 1 1 1 3 1.00  

24 1 1 0 2 0.67  
25 1 1 1 3 1.00  
26 1 -1 1 1 0.33 ปรับปรุง 

27 1 -1 0 0 0.00 ปรับปรุง 
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ข้อที ่
ผู้เชี่ยวชาญ 

SUM (x) SUM (x)/n IOC 
ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

28 1 1 1 3 1.00  

29 -1 1 -1 -1 -0.33 ปรับปรุง 
30 -1 -1 0 -2 -0.67 ปรับปรุง 
31 0 1 1 2 0.67  

32 1 1 1 3 1.00  
33 1 -1 1 1 0.33 ปรับปรุง 
34 1 -1 1 1 0.33 ปรับปรุง 
35 1 1 1 3 1.00  

36 1 1 1 3 1.00  
37 1 1 1 3 1.00  

38 1 1 1 3 1.00  
39 1 1 1 3 1.00  
40 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง 
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Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.921 35 
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Item-Total Statistics 
 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

ข้อ 1 (การรับรู้) 146.40 131.421 .496 .918 

ข้อ 2 (การรับรู้) 146.43 135.220 .174 .922 

ข้อ 3 (การรับรู้) 146.53 127.775 .520 .918 

ข้อ 4 (การรับรู้) 146.50 129.569 .440 .919 

ข้อ 5 (การรับรู้) 146.43 136.254 .101 .923 

ข้อ 6 (เจตคติ) 146.27 129.651 .619 .917 

ข้อ 7 (เจตคติ) 145.97 137.895 -.001 .923 

ข้อ 8 (เจตคติ) 146.27 131.237 .406 .920 

ข้อ 9 (เจตคติ) 146.30 126.976 .640 .916 

ข้อ 10 (เจตคต)ิ 146.33 129.609 .564 .918 

ข้อ 11 (การมีสว่นร่วม) 146.50 127.707 .586 .917 

ข้อ 12 (การมีสว่นร่วม) 146.53 127.361 .667 .916 

ข้อ 13 (การมีสว่นร่วม) 146.47 129.637 .539 .918 

ข้อ 14 (การมีสว่นร่วม) 146.50 126.948 .682 .916 

ข้อ 15 (การมีสว่นร่วม) 146.50 130.397 .496 .918 

ข้อ 16 (การสนบัสนนุทางสงัคม) 146.67 129.885 .472 .919 

ข้อ 17 (การสนบัสนนุทางสงัคม) 146.37 129.826 .616 .917 

ข้อ 18 (การสนบัสนนุทางสงัคม) 146.57 126.737 .727 .915 

ข้อ 19 (การสนบัสนนุทางสงัคม) 146.43 132.530 .369 .920 

ข้อ 20 (การสนบัสนนุทางสงัคม) 146.47 127.361 .768 .915 

ข้อ 21 (ลดและหลกีเลีย่ง) 146.57 126.737 .727 .915 

ข้อ 22 (ลดและหลกีเลีย่ง) 146.60 136.455 .090 .923 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

ข้อ 23 (ลดและหลกีเลีย่ง) 146.47 133.913 .311 .920 

ข้อ 24 (ลดและหลกีเลีย่ง) 146.57 133.564 .328 .920 

ข้อ 25 (ลดและหลกีเลีย่ง) 146.53 134.120 .274 .921 

ข้อ 26 (แปรสภาพและน ามาใช้ใหม)่ 146.60 132.731 .364 .920 

ข้อ 27 (แปรสภาพและน ามาใช้ใหม)่ 146.33 129.954 .456 .919 

ข้อ 28 (แปรสภาพและน ามาใช้ใหม)่ 146.43 129.151 .563 .918 

ข้อ 29 (แปรสภาพและน ามาใช้ใหม)่ 146.43 130.875 .410 .920 

ข้อ 30 (แปรสภาพและน ามาใช้ใหม)่ 146.37 131.895 .451 .919 

ข้อ 31 (สง่คืนผู้ผลติ) 146.53 130.671 .488 .918 

ข้อ 32 (สง่คืนผู้ผลติ) 146.37 130.447 .646 .917 

ข้อ 33 (สง่คืนผู้ผลติ) 146.70 128.355 .708 .916 

ข้อ 34 (สง่คืนผู้ผลติ) 146.57 130.944 .350 .921 

ข้อ 35 (สง่คืนผู้ผลติ) 146.57 126.323 .651 .916 

 
requencies 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid ชาย 143 35.8 35.8 35.8 

หญิง 257 64.3 64.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

อาย ุ

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 21-30 ปี 54 13.5 13.5 13.5 

31-40 ปี 158 39.5 39.5 53.0 

41-50 ปี 102 25.5 25.5 78.5 

51 ปีขึน้ไป 86 21.5 21.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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ระดบัการศกึษา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid ต ่ากวา่ ป.ตรี 137 34.3 34.3 34.3 

ป.ตรี 191 47.8 47.8 82.0 

สงูกวา่ ป.ตรี 72 18.0 18.0 99.5 

Total 400 100.0 100.0  

 

อาชีพ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid รับจ้าง 105 26.3 26.3 26.3 

ค้าขาย 72 18.0 18.0 44.3 

เกษตรกรรม 28 7.0 7.0 51.3 

ธุรกิจสว่นตวั 35 8.8 8.8 60.0 

ข้าราชการ 114 28.5 28.5 88.5 

อื่นๆ 46 11.5 11.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
 

ระยะเวลา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 1-5 ปี 65 16.3 16.3 16.3 

6-10 ปี 82 20.5 20.5 36.8 

11-15 ปี 89 22.3 22.3 59.0 

16-20 ปี 51 12.8 12.8 71.8 

21 ปีขึน้ไป 113 28.3 28.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

รายได้ 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid น้อยกวา่ 10,000 บาท 45 11.3 11.3 11.3 

10,001-20,000 บาท 194 48.5 48.5 59.8 

20,001-30,000 บาท 129 32.3 32.3 92.0 

30,001 บาท ขึน้ไป 32 8.0 8.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  



  159 

Descriptives 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

ข้อ 1 (การรับรู้) 400 4.23 .727 

ข้อ 2 (การรับรู้) 400 4.17 .725 

ข้อ 3 (การรับรู้) 400 4.05 .813 

ข้อ 4 (การรับรู้) 400 4.07 .786 

ข้อ 5 (การรับรู้) 400 4.07 .818 

ข้อ 6 (เจตคต)ิ 400 4.31 1.609 

ข้อ 7 (เจตคต)ิ 400 4.21 .906 

ข้อ 8 (เจตคต)ิ 400 4.23 .741 

ข้อ 9 (เจตคต)ิ 400 4.22 .695 

ข้อ 10 (เจตคต)ิ 400 4.15 .746 

ข้อ 11 (การมีสว่นร่วม) 400 4.15 .749 

ข้อ 12 (การมีสว่นร่วม) 400 4.16 .716 

ข้อ 13 (การมีสว่นร่วม) 400 4.22 .694 

ข้อ 14 (การมีสว่นร่วม) 400 4.19 .639 

ข้อ 15 (การมีสว่นร่วม) 400 4.03 .759 

ข้อ 16 (การสนบัสนนุทางสงัคม) 400 4.08 .746 

ข้อ 17 (การสนบัสนนุทางสงัคม) 400 4.10 .860 

ข้อ 18 (การสนบัสนนุทางสงัคม) 400 4.00 .784 

ข้อ 19 (การสนบัสนนุทางสงัคม) 400 3.96 .893 

ข้อ 20 (การสนบัสนนุทางสงัคม) 400 3.99 .847 

ข้อ 21 (จิตสาธารณะ) 400 4.09 .738 

ข้อ 22 (จิตสาธารณะ) 400 4.10 .755 

ข้อ 23 (จิตสาธารณะ) 400 4.19 .692 

ข้อ 24 (จิตสาธารณะ) 400 4.19 .601 

ข้อ 25 (จิตสาธารณะ) 400 4.13 .666 

ข้อ 26 (ลดและหลกีเลีย่ง) 400 4.09 .738 

ข้อ 27 (ลดและหลกีเลีย่ง) 400 4.10 .755 

ข้อ 28 (ลดและหลกีเลีย่ง) 400 4.19 .692 

ข้อ 29 (ลดและหลกีเลีย่ง) 400 4.19 .601 

ข้อ 30 (ลดและหลกีเลีย่ง) 400 4.13 .666 

ข้อ 31 (แปรสภาพและน ามาใช้ใหม)่ 400 4.18 .744 
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 N Mean Std. Deviation 

ข้อ 32 (แปรสภาพและน ามาใช้ใหม)่ 400 4.13 .778 

ข้อ 33 (แปรสภาพและน ามาใช้ใหม)่ 400 4.15 .728 

ข้อ 34 (แปรสภาพและน ามาใช้ใหม)่ 400 4.12 .699 

ข้อ 35 (แปรสภาพและน ามาใช้ใหม)่ 400 4.29 .660 

ข้อ 36 (สง่คืนผู้ผลติ) 400 4.15 .732 

ข้อ 37 (สง่คืนผู้ผลติ) 400 4.27 .700 

ข้อ 38 (สง่คืนผู้ผลติ) 400 4.06 .851 

ข้อ 39 (สง่คืนผู้ผลติ) 400 4.06 .925 

ข้อ 40 (สง่คืนผู้ผลติ) 400 3.68 1.100 

Valid N (listwise) 400   

    

    
 

T-Test 

Group Statistics 

เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ชาย 143 4.0848 .57093 .04774 

หญิง 257 4.1364 .51649 .03222 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Equal variances assumed .145 .704 -.922 398 

Equal variances not assumed   -.896 269.744 
 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig.  
(2-tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Equal variances assumed .357 -.05160 .05598 -.16164 .05845 

Equal variances not assumed .371 -.05160 .05760 -.16499 .06180 
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ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

เพศ* Between Groups (Combined) 26.694 46 .580 3.143 .000 

Within Groups 65.183 353 .185   

Total 91.878 399    
 

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

เพศ* .539 .291 
 

 

Oneway 
Descriptives 

 N Mean 
Std. 
Deviation Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

21-30 ปี 54 3.9395 .41305 .05621 3.8268 4.0522 3.00 4.73 

31-40 ปี 158 4.2000 .46133 .03670 4.1275 4.2725 2.87 5.00 

41-50 ปี 102 4.2438 .48841 .04836 4.1479 4.3397 2.87 5.00 

51 ปีขึน้ไป 86 3.9302 .69319 .07475 3.7816 4.0789 2.60 5.00 

Total 400 4.1180 .53644 .02682 4.0653 4.1707 2.60 5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.429 3 2.476 9.131 .000 

Within Groups 107.393 396 .271   

Total 114.822 399    
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

LSD   

(I) อาย ุ (J) อาย ุ
Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

21-30 ปี 31-40 ปี -.26049* .08209 .002 -.4219 -.0991 

41-50 ปี -.30428* .08764 .001 -.4766 -.1320 

51 ปีขึน้ไป .00927 .09042 .918 -.1685 .1870 

31-40 ปี 21-30 ปี .26049* .08209 .002 .0991 .4219 

41-50 ปี -.04379 .06615 .508 -.1738 .0862 

51 ปีขึน้ไป .26977* .06978 .000 .1326 .4070 

(I) อาย ุ (J) อาย ุ
Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

41-50 ปี 21-30 ปี .30428* .08764 .001 .1320 .4766 

31-40 ปี .04379 .06615 .508 -.0862 .1738 

51 ปีขึน้ไป .31356* .07624 .000 .1637 .4634 

51 ปีขึน้ไป 21-30 ปี -.00927 .09042 .918 -.1870 .1685 

31-40 ปี -.26977* .06978 .000 -.4070 -.1326 

41-50 ปี -.31356* .07624 .000 -.4634 -.1637 

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

Oneway 

 
Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ต่ ากว่า ป.ตร ี 137 4.0058 .54936 .04693 3.9130 4.0987 2.87 5.00 

ป.ตร ี 191 4.1065 .54298 .03929 4.0290 4.1840 2.60 5.00 

สูงกว่า ป.ตรี 72 4.3620 .40634 .04789 4.2666 4.4575 3.20 5.00 

Total 400 4.1180 .53644 .02682 4.0653 4.1707 2.60 5.00 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.037 2 3.018 11.015 .000 

Within Groups 108.785 397 .274   

Total 114.822 399    
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Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 
LSD   

(I) ระดบัการศกึษา 

(J) ระดบั
การศกึษา 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ต ่ากวา่ ป.ตรี ป.ตรี -.10062 .05861 .087 -.2158 .0146 

สงูกวา่ ป.ตรี -.35620* .07620 .000 -.5060 -.2064 

ป.ตรี ต ่ากวา่ ป.ตรี .10062 .05861 .087 -.0146 .2158 

สงูกวา่ ป.ตรี -.25558* .07239 .000 -.3979 -.1133 

สงูกวา่ ป.ตรี ต ่ากวา่ ป.ตรี .35620* .07620 .000 .2064 .5060 

ป.ตรี .25558* .07239 .000 .1133 .3979 

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

Descriptives 

 N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

รับจ้าง 105 4.0133 .46835 .04571 3.9227 4.1040 2.60 5.00 

ค้าขาย 72 4.2194 .56915 .06708 4.0857 4.3532 2.87 5.00 

เกษตรกรรม 28 4.4857 .41568 .07856 4.3245 4.6469 3.27 5.00 

ธุรกิจสว่นตวั 35 4.2610 .37829 .06394 4.1310 4.3909 3.33 4.73 

ข้าราชการ 114 4.1246 .50845 .04762 4.0302 4.2189 2.73 5.00 

อื่นๆ 46 3.8493 .67571 .09963 3.6486 4.0499 2.87 5.00 

Total 400 4.1180 .53644 .02682 4.0653 4.1707 2.60 5.00 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9.719 5 1.944 7.287 .000 

Within Groups 105.102 394 .267   

Total 114.822 399    
 

Post Hoc Tests 
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Multiple Comparisons 
LSD   

(I) อาชีพ (J) อาชีพ 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

รับจ้าง ค้าขาย -.20611* .07903 .009 -.3615 -.0507 

เกษตรกรรม -.47238* .10985 .000 -.6884 -.2564 

ธุรกิจสว่นตวั -.24762* .10081 .014 -.4458 -.0494 

ข้าราชการ -.11123 .06986 .112 -.2486 .0261 

อ่ืนๆ .16406 .09132 .073 -.0155 .3436 

ค้าขาย รับจ้าง .20611* .07903 .009 .0507 .3615 

เกษตรกรรม -.26627* .11503 .021 -.4924 -.0401 

ธุรกิจสว่นตวั -.04151 .10643 .697 -.2507 .1677 

ข้าราชการ .09488 .07775 .223 -.0580 .2477 

อ่ืนๆ .37017* .09749 .000 .1785 .5618 

เกษตรกรรม รับจ้าง .47238* .10985 .000 .2564 .6884 

ค้าขาย .26627* .11503 .021 .0401 .4924 

ธุรกิจสว่นตวั .22476 .13095 .087 -.0327 .4822 

ข้าราชการ .36115* .10894 .001 .1470 .5753 

อ่ืนๆ .63644* .12380 .000 .3931 .8798 

ธุรกิจสว่นตวั รับจ้าง .24762* .10081 .014 .0494 .4458 

ค้าขาย .04151 .10643 .697 -.1677 .2507 

เกษตรกรรม -.22476 .13095 .087 -.4822 .0327 

ข้าราชการ .13639 .09981 .173 -.0598 .3326 

อ่ืนๆ .41168* .11585 .000 .1839 .6394 

(I) อาชีพ (J) อาชีพ 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ข้าราชการ รับจ้าง .11123 .06986 .112 -.0261 .2486 

ค้าขาย -.09488 .07775 .223 -.2477 .0580 

เกษตรกรรม -.36115* .10894 .001 -.5753 -.1470 

ธุรกิจสว่นตวั -.13639 .09981 .173 -.3326 .0598 

อ่ืนๆ .27529* .09022 .002 .0979 .4527 

อ่ืนๆ รับจ้าง -.16406 .09132 .073 -.3436 .0155 

ค้าขาย -.37017* .09749 .000 -.5618 -.1785 

เกษตรกรรม -.63644* .12380 .000 -.8798 -.3931 

ธุรกิจสว่นตวั -.41168* .11585 .000 -.6394 -.1839 

ข้าราชการ -.27529* .09022 .002 -.4527 -.0979 

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

 N Mean 
Std. 
Deviation Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

น้อยกวา่ 10,000 บาท 45 3.7852 .63435 .09456 3.5946 3.9758 2.87 5.00 

10,001-20,000 บาท 194 4.0694 .47929 .03441 4.0015 4.1373 2.60 5.00 

20,001-30,000 บาท 129 4.3085 .50690 .04463 4.2202 4.3968 2.87 5.00 

30,001 บาท ขึน้ไป 32 4.1125 .56122 .09921 3.9102 4.3148 2.73 4.73 

Total 400 4.1180 .53644 .02682 4.0653 4.1707 2.60 5.00 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10.126 3 3.375 12.767 .000 

Within Groups 104.695 396 .264   

Total 114.822 399    
 

Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 
LSD   

(I) รายได้ (J) รายได้ 
Mean 
Difference (I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound 
Upper 
Bound 

น้อยกวา่ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท -.28423* .08508 .001 -.4515 -.1170 

20,001-30,000 บาท -.52334* .08902 .000 -.6984 -.3483 

30,001 บาท ขึน้ไป -.32731* .11890 .006 -.5611 -.0936 

10,001-20,000 บาท น้อยกวา่ 10,000 บาท .28423* .08508 .001 .1170 .4515 

20,001-30,000 บาท -.23911* .05841 .000 -.3540 -.1243 

30,001 บาท ขึน้ไป -.04308 .09811 .661 -.2360 .1498 

20,001-30,000 บาท น้อยกวา่ 10,000 บาท .52334* .08902 .000 .3483 .6984 

10,001-20,000 บาท .23911* .05841 .000 .1243 .3540 

30,001 บาท ขึน้ไป .19603 .10155 .054 -.0036 .3957 

30,001 บาท ขึน้ไป น้อยกวา่ 10,000 บาท .32731* .11890 .006 .0936 .5611 

10,001-20,000 บาท .04308 .09811 .661 -.1498 .2360 

20,001-30,000 บาท -.19603 .10155 .054 -.3957 .0036 

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

Descriptives 

 N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1-5 ปี 65 4.0800 .53764 .06669 3.9468 4.2132 2.60 5.00 

6-10 ปี 82 4.0593 .56743 .06266 3.9347 4.1840 2.73 5.00 

11-15 ปี 89 4.1311 .51320 .05440 4.0230 4.2392 2.93 4.80 

16-20 ปี 51 4.2654 .55401 .07758 4.1095 4.4212 3.00 5.00 

21 ปีขึน้ไป 113 4.1056 .51929 .04885 4.0088 4.2024 2.87 5.00 

Total 400 4.1180 .53644 .02682 4.0653 4.1707 2.60 5.00 
 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.516 4 .379 1.321 .261 

Within Groups 113.306 395 .287   

Total 114.822 399    
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Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 
LSD   

(I) ระยะเวลา (J) ระยะเวลา 
Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1-5 ปี 6-10 ปี .02065 .08895 .817 -.1542 .1955 

11-15 ปี -.05109 .08738 .559 -.2229 .1207 

16-20 ปี -.18536 .10019 .065 -.3823 .0116 

21 ปีขึน้ไป -.02560 .08338 .759 -.1895 .1383 

6-10 ปี 1-5 ปี -.02065 .08895 .817 -.1955 .1542 

11-15 ปี -.07174 .08198 .382 -.2329 .0894 

16-20 ปี -.20601* .09551 .032 -.3938 -.0182 

21 ปีขึน้ไป -.04626 .07770 .552 -.1990 .1065 

(I) ระยะเวลา (J) ระยะเวลา 
Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

11-15 ปี 1-5 ปี .05109 .08738 .559 -.1207 .2229 

6-10 ปี .07174 .08198 .382 -.0894 .2329 

16-20 ปี -.13427 .09406 .154 -.3192 .0507 

21 ปีขึน้ไป .02548 .07590 .737 -.1237 .1747 

16-20 ปี 1-5 ปี .18536 .10019 .065 -.0116 .3823 

6-10 ปี .20601* .09551 .032 .0182 .3938 

11-15 ปี .13427 .09406 .154 -.0507 .3192 

21 ปีขึน้ไป .15975 .09035 .078 -.0179 .3374 

21 ปีขึน้ไป 1-5 ปี .02560 .08338 .759 -.1383 .1895 

6-10 ปี .04626 .07770 .552 -.1065 .1990 

11-15 ปี -.02548 .07590 .737 -.1747 .1237 

16-20 ปี -.15975 .09035 .078 -.3374 .0179 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Regression 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

B 4.1180 .53644 400 

A1 4.1175 .62712 400 

A2 4.2220 .64913 400 

A3 4.1470 .56248 400 

A4 4.0240 .69023 400 

A5 4.1370 .54862 400 
 

Correlations 

 B A1 A2 A3 A4 A5 

Pearson Correlation B 1.000 .703 .590 .810 .721 .853 

A1 .703 1.000 .617 .700 .716 .608 

A2 .590 .617 1.000 .605 .547 .504 

A3 .810 .700 .605 1.000 .741 .762 

A4 .721 .716 .547 .741 1.000 .660 

A5 .853 .608 .504 .762 .660 1.000 

Sig. (1-tailed) B . .000 .000 .000 .000 .000 

A1 .000 . .000 .000 .000 .000 

A2 .000 .000 . .000 .000 .000 

A3 .000 .000 .000 . .000 .000 

A4 .000 .000 .000 .000 . .000 

A5 .000 .000 .000 .000 .000 . 

N B 400 400 400 400 400 400 

A1 400 400 400 400 400 400 

A2 400 400 400 400 400 400 

A3 400 400 400 400 400 400 

A4 400 400 400 400 400 400 

A5 400 400 400 400 400 400 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 A5, A2, A4, A1, A3b . Enter 

a. Dependent Variable: B 
b. All requested variables entered. 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change 

1 .901a .812 .810 .23402 .812 340.532 
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Model Summary 

Model 

Change Statistics 

df1 df2 Sig. F Change 

1 5 394 .000 

a. Predictors: (Constant), A5, A2, A4, A1, A3 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 93.244 5 18.649 340.532 .000b 

Residual 21.577 394 .055   

Total 114.822 399    

a. Dependent Variable: B 
b. Predictors: (Constant), A5, A2, A4, A1, A3 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .195 .099  1.977 .049 

A1 .112 .030 .131 3.732 .000 

A2 .058 .024 .070 2.386 .017 

A3 .209 .039 .219 5.332 .000 

A4 .069 .028 .089 2.459 .014 

A5 .501 .034 .512 14.759 .000 
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ภาคผนวก ง แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง : พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตต าบลกระทุ่มล้ม  

อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามนี  จัดท าขึ นเพื่อใช้ส าหรับการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักศึกษาระดับปรญิญาโท หลักสูตรการ

จัดการภาครัฐและเอกชน (MPPM) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤตกิรรม

การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงูที่

กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั งนี  

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ 

    ชาย   หญิง 

2. อาย ุ

    21-30 ปี   31-40 ปี 

    41-50 ปี   51 ปีขึ นไป 

3. ระดับการศึกษา 

    ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี   สูงกว่าปริญญาตร ี

4. อาชีพ 

    รับจ้าง   ค้าขาย 

    เกษตรกรรม   ธุรกิจส่วนตัว/อุตสาหกรรมครวัเรือน 

    ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ   อื่น ๆ โปรดระบุ ............................. 
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5. รายได้ต่อเดือน 

    น้อยกว่า 10,000 บาท   10,001-20,000 บาท 

    20,001-30,000 บาท   30,001 บาทขึ นไป 

6. ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในเขตต าบลกระทุ่มล้ม 

    1-5 ปี   6-10 ปี   11-15 ปี  

    16-20 ปี   21 ปีขึ นไป     

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องด้านขวามือตามความเปน็จริงของท่านมากที่สุด  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อพฤตกิรรมการจัดการขยะมลูฝอย 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การรับรู้      

1. การไดร้ับรู้วิธีการคัดแยกขยะท าให้ท่านสามารถแยกประเภทขยะ
ได้อย่างถูกต้อง  

     

2. การประชาสมัพันธ์ด้านการจัดการขยะท าให้ท่านสามารถ
วิเคราะหล์ักษณะขยะก่อนน าไปก าจัดได้อย่างปลอดภัย 

     

3. ท่านได้รับคูม่ือการบรหิารจดัการขยะท าให้ท่านทราบถึงประโยชน์
และโทษของขยะลักษณะต่าง ๆ  

     

4. ท่านได้รับความรู้จากคูม่ือการจดัการขยะและสามารถแนะน า
ความรู้แก่บุคคลในครอบครัวได ้

     

5. การคัดแยกขยะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและท่านได้      

เจตคติ      

6. ท่านมุ่งมั่นท่ีจะลดปริมาณขยะในครัวเรือนของท่านและในชุมชนที่
ท่านอาศัยอยู่ 

     

7. ท่านตั งใจที่จะไม่ก าจดัขยะอันตรายโดยการเผาไฟภายในบริเวณ
บ้านและบริเวณชุมชนท่ีท่านอาศัยอยู่ 

     

8. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมเีจตคติต่อการสนับสนุนสินค้าสี
เขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     

9. ท่านมีเจตคติที่จะเป็นครอบครวัตัวอย่างท่ีดีเรื่องการลดปริมาณ
ขยะไดจ้ริง 
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10. ท่านแสดงวิธีการก าจัดขยะเพือ่ลดปรมิาณขยะที่ถูกต้องและ
ปลอดภัยต่อครอบครัวและชุมชนท่ีท่านอาศัยอยู่ได้จริง 

     

การมีส่วนร่วม      

11. ท่านได้รับประโยชน์จากการรว่มกิจกรรมการจดัการขยะมลูฝอย
ในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 

     

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อพฤตกิรรมการจัดการขยะมลูฝอย 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

12. ท่านได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 

     

13. ท่านยินดีที่ได้มสี่วนร่วมในการท ากิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 

     

14. ท่านยินดีที่ได้มสี่วนร่วมในการดูแลจัดการขยะในครัวเรือนและ
ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 

     

15. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนและตดิตามด าเนินการลดปรมิาณ
ขยะมูลฝอยในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 

     

การสนับสนุนทางสังคม      

16. ท่านได้รับความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะมูล
ฝอยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 

     

17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ให้การ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เช่น จัดให้มีถัง
ขยะหรือแจกถุงขยะที่ถูกต้องปลอดภัย 

     

18. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าวิธีการจัดการขยะมูลฝอย          ที่
ถูกต้องปลอดภัย 

     

19. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่จัดกิจกรรมยกย่อง
และให้รางวัลส าหรับครอบครัวลดปริมาณขยะได้จริง 

     

20. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่จัดอบรมให้
ความรู้ด้านการจดัการขยะมูลฝอย 

     

จิตสาธารณะ      

21. การสร้างจิตสาธารณะการจดัการขยะโดยยดึหลักว่า “ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน” ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน
ของท่านได้ดี  
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ปัจจัยสนับสนุนต่อพฤตกิรรมการจัดการขยะมลูฝอย 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

22. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่แสดงเจตนารมณ์
อย่างชัดเจนในการลดปรมิาณและจัดการขยะที่ถูกต้องและปลอดภยั
อย่างต่อเนื่อง 

     

23. ท่านเต็มใจมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะมลูฝอยในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่โดยไมร่ับสิ่งตอบแทน 

     

24. ท่านมีจิตส านึกต่อการเป็นตัวอย่างที่ดีในการลดและก าจัดขยะ
อย่างถูกต้องในชุมชน 

     

25. ท่านเสียสละเวลาในการเข้ารว่มกิจกรรมลดปริมาณและก าจดั
ขยะมูลฝอยในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 

     

 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องด้านขวามือตามความเปน็จริงของท่านมากที่สุด  

 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การลดและหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอย      

1. ท่านใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อช่วยลดปริมาณขยะได้      

2. ท่านเลือกใช้เครื่องดื่มที่สามารถน าภาชนะไปใสเ่องได้      

3. ท่านหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุโฟมและถุงพลาสติก      

4. ท่านหันมาใช้ถุงผ้าเมื่อไปตลาดหรือซื อของ      

5. ท่านสนับสนุนสินคา้ที่ใช้บรรจภุัณฑ์ที่ย่อยสลายได ้      

การแปรสภาพและการน ากลับมาใช้ใหม่      

6. ท่านบริจาคและขายสิ่งของเครือ่งใช้ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ซึง่
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

     

7. ท่านท าความสะอาดบรรจภุณัฑ์ประเภทแก้วที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้
ใหม่อีกครั ง  
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ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

8. ท่านบริจาคห่วงสลักเปิดกระปอ๋งเครื่องดื่มเพื่อน าไปผ่าน
กระบวนการแปรรูปเป็นท าขาเทียม 

     

9. ท่านน าขวดพลาสติก กล่องกระดาษ เศษแก้วแตก ไปขายที่ธนาคาร
ขยะรีไซเคลิประจ าต าบล 

     

10. ท่านน าเศษอาหาร ไปหมักท าปุ๋ยใช้ในการเกษตร      

การน าขยะมลูฝอยส่งคืนผู้ผลิต      

11. ท่านเลือกซื อเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ท่ีมีระบบมดัจ าคืนเงิน       

12. ท่านเลือกซื อบรรจภุัณฑ์ทีผู่้ผลิตเรียกคืนหลังการบรโิภคเพื่อน า
กลับมาใช้ใหม่  

     

13. ท่านเลือกซื อสินค้าและผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลท่ี
สามารถน ากลับไปรไีซเคลิ 

     

14. ท่านเลือกรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเพื่อไม่ให้เกดิขยะจาก
การบรรจุภณัฑ์ที่น ากลับบ้าน 

     

15. ท่านน าผลิตภัณฑ์ประเภทน  ามันเครื่อง น  ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว 
หรือยางรถยนต์ที่หมดสภาพไปขายให้กับโรงงานผู้ผลิตที่รับซื อ 

     

 

ตอนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมลูฝอย 

 1. ปัญหาในการจดัการขยะมลูฝอย 

  .................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 2. ข้อเสนอแนะในการจดัการขยะมลูฝอย 

  .................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

   ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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