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ABSTRACT 
 

Title of Independent Study  Solid waste management behavior of people in 
 municipalities Samnak Thon Subdistrict, Ban Chang 
 District, Rayong Province 
Author Mrs. Thitinan Teabsri 
Degree Master of Science (Environmental Management) 
Year 2021 
 

The objectives of this study were 1) to study the solid waste management 
behavior of the people. in Samnak Thon Subdistrict Municipality, Rayong Province, and 
2) to study the factors related to solid waste management behavior of people in 
Samnak Thon Subdistrict Municipality. Rayong Province, including problems, obstacles 
and recommendations for waste management This study was a quantitative research. 
This study was conducted from a sample group of 120 people living in Samnak Thon 
Subdistrict Municipality, Ban Chang District, Rayong Province. The instruments used for 
data collection were questionnaires, data were analyzed by using statistics, percentage, 
mean, standard deviation and hypothesis testing. t-test,F-test and analyzed to find the 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

The results showed that Solid waste management behavior of people in 
Samnak Thon Sub-District Municipality, Ban Chang District, Rayong Province overall, 
was at a high level. The hypothesis testing results showed that Individual factors such 
as sex, age and length of stay in different areas had no different solid waste 
management behaviors. statistically significant at the 0.05 level As for people with 
different occupation, education, income and number of household members have 
different solid waste management behaviors. with statistical significance at the 0.05 
level. Factors on cognition, participation, attitude and awareness of solid waste 
management. There is a relationship with solid waste management behavior. 
statistically significant at the 0.05 level The results of the study were suggested as 

 



 

 

follows: The municipality should promote knowledge and create a waste management 
strategy to make the most of waste reuse. Provide separate types of bins for every 
community. Create a common area for waste separation. Emphasis is placed on public 
relations on waste management to the public in order to promote good behavior in 
waste management. 
 
Keywords: Behavior, Solid Waste Management 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 
   การเพ่ิมขึ้นของประชากรเป็นสาเหตุส าคัญของการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิด

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหลายอย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ปัญหามลพิษทางน้ า ปัญหามลพิษทางดิน และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญใน
ทุกพ้ืนที่ทั่วโลกประสบอยู่นั่นคือปัญหาขยะมูลฝอย การเพ่ิมขึ้นของประชากรก่อให้เกิดการขยายตัว
ของสังคมเมือง การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท าให้เกิดการ
ผลิตเพ่ิมขึ้นเพ่ือสนองความต้องการบริโภคของมนุษย์ เมื่อการบริโภคมากขึ้น  ปริมาณขยะก็เพ่ิมขึ้น
เป็นเงาตามตัว โดยข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปี 2563 จ านวน 25.37 ล้านตัน 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ 8.36 ล้านตัน ปริมาณมูลฝอยที่ถูกก าจัดถูกต้อง 9.13 
ล้านตัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดไม่ถูกต้อง 7.88 ล้านตัน และปริมาณมูลฝอยตกค้าง 4.25 ล้านตัน 
ทั้งนี้ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์นั้นเพียงร้อยละ 33 และขยะมูลฝอยที่ก าจัดไม่
ถูกต้องนั้นมีถึงร้อยละ 31.1 (กรมควบคุมมลพิษ,2563)  

 ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทุกปีเป็นผลเนื่องมาจาก
ขาดความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งไม่มีพ้ืนที่ส าหรับใช้ก าจัดขยะมูลฝอย การคัดค้าน โครงการจาก
ประชาชน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งก าจัดขยะมูลฝอยด้วยการน าไปเทกอง
กลางแจ้ง(Open Dump) หรือเผากลางแจ้ง (Open Burning) ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
นอกจากนี้ ประชาชนยังขาดองค์ความรู้และจิตส านึกเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอย   
และของเสียอันตราย จึงไม่ให้ความส าคัญที่จะลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือ
แหล่งก าเนิด ปริมาณขยะมูลฝอยจึงเพิ่มมากขึ้นทุกปี (กรมควบคุมมลพิษ,2559) 
 จังหวัดระยอง ถือเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคตะวันออกทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยว ท าให้มีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื ่อง และเป็น 1 ใน 3 จังหวัดของ
พ้ืนที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเมืองที่ได้รับการพัฒนามักมี
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ประชากรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยปัจจุบัน จ.ระยอง มีประชากรแฝงอยู่ค่อนข้างมาก ไม่ว่า
จะเป็นการ เข้ามาท างาน การท่องเที ่ยว  หรืออยู ่อาศัย  จากการที่เป็นเมืองเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมที่มีประชากรอาศัยจ านวนมากและหนาแน่นท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นตามไป
ด้วย (ระยองกับการจัดการขยะ,ออนไลน์ 2562)  
 จากการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในจังหวัดระยอง พบว่าในปี พ .ศ .2563                 
มีปริมาณขยะ จ านวน 1,010.20 ตัน/วัน และพบมีขยะตกค้างถึง 18,772 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ
,2563)  ด้านการบริหารจัดการขยะของจังหวัดระยอง มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและให้บริการรับก าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีร่วมลงนามการจัดการขยะตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจร  จังหวัดระยอง รวมจ านวน 67 แห่ง (MOU ขยะทั่วไปอบจ.ระยอง,2563)   
 เทศบาลต าบลส านักท้อน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง         
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 14.8 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร 11,172 คน จ านวนครัวเรือน 5,998 ครัวเรือน 
(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์เทศบาลต าบลส านักท้อน ณ เดือนกรกฎาคม 2564) ในอดีตเทศบาลต าบล
ส านักท้อนได้มีการเก็บขนขยะและก าจัดขยะเองโดยใช้วิธีเทกองและฝังกลบ (Open Dump)          
ซึ่งสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลนั้นได้เช่าพ้ืนที่ของเอกชนจ านวน 11 ไร่ เพ่ือเป็นสถานที่ท้ิงขยะ แต่เป็น
บ่อขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จึงได้ปิดบ่อและต้องน าขยะไปก าจัด ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอย
รวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง ตามบันทึกข้อตกลง (MOU)  การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ระยอง  โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้เฉลี่ยวันละ 10.44 
ตัน (ข้อมูลการจัดเก็บขยะปี 2563) ปัจจุบันเทศบาลได้จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและน าขยะไป
ก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลซึ่งสามารถตัดปัญหาเรื่องบ่อขยะที่ไม่ถูกต้องได้แล้ว แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้นคือปริมาณขยะได้เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เทศบาลมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมากขึ้นตามไป
ด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยจากประชาชนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าว จึงต้องหา
แนวทางในการลดปริมาณขยะ 
 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย        
ของประชาชนรวมถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย และความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่างๆในการจัดการขยะมูลฝอยเขตพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลและน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการ
กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือลดปริมาณขยะ ในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อนต่อไป 
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1.2 ค าถามการวิจัย 
 
    1) พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน   

เป็นอย่างไร 
2) ปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลส านักท้อน              
3) แนวทางส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน ควร

เป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน จังหวัดระยอง  
 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลส านักท้อน จังหวัดระยอง 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1) ทราบถึงพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลส านักท้อน

จังหวัดระยอง  
 2) ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลส านักท้อน จังหวัดระยอง 
 3) ทราบถึงข้อเสนอแนะการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล ส านักท้อน 

จังหวัดระยอง 
 4) น าผลการวิจัยไปประยุกต์เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

โครงการกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลต าบลส านักท้อน จังหวัดระยอง 
 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 
  ขอบเขตในการศึกษาประกอบด้วย ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้าน

พ้ืนที่และขอบเขตด้านเวลา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 - ปัจจัยส่วนบุคคล 1) เพศ 2) อายุ 3) อาชีพ 4) ระดับการศึกษา 5) รายได้ต่อเดือน  
  6) ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 7) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 -ปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย การมีส่วนร่วม ทัศนคต ิและ

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 2) ขอบเขตด้านประชากร: ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน 
 3) ขอบเขตด้านพ้ืนที่: เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 4) ขอบเขตด้านระยะเวลา:  ระยะเวลาในการท าการศึกษา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง 

เดือนธันวาคม 2564  
 

1.6 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง   
   
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) อาชีพ 4) การศึกษา  5) 

รายได้ต่อเดือน 6) ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที ่ 7) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 ขยะ หมายถึงสิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้
หรือไม่ต้องการใช้แล้วบางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียต่อสุขภาพทาง
กายและจิตใจเนื่องจากความสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคท าให้เกิดมลพิษและทัศนะอุจาด  
 การจัดการขยะ หมายถึง กระบวนการที่ท าให้มีปริมาณขยะหรือเศษวัสดุที่จะต้องส่งก าจัดให้
เหลือน้อยที่สุด  
 พฤติกรรมการจัดการขยะ หมายถึง พฤติกรรมการจัดการขยะ 3 ด้าน ได้แก่  
   - การลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) 
  - การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) 
  - การหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
 การรับรู้ข่าวสารจากเทศบาล หมายถึง การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยได้
รับรู้จากการประชาสัมพันธ์ การออกรณรงค์ให้ความรู้การจัดการขยะของเทศบาลต าบลส านักท้อน 
 ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในเขต
เทศบาลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการลดปริมาณขยะ โดย
การคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ การก าจัดขยะซึ่งเป็นการท าให้ขยะลดน้อยลงหรือหมดไป 
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บทท่ี 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบล         
ส านักท้อน จังหวัดระยอง ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากหนังสือ ต ารา เอกสาร รายงาน 
บทความ และเว็บไซด์ต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารผลงานวิจัย ตลอดจนการศึกษา
ทางด้านทฤษฎีที่ส าคัญ เพ่ือความเข้าใจในเนื้อหา ซึ่งจะขอเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
   2.1.1 ความหมายของขยะมูลฝอยและประเภทของขยะมูลฝอย  
 2.1.2 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอย 
 2.1.3 ผลกระทบของขยะมูลฝอย 

 2.1.4 การจัดการขยะมูลฝอย 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 

    2.1.1 ความหมายและประเภทของขยะมูลฝอย 
            มีผู้ให้ความหมายของขยะมูลฝอยไว้ดังนี้ 
            พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560         
ได้ให้ความหมายของค าว่า “ขยะมูลฝอย” หรือ “มูลฝอย” ไว้ว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร     
เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาด
จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่ เป็นพิษ หรือ
อันตรายจากชุมชน 
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 กรมควบคุมมลพิษ (2548) ได้อธิบายไว้ว่า ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ 
เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืน
ใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่
เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและ
คุณสมบัติที่ ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
 กรมอนามัย (2553) ได้ให้ความหมายของขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste) 
หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเช่น บ้านพักอาศัย สถานประกอบการค้า 
แหล่งธุรกิจ ร้านค้า สถานบริการ ตลาดสด และสถาบันต่างๆได้แก่ ขยะอินทรีย์จ าพวกเศษอาหาร
ต่างๆ เศษใบไม้ เศษหญ้า ฯลฯ ขยะรีไซเคิลจ า พวก แก้ว กระดาษ โลหะพลาสติก อลูมิเนียม ยาง 
ฯลฯ และขยะทั่วไปจ าพวก เศษผ้า เศษไม้ และเศษวัสดุต่างๆ เป็นต้น โดยไม่รวมถึงของเสียอันตราย
จากชุมชน 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า     
เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืนหรือเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นมูลฝอยที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 ประเภทขยะมูลฝอย  
 ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2555) ได้จัดแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยชุมชน
ออกตามลักษณะทางกายภาพได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 1) ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลายคือ ขยะที่เน่าเสียและ
ย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้เศษเนื้อสัตว์ 
เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ
โดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากท่ีสุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ 
ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที ่2.1 แสดงลักษณะขยะย่อยสลาย 
ที่มาของภาพ ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2555) 
 
 2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือ
วัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้  เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่อง
เครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับขยะรีไซเคิล
นี้    เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ ดังภาพที่ 2.2 
 

 
 
ภาพที่ 2.2 แสดงลักษณะขยะรีไซเคิล  
ที่มาของภาพ ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2555) 
 
 3) ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีท าให้
เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่
ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่
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บุคคล สัตว์ พืชทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี  เป็นต้น ขยะ
อันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมด
ในกองขยะ ดังภาพที่ 2.3 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 แสดงลักษณะขยะอันตราย 
ที่มาของภาพ ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2555) 
 
 4) ขยะทั่วไป (General waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะ
ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม           
ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น 
ส าหรับขยะทั่วไปนี้เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณ 3% ของ
ปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ ดังภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4 แสดงลักษณะของขยะท่ัวไป 
ที่มาของภาพ ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2555) 
 
 2.1.2 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอย 
 กองประเมินผลกระทบสุขภาพ (2553 น.2-3) ได้จ าแนกแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยและปริมาณ
ขยะมูลฝอยได้ดังนี้ 
 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญๆ สามารถจ าแนกได้ 3 แหล่ง ดังนี้ 
 1) ขยะมูลฝอยจากชุมชน ขยะมูลฝอยจากสถานที่ต่างๆ ในชุมชน เช่น ที่พักอาศัย ย่าน
ธุรกิจการค้าตลาดสด สถานที่ราชการ หน่วยงานต่างๆ โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล 
 2) ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม กิจการทางการเกษตรกรรม ที่ส าคัญๆ เช่น การ
เพาะปลูกพืชฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
                 3) ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากกระบวนการผลิต วัสดุ วัตถุดิบ 
ที่เหลือทิ้งจากกิจการอุตสาหกรรมโดยที่แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยทั้งสามแหล่งดังกล่าวนั้น  อาจมีทั้ง
ขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น แต่ปริมาณนั้นแตกต่างกัน เช่น 
ขยะมูลฝอยจากชุมชน ก็จะมีปริมาณของขยะสดหรือขยะเปียก ค่อนข้างสูง เป็นต้น 
 ปริมาณขยะมูลฝอย 
 ปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละชุมชน ไม่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือเทศบาล จะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 1) จ านวนประชากร ขยะมูลฝอยมีปริมาณความผันแปรไปตามจ านวนประชากร โดย
จ านวนประชากรเพิ่มขึ้น ปริมาณขยะก็จะเพ่ิมขึ้นด้วย ดังนั้นองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นในการน ามา
ประกอบการ คาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย มักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากร ซึ่ง
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รวมทั้งจ านวนประชากรแฝง ประชากรจรด้วย นอกจากนั้นยังต้องค านึงถึง การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
ในการครองชีพ การขยายตัวของที่พักอาศัย 
 2) สภาพเศรษฐกิจของประชาชน ถ้าประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีอ านาจในการ
ซื้อสิ่งของบริโภคอุปโภคมาก ขยะมูลฝอยก็จะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ตรงกันข้ามหากในช่วงที่ประชาชน
มีเศรษฐกิจตกต่ า ปริมาณขยะมูลฝอยก็มีน้อยลงไปด้วย 
 3) ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ มีอิทธิพลต่อปริมาณและชนิดของขยะ เช่น ชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ จะมีปริมาณขยะจ าพวก ซากหรือเศษปลา เปลือกหอย มากกว่าที่ห่างไกลจากชายฝั่งทะเล 
สถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มักจะมีปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยว 
 4) อุปนิสัยและมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน มักจะเป็นปัจจัยส่งผลต่อความเอา
ใจใส่ในการเก็บรวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอยอยู่เสมอ ผู้ที่มีฐานะดีและมีอุปนิสัยรักความสะอาดจะ
เก็บรวบรวมหรือก าจัดขยะมูลฝอย เปรียบเทียบกับคนที่มักง่ายไม่ใส่ใจต่อความสะอาดและความเป็น
ระเบียบแล้ว ก็มีผลต่อปริมาณขยะมูลฝอยได้เช่นกัน 
 5) ความหนาแน่นและลักษณะสภาพชุมชน  ชุมชนหนาแน่น การคมนาคมสัญจร           
ไม่สะดวก การเก็บรวบรวม และขนถ่ายขยะมูลฝอยจะกระท าได้ไม่สะดวกและทั่วถึง ท าให้ปริมาณ
ขยะตกค้างทับถมกันมากข้ึน ถ้าลักษณะสภาพชุมชนเป็นย่านธุรกิจการค้า ก็ยิ่งท า ให้มีปริมาณขยะมูล
ฝอยมากขึ้น 
 6) ฤดูกาล และสภาพดินฟ้า อากาศ ช่วงฤดูฝนปริมาณขยะมูลฝอยมักจะมีความชื้นสูง
มาก ฤดูร้อนก็ท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เป็นใบไม้ผลัดใบ นอกจากนี้ยังมีผลผลิต เช่น ผลไม้มาก ท า 
ให้มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เป็นเปลือกผลไม้ชนิดต่างๆมากตามไปด้วย 
 7) กฎระเบียบข้อบังคับและความร่วมมือของประชาชน หากชุมชนหรือหน่วยงานใดมี
กฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนประชาชนให้ความร่วมมือที่ดี ก็ส่งผลถึงการจัดการเกี่ยวกับปริมาณขยะ
มูลฝอยได้ดีด้วย 
 

2.1.3 ผลกระทบของขยะมูลฝอย 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (2553,น.14) ได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะมูล

ฝอย โดยขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  1) เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งทางดิน น้ า อากาศ หากการจัดการไม่ถูกสุขลักษณะ  
   2) เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแหล่งน าโรค ขยะมูลฝอยจะถูกย่อยสลายโดย

จุลินทรีย์ หลายชนิด ทั้งที่ก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรค สถานที่ที่ทิ้งขยะมูลฝอยก็มักเป็นแหล่ง
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เพาะพันธ์เชื้อโรคที่สามารถ แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้สัตว์และแมลงน าโรค ก็อาศัยกองขยะเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และ เพาะพันธุ์เป็นพาหะน าโรคไปสู่มนุษย์ได้  

 3) เกิดเหตุร าคาญ ขยะมูลฝอยมักก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ความไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นเหตุ ให้เกิดความร าคาญต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้  

 4) ท าให้เกิดสภาพสุนทรีภาพเสียไป ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ พ้ืนดิน 
ผิวน้ า จะท าให้บริเวณนั้นขาดความสวยงามได ้ 

 5) อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยได้เช่น การทะเลาะ
ขัดแย้งกัน เรื่อง การย้ายถังขยะมูลฝอยออกจากบริเวณใกล้ที่ของตนเอง การขับไล่ไม่ให้มีการทิ้งขยะ
มูลฝอยหรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ให้ไปอยู่ที่อ่ืน ท าให้เกิดความขัดแย้งในประชาชนที่มีอาชีพเก็บ
ขยะขายด้วยกัน หรือและกับพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแย่งกัน    เอาขยะมูล
ฝอยที่สามารถขายเป็นเงินได้เป็นต้น 

ดังนั้นสามารถสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะมูลฝอย ได้ว่าขยะมูลฝอยนั้นสามารถ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งทางดิน ทางน้ า ทางอากาศ หากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคท่ีสามารถน าโรคไปสู่มนุษย์ได้ เกิดเหตุร าคาญด้านกลิ่นเหม็น 
เกิดความไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนอีกทั้งก่อให้เกิดความไม่สวยงามด้านทัศนียภาพ
ต่อผู้คนที่พบเห็นรวมทั้งเกิดปัญหาต่างๆ เช่นเกิดการขัดแย้งกันในชุมชนเรื่องการวางถัง ย้ายถังขยะ 
หรือการขับไล่ไม่ให้มีสถานที่ทิ้งขยะในชุมชนให้ย้ายไปที่อ่ืน  

 
2.1.4 การจัดการขยะมูลฝอย 

 USEPA (1989) (อ้างถึงในปิยชาติ ศิลปสุวรรณ,2557:4) กล่าวถึงองค์ประกอบของการ
จัดการขยะมูลฝอย ไว้ว่าการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยนั้น สามารถแบ่งหลักการในการด าเนินการ 
ออกเป็นส่วนส าคัญ 4 ส่วนตามล าดับความส าคัญได้แก่ (1) การลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด (2) 
การน ากลับมาใช้ประโยชน์ (3) การก าจัดด้วยวิธีเผาและ (4) การฝังกลบ ดังภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.5 ล าดับความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอย 
ที่มาของภาพ พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2555:10) 

 

ทั้งนี้การลดการเกิดขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดและการใช้ซ้ า  มีความหมายครอบคลุมการลด           
ทั้งปริมาณและระดับความเป็นพิษ (Toxicity) ของขยะมูลฝอย การลดปริมาณที่แหล่งก าเนิดเกิดขึ้น
ได้ด้วยการออกแบบ การผลิตและการใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและมีปริมาณน้อย
หรือสามารถใช้ซ้ าได้ นอกจากนั้นการน ากลับมาแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์จะรวมถึงการน าเอาขยะ
อินทรีย์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยด้วย ส าหรับการก าจัดด้วยวิธีเผานั้นเหมาะส าหรับท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอยที่
ไม่สามารถน ากลับไปใช้ประโยชน์ปริมาณมากๆ และในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการคือการฝังกลบ ซึ่งแม้จะมีล าดับความส าคัญน้อยที่สุด แต่การฝังกลบยังคงมีความ
จ าเป็นส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก  เช่น เศษวัสดุจากการ
ก่อสร้างหรือเถ้าจากการเผาและขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือจากขั้นตอนอ่ืนๆ นั่นเอง 

วิธีการในการด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอย 
 ขยะมูลฝอยที่ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะจากการด า เนิน
ชีวิตประจ าวันนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการเกิดขยะ         
ที่แหล่งก าเนิดไปจนถึงการน าไปก าจัดหรือท าลายยังสถานที่ฝังกลบ ทั้งนี้รายละเอียดขั้นตอนวิธีการ
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน มี 6 ขั้นตอนดังนี้ (อาณัติ ต๊ะปินตา,2553 อ้างถึงในปิยชาติ ศิลปสุวรรณ
,2557) 
 1) การลดและการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด 
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 การด าเนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดต่างๆ อันได้แก่ บ้านเรือน อาคาร
ส านักงาน สถานศึกษา ห้างร้าน ตลอดจนสถานที่สาธารณะทั่วไป เพ่ือรอการเก็บขน การรวบรวม 
และการน าไปก าจัดท าลายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งในการด าเนินการกับขยะมูลฝอย              
ณ แหล่งก าเนิด เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ต่างๆ โดย
มีหลักการในการจัดการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด  (Source 
reduction) เพ่ือให้มีปริมาณขยะที่จะต้องน าไปก าจัดหรือท าลายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้  และการ
คัดแยกขยะ (Waste separation) ซึ่งถือเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการขยะ
ในขั้นตอนต่อๆ ไปเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2) การเก็บรวบรวม 
 การเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับขยะซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ  อันได้แก่
บริเวณที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ตลาดสด ป้ายรถโดยสารประจ าทาง และสวนสาธารณะ ฯลฯ 
เพ่ือน ามารวบรวมไว้ยังจุดพักขยะก่อน แล้วจึงท าการขนถ่ายใส่รถเก็บขยะ เพ่ือที่จะขนส่งต่อไปยัง
สถานที่ฝังกลบส าหรับขยะที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก แต่หากเป็นขยะ       รีไซเคิลที่ได้
มีการคัดแยกไว้ในภาชนะรองรับขยะตามที่กล่าวมาแล้ว ขยะเหล่านี้ก็จะถูกรวบรวมและส่งไปแปรรูป
เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป การเก็บรวบรวมขยะเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่ง
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีการวาง
ระบบและแบบแผนในการเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือมิให้มีขยะ
ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆในปริมาณมากและนานเกินไป 
 
 3) การเก็บกัก 
 ขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับที่อยู่ตามแหล่งก าเนิดต่าง  ๆ แล้ว ก็จะถูก
ขนถ่ายโดยรถเก็บขนขยะเพ่ือน าไปก าจัดท าลายยังสถานที่ฝังกลบให้เร็วที่สุดเพ่ือป้องกันการ        เน่า
เหม็นของขยะ รวมทั้งเพ่ือให้มีขยะตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ให้น้อยที่สุดด้วย ดังนั้นขยะมูลฝอย
เหล่านี้จึงไม่จ าเป็นต้องมีการเก็บกัก ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อนน าไปก าจัดหรือท าลาย ยกเว้นในส่วนของ
ขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายต่าง ๆเท่านั้น จะต้องท าการเก็บกักให้มีจ านวนมากพอ ก่อนส่งไป
ก าจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 
 4) การขนส่ง 
 การน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ภายในชุมชนถ่ายไปยังสถานที่ฝัง
กลบซึ่งตั้งห่างออกไปไกลจากชุมชนหรืออาจเป็นการขนถ่ายขยะไปสู่ขบวนการแปรสภาพเพ่ือน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก ในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ฝังกลบนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังการ
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ด าเนินการรวบรวมขยะภายในชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว  โดยระยะเวลาที่ใช้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ระยะทางระหว่างชุมชนไปยังที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบ ซึ่งมีผลต่อจ านวนเที่ยวของการขนส่งขยะในแต่
ละวันด้วย 
 5) การแปรสภาพ 
 วิธีการที่จะท าให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนอยู่ในสภาพที่เกิดความสะดวกต่อการ 
เก็บขนไปก าจัดท าลายหรือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแปรสภาพขยะจะมี
อยู่ด้วยกัน 3 ประการดังนี้ คือ 1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการขยะโดยการอัดขยะให้เป็น
ฟ่อนหรือเป็นก้อนๆ ซึ่งจะช่วยลดพ้ืนที่ในการเก็บขนขยะและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังสถานที่ฝัง
กลบให้น้อยลง 2) เพ่ือน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก  3) เพ่ือน าผลผลิตที่เกิดจาก
กระบวนการแปรสภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อท าการแปรสภาพขยะด้วยการ
ย่อยสลายทางชีวภาพแล้วก็จะได้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการเพาะปลูก  หรือท าการย่อยสลาย
ขยะทางชีวภาพเพ่ือให้ได้ก๊าซมีเทนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในด้านต่างๆ  เช่น การหุงต้ม การปั่น
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น 
 6) การก าจัดหรือท าลาย 
 การก าจัดหรือท าลาย (disposal) ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
ซึ่งเมื่อมีการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตามท่ีได้กล่าวมาเป็นล าดับแล้ว ในปัจจุบันได้มีการด าเนินการ
ก าจัดหรือการท าลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 - การเทกองบนพ้ืน (open dumping) การเทกองบนพ้ืนเป็นวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ง่ายที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด กล่าวคือ ขยะที่เก็บรวบรวมจากชุมชนจะถูกขนส่งไปยังสถานที่ทิ้ง
ขยะซึ่งอาจมีสภาพเป็นที่ราบทั่วไปหรืออาจเป็นพ้ืนที่ที่เป็นหลุมบ่อก็ได้ ขยะที่ขนส่งมานั้นจะถูกเทลง
มากองบนพ้ืนดิน โดยมิได้ด าเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นก็จะกลายเป็นภูเขาขยะท่ี
สร้างปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน ฯลฯ และ
ท าให้เกิดน้ าเสียจากกองขยะซึ่งอาจปนเปื้อนลงแหล่งน้ าใกล้เคียงหรือน้ าใต้ดินได้ วิธีนี้จึงไม่ถือว่าเป็น
การก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะและควรต้องหลีกเลี่ยงจะด าเนินการ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการท าลาย
ทัศนียภาพของพ้ืนที่ และที่ส าคัญ คือ ท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณโดยรอบพ้ืนที่ทิ้งขยะดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม พบว่า ในปัจจุบันนี้ ท้องถิ่นหลายแห่งทั่ว
ประเทศยังมีการก าจัดขยะด้วยวิธีเทกองบนพ้ืนอยู่ เนื่องจากท้องถิ่นเหล่านั้นไม่มีสถานที่ทิ้งขยะเป็น
ของตนเองรวมทั้งยังขาดแคลนงบประมาณที่จะใช้ก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ได้นอกจากการน าขยะมาเทกองบนพ้ืนโดยไม่ได้จัดการใดๆ ดังกล่าวแล้ว ในบางครั้งพบว่ากองขยะที่
ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จะถูกเผาทิ้ง เรียกว่า “การเผาในที่โล่ง (open burning)” ซึ่งการกระท าดังกล่าวนี้ยิ่ง
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ท าให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะควันไฟและเศษขี้เถ้าจากการเผาขยะจะสร้าง
มลพิษทางอากาศ ซึ่งนับเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
 - การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
เป็นการน าวิธีการทางวิศวกรรมมาใช้ในการก าจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลกล่าวคือ ขยะที่
น ามาเททิ้งลงบนพ้ืนดินจะถูกเกลี่ยให้กระจายและบดทับให้แน่น จากนั้นท าการกลบทับด้วยดินและ
บดทับให้แน่นอีกรอบหนึ่ง เมื่อมีการน าขยะมาทิ้งเพ่ิมอีกก็จะเกลี่ยให้กระจายและบดทับด้วยดินเป็น
ชั้นๆ ไปเรื่อยๆ จนกว่าสถานที่ฝังกลบนั้นจะเต็มและไม่สามารถใช้ก าจัดขยะต่อไปได้  ก็จะท าการปิด
หลุมฝังกลบแห่งนั้นอย่างถาวรด้วยการถมดิน บดอัดให้แน่น และมีการปลูกพืชคลุมดินเพ่ือป้องกันการ
ถูกกัดเซาะหรือการไหลบ่า (runoff) ของน้ าฝน หลุมฝังกลบขยะด้วยวิธีนี้ในบางครั้งจะมีการใช้วัสดุปู
รองก้นหลุมเอาไว้ด้วยอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันการไหลซึมของน้ าชะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ภายในหลุมลงไปปนเปื้อนกับน้ าใต้ดินด้านล่าง  ซึ่งเป็นการช่วยท าให้เกิดความปลอดภัยต่อ
สภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น แต่ในกรณีดังกล่าวนี้ก็จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นไป
ด้วย และจากการส ารวจสถานที่ฝังกลบขยะด้วยวิธีการนี้ในท้องถิ่นทั่วประเทศพบว่ายังมีอยู่ไม่มากนัก 
ดังนั้น รัฐบาลจึงจ าเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณให้สามารถด าเนินการได้ ครอบคลุมในพ้ืนที่ต่างๆ ให้
เพ่ิมมากข้ึนส าหรับขั้นตอนการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
 - การฝังกลบโดยวิธีพิเศษ (secure landfill) การก าจัดขยะโดยวิธีพิเศษนี้ อาจเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “การฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill)” ซึ่งจะแตกต่างจากการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล คือ เป็นการฝังกลบเฉพาะขยะที่เป็นอันตราย (hazardous waste) เท่านั้น โดยขยะ
อันตรายดังกล่าวอาจมีแหล่งก าเนิดมาจากชุมชนส่วนหนึ่งและจากของเสียที่เกิดในภาคอุตสาหกรรม
อีกส่วนหนึ่งการด าเนินงานโดยวิธีนี้จึงต้องมีความเข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากขยะอันตราย
ที่น ามาฝังกลบนั้นหากมีการรั่วไหลออกสู่ภายนอกย่อมก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ โดยทั่วไปการฝังกลบประเภทนี้มักจะต้องท าการปูรองก้นหลุม
ด้วยวัสดุพิเศษที่มีอายุทนทานและไม่ฉีกขาดได้ง่ายเมื่อใช้งานเวลานานๆ ทัง้นี้ เพ่ือสามารถป้องกันการ
รั่วไหลของสารอันตรายนั่นเอง นอกจากนี้ขยะอันตรายที่น ามาฝังกลบก็จะต้องบรรจุไว้ในภาชนะที่
หนาแน่นและปิดสนิท และมีการจัดวางในหลุมอย่างเป็นระบบ ป้องกันมิให้มีการกระแทกในระหว่าง
การฝังกลบซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วไหลได้ ส าหรับสถานที่ฝังกลบโดยวิธีพิเศษ ยังมีจ านวนไม่
เพียงพอที่จะรองรับขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง และต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญมาด าเนินการ 
 - การเผาในเตาเผา (incineration) เป็นการน าขยะมูลฝอยมาเผาในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง
เพ่ือให้เกิดขบวนการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งลักษณะของเตาเผาอาจจะแตกต่างกันไปตาม
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องค์ประกอบของขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน กล่าวคือ ถ้าชุมชนใดมีขยะชนิดที่เผาไหม้ได้ง่ายและมี
ความชื้นต่ าเตาเผาที่ใช้ก็ไม่จ าเป็นต้องมีอุณหภูมิสูงมากนักก็เพียงพอต่อการเผาไหม้ขยะดังกล่าว  แต่
ถ้าชุมชนใดมีองค์ประกอบของขยะที่เผาไหม้ได้ยาก รวมทั้งมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นสูงเตาเผาที่ใช้ต้อง
ออกแบบให้มีเชื้อเพลิงชนิดที่ให้ความร้อนสูงมากๆ นอกจากนี้เตาเผาขยะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่สามารถควบคุมการเผาไหม้ อุณหภูมิ ควัน ไอเสีย ตลอดจนเศษผงหรือฝุ่น
ละอองที่ปนออกไปกับควันเสียด้วย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันมลพิษทางอากาศที่จะเกิดตามมา และ
ในส่วนของขี้เถ้าซึ่งเกิดจากขบวนการเผาไหม้ขยะที่อยู่ด้านล่างของเตาเผาก็จะต้องมีการน าเอาไป
ก าจัดหรือท าลายยังสถานที่ฝังกลบอีกต่อหนึ่งด้วยทั้งนี้ภายหลังจากการด าเนินการลดและการคัดแยก 
ณ แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวม การขนส่ง การเก็บกักแล้ว ในขั้นตอนการแปรสภาพ การน าไปใช้
ประโยชน์และการก าจัดหรือท าลายนั้นสามารถสรุปเป็นแผนภาพแยกตามประเภทของขยะได้ดังภาพ
ที่  2.6 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามลักษณะประเภทของขยะ 
ที่มาของภาพ ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (2556:13) 

 
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร  เน้นรูปแบบของการวางแผนอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การลดปริมาณท่ีต้องท าลายให้น้อยที่สุด น ามาใช้ประโยชน์ทั้งการใช้ซ้ าและ
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แปรรูปเพ่ือใช้ใหม่รวมทั้งก าจัดที่ได้ผลพลอยได้ (กรมควบคุมมลพิษ,2553อ้างถึงในธิดารัตน์ พุฒเอม
,2560) ดังนี้ 
 (1) การจัดการขยะระยะต้นทางหรือระดับครัวเรือน ได้แก่ 
  1. การลดปริมาณการผลิตมูลฝอยและรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมได้แก่  ลด
การใช้บรรจุภัณฑ์โดยใช้ชนิดเติมแทน เช่น ผงซักฟอก เป็นต้น 
  2. เลือกใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ลดการใช้วัสดุก าจัดยาก เช่นถุงพลาสติก 
และโฟมบรรจุอาหาร เป็นต้น 
  3. รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะประเภทรีไซเคิลโดยการใช้ซ้ าหรือน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น พลาสติกต่าง ๆ กระดาษ ขวดแก้ว เป็นต้น หรือสามารถน าไปขายได้ 
 (2) การจัดการขยะมูลฝอยระยะกลางทางและปลายทาง ได้แก่ 
  1. การจัดภาชนะรองรับให้เหมาะสม ได้แก่ ประเภทถุงหรือถังแยกประเภทขยะ มูล
ฝอยต่าง ๆที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน 
  2. จัดระบบบริการเก็บขยะมูลฝอยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง  โดย
แบ่งประเภทขยะมูลฝอยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามบริบทหรือพ้ืนที่ให้เหมาะสมและ แบ่งเวลาการ
เก็บโดยอาจจะจัดเก็บสัปดาห์ละครั้งหรือตามความเหมาะสม 
  3. จัดกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าให้ช่วยเก็บขยะรีไซเคิลในรูปของการรับซื้อ 
  4. จัดระบบตามแหล่งการเกิดขยะขนาดใหญ่ เช่น ตลาด โรงเรียนสถานที่ราชการ 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
  5. จัดกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรมหรือนักเรียนให้มีกิจกรรม โครงการน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ ยกตัวอย่าง โครงการขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ เช่น ต้นไม้ ไข่ จัดตั้งศูนย์รีไซเคิล หาก
พ้ืนที่ที่ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นปริมาณมาก ๆ อาจจะมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะ
มูลฝอยซึ่งสามารถจะรองรับจากชุมชนใกล้เคียงหรือรับซื้อจากประชาชนโดยตรง ระยะการขนส่ง หาก
ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัดโดยตรง  ส่วนระยะทางไกลและมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้างสถานีขนถ่ายเพ่ือถ่ายเทจากรถเก็บขนขยะ มูลฝอยลงสู่รถบรรทุก
ขนาดใหญ ่
 (3) การจัดการขยะมูลฝอยระยะการจัดการระบบก าจัด เนื่องจากว่าขยะมูลฝอยใช้ประโยชน์
ใหม่ได้จึงควรมีการจัดการท าลายให้น้อยที่สุด โดยควรเลือกระบบก าจัดแบบผสมผสานเนื่องจาก
ปัญหาขาดแคลนพ้ืนที่ จัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยและระบบก าจัดผสมผสานหลาย ๆ ระบบ
ในพ้ืนที่เดียวกนั ได้แก่ หมักท าปุ๋ย ฝังกลบและวิธีอ่ืน ๆ เป็นต้น 
แนวทางการจัดการขยะตามหลัก 3Rs มีดังนี้ (กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ออนไลน์, 2564) 
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 1. ใช้น้อย หรือลดการใช้ (Reduce) โดยลดปริมาณการใช้ลง ใช้เท่าที่จ าเป็นการ
เลือกใช้สินค้าที่อายุการใช้งานสูง รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้อย่ างฟุ่มเฟือยเพ่ือลดการสูญเปล่าและลด
ปริมาณขยะให้มากที่สุด เช่น ใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกในการจับจ่ายซื้อของ ใช้แก้ว
ส่วนตัวแทนการใช้แก้วครั้งเดียวแล้วทิ้ง ใช้ปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหารแทนการใช้กล่องโฟมซึ่งย่อยสลาย
ยาก และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) ดังภาพที่ 2.7 

 
 

\ 

 

ภาพที่ 2.7 ภาพแสดงการใช้น้อย หรือลดการใช้ (Reduce) 

(ที่มา: http://www.slowlife.company/ใช้-ถุงผ้า-ใส่อาหารสด/)             
(ที่มา: https://www.joom.com/th/products/ 1521621147164053434-204-1-709-
3406950198) 
 

   2. ใช้ซ้ า (Reuse) เป็นการน าของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ โดย
ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ เช่น น าถุงพลาสติกมาเป็นถุงขยะ การใช้กระดาษทั้ง 2 
หน้า น าเสื้อผ้าหรือของเล่นไปบริจาคให้ผู้อ่ืน น าไปขายสินค้ามือสอง รวมถึงการท าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
จากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ น ายางรถยนต์มาผลิตเก้าอ้ี น าขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นแจกันหรือท่ีใส่ของ
อเนกประสงค์ และน าเศษผ้ามาท าเปลนอน ดังภาพที่ 2.8 
 

 
 

ภาพที่ 2.8 ภาพแสดงการใช้ซ้ า (Reuse) 

(ที่มา: http://www.vkk-packaging.com/มาตรฐานขนาดของกระดาษ/)     

(ที่มา: https://www.sanook.com/campus/1370952/) 

http://otop.dss.go.th/index.php/en/qa-glossary/17-packaging
https://www.sanook.com/campus/1370952/


19 

 

  3. รีไซเคิล หรือแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) โดยน าขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑ์ 
หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การ
น ากระป๋องอะลูมิเนียมมาหลอมเป็นขาเทียม น ากล่องเครื่องดื่ม UHT มาแปรรูปเป็นกระเป๋า              
น ากระดาษมาแปรรูปเป็นกล่องทิชชู และการน าขวดพลาสติก (PET) มาแปรรูปเป็นเสื้อ ทั้งนี้       การ
รีไซเคิลนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

        
 
 

ภาพที่ 2.9 ภาพแสดงการรีไซเคิล หรือแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) 
(ที่มา: https://ccs2-onlinemarket.tecs4.com/index.php/gc.html)  
(ที่มา: https://www.isranews.org/isranews-pr-news/71388-used-osop/กระเป๋าสานจาก
กล่องนมพาสเจอร์ไรท์-detail.html)  
 

แนวคิดและหลักการการด าเนินงานด้าน 3R 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและหลักการการด าเนินงานด้าน 3R โดยศึกษาจาก กรมควบคุมมลพิษ
(2560)ได้กล่าวถึงแนวคิดและหลักการที่ส าคัญของยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการลด และน าของ
เสียมาใช้ประโยชน์ (Reduce Reuse Recycle: 3R) โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
เป็นระบบและครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การผลิต การจัดจ าหน่าย การบริโภค การน า
กลับมาใช้ใหม่ และการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้น ประกอบไปด้วยแนวคิดพ้ืนฐานตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืนหรือการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ที่เชื่อมโยงกับแนวนโยบายแห่ง
รัฐ และแผนระดับชาติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  
 เป็นหลักการที่ให้มีการส่งเสริมบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ทั้งปัจเจกบุคคล องค์กรเอกชนและ
ภาคธุรกิจ ให้เข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  (Public 
Private Partnership on Environment and Development) ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง

https://www.isranews.org/isranews-pr-news/71388-used-osop/กระเป๋าสานจากกล่องนมพาสเจอร์ไรท์-detail.html
https://www.isranews.org/isranews-pr-news/71388-used-osop/กระเป๋าสานจากกล่องนมพาสเจอร์ไรท์-detail.html
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ราชอาณาจักรไทยที่ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการคุ้มครอง  ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ด ารงชีพได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะได้ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต ในอดีตที่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นอ านาจหน้าที่โดยตรงของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปรากฏผลว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะป้องกันแก้ไขและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิให้น้อยลงและถูกท าลายลงไป
ได้ ซึ่งเดิมมักจะกล่าวอ้างเสมอว่าที่เป็นเช่นนี้มีสาเหตุมาจากจ านวนบุคลากรภาครัฐ และงบประมาณ
ที่มีไม่เพียงพอที่จะรองรับกับสถานการณ์และความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน  ที่จะ
ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่สะอาดปราศจากมลพิษ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทางฝ่ายภาครัฐเองก็ได้ด าเนินงานเพ่ือให้ประชาชนได้สิทธิใน
สิ่งแวดล้อมด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนบริหารในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ ดังนั้น การพิจารณาในประเด็นของการให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามยุทธศาสตร์การด าเนินงานลด คัดแยก และน าขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ใหม่นั้น จะพิจารณาตามความเหมาะสมในเนื้อหาสาระส าคัญของยุทธศาสตร์เพ่ือการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ  

2. ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ  
 เป็นแนวคิดในการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Production) ซึ่งประกอบด้วยการใช้วัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต และการด าเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวคิดที่พิจารณาว่าต้นทุน
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และต้นทุนจากการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาให้ถือว่า
เป็นต้นทุนของสินค้าหนึ่ง ๆ ด้วย จึงเป็นที่มาของแนวทางที่จะให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ 
(Producer Responsibility) ในการออกแบบและผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสียใน
กระบวนการผลิต จากการปรับเปลี่ยน การออกแบบและผลิตสินค้าใหม่ ๆ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนไป
ใช้วัสดุต่าง ๆ ที่สามารถน ากลับคืนไปใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัยเพ่ือเป็นการลดปริมาณ  ของเสียหรือ
แนวคิดในกรอบการผลิตที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
(Extended Producer Responsibility : EPR) เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความนิยมมากในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยแนวคิด EPR นี้ได้ถูกน ามาใช้ครั้งแรกเมื่อปี 
ค.ศ. 1990 ในรายงาน Swedish Ministry of Environment and Natural Resource (Lindhqvist 
and Lindgren, 1990) แนวคิด EPR นี้มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการตรวจจับสั่งการควบคุมจาก
ภาครัฐ (Shift from Command and Control) ด้วยรูปแบบของการใช้แนวคิดที่ครอบคลุมทั้งวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์(Life Cycle Thinking) Rossemet al., (2006) Lindhqvist (2000) ได้นิยามแนวคิด 
EPR ไว้ดังนี้ “หลักนโยบายในการส่งเสริมปรับปรุงระบบผลิตภัณฑ์ทั้งวงจรชีวิตเพ่ือสิ่งแวดล้อม  โดย
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การขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไปจนถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ  ในการชวยกันให้ความ
สนใจต่อการน ากลับคืน น ากลับมาใช้ใหม่และการทิ้งท าลายผลิตภัณฑ์” วัตถุประสงค์ของ EPR คือ
การส่งเสริมให้ผู้ผลิตลดมลพิษและทรัพยากรที่ต้องใช้ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เริ่มตั้งแต่การ
ผลิต การใช้งาน ไปจนถึงการเสื่อมสภาพด้วยการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใน
ขั้นตอนการผลิต หรือกล่าวได้ว่าผู้ผลิตต้องมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งความรับผิดชอบนี้รวมถึงผลกระทบต้นทางที่เกิดจากการเลือกวัสดุ
และขั้นตอนการผลิต และผลกระทบปลายทางที่เกิดจากการใช้งานและการก าจัดเมื่อหมดอายุการใช้
งาน  

3. การใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Sustainable Material Management: SMM)  
 เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการลดมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยการพิจารณาการใช้ทรัพยากรหรือวัสดุที่
น ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งต้องค านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่มาของวัสดุต่าง ๆ ทั้งที่ดิน น้ า คุณภาพดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งการน าวัสดุมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ จะท าให้เกิดของเสียและปล่อยมลพิษ ดังนั้นในการ
ลดมลพิษสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคของมนุษย์ โดย
การใช้ทรัพยากรให้น้อยลงและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยเน้นการน ารูปแบบของการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-design มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจ
ออกแบบให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น สามารถน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) ได้หลายครั้ง ตลอดจนการใช้
วัสดุที่สามารถน ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) แนวคิดใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือว่าเป็น
หลักการที่ส าคัญ ที่เน้นให้มีการใช้ทรัพยากรหรือวัสดุต่าง  ๆ ที่น ามาผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ไม่เหลือเป็นของเสียและน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จัดว่าเป็นวิธีการจัดการที่
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมีความคุ้มทุน ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยการใช้วิธีการผลิตที่สะอาด 
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-design การใช้ซ้ า (Reuse) การแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle)  

4. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมา มุ่งเน้นการบ าบัดมลพิษที่ปลายทางหรือปลายท่อ 
(End of Pipe) เป็นส่วนใหญ่ เช่น การบ าบัดน้ าเสีย มลพิษทางอากาศ และกากของเสียต่าง ๆ เป็น
ต้น โดยเข้าใจว่าการก าจัดและควบคุมปริมาณมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมนั้น  จะสามารถท าให้
สิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรมลงไปแล้วนั้น สามารถกลับฟ้ืนขึ้นมาได้ แต่เนื่องจากการบ าบัดมลพิษท่ีเกิดขึ้น
แล้วนั้นมีค่าใช้จ่ายในการบ าบัดสูงมาก เป็นภาระของผู้ประกอบกิจการโรงงานอยู่ตลอดเวลา และใน
มุมของของผู้ประกอบการเอง ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลก าไร ยิ่งไปกว่านั้นของเสียหรือ
มลพิษที่บ าบัดแล้วส่วนใหญ่เป็นเพียงการเปลี่ยนสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่ง เท่านั้น 
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จึงเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนั้น ยังไม่ใช่วิธีการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ในการลงทุน ดังนั้น การจัดการสิ่งแวดล้อมที่จะมีประสิทธิภาพและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได้ต้องมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม  
โดยมุ่งเน้นการจัดการที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองด้านไปพร้อมๆ กัน กล่าวคือก่อให้เกิดการ
พัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดลอม  โดยมีหลักการปองกันมลพิษ 
(Pollution Prevention) ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology: CT) มาประยุกต์
และผสมผสานกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมของภาคการผลิต มีการป้องกันหรือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอมควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมด้วย
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด เป็นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือให้
เกิดการใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยท าให้
เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย รวมถึงการเปลี่ยนวัตถุดิบ การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ จึง
เป็นการลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับมนุษย์ 
และลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบ าบัดหรือก าจัดของเสียจึงเกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางการค้าดังนั้นเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดจึงได้รับ
การยอมรับว่าเป็นเครื่องมือการจัดการในเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมในยุค
ปัจจุบัน 

5. มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 แนวคิดด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่น ามาประกอบการยกร่างยุทธศาสตร์ 3R 
เป็นแนวทางที่ใช้ส าหรับการป้องกันและควบคุมการน าของเสียเข้ามาในประเทศ  และอาจรวมถึงการ
ก าหนดนโยบายด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการแข่งขัน  ที่มีสมมุติฐาน
อยู่บนพ้ืนฐานของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
ของประชาชน เช่น การก าหนดมาตรการป้องกัน  ควบคุมสินค้าที่ ไม่ได้มาตรฐาน  สินค้าที่มี
องค์ประกอบของสารพิษสูง และสินค้าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมี
เครื่องมือในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับผลกระทบจากนโยบายด้านการค้าและ
สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้   
       แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัด
สะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 2564โดยแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะมุ่งเน้นการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน การ
จัดการขยะอันตรายชุมชน การผลักดันการด าเนินการรวมกลุ่ม Clusters ให้เกิดผลการปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และระบบสารสนเทศ 
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เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการจัดการขยะติดเชื้อ            
ในชุมชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กรอบแนวคิดการด าเนินการและการก าหนดเป้าหมาย  
 1. ก าหนดเป้าหมายโดยยึดจากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ    
(พ.ศ. 2559 – 2564)  
 2. วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ  แนวนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นต้น เพ่ือน ามาเป็นฐานคิดในการสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน  (Area – Base 
Problems)  
 3. ก าหนดกรอบการด าเนินงาน 3 ขั้นตอนในการวางแผนและก าหนดมาตรการ คือ ต้นทาง        
กลางทาง และปลายทาง  

 - ต้นทาง ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  
   - กลางทางเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  
  - ปลายทาง ขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 4. การน าหลัก 3 Rs: Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมา
ใช้ใหม่ และหลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาค
ประชาสังคมและภาคประชาชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหา  
 5. การน ากรอบนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมาใช้ในการก าหนดแนว
ทางการด าเนินการ  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. 
2564  
 1. ด้านการจัดการขยะต้นทาง  
  1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการ
ขยะมูลฝอย  
  1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมให้เครือข่าย 
“อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก” เข้าร่วมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี  
  1.3 หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 50 มีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง  
 2. ด้านการจัดการขยะกลางทาง  
  2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบ แยก
ประเภทในที่สาธารณะ และ/หรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง  
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  2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 95 มีการวางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย
แยกประเภทหรือ มีประกาศมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยแยกประเภทให้สอดคล้องกับพ้ืนที่  
  2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการขนขยะอันตรายชุมชนไปยังจุด
รวบรวม ขยะอันตรายของจังหวัด หรือมีการน าส่งไปให้บริษัทเอกชนน าไปก าจัด  
  2.4 หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 50 มีการติดตั้งถังขยะทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากาก
ผ้าตามมาตรการ การจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19)  
 3. ด้านการจัดการขยะปลายทาง  
  3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 85  
  3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)  
ร้อยละ 30 มีการขนขยะไปยังเจ้าภาพของกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)  
  3.3 ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 60 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
  3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 ไม่มีขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากาก
ผ้าตกค้างตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
 4. ด้านการบริหารจัดการ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 80 มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นราย
เดือน ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง 
 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม  
 
         2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ (knowledge)  
        โสภิตสุดา มงคลเกษม (2539,อ้างถึงในทศวร  อาภรณ์พงษ์,2559 น.26) กล่าวว่า ความรู้เป็น
ข้อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) เป็นข้อมูลที่มนุษย์ได้รับ และเก็บรวบรวมจากประสบการณ์
ต่าง ๆ การที่บุคคลยอมรับ หรือปฏิเสธ สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมีเหตุผล บุคคลควรจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับ
สิ่งนั้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจ นั่นก็คือ บุคคลจะต้องมีข้อเท็จจริง หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่สนับสนุน 
และให้ค าตอบข้อสงสัยที่บุคคลมีอยู่ มีการชี้แจงให้บุคคลเกิดความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง รวมทั้ง เกิดความตระหนักถึงความเชื่อ และค่านิยมต่าง ๆ ด้วย  
 ระดับของความรู้ สามารถแบ่งได้เป็น 6 ระดับ ได้แก่ รู้จ า เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์และประเมิน (Bloom et.al, 1956 อ้างถึงใน พรจิตร หารสุวรรณ, 2559 น.22-24)  
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 1. รู้จ า (Knowledge) ได้แก่ ความสามารถในการจ าได้ และระลึกได้ในเรื่องราวที่เคยเรียนรู้ 
เคยมีประสบการณ์มาก่อนได้ ประกอบด้วย  
  1.1 รู้จ าเฉพาะเรื่อง ได้แก ่รู้จ าข้อเท็จจริงเฉพาะ เช่น รู้จ าบุคคล สถานที่ เวลา เป็นต้น  
  1.2 รู้จ าวิถีทางและวิธีด าเนินการเฉพาะเรื่อง เป็นการจ าข้อมูลเกี่ยวกับ ระเบียบ 
แบบแผน ประเพณี แนวโน้มและล าดับเหตุการณ์ ก่อนหลัง แยกประเภท คัดเลือก จัด แบ่งสิ่งของ
เป็นหมวดหมู่ เกณฑ์ตัดสินเฉพาะเรื่อง รวมทั้งระลึกหรือจ าข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการ เทคนิค และ
กระบวนการของเรื่องราวต่าง ๆ ได ้ 
  1.3 รู้จ าเรื่องสากลและนามธรรม (Universals and Abstracts) ได้แก่ รู้จ าเกี่ยวกับ
หลักวิชา การขยายหาข้อสรุปทั่วไป กับรู้จ าเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง ที่เป็นหลักวิชาผสมกับการ
ขยายหลักวิชาเพ่ือใช้อธิบายปัญหาหรือปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนให้กระจ่ างชัดขึ้น และสามารถใช้
อธิบายความสัมพันธ์ของความคิดย่อย ๆ 
 2. เข้าใจ (Comprehension) ได้แก่ ความสามารถในการอธิบาย สื่อความหมายและขยาย
ความในเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยค าพูดหรือเขียน ประกอบด้วย การแปลความ การตีความ 
และการขยายความ  
 3. ประยุกต์ใช้ (Application) เป็นความสามารถที่ต้องท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวิธีการ 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือนามธรรมของเรื่องนั้น ๆ แล้วน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่าง
จากสถานการณ์เดิมได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง  
 4. วิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแตกเป็นชิ้นส่วนย่อย ๆ จัดเรียงล าดับของ
ส่วนย่อย ๆ นั้น ให้เห็นความส าคัญเห็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย  
  1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นการแตกสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ ให้เห็นองค์ประกอบและท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  
  2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการแยก แตกสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายให้เป็น
ส่วนย่อย ๆ ที่ประสาน หรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันของส่วนย่อย ๆ นั้น  
  3. การวิเคราะห์หลักการด าเนินการ เป็นการแตกสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายให้เห็น
ระบบด าเนินการ หรือจัดการที่รวบรวมส่วนย่อย ๆ เข้าด้วยกัน วิเคราะห์ถึงสัมพันธ์กันการจัดระเบียบ
และโครงสร้างของสิ่งต่าง ๆ  
 5. สังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการรวม ผสมผสาน ส่วนย่อย ๆ ให้เข้าเป็น
เรื่องเดียวกัน โดยการจัดเรียบเรียงหรือรวบรวมที่มีแบบแผนหรือโครงสร้างใหม่  ประกอบด้วยการ
สังเคราะห์ข้อความ การสังเคราะห์แผนงาน และการสังเคราะห์ความสัมพันธ์  
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 6.ประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ทั้งเนื้อหา
และวิธีการ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยกฎเกณฑ์และมาตรฐาน ซึ่งอาจสร้าง
ขึ้นใหม่หรือมีอยู่แล้ว การประเมินเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างความสามารถทางสติปัญญากับเจตคติ และ
ความสนใจ ประกอบด้วย  
  1.การประเมินตามเกณฑ์ภายใน เป็นการตัดสินคุณค่าสิ่งต่าง ๆ โดยพิจารณาหรือ
อ้างอิงจากลักษณะคุณสมบัติภายในของสิ่งนั้น ๆ เป็นหลัก  
  2. การประเมินตามเกณฑ์ภายนอก เป็นการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยพิจารณา
หรืออ้างอิงจากลักษณะ คุณสมบัติภายนอกของสิ่งนั้น ๆ เป็นหลัก การตัดสินให้คุณค่าใช้กฎเกณฑ์
ภายนอก 
 การวัดความรู้ นักวัดผลได้ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการก าหนดตัวเลขให้แก่ สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอาจจะเป็นเป็นวัตถุสิ่งของหรือคน เพ่ือชี้ให้เห็นความแตกต่างของคุณลักษณะของ สิ่งทีต้องการ
วัด การวัดความรู้เป็นการวัดผลทางอ้อม เนื่องจากไม่สามารถอาเครื่องมือไปทาบวัดโดยตรงได้ ซึ่งผล
ที่ได้จากการวัดมาจากกระบวนการทางสมองหรือการใช้ความคิด  ตั้งแต่รู้จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า โดยเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้จะมีหลายแบบ ได้แก่ แบบทดสอบ 
การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
 
 2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude)  
 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533,อ้างถึงในทศวร  อาภรณ์พงษ์,2559 น.26 )ได้กล่าวถึง ทัศนคติ
ว่าเป็นดัชนีชี้วัดว่า บุคคลนั้นคิด และรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุ หรือสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้  
ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการประเมินเพ่ือแสดงว่าชอบ 
หรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) 
ที่เป็นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป  
  องค์ประกอบของทัศนคติ   พรจิตร หารสุวรรณ (2559 น .26) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของทัศนคติประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้  
  1.ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive Component) แสดงถึงความรู้ (Knowledge) 
การรับรู้ (Perception) และความเชื่อ (Beliefs) ส่วนของความเข้าใจเป็นส่วนประกอบส่วนแรก ซึ่งก็
คือความรู้และการรับรู้ที่ได้รับ จากการประสมกับประสบการณ์โดยตรงต่อทัศนคติและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากหลายแหล่งข้อมูล ความรู้นี้และผลกระทบต่อการรับรู้จะกาหนดความเชื่อถือ (Beliefs) 
ซึ่งหมายถึง สภาพด้านจิตใจ ซึ่งสะท้อนความรู้เฉพาะอย่างของบุคคล และมีการประเมินเกี่ยวกับ
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ความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งก็คือการที่บุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งหนึ่ง คุณสมบัติของสิ่งหนึ่ง หรือ
พฤติกรรมเฉพาะอย่างจะนาไปสู่ผลลัพธ์เฉพาะอย่าง  
  2. ส่ วนของความรู้ สึ ก  (Affective Component) หมายถึ ง  ส่ วนของโม เดล
องค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการซึ่งสะท้อนถึงอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling) ของ
บุคคลที่มีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งประเมินทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการให้คะแนนความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจ ดีหรือเลว เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  
  3. ส่วนของพฤติกรรม  (Conative Component หรือ  Behavior หรือ  Doing) 
สะท้อนถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมของบุคคล ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อทัศนคติที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงความตั้งใจที่จะท า  
  คุณลักษณะของทัศนคติ  ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์( 2553,อ้างถึงใน พรจิตร       
หารสุวรรณ,2559 น.26-27) กล่าวว่าทัศนคติมีคุณลักษณะส าคัญดังนี้  
  1. ทัศนคติเกิดจากประสบการณ์ สิ่งเร้าต่าง ๆ รอบตัว  
  2. ทัศนคติเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่ ง เร้า  เป็นการ
เตรียมพร้อมภายในของจิตใจมากกว่าภายนอกจะสังเกตได้  
  3. ทัศนคติมีทิศทางของการประเมิน คือลักษณะความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้น ถ้า
มีความรู้สึกชอบ พอใจ เห็นด้วยคือเป็นทิศทางบวก ถ้ามีความรู้สึกไม่ชอบ ไม่พอใจเป็นทิศทางลบ  
  4. ทัศนคติมีความเข้ม คือปริมาณความมากน้อยของความรู้สึก เช่น ชอบมาก เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง  
  5. ทัศนคติมีความคงทน การมีทัศนคติต่อสิ่งใด การเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสิ่งนั้นก็
จะเกิดขึ้นได้ยาก 
  6. ทัศนคติมีทั้งพฤติกรรมภายในเป็นสภาวะจิตใจหากไม่แสดงออกจะรับรู้ได้ยาก 
และพฤติกรรมภายนอกจะแสดงออกเมื่อถูกกระตุ้น 
 
 2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม (Practice or Behavior)  
 สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533,อ้างถึงในทศวร  อาภรณ์พงษ์,2559 น.26 ) กล่าวว่า พฤติกรรม
เป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานมาจากความรู้ และทัศนคติของบุคคล การที่บุคคลมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากการมีความรู้ และทัศนคติที่แตกต่างกัน ความแตกต่างกันในการ
แปลความสารที่ตนเองได้รับ จึงก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกัน  อันมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของบุคคล 
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 องค์ประกอบของพฤติกรรม ประกอบด้วย 7 ประการ (Cronbach, 1963 อ้างถึงในพรจิตร  
หารสุวรรณ, 2559 น.29-31) ดังนี้  
  1. เป้าหมายหรือความมุ่งหมาย (Goal) คือ วัตถุประสงค์หรือความต้องการที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรม เช่น ความต้องการมีหน้าตาทางสังคม  
  2. ความพร้อม (Readiness) หมายถึง ระดับ วุฒิภาวะหรือความสามารถที่จ าเป็นใน
การท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ  
  3. สถานการณ์ (Situation) หมายถึง ลู่ทางหรือโอกาส หรือเหตุการณ์ที่เปิดโอกาส
ให้เลือกท ากิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการ 
  4. การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นการพิจารณาลู่ทางหรือสถานการณ์
เพ่ือเลือกหาวิธีที่คิดว่าสนองความต้องการเป็นที่พอใจมากท่ีสุด 
  5. การตอบสนอง (Response) คือ การด าเนินการท ากิจกรรมตามที่ตัดสินใจ
เลือกสรรแล้ว 
  6. ผลที่ตามมา (Consequence) คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท ากิจกรรมนั้น ซึ่ง
อาจได้ผลตรงกับที่คาดไว้ หรือตรงข้ามกับสิ่งที่คาดไว้ก็ได้ 
  7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อ
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการ จึงต้องกลับไปแปลความหมายใหม่ เพ่ือเลือกหาวิธีที่
จะตอบสนองความต้องการได้แต่ถ้าเห็นว่าเป้าประสงค์นั้นมันเกินความสามารถก็จะยอมละเลิกความ
ต้องการนั้น 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
  1. ปัจจัยพ้ืนฐานด้านชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยา เชื่อว่าอวัยวะทุก
ระบบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมโดยตรง โดยเริ่มจากมีสิ่งเร้ามาเร้าอวัยวะสัมผัส และส่งต่อไปยังเซลล์
ประสาท เส้นประสาท จากนั้นสมองและไขสันหลังจะท าหน้าที่รับรู้และสั่งการ จากนั้นกล้ามเนื้อและ
ต่อมไร้ท่อก็จะท าหน้าที่ตามการควบคุมสั่งการของระบบประสาทแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
ตอบสนอง โดยธรรมชาติการรับสัมผัสของมนุษย์ แบ่งการรู้สึกออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ การมองเห็น 
การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การรับสัมผัสทางผิวหนัง การรับรู้เกี่ยวกับการทรงตัว และการรับ
ความรู้สึกเก่ียวกับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ  
  2. ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านนี้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ส าคัญได้แก่  
    - การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ท าให้คนเราสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้ และยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้คนเราเข้าใจพฤติกรรมตนเองและคนอ่ืน  
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   - อารมณ์ หมายถึง สภาวะที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าจนกระทั่งบุคคล
เกิดความรู้สึกทางจิตใจและพฤติกรรม อารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบ จะแสดงพฤติกรรมที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น 
   - แรงจูงใจและความต้องการ เป็นแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอก มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอย่างมีจุดมุ่งหมาย เช่น เกรด เงิน อาหาร  
   - ความเชื่อ เป็นความนึกคิด ยึดถือ โดยที่คนนั้นรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม 
สามารถวัดได้จากค าพูดหรือการกระท าของคน ทุก ๆ ความเชื่อมีลักษณะเป็นความพร้อมที่จะ
ประพฤติและกระท า   
   - ทัศนคติ มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคนเรา กล่าวคือทัศนคติเป็นภาวะ
ความพร้อมในการกระท าหรือแสดงพฤติกรรม 
  3.ปัจจัยพื้นฐานด้านสังคมวิทยา 
   1. สังคมและวัฒนธรรม สามารถสรุปอิทธิพลต่อพฤติกรรม สังคม บุคคลที่มี
สังคมต่างกันย่อมมีพฤติกรรมต่างกัน โดยสังคมเริ่มแรกของมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมคือสังคม
ครอบครัวซึ่งบ่งชี้การประพฤติปฏิบัติ นอกจากสังคมครอบครัวยังมีสังคมในโรงเรียน สังคมในชุมชน 
สังคมในที่ท างาน ก็มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลเช่นกัน วัฒนธรรม การกระท าของมนุษย์ส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากสังคมวัฒนธรรมที่ตนเป็นสมาชิก มีกระบวนการถ่ายทอดทางแนวคิด ค่านิยม วัฒนธรรม 
ความเชื่อ จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง 
   2. การอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ชีวิต บุคคลที่ถูกอบรมเลี้ยงดูและ
ประสบการณ์ต่างกันจะมีพฤติกรรมต่างกัน 
  การประเมินพฤติกรรม วิธีการประเมินพฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ ่ๆ (Cone, 1978 อ้างถึงใน พรจิตร หารสุวรรณ, 2559 น.31-32) ดังนี้  
  1. วิธีการประเมินโดยตรง (Direct Methods of Assessment) มี 4 วิธี ดังนี้  
   1.1 การสังเกตพฤติกรรม (Observation) เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับมาก
ที่สุด และเป็นวิธีหลักที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรมสามารถด าเนินการได้ 2 
สภาพการณ์ คือ สภาพการณ์ที่เป็นธรรมชาติ และสภาพการณ์จัดขึ้นในคลินิก โดยทั้ง 2 สภาพการณ์
สิ่งที่ผู้สังเกตพึงระวังคือการเข้าไปเกี่ยวข้องในสภาพการณ์นั้น ผู้สังเกตต้องสังเกตโดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกต
รู้ตัว  
   1.2 การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง (Self-Monitoring) วิธีนี้เป็น
การให้ผู้กระท าพฤติกรรมเป็นผู้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง เช่น การปวดศีรษะ การคิดฆ่าตัว
ตาย การประเมินพฤติกรรมด้วยวิธีนี้ อาจมีปัญหาในเรื่องความแม่นยาในการสังเกตและการบันทึกได้ 
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เนื่องจากพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่ทันระวังตัว จากความเคยชินหรือกระท าจนเป็นนิสัย หรือ
อาจมาจากความล าเอียงของผู้สังเกตเอง 
   1.3 การวัดผลที่เกิดขึ้น (Measurement of Product) เป็นวิธีการประเมิน
ที่ง่ายและสะดวกมากที่สุด เนื่องจากไม่ต้องฝึกผู้สังเกตหรือผู้รวบรวมข้อมูลเป็นกรณีพิเศษ เป็นเพียง
การน าผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าพฤติกรรมของบุคคลบันทึกรวบรวมเท่านั้น เช่น การรวบรวมข้อมูล
จาก ผลการสอบ การดูว่าคนไข้โรคจิตสูบบุหรี่มากน้อยเพียงใดก็สังเกตได้จากจานวนก้นบุหรี่ในที่ทิ้ง
บุหรี่ในแต่ละวัน  
   1.4 การวัดสรีระ (Physiological Measures) การวัดวิธีนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงสรีระของบุคคล เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งเร้าต่าง ๆ ปัจจุบันมีการน ามาใช้ในด้าน
การประเมินพฤติกรรมและการบ าบัดพฤติกรรมไปพร้อม ๆ กัน การวัดทางสรีระที่นิยมใช้กันมากใน
การประเมินพฤติกรรม ได้แก่ การวัดระบบการทางานของหัวใจและหลอดเลือด เช่น การเต้นของ
หัวใจ การเต้นของชีพจร ความดันโลหิต เป็นต้น ซึ่งมักจะน าเข้าไปโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
ของบุคคล  
  2. วิธีการประเมินทางอ้อม (Indirect Methods of Assessment) เป็นวิธีที่นิยม
มากที่สุด แต่ก็จัดว่าเป็นวิธีที่มีปัญหามากที่สุดเช่นกัน เนื่องจากข้อมูลที่ได้ไม่มีความหมายในตัวของ 
มันเอง ซึ่งต้องผ่านการตีความ อาจตีความถูกหรือผิดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความตรง (Validity) และความ
เที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้เป็นหลัก วิธีการประเมินทางอ้อมที่นิยมใช้กันมากที่สุด 3 วิธี 
ดังนี้  
   2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เพ่ือประเมินพฤติกรรมนั้นจะ 
เน้นถึงพฤติกรรมที่บุคคลกระท า สถานการณ์ที่บุคคลกระท าและสนองตอบของบุคคลอ่ืน  ๆ ใน
สภาพการณ์นั้นต่อการกระท าของบุคคลนั้น ค าถามจึงมักจะถามถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขน า  
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่บุคคลจะกระท าพฤติกรรม  และผลกรรมที่ตามมาหลังจากที่บุคคล
กระท าพฤติกรรมแล้ว ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ มักจะขึ้นต้นด้วยค าว่า อะไร และเมื่อใด มากกว่า
ค าว่า ท าไม การสัมภาษณ์มีข้อดี คือ ได้ข้อมูลในเชิงลึก เข้าใจถึงความรู้สึก และความคิดของผู้ถูก
สัมภาษณ์ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เพ่ิมเติม แต่มีข้อจ ากัดคือความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ในอดีต ผู้ถูกสัมภาษณ์อาจจ าไม่ได้ หรืออาจตอบเพ่ือให้ตนดูดี  
   2.2 การรวบรวมข้อมูลจากบุคคลอื่น (Information from Other people) 
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบุคคลอ่ืนที่เป็นบุคคลที่จัดว่าส าคัญต่อบุคคลที่ถูกประเมินพฤติกรรม ได้แก่ 
ผู้ปกครอง เพ่ือน สามี/ ภรรยา หรือผู้ร่วมงาน ซึ่งการรวบรวมข้อมูลมักใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นหลัก 
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ข้อพึงระวังในการรวบรวมข้อมูลจากบุคคลอ่ืน คือความล าเอียงของผู้ให้ข้อมูล ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงควร
ใช้ประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ด้วยในการประเมินพฤติกรรม 
   2.3 การรายงานตนเอง (Self Report) เป็นการที่บุคคลบอกว่าเขาสนใจ
อะไร มีเจตคติเช่นใด มีบุคลิกภาพอย่างไร ตลอดจนมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรวิธีนี้ส่วนใหญ่มักใช้การ
ทดสอบทางจิตวิทยา แบบสอบถาม หรือจดบันทึกประจ าวัน ข้อดีของการรายงานตน ประหยัด 
ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่ต้องประเมินใช้ร่วมกับการประเมินแบบโดยตรงได้ แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องของ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพราะอาจเกิดจากการบิดเบือนข้อมูลของผู้ตอบ และความคาดหวังของ
ผู้ตอบแบบรายงานตนเอง 
 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร 
 
        2.3.1 ความหมายของข่าวสาร 
 สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2545, อ้างถึงใน กุหลาบ แก้วมณี,2558 น.17) กล่าวถึง“ข้อมูลข่าวสาร” 
คือ สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท า
ได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม 
ฯลฯ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท า ให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ ข้อมูลข่าวสารจึงเน้นที่การสื่อความหมายได้เป็น
หลัก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น ข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์ เสียง แสงประจุแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้า
มนุษย์สามารถใช้เป็นสื่อความหมายได้ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารทั้ งหมด   กล่าวโดยสรุป ข่าวสาร 
หมายถึง การน า ข้อมูลที่สังเกตและบันทึกไว้มาท าการจัดการข้อมูลประมวลผล และแปลความหมาย 
แล้วเลือกน าเสนอขึ้นเป็นสารสนเทศหรือข้อความเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการตัดสินใจปฏิบัติการต่าง ๆ 
 
       2.3.2 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร     
 ปรมะ สตะเวทิน (2544,อ้างถึงใน กุหลาบ แก้วมณี,2558 น.17) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์
ของการสื่อสารที่แสดงถึงความต้องการของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร วัตถุประสงค์หลัก ๆ ของผู้ส่งสารในการสื่อสาร ได้แก่ 
 1. เพ่ือแจ้งให้ทราบ (Inform) หมายความว่า ในการท าการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารมีความต้องการ
ที่จะบอกแจ้งหรือชี้แจงข่าวสารเรื่องราว เหตุการณ์ ข้อมูล หรือสิ่งอ่ืนใดให้ผู้รับสารได้รับทราบหรือ
เกิดความเข้าใจ 
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 2. เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา  (Teach or education) หมายความว่า ผู้ส่งสารมีความ
ต้องการที่จะสอนวิชาความรู้หรือเรื่องราวที่มีมีลักษณะเป็นวิชาการ เพ่ือให้ผู้รับสารได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน   จากเดิม 
 3. เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (Please or entertain) หมายความว่าในการ
สื่อสารนั้นผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะท า ให้ผู้รับสารเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจจากสารที่ตนส่งออกไป 
ไม่ว่าจะในรูปของการพูด การเขียนหรือการแสดงกิริยาท่าทาง 
 4. เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or persuade) หมายความว่า ผู้ส่งสารได้เสนอแนะสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสาร และมีความต้องการชักจูงใจให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตามหรือยอมรับปฏิบัติ
ตามการเสนอแนะของตน 
วัตถุประสงค์ของผู้รับสาร ในส่วนของผู้รับสารเอง เมื่อผู้รับสารได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการสื่อสาร
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ผู้รับสารก็มีวัตถุประสงค์หรือความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
จากการสื่อสารนั้น ๆ กล่าวโดยสรุปวัตถุประสงค์หลัก ๆ ของผู้รับสารในการท าการสื่อสาร ได้แก่ 
 1. เพ่ือทราบ (Understand) หมายความว่า ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการสื่อสารนั้น ผู้รับ
สารมีความต้องการที่จะทราบเรื่องราวข่าวสาร เหตุการณ์ ข้อมูล หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีผู้แจ้งหรือรายงาน
หรือชี้แจง หากข่าวสารที่ได้รับนั้นเป็นของใหม่ก็ท า ให้ผู้รับสารได้ข่าวสารเพ่ิมเติม หากข่าวสารที่ได้รับ
ทราบนั้นเป็นสิ่งที่ตนได้เคยทราบมาก่อน ก็เป็นการยืนยันความถูกต้องของข่าวสารที่ตนมีอยู่ให้เกิด
ความมั่นใจยิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากข่าวสารที่ได้มาใหม่ขัดแย้งกับข่าวสาร ที่ตนมีอยู่เดิม ผู้รับสาร
ก็จะได้ใคร่ครวญว่าข่าวสารใดมีความน่าเชื่อถือหรือมีความถูกต้องมากกว่ากัน 
 2. เพ่ือเรียนรู้ (Learn) หมายความถึง การแสวงหาความรู้ของผู้รับสารจากการสื่อสาร 
ลักษณะของสารในกรณีนี้ มักจะเป็นสารที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาความรู้และวิชาการเป็นการหา
ความรู้เพิ่มเติม และเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาสาระในการสอนของผู้ส่งสาร 
 3. เพ่ือหาความพอใจ (Enjoy) โดยปกติคนเรานั้นนอกจากต้องการจะทราบข่าวคราว 
เหตุการณ์ และศึกษาหาความรู้แล้ว เรายังต้องการความบันเทิง ต้องการการพักผ่อนหย่อนใจด้วย 
ดังนั้นในบางโอกาสในบางสถานการณ์คนเราในฐานะผู้รับสารจึงมีความต้องการที่จะแสวงหาสิ่งที่
สามารถสร้างความขบขัน บันเทิงและความสบายใจให้แก่ตนเองด้วย 
 4. เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ (Dispose or decide) ในการด า เนินชีวิตประจ าวันของคนเรา
นั้น สิ่งหนึ่งที่เราต้องกระท า อยู่เสมอก็คือการตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในการตัดสินใจ
ของเรานั้น มักจะได้รับการเสนอแนะหรือชักจูงใจให้กระท า อย่างนั้นอย่างนี้ จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ
ทางเลือกในการตัดสินใจของเราขึ้นอยู่ที่ว่าข้อเสนอแนะนั้น ๆ มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปได้เพียงใด 
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รวมทั้งอาศัยจากข่าวสาร ข้อมูลความรู้ และความเชื่อที่เราสั่งสมมาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของ
เรา 
 กล่าวโดยสรุป วัตถุประสงค์ของผู้รับสาร หมายถึง การส่งสารของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
เพ่ือที่จะ แจ้งให้ทราบ เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง เพ่ือเสนอ
หรือ ชักจูงใจ และส าหรับวัตถุประสงค์ของผู้รับสารก็เพ่ือทราบ เพ่ือเรียนรู้ เพ่ือหาความพอใจเพ่ือ
กระท า หรือตัดสินใจ เพ่ือที่จะท า ให้ทั้งสองฝ่ายที่ความเข้าใจต่อสารที่ได้ส่งไปหรือเข้าใจต่อสารที่
ได้รับรู้มา 
 
2.3.3 องค์ประกอบที่เป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพของการสื่อสาร 
 สุกัญญา บุรณเดชาชัย (2551,อ้างถึงใน กุหลาบ แก้วมณี,2558 น.19) กล่าวว่าในการสื่อสาร
จะมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยผู้ส่งสาร สาร 
สื่อ และผู้รับสาร ในแต่ละองค์ประกอบนี้มีปัจจัยต่าง  ๆ ที่จะเพ่ิมหรือลดประสิทธิภาพของ
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบอันน าไปสู่การเพ่ิมหรือลดประสิทธิภาพของการสื่อสาร (Berlo, 
1960, p. 40) ดังนี้ 
 1. ผู้ส่งสาร (Source) สิ่งที่มีผลต่อการเพ่ิมหรือลดประสิทธิผลของการส่งสารของผู้สื่อสาร
ได้แก่ 
  - ทักษะในการสื่อสาร  (Communication skill) หมายถึง  ความช านาญหรือ
ความสามารถต่าง ๆ ที่จะท า การถ่ายทอดข่าวสารนั้น ๆ ไปยังผู้รับสารให้ผู้รับสามารถเข้าใจได้ง่าย
และดีท่ีสุด ทักษะในการสื่อสารหรือความสามารถในการสื่อสารนี้ ได้แก่ ความสามารถในการพูด การ
เขียน การฟัง การตีความ 
  - ทัศนคติ (Attitudes) ในที่นี้หมายถึง ทัศนคติของผู้ส่งสารที่มีต่อตนเองต่อเรื่องที่
ท า การสื่อสารและทัศนคติต่อผู้รับสาร 
  - ความรู้ (Knowledge) การสื่อสารจะมีประสิทธิผลมาก ถ้าผู้ส่งสารมีทั้งความรู้ใน
เรื่องที่จะสื่อสาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความน่าเชื่อถือที่ส าคัญที่ผู้รับสารมีต่อผู้ส่งสารซึ่งได้แก่  
ความรอบรู้ที่เก่ียวกับงานของตน (Hovland, Irving, & Harold, 1968, pp. 19-53) และความสามารถ
ในวิธีการสื่อสารเป็นอย่างดี ซึ่งจะท า ให้เขาเกิดความเชื่อมั่น มีก าลังใจ มีความกล้าที่จะแสดงออก 
นอกจากนี้ จะต้องมีความเข้าใจลักษณะสังคมและวัฒนธรรม เพราะคนเรามีสังคมและวัฒนธรรม
แตกต่างกันออกไป จะมีการสื่อสารและตีความหมายต่าง ๆ แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่ง
หรือระดับท่ีอยู่ในสังคม 
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 2. ผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งเป็นบุคคลในเป้าหมายของการสื่อสาร ก็ย่อมจะต้องมีความช านาญใน
การสื่อสารเช่นกัน เช่น ความสามารถในการฟัง อ่าน การคิด การตีความ หรือพูดรวม ๆ ว่าความสามารถ
ในการรับรู้หรือรับการถ่ายทอดมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อเรื่องที่รับ ต่อผู้ส่งสารมีความรู้พอสมควรใน
เรื่องนั้น ๆ รวมทั้งลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งต่าง ๆเหล่านี้มีผลต่อการตีความในเนื้อหาสาระ
ที่ผู้ส่งสารส่งมา ดังนั้น ผู้ส่งสารจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าใคร คือผู้รับสารมีความสามารถในการรับรู้ดีแค่
ไหน มีทัศนคติอย่างไร มีพ้ืนฐานความรู้ในเรื่องที่สื่อสารเพียงใด ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมเป็น
อย่างไร เพ่ือที่จะได้เลือกสื่อหรือวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมจะได้เข้าใจได้ดีที่สุด 
 3. สาร (Message) สารที่ผู้ส่งสารส่งออกไปเพ่ือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ
ข่าวสาร และวัตถุประสงค์ของตนจะต้องอาศัยรหัส (Code) เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเช่น ภาษา 
ดนตรี การวาดภาพ เป็นต้น ซึ่ง ผู้ส่งสารแต่ละคนจะต้องสร้างความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ 
เหล่านี้ในสื่อความหมายที่ดี โดยจัดให้สอดคล้องกับสาระเรื่องราวของสารให้เหมาะสมก็จะเป็นเนื้อหา
ของเรื่องที่สื่อสาร และเรียบเรียงจัดการกับสารนั้นด้วยวิธีการต่าง ๆ ของแต่ละคน 
 4. สื่อ (Channel) คือ สิ่งที่ขนส่งสารหรือพาหนะของสาร (Berlo, 1960, p. 31) ประสิทธิภาพ
ของสื่อย่อมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการสื่อสาร เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่น ๆสื่อแต่ละสื่อย่อมมี
ความสามารถและคุณลักษณะต่าง ๆ กัน วิทยุท าให้ผู้รับสารได้โดยการได้ยินโทรทัศน์ท าให้ผู้รับสารได้ทั้ง
การเห็นและการได้ยิน หนังสือพิมพ์ท าให้ผู้อ่านรับสารได้โดยการเห็น หากผู้รับสารเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
กับสถานการณ์การสื่อสาร ประสิทธิผลของการสื่อสารก็จะมีมาก ผู้ส่งสารจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ผู้รับสาร อย่างไรก็ตามผู้รับสารจะรับสื่อได้ดีที่สุดเมื่อผู้ส่งสารใช้สื่อหลาย ๆ อย่าง 
 กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบที่เป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพของการสื่อสารประกอบด้วย ผู้ส่ง
สาร ผู้รับสาร สาร สื่อ โดยในแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีความสมบูรณ์ เช่นผู้ส่งสารมีทักษะในการ
สื่อสารที่ดี มีความรู้ในเรื่องที่จะสื่อสารเป็นอย่างดี ผู้รับสารเองก็มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร
เช่น ความสามารถในการฟัง อ่าน คิด แปลความหมาย ส่วนสารเองก็ให้มีความเหมาะสมกับผู้รับสาร
เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และสุดท้ายคือสื่อที่เป็นสิ่งน าสารไปหาผู้รับสาร หากใช้สื่อที่เหมาะสม
ประสิทธิภาพการสื่อสารก็จะมีมากไปด้วยเช่นกัน 
 

2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 
 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง (2552, อ้างถึงในวลีรัตน์ บ าเพ็ญบุญ,2560 น.22) ให้ความหมายว่า 
การมีส่วนร่วมนั้นก่อให้เกิดการรวมตัวที่สามารถจะกระท าการตัดสินใจใช้ทรัพยากร  และมีความ
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รับผิดชอบในกิจกรรมที่จะกระท าในกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ร่วมในการคิดริเริ่ม การตัดสินใจ 
ร่วมลงมือปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องราวต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและน ามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ การมีส่วน
ร่วมเป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องราวของความต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง  
จนเกิดความคิดริเริ่มเพ่ือการปฏิบัติการนั้นๆ เหตุผลเบื้องแรกที่คนเรามารวมตัวกันได้ จะต้องมีการ
ตระหนักว่าการกระท าทั้งหมดที่ท าโดยกลุ่มหรือโดยนามของกลุ่มนั้นกระท าผ่านกลุ่มซึ่งเป็นเสมือน
ตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ ส าหรับทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2553, อ้างถึงในวลีรัตน์ บ าเพ็ญ
บุญ, 2560 น.22) ได้ขยายความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของคนใน
การจัดการควบคุมการใช้ การกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีพ
ทางเศรษฐกิจ และสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรี แสดงออกในการตัดสินใจก าหนดชีวิตของ
ตนเอง เพ่ิมความสามารถในการควบคุมทรัพยากร ทั้งนี้ต้องเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายได้ริเริ่มขึ้นมาเอง มิใช่
พฤติกรรมที่ถูกก าหนดขึ้นมาหรือชี้น าโดยฝ่ายรัฐบาล ในกิจกรรมซึ่งมุ่งสู่การพัฒนาตามนโยบายของ
ภาครัฐ การจะเกิดพลัง ความสามารถของกลุ่มที่ผนึกก าลังในการพัฒนา ท าให้มีความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของงานพัฒนา และเป็นเจ้าของผลิตผลของการพัฒนานั้น นอกจากนั้น นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ 
(2553,อ้างถึงในวลีรัตน์ บ าเพ็ญบุญ,2560 น.22)  ยังกล่าวเพ่ิมเติมว่าการมีส่วนร่วมมีความเกี่ยวข้อง
ทางด้านจิตใจ และอารมณ์ (Mental and Emotional Involvement) ซึ่งผลดังกล่าวเป็นเหตุเร้าให้
กระท า (contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับ
เป้าหมายดังกล่าวด้วย เป็นองค์ประกอบส าคัญเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการวางแผนและการ
ด าเนินการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมคือ การที่ทุกฝ่ายได้เข้าไปจัดการ
ควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินการทางเศรษฐกิจ  และ
สังคม ร่วมกันคิดค้นหาสาเหตุของปัญหาและมีความเห็นพ้องต้องกันในการที่จะด าเนินการแก้ไข
ปัญหาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายที่วางไว้ เป็นการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจ เข้าร่วมกับ
กระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนร่วมรับผลประโยชน์ และมีจุดส าคัญที่จะให้การมีส่วนร่วมเป็นการ
ปฏิบัติอย่างแข็งขัน มีอ านาจในการตัดสินใจ (Share Decision Making) เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
(Policy Formulation) ก าหนดเป้าหมายแผนงาน (Participating on Formulating Objective and 
Plan) ร่วมด าเนินการในกระบวนการจัดการ (Participating on Management) ร่วมรับผิดชอบใน
เรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงทุกคนเพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ก่อให้เกิด
สิ่งต่างๆ ร่วมกันนั่นเองจากท่ีกล่าวมา การมีส่วนร่วมมีความหมายเป็น 2 นัย ด้วยกันคือ 
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 1. ความหมายอย่างกว้าง หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
ของประเทศ การบริหารโดยผ่านกระบวนการหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น และการ
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วย 
 2. ความหมายอย่างแคบ คือ การที่ประชาชนเข้าไปช่วยสนับสนุนงานซึ่งเป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยกระท าการภายในกรอบของกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ 
ดังนั้นการมีส่วนร่วมคือการเห็นพ้องต้องกันในนโยบายที่ได้วางไว้และร่วมมือกันทุกฝ่ายเพ่ือแก้ไข
ปัญหา ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆที่มีผลกระทบต่อทุกคนเพ่ือ
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
 พฤติกรรมการเข้ามามีส่วนร่วม เป็นปรากฏการณ์ท่ีสลับซับซ้อน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่
มีน้ าหนักความส าคัญ มากน้อยต่างกัน ซึ่ง Mcclosky (2008, อ้างถึงในวลีรัตน์ บ าเพ็ญบุญ,2560 
น.24) ได้อธิบายไว้ดังนี้คือ 
 1. ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคม เช่น ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ เพศ 
ระยะเวลาที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงชนชั้นทางสังคม สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมด้วยความสมัครใจของทุกคน 
 2. ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ของการเข้ามามีส่วนร่วม ที่ขึ้นอยู่กับว่ามีการให้ผลประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนอย่างไรบ้าง ที่สามารถตอบสนองความต้องการ เช่น การมีอ านาจ การแข่งขันความส าเร็จ 
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น สถานภาพที่สูงขึ้น การยอมรับจากสังคม เป็นต้น 
 3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น นโยบายของแต่ละรัฐบาล มักมีความแตกต่าง ในด้าน
ความต้องการที่มีบทบาทมากหรือน้อย ไม่เท่ากัน 
การที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม เช่นระดับการศึกษา,อาชีพ,รายได้,เพศ,เชื้อชาติ,ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ปัจจัย
ทางด้านจิตวิทยา เช่นการเข้ามามีส่วนร่วมนั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้หรือไม่ เช่นการมี
อ านาจ ความส าเร็จ การยอมรับจากสังคม และสุดท้ายปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นนโยบายของ
รัฐบาล เป็นต้น 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 เกียรติกุล ถวิล (2558:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ 
3R (Reduce, Reuse, Recycle) ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
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ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ 3R ของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม        
การจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ 3R ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการขยะ ในรูปแบบ  
3R ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่าใน
ภาพรวม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ  3R ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลางทุกประเด็นสามารถเรียงอันดับได้ ดังนี้ ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ 
ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ  
3R (Reduce, Reuse, Recycle) ของประชาชนในเขตเทศบาล เมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี พบว่าปัจจัยด้านระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ รายได้ในครัวเรือนต่อ
เดือน และการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการขยะ มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว และช่องทางในการรับข่าวสาร พบว่า มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 นัฐภัสสร ทองไทย (2558:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว                    มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนและเพ่ือ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังทอง  
อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่าโดยภาพรวม
ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับปฏิบัติบางครั้ง  เมื่อจ าแนกตาม
รายด้านพบว่า ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ ให้ความส าคัญเป็นอันดับที่ 1 ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
ให้ความส าคัญเป็นอันดับที่ 2 ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอยให้ความส าคัญเป็นอันดับที่ 3 และผล
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ในครัวเรือน
ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมพงษ์ แก้วประยูร (2558:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา มี
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วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปรียบเทียบ ความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติ กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน กลุ่ม
ตัวอย่างคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผล
การศึกษาพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มี
ความรู้ในการจัดการขยะ มูลฝอยในครัวเรือน อยู่ในระดับสูง มีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง และมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับ
มาก โดยประชาชนที่มีท่ีอยู่อาศัย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความรู้
ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแตกต่างกัน ประชาชนที่มีท่ีอยู่อาศัย  เพศและอาชีพแตกต่างกัน
มีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแตกต่างกันและประชาชนที่มีที่อยู่อาศัย เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าความรู้และทัศคติในการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของประชาชน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับปานกลาง 
 ทศวร อาภรณ์พงษ์ ( 2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ศึกษาสภาพ
ปัญหาและการจัดการขยะตามหลัก 3R คือ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ า (Reuse) การใช้ทรัพยากรที่
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะในเขต
เทศบาลเมืองนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก 
ด้วยค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.39 – 3.57 ในภาพรวมของกลุ่มประชากรพบว่า ปัจจัยด้านอายุ ด้านอาชีพ  
ด้านระดับการศึกษา ด้านระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการ
จัดการขยะแบบ 3R ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผล
การศึกษาที่ได ้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดการขยะในชุมชน 
 พรจิตร ภารสุวรรณ (2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความรู้  ทัศนคติในการจัดการ           
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะพาน อ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ  กับการปฏิบัติ
ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตามแนวคิด  3Rs (Reduce, Reuse และ Recycle) ของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองตะพาน  อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบว่า 
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ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.2 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตามแนวคิด 3Rs 
ในระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 10.5 คะแนน (SD = 2.53 คะแนน) ประชาชนมีทัศนคติและการปฏิบัติใน
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตามแนวคิด 3Rs ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70.0 โดยทัศนคติมี
คะแนนเฉลี่ย 74.5 คะแนน (SD = 7.94 คะแนน) และการปฏิบัติมีคะแนนเฉลี่ย 36.65 คะแนน (SD 
= 7.74 คะแนน) ผลการวิเคราะห์ความความสัมพันธ์ พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติใน
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตามแนวคิด 3Rs อย่างมีนัยส าคัญ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
0.205 (p-value = 0.01) ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้  และ
ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวคิด 3Rs ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 ธิดารัตน์ พุฒเอม (2560:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการจัดการขยะครัวเรือนบ้าน
ห้วยหมากหนุน ต าบลท่าผาปุ้ม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมในการจัดการขยะครัวเรือนของประชาชนบ้านห้วยหมากหนุน ต าบลท่าผาปุ้ม อ าเภอแม่ลา
น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพในครัวเรือน ขนาดจ านวน
สมาชิกในครัวเรือน รายได้รวมของครัวเรือน ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและนโยบายการจัดการขยะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่าความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับน้อยที่สุด ทัศนคติในการจัดการขยะในครัวเรือนอยู่ในระดับที่เห็น
ด้วยและพฤติกรรมในการจัดการขยะในครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมในการจัดการขยะในครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์กัน 
ยกเว้นปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กันกับสถานภาพในครัวเรือนระดับปานกลาง 
 นฤมล  ด่านตระกูล (2560:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนและเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้และระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน
เขตต าบลขนงพระ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมอยู่ในระดับไม่ปฏิบัติเลยเมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้าน
การคัดแยกขยะมูลฝอย และด้านการลดขยะมูลฝอย ตามล าดับ ส่วนผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล ขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ส่วนประชาชนที่มีรายได้ และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขนงพระต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย  ไม่แตกต่างกัน 
 วลีรัตน์ บ าเพ็ญบุญ (2560:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา           
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  ต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ความรู้ อยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 47.20 มีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.20 การยอมรับทาง
สังคมในการจัดการมูลฝอยของประชาชนอยู่ในระดับมากร้อยละ 49.50 และส่วนใหญ่มีระดับข้อมูล
การยอมรับทางสังคมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนอยู่ในระดับน้อย  ร้อยละ 42.00 
ความสัมพันธ์ปัจจัยสนับสนุน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชน 
 ฐิติชญาน์ บุญคงทน (2561:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการ
จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการขยะ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตลิ่งชัน อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยชีวสังคม มีเพียงสมาชิก
ในครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการขยะอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ปัจจัยน าด้านความรู้ ความเข้าใจในเรื่องขยะการก าจัด และด้านการมี
ส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการขยะ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของครัวเรือนใน
การจัดการขยะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ปัจจัยเอ้ือด้านนโยบายในการก าจัดขยะ และ
ความสะดวกในการก าจัด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการขยะ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ปัจจัยเสริมด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารในการจัดการขยะ แรง
สนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครัวเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการขยะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 นภัส น้ าใจตรง (2562:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอย,เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะ
มูลฝอย ของประชาชน  ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านการแปรสภาพและการน ากลับมา
ใช้ใหม่ ด้านการน าขยะมูลฝอยส่งคืนผู้ผลิต และด้านการลดและหลีกเลี่ยงการเกิดขยะมูลฝอย ซึ่ง
ปัจจัยสนับสนุนต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่
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รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านการสนับสนุนทางสังคม ระดับมากคือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้าน
การรับรู้ ด้านจิตสาธารณะ และด้านเจตคต ิ2) ผลการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ และระยะเวลา
การอาศัยอยู่ในต าบลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ไม่แตกต่างกัน ส่วน อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย แตกต่างกัน 
และ3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 
81.20 และส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนทั้ง 5 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 วสันต์ ศรีโยธี (2563:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบพัฒนาพฤติกรรมการจัดการขยะของ
ประชาชนในเขตอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ทัศนคติต่อการจัดการขยะ และพฤติกรรมการจัดการขยะของ
ประชาชน ในเขตอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ศึกษาอิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนในเขตอ าเภอเซกา  และ
ทัศนคติต่อการจัดการขยะของประชาชนทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมและ เพ่ือศึกษา
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะของประชาชน ในเขตอ าเภอเซกา ผลการศึกษาพบว่า 
1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬส่วนใหญ่มี
ความรู้ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 82.00 การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =3.21) ทัศนคติต่อการจัดการขยะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =4.14) และ
พฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ( X =3.57) 2) 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ การมีส่วนร่วมของประชาชน และทัศนคติต่อการจัดการขยะมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนในเขตอ าเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ  ได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ = .369 ซึ่งความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ มีค่าเบต้า
เท่ากับ .418 รองลงมาคือการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าเบต้าเท่ากับ .281 และทัศนคติต่อการ
จัดการขยะมีค่าเบต้าเท่ากับ.185  3) ตัวแปรความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและตัวแปรการมีส่วนร่วม
ของประชาชนส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะผ่านตัวแปรทัศนคติต่อการจัดการขยะอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม 4)รูปแบบพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการขยะของประชาชน ในเขตอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะแก่ประชาชนการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน  การส่งเสริมและ
พัฒนาทัศนคติตอ่การจัดการขยะและการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกเก่ียวกับพฤติกรรมการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
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บทท่ี 3  
 

กรอบแนวคิดและการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์        
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน         
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะ มูล
ฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน จังหวัดระยอง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการ ดังนี้     

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
3.3 สมมติฐานในการศึกษา 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3.5 การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย 
3.6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ประชากรในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน จ านวน 
11,172 คน (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ส านักปลัดเทศบาล,กรกฎาคม,2564) มีขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่าง
ดังนี้  
 -เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ใช้เทคนิค Stratified Quata sampling โดยแยกประชากรออกเป็น
กลุ่มตามเพศ แล้วเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาโดยค านึงถึงสัดส่วนประชากรในแต่ละชุมชน จากนั้น
แบ่ง Quata ในการรวบรวมข้อมูลจ าแนกตามอาชีพและอายุ 
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ตารางท่ี 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ชุมชน ประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง (คน) รวม 
(กลุ่มตัวอย่าง) 

เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง  

ส านักท้อน 1 759 753 8 8 16 

ส านักท้อน 2 356 363 4 4 8 

ส านักท้อน 3 588 561 6 7 13 

สระแก้ว 1 241 231 3 3 6 

สระแก้ว 2 783 848 8 10 18 

ยายร้า 1 651 694 6 8 14 

ยายร้า 2 820 833 8 9 17 

ยายร้า 3 486 526 5 6 11 

เขาคลอก1 438 468 4 5 9 

เขาคลอก 2 375 398 4 4 8 

รวม 5,497 5,675 56 64 120 

 

 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามอาชีพได้ดังนี้ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 53.3    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 64 คน 
รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ 18.3    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 22 คน   

 อ่ืนๆ   ร้อยละ 13.3    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 16 คน 
พนักงานเอกชน  ร้อยละ 9.2    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 11 คน 
ค้าขาย   ร้อยละ 3.3    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 4 คน 
เกษตรกรรม  ร้อยละ 2.6    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 3 คน 
รวม   ร้อยละ 100          จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 120 คน 
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จ านวนกลุ่มตัวอย่าง แบ่งตามอายุ ได้ดังนี ้
 อายุ 36-45 ปี  ร้อยละ 42.5    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 51 คน 
 อายุ 25-35 ปี  ร้อยละ 29.2    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 35 คน 
 อายุ 46-55 ปี  ร้อยละ 15.8    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 19 คน 
 อายุมากกว่า 55 ปี ร้อยละ 6.7    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 8 คน 
 อายุไม่เกิน 25 ปี  ร้อยละ 5.8   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 7 คน 

รวม   ร้อยละ 100          จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 120 คน 
 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

                  ตัวแปรอิสระ 
        (Independent Variables) 

                                                                  
                                                                       ตัวแปรตาม 

              (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-อาชีพ 
-การศึกษา 
-รายได้ต่อเดือน 
-ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ 
-จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 
-จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน 
 
 

 
 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
 

- การลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) 
- การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) 
- การหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) 

ปัจจัยกระตุ้น 
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย 
-การมีส่วนร่วม 
-ทัศนคติในการจัดการขยะ 
มูลฝอย 
-การรับรู้ข่าวสารจากเทศบาล 
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3.3 สมมติฐานในการศึกษา 
 
 3.3.1 เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
 3.3.2 อายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
 3.3.3 อาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
 3.3.4 การศึกษาที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
 3.3.5 รายได้ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
 3.3.6 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
 3.3.7 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
 3.3.8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการจัดการขยะ 
 3.3.9 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการจัดการขยะ             
 3.3.10 ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการจัดการขยะ           
 3.3.11 การรับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการจัดการขยะ         
 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ ศึกษากรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ในการวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้     
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ รายได้ต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน เป็น
แบบเลือกตอบ (Checklist) จ านวน 7 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามจ านวน 4 ส่วนประกอบด้วย 
  ส่วนที่  1 แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะของประชาชน 
ประกอบด้วยค าถามแบบ 2 ตัวเลือก คือใช่-ไม่ใช่ จ านวน 10 ข้อ โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบที่ตรงกับ
ความรู้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้คือ 
  ตอบ ถูก   1 คะแนน 
  ตอบ ผิด   0 คะแนน 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ประกอบด้วยค าถามแบบ 2 
ตัวเลือก คือ ใช่-ไม่ใช่ จ านวน 5 ข้อ โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบที่ตรงกับความเป็นจริง โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้คือ 
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  ตอบ ใช่   1 คะแนน 
  ตอบ ไม่ใช่  0 คะแนน 
  ส่วนที่ 3 ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วยค าถามแบบ 2 ตัวเลือก คือ 
เห็นด้วย – ไม่เห็นด้วย จ านวน 10 ข้อ โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบที่ตรงกับทัศนคติ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้คือ 
  ตอบ ถูก   1 คะแนน 
  ตอบ ผิด   0 คะแนน 
  ส่วนที่ 4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เป็นค าถามแบบ
มาตราประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบ เลือกตอบที่ตรงกับกับความเป็นจริง ประกอบด้วย
ค าถามแบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย เป็นค าถามแบบมาตราประเมิน
ค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบที่ตรงกับกับความเป็นจริง ประกอบด้วยค าถามแบบ 5 
ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ  
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือไปจากข้อมูลค าถามต่างๆ ที่มีอยู่ในแบบสอบถาม 
 

3.5 การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.5.1 ศึกษากรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ในการวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือท า
แบบสอบถามฉบับร่าง จ านวน 1 ชุด 
 3.5.2 น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามเพ่ือให้มีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 
 3.5.3 แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
 3.5.4 น าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.6 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น 
(Reliability) ดังนี้ 
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 การหาความเที่ยงตรง โดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเน้นความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา ( Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง 
 

3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ท าการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ส านักท้อน ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกแต่ละชุมชน รวมทั้งสิ้น  120 คน 
 

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามหลังจากด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ท าการประมวลผลข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทาง     
สังคมศาสตร์ (SPSS) 
 
 3.8.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้อง
กับลักษณะข้อมูลและวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. วิ เคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่  1 ซึ่ งเป็นข้อมูลทั่ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่การหาค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  
  2. วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 
   2.1 ส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นลักษณะที่เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ
ของประชาชนโดยแบ่งระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็น 3 ระดับ เพ่ือแปลความหมายของระดับความรู้ ความเข้าใจดังนี้ 
  ระดับความรู้ความเข้าใจสูง สามารถตอบค าถามได้ 8-10 ข้อ (8-10 คะแนน) 
  ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง สามารถตอบค าถามได้ 5-7 ข้อ    (5-7 คะแนน) 
  ระดับความรู้ความเข้าใจต่ า สามารถตอบค าถามได้ 0-4ข้อ     (0-4 คะแนน) 
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   2.2 ส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ
ประชาชน โดยแบ่งระดับการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 3 
ระดับ เพ่ือแปลความหมายของระดับการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
  ระดับการมีส่วนร่วมสูง  สามารถตอบค าถามได้  5 ข้อ    (4-5 คะแนน) 
  ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง สามารถตอบค าถามได้  2-3 ข้อ (2-3 คะแนน) 
  ระดับการมีส่วนร่วมต่ า  สามารถตอบค าถามได้  0-1 ข้อ (0-1 คะแนน) 
   2.3 ส่วนที่  3 ซึ่งเป็นลักษณะทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนโดยแบ่งระดับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 3 ระดับ 
เพ่ือแปลความหมายของระดับทัศนคติ ดังนี้ 
  ระดับการมีทัศนคติดี  สามารถตอบค าถามได้ 8-10ข้อ (8-10 คะแนน) 
  ระดับการมีทัศนคติปานกลาง สามารถตอบค าถามได้ 5-7ข้อ   (5-7คะแนน) 
  ระดับการมีทัศนคติต่ า  สามารถตอบค าถามได้ 0-4ข้อ   (0-4 คะแนน) 
   2.4 ส่วนที่ 4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย จาก
แบบสอบถามที่มีการวัดระดับเป็นค าถามแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) ประกอบด้วยค าถาม
แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 5 ข้อโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ คือ 
  เลือกตอบ 4    ประจ า/อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์   4 คะแนน 
  เลือกตอบ 3 บางครั้ง /ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์  3 คะแนน 
  เลือกตอบ 2 นานๆครั้ง/ไม่เกิน 2 ครั้งต่อสัปดาห์  2 คะแนน 
  เลือกตอบ 1 ไม่เคย/ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียว  1 คะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ใช้การค านวณค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน ามาจัดระดับโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
ระดับการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง         
  ช่วงคะแนน  3.25-4.00  มีการรับรู้ข่าวสารเป็นประจ า 
  ช่วงคะแนน 2.51-3.25  มีการรับรู้ข่าวสารเป็นบางครั้ง 
  ช่วงคะแนน 1.76-2.50  มีการรับรู้ข่าวสารนานๆครั้ง 
  ช่วงคะแนน 1.00-1.75  ไม่เคยได้รับรู้ข่าวสาร 
  3.วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 3 ด้านพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ประกอบด้วยการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และ การหมุนเวียน
น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นค าถามแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) ประกอบด้วยค าถาม
แบบ 5 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ คือ 



49 

 

  เลือกตอบ 5     มากที่สุด/มีการปฏิบัติเป็นประจ า  5 คะแนน 
  เลือกตอบ 4 มาก/ มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง  4 คะแนน 
  เลือกตอบ 3 ปานกลาง/มีการปฏิบัติเป็นครั้งคราว 3 คะแนน 
  เลือกตอบ 2 น้อย/มีการปฏิบัติแต่ไม่บ่อย  2 คะแนน 
  เลือกตอบ 1 น้อยที่สุด/ไม่เคยมีการปฏิบัติ  1 คะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการจัดการขยะ ใช้การค านวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และน ามาจัดระดับโดยใช้เกณฑ์ดังนี้      
  ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00   มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด  
  ช่วงคะแนน 3.41 – 4.20   มีระดับการปฏิบัติ มาก  
  ช่วงคะแนน 2.61 – 3.40   มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
  ช่วงคะแนน 1.81 – 2.60   มีระดับการปฏิบัติน้อย  
  ช่วงคะแนน 1.00 – 1.80   มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 
  4.วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 4 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
  5. ใช้สถิติอนุมาน (Inferential statistics) เป็นสถิติที่ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample) แล้วน าผลสรุปที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสรุปอ้างอิงไปยังลักษณะประชากรดังนี้ 
  ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะของประชากรกับพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน  ด้วยสถิติ T-test ส าหรับ
คุณลักษณะของประชากรที่แบ่งได้ 2 กลุ่ม และสถิติ F-test ส าหรับคุณลักษณะของประชากรที่แบ่ง
ได้ 3 กลุ่มขึ้นไปหากพบความแตกต่างท าการเปรียบเทียบรายคู่ภายหลังการทดสอบความแปรปรวน
ด้วยวิธีการแบบ Least Significant Difference (LSD) และทดสอบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยกระตุ้นกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการหาค่าสหสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หรือความ
เชื่อมั่น 95% 
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บทท่ี 4 

 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านัก
ท้อน  ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลส านักท้อน จ านวน 120 คน ผลการศึกษาแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 4.2 ข้อมูลปัจจัยกระตุ้นที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน 
 4.3 ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน 
 4.4 การทดสอบสมมุติฐาน 
 4.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ เพศ อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา      
รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายละเอียดของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที ่4.1 ถึงตารางที ่4.7   
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ (n = 120) 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 56 46.7 
หญิง 64 53.3 
รวม 120 100 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง มากที่สุด        
คิดเป็นร้อยละ 53.3 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.7 
 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ (n = 120) 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 7 5.8 

25-35 ปี 35 29.2 
36-45 ปี 51 42.5 
46-55 ปี 19 15.8 

มากกว่า 55 ปี 8 6.7 
         รวม          120                                              100 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 36-45 ปี       
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.2 และมีอายุ
ระหว่าง 46- 55ปี คิดเป็นร้อยละ 15.8 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ (n = 120) 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับจ้างทั่วไป 22 18.3 
เกษตรกรรม 3 2.6 

ค้าขาย 4 3.3 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 64 53.3 

พนักงานเอกชน 11 9.2 
อ่ืนๆ 16 13.3 
รวม 120 100 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 18.3 และมีอาชีพ
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา (n = 120) 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 8 6.7 
มัธยมศึกษาหรือปวช. 28 23.3 

อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า 18 15.0 
ปริญญาตรี 49 40.8 

สูงกว่าปริญญาตรี 17 14.2 
รวม 120 100 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.8  รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือปวช . คิดเป็นร้อยละ 23.3      
และระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับรายได ้(n = 120) 
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท 18 15.0 
10,001-20,000 บาท 58 48.3 
20,001-30,000 บาท 32 26.7 
30,001 บาทขึ้นไป 12 10.0 

รวม 120 100 
 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีรายได้ 10,001-20,000 
บาทมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.7 รายได้ไม่
เกิน 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 15 และรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ (n = 120) 
 

ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ปี 2 1.7 

1-2 ปี 15 12.5 
3-5 ปี 22 18.3 
6-9 ปี 11 9.2 

10 ปี ขึ้นไป 70 58.3 
รวม 120 100 

 
จากตารางที ่4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
10 ปีขึ้นไป มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาคือ 3- 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.3 และ 1-2 ปี คิด
เป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือน (n = 120) 
 

จ านวนสมาชิก จ านวน ร้อยละ 
1-3 คน 71 59.2 
4-6 คน 44 36.7 
7-9 คน 3 2.5 

10 คนข้ึนไป 2 1.7 
รวม 120 100 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
จ านวน 1-3 คน มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.2  รองลงมาคือ จ านวนสมาชิก  4-6 คนคิดเป็นร้อยละ
36.6 และจ านวนสมาชิก  7-9  คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 
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4.2 ข้อมูลปัจจัยกระตุ้นที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลส านักท้อน  
 
ได้แก่ข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมีลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิด จ านวน 10 ข้อ ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขยะหมายถึงสิ่งของต่างๆที่ไม่มีประโยชน์และไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์อะไรได้อีก  
พบว่ากลุ่มตัวอย่างของประชาชนตอบถูก จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 และตอบผิดจ านวน 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 
 2. หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย เป็นขยะอันตราย พบว่ากลุ่มตัวอย่างของประชาชนตอบถูก จ านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 99.2 และตอบผิด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
 3. เศษอาหาร เศษใบไม้ เป็นขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างของประชาชน
ตอบถูก จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 99.2 และตอบผิด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
 ข้อ 4.การคัดแยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างของ
ประชาชนตอบถูก จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และตอบผิด จ านวน 0 คน คิดเป็น ร้อยละ 0 
 5. ขยะเปียกน้ าทุกชนิดหมายถึงขยะเปียก พบว่ากลุ่มตัวอย่างของประชาชนตอบถูก จ านวน 
80 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และตอบผิด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
 6. ขยะเปียกสามารถน ามาท าปุ๋ยหมักได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างของประชาชนตอบถูก จ านวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 และตอบผิด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 
 7. ขยะประเภทโฟมและพลาสติกต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ของประชาชนตอบถูก จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 98.3 และตอบผิด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.7 
 ข้อ 8.การทิ้งขยะลงในแม่น้ าไม่ท าให้น้ าเน่าเสียเนื่องจากขยะมูลฝอยถูกน้ าพัดไปพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างของประชาชนตอบถูก จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และตอบผิดจ านวน 30 คน          
คิดเป็นร้อยละ 25 
 9. เศษวัสดุต่างๆเช่น ซองกาแฟ กระป๋อง สามารถน ามาท าสิ่งประดิษฐ์ได้พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ของประชาชนตอบถูก จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 99.2 และตอบผิด จ านวน 1คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.8 
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 10. ขยะท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ชุมชนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
เชื้อโรค พบว่ากลุ่มตัวอย่างของประชาชนตอบถูก จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และตอบผิด 
จ านวน 0คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 
ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย 
 

ค าถาม ค าตอบ 
ที่ถูกต้อง 

ตอบถูก ตอบผิด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ขยะหมายถึงสิ่งของต่างๆที่ไม่มีประโยชน์และ
ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์อะไรได้อีก 

ไม่ใช่ 85 70.8 35 29.2 

2.หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย เป็นขยะอันตราย ใช่ 119 99.2 1 0.8 
3.เศษอาหาร เศษใบไม้ เป็นขยะมูลฝอยที่ย่อย
สลายได ้

ใช่ 119 99.2 1 0.8 

4.การคัดแยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดปริมาณขยะที่
ต้องน าไปก าจัดได้ 

ใช่ 120 100 0 0 

5.ขยะเปียกน้ าทุกชนิดหมายถึงขยะเปียก ไม่ใช่ 80 66.7 40 33.3 
6.ขยะเปียกสามารถน ามาท าปุ๋ยหมักได้ ใช่ 112 93.3 8 6.7 
7.ขยะประเภทโฟมและพลาสติกต้องใช้เวลาใน

การย่อยสลายนานมาก 

ใช่ 118 98.3 2 1.7 

8.การทิ้งขยะลงในแม่น้ าไม่ท าให้น้ าเน่าเสีย

เนื่องจากขยะมูลฝอยถูกน้ าพัดไป 

ไม่ใช่ 90 75.0 30 25.0 

9.เศษวัสดุต่างๆเช่น ซองกาแฟ กระป๋อง สามารถ
น ามาท าสิ่งประดิษฐ์ได้ 

ใช่ 119 99.2 1 0.8 

10.ขยะท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ชุมชนไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
เชื้อโรค 

ใช่ 120 100 0 0 
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จากตารางที่ 4.8 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบค าถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะ     
มูลฝอย ในแต่ละข้อได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 จะมีบางประเด็นที่มีการเข้าใจผิด เช่นข้อ 5        
ขยะเปียกน้ าทุกชนิดหมายถึงขยะเปียก ซึ่งมีประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าขยะเปียกคือขยะเปียกน้ า       
ซึ่งในความหมายของขยะเปียกก็คือขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ โดยตอบผิดร้อยละ 33.3 ,        
ข้อที่ 1 ประชาชนมีความเข้าใจผิดว่าขยะหมายถึงสิ่งของต่างๆที่ไม่มีประโยชน์และไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์อะไรได้อีกซึ่งตอบผิดร้อยละ 29.2 และข้อ 8 การทิ้งขยะลงในแม่น้ าไม่ท าให้น้ าเน่าเสีย
เนื่องจากขยะมูลฝอยถูกน้ าพัดไปซึ่งมีประชาชนตอบผิด ร้อยละ 25.8 ตามล าดับ 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าความถี่และค่าร้อยละของระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน โดยค านวณหาคะแนนรวมที่ประชาชนตอบค าถาม ได้
ถูกต้อง ซึ่งค าถามแต่ละข้อมีคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน หากประชาชนตอบถูกจะคิดเป็น 1 คะแนน
และหากตอบผิดจะคิดเป็น 0 คะแนน แล้วน าคะแนนที่รวมได้มาจัดระดับความรู้ในการจัดการขยะมูล
ฝอย แบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ระดับความรู้ความเข้าใจต่ า (0-4 คะแนน), ระดับความรู้ความเข้าใจปาน
กลาง (5-7 คะแนน) และความรู้ความเข้าใจสูง (8-10 คะแนน) 

ตารางที่ 4.9 จ านวนและร้อยละของระดับความรู้ ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  (n = 120) 
 

ระดับความรู้ จ านวน  ร้อยละ 
ระดับความรู้ความเข้าใจสูง 113 94.2 
ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง 7 5.8 
ระดับความรู้ความเข้าใจต่ า 0 0 

รวม 120 100 

( �̅� =9.02,S.D.=0.93) 
 
จากตารางที่  4.9 พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 94.2 และมีความรู้ในระดับปานกลาง ร้อยละ 5.8 ตามล าดับ 
 
 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ค าถาม ความคิดเห็น 
ใช่ 

(ร้อยละ) 
ไม่ใช่ 

(ร้อยละ) 
1. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา
ขยะของชุมชน 

81 
(67.5) 

39 
(32.5) 

2. ท่านได้ร่วมปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนด้วยการ

คัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ก่อนทิ้ง 

106 
(88.3) 

14 
(11.7) 

3.ท่านได้น าขยะมูลฝอยทิ้งลงในถังขยะสีต่างๆตามประเภทขยะที่
แยกไว้ 

106 
(88.3) 

14 
(11.7) 

4.ท่านได้แนะน าเพ่ือนบ้านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งเป็นการ

ช่วยลดปริมาณขยะได้ 

93 
(77.5) 

27 
(22.5) 

5.ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะที่เทศบาลได้จัดขึ้น เช่น
กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล,กิจกรรมชุมชนปลอดขยะฯ เป็นต้น 

96 
(80.0) 

24 
(20.0) 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยข้อที่ 2 ได้ร่วมปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนด้วยการคัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ก่อนทิ้งและ ข้อ 3 ได้ทิ้งขยะ
มูลฝอยลงในถังขยะสีต่างๆตามประเภทขยะที่แยกไว้ให้ ร้อยละ 88.3  เท่ากันรองลงมาคือข้อ 5 ได้
ร่วมกิจกรรมการจัดการขยะที่เทศบาลได้จัดขึ้น เช่นกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล,กิจกรรมชุมชนปลอด
ขยะเป็นต้น ร้อยละ 80 ได้แนะน าเพื่อนบ้านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้ 
ร้อยละ 77.5 และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน ร้อยละ 
67.5  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.11 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ  
  

ระดับการมีส่วนร่วม จ านวน ร้อยละ 
ระดับการมีส่วนร่วมสูง 84 70.0 
ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 27 22.5 
ระดับการมีส่วนร่วมต่ า 9 7.5 

รวม 120 100 

( �̅� =2.63,S.D.=0.62) 
 
จากตารางที่ 4.11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ ในระดับสูง         
ร้อยละ 70 รองลงมาคือมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ร้อยละ 22.5 และมีส่วนร่วมในระดับต่ าร้อยละ 7.5 
 
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอย ผลการศึกษามีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.12 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ข้อความ ความคิดเห็น 
เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

1.การแก้ปัญหาขยะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการเท่านั้น 14 
(11.7) 

106 
(88.3) 

2.ไม่ใช่หน้าที่ของท่านในการคัดแยกขยะในครัวเรือน 8 
(6.7) 

112 
(93.3) 

3.การแยกขยะเป็นเรื่องทีเ่สียเวลา/ไร้ประโยชน์ 1 
(0.8) 

119 
(99.2) 

 
 
 
 



59 

 

ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 

ข้อความ ความคิดเห็น 
เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

4. แม้ว่าท่านจะแยกขยะ แต่พนักงานเก็บขยะก็น าไปทิ้งรวมกันอยู่ดี 39 
(32.5) 

81 
(67.5) 

5. การลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดขยะ (เช่นไม่รบัถุงพลาสติกพกถุงผ้า) 
เป็นสิ่งที่ท าได้ยากเพราะสวนทางกับความเป็นจริง 

62 
(51.7) 

58 
(48.3) 

6. การเลิกใช้โฟมในการบรรจุอาหารเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

115 
(95.8) 

5 
(4.2) 

7. การใช้จานพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง สะดวกต่อการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน 

37 
(30.8) 

83 
(69.2) 

8. ท่านคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหากมีโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชนของท่าน 

118 
(98.3) 

2 
(1.7) 

9. ท่านควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในชุมชนของท่าน 119 
(99.2) 

1 
(0.8) 

10. หลอดไฟนีออน ถ่านไฟฉายที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ไม่ควรทิ้ง
รวมกับขยะทั่วไปเพราะอาจท าให้เกิดอันตรายได้ 

118 
(98.3) 

2 
(1.7) 

 
จากตารางที่ 4.12  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีในการจัดการขยะ โดยข้อที่ 3 การแยกขยะ
เป็นเรื่องที่เสียเวลา/ไร้ประโยชน์และข้อ 9ท่านควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในชุมชนของท่าน 
ร้อยละ 99.2 เท่ากัน รองลงมาคือข้อ8 ท่านคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหากมีโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชนของท่าน และข้อ 10 หลอดไฟนีออน ถ่านไฟฉายที่หมดอายุการใช้
งานแล้ว ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป เพราะอาจท าให้เกิดอันตรายได้  ร้อยละ 98.3 เท่ากัน และข้อ 6 
การเลิกใช้โฟมในการบรรจุอาหารเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95.8 ตามล าดับ 
 
 
 
 



60 

 

ตารางท่ี 4.13 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนคติในการจัดการขยะ (n=120) 
 

ระดับทัศนคติ จ านวน ร้อยละ 
ทัศนคติระดับด ี 99 82.5 
ทัศนคติปานกลาง 20 16.7 
ทัศนคติระดับไม่ด ี 1 0.8 

รวม 120 100 

( �̅� =8.57,S.D.=1.25)   
 
จากตารางที่ 4.13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับดี        
ร้อยละ 82.5 รองลงมาคือมีทัศนคติในระดับปานกลาง ร้อยละ 16.7 และมีทัศนคติในระดับไม่ดี       
ร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 
 
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารการจัดการขยะมูลฝอย ผลการศึกษามี
รายละเอียดดังนี้   
 
ตารางท่ี  4.14 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย (n=120) 
 

 
ข้อค าถาม 

ประจ า 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บางครั้ง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

นานๆครั้ง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่เคย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

 

�̅� 
 

 
S.D.  

 

 
ระดับ 

 
อันดั
บ 

1.ท่านได้รับข้อมลู
ข่าวสารเรื่องการจัดการ
ขยะผ่านสื่อ
ประชาสมัพันธ์เสียงตาม
สายของเทศบาล มาก
น้อยเพียงใด 
 

 
41 

(34.2) 

 
63 

(52.5) 

 
14 

(11.7) 

 
2 

(1.7) 

 
3.19 
 

 
0.70 

 
มีการรับรู้

ข่าวสารเป็น
บางครั้ง 

 
1 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 

 
ข้อค าถาม 

ประจ า 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บางครั้ง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

นานๆครั้ง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่เคย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

 

�̅� 
 

 
S.D.  

 

 
ระดับ 

 
อันดับ 

2. ท่านได้รับข้อมลู
ข่าวสารเรื่องการ
จัดการขยะ ผ่านสื่อรถ
ประชาสมัพันธ์ของ
เทศบาลมากน้อย
เพียงใด 

 
45 

(37.5) 

 
53 

(44.2) 

 
19 

(15.8) 

 
3 

(2.5) 

 
3.17 

 
0.78 

 
มีการรับรู้
ข่าวสารเป็น
บางครั้ง 

 
4 

3. ท่านได้รับข้อมลู
ข่าวสารเรื่องการ
จัดการขยะผ่านสื่อ
ประชาสมัพันธ์แผ่นพับ 
จดหมายข่าวของ
เทศบาลมากน้อย
เพียงใด 

 
34 

(28.3) 

 
58 

(48.3) 

 
21 

(17.5) 

 
7 

(5.8) 

 
2.99 

 
0.84 

 
มีการรับรู้

ข่าวสารเป็น
บางครั้ง 

 
5 

4. ท่านได้รับข้อมลู
ข่าวสารเรื่องการ
จัดการขยะผ่านสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
Facebook, Line  
ของเทศบาลมากน้อย
เพียงใด 

 
39 

(32.5) 

 
61 

(50.8) 

 
13 

(10.8) 

 
7 

(5.8) 

 
3.10 

 
0.81 

 
มีการรับรู้

ข่าวสารเป็น
บางครั้ง 

 
3 

5. ท่านได้รับข้อมลู
ข่าวสารเรื่องการ
จัดการขยะจาก
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
มากน้อยเพียงใด 

 
46 

(38.3) 
 

 
53 

(44.2) 

 
17 

(14.2) 

 
4 

(3.3) 

 
3.18 

 
0.80 

 
มีการรับรู้

ข่าวสารเป็น
บางครั้ง 

 
2 

     รวม 3.12      0.70 มีการรับรู้
ข่าวสารเป็น

บางครั้ง 
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จากตารางที่ 4.14  พบว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบล    

ส านักท้อน น าข้อมูลมาแปรค่าเฉลี่ยในภาพรวมมีการรับรู้ข่าวสารเป็นบางครั้ง ( �̅� =3.12,S.D.=0.70) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการจัดการขยะผ่านสื่อ

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล( �̅� =3.19,S.D.=0.70) รองลงมาคือได้รับข้อมูลข่าวสาร

เรื่องการจัดการขยะจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ( �̅� =3.18,S.D.=0.80) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการจัดการขยะผ่าน สื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ,จดหมายข่าวของเทศบาล( 

�̅� =2.99,S.D.=0.84) 
 

4.3 ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล       
ส านักท้อน 
 

ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการขยะด้านการลดการเกิด
ขยะมูลฝอย (Reduce) 
 
 

 
1.การลดปริมาณขยะ 

(Reduce) 

พฤติกรรมการจัดการขยะ 
ปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 

ปฏิบัติ
มาก 

ปฏิบัติ
ปาน
กลาง 

ปฏิบัติ
น้อย 

ปฏิบัต ิ
น้อย
ที่สุด 

 

�̅� 
 

 
S.D. 

 

 
ระดับ 

 
อัน
ดับ 

1.1 ท่านปฏิเสธการรับ
ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของช้ิน
เล็กหรือน้อยชิ้น 

32 
(26.7) 

 

56 
(46.7) 

 

28 
(23.3) 

 

4 
(3.3) 

 

0 3.97 
 

0.80 มีพฤติกรรม
การปฏิบัติ

มาก 

4 

1.2 ท่านเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ที่มีชนิดเติม 
(Refill)มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อลด
ปริมาณขยะ 

32 
(26.7) 

 

57 
(47.5) 

 

28 
(23.3) 

 

3 
(2.5) 

 

0 3.98 0.78 มีพฤติกรรม
การปฏิบัติ

มาก 

3 

1.3 ท่านเลือกใช้ตะกร้า
หรือถุงผ้าเพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติก 

34 
(28.3) 

 

51 
(42.5) 

 

33 
(27.5) 

 

2 
(1.7) 

 

0 3.98 0.79 มีพฤติกรรม
การปฏิบัติ

มาก 

2 

1.4 ท่านพกกระบอกน้ า

ส่วนตัวเวลาออกไป 

23 
(19.2) 

 

44 
(36.7) 
 

43 
(35.8) 

 

8 
(6.7) 

 

2 
(1.7) 

3.65 0.92 มีพฤติกรรม
การปฏิบัติ

มาก 

5 
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1.การลดปริมาณขยะ 

(Reduce) 

พฤติกรรมการจัดการขยะ 
ปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 

ปฏิบัติ
มาก 

ปฏิบัติ
ปาน
กลาง 

ปฏิบัติ
น้อย 

ปฏิบัต ิ
น้อย
ที่สุด 

 

�̅� 
 

 
S.D. 

 

 
ระดับ 

 
อัน
ดับ 

ข้างนอก 

1.5 ท่านเลือกช้ือสินค้า

หรือผลิตภณัฑ์ที่มคีวาม

คงทน ถาวร และมีอายุ

การใช้งานได้นาน 

54 
(45.0) 

 

45 
(37.5) 

 

20 
(16.7) 

 

1 
(0.8) 

 

0 4.27 0.76 มีพฤติกรรม
การปฏิบัติ
มากที่สุด 

1 

รวม 3.97 0.60 มีพฤติกรรม
การปฏิบัติ

มาก 

 

 
จากตารางที่ 4.15   พบว่าพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) 
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองในด้านการลดการเกิด

ขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�  = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นที่อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดมี 1 ประเด็น คือข้อที่ 1.5 ท่านเลือกชื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความคงทน ถาวร และ

มีอายุการใช้งานได้นาน (�̅�  = 4.27)ส่วนประเด็นที่อยู่ในระดับมาก มี 4 ประเด็น คือข้อที่1.3 ท่าน

เลือกใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก (�̅�  = 3.98) ข้อที่ 1.2 ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี

ชนิดเติม(Refill) มาใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือลดปริมาณขยะ (�̅�  = 3.98) ข้อ 1.1 ท่านปฏิเสธการรับ

ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กหรือน้อยชิ้น (�̅�  = 3.97) และข้อ1.4 ท่านพกกระบอกน้ าส่วนตัวเวลา

ออกไปข้างนอก (�̅�  = 3.65) ตามอันดับ 
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ตารางที่4.16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน า
กลับมาใช้ซ้ า (Reuse) 
 

 
2.การน าวัสด ุ
กลับมาใช้ซ้ า 

(Reuse) 

พฤติกรรมการจัดการขยะ 
ปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 

ปฏิบัติ
มาก 

ปฏิบัติ
ปาน
กลาง 

ปฏิบัติ
น้อย 

ปฏิบั
ต ิ

น้อย
ที่สุด 

 

�̅� 
 

 
S.D. 

 

 
ระดับ 

 
อันดับ 

2.1 ท่านน าถุงพลาสติกที่
ใช้แล้วมาท าความสะอาด
แล้วน ามาใช้ใหม ่

30 
(25.0) 

 

44 
(36.7) 
 

29 
(24.2) 
 

11 
(9.2) 

 

6 
(5.0) 
 

3.6
8 

1.10 มีพฤติกรรม 
การปฏิบัติ

มาก 

4 

2.2 ท่านน าเสื้อผ้าที่ช ารุด
มาซ่อมแซมแทนการซื้อ
เสื้อผ้าใหม ่

19 
(15.8) 

 

56 
(46.7) 
 

36 
(30.0) 
 

6 
(5.0) 

 

3 
(2.5) 
 

3.6
8 

0.89 มีพฤติกรรม 
การปฏิบัติ

มาก 

5 

2.3 ท่านเลือกซื้อและใช้
สินค้าท่ีออกแบบมาให้
ใช้ได้หลายครั้งได้เพื่อลด
ขยะ 

40 
(33.3) 

 

61 
(50.8) 
 

19 
(15.8) 
 

0 
 

0 
 

4.1
8 

0.68 มีพฤติกรรม 
การปฏิบัติ

มาก 

2 

2.4 ท่านใช้กระดาษทั้ง 

2 หน้า 

42 
(35.0) 

59 
(49.2) 
 

15 
(12.5) 
 

3 
(2.5) 

 

1 
(0.8) 

4.1
5 

0.80 มีพฤติกรรม 
การปฏิบัติ

มาก 

3 

2.5 ขยะประเภทกล่อง

กระดาษหรือหนังสือพิมพ์

ท่านเก็บไว้ขายหรือน า

กลับมาใช้ใหม ่

52 
(43.3) 

 

52 
(43.3) 

 
 

16 
(13.4) 

 

0 0 4.3
0 

0.69 มีพฤติกรรม 
การปฏิบัติ
มากที่สุด 

1 

     รวม 4.00 0.17 มีพฤติกรรม 
การปฏิบัติ

มาก 

 

 
 

จากตารางที่ 4.16  พบว่าพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse)            
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองในด้านการน ากลับมาใช้
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ซ้ าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุดมี 1 ประเด็น คือข้อที่ 2.5 ขยะประเภทกล่องกระดาษหรือหนังสือพิมพ์ท่านเก็บไว้ขายหรือน า

กลับมาใช้ใหม่ (�̅�  = 4.30)ส่วนประเด็นที่อยู่ในระดับมาก มี 4 ประเด็น คือข้อที่ 2.3 ท่านเลือกซื้อ

และใช้สินค้าที่ออกแบบมาให้ใช้ได้หลายครั้งได้เพ่ือลดขยะ (�̅�  = 4.18) ข้อที่ 2.4 ท่านใช้กระดาษท้ัง 

2 หน้า (�̅�  = 4.15)  ข้อ 2.1ท่านน าถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาท าความสะอาดแล้วน า  มาใช้ใหม่ (�̅�  = 

3.68) และข้อ2.2 ท่านน าเสื้อผ้าที่ช ารุดมาซ่อมแซมแทนการซื้อเสื้อผ้าใหม่  (�̅�  = 3.68) ตามอันดับ 
 
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการ
หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
 

 
3.การน ามูลฝอยกลับมา

ใช้ประโยชน์ใหม่ 

(Recycle) 

พฤติกรรมการจัดการขยะ 
ปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 

ปฏิบัติ
มาก 

ปฏิบัติ
ปาน
กลาง 

ปฏิบัติ
น้อย 

ปฏิบัต ิ
น้อย
ที่สุด 

 

�̅� 
 

 
S.D. 

 

 
ระดับ 

 
อันดับ 

3.1 ท่านน าขยะประเภท
ขยะเปียก เช่นเศษอาหาร
มาเลีย้งสัตว์และท าน้ า
หมักชีวภาพ 

33 
(27.5) 

 

36 
(30.0) 
 

26 
(21.7) 

 

17 
(14.2) 
 

8 
(6.7) 

 

3.58 1.22 มีพฤติกรรม
การปฏิบัติ

มาก 

4 

3.2 ท่านมีการคัดแยก
กล่องนม กล่องน้ าผลไม้ 
เพื่อส่งต่อหน่วยงานท่ี
น าไปหมุนเวียนเป็นของ
ใช้ เช่นหลังคาเขียว เก้าอี้ 
เป็นต้น 

17 
(14.2) 

 

44 
(36.7) 
 

36 
(30.0) 

 

14 
(11.7) 
 

9 
(7.5) 

 

3.38 1.10 มีพฤติกรรม
การปฏิบัติ
ปานกลาง 

5 

3.3 ท่านมีการคัดแยก

ขวดพลาสติก/

ถุงพลาสติก/กระป๋อง

พลาสติกไว้ขาย 

46 
(38.3) 

 

56 
(46.7) 
 

15 
(12.5) 

 

1 
(0.8) 

 

2 
(1.7) 

 

4.19 0.81 มีพฤติกรรม
การปฏิบัติ

มาก 

3 
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3.การน ามูลฝอยกลับมา

ใช้ประโยชน์ใหม่ 

(Recycle) 

พฤติกรรมการจัดการขยะ 
ปฏิบัต ิ
มาก
ที่สุด 

ปฏิบัติ
มาก 

ปฏิบัติ
ปาน
กลาง 

ปฏิบัติ
น้อย 

ปฏิบัต ิ
น้อย
ที่สุด 

 

�̅� 
 

 
S.D. 

 

 
ระดับ 

 
อันดับ 

3.4 ท่านมีการคัดแยกเศษ

เหล็ก เศษโลหะเพื่อน าไป

ขาย 

49 
(40.8) 

 

54 
(45.0) 
 

13 
(10.8) 

 

1 
(0.8) 

 

3 
(2.5) 

 

4.21 0.86 มีพฤติกรรม
การปฏิบัติ
มากท่ีสุด 

2 

3.5 ท่านมีการแยก

กระดาษไว้ขาย 

52 
(43.3) 

 

52 
(43.3) 
 

14 
(11.7) 

 

2 
(1.7) 

 

0 4.28 0.74 มีพฤติกรรม
การปฏิบัติ
มากที่สุด 

1 

รวม 3.93 0.72 มีพฤติกรรม
การปฏิบัติ

มาก 

 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่าพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองในด้านการ

หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ประเด็นที่อยู่ในระดับมากที่สุดมี 2 ประเด็น คือข้อที่ 3.5 ท่านมีการแยกกระดาษไว้ขาย (�̅� = 4.28)     

ข้อที่ 3.4 ท่านมีการคัดแยกเศษเหล็ก,เศษโลหะเพ่ือน าไปขาย (�̅� = 4.21) ส่วนประเด็นที่อยู่ในระดับ
มาก มี 2 ประเด็น คือข้อที่ 3.3 ท่านมีการคัดแยกขวดพลาสติก/ถุงพลาสติก/กระป๋องพลาสติกไว้ขาย 

(�̅� = 4.19) ข้อที่ 3.1ท่านน าขยะประเภทขยะเปียก เช่นเศษอาหารมาเลี้ยงสัตว์,ท าน้ าหมักชีวภาพ 

(�̅� = 3.58)  และประเด็นที่อยู่ในระดับปานกลาง มี 1 ประเด็นคือข้อ 3.2 ท่านมีการคัดแยกกล่องนม

,กล่องน้ าผลไม้ เพ่ือส่งต่อหน่วยงานที่น าไปหมุนเวียนเป็นของใช้ เช่นหลังคาเขียว เก้าอ้ี เป็นต้น (�̅� = 
3.38) ตามอันดับ 
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ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

�̅� 
 

S.D. 
 

ระดับ อันดับ 

ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) 3.97 0.59 มีพฤติกรรม 
การปฏิบัติมาก 

2 

ด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) 4.00 0.65 มีพฤติกรรม 
การปฏิบัติมาก 

1 

ด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
 

3.93 0.72 มีพฤติกรรม 
การปฏิบัติมาก 

3 

รวม 3.96 0.56 มีพฤติกรรม 
การปฏิบัติมาก 

- 

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่าพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล        

ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  (�̅� = 3.96) พิจารณา             

เป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) (�̅� = 4.00) รองลงมา

คือด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) (�̅� = 3.97) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการ

หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) (�̅� = 3.93) ตามอันดับ 
 

4.4 การทดสอบสมมุติฐาน 
 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาล ต าบล
ส านักท้อน  อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดังนี้ 
สมมุติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  4.19 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการ      
เกิดขยะมูลฝอย (Reduce) ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง จ าแนกตามเพศ 
 
 Levene's Test for Equality 

of Variances 
t-test for Equality of Means 

พฤติกรรม
การจัดการ
ขยะด้านการ
ลดการเกิด
ขยะมูลฝอย 
(Reduce) 

Equal 
variances 
assumed 

F Sig. t df Sig.(2-tailed) 

Equal 
variances not 

assumed 

3.030                   0.084 -2.166 118 0.032 
-2.186 118.00 0.031 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.19 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) โดยใช้ค่าสถิติ t - test เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะ
มูลฝอย (Reduce) ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 
ตารางที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับ       
มาใช้ซ้ า (Reuse) ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
จ าแนกตามเพศ 
 
 Levene's Test for Equality 

of Variances 
t-test for Equality of Means 

พฤติกรรม
การจัดการ
ขยะด้านการ
น ากลับมาใช้
ซ้ า(Reuse) 

Equal 
variances 
assumed 

F Sig. t df Sig.(2-tailed) 

Equal 
variances not 

assumed 

3.818                   0.053 0.184 118 0.854 
0.187 117.055 0.852 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้ค่าสถิติ         
t - test เพ่ือทดสอบสมมุติฐานพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย               
ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 
ตารางที่ 4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการหมุนเวียน      
น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง จ าแนกตามเพศ 
 

 Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

พฤติกรรมการ
จัดการขยะด้าน
การน ากลับมา 
ใช้ใหม่(Recycle) 

Equal 
variances 
assumed 

F Sig. t df Sig.(2-tailed) 

Equal 
variances not 

assumed 

1.157                 0.284 0.014 118 0.989 
0.014 116.606 0.989 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยใช้ค่าสถิติ t - test เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการหมุนเวียนน า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 
ตารางที่ 4.22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการ
ลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce), ด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และด้านการหมุนเวียนน า
กลับมาใช้ใหม ่(Recycle) จ าแนกตามเพศ 

 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมลูฝอย (Reduce) 
เพศ N ค่าเฉลี่ย S.D ระดับพฤติกรรม 
ชาย 56 3.89 0.65 มาก 
หญิง 64 4.17 0.74 มาก 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) 
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พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมลูฝอย (Reduce) 
เพศ N ค่าเฉลี่ย S.D ระดับพฤติกรรม 
ชาย 56 4.09 0.69 มาก 
หญิง 64 4.06 0.87 มาก 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่(Recycle) 
ชาย 56 4.02 0.842 มาก 
หญิง 64 4.02 0.864 มาก 

 
จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการ       
เกิดขยะมูลฝอย (Reduce), ด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และด้านการหมุนเวียนน ากลับมา        
ใช้ใหม่ (Recycle) แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการจัดการขยะของเพศชายและเพศหญิงทั้ง 3 ด้าน 
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก 
 
สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกัน 
ตารางที่ 4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ าแนกตามอายุ 
 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1.ด้านการลดการเกิด
ขยะมูลฝอย (Reduce) 

ระหว่างกลุ่ม 4 0.949 .237 .657 .623 
ภายในกลุ่ม 115 41.530 .361   

รวม 119 42.480    
2.ด้านการน ากลับมาใช้
ซ้ า (Reuse) 

ระหว่างกลุ่ม 4 2.359 .590 1.409 .235 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
115 
119 

48.120 
50.749 

.418 
 

 
 

 

3.ด้านการหมุนเวียนน า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
115 
119 

2.615 
59.369 
61.984 

.654 

.516 
1.266 .287 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้ค่าสถิติ      
One - way ANOVA เพ่ือทดสอบสมมุติฐานพบว่าประชาชนที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอย ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 
สมมติฐานที่ 3 อาชีพที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ าแนกตามอาชีพ 
 

พฤติกรรมการจัดการขยะ แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1. ด้านการลดการเกดิขยะ
มูลฝอย (Reduce) 

ระหว่างกลุม่ 5 4.485 0.897 2.691 .024* 
ภายในกลุ่ม 114 37.994 0.333   

รวม 119 42.480    
2. ด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า 
(Reuse) 

ระหว่างกลุม่ 5 3.240 0.648 1.564 .176 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
114 
119        

47.238 
50.478 

0.414   

3. ด้านการหมุนเวียนน า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
114 
119 

7.677 
54.306 
61.983 

1.535 
0.476 

3.223 .009* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้ค่าสถิติ        
One - way ANOVA เพ่ือทดสอบสมมุติฐานพบว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยพบว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมด้าน
การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมด้านการ
ลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) และด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ต่างกัน ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์น าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) ใช้วิธีทดสอบแบบ 
Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
ดังตารางที่ 4.25 และตารางท่ี 4.26 
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ตารางที่ 4.25 การแสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประชาชนที่มีอาชีพต่างกันกับพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ส านักท้อน จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน �̅� (1) 
4.00 

(2) 
4.13 

(3) 
4.35 

(4) 
4.06 

(5) 
3.56 

(6) 
3.68 

(1) รับจ้างท่ัวไป 22 4.00 - 0.727 0.280 0.081 0.039* 0.081 

(2) เกษตรกรรม 3 4.13 - - 0.624 0.843 0.133 0.210 

(3) ค้าขาย 4 4.35 - - - 0.341 0.021* 0.039* 
(4) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 64 4.06 - - - - 0.009* 0.017* 
(5) พนักงานเอกชน 11 3.56 - - - - - 0.623 
(6) อื่นๆ 16 3.68 - - - - - - 

 
จากตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน 
จ าแนกตามอาชีพพบว่า 5 คู่มีความแตกต่างกันคือ 

1. ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่างจากประชาชนที่มี
อาชีพพนักงานเอกชนโดยพบว่าประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) (�̅�= 4.00) มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานเอกชน 

(�̅�= 3.56) 
2. ประชาชนที่มีอาชีพค้าขายมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่างจากประชาชนที่มีอาชีพ

อ่ืนๆโดยพบว่าประชาชนที่มีอาชีพค้าขายมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะ

มูลฝอย (Reduce) (�̅� = 4.35) มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพอ่ืนๆ (�̅�  =3.68) 
3. ประชาชนที่มีอาชีพค้าขายมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่างจากประชาชนที่มีอาชีพ

พนักงานเอกชนโดยพบว่าประชาชนที่มีอาชีพค้าขายมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลด

การเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) (�̅� = 4.35) มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานเอกชน (�̅� = 3.56) 
 4. ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่างจาก

ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานเอกชน โดยพบว่าประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) (�̅� = 4.06) มากกว่าประชาชนที่มี

อาชีพพนักงานเอกชน (�̅� = 3.56) 
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5. ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่างจาก
ประชาชนที่มีอาชีพอ่ืนๆ โดยพบว่าประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการจัดการ

ขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) (�̅�=4.06) มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพอ่ืนๆ 

(�̅� =3.68) 
 
ตารางที่ 4.26 การแสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประชาชนที่มีอาชีพต่างกันกับพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลส านักท้อน จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน �̅� (1) 
4.08 

(2) 
4.40 

(3) 
4.20 

(4) 
4.01 

(5) 
3.29 

(6) 
3.65 

(1) รับจ้างท่ัวไป 22 4.08 - 0.455 0.753 0.699 0.002* 0.059 

(2) เกษตรกรรม 3 4.40 - - 0.705 0.026 0.015* 0.087 

(3) ค้าขาย 4 4.20 - - - 0.605 0.026* 0.157 
(4) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 64 4.01 - - - - 0.002* 0.061 
(5) พนักงานเอกชน 11 3.29 - - - - - 0.187 
(6) อื่นๆ 16 3.65 - - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.26 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล       
ส านักท้อน จ าแนกตามอาชีพพบว่า 4 คู่มีความแตกต่างกันคือ 

1. ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่างจากประชาชนที่มี
อาชีพพนักงานเอกชนโดยพบว่าประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ด้านหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) (�̅� =4.08) มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานเอกชน         

(�̅�  =3.29) 
2. ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่างจากประชาชนที่มี

อาชีพเพนักงานเอกชนโดยพบว่าประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
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ด้านหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) (�̅� = 4.40) มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานเอกชน         

(�̅� = 3.29) 
3. ประชาชนที่มีอาชีพค้าขายมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่างจากประชาชนที่มีอาชีพ

พนักงานเอกชนโดยพบว่าประชาชนที่มีอาชีพค้าขายมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านหมุนเวียน

น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) (�̅� = 4.20) มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานเอกชน (�̅� = 3.29) 
4. ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่างจาก

ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานเอกชนโดยพบว่าประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยด้านหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) (�̅� = 4.01) มากกว่าประชาชนที่มี

อาชีพพนักงานเอกชน (�̅� = 3.29) 
 
สมมติฐานที่ 4 การศึกษาที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.27 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ าแนกตามการศึกษา 
 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1. ด้านการลดการเกิด
ขยะมูลฝอย (Reduce) 

ระหว่างกลุ่ม 4 2.271 0.568 1.624 .173 
ภายในกลุ่ม 115 40.209 0.350   

รวม 119 42.480    
2. ด้านการน ากลับมาใช้
ซ้ า (Reuse) 

ระหว่างกลุ่ม 4 4.888 1.222 3.082 .019* 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
115 
119        

45.591 
50.479 

0.396   

3. ด้านการหมุนเวียนน า
กลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
115 
119 

3.173 
58.811 
61.984 

0.793 
0.511 

1.551 .192 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที ่4.27 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้ค่าสถิติ 
One – way ANOVA เพ่ือทดสอบสมมุติฐานพบว่าประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการ
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จัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยพบว่าประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) และด้านการหมุนเวียน
น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรม การ
จัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) ต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัย   จึงได้น าผลการวิเคราะห์
น า ไป เปรี ยบเทียบ เชิ งซ้ อน  (Multiple Comparison) ใช้ วิ ธี ทดสอบแบบ  Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ดังตารางที ่4.28 
 
ตารางที่ 4.28 การแสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันกับ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) ของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลส านักท้อน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน �̅� (1) 
3.65 

(2) 
4.02 

(3) 
3.90 

(4) 
4.18 

(5) 
3.65 

(1) ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 8 3.65 - 0.136 0.352 
 

0.027* 
 

0.974 
 

(2) มัธยมศึกษาหรือปวช. 
 

28 4.02 - - 0.500 
 

0.288 
 

0.059 

(3) อนุปริญญา/ปวส.หรือ
เทียบเท่า 

18 3.90 - - - 0.100 
 

0.260 
 

(4) ปริญญาตร ี
 

49 4.18 - - - - 0.003* 
 

(5) สูงกว่าปริญญาตร ี 17 3.66 - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
จากตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน จ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า 
2 คู่มีความแตกต่างกันคือ 

1. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ต่างจากประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีโดยพบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา

หรือต่ ากว่า มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) (�̅� = 3.65) น้อย

กว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (�̅� = 4.18) 
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2. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่างจาก
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีโดยพบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) (�̅� = 4.18) มากกว่าประชาชนที่

มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (�̅� = 3.66) 
 
สมมติฐานที่ 5 รายได้ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกัน 
ตารางที่ 4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ าแนกตามรายได้ 
 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1. ด้านการลดการเกิด
ขยะมูลฝอย (Reduce) 

ระหว่างกลุ่ม 3 3.295 1.098 3.251 .024* 
ภายในกลุ่ม 116 39.185 0.338   

รวม 119 42.480    
2. ด้านการน ากลับมาใช้
ซ้ า (Reuse) 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.808 0.603 1.436 .236 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
116 
119        

48.671 
50.479 

0.420   

3. ด้านการหมุนเวียนน า
กลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
116 
119 

2.567 
59.416 
61.984 

0.856 
0.512 

1.671 .177 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้ค่าสถิติ        
One - way ANOVA เพ่ือทดสอบสมมุติฐานพบว่าประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรม      
การจัดการขยะมูลฝอย แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยพบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และด้านการการหมุนเวียนน า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) ต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าผลการ
วิเคราะห์น าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ดังตารางที่  4.30 
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ตารางที่ 4.30 การแสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประชาชนที่มีรายได้ต่างกันกับพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ส านักท้อน จ าแนกตามรายได้ 
 

รายได ้ จ านวน �̅� (1) 
3.78 

(2) 
4.12 

(3) 
3.92 

(4) 
3.97 

(1) ไม่เกิน 10,000 บาท 18 3.78 - 0.031* 
 

0.412 0.556 

(2) 10,001-20,000 บาท 58 4.12 - - 0.117 0.012* 
 

(3) 20,001-30,000 บาท 32 3.92 - - - 0.175 
 

(4) 30,001 บาทขึ้นไป 12 3.97 - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.30 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน
จ าแนกตามรายได้ พบว่า 2 คู่มีความแตกต่างกันคือ 

1. ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่างจาก
ประชาชนที่มีรายได้10,001-20,000 บาทโดยพบว่าประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มี

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) (�̅�  =3.78) น้อยกว่า

ประชาชนที่มีรายได้10,001-20,000 บาท (�̅�  =4.12) 
2. ประชาชนที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่างจาก

ประชาชนที่มีรายได้ 30,001บาทขึ้นไป โดยพบว่าประชาชนที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มี

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) (�̅�  =4.12) มากกว่า

ประชาชนที่มีรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป  (�̅�  =3.97) 
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สมมติฐานที่ 6 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย         
ที่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่และพฤติกรรมการจัดการขยะ      
มูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ าแนกตาม
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 
 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1. ด้านการลดการเกิด
ขยะมูลฝอย (Reduce) 

ระหว่างกลุ่ม 4 1.714 0.429 1.209 .311 
ภายในกลุ่ม 115 40.765 0.354   

รวม 119 42.480    
2. ด้านการน ากลับมาใช้
ซ้ า (Reuse) 

ระหว่างกลุ่ม 4 1.185 0.454 1.072 .374 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
115 
119 

48.664 
50.479 

0.423   

3. ด้านการหมุนเวียนน า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
115 
119 

1.357 
60.626 
61.984 

0.339 
0.527       

 
0.644       

 
.632 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที ่4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และพฤติกรรมการจัดการขยะ    
มูลฝอยโดยใช้ค่าสถิติOne - way ANOVA เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน พบว่าประชาชนที่มีระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 
สมมติฐานที่ 7 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสมาชิกในครัวเรือนและพฤติกรรมการจัดการขยะ       
มูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จ าแนกตาม
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1. ด้านการลดการเกิด
ขยะมูลฝอย (Reduce) 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.758 0.586 1.670 .177 
ภายในกลุ่ม 116 40.721 0.351   

รวม 119 42.480    
2. ด้านการน ากลับมาใช้
ซ้ า (Reuse) 

ระหว่างกลุ่ม 3 4.865 1.622 4.124 .008* 
ภายในกลุ่ม 

รวม 
116 
119        

45.614 
50.479 

0.393   

3. ด้านการหมุนเวียนน า
กลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
116 
119 

5.894 
56.089 
61.984 

1.965 
0.484 

4.063 .009* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสมาชิกในครัวเรือนและพฤติกรรมการจัดการขยะ     
มูลฝอยโดยใช้ค่าสถิติ  One - way ANOVA เพ่ือทดสอบสมมุติฐานพบว่าประชาชนที่มีจ านวนสมาชิก
ในครัวเรือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดย
พบว่าประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะ
มูลฝอย (Reduce) ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า ประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse)และด้านการหมุนเวียนน ากลับมา
ใช้ใหม่ (Recycle) ต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าผลการวิเคราะห์น าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้าง
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ดังตารางที่ 4.33 และตารางที่ 4.34 
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ตารางที่ 4.33 การแสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
ต่างกันกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) ของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลส านักท้อน จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน �̅� (1) 

3.96 
(2) 

4.13 
(3) 

3.53 
(4) 

2.70 
(1) 1-3 คน 71 3.96 - 0.179 0.241 0.006* 
(2) 4-6 คน 44 4.13 - - 0.112 0.002* 
(3) 7-9 คน 3 3.53 - -  0.148 
(4) 10 คนขึ้นไป 2 2.70 - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่4.33 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสมาชิกในครัวเรือนและ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) ของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลส านักท้อน จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือนพบว่า 2 คู่ มีความแตกต่างกันคือ 

1. ประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่าง
จากประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 10 คนขึ้นไปโดยพบว่าประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน 1-3 คน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse)(�̅�  =3.96) 

มากกว่าประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 10 คนข้ึนไป(�̅�  =2.70) 
2. ประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่าง

จากประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 10 คนขึ้นไปโดยพบว่าประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน 4-6 คน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) (�̅�  =4.13) 

มากกว่าประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 10 คนข้ึนไป (�̅�  =2.70) 
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ตารางที่ 4.34 การแสดงผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
ต่างกันกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน �̅� (1) 

3.87 

(2) 
4.10 

(3) 
3.60 

(4) 
2.50 

(1) 1-3 คน 71 3.87 - 0.096 0.502 0.007* 
(2) 4-6 คน 44 4.10 - - 0.231 0.002* 
(3) 7-9 คน 3 3.60 - - - 0.086 
(4) 10 คนขึ้นไป 2 2.50 - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่4.34 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสมาชิกในครัวเรือนและ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลส านักท้อน จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือนพบว่า 2 คู่ มีความแตกต่างกันคือ 

1. ประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่าง
จากประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 10 คนขึ้นไปโดยพบว่าประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 1-3 คน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  

(�̅�  =3.87) มากกว่าประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 10 คนข้ึนไป(�̅�  =2.50) 
2. ประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต่าง

จากประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 10 คนขึ้นไปโดยพบว่าประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 4-6 คน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  

(�̅�  =4.10)  มากกว่าประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 10 คนข้ึนไป (�̅�  =2.50) 
สมมติฐานที่ 8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอย 
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ตารางท่ี 4.35   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) 
 
 ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ

ลดการเกิดขยะมูลฝอย 
(Reduce) 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

1 
120 

.123 

.179 
120 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
ลดการเกิดขยะมูลฝอย 
(Reduce) 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

.123 

.179 
120 

1 
 

120 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.35 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะ      
มูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า             
ค่า Significant   มีค่าเท่ากับ   0.179 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ0.05 ดังนั้น
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) 
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ตารางที่ 4.36 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) 
 

 ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
ด้านการน ากลับมาใช้

ซ้ า (Reuse) 
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

1 
120 

.192 

.036 
120 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
น ากลับมาใช้ซ้ า 
(Reuse) 
 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

.192 

.036 
120 

1 
 

120 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่  4.36  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะ      
มูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่าค่า Significant    
มีค่าเท่ากับ   0.036 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ0.05 ดังนั้น ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการ  น า
กลับมาใช้ซ้ า (Reuse) โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.192  ซึ่งแสดง
ว่าความรู้ความเข้าใจเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้าน
การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า 
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ตารางที่ 4.37 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
 
 ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
ด้านการน ากลับมาใช้

ซ้ า (Reuse) 
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

1 
 

120 

.054 

.557 
120 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
น ากลับมาใช้ซ้ า 
(Reuse) 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

.054 

.557 
120 

1 
 

120 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.37   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะ      
มูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่าค่า Significant    
มีค่าเท่ากับ 0.557 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ0.05 ดังนั้นความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอย 
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ตารางที่ 4.38 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยกับ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) 
 

 การมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
ด้านการการเกิดขยะ
มูลฝอย (Reduce) 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

1 
 

120 

.097 

.290 
120 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
น ากลับมาใช้ซ้ า 
(Reuse) 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

.097 

.290 
120 

1 
 

120 
 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4. 38 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้าน
การลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่าค่า Significant   มี
ค่าเท่ากับ   0.290 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ0.05 ดังนั้นการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะ   
มูลฝอย (Reduce) 
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ตารางที่ 4.39 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยกับ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) 
 การมีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะมูลฝอย 
พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
ด้านการการเกิดขยะ
มูลฝอย (Reduce) 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

1 
 

120 

.292 

.001 
120 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
น ากลับมาใช้ซ้ า 
(Reuse) 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

.292 

.001 
120 

1 
 

120 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่  4.39 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย       
ด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse)โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่าค่า Significant มีค่า
เท่ากับ   0.001 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ0.05 ดังนั้นการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า 
(Reuse) โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.292 ซึ่งแสดงว่าการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse)           
มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า 
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
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ตารางท่ี 4.40 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านทัศนคติกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้าน
การลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) 
 

 ทัศนคติการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ

ลดการเกิดขยะมูลฝอย 
(Reduce) 

ทัศนคติการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

1 
 

120 

.258 

.004 
120 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
ลดการเกิดขยะมูลฝอย 
(Reduce) 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

.258 

.004 
120 

1 
 

120 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่  4.40 ปัจจัยด้านทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย        
ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่าค่า Significant    
มีค่าเท่ากับ   0.004 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ0.05 ดังนั้นทัศนคติในการ
จัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะ      
มูลฝอย (Reduce) โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.258 ซึ่งแสดงว่า
ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะ       
มูลฝอย (Reduce) มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า 
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ตารางที่ 4.41   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านทัศนคติกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ด้านด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) 
 
 ทัศนคติการจัดการ

ขยะมูลฝอย 
พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ

น ากลับมาใช้ซ้ า 
(Reuse) 

ทัศนคติการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

1 
 

120 

.282 

.002 
120 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
น ากลับมาใช้ซ้ า 
(Reuse) 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

.282 

.002 
120 

1 
 

120 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่  4.41 ปัจจัยด้านทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย       
ด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่าค่า Significant มีค่า
เท่ากับ  0.002 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ0.05 ดังนั้นทัศนคติในการจัดการ
ขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) โดย
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.282 ซึ่งแสดงว่าทัศนคติในการจัดการ
ขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse)มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับค่อนข้างต่ า 
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ตารางที่ 4.42 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านทัศนคติกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
ด้านด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
 
 ทัศนคติการจัดการ

ขยะมูลฝอย 
พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
หมุนเวียนน ากลับมา
ใช้ใหม่(Recycle) 

ทัศนคติการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

1 
 

120 

.207 

.023 
120 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
หมุนเวียนน ากลับมา
ใช้ใหม่(Recycle) 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

.207 

.023 
120 

1 
 

120 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่  4.42 ปัจจัยด้านทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย       
ด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่าค่า 
Significant มีค่าเท่ากับ 0.023 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ0.05 ดังนั้น
ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการ
หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่(Recycle) โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 
0.207 ซึ่งแสดงว่าทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการ
หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า 
สมมติฐานที่ 11 การรับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  4.43 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารกับพฤติกรรมการจัดการขยะ   
มูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) 
 

 การรับรู้ขา่วสารด้าน
การจัดการขยะมูล

ฝอย 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ

ลดการเกิดขยะมูลฝอย 
(Reduce) 

การรับรู้ข่าวสารด้าน
การจัดการขยะมูล
ฝอย 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

1 
 

120 

.320 

.000 
120 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
ลดการเกิดขยะมูลฝอย 
(Reduce) 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

.320 

.000 
120 

1 
 

120 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.43 ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะ 
มูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่าค่า 
Significant มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ0.05 ดังนั้นการ
รับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลด
การเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.320 
ซึ่งแสดงว่าการรับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลด
การเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า 
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ตารางที่ 4.44 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารกับพฤติกรรมการจัดการขยะ   
มูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) 
 
 การรับรู้ข่าวสารด้าน

การจัดการขยะมูล
ฝอย 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
ด้านการน ากลับมาใช้

ซ้ า (Reuse) 
การรับรู้ข่าวสารด้าน
การจัดการขยะมูล
ฝอย 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

1 
 

120 

.395 

.000 
120 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
น ากลับมาใช้ซ้ า 
(Reuse) 
 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

.395 

.000 
120 

1 
 

120 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.44 ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะ 
มูลฝอยด้านด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่าค่า 
Significant มีค่าเท่ากับ   0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ0.05 ดังนั้นการ
รับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน า
กลับมาใช้ซ้ า (Reuse) โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.395      ซึ่ง
แสดงว่าการรับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลด
การเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า 
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ตารางที่  4.45 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารกับพฤติกรรมการจัดการขยะ     
มูลฝอยด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  
 
 การรับรู้ข่าวสารด้าน

การจัดการขยะมูล
ฝอย 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
หมุนเวียนน ากลับมา
ใช้ใหม่(Recycle) 

การรับรู้ข่าวสารด้าน
การจัดการขยะมูล
ฝอย 

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

1 
 

120 

.371 

.000 
120 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการ
หมุนเวียนน ากลับมา
ใช้ใหม่(Recycle)  

Pearson 
Correlation 
Sig.(2-tailed) 

N 

.371 

.000 
120 

1 
 

120 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.45 ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะ 
มูลฝอยด้านหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่าค่า 
Significant มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ดังนั้นการ
รับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการ
ด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้ว
พบว่ามีค่า 0.371 ซึ่งแสดงว่าการรับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะมูลฝอยกับพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม(่Recycle)  มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า 
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ตารางท่ี 4.46 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน ผลการศึกษา 

1. เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน 

2. อายุที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 

4. การศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 

5. รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน 

6. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการ 

ขยะที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

7. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ 
แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

ยอมรับสมมติฐาน 

9. การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการ
จัดการขยะ             

ยอมรับสมมติฐาน 

10. ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

ยอมรับสมมติฐาน 

11. การรับรู้ข่าวสารด้านการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอย 

ยอมรับสมมติฐาน 
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4.5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี  4.47   แสดงปัญหาอุปสรรคและข้อแสนอแนะจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง   

  

อันดับ ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ความถี่ (คน) 

1 ควรเพิ่มถังขยะเนื่องจากถังขยะไม่พอและมีถังขยะแบบแยก

ประเภทให้ครอบคลุมในพ้ืนที่และก าหนดวันในการจัดเก็บขยะ 

แต่ละประเภท 

7 

2 ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องขยะให้ทราบมากข้ึน 5 

3 ขาดความร่วมมือของคนในชุมชน เช่นประชากรแฝงและ 

ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

4 

4 เทศบาลควรเพิ่มพ้ืนที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ

เนื่องจากบางบ้านมีพ้ืนที่ในการคัดแยกขยะค่อนข้างจ ากัด 

2 

5 ควรสร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ อาทิ

สิทธิ์การเข้าเรียน,ภาษี เป็นต้น 

1 

 
จากตารางที่ 4.47 พบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านการจัดการขยะโดยอันดับที่ 1 ประชาชน
เสนอให้ควรเพิ่มถังขยะเนื่องจากถังขยะไม่พอและมีถังขยะแบบแยกประเภทให้ครอบคลุมในพ้ืนที่และ
ก าหนดวันในการจัดเก็บขยะแต่ละประเภท อันดับที่ 2 ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องขยะให้ทราบมาก
ขึ้น อันดับที่ 3 ขาดความร่วมมือของคนในชุมชน เช่นประชากรแฝงและภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
อันดับ 4 เทศบาลควรเพ่ิมพ้ืนที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะเนื่องจากบางบ้านมีพ้ืนที่ใน
การคัดแยกขยะค่อนข้างจ ากัด และอันดับที่ 5 ควรสร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจในการคัด
แยกขยะ อาทิสิทธิ์การเข้าเรียน,ภาษี เป็นต้น 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ส านักท้อน  อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะ       
มูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน จังหวัดระยอง และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน 
จังหวัดระยอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจัดการขยะของประชาชน ส่วนที่ 3 
ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนและส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-Test ,One-way anovaและสถิติ Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient  เพ่ือทดสอบเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามโดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ระดับ  0.05  โดยสามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
          การศึกษา เรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล    
ส านักท้อน  อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน  64  คน คิดเป็นร้อยละ53.3  มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 42.5 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ40.8 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 58 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ
58.3  มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2  
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 5.1.2 ปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย การมีส่วนร่วม ทัศนคติใน
การจัดการขยะมูลฝอยและการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  จากการศึกษาพบว่า 
 - ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับสูงร้อยละ 94.2 โดยสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจการจัดการขยะมูลฝอย ในแต่ละข้อได้ถูกต้องมากกว่า ร้อยละ 50 จะมีบางประเด็นที่มีการเข้าใจ
ผิด เช่นขยะเปียกน้ าทุกชนิดหมายถึงขยะเปียก ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเข้าใจผิดคิดว่าขยะเปียกคือขยะ
เปียกน้ า ซึ่งในความหมายของขยะเปียก ก็คือขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ โดยตอบผิดร้อยละ 
33.3 กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจผิดว่าขยะหมายถึงสิ่งของต่างๆที่ไม่มีประโยชน์และไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์อะไรได้อีกซึ่งตอบผิดร้อยละ 29.2 และการทิ้งขยะลงในแม่น้ าไม่ท าให้น้ าเน่าเสียเนื่องจาก
ขยะมูลฝอยถูกน้ าพัดไปซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างตอบผิด ร้อยละ 25.8 ตามล าดับ   
 -การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะในระดับสูงร้อยละ 53.3 เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ร่วมปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนด้วยการคัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ก่อนทิ้งและได้ทิ้งขยะมูล
ฝอยลงในถังขยะสีต่างๆตามประเภทขยะที่แยกไว้ให้ ร้อยละ 88.3 เท่ากัน รองลงมาคือได้ร่วมกิจกรรม
การจัดการขยะที่เทศบาลได้จัดขึ้น เช่นกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล กิจกรรมชุมชนปลอดขยะเป็นต้น 
ร้อยละ 80 ได้แนะน าเพ่ือนบ้านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้ ร้อยละ 
77.5 และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนร้อยละ 67.5 
ตามล าดับ 
 -ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติในการจัดการขยะใน
ระดับดี ร้อยละ 82.5 เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่าการแยกขยะเป็นเรื่องที่เสียเวลา/ไร้ประโยชน์
ท่านควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในชุมชนของท่าน ร้อยละ 99.2 เท่ากัน รองลงมาคือท่านคิด
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหากมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชนของท่าน
หลอดไฟนีออน ถ่านไฟฉายที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป เพราะอาจท าให้เกิด
อันตรายได้ ร้อยละ 98.3 เท่ากัน และการเลิกใช้โฟมในการบรรจุอาหารเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 95.8 ตามล าดับ 
 - การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย พบว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน ในภาพรวมมีการรับรู้ข่าวสารเป็นบางครั้ง มี
ค่าเฉลี่ย 3.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการ
จัดการขยะผ่านสื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล ค่าเฉลี่ย 3.19 รองลงมาคือได้รับข้อมูล
ข่าวสารเรื่องการจัดการขยะจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลค่าเฉลี่ย3.18 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ
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ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการจัดการขยะผ่านสื่อประชาสัมพันธ์  แผ่นพับและจดหมายข่าวของ
เทศบาล ค่าเฉลี่ย 2.99 
 5.1.3 การศึกษาระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล       
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จากผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) ค่าเฉลี่ย 4.00 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่น า
ขยะประเภทกล่องกระดาษหรือหนังสือพิมพ์เก็บไว้ขายหรือน ากลับมาใช้ใหม่ รองลงมาคือด้านการ    
ลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) ค่าเฉลี่ย 3.97 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกชื้อสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงทน ถาวร และมีอายุการใช้งานได้นาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการ
หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ค่าเฉลี่ย 3.93 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการแยกกระดาษไว้
ขายและมีการคัดแยกเศษเหล็ก,เศษโลหะเพ่ือน าไปขาย  
 5.1.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนได้
เสนอแนะด้านการจัดการขยะโดยอันดับที่ 1 ประชาชนเสนอให้ควรเพ่ิมถังขยะเนื่องจากถังขยะไม่พอ
และมีถังขยะแบบแยกประเภทให้ครอบคลุมในพ้ืนที่และก าหนดวันในการจัดเก็บขยะแต่ละประเภท     
อันดับที่ 2 ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องขยะให้ทราบมากขึ้น อันดับที่ 3 ขาดความร่วมมือของคนใน
ชุมชน เช่นประชากรแฝงและภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ อันดับ 4 เทศบาลควรเพ่ิมพ้ืนที่ส่วนกลางใน
การจัดกิจกรรมคัดแยกขยะเนื่องจากบางบ้านมีพ้ืนที่ในการคัดแยกขยะค่อนข้างจ ากัด และอันดับที่ 5 
ควรสร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ อาทิสิทธิ์การเข้าเรียน,การลดภาษี  เป็น
ต้น 
 5.1.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 
 สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชาชนที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 
 สมมติฐานที่ 3 อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะ       
มูลฝอยแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 3 
 สมมติฐานที่ 4 การศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 4 
 สมมติฐานที่ 5 รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 5 
 สมมติฐานที่ 6 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่
แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 
 สมมติฐานที่ 7 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่
แตกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 7 
 สมมติฐานที่ 8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมี
ความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ระดับนัยส าคัญ .05ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 8 
 สมมติฐานที่ 9 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการ
จัดการขยะ             
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กัน
กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 9 
 สมมติฐานที่ 10 ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอย  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กันกับ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 10 
 สมมติฐานที่ 11 การรับรู้ข่าวสารด้านการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอย 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการรับรู้ข่าวสารในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กัน
กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 11 
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 5.2 อภิปรายผล 
 
           จากผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล   
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีประเด็นที่ส าคัญสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 5.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลส านักท้อน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ,อายุและระยะเวลาที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการจัดการขยะที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการขยะมูลฝอยหรือปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้ช่วยกันโดยไม่มีการแบ่งเพศ อายุ เพราะปัญหาขยะมูลฝอย
เป็นปัญหาของทุกคนทุกภาคส่วน    ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันจึงจะเกิดผลส าเร็จ จากข้อค้นพบนี้สามารถ
น าไปปรับใช้ในบริบทอ่ืนได้ในส่วนของการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการจัดการขยะสามารถสร้างได้ใน
ทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการจัดการขยะของชุมชน เพราะในสถานการณ์ขยะ
มูลฝอยในปัจจุบันต้องอาศัยความร่วมมือและวินัยของคนในชาติ  จึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ดี
ยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐวดี  สุขช่วย (2558) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะ   มูลฝอยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษาของเกียรติกุล ถวิล (2558) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยในรูปแบบ 3R  (Reduce, Reuse, Recycle) ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และการศึกษาของนภัส น้ าใจตรง (2561) ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน,ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ การศึกษา รายได้และจ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกต่างกัน          
มีพฤติกรรมการจัดการขยะแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการประกอบ
อาชีพในแต่ละอาชีพ ย่อมมีความยากง่ายแตกต่างกัน ความเร่งรีบในการท างาน หรือลักษณะอาชีพที่
อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ในกลุ่มตัวอย่างพบว่า อาชีพค้าขาย มีพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) มากกว่าอาชีพอ่ืนและพบว่าอาชีพ
เกษตรกรรมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
มากกว่าอาชีพอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลต าบลส านักท้อนได้มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะในส่วนของ
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ตลาดที่อยู่ในพื้นที่ทุกแห่ง เช่นการรณรงค์ร้านค้าปลอดโฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะ
อินทรีย์พวกเศษผัก เศษผลไม้หรือเศษเปลือกกุ้ง เพ่ือน ามาท าปุ๋ยโดยจัดให้มีจุดทิ้ งขยะเปียกให้ผู้
ค้าขายสามารถน ามาทิ้งและเทศบาลเข้าไปจัดเก็บเพ่ือน าไปให้ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะในเขต
เทศบาลท าปุ๋ยต่อไป จึงอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้อาชีพค้าขายในเขตเทศบาล มีพฤติกรรมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) มากกว่าอาชีพอ่ืน และจากการศึกษาพบว่า
อาชีพพนักงานเอกชนมีพฤติกรรมในการจัดการขยะเฉลี่ยต่ าสุดกว่าอาชีพอ่ืน ซึ่งอาจเกิดจากความไม่มี
เวลาเพราะการท างานภาคเอกชนต้องเร่งรีบท างานให้ทัน จึงส่งผลให้พฤติกรรมในการจัดการขยะต่ า
กว่าอาชีพอ่ืนด้วย  ส าหรับด้านการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) มากกว่าระดับการศึกษาอ่ืนทั้งนี้
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรีร้อยละ 40.8 ซึ่งเป็นระดับ
การศึกษาที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนอีกทั้งได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะมาพอสมควร  ดังนั้นจึงเป็น
เหตุผลที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมากกว่า
กลุ่มอ่ืน ด้านรายได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท และพบว่าเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย(Reduce)มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.12  ทั้งนี้เนื่องจากรายได้เป็นตัวก าหนดในการอุปโภคบริโภค รายได้มากย่อมมีก าลังซื้อของ
กินของใช้มากกว่ารายได้น้อย ซึ่งการซื้อบริโภคมากกว่าย่อมส่งผลต่อปริมาณขยะมากขึ้นเช่นกัน 
ดังนั้นจึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาทซึ่งเป็นรายได้ที่อยู่ในระดับน้อย
ถึงปานกลาง  มีพฤติกรรมการจัดการขยะ มูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) มากกว่า
รายได้ระดับอ่ืน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน จ านวน 
1-3 คน ร้อยละ 59.2 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน 1-3 คน มี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และด้านการหมุนเวียนน ากลับมา
ใช้ใหม่ (Recycle) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่มากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนที่น้อยกว่าย่อมมีการก่อขยะที่น้อยกว่าอีกทั้งยังสามารถควบคุมปริมาณขยะและ
จัดการขยะภายในบ้านได้ง่ายกว่าบ้านที่มีสมาชิกอยู่กันมากด้วย  ดังแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย (กองประเมินผลกระทบสุขภาพ ,2553 ) กล่าวว่าปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละ
ชุมชน ไม่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล จะมีปริมาณมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น จ านวนประชากรขยะมูลฝอยมีปริมาณความผันแปรไปตามจ านวน
ประชากร โดยจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นปริมาณขยะก็จะเพ่ิมขึ้นด้วย จากข้อค้นพบนี้สามารถน าไป
ปรับใช้ในบริบทอ่ืนๆในส่วนของการจัดกิจกรรมลดปริมาณขยะในสถานประกอบการ เช่นตลาด  ควร
จัดให้มีจุดคัดแยกขยะภายในตลาด กิจกรรมลดการใช้โฟมและพลาสติก เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
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ได้ร่วมกิจกรรมในการลดปริมาณขยะต่อไปได้และส่งเสริมกลุ่มอาชีพอ่ืนๆในสถานประกอบการเช่น
บริษัทเอกชน จัดกิจกรรมขยะแลกของ ท าจุดทิ้งขยะเปียก เพ่ือช่วยลดปริมาณขยะและสร้างการ มี
ส่วนร่วมของพนักงานได้ การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของนฤมล   ด่านตระกูล (2560) 
ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะ มูลฝอยของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ  
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าประชาชนที่อาชีพ,การศึกษา และรายได้ต่างกัน มี
พฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และการศึกษาของนัฐ
ภัสสร ทองไทย (2558) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลวังทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่าประชาชนที่มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติ.05 
  5.2.2 ปัจจัยกระตุ้นที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลส านักท้อน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย,การมีส่วนร่วม,ทัศนคติและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร          
มีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในระดับสูง,มีส่วนร่วมในการจัดการขยะในระดับสูง,มีทัศนคติอยู่ในระดับดีและมีการรับรู้
ข่าวสารด้านการจัดการขยะมูลฝอย  เป็นบางครั้ง จึงส่งผลให้พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่ม
ตัวอย่างภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ (knowledge) ดังที่ (โสภิต
สุดา มงคลเกษม ,2539) กล่าวว่า ความรู้เป็นข้อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) เป็นข้อมูลที่
มนุษย์ได้รับ และเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ต่าง ๆ การที่บุคคลยอมรับ หรือปฏิเสธ สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่างมีเหตุผล บุคคลควรจะต้องรู้เรื่องเก่ียวกับสิ่งนั้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจ นั่นก็คือ บุคคลจะต้อง
มีข้อเท็จจริง หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่สนับสนุน และให้ค าตอบข้อสงสัยที่บุคคลมีอยู่ มีการชี้แจงให้บุคคล
เกิดความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้ง เกิดความตระหนักถึงความเชื่อ และ
ค่านิยมต่าง ๆ ด้วย สามารถน าไปปรับใช้ในบริบทพ้ืนที่อ่ืนๆได้ในกรณีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
การส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้
ประชาชนในชุมชนทราบอย่างทั่วถึงและต้องท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมและวัฒนธรรม
ที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยตามมา  สอดคล้องกับการศึกษาของสมพงษ์  แก้วประยูร (2558) ศึกษา
เรื่องความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง  
อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา พบว่าความรู้และทัศคติ  ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
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ที่ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับปานกลาง,การศึกษาของวลีรัตน์ บ าเพ็ญบุญ (2560) 
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยศึกษาเฉพาะกรณี : ต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยการจัดการมูลฝอยกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  การศึกษาของศราวุฒิ ทับผดุง (2563) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มี
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยมีผลต่อพฤติกรรมการ ลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และการศึกษาของ วีรวัลย์ แก้วบุญชู ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัด
แยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน กรณีศึกษา  เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การคัดแยกขยะมูลฝอย  ในครัวเรือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 
 5.2.3 การศึกษาระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พบว่าพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง ทั้ง 3 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) มากเป็นล าดับแรก ทั้งนี้เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลส านักท้อน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะในระดับสูง  การมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะอยู่ในระดับสูง จึงให้ความส าคัญกับการจัดการขยะส่งผลให้มีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม (Practice or Behavior) ดังที่ (สุ
รพงษ์ โสธนะเสถียร,2533) กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของบุคคลโดยมีพ้ืนฐานมาจาก
ความรู้ และทัศนคติของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากการมีความรู้ และ
ทัศนคติที่แตกต่างกัน ความแตกต่างกันในการแปลความสารที่ตนเองได้รับ จึงก่อให้ เกิดประสบการณ์
สั่งสมที่แตกต่างกัน อันมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล สอดคล้องกับการศึกษาของสมพงษ์ แก้ว
ประยูร (2558) ศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในเขต
เทศบาลเมืองควนลัง  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ใน
ระดับมาก  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 
          1) เทศบาลควรจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะที่ต้นทางใน
ครัวเรือน และกิจกรรมที่สามารถแปรรูปขยะให้น ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือมีกลยุทธ์ด้านส่งเสริมอาชีพ
จากขยะให้กับประชาชน เช่นสอนการประดิษฐ์เศษวัสดุจากขยะมาเป็นของใช้ หมุนเวียนน ากลับมาใช้
ประโยชน์หรือจ าหน่ายเป็นรายได้ให้กับครอบครัว เพ่ือสร้างแรงจูงใจถ้าหากประชาชน มีรายได้จาก
กิจกรรมการคัดแยกขยะก็จะเป็นผลดีซึ่งอาจได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน มีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก แต่หากพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบด้านที่มีพฤติกรรมใน
ระดบัเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  
 2) เทศบาลควรบูรณาการ การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่ เนื่องจาก
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท างานภาคเอกชนมีพฤติกรรมในการจัดการขยะค่อนข้างน้อยกว่าอาชีพอ่ืน 
ดังนั้นควรส่งเสริมกิจกรรมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยแบบองค์รวม
ต่อไป 
 3) เทศบาลควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะให้มากขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ข่าวสารยังอยู่ในระดับได้รับข่าวสารเป็นบางครั้ง 
และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านจดหมายข่าว แผ่นพับ อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับต่ า  
 4) เทศบาลควรจัดให้มีถังรองรับขยะให้พียงพอและมีถังคัดแยกขยะแบบแยกประเภทให้
ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล เพ่ือให้ประชาชนได้ด าเนินการคัดแยกขยะให้เกิดเป็น
รูปธรรม รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะในแต่ละประเภทให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
 5) เทศบาลควรจัดพ้ืนที่ส่วนกลางในการจัดการขยะ เช่นจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ
เพ่ิมขึ้นให้ครบทุกชุมชน เพ่ือเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่มีพ้ืนที่จ ากัดในการจัดการขยะได้ มีจุดคัด
แยกขยะประเภทต่างๆอย่างทั่วถึง 
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะด้านอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น นโยบายด้านการจัดการขยะ
ของเทศบาลต าบลส านักท้อน ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน เป็นต้น     
 2) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยเขตพ้ืนที่เทศบาลใน เชิง
ลึกเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงให้ตรงจุดมากข้ึนต่อไป 
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 3) เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้จ ากัดด้วยเวลาและงบประมาณจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
เทคนิคประเภทของการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ซึ่งมี
กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างน้อย ในการศึกษาครั้งต่อไปเห็นควรศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป   
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เลขที่แบบสอบถาม……….. 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง  พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน  
อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 

 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามชุดนี้ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน

และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน 
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะมูลฝอย,การมีส่วนร่วม,ทัศนคติใน
การจัดการขยะมูลฝอยและการรับรู้ข่าวสาร 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ มุ่งน าไปเป็นประโยชน์ในการวิจัยและการพัฒนาเท่านั้น ผู้วิจัย
ขอรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรง
กับสภาพความเป็นจริง 

 
 
 

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  / ลงในช่อง (   ) หน้าข้อความตามความเป็นจริง  

1. เพศ 

 (   ) ชาย   (   ) หญิง 

2. อายุ 

 (   ) ไม่เกิน 25 ปี  (   )  25-35 ปี 

 (   )  36-45 ปี  (   )  46-55 ปี 

 (   )  มากกว่า 55 ปี 

3. อาชีพ 

 (   ) รับจ้างทั่วไป  (   ) เกษตรกรรม 

 (   ) ค้าขาย  (   ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 (   ) พนักงานเอกชน (   )  อ่ืนๆ 

4.ระดับการศึกษาสูงสุด 

 (   ) ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  (   )  มัธยมศึกษาหรือปวช. 

 (   ) อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า (   ) ปริญญาตรี 

 (   ) สูงกว่าปริญญาตรี  

5.ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 

 (   ) น้อยกว่า 1 ปี   (   ) 1-2 ปี 

 (   ) 3-5 ปี   (   ) 6-9 ปี 

 (   ) 10 ปีขึ้นไป  

6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 (   ) ไม่เกิน 10,000 บาท  (   ) 10,001-20,000 บาท 

 (   ) 20,001 – 30,000 บาท  (   ) 30,001 บาท ขึ้นไป 

7.จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

 (   ) 1-3  คน (   ) 4-6 คน 

 (   ) 7-9 คน (   ) 10 คนข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะของประชาชน,การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ,
ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยและการรับรู้ข่าวสาร 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ส่วนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะ 

 
ความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะ 

ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

1.ขยะหมายถึงสิ่งของต่างๆที่ไม่มีประโยชน์และไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์อะไร
ได้อีก 

  

2.หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย เป็นขยะอันตราย   
3.เศษอาหาร เศษใบไม้ เป็นขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้   
4.การคัดแยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดได้   
5.ขยะเปียกน้ าทุกชนิดหมายถึงขยะเปียก   
6.ขยะเปียกสามารถน ามาท าปุ๋ยหมักได้   
7.ขยะประเภทโฟมและพลาสติกต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก   

8.การทิ้งขยะลงในแม่น้ าไม่ท าให้น้ าเน่าเสียเนื่องจากขยะมูลฝอยถูกน้ าพัดไป   

9.เศษวัสดุต่างๆเช่น ซองกาแฟ กระป๋อง สามารถน ามาท าสิ่งประดิษฐ์ได้   

10.ขยะท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ชุมชนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและ  
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

  

 

ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 

การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ความคิดเห็น 

1.ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน ใช่ ไม่ใช่ 

2.ท่านได้ร่วมปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนด้วยการ 

คัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ก่อนทิ้ง 

  

3.ท่านได้น าขยะมูลฝอยทิ้งลงในถังขยะสีต่างๆตามประเภทขยะที่แยกไว้   
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ส่วนที่ 2 (ต่อ) 

การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ความคิดเห็น 

ใช่ ไม่ใช่ 

4.ท่านได้แนะน าเพ่ือนบ้านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งเป็นการ 

ช่วยลดปริมาณขยะได้ 

  

5.ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะที่เทศบาลได้จัดขึ้น เช่นกิจกรรม
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล,กิจกรรมชุมชนปลอดขยะฯ เป็นต้น 

  

 
ส่วนที่ 3 ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอย 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องแต่ละหัวข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1.การแก้ปัญหาขยะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการเท่านั้น   

2.ไม่ใช่หน้าที่ของท่านในการคัดแยกขยะในครัวเรือน   

3.การแยกขยะเป็นเรื่องที่เสียเวลา/ไร้ประโยชน์   

4.แม้ว่าท่านจะแยกขยะ แต่พนักงานเก็บขยะก็น าไปทิ้งรวมกันอยู่ดี   

5.การลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดขยะ(เช่นไม่รับถุงพลาสติก,พกถุงผ้า)เป็น

สิ่งที่ท าได้ยากเพราะสวนทางกับความเป็นจริง 

  

6.การเลิกใช้โฟมในการบรรจุอาหารเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม   

7.การใช้จานพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง สะดวกต่อการด าเนินชีวิตใน

ปัจจุบัน 

  

8.ท่านคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหากมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

การคัดแยกขยะในชุมชนของท่าน 

  

9.ท่านควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในชุมชนของท่าน   

10.หลอดไฟนีออน ถ่านไฟฉายที่หมดอายุการใช้งานแล้วไม่ควรทิ้งรวม

กับขยะทั่วไปเพราะอาจท าให้เกิดอันตรายได้ 
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ส่วนที่ 4 การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  / ลงในช่องตามระดับการรับรู้ข่าวสาร 
 4   หมายถึง ประจ าอย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์ 
 3   หมายถึง บางครั้ง ไม่เกิน  3 ครั้ง/สัปดาห์ 
 2   หมายถึง นานๆครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง/สัปดาห์ 

1 หมายถึง ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียว 

 
ค าถาม 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการจัดการขยะ 
ประจ า บางครั้ง นานๆ

ครั้ง 

ไม่เคย 

1.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการจัดการขยะ       
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล 
มากน้อยเพียงใด 
 

    

2.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการจัดการขยะ       
ผ่านสื่อรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลมากน้อย
เพียงใด 
 

    

3.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการจัดการขยะผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ,จดหมายข่าวของเทศบาล
มากน้อยเพียงใด 
 

    

4.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการจัดการขยะผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์Facebook,Line ของเทศบาลมาก
น้อยเพียงใด 
 

    

5.ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการจัดการขยะจาก
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องแต่ละหัวข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านดังนี้ 

 ปฏิบัติมากที่สุด   มีการปฏิบัติเป็นประจ า 
 ปฏิบัติมาก   มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ปฏิบัติปานกลาง   มีการปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
 ปฏิบัติน้อย   มีการปฏิบัติไม่บ่อย 
 ปฏิบัติน้อยที่สุด   ไม่เคยมีการปฏิบัติ 
 

ข้อ ค าถาม ระดับการปฏิบัติ 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

 1.การลดปริมาณขยะ (Reduce)      
1.1 ท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเม่ือซื้อของชิ้น

เล็กหรือน้อยชิ้น 

     

1.2 ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีชนิดเติม (Refill) มา

ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือลดปริมาณขยะ 

     

1.3 ท่านเลือกใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าเพ่ือลดการใช้

ถุงพลาสติก 

     

1.4 ท่านพกกระบอกน้ าส่วนตัวเวลาออกไป 

ข้างนอก 

     

1.5 ท่านเลือกชื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความ

คงทน ถาวร และมีอายุการใช้งานได้นาน 

     

 2.การน าวัสดุกลับมาใช้ซ้ า(Reuse)      
2.1 ท่านน าถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาท าความสะอาด

แล้วน ามาใช้ใหม่ 

     

2.2 ท่านน าเสื้อผ้าที่ช ารุดมาซ่อมแซมแทนการซื้อ

เสื้อผ้าใหม่ 
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 2.การน าวัสดุกลับมาใช้ซ้ า(Reuse)      
2.3 ท่านเลือกซื้อและใช้สินค้าที่ออกแบบมาให้ใช้ได้

หลายครั้งได้เพ่ือลดขยะ 

     

2.4 ท่านใช้กระดาษท้ัง 2 หน้า      

2.5 ขยะประเภทกล่องกระดาษหรือหนังสือพิมพ์

ท่านเก็บไว้ขายหรือน ากลับมาใช้ใหม่ 

     

 3.การน ามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

(Recycle) 

     

3.1 ท่านน าขยะประเภทขยะเปียก เช่นเศษอาหาร

มาเลี้ยงสัตว์,ท าน้ าหมักชีวภาพ 

     

3.2 ท่านมีการคัดแยกกล่องนม,กล่องน้ าผลไม้ เพ่ือ

ส่งต่อหน่วยงานที่น าไปหมุนเวียนเป็นของใช้ 

เช่นหลังคาเขียว,เก้าอ้ี เป็นต้น 

     

3.3 ท่านมีการคัดแยกขวดพลาสติก/ 

ถุงพลาสติก/กระป๋องพลาสติกไว้ขาย 

     

3.4 ท่านมีการคัดแยกเศษเหล็ก,เศษโลหะเพ่ือน าไป

ขาย 

     

3.5 ท่านมีการแยกกระดาษไว้ขาย      
 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
1.ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก  ข 

รูปภาพการด าเนินกิจกรรมเก็บข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย 
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ภาพกิจกรรมการเก็บข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย ในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลส านักท้อน 

อ าเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง 
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ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ ชื่อสกุล 

 
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 

 

 นางฐิตินันท์    เทียบศรี 
 
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2545 
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2556 
 
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลช านาญงาน 
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลส านักท้อน อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง 
 
 

 
 
 

  

 
 
 




