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ABSTRACT 
 

Title of Independent Study  Solid waste management behavior of Rayong Municipality 
waste bank's members under the circular economy principle  

Author Miss Areeya Sonsena 
Degree Master of Science (Environmental Management) 
Year 2021 
 

The purpose of this research were to study solid waste management behavior of 
Rayong Municipality waste bank’s members, analyze factors related to such behavior, as well as to 
suggest approaches for boosting waste management behavior among Rayong municipal waste 
bank’s members under the circular economy principle. This study was a quantitative research that 
was conducted on a sample group of 218 people. A questionnaire was used to collect data, 
and the results were evaluated using statistics such as percentage, mean, standard deviation, 
and hypothesis testing with the t-test, F-test, and Pearson’s correlation coefficient. 

The results of the study found that waste management behavior under the concept of 

a circular economy principle overall were at a high level. The hypothesis testing results revealed 

that the sample group of waste bank’s members with different personal factors such as age, sex, 

educational level, and careers had no statistically significant differences in waste management 

behaviors, while the waste bank’s members with different incomes had different behavior 

at statistical significance 0.05. In addition, knowledge about waste management, and attitudes 

toward waste management had significant relationship with their waste management behavior. 

On the other hand, information receiving, and recognizing the benefits of waste separation, 

a mechanism to support waste management from local authority had no relationship with waste 

management behaviors.  



(5) 

 

Suggestions for enhancing waste management behaviors are promoting waste separation 

from the source, increasing public relations and channels to promote knowledge and attitudes of 

the local people. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1  ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
 

เน่ืองจากสถานการณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้ นของ
ประชากร จากการด า เนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  
(พ.ศ.2560-2564) ท่ีเน้นพฒันาประเทศให้มุ่งสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้  
ดว้ยการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีส่วนท าให้เกิด
ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างมากมายทั้งเร่ืองของสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง การเพิ่มขึ้นของ
ระดบัน ้าทะเล การลดลงของพื้นท่ีป่าไม ้มลพิษทางอากาศ น ้าเสีย และปัญหาขยะมูลฝอยลน้ประเทศ 
อนัน าไปสู่ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ปัญหาขยะมูลฝอยนบัว่าเป็นอีกหน่ึงปัญหาส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยท่ีท าให้
เกิดปริมาณขยะมูลฝอยขึ้นประมาณ 25.37 ลา้นตนัต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) และจงัหวดั
ระยองเป็นหน่ึงในพื้นท่ีส าคญัของเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) จึงเป็นศูนยก์ลางทั้งทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว และการเกษตรของประเทศ ส่งผลให้มีการขยายตัวของ
ประชาชนตลอดจนนักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น จงัหวดัตระหนักถึงความส าคญัในการบริหารจดัการ
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจงัหวดัอย่างย ัง่ยืน โดยเฉพาะปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและปัญหาขยะ
มูลฝอย ภายใตก้ารน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้เพื่อลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการบริหารจดัการแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน รวมทั้งการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีถูกตอ้งใหก้บัประชาชน การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การทิ้งขยะ การลดและการคดัแยกขยะเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ต่อไป  

เทศบาลนครระยองตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ซ่ึงมีพื้นท่ีทั้งหมด 16.95 
ตารางกิโลเมตร (เทศบาลนครระยอง, 2561)  มีจ านวนประชากร 62,125 คน (ส านักงานทะเบียน
ทอ้งถ่ินเทศบาลนครระยอง, 2564) ซ่ึงเทศบาลนครระยองมีลกัษณะทางเศรษฐกิจ ท่ีมีลกัษณะเด่น
ทางดา้นการท่องเท่ียวและการประมง จึงท าใหพ้ื้นท่ีในเขตเทศบาลนครระยองมีความเจริญทางดา้น
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เศรษฐกิจและสังคมและมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว ผลจากการพฒันาอย่างรวดเร็วนั้นท าให้
เกิดการขยายตวัของชุมชน การเพิ่มขึ้นของประชากร และประชากรแฝงท่ีเขา้มาอาศยัในพื้นท่ี ท าให้
เกิดปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มขึ้นในหลายๆดา้น โดยเฉพาะในดา้นของปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของประชาชนท่ีมากขึ้น จึงท าให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยขึ้น จ านวน 
110 ตนัต่อวนั (เทศบาลนครระยอง, 2561) 

จากการประสบปัญหาขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทางเทศบาลนครระยอง 
จึงไดด้ าเนินการโครงการธนาคารขยะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงโครงการดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเทศบาลนครระยอง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ในยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์
การสร้างความสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม ภายใตแ้นวทางเมืองคาร์บอนต ่า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจดัการขยะจากตน้ทางโดยด าเนินการด าเนินการจดัการขยะภายใตแ้นวคิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน  

ผูศึ้กษาเห็นวา่โครงการธนาคารขยะของเทศบาลนครระยอง เป็นโครงการท่ีส าคญัโครงการ
หน่ึงท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจในการท าให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ           
และสามารถขบัเคล่ือนใหป้ระชาชนมีการจดัการขยะจากตน้ทาง ดว้ยเหตุผลน้ีผูศึ้กษาจึงไดม้องเห็น
ประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง       
เพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการขยะ ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ต่อไป 

 

1.2 ค าถามการวิจัย 

1) พฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยองเป็นอยา่งไร 
2)  มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะ

เทศบาลนครระยอง 
3)  แนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนคร

ระยอง ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง  
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2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคาร
ขยะเทศบาลนครระยอง 

3) เพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาล
นครระยอง ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ทราบพฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง 
2) ทราบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะ

เทศบาลนครระยอง 
              3)  ไดแ้นวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาล
นครระยอง ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

4)   เทศบาลนครระยองสามารถน าแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการขยะ ภายใต้
แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยกุตใ์ชก้บัประชาชนทั้งหมดในเขตเทศบาลให้มีพฤติกรรม
การจดัการขยะท่ีดีขึ้น 

 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตในการวิจยัประกอบด้วย ขอบเขตด้านเน้ือหา ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขต 
ดา้นพื้นท่ีและขอบเขตดา้นเวลา ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1)  ขอบเขตดา้นเน้ือหา : พฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนคร
ระยอง ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

2) ขอบเขตดา้นประชากร : กลุ่มสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง 
3) ขอบเขตดา้นพื้นท่ี : เขตพื้นท่ีเทศบาลนครระยอง 
4) ขอบเขตดา้นระยะเวลา : เดือนสิงหาคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2565 
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1.6 นยิามศัพท์เฉพาะ 

 

1.6.1 แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน   หมายถึง แนวคิดท่ีเช่ือมโยงด้านส่ิงแวดล้อม 
เน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดให้น้อยท่ีสุด สามารถน าทรัพยากรกลบัมาใช้ซ ้ า สร้างคุณค่าและ
หมุนเวียนการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในระบบให้มากท่ีสุด โดยมีการจัดการขยะเพื่อให้เกิดการ
หมุนเวียนทรัพยากรกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

 
1.6.2 ธนาคารขยะ  หมายถึง กิจกรรมการรับฝากขยะรีไซเคิลและขยะอนัตรายของเทศบาล

นครระยอง ด าเนินการคลา้ยกบัธนาคารทัว่ไป ซ่ึงให้สมาชิกน าขยะมาฝากท่ีธนาคารขยะ โดยจะ
ไดรั้บค่าขยะเป็นแตม้แทนเงินสด สะสมไวใ้นบญัชีคู่ฝากของสมาชิก และสมาชิกสามารถเบิกถอน
ได้ในวนัท่ีเปิดด าเนินการ โดยขยะรีไซเคิลจะถูกจ าหน่ายให้กับผูรั้บซ้ือ และขยะอนัตรายจะถูก
รวบรวมเพื่อส่งก าจดัตามหลกัสุขาภิบาลต่อไป 

 
1.6.3 สมาชิกธนาคารขยะ หมายถึง ประชาชนท่ีสมคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ

ธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง 

ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

2.1.1 ความหมายของขยะมูลฝอย 
2.1.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 
2.1.3 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
2.1.4 ผลกระทบของขยะมูลฝอย 
2.1.5 การจดัการขยะมูลฝอย 

2.1.5.1 การจดัการขยะมูลฝอยดว้ยหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน 
2.1.5.2 การจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัระยอง 
2.1.5.3 การจดัการขยะมูลฝอยเทศบาลนครระยอง 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ 
2.6 แนวคิดเก่ียวกบัเจตคติ  
2.7 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอย 
 

2.1.1 ความหมายของขยะมูลฝอย 
มีผูใ้หค้วามหมายของขยะมูลฝอยไวด้งัน้ี 
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พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560 ไดใ้ห้
ความหมายของค าวา่ “ขยะมูลฝอย” หรือ “มูลฝอย” ไวว้่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ 
เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตว ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว ์หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออนัตราย
จากชุมชน  

กรมควบคุมมลพิษ (2548) ไดอ้ธิบายไวว้่า ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ 
เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว์ซากสัตว์หรือ 
ส่ิงอ่ืนใด ท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ        
มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วของโรงงาน  
ซ่ึงมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ี ก าหนดไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

กรมอนามัย (2553) ได้ให้ความหมายของขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste) 
หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเช่น บา้นพกัอาศยั สถานประกอบการคา้ 
แหล่งธุรกิจ ร้านคา้ สถานบริการ ตลาดสด และสถาบนัต่างๆไดแ้ก่ ขยะอินทรียจ์ าพวกเศษอาหาร
ต่างๆ เศษใบไม ้เศษหญา้ ฯลฯ ขยะรีไซเคิลจ า พวก แกว้ กระดาษ โลหะพลาสติก อลูมิเนียม ยาง 
ฯลฯ และขยะทัว่ไปจ าพวก เศษผา้ เศษไม ้และเศษวสัดุต่างๆ เป็นตน้ โดยไม่รวมถึงของเสียอนัตราย
จากชุมชน 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ขยะ หรือ มูลฝอย หรือมูลฝอยชุมชน เป็นค าท่ีมีความหมายเดียวกนัโดย
หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตวซ์าก
สัตวห์รือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืนหรือเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวน้มูลฝอยท่ี
มีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

 
2.1.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 
ส านกัจดัการกากของเสียอนัตรายและสารอนัตราย (2555) ไดจ้ดัแบ่งประเภทของมูลฝอย

ชุมชนออกตามลกัษณะทางกายภาพไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
2.1.2.1 ขยะทัว่ไป 
ขยะทัว่ไป (General waste) หรือ มูลฝอยทัว่ไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะ

ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย มีลกัษณะท่ีย่อยสลายยากและไม่คุม้ค่าส าหรับการน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม           
ซองบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร โฟมเป้ือนอาหาร ฟอลย์เป้ือนอาหาร เป็นตน้ 



7 

 

ส าหรับขยะทัว่ไปน้ีเป็นขยะท่ีมีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบ
ประมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ 

2.1.2.2 ขยะอินทรีย ์
ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลายคือ ขยะท่ีเน่าเสียและย่อย

สลายไดเ้ร็ว สามารถน ามาหมกัท าปุ๋ ยได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้เศษเน้ือสัตว ์
เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ท่ี เกิดจากการทดลองใน
ห้องปฏิบติัการโดยท่ีขยะย่อยสลายน้ีเป็นขยะท่ีพบมากท่ีสุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ 

2.1.2.3 ขยะรีไซเคิล 
ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยท่ียงัใช้ได ้คือ ของเสียบรรจุภณัฑ์หรือ

วสัดุเหลือใช้ ซ่ึงสามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่อง
เคร่ืองด่ืมแบบ UHT กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นตน้ ส าหรับขยะ  
รีไซเคิลน้ี เป็นขยะท่ีพบมากเป็นอนัดบัท่ีสองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณ
ขยะทั้งหมดในกองขยะ และ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (2562) ได้แบ่งประเภทของขยะ 
รีไซเคิล ไวด้งัน้ี ขยะรีไซเคิลสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 1) แกว้ แกว้เป็นวสัดุผิว
เรียบ แข็งใสแต่เปราะบาง แตกร้าวง่าย แก้วเป็นขยะท่ีไม่ย่อยสลาย แต่น าไปรีไซเคิลได ้เช่น ขวด
น ้ าอดัลม ขวดสุรา ขวดเบียร์ ขวดโซดา ขวดน ้ าเปล่า ขวดซอส เป็นตน้ 2) กระดาษ ในบรรดาขยะ 
รีไซเคิลนั้น กระดาษเป็นวสัดุท่ีย่อยสลายง่ายท่ีสุด เพราะผลิตจากเยื่อไมธ้รรมชาติ 3) พลาสติก 
พลาสติกเป็นวสัดุท่ีสังเคราะห์มาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหรือน ้ ามันดิบ มีหลายประเภทและ
น ามาใชผ้ลิตสินคา้ท่ีเราใชใ้นชีวิตประจ าวนัมากมาย และขยะพลาสติกเป็นขยะท่ียอ่ยสลายยากมาก 
4)โลหะ/อโลหะ มีอยู่หลากหลายชนิด ระยะเวลาในการย่อยสลายประมาณ 80-100 ปี การน าโลหะ
และอโลหะมารีไซเคิลจะช่วยลดการใชว้ตัถุดิบร้อยละ 9 และช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่ส่ิงแวดลอ้ม  

2.1.2.4 ขยะอนัตราย 
ขยะอนัตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอนัตราย คือ ขยะท่ีมีองคป์ระกอบหรือ

ปนเป้ือนวตัถุอนัตรายชนิดต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ี
ท าให้เกิดโรค วตัถุกรรมมนัตรังสี วตัถุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน 
วตัถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง วตัถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจท าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชทรัพย์สินหรือส่ิงแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
แบตเตอร่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ภาชนะบรรจุสารก าจดัศตัรูพืช กระป๋องสเปรยบ์รรจุสีหรือสารเคมี  
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เป็นตน้ ขยะอนัตรายน้ีเป็นขยะท่ีมกัจะพบไดน้อ้ยท่ีสุด กล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณ
ขยะทั้งหมดในกองขยะ 
 

2.1.3 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (2553) ไดจ้ าแนกแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย ไดด้งัน้ี 
แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยท่ีส าคญัๆ สามารถจ าแนกได ้3 แหล่ง ดงัน้ี 

1) ขยะมูลฝอยจากชุมชน ขยะมูลฝอยจากสถานท่ีต่าง  ๆ ในชุมชน เช่น ท่ีพกัอาศยั  
ยา่นธุรกิจการคา้ตลาดสด สถานท่ีราชการ หน่วยงานต่าง ๆ โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล 

2) ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม กิจการทางการเกษตรกรรม ท่ีส าคัญ  ๆ เช่น  
การเพาะปลูกพืชฟาร์มเล้ียงสัตว ์

3) ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอยจากกระบวนการผลิต วสัดุ วตัถุดิบ  
ท่ีเหลือทิ้งจากกิจการอุตสาหกรรมโดยท่ีแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยทั้งสามแหล่งดงักล่าวนั้น อาจมีทั้ง
ขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น แต่ปริมาณนั้นแตกต่างกัน 
เช่น ขยะมูลฝอยจากชุมชน ก็จะมีปริมาณของขยะสดหรือขยะเปียก ค่อนขา้งสูง เป็นตน้ 
 

2.1.4 ผลกระทบของขยะมูลฝอย 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (2553:14) ได้กล่าวถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากขยะ 

มูลฝอย โดยขยะมูลฝอยก่อใหเ้กิดปัญหามากมายต่อสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
 1) เกิดมลพิษส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทางดิน น ้า อากาศ หากการจดัการไม่ถูกสุขลกัษณะ  
 2) เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์เช้ือโรคและแหล่งน าโรค ขยะมูลฝอยจะถูกย่อยสลายโดย

จุลินทรีย ์หลายชนิด ทั้งท่ีก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรค สถานท่ีท่ีทิ้งขยะมูลฝอยก็มกัเป็น
แหล่งเพาะพนัธ์เช้ือโรคท่ีสามารถ แพร่กระจายสู่ส่ิงแวดลอ้มไดส้ัตวแ์ละแมลงน าโรค ก็อาศยักอง
ขยะเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั แหล่งอาหาร และ เพาะพนัธุ์เป็นพาหะน าโรคไปสู่มนุษยไ์ด ้ 

3) เกิดเหตุร าคาญ ขยะมูลฝอยมักก่อให้เกิดกล่ินเหม็น ความไม่สะอาด ไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นเหตุ ใหเ้กิดความร าคาญต่อประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงได ้  

4) ท าใหเ้กิดสภาพสุนทรีภาพเสียไป ขยะมูลฝอยท่ีถูกทิ้งกระจายอยูต่ามท่ีต่างๆ พื้นดิน 
ผิวน ้า จะท าใหบ้ริเวณนั้นขาดความสวยงามได ้ 

5) อาจท าให้เ กิดความขัดแย้งทางสังคมท่ีเกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยได้  เ ช่น  
การทะเลาะขดัแยง้กนั เร่ือง การยา้ยถงัขยะมูลฝอยออกจากบริเวณใกลท่ี้ของตนเอง การขบัไล่ไม่ให้
มีการทิ้งขยะมูลฝอยหรือสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย ให้ไปอยู่ท่ี อ่ืน ท าให้เกิดความขัดแย้งใน
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ประชาชนท่ีมีอาชีพเก็บขยะขายดว้ยกนั หรือและกบัพนกังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การแยง่กนัเอาขยะมูลฝอยท่ีสามารถขายเป็นเงินไดเ้ป็นตน้ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ขยะมูลฝอยสามารถก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมได้ ทั้ งทางดิน  
ทางน ้ า ทางอากาศ หากมีการจัดการท่ีไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  สามารถก่อให้เกิดแหล่ง
เพาะพนัธุ์เช้ือโรคได้ ก่อให้เกิดเหตุร าคาญด้านกล่ินเหม็น เกิดความไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน อีกทั้งก่อให้เกิดความไม่สวยงามดา้นทศันียภาพต่อผูค้นท่ีพบเห็น รวมทั้งเกิด
ปัญหาต่างๆ เช่น เกิดการขดัแยง้กันในชุมชนเร่ืองการวางถงั ยา้ยถงัขยะ หรือการขบัไล่ไม่ให้มี
สถานท่ีทิ้งขยะในชุมชนใหย้า้ยไปท่ีอ่ืน 

 
2.1.5 การจัดการขยะมูลฝอย 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2561) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ขยะมูลฝอย ทั้ง 4 ประเภทสามารถ

คดัแยกเพื่อน าไปสู่การจดัการขยะท่ีย ัง่ยนืได ้ดงัน้ี 
1) การจดัการขยะทัว่ไป สามารถสร้างหัตถกรรมจากวสัดุเหลือใชไ้ด ้แนวทางน้ีจะ

สามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กับประชาชนไดท้ราบถึงแนวทางหน่ีงท่ีสามารถลดปริมาณมูล
ฝอยทัว่ไปได ้โดยน ามูลฝอยทัว่ไปไปดดัแปลงให้เกิดประโยชน์ และอีกทั้งยงัสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ มีการต่อยอดพฒันาเปล่ียนแปลงให้วสัดุเหลือใช้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถสร้างรายได ้
ตวัอย่างของหัตถกรรมจากวสัดุเหลือใช้ได ้ไดแ้ก่ ไมป้้ายไวนิลน ามาท าเป็นกระเป๋า เป็นตน้ และ
ขยะทัว่ไปยงัสามารถน ามาผลิตเป็นเช้ือเพลิงทดแทนพลงังานหลกัท่ีใชอ้ยู ่โดยกล่าววา่มูลฝอยทัว่ไป
ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม สามารถน าไปเป็นเช้ือเพลิงส าหรับหมอ้ไอน ้ าเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน
ในภาคอุตสาหกรรม 

2) การจดัการขยะอนัตรายหรือขยะมีพิษ แมจ้ะมีปริมาณนอ้ยของปริมาณของขยะท่ี
เกิดขึ้นทั้งหมด แต่ก็เป็นขยะท่ีสร้างผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนและส่ิงแวดลอ้มได้
เป็นอย่างมาก แต่ขยะอนัตรายยงัสามารถน ามารีไซเคิลได ้โดยมีการน าขยะอนัตรายบางประเภท
กลบัเขา้มาสู่กระบวนการรีไซเคิล ไดแ้ก่ กระป๋อง ยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย ์จอคอมพิวเตอร์ และ
ถงัแก็สเก่า เป็นตน้ 

3) ขยะรีไซเคิลหรือของขายได้ เป็นมูลฝอยท่ีมีการจดัการท่ีง่ายท่ีสุดในครัวเรือน  
ทั้งยงัมีผลพลอยไดเ้ป็นรายไดท่ี้เกิดจากการขายขยะรีไซเคิล แมว้่าจะเป็นจ านวนเงินท่ีไม่มากก็ตาม 
แต่ก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายบางอยา่งในครัวเรือนไดอ้ย่างแน่นอน โดยธนาคารขยะรีไซเคิลเป็น
รูปแบบหน่ึงในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม การคดัแยกขยะรีไซเคิล โดยสามารถเร่ิมตน้ท่ีเยาวชน
และชุมชนเป็นหลกั เพื่อให้เยาวชนและชุมชนเกิดความรู้ความเขา้ใจในการคดัแยกขยะรีไซเคิล  
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โดยหลกัการของธนาคารขยะรีไซเคิล คือ การท่ีสมาชิกน าขยะรีไซเคิลมาฝากท่ีธนาคาร โดยมี
เจา้หนา้ท่ีธนาคารท าการชัง่น ้าหนกัขยะ และค านวณเป็นเงิน แลว้บนัทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใชร้าคาท่ี
ประสานกบัร้านรับซ้ือของเก่าเป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคา อีกทั้งยงัสามารถจดักิจกรรมตลาดนดั
ขยะรีไซเคิลในชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถน าขยะมาขายให้กับร้านรับซ้ือของเก่าได้อย่าง
สะดวก หรือจะด าเนินการน าขยะรีไซเคิลแลกส่ิงของท่ีมีมูลค่าเท่ากัน และยงัสามารถตั้งจุดรับ
บริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อเป็นทุนการศึกษาในนกัเรียนต่อไป 

4) การจัดการขยะอินทรีย์ สามารถรวบรวมไปเล้ียงสัตว์ โดยการน าเศษอาหาร 
เศษผกัท่ีเหลือทิ้ง จากบา้นเรือนมาใช้ประโยชน์ในการเล้ียงสัตว ์โดยไม่ตอ้งเสียเงินไปซ้ืออาหาร
ราคาแพง และยงัสามารถน าไปท าปุ๋ ยหมกั เพื่อน าไปปรับปรุงคุณสมบติัของดินให้เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช แลว้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน นอกจากน้ียงัสามารถน าขยะอินทรียไ์ปท า
น ้ าหมกัจุลินทรีย ์ซ่ึงมีประโยชน์ต่อพืช และยงัสามารถใชใ้นการเล้ียงสัตว ์ดบักล่ิน และลา้งห้องน ้า
ไดอี้กดว้ย 

USEPA (1989 อา้งถึงในปิยชาติ ศิลปสุวรรณ,2557: 4) กล่าวถึงองคป์ระกอบของการ
จัดการขยะมูลฝอย ไว้ว่าการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยนั้ น สามารถแบ่งหลักการในการ
ด าเนินการ ออกเป็นส่วนส าคัญ 4 ส่วนตามล าดับความส าคญัได้แก่ 1) การลดปริมาณขยะจาก
แหล่งก าเนิด 2) การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 3) การก าจดัดว้ยวิธีเผาและ 4) การฝังกลบ 

  
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1 ล าดับความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอย 
ท่ีมา : พิรียตุม ์วรรณพฤกษ ์(2555:10) 
 

ทั้งน้ีการลดการเกิดขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและการใชซ้ ้า มีความหมายครอบคลุมการลด
ทั้งปริมาณและระดบัความเป็นพิษ (Toxicity) ของขยะมูลฝอย การลดปริมาณท่ีแหล่งก าเนิดเกิดขึ้น
ไดด้ว้ยการออกแบบ การผลิตและการใช้บรรจุภณัฑ์จากวสัดุท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษและมีปริมาณ
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นอ้ยหรือสามารถใชซ้ ้ าได ้นอกจากนั้นการน ากลบัมาแปรรูปเพื่อใชป้ระโยชน์จะรวมถึงการน าเอา
ขยะอินทรียม์าแปรรูปเป็นปุ๋ ยด้วย ส าหรับการก าจดัด้วยวิธีเผานั้นเหมาะส าหรับทอ้งถ่ินท่ีมีขยะ 
มูลฝอยท่ีไม่สามารถน ากลบัไปใช้ประโยชน์ปริมาณมากๆ และในขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัการ
ขยะมูลฝอยแบบบูรณาการคือการฝังกลบ ซ่ึงแมจ้ะมีล าดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด แต่การฝังกลบยงัคง
มีความจ าเป็นส าหรับการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปไดอี้ก เช่น เศษวสัดุจาก
การก่อสร้างหรือเถา้จากการเผาและขยะมูลฝอยส่วนท่ีเหลือจากขั้นตอนอ่ืนๆ นัน่เอง 

วิธีการในการด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยใ์นดา้น
ต่างๆ โดยเฉพาะจากการด าเนินชีวิตประจ าวนันั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการจดัการอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่กระบวนการเกิดขยะท่ีแหล่งก าเนิดไปจนถึงการน าไปก าจดัหรือท าลายยงัสถานท่ีฝังกลบ ทั้งน้ี
รายละเอียดขั้นตอนวิธีการก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน มี 6 ขั้นตอนดงัน้ี (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553 อา้งถึง
ในปิยชาติ ศิลปสุวรรณ, 2557) 

1) การลดและการคดัแยก ณ แหล่งก าเนิด 
การด าเนินการกบัขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดต่างๆ อนัไดแ้ก่ บา้นเรือน อาคาร

ส านกังาน สถานศึกษา ห้างร้าน ตลอดจนสถานท่ีสาธารณะทัว่ไป เพื่อรอการเก็บขน การรวบรวม 
และการน าไปก าจดัท าลายจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงในการด าเนินการกบัขยะมูลฝอย              ณ 
แหล่งก าเนิด เป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูท่ี้เป็นเจา้ของบา้นเรือนหรืออาคารสถานท่ีต่าง ๆ โดย
มีหลกัการในการจดัการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั คือ การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด         (Source 
reduction) เพื่อให้มีปริมาณขยะท่ีจะตอ้งน าไปก าจดัหรือท าลายให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และการ
คดัแยกขยะ (Waste separation) ซ่ึงถือเป็นมาตรการส าคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้การจดัการขยะ
ในขั้นตอนต่อๆ ไปเป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

2) การเก็บรวบรวม 
การเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีถูกทิ้งไวใ้นภาชนะรองรับขยะซ่ึงวางไวต้ามสถานท่ีต่าง ๆ อนั

ไดแ้ก่บริเวณท่ีพกัอาศยั สถาบนัการศึกษา ตลาดสด ป้ายรถโดยสารประจ าทาง และสวนสาธารณะ 
ฯลฯ เพื่อน ามารวบรวมไวย้งัจุดพกัขยะก่อน แลว้จึงท าการขนถ่ายใส่รถเก็บขยะ เพื่อท่ีจะขนส่ง
ต่อไปยงัสถานท่ีฝังกลบส าหรับขยะท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ได้อีก แต่หากเป็นขยะ       
รีไซเคิลท่ีไดมี้การคดัแยกไวใ้นภาชนะรองรับขยะตามท่ีกล่าวมาแลว้ ขยะเหล่าน้ีก็จะถูกรวบรวม
และส่งไปแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป การเก็บรวบรวมขยะเป็นหน้าท่ีตาม
บทบัญญัติของกฎหมายซ่ึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู ้รับผิดชอบ ดังนั้ น 
หน่วยงานดงักล่าวจะตอ้งมีการวางระบบและแบบแผนในการเก็บรวบรวมขยะท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนั
อยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี เพื่อมิใหมี้ขยะตกคา้งอยูต่ามสถานท่ีต่างๆในปริมาณมากและนานเกินไป 
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3) การเก็บกกั 
ขยะมูลฝอยเม่ือถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับท่ีอยู่ตามแหล่งก าเนิดต่าง ๆ แลว้ ก็จะถูก

ขนถ่ายโดยรถเก็บขนขยะเพื่อน าไปก าจัดท าลายยงัสถานท่ีฝังกลบให้เร็วท่ีสุดเพื่อป้องกันการ        
เน่าเหม็นของขยะ รวมทั้งเพื่อให้มีขยะตกคา้งอยู่ตามสถานท่ีต่างๆ ให้น้อยท่ีสุดด้วย ดังนั้นขยะ 
มูลฝอยเหล่าน้ีจึงไม่จ าเป็นตอ้งมีการเก็บกกั ณ จุดใดจุดหน่ึงก่อนน าไปก าจดัหรือท าลาย ยกเวน้ใน
ส่วนของขยะอนัตรายหรือของเสียอนัตรายต่าง ๆ เท่านั้น จะตอ้งท าการเก็บกกัให้มีจ านวนมากพอ 
ก่อนส่งไปก าจดัอยา่งถูกวิธีและปลอดภยั 

4) การขนส่ง 
การน าขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ภายในชุมชนถ่ายไปยงัสถานท่ีฝัง

กลบซ่ึงตั้งห่างออกไปไกลจากชุมชนหรืออาจเป็นการขนถ่ายขยะไปสู่ขบวนการแปรสภาพเพื่อน า
กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก ในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานท่ีฝังกลบนั้นจะเกิดขึ้นภายหลงั
การด าเนินการรวบรวมขยะภายในชุมชนเสร็จส้ินแลว้ โดยระยะเวลาท่ีใชจ้ะมากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บั
ระยะทางระหว่างชุมชนไปยงัท่ีตั้งของสถานท่ีฝังกลบ ซ่ึงมีผลต่อจ านวนเท่ียวของการขนส่งขยะ 
ในแต่ละวนัดว้ย 

5) การแปรสภาพ 
วิธีการท่ีจะท าใหข้ยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมจากชุมชนอยูใ่นสภาพท่ีเกิดความสะดวกต่อการ

เก็บขนไปก าจดัท าลายหรือน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการแปรสภาพขยะ
จะมีอยู่ดว้ยกนั 3 ประการดงัน้ี คือ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการขยะโดยการอดัขยะให้
เป็นฟ่อนหรือเป็นกอ้นๆ ซ่ึงจะช่วยลดพื้นท่ีในการเก็บขนขยะและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยงั
สถานท่ีฝังกลบให้น้อยลง 2) เพื่อน าวสัดุท่ีใช้แลว้กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก 3) เพื่อน าผลผลิตท่ี
เกิดจากกระบวนการแปรสภาพมาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น เม่ือท าการแปรสภาพขยะ
ดว้ยการย่อยสลายทางชีวภาพแลว้ก็จะไดปุ้๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยอินทรียม์าใชใ้นการเพาะปลูก หรือท าการ
ย่อยสลายขยะทางชีวภาพเพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนมาใช้เป็นเช้ือเพลิงในด้านต่างๆ เช่น การหุงต้ม 
การป่ันกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ 

6) การก าจดัหรือท าลาย 
การก าจดัหรือท าลาย (disposal) ถือเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัการเก่ียวกบัขยะมูลฝอย

ซ่ึงเม่ือมีการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตามท่ีได้กล่าวมาเป็นล าดับแล้ว ในปัจจุบันได้มีการ
ด าเนินการก าจดัหรือการท าลายขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

6.1) การเทกองบนพื้น (open dumping) การเทกองบนพื้นเป็นวิธีการก าจดัขยะมูลฝอย
อย่างง่ายท่ีสุดและเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด กล่าวคือ ขยะท่ีเก็บรวบรวมจากชุมชนจะถูกขนส่งไปยงั
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สถานท่ีทิ้งขยะซ่ึงอาจมีสภาพเป็นท่ีราบทัว่ไปหรืออาจเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นหลุมบ่อก็ได ้ขยะท่ีขนส่งมา
นั้นจะถูกเทลงมากองบนพื้นดิน โดยมิไดด้ าเนินการใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงเม่ือมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นก็จะ
กลายเป็นภูเขาขยะท่ีสร้างปัญหาในหลาย ๆ ดา้น ทั้งเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของพาหะน าโรคต่าง ๆ 
เช่น หนู แมลงวนั ฯลฯ และท าให้เกิดน ้ าเสียจากกองขยะซ่ึงอาจปนเป้ือนลงแหล่งน ้ าใกลเ้คียงหรือ
น ้ าใตดิ้นได ้วิธีน้ีจึงไม่ถือว่าเป็นการก าจดัขยะท่ีถูกสุขลกัษณะและควรตอ้งหลีกเล่ียงจะด าเนินการ 
ทั้งน้ี เน่ืองจากเป็นการท าลายทศันียภาพของพื้นท่ี และท่ีส าคญั คือ ท าใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญ
ต่อประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณโดยรอบพื้นท่ีทิ้งขยะดงักล่าวได ้อย่างไรก็ตาม พบว่า ในปัจจุบนั
น้ี ทอ้งถ่ินหลายแห่งทัว่ประเทศยงัมีการก าจดัขยะดว้ยวิธีเทกองบนพื้นอยู ่ เน่ืองจากทอ้งถ่ินเหล่านั้น
ไม่มีสถานท่ีทิ้งขยะเป็นของตนเองรวมทั้งยงัขาดแคลนงบประมาณท่ีจะใชก่้อสร้างสถานท่ีฝังกลบ
ขยะอย่างถูกหลกัสุขาภิบาลไดน้อกจากการน าขยะมาเทกองบนพื้นโดยไม่ไดจ้ดัการใดๆ ดงักล่าว
แล้ว ในบางคร้ังพบว่ากองขยะท่ีใหญ่ขึ้ นเ ร่ือยๆ จะถูกเผาทิ้ง  เ รียกว่า  “การเผาในท่ีโล่ง  
(open burning)” ซ่ึงการกระท าดังกล่าวน้ียิ่งท าให้เกิดปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น เพราะ
ควนัไฟและเศษขี้ เถา้จากการเผาขยะจะสร้างมลพิษทางอากาศ ซ่ึงนบัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

6.2) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล เป็นการน าวิธีการทางวิศวกรรมมาใช้ในการก าจดัขยะอย่างถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล
กล่าวคือ ขยะท่ีน ามาเททิ้งลงบนพื้นดินจะถูกเกล่ียให้กระจายและบดทบัให้แน่น จากนั้นท าการ 
กลบทบัดว้ยดินและบดทบัให้แน่นอีกรอบหน่ึง เม่ือมีการน าขยะมาทิ้งเพิ่มอีกก็จะเกล่ียให้กระจาย
และบดทบัดว้ยดินเป็นชั้นๆไปเร่ือยๆ จนกว่าสถานท่ีฝังกลบนั้นจะเต็มและไม่สามารถใชก้ าจดัขยะ
ต่อไปได ้ก็จะท าการปิดหลุมฝังกลบแห่งนั้นอยา่งถาวรดว้ยการถมดิน บดอดัใหแ้น่น และมีการปลูก
พืชคลุมดินเพื่อป้องกนัการถูกกดัเซาะหรือการไหลบ่า (runoff) ของน ้าฝน หลุมฝังกลบขยะดว้ยวิธีน้ี
ในบางคร้ังจะมีการใชว้สัดุปูรองกน้หลุมเอาไวด้ว้ยอีกชั้นหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อเป็นการป้องกนัการไหลซึม
ของน ้ าชะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นภายในหลุมลงไปปนเป้ือนกบัน ้ าใตดิ้นดา้นล่าง ซ่ึงเป็นการช่วยท าใหเ้กิด
ความปลอดภยัต่อสภาพแวดลอ้มมากยิ่งขึ้น แต่ในกรณีดงักล่าวน้ีก็จ าเป็นตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานเพิ่มขึ้นไปดว้ย และจากการส ารวจสถานท่ีฝังกลบขยะดว้ยวิธีการน้ีในทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ
พบว่ายงัมีอยู่ไม่มากนกั ดงันั้น รัฐบาลจึงจ าเป็นจะตอ้งจดัสรรงบประมาณให้สามารถด าเนินการได ้
ครอบคลุมในพื้นท่ีต่างๆ ใหเ้พิ่มมากขึ้นส าหรับขั้นตอนการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 

6.3) การฝังกลบโดยวิธีพิเศษ (secure landfill) การก าจดัขยะโดยวิธีพิเศษน้ี อาจเรียกอีก
อย่างหน่ึงว่า “การฝังกลบอย่างปลอดภยั (secure landfill)” ซ่ึงจะแตกต่างจากการฝังกลบอย่างถูก
หลกัสุขาภิบาล คือ เป็นการฝังกลบเฉพาะขยะท่ีเป็นอนัตราย (hazardous waste) เท่านั้น โดยขยะ
อันตรายดังกล่ าวอาจมีแหล่งก า เ นิดมาจากชุมชนส่วนหน่ึงและจากของเ สีย ท่ี เ กิดใน
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ภาคอุตสาหกรรมอีกส่วนหน่ึงการด าเนินงานโดยวิธีน้ีจึงตอ้งมีความเขม้งวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
เน่ืองจากขยะอันตรายท่ีน ามาฝังกลบนั้นหากมีการร่ัวไหลออกสู่ภายนอกย่อมก่อให้เกิดความ
เสียหายรุนแรงต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชนได ้โดยทัว่ไปการฝังกลบประเภทน้ี
มักจะต้องท าการปูรองก้นหลุมด้วยวสัดุพิเศษท่ีมีอายุทนทานและไม่ฉีกขาดได้ง่ายเม่ือใช้งาน
เวลานานๆ ทั้งน้ี เพื่อสามารถป้องกนัการร่ัวไหลของสารอนัตรายนัน่เอง นอกจากน้ีขยะอนัตรายท่ี
น ามาฝังกลบก็จะตอ้งบรรจุไวใ้นภาชนะท่ีหนาแน่นและปิดสนิท และมีการจดัวางในหลุมอยา่งเป็น
ระบบ ป้องกันมิให้มีการกระแทกในระหว่างการฝังกลบซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการร่ัวไหลได้ 
ส าหรับสถานท่ีฝังกลบโดยวิธีพิเศษ ยงัมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะรองรับขยะอนัตรายท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบนัได ้เน่ืองจากตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญมาด าเนินการ 

6.4) การเผาในเตาเผา (incineration) เป็นการน าขยะมูลฝอยมาเผาในเตาเผาท่ีมีอุณหภูมิ
สูงเพื่อให้เกิดขบวนการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงลกัษณะของเตาเผาอาจจะแตกต่างกันไปตาม
องคป์ระกอบของขยะท่ีเกิดขึ้นในแต่ละชุมชน กล่าวคือ ถา้ชุมชนใดมีขยะชนิดท่ีเผาไหมไ้ดง้่ายและ
มีความช้ืนต ่าเตาเผาท่ีใชก้็ไม่จ าเป็นตอ้งมีอุณหภูมิสูงมากนกัก็เพียงพอต่อการเผาไหมข้ยะดงักล่าว 
แต่ถา้ชุมชนใดมีองคป์ระกอบของขยะท่ีเผาไหมไ้ดย้าก รวมทั้งมีเปอร์เซนตค์วามช้ืนสูงเตาเผาท่ีใช้
ตอ้งออกแบบให้มีเช้ือเพลิงชนิดท่ีให้ความร้อนสูงมากๆ นอกจากน้ีเตาเผาขยะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ใดก็ตามจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีท่ีสามารถควบคุมการเผาไหม ้อุณหภูมิ ควนั ไอเสีย ตลอดจนเศษ
ผงหรือฝุ่ นละอองท่ีปนออกไปกบัควนัเสียดว้ย ทั้งน้ี เพื่อเป็นการป้องกนัมลพิษทางอากาศท่ีจะเกิด
ตามมา และในส่วนของขี้ เถา้ซ่ึงเกิดจากขบวนการเผาไหมข้ยะท่ีอยู่ดา้นล่างของเตาเผาก็จะตอ้งมีการ
น าเอาไปก าจดัหรือท าลายยงัสถานท่ีฝังกลบอีกต่อหน่ึงดว้ยทั้งน้ีภายหลงัจากการด าเนินการลดและ
การคดัแยก ณ แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวม การขนส่ง การเก็บกกัแลว้ ในขั้นตอนการแปรสภาพ 
การน าไปใชป้ระโยชน์และการก าจดัหรือท าลายนั้นสามารถสรุปเป็นแผนภาพแยกตามประเภทของ
ขยะไดด้งัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามลกัษณะประเภทของขยะ 
ท่ีมา : ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร (2556: 13) 
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แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เน้นรูปแบบของการวางแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การลดปริมาณท่ีตอ้งท าลายให้นอ้ยท่ีสุด น ามาใชป้ระโยชน์ทั้งการใชซ้ ้ า
และแปรรูปเพื่อใชใ้หม่รวมทั้งก าจดัท่ีไดผ้ลพลอยได ้(กรมควบคุมมลพิษ, 2553 อา้งถึงในธิดารัตน์ 
พุฒเอม, 2560) ดงัน้ี 

1) การจดัการขยะระยะตน้ทางหรือระดบัครัวเรือน ไดแ้ก่ 
1.1) การลดปริมาณการผลิตมูลฝอยและรณรงคใ์หป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมไดแ้ก่ ลดการ

ใชบ้รรจุภณัฑโ์ดยใชช้นิดเติมแทน เช่น ผงซกัฟอก เป็นตน้ 
1.2) เลือกใชสิ้นคา้ท่ีมีอายุการใชง้านยาวนาน ลดการใชว้สัดุก าจดัยาก เช่นถุงพลาสติก 

และโฟมบรรจุอาหาร เป็นตน้ 
1.3) รณรงค์ให้ประชาชนคดัแยกขยะประเภทรีไซเคิลโดยการใช้ซ ้ าหรือน ากลบัมาใช้

ประโยชน์ใหม่ เช่น พลาสติกต่าง ๆ กระดาษ ขวดแกว้ เป็นตน้ หรือสามารถน าไปขายได ้
2) การจดัการขยะมูลฝอยระยะกลางทางและปลายทาง ไดแ้ก่ 

2.1) การจัดภาชนะรองรับให้เหมาะสม ได้แก่ ประเภทถุงหรือถังแยกประเภทขยะ 
มูลฝอยต่าง ๆ ท่ีชดัเจนและเป็นมาตรฐาน 

2.2) จัดระบบบริการเก็บขยะมูลฝอยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเก็บเอง 
โดยแบ่งประเภทขยะมูลฝอยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามบริบทหรือพื้นท่ีใหเ้หมาะสมและแบ่งเวลา
การเก็บโดยอาจจะจดัเก็บสัปดาห์ละคร้ังหรือตามความเหมาะสม 

2.3) จัดกลุ่มประชาชนท่ีมีอาชีพรับซ้ือของเก่าให้ช่วยเก็บขยะรีไซเคิลในรูปของ 
การรับซ้ือ 

2.4) จดัระบบตามแหล่งการเกิดขยะขนาดใหญ่ เช่น ตลาด โรงเรียนสถานท่ีราชการ 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

2.5) จดักลุ่มอาสาสมคัรหรือชมรมหรือนักเรียนให้มีกิจกรรม โครงการน าขยะมูลฝอย
กลบัมาใช้ใหม่ ยกตวัอย่าง โครงการขยะรีไซเคิลแลกส่ิงของ เช่น ตน้ไม ้ไข่ จดัตั้งศูนยรี์ไซเคิล 
หากพื้นท่ีท่ีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวนัเป็นปริมาณมาก ๆ อาจจะมีการจดัตั้งศูนยค์ดัแยก
ขยะมูลฝอยซ่ึงสามารถจะรองรับจากชุมชนใกลเ้คียงหรือรับซ้ือจากประชาชนโดยตรง ระยะการ
ขนส่ง หากระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยงัสถานท่ีก าจดัโดยตรง ส่วนระยะทางไกล
และมีปริมาณขยะมูลฝอยมากอาจจะตอ้งสร้างสถานีขนถ่ายเพื่อถ่ายเทจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยลงสู่
รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

3) การจดัการขยะมูลฝอยระยะการจดัการระบบก าจดั เน่ืองจากว่าขยะมูลฝอยใชป้ระโยชน์
ใหม่ไดจึ้งควรมีการจดัการท าลายให้น้อยท่ีสุด โดยควรเลือกระบบก าจดัแบบผสมผสานเน่ืองจาก



16 

ปัญหาขาดแคลนพื้นท่ี จดัให้มีระบบการคดัแยกขยะมูลฝอยและระบบก าจดัผสมผสานหลาย ๆ 
ระบบในพื้นท่ีเดียวกนั ไดแ้ก่ หมกัท าปุ๋ ย ฝังกลบและวิธีอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

2.1.5.1 การจดัการขยะมูลฝอยดว้ยหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562) ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
1) ขยะอินทรียเ์ป็นขยะประเภทหน่ึงท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในชุมชน โดยทัว่ไปขยะ

อินทรียไ์ดแ้ก่ เศษอาหาร เศษผกัผลไมต้่างๆ แหล่งก าเนิดขยะอินทรียม์กัไดรั้บจากร้านอาหารและ
ตลาดสด ขยะประเภทน้ีมีองคป์ระกอบของธาตุไฮโดรเจนและคาร์บอน จึงย่อยสลายไดท้างชีวภาพ 
แนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์พื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 3 ดา้น ดงัน้ี  

1.เป็นแหล่งผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยไส้เดือนและน ้าหมกัชีวภาพ 
2. เป็นแหล่งผลิตพลงังานชีวภาพ 
3. เป็นอาหารเล้ียงสัตว ์

2) ขยะรีไซเคิล มักมุ่งเน้นการคัดแยกขยะจากต้นทางให้ได้ขยะรีไซเคิลแต่ละ
ประเภท เพื่อขายกลบัคืนเป็นวตัถุดิบหมุนเวียนในโรงงานหรือท าเช้ือเพลิงขยะ (RDF) เพื่อผลิต
เช้ือเพลิงทดแทน ซ่ึงการคดัแยกขยะรีไซเคิลสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชนทุกระดบั ช่วยลด
ปริมาณขยะไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม แนวทางการน าขยะรีไซเคิลไปใชป้ระโยชน์ มุ่งเนน้การแปรรูปใช้
ใหใ้ชซ้ ้า และท าเป็นเช้ือเพลิง 

3) ขยะอันตราย ส่วนมากท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะอนัตรายอ่ืนๆ เช่น หลอดไฟแบตเตอร่ี ภาชนะบรรจุสารเคมี การก าจดัขยะ
อนัตราย สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มขยะอนัตรายรีไซเคิลได้ เช่นหลอดไฟ แบตเตอร่ี และน ้ ามนัหล่อล่ืน 
แนวทางการเพิ่มมูลค่าจึงมุ่นเนน้ไปท่ีการคดัแยกเพื่อขายต่อผูป้ระกอบการท่ีรับซ้ือ 

2. กลุ่มขยะอนัตรายท่ีรีไซเคิลไม่ได ้มกัตอ้งพึ่งพาการก าจดัในระบบให้ความ
ร้อนแบบต่างๆและระบบก าจดัปลายทาง 

2.1.5.2 การจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัระยอง 
ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ตั้ งอยู ่

ณ หมู่ท่ี 3 ต าบลน ้ าคอก อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ขนาดพื้นท่ีโครงการทั้งหมด 429 ไร่ เป็นศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรถูกแบ่งการใช้ประโยชน์ ดังน้ี ท่ีดินออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย พื้นท่ีกลุ่มอาคาร โรงคัดแยกขยะมูลฝอย โรงหมักปุ๋ ย เตาเผามูลฝอยติดเช้ือ 
พร้อมอาคารส านกังาน บนเน้ือท่ี 150 ไร่ ระบบบ าบดัน ้าเสีย 30 ไร่ และพื้นท่ีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 
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249 ไร่ โดยท่ีระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ด าเนินการโดยองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัระยอง 

ขอ้มูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
จังหวดัระยอง มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบ ประมาณ 700-800 ตันต่อวนั โดยการจัดกลุ่ม 
Cluster การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน มีผูทิ้้งร่วม จ านวน 61 แห่ง ปัจจุบัน องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัระยอง ด าเนินการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในรูปแบบระบบผสมผสาน มีการ
น าประกาศ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง เร่ือง ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการก าจดัมูลฝอย
ภายในศูนย ์ก าจดัขยะมูลฝอย รวมแบบครบวงจร จงัหวดัระยอง ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ในการ
คิดอัตราค่าธรรมเนียมในการก าจัดมูลฝอย ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีส่งขยะมายงั 
ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จงัหวดัระยอง ตนัละ 400 บาท และคิดอตัราค่าธรรมเนียม
ในการก าจัดมูลฝอยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิ ในท่ีดินท่ีจัดตั้ ง 
ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จงัหวดัระยอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่
บริเวณโดยรอบศูนย์ก าจดัขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จงัหวดัระยอง และไดรั้บผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มใหจ้ดัเก็บในอตัรา ตนัละ 200 บาท (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 

2.1.5.3 การจดัการขยะมูลฝอยเทศบาลนครระยอง 
ขอ้มูลทัว่ไปเทศบาลนครระยอง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีของ อ.เมือง จ.ระยอง อยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 179 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 16.95  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขต
ดงัน้ี ทิศเหนือ ติดกบัพื้นท่ี เทศบาลต าบลทบัมา เทศบาลต าบลน ้ าคอก และเทศบาลต าบลเชิงเนิน  
 ทิศใต ้ติดทะเลอ่าวไทย ทิศตะวนัออก ติดกบัพื้นท่ี เทศบาลต าบลเชิงเนิน ทิศตะวนัตก ติดกบัพื้นท่ี 
เทศบาลต าบลเนินพระ 

ลกัษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครระยองเป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเลพื้นท่ีมีลกัษณะ
เป็นท่ีราบสลบัท่ีเป็นลูกคล่ืนลาดเอียงจากดา้นทิศเหนือลงสู่ทิศใตมี้แม่น ้ าระยองไหลผา่นกลางเมือง
ความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ลงสู่ทะเลอ่าวไทยบริเวณชุมชนปากน ้ า 2 ดา้นทิศเหนือมีคลองทบั
มา และดา้นทิศตะวนัออกมีคลองคงคาและคลองชลประทาน 

ลกัษณะภูมิอากาศ ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนไดรั้บอิทธิพลของ
ทะเลท าใหอ้ากาศไม่ร้อนจดัมีอุณหภูมิโดยเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียสปริมาณน ้าฝนเฉล่ียตลอดปี 1,501 
มิลลิลิตร ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 76.7 

เขตการปกครองเทศบาลนครระยองครอบคลุมพื้นท่ีของ 4 ต าบล คือ ต าบลปากน ้ า
ต าบลท่าประดู่ บางส่วนของต าบลเชิงเนิน บางส่วนของต าบลเนินพระ และทั้งหมด 4 เขตการ
ปกครองนั้น แบ่งออกเป็น 29 ชุมชน 
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รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครระยอง มีดงัน้ี 
การจดัการขยะตน้ทาง ด าเนินการส่งเสริมการลดและคดัแยกขยะก่อนทิ้งให้กับ

ประชาชน เทศบาลนครระยองด าเนินการประชาสัมพนัธ์ สร้างเครือข่าย สร้างการรับรู้ อบรมให้
ความรู้จากกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

การจดัการขยะกลางทาง จดัหารถขนแยกประเภทขยะมูลฝอยตามชุมชน เก็บขยะ
ชายหาด เก็บขยะแม่น ้าระยอง ตาข่ายดกัขยะปลายท่อ และเก็บกูผ้กัตบชวา 

การจดัการขยะปลายทาง ด าเนินการคดัแยกมาใชป้ระโยชน์และส่งก าจดัขยะมูลฝอย
ตามประเภทท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จงัหวดัระยอง (เทศบาลนครระยอง, 2562) 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิหมุนเวียน 
 

ภทัราพร แยม้ลออ (2565) ไดอ้ธิบายวา่ เศรษฐกิจหมุนเวียน หมายถึง ระบบอุตสาหกรรมท่ี
วางแผนและออกแบบมาเพื่อคืนสภาพหรือให้ชีวิตใหม่แก่วสัดุต่าง ๆ ในวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์แทนท่ี
จะทิ้งไปเป็นขยะเม่ือส้ินสุดการบริโภค เศรษฐกิจหมุนเวียนน าวสัดุท่ีเป็นองค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑเ์หล่านั้นกลบัมาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเน่ืองโดยไม่มีของเสีย นอกจากน้ี
ยงัมุ่งเนน้การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสร้างความสมดุลในการดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
งานใหม่ ควบคู่ไปกบัการสร้างระบบและการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบภายนอก 
(externalities) เชิงลบ เราจึงมักเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียนใช้พลังงานทดแทน หรือขจัดการใช้
เคมีภณัฑ์ท่ีเป็นพิษซ่ึงเป็นอุปสรรคของการน าวสัดุต่าง ๆ มาใช้อีกคร้ังหากจะส่งสสารนั้นกลบัสู่
ธรรมชาติ ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบน้ี คือ การออกแบบวสัดุ ผลิตภณัฑ ์
ระบบ และโมเดลทางธุรกิจใหม่ท่ีต้องคิดไม่เหมือนเดิมเพื่อสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ท่ีเราพอ
คุน้เคยท่ีเขา้สู่เศรษฐกิจหมุนเวียนมาสักพกัแล้ว ได้แก่ กระดาษ  พลาสติก PET แก้ว และเหล็ก  
ซ่ึงเป็นเพียงเส้ียวเดียวของวสัดุในโลกอุตสาหกรรม และยงัไม่สามารถหมุนเวียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะท่ีผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ไม่ไดถู้กออกแบบให้คืนสภาพหรือคืนชีวิตใหม่
ไดง้่าย เช่น กล่องนมท่ีมีชั้นเลเยอร์ท่ีแยกออกจากกนัยาก หรือช้ินส่วนของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์
ต่าง ๆ ท่ีแกะออกจากกนัเพื่อน าแร่ธาตุหรือวสัดุท่ีมีประโยชน์กลบัมาใชใ้หม่ไดย้ากเม่ือหมดอายุการ
ใช้งาน สารเคมีและสารปรุงแต่งท่ีอยู่ในวสัดุต่าง ๆ ก็เป็นอุปสรรคส าคญัในการแปรสภาพวสัดุ
จ านวนมากใหก้ลบัมาใชง้านไดอี้ก 
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ประภสัสร วงศย์ืน (2565) ไดอ้ธิบายว่า ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy 
คือระบบเศรษฐกิจท่ีตอ้งการให้เราใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าท่ีสุดในทุกกระบวนการ แทบทุกขั้นตอน
ไม่ควรมีอตัราการเกิดของเสีย หรือมีไดแ้ต่ควรนอ้ยท่ีสุด เพื่อให้ทั้งกระบวนการเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ระบบอุตสาหกรรมท่ีวางแผนและออกแบบมาเพื่อคืนสภาพหรือให้ชีวิตใหม่แก่วสัดุต่าง ๆ 
ในวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์แทนท่ีจะทิ้งไปเป็นขยะเม่ือส้ินสุดการบริโภค เศรษฐกิจหมุนเวียนน าวสัดุท่ี
เป็นองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์เหล่านั้นกลบัมาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเน่ืองโดย
ไม่มีของเสีย นอกจากน้ียงัมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความสมดุลในการดึง
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชง้านใหม่ ควบคู่ไปกบัการสร้างระบบและการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดผลกระทบภายนอก (externalities) เชิงลบ เราจึงมักเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียนใช้พลังงาน
ทดแทน หรือขจดัการใชเ้คมีภณัฑท่ี์เป็นพิษซ่ึงเป็นอุปสรรคของการน าวสัดุต่าง ๆ มาใชอี้กคร้ังหาก
จะส่งสสารนั้นกลบัสู่ธรรมชาติ ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ในการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบน้ี คือ การ
ออกแบบวสัดุ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และโมเดลทางธุรกิจใหม่ท่ีต้อง ‘คิด’ ไม่เหมือนเดิมเพื่อสร้าง
นวตักรรม 

หัวใจส าคญัของ Circular Economy คือการกลบัไปท าความเขา้ใจการออกแบบและการ
ท างานของธรรมชาติ ซ่ึงเป็นระบบการผลิตแบบหมุนเวียนท่ีทรงประสิทธิภาพท่ีสุดและไม่เคยมี
ของเหลือใช้เกิดขึ้นเลย เพราะมีกลไกการน าทรัพยากร แร่ธาตุ พลงังาน หมุนเวียนกลบัมาใช้ได้
อยา่งสมบูรณ์ ดงัค ากล่าวท่ีวา่ สสารทุกอยา่งไม่มีวนัสูญหายไปจากโลก 

Circular Economy ประกอบด้วย 8 หลกัการท่ีครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการ
ผลิตไปจนถึงปลายทางไดแ้ก่ 

1.  Durability (ทนทาน ใช้งานไดน้านขึ้น) การผลิตหรือออกแบบสินคา้หรือบรรจุภัณฑ์
เพื่อให้มีอายุการใชง้านยาวนานขึ้น โดยการเพิ่มความคงทน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการลดใชท้รัพยากร 
หรือลดของเสียจากซากเหลือทิ้ง 

2. Renewability (น าวัสดุท่ีสร้างทดแทนใหม่ได้มาใช้ในการผลิต) การผลิตหรือการ
ออกแบบสินคา้หรือบรรจุภัณฑ์ โดยการน าวสัดุท่ีประกอบด้วยชีวมวลท่ีมาจากส่ิงมีชีวิต หรือท่ี
สามารถสร้างทดแทนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมาใชใ้นการผลิต 

3.  Reuse (ใชซ้ ้าไดห้ลายคร้ังตลอดอายุการใชง้าน) การผลิตหรือออกแบบสินคา้หรือบรรจุ
ภณัฑ ์เพื่อสามารถใชซ้ ้าไดห้ลายคร้ังตลอดอายกุารใชง้านของผลิตภณัฑ ์

4. Repair (บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมไดต้ลอดอายกุารใชง้าน) คุณลกัษณะของการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ เพื่อสามารถท าการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมได้ เม่ือเกิดความเสียหายเพื่อยืดอายุการ  
ใชง้าน 
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5. Replacement (เปล่ียนหรือทดแทนการใช้วสัดุแบบเดิม) การผลิตหรือออกแบบสินคา้
หรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อเปล่ียนหรือทดแทนการใช้วสัดุแบบเดิม ท่ีอาจใช้ได้คร้ังเดียวหรือมีสาร
อนัตราย หรือเป็นวตัถุดิบท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤตดว้ยการใชว้สัดุทางเลือกหรือการใชว้สัดุทางเลือกหรือ
การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการผลิต 

6. Upgrade (เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน) การเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์หรือ
อุปกรณ์บางช้ินของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยไม่ต้องซ้ือหรือผลิตภัณฑ ์
รุ่นใหม่ 

7. Refurbishment (การปรับปรุงเป็นของใหม่) การซ่อมแซมหรือปรับปรุงสินคา้ท่ีไดรั้บ
ความเสียหายหรือเกิดต าหนิ โดยส่งคืนกลบัไปยงัผูผ้ลิต พร้อมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานของ
โรงงานอีกคร้ังหน่ึง แลว้กลบัมาวางจ าหน่ายอีกคร้ัง โดยบ่งบอกขอ้ความก ากบัไวเ้พื่อแจง้ให้ผูซ้ื้อ
ทราบ 

8. Reduced Material Use (ลดปริมาณวสัดุท่ีน ามาใช้เป็นวตัถุดิบ) การผลิตหรือออกแบบ
สินคา้หรือบรรจุภณัฑ์ เพื่อลดปริมาณวสัดุท่ีน ามาใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิต การจดัจ าหน่าย การ
กระจายสินคา้และบรรจุภณัฑ ์ตลอดจนส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้งบริการ 

Plasticcity (2562) ไดอ้ธิบายวา่ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  สามารถท าใหต้น้ทุนสินคา้ต ่าลง
เพราะแหล่งท่ีมาและการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามมาดว้ยการสร้างมลภาวะ
น้อยลง โดยเฉพาะประเด็นส าคญัท่ีสุดอย่างการปล่อยคาร์บอน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
นอ้ยลง ถือเป็นการสร้าง Carbon Footprint ท่ีนอ้ยลงจากระบบเศรฐกิจเดิมท่ีแทบจะท าลายโลกเรา
มาก นอกจากน้ียงัลดปัญหาการขาดแคลนสินคา้ อย่างท่ีบอกว่าน่ีคือการหมุนเวียนใชท้รัพยากรให้
คุม้ค่าท่ีสุด เม่ือโลกเผชิญกบัปัญหาทรัพยากรหมด การหมุนเวียนในระบบให้สามารถใชท้รัพยากร
ให้ไดคุ้ม้ประสิทธิภาพของมนัท่ีสุดจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น และท่ีดูจะขดัแยง้กบัเศรษฐกิจแบบเดิมมาก
ท่ีสุดก็คือ เศรฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สามารถสร้างงานสร้างรายได้ได้มากกว่าอย่าง
ต่ อ เ น่ื อ ง แ ล ะ เ ป็ น ร ะ บ บ  ห ล า ย ป ร ะ เ ท ศ ท่ี ร ่ า ร ว ย ขึ้ น ไ ม่ ใ ช่ เ พ ร า ะ 
พวกเขาคา้ก าไรไดม้ากขึ้น แต่เป็นเพราะพวกเขารู้จกัและเขา้ใจการหมุนเวียนใชท้รัพยากรต่างหาก 

เศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นค าตอบของภาคธุรกิจเพื่อรองรับกบัการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก
จะเปล่ียนวงจรของธุรกิจให้หมุนเวียนดว้ยตวัเองให้ไดม้ากท่ีสุด เขา้ใจง่ายๆ ก็คือการน าทรัพยากร
กลับมาใช้ ให้เป็นวสัดุใหม่ซ่ึงทรัพยากรก็เอามาจากตัวสินค้าท่ีใช้แลว้นั่นเอง ดังนั้นเศรษฐกิจ
หมุนเวียนจึงตั้งอยู่บนหลกัการ 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การรักษาและเพิ่มการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ การลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มให้น้อยท่ีสุด จึงให้ความส าคญัใน
เร่ือง ของ 5Rs  ต่อยอดจาก 3Rs เ ดิม ท่ีประสบความส า เ ร็จอย่างดี ประกอบด้วย Reduce 
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(ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าท่ีจ าเป็น) Reuse (การใช้ซ ้ า) Recycle (การแปรรูปมาใช้ใหม่) Refuse 
(ปฏิเสธการใชส้ารเคมีท่ีไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม)และRenewable (ใชท้รัพยากรแบบหมุนเวียน) 
โดยแผนการปฏิบัติ 5Rs จะมีความเขม้ข้นของการบริหารจัดการของเสียทั้งวงจรการผลิต และ
ผลิตภณัฑท่ี์เกิดขึ้นสู่ผูใ้ชท้ั้งกลุ่มลูกคา้จนถึงผูบ้ริโภค สามารถยืดอายุการใชง้านของวงจรชีวิตของ
ผลิตภณัฑใ์หน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นกุญแจส าคญัในการพฒันา
เศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนซ่ึงจ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 
เพื่อให้ทุกฝ่ายพร้อมรับมือกบัเทคโนโลยีท่ีก าลงัจะเปล่ียนไป รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดการ
เปล่ียนพฤติกรรมของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคให้ยอมรับในผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ไทยกา้วสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2561) 

เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ แนวคิดการน าทรัพยากรท่ีถูกใช้แล้วกลับมาแปรรูปใช้ใหม่  
เนน้การใชท้รัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อแกไ้ขปัญหาการใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็น
จากการขยายตวัของประชากรโลกและปัญหาการจดัการขยะ 

เศรษฐกิจหมุนเวียนในการขบัเคล่ือนหลกัการ 3Rs ประกอบดว้ย  
1) Reduce การลดของท่ีจะทิ้งใหน้อ้ยลง ลดการสร้างขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ 
2) Reuse การใชซ้ ้ายดือายกุารใช ้หรือใชป้ระโยชน์ใหม้ากขึ้น เช่น ขวดแกว้ กล่อง 
3) Recycle การข าขยะรีไซเคิล ไปแปรสภาพผา่นกระบวนการผลิตเป็นผลิตภณัฑช้ิ์นใหม่ 
เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  กระบวนการ

ซ่อมแซม (Repair) และ การน าเศษวสัดุกลบัมาท าเป็นของใชใ้หม่ (Refurbish) จึงเป็นทางเลือกใหม่
เพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ ดว้ยหลกัการ 5Rs (กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี 2562) 

ดว้ยสภาวะการรับรู้ข่าวสารไร้พรมแดน อีกทั้งความทนัสมยัของเทคโนโลยีดิจิทลั ท าให้
สังคมไทยยุคน้ีไดรั้บรู้ เรียนรู้ และเปรียบเทียบวิธีการท่ีมุ่งประสิทธิภาพ ความคุม้ค่า และไม่เกิดผล
เสียต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในสภาวะวิกฤตโลกทั้งด้านดิน น ้ า และอากาศยุคปัจจุบันจนเกิด
กระแสเคล่ือนไหวเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง “การผลิตอย่างรับผิดชอบ” 
ดว้ยการใชน้วตักรรม วสัดุ และระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรท่ีเกิดของเสียน้อยท่ีสุด บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย นับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมไทยท่ีให้
ความส าคัญอย่างจริงจังต่อแนวทางการพัฒนาอย่างย ั่งยืน (Sustainable Development) และได้
ขบัเคล่ือนผา่นแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ดว้ย 3 กลยทุธ์หลกั ดงัน้ี 

1. Reduced material use และ Durability คือ การลดใชท้รัพยากรในกระบวนการผลิต 
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2. Upgrade และ Replace คือ การพฒันานวตักรรมเพื่อทดแทนสินคา้หรือวตัถุดิบชนิดเดิม 
ด้วยสินคา้หรือวตัถุดิบชนิดใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้ใช้ทรัพยากรน้อยลงหรือน าไป 
รีไซเคิลไดม้ากขึ้น 

3.Reuse และ Recycle คือ การเพิ่มความสามารถในการหมุนเวียนสินคา้ท่ีใชง้านแลว้กลบั
ใชม้าใหม่ (ผูจ้ดัการออนไลน์,  2562) 

ประเทศญ่ีปุ่ นมีการสนับสนุน 3R (Reduce Reuse Recycle) มาตั้ งแต่ปี 2542 จึงท าให้มี
ความเขม้แข็งในดา้นน้ีเป็นทุนเดิม อย่างไรก็ตาม 3R ในอดีต จะเน้นดา้นการลดปริมาณการปล่อย
ของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นหลกั แต่ปัจจุบนัควรต่อยอดดว้ยการใช ้3R เป็นฐานใน
การช่วยเพิ่มมูลค่าและลดปริมาณการใชว้ตัถุดิบ โดยการออกแบบให้มีความสอดคลอ้งกนัตลอดทั้ง
ห่วงโซ่การผลิต น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศในเวทีโลกจากรายงาน Circular Economy Vision 2020 ระบุทิศทางการพฒันา
เศรษฐกิจหมุนเวียนของญ่ีปุ่ นไว ้3 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1. ปรับเปล่ียนโมเดลธุรกิจให้ค  านึงถึงหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น โดยให้ธุรกิจ 
ตน้น ้ าเน้นการออกแบบให้เหมาะสมตลอดทั้งวงจรชีวิต ส่วนธุรกิจปลายน ้ าให้เปล่ียนรูปแบบจาก
การ recycle มาเป็น resourcing น าวัสดุ ท่ีใช้แล้วกลับมาแปรเป็นวัสดุคุณภาพสูงเพื่อป้อน
อุตสาหกรรมตน้น ้าได ้

2. สร้างการยอมรับจากตลาดและสังคม โดยการเผยแพร่ขอ้มูลระดบับริษทัซ่ึงด าเนินธุรกิจ
บนหลกัการท่ีให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้ไดรั้บการยอมรับและดึงดูดนักลงทุน 
และสร้างการยอมรับจากผูบ้ริโภค 

3. เ ร่งสร้างระบบหมุนเวียนท่ีมีความยืดหยุ่นทั้ งในและต่างประเทศ โดยได้ระบุ
อุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญและควรริเร่ิมก่อนได้แก่ อุตสาหกรรมพลาสติก เส้นใย คาร์บอน 
ไฟเบอร์ (CFRP) แบตเตอร่ี และแผงโซลาร์เซลล ์(ส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา, 2564) 

 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรม 
 

สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533, อา้งถึงในทศวร  อาภรณ์พงษ์,2559: 26 ) กล่าวว่า พฤติกรรม
เป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานมาจากความรู้ และทศันคติของบุคคล การท่ีบุคคลมี
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั เน่ืองมาจากการมีความรู้ และทศันคติท่ีแตกต่างกนั ความแตกต่างกนัใน
การแปลความสารท่ีตนเองไดรั้บ จึงก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมท่ีแตกต่างกนั อนัมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของบุคคล 
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องค์ประกอบของพฤติกรรม ประกอบดว้ย 7 ประการ (Cronbach, 1963 อา้งถึงในพรจิตร  
หารสุวรรณ, 2559: 29-31) ดงัน้ี  

1) เป้าหมายหรือความมุ่งหมาย (Goal) คือ วตัถุประสงค์หรือความต้องการท่ีก่อให้เกิด
พฤติกรรม เช่น ความตอ้งการมีหนา้ตาทางสังคม  

2) ความพร้อม (Readiness) หมายถึง ระดบั วุฒิภาวะหรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการท า
กิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ  

3) สถานการณ์ (Situation) หมายถึง ลู่ทางหรือโอกาส หรือเหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เลือก
ท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ 

4) การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นการพิจารณาลู่ทางหรือสถานการณ์เพื่อเลือกหา
วิธีท่ีคิดวา่สนองความตอ้งการเป็นท่ีพอใจมากท่ีสุด 

5) การตอบสนอง (Response) คือ การด าเนินการท ากิจกรรมตามท่ีตดัสินใจเลือกสรรแลว้ 
6) ผลท่ีตามมา (Consequence) คือ ผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท ากิจกรรมนั้น ซ่ึงอาจไดผ้ลตรง

กบัท่ีคาดไว ้หรือตรงขา้มกบัส่ิงท่ีคาดไวก้็ได ้
7) ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั (Reaction to Thwarting) เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นเม่ือส่ิงท่ีเกิดขึ้น

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ จึงต้องกลับไปแปลความหมายใหม่ เพื่อเลื อกหาวิธีท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการได้แต่ถ้าเห็นว่าเป้าประสงค์นั้นมันเกินความสามารถก็จะยอมละเลิก 
ความตอ้งการนั้น 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม มีดงัน้ี 
1) ปัจจยัพื้นฐานด้านชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยา เช่ือว่าอวยัวะทุกระบบมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมโดยตรง โดยเร่ิมจากมีส่ิงเร้ามาเร้าอวยัวะสัมผสั และส่งต่อไปยงัเซลลป์ระสาท 
เส้นประสาท จากนั้นสมองและไขสันหลงัจะท าหนา้ท่ีรับรู้และสั่งการ จากนั้นกลา้มเน้ือและต่อมไร้
ท่อก็จะท าหนา้ท่ีตามการควบคุมสั่งการของระบบประสาทแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมตอบสนอง 
โดยธ รรมช า ติ ก า ร รับสั ม ผัส ขอ งม นุษย์  แบ่ ง ก า ร รู้ สึ ก ออก เ ป็น  7 ป ระ เ ภท  ไ ด้แ ก่   
การมองเห็น การไดย้ิน การไดก้ล่ิน การรู้รส การรับสัมผสัทางผิวหนงั การรับรู้เก่ียวกบัการทรงตวั 
และการรับความรู้สึกเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวต่าง ๆ  

2) ปัจจยัพื้นฐานดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นน้ีท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่  
 - การเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีท าให้คนเราสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มได ้และ

ยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยใหค้นเราเขา้ใจพฤติกรรมตนเองและคนอ่ืน  
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- อารมณ์ หมายถึง สภาวะท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าจนกระทัง่บุคคลเกิดความรู้สึก
ทางจิตใจและพฤติกรรม อารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบ จะแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน
ขึ้นอยูก่บัสภาวะอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น 

- แรงจูงใจและความต้องการ เป็นแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอก มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลอยา่งมีจุดมุ่งหมาย เช่น เกรด เงิน อาหาร  

- ความเช่ือ เป็นความนึกคิด ยดึถือ โดยท่ีคนนั้นรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม สามารถวดัไดจ้าก
ค าพูดหรือการกระท าของคน ทุก ๆ ความเช่ือมีลกัษณะเป็นความพร้อมท่ีจะประพฤติและกระท า   

- ทศันคติ มีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมคนเรา กล่าวคือทศันคติเป็นภาวะความพร้อม
ในการกระท าหรือแสดงพฤติกรรม 

3) ปัจจยัพื้นฐานดา้นสังคมวิทยา 
3.1) สังคมและวฒันธรรม สามารถสรุปอิทธิพลต่อพฤติกรรม สังคม บุคคลท่ีมีสังคม

ต่างกันย่อมมีพฤติกรรมต่างกัน โดยสังคมเร่ิมแรกของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมคือสังคม
ครอบครัวซ่ึงบ่งช้ีการประพฤติปฏิบติั นอกจากสังคมครอบครัวยงัมีสังคมในโรงเรียน สังคมใน
ชุมชน สังคมในท่ีท างาน ก็มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลเช่นกนั วฒันธรรม การกระท าของมนุษย์
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสังคมวฒันธรรมท่ีตนเป็นสมาชิก มีกระบวนการถ่ายทอดทางแนวคิด 
ค่านิยม วฒันธรรม ความเช่ือ จากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง จากสังคมหน่ึงไปสู่อีกสังคมหน่ึง 

3.2) การอบรมเล้ียงดูและประสบการณ์ชีวิต บุคคลท่ีถูกอบรมเล้ียงดูและประสบการณ์
ต่างกนัจะมีพฤติกรรมต่างกนั 

การประเมินพฤติกรรม วิธีการประเมินพฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ใหญ ่ๆ (Cone, 1978 อา้งถึงใน พรจิตร หารสุวรรณ, 2559: 31-32) ดงัน้ี  

1) วิธีการประเมินโดยตรง (Direct Methods of Assessment) มี 4 วิธี ดงัน้ี  
1.1) การสังเกตพฤติกรรม (Observation) เป็นวิธีท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด และเป็น

วิธีหลกัท่ีใช้ในการประเมินพฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรมสามารถด าเนินการได ้2 สภาพการณ์ 
คือ สภาพการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ และสภาพการณ์จดัขึ้นในคลินิก โดยทั้ง 2 สภาพการณ์ส่ิงท่ีผูส้ังเกต
พึงระวงัคือการเขา้ไปเก่ียวขอ้งในสภาพการณ์นั้น ผูส้ังเกตตอ้งสังเกตโดยไม่ใหผู้ถู้กสังเกตรู้ตวั  

1.2) การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง (Self-Monitoring) วิธีน้ีเป็นการให้
ผูก้ระท าพฤติกรรมเป็นผูส้ังเกตและบนัทึกพฤติกรรมตนเอง เช่น การปวดศีรษะ การคิดฆ่าตวัตาย 
การประเมินพฤติกรรมดว้ยวิธีน้ี อาจมีปัญหาในเร่ืองความแม่นยาในการสังเกตและการบนัทึกได ้
เน่ืองจากพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่ทนัระวงัตวั จากความเคยชินหรือกระท าจนเป็นนิสัย 
หรืออาจมาจากความล าเอียงของผูส้ังเกตเอง 
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1.3) การวดัผลท่ีเกิดขึ้ น (Measurement of Product) เป็นวิธีการประเมินท่ีง่ายและ
สะดวกมากท่ีสุด เน่ืองจากไม่ตอ้งฝึกผูส้ังเกตหรือผูร้วบรวมขอ้มูลเป็นกรณีพิเศษ เป็นเพียงการน า
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าพฤติกรรมของบุคคลบนัทึกรวบรวมเท่านั้น เช่น การรวบรวมขอ้มูลจาก 
ผลการสอบ การดูว่าคนไขโ้รคจิตสูบบุหร่ีมากน้อยเพียงใดก็สังเกตไดจ้ากจานวนกน้บุหร่ีในท่ีทิ้ง
บุหร่ีในแต่ละวนั  

1.4) การวัดสรีระ (Physiological Measures) การวัดวิธีน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อดูการ
เปล่ียนแปลงสรีระของบุคคล เม่ือต้องเผชิญกับส่ิงเร้าต่าง ๆ ปัจจุบันมีการน ามาใช้ในด้านการ
ประเมินพฤติกรรมและการบ าบดัพฤติกรรมไปพร้อม ๆ กนั การวดัทางสรีระท่ีนิยมใช้กนัมากใน
การประเมินพฤติกรรม ไดแ้ก่ การวดัระบบการทางานของหัวใจและหลอดเลือด เช่น การเตน้ของ
หัวใจ การเตน้ของชีพจร ความดันโลหิต เป็นตน้ ซ่ึงมกัจะน าเขา้ไปโยงกับการเปล่ียนแปลงทาง
อารมณ์ของบุคคล  

2) วิธีการประเมินทางออ้ม (Indirect Methods of Assessment) เป็นวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุดแต่ก็
จดัวา่เป็นวิธีท่ีมีปัญหามากท่ีสุดเช่นกนั เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดไ้ม่มีความหมายในตวัของมนัเองซ่ึงตอ้ง
ผ่านการตีความ อาจตีความถูกหรือผิดก็ได้ ขึ้ นอยู่กับความตรง (Validity) และความเท่ียง 
(Reliability) ของเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นหลกั วิธีการประเมินทางออ้มท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด 3 วิธี ดงัน้ี  

2.1) การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เพื่อประเมินพฤติกรรมนั้นจะ เน้นถึง
พฤติกรรมท่ีบุคคลกระท า  สถานการณ์ท่ีบุคคลกระท าและสนองตอบของบุคคลอ่ืน ๆ  
ในสภาพการณ์นั้นต่อการกระท าของบุคคลนั้น ค าถามจึงมกัจะถามถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไข
น า หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ีบุคคลจะกระท าพฤติกรรม และผลกรรมท่ีตามมาหลงัจากท่ีบุคคล
กระท าพฤติกรรมแลว้ ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ มกัจะขึ้นตน้ดว้ยค าวา่ อะไร และเม่ือใด มากกวา่
ค าว่า ท าไม การสัมภาษณ์มีขอ้ดี คือ ไดข้อ้มูลในเชิงลึก เขา้ใจถึงความรู้สึก และความคิดของผูถู้ก
สัมภาษณ์ และหากมีขอ้สงสัยสามารถสอบถามได้เพิ่มเติม แต่มีขอ้จ ากัดคือความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลท่ีเป็นเหตุการณ์ในอดีต ผูถู้กสัมภาษณ์อาจจ าไม่ได้ หรืออาจตอบเพื่อ  
ใหต้นดูดี  

2.2) การรวบรวมข้อมูลจากบุคคลอ่ืน (Information from Other people) เป็นการ
รวบรวมขอ้มูลจากบุคคลอ่ืนท่ีเป็นบุคคลท่ีจดัว่าส าคัญต่อบุคคลท่ีถูกประเมินพฤติกรรม ได้แก่ 
ผูป้กครอง เพื่อน สามี/ ภรรยา หรือผูร่้วมงาน ซ่ึงการรวบรวมขอ้มูลมกัใชว้ิธีการสัมภาษณ์เป็นหลกั 
ขอ้พึงระวงัในการรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลอ่ืน คือความล าเอียงของผูใ้ห้ขอ้มูล ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจึ้ง
ควรใชป้ระกอบกบัขอ้มูลอ่ืน ๆ ดว้ยในการประเมินพฤติกรรม 



26 

2.3) การรายงานตนเอง (Self Report) เป็นการท่ีบุคคลบอกว่าเขาสนใจอะไร มีเจตคติ
เช่นใด มีบุคลิกภาพอยา่งไร ตลอดจนมีความรู้สึกนึกคิดอยา่งไรวิธีน้ีส่วนใหญ่มกัใชก้ารทดสอบทาง
จิตวิทยา แบบสอบถาม หรือจดบนัทึกประจ าวนั ขอ้ดีของการรายงานตน ประหยดั ครอบคลุมดา้น
ต่าง ๆ ท่ีต้องประเมินใช้ร่วมกับการประเมินแบบโดยตรงได้ แต่ มีข้อจ ากัดในเร่ืองของ  
ความน่าเช่ือถือของข้อมูล เพราะอาจเกิดจากการบิดเบือนขอ้มูลของผูต้อบ และความคาดหวงั 
ของผูต้อบแบบรายงานตนเอง 
 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู้ 
 

2.4.1 แนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
2.4.1.1 ความหมายของข่าวสาร 
สุ ร สิท ธ์ิ  วิทยา รัฐ  (2545 , อ้าง ถึ งใน กุหลาบ  แก้วมณี ,2558 : 17 )  กล่ าว ถึง 

“ขอ้มูลข่าวสาร” คือ ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้เร่ืองราว ขอ้เท็จจริง ขอ้มูลหรือส่ิงใด ๆ ไม่ว่าการส่ือ
ความหมายนั้นจะท าไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะไดจ้ดัท าไว้
ในรูปของเอกสาร แฟ้ม ฯลฯ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีท า ให้ส่ิงท่ีบนัทึกไวป้รากฏได ้ขอ้มูลข่าวสารจึงเนน้ท่ี
การส่ือความหมายไดเ้ป็นหลกั ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น ขอ้ความ ตวัเลข สัญลกัษณ์ เสียง แสง
ประจุแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้ามนุษย์สามารถใช้เป็นส่ือความหมายได้ก็จะเป็นขอ้มูลข่าวสารทั้งหมด   
กล่าวโดยสรุป ข่าวสาร หมายถึง การน า ข้อมูลท่ีสังเกตและบันทึกไว้มาท าการจัดการข้อมูล
ประมวลผล และแปลความหมาย แลว้เลือกน าเสนอขึ้นเป็นสารสนเทศหรือขอ้ความเพื่อเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการตดัสินใจปฏิบติัการต่าง ๆ 

2.4.1.2 วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร     
ปรมะ สตะเวทิน (2544,อา้งถึงใน กุหลาบ แกว้มณี,2558: 17) ไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงค์

ของการส่ือสารท่ีแสดงถึงความตอ้งการของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ดงัน้ี วตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร 
วตัถุประสงคห์ลกั ๆ ของผูส่้งสารในการส่ือสาร ไดแ้ก่ 

1) เพื่อแจง้ใหท้ราบ (Inform) หมายความวา่ ในการท าการส่ือสารนั้นผูส่้งสาร
มีความตอ้งการท่ีจะบอกแจง้หรือช้ีแจงข่าวสารเร่ืองราว เหตุการณ์ ขอ้มูล หรือส่ิงอ่ืนใดให้ผูรั้บสาร
ไดรั้บทราบหรือเกิดความเขา้ใจ 

2) เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or education) หมายความว่า ผูส่้งสารมี
ความตอ้งการท่ีจะสอนวิชาความรู้หรือเร่ืองราวท่ีมีมีลกัษณะเป็นวิชาการ เพื่อให้ผูรั้บสารได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น   จากเดิม 
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3) เพื่อสร้างความพอใจหรือใหค้วามบนัเทิง (Please or entertain) หมายความ
ว่าในการส่ือสารนั้นผูส่้งสารมีความตอ้งการท่ีจะท า ให้ผูรั้บสารเกิดความร่ืนเริงบนัเทิงใจจากสารท่ี
ตนส่งออกไป ไม่วา่จะในรูปของการพูด การเขียนหรือการแสดงกิริยาท่าทาง 

4) เพื่อเสนอหรือชกัจูงใจ (Propose or persuade) หมายความว่า ผูส่้งสารได้
เสนอแนะส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อผูรั้บสาร และมีความตอ้งการชกัจูงใจให้ผูรั้บสารมีความคิดคลอ้ยตาม
หรือยอมรับปฏิบติัตามการเสนอแนะของตน 

วตัถุประสงค์ของผู ้รับสาร ในส่วนของผูรั้บสารเอง เม่ือผูรั้บสารได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมทางการส่ือสารกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ผูรั้บสารก็มีวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการอย่าง
ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างจากการส่ือสารนั้น ๆ กล่าวโดยสรุปวตัถุประสงคห์ลกั ๆ ของผูรั้บสาร
ในการท าการส่ือสาร ไดแ้ก่ 

 1) เพื่อทราบ (Understand) หมายความว่า ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการส่ือสาร
นั้น ผูรั้บสารมีความตอ้งการท่ีจะทราบเร่ืองราวข่าวสาร เหตุการณ์ ขอ้มูล หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีผูแ้จ้ง
หรือรายงานหรือช้ีแจง หากข่าวสารท่ีได้รับนั้นเป็นของใหม่ก็ท า ให้ผูรั้บสารไดข้่าวสารเพิ่มเติม 
หากข่าวสารท่ีได้รับทราบนั้นเป็นส่ิงท่ีตนได้เคยทราบมาก่อน ก็เป็นการยืนยนัความถูกตอ้งของ
ข่าวสารท่ีตนมีอยู่ให้เกิดความมัน่ใจยิ่งขึ้น ในทางตรงกนัขา้มหากข่าวสารท่ีไดม้าใหม่ขดัแยง้กับ
ข่าวสาร ท่ีตนมีอยู่เดิม ผูรั้บสารก็จะไดใ้คร่ครวญว่าข่าวสารใดมีความน่าเช่ือถือหรือมีความถูกตอ้ง
มากกวา่กนั 

 2) เพื่อเรียนรู้ (Learn) หมายความถึง การแสวงหาความรู้ของผูรั้บสารจากการ
ส่ือสาร ลกัษณะของสารในกรณีน้ี มกัจะเป็นสารท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัวิชาความรู้และวิชาการ
เป็นการหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นการท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาสาระในการสอนของผูส่้งสาร 

 3) เพื่อหาความพอใจ (Enjoy) โดยปกติคนเรานั้นนอกจากตอ้งการจะทราบข่าว
คราว เหตุการณ์ และศึกษาหาความรู้แลว้ เรายงัตอ้งการความบนัเทิง ตอ้งการการพกัผ่อนหย่อนใจ
ดว้ย ดงันั้นในบางโอกาสในบางสถานการณ์คนเราในฐานะผูรั้บสารจึงมีความตอ้งการท่ีจะแสวงหา
ส่ิงท่ีสามารถสร้างความขบขนั บนัเทิงและความสบายใจใหแ้ก่ตนเองดว้ย 

 4) เพื่อกระท าหรือตดัสินใจ (Dispose or decide) ในการด า เนินชีวิตประจ าวนัของ
คนเรานั้น ส่ิงหน่ึงท่ีเราตอ้งกระท า อยู่เสมอก็คือการตดัสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงในการ
ตดัสินใจของเรานั้น มกัจะไดรั้บการเสนอแนะหรือชกัจูงใจใหก้ระท า อยา่งนั้นอยา่งน้ี จากบุคคลอ่ืน
อยูเ่สมอทางเลือกในการตดัสินใจของเราขึ้นอยูท่ี่วา่ขอ้เสนอแนะนั้น ๆ มีความน่าเช่ือถือและเป็นไป
ไดเ้พียงใด รวมทั้งอาศยัจากข่าวสาร ขอ้มูลความรู้ และความเช่ือท่ีเราสั่งสมมาเป็นเคร่ืองมือในการ
ตดัสินใจของเรา 
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 สามารถสรุปไดด้งัน้ี วตัถุประสงคข์องผูรั้บสาร หมายถึง การส่งสารของผูส่้งสาร
ไปยงัผูรั้บสารเพื่อแจง้ให้ทราบ เพื่อสอนหรือให้การศึกษา เพื่อสร้างความพอใจหรือ ชกัจูงใจ และ
ส าหรับวตัถุประสงค์ของผูรั้บสารก็เพื่อทราบ เพื่อเรียนรู้ เพื่อหาความพอใจเพื่อกระท า หรือ
ตดัสินใจ เพื่อท่ีจะท าใหท้ั้งสองฝ่ายท่ีความเขา้ใจต่อสารท่ีไดส่้งไปหรือเขา้ใจต่อสารท่ีไดรั้บรู้มา 

2.4.1.3 องคป์ระกอบท่ีเป็นตวัก าหนดประสิทธิภาพของการส่ือสาร 
สุกญัญา บุรณเดชาชยั (2551,อา้งถึงใน กุหลาบ แกว้มณี,2558: 19) กล่าวว่าในการ

ส่ือสารจะมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กบัประสิทธิภาพของการส่ือสาร ซ่ึงประกอบดว้ย 
ผูส่้งสาร สาร ส่ือ และผูรั้บสาร ในแต่ละองคป์ระกอบน้ีมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพ
ขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบอันน าไปสู่การเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพของการส่ือสาร 
(Berlo, 1960: 40) ดงัน้ี 

1) ผูส่้งสาร (Source) ส่ิงท่ีมีผลต่อการเพิ่มหรือลดประสิทธิผลของการส่งสารของ 
ผูส่ื้อสารไดแ้ก่ 

-  ทักษะในการส่ือสาร (Communication skill) หมายถึง ความช านาญหรือ
ความสามารถ ต่าง ๆ ท่ีจะท า การถ่ายทอดข่าวสารนั้น ๆ ไปยงัผูรั้บสารให้ผูรั้บสามารถเขา้ใจไดง้่าย
และดีท่ีสุด ทกัษะในการส่ือสารหรือความสามารถในการส่ือสารน้ี ไดแ้ก่ ความสามารถในการพูด 
การเขียน การฟัง การตีความ 

- ทศันคติ (Attitudes) ในท่ีน้ีหมายถึง ทศันคติของผูส่้งสารท่ีมีต่อตนเองต่อเร่ืองท่ี
ท า การส่ือสารและทศันคติต่อผูรั้บสาร 

- ความรู้ (Knowledge) การส่ือสารจะมีประสิทธิผลมาก ถา้ผูส่้งสารมีทั้งความรู้ใน
เร่ืองท่ีจะส่ือสาร ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของความน่าเช่ือถือท่ีส าคญัท่ีผูรั้บสารมีต่อผูส่้งสารซ่ึงได้แก่ 
ความรอบรู้ท่ีเก่ียวกบังานของตน (Hovland, Irving, & Harold, 1968, pp. 19-53) และความสามารถ
ในวิธีการส่ือสารเป็นอย่างดี ซ่ึงจะท า ให้เขาเกิดความเช่ือมัน่ มีก าลงัใจ มีความกลา้ท่ีจะแสดงออก 
นอกจากน้ี จะตอ้งมีความเขา้ใจลกัษณะสังคมและวฒันธรรม เพราะคนเรามีสังคมและวฒันธรรม
แตกต่างกนัออกไป จะมีการส่ือสารและตีความหมายต่าง ๆ แตกต่างกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต าแหน่ง
หรือระดบัท่ีอยูใ่นสังคม 

2) ผูรั้บสาร (Receiver) ซ่ึงเป็นบุคคลในเป้าหมายของการส่ือสาร ก็ย่อมจะตอ้งมี
ความช านาญในการส่ือสารเช่นกนั เช่น ความสามารถในการฟัง อ่าน การคิด การตีความ หรือพูด
รวม ๆ วา่ความสามารถในการรับรู้หรือรับการถ่ายทอดมีทศันคติท่ีดีต่อตนเอง ต่อเร่ืองท่ีรับ ต่อผูส่้ง
สาร มีความรู้พอสมควรในเร่ืองนั้น ๆ รวมทั้งลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี
มีผลต่อการตีความในเน้ือหาสาระท่ีผูส่้งสารส่งมา ดังนั้น ผูส่้งสารจะตอ้งระลึกอยู่เสมอว่าใคร 
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คือผูรั้บสาร มีความสามารถในการรับรู้ดีแค่ไหน มีทัศนคติอย่างไร มีพื้นฐานความรู้ในเร่ืองท่ี
ส่ือสารเพียงใด ลักษณะทางสังคมและวฒันธรรมเป็นอย่างไร เพื่อท่ีจะได้เลือกส่ือหรือวิธีการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสมจะไดเ้ขา้ใจไดดี้ท่ีสุด 

3) สาร (Message) สารท่ีผูส่้งสารส่งออกไปเพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก  
ความตอ้งการข่าวสาร และวตัถุประสงค์ของตนจะต้องอาศยัรหัส (Code) เป็นเคร่ืองมือในการ
ถ่ายทอดเช่น ภาษา ดนตรี การวาดภาพ เป็นตน้ ซ่ึง ผูส่้งสารแต่ละคนจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีในส่ือความหมายท่ีดี โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัสาระเร่ืองราวของสาร 
ให้เหมาะสมก็จะเป็นเน้ือหาของเร่ืองท่ีส่ือสาร และเรียบเรียงจดัการกบัสารนั้นดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
ของแต่ละคน 

 4) ส่ือ (Channel) คือ ส่ิงท่ีขนส่งสารหรือพาหนะของสาร (Berlo, 1960: 31) 
ประสิทธิภาพของส่ือ ย่อมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการส่ือสาร เช่นเดียวกบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ
ส่ือแต่ละส่ือย่อมมีความสามารถและคุณลกัษณะต่าง ๆ กนั วิทยุ ท าให้ผูรั้บสารไดโ้ดยการได้ยิน 
โทรทศัน์ท าให้ ผูรั้บสารไดท้ั้งการเห็นและการไดย้ิน หนังสือพิมพท์ าให้ผูอ่้านรับสารไดโ้ดยการ
เห็น หากผูรั้บสารเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์การส่ือสาร ประสิทธิผลของการส่ือสารก็
จะมีมาก ผูส่้งสาร  จึงตอ้งเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัผูรั้บสาร อย่างไรก็ตาม ผูรั้บสารจะรับส่ือได้ดี
ท่ีสุดเม่ือผูส่้งสารใชส่ื้อหลาย ๆ อยา่ง 

 สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบท่ีเป็นตวัก าหนดประสิทธิภาพของการส่ือสาร
ไดแ้ก่ ผูส่้งสาร ผูรั้บสาร สาร ส่ือ โดยในแต่ละองค์ประกอบจะตอ้งมีความสมบูรณ์ เช่น ผูส่้งสาร 
มีทักษะในการส่ือสารท่ีดี มีความรู้ในเร่ืองท่ีจะส่ือสารเป็นอย่างดี ผู ้รับสารเองก็มีความรู้ 
ความสามารถในการส่ือสารเช่น ความสามารถในการฟัง อ่าน คิด แปลความหมาย ส่วนสารเองก็ให้
มีความเหมาะสมกบัผูรั้บสารเพื่อให้เขา้ใจไดง้่ายขึ้น และสุดทา้ยคือส่ือท่ีเป็นส่ิงน าสารไปหาผูรั้บ
สาร หากใชส่ื้อท่ีเหมาะสมประสิทธิภาพการส่ือสารก็จะมีมากไปดว้ยเช่นกนั 
 

2.4.2 แนวคิดเกีย่วกบัการรับรู้ประโยชน์ 
การรับรู้ประโยชน์ (perceived benefit) หมายถึง ความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก และการ

คาดคะเนของบุคคลเก่ียวกับประโยชน์หรือผลดีท่ีตนเองจะได้รับจากการปฏิบัติตามค าแนะน า 
บุคคลจะมีความโน้มเอียงสูงท่ีจะเร่ิมหรือท าต่อเน่ืองในพฤติกรรมนั้น ๆ ถา้รับรู้ว่ามีประโยชน์ 
ส าหรับการรับรู้ประโยชน์ (perceived benefit) เป็นองคป์ระกอบของทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดา้น
สุขภาพ (HBM) (อาภาพร , 2554) 
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2.5 แนวคดิเกีย่วกบัความรู้ 
 

โสภิตสุดา มงคลเกษม (2539, อา้งถึงในทศวร  อาภรณ์พงษ์,2559: 26) กล่าวว่า ความรู้เป็น
ขอ้เท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) เป็นขอ้มูลท่ีมนุษยไ์ดรั้บ และเก็บรวบรวมจากประสบการณ์
ต่าง ๆ การท่ีบุคคลยอมรับ หรือปฏิเสธ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้อย่างมีเหตุผล บุคคลควรจะตอ้งรู้เร่ือง
เก่ียวกบัส่ิงนั้น เพื่อประกอบการตดัสินใจ นั่นก็คือ บุคคลจะตอ้งมีขอ้เท็จจริง หรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
สนบัสนุน และใหค้  าตอบขอ้สงสัยท่ีบุคคลมีอยู ่มีการช้ีแจงใหบุ้คคลเกิดความเขา้ใจ และทศันคติท่ีดี
ต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมทั้ง เกิดความตระหนกัถึงความเช่ือ และค่านิยมต่าง ๆ ดว้ย  

ระดับของความรู้ สามารถแบ่งได้เป็น 6 ระดับ ได้แก่ รู้จ า เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมิน (Bloom et.al, 1956 อา้งถึงใน พรจิตร หารสุวรรณ, 2559: 22-24)  

1) รู้จ า (Knowledge) ไดแ้ก่ ความสามารถในการจ าได ้และระลึกไดใ้นเร่ืองราวท่ีเคยเรียนรู้ 
เคยมีประสบการณ์มาก่อนได ้ประกอบดว้ย  

1.1) รู้จ าเฉพาะเร่ือง ไดแ้ก่ รู้จ าขอ้เทจ็จริงเฉพาะ เช่น รู้จ าบุคคล สถานท่ี เวลา เป็นตน้  
1.2) รู้จ าวิถีทางและวิธีด าเนินการเฉพาะเร่ือง เป็นการจ าขอ้มูลเก่ียวกบั ระเบียบ แบบแผน 

ประเพณี แนวโน้มและล าดับเหตุการณ์ ก่อนหลัง แยกประเภท คัดเลือก จัด แบ่งส่ิงของเป็น
หมวดหมู่  เกณฑ์ตัดสินเฉพาะเร่ือง รวมทั้ งระลึกหรือจ าข้อมูลท่ีเก่ียวกับวิธีการ เทคนิค และ
กระบวนการของเร่ืองราวต่าง ๆ ได ้ 

1.3) รู้จ าเร่ืองสากลและนามธรรม (Universals and Abstracts) ไดแ้ก่ รู้จ าเก่ียวกบัหลกัวิชา 
การขยายหาขอ้สรุปทัว่ไป กบัรู้จ าเก่ียวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง ท่ีเป็นหลกัวิชาผสมกบัการขยาย
หลกัวิชาเพื่อใชอ้ธิบายปัญหาหรือปรากฏการณ์ท่ีซับซ้อนให้กระจ่างชดัขึ้น และสามารถใชอ้ธิบาย
ความสัมพนัธ์ของความคิดยอ่ย ๆ 

2)  เข้าใจ (Comprehension) ได้แก่ ความสามารถในการอธิบาย ส่ือความหมายและ 
ขยายความในเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยค าพูดหรือเขียน ประกอบด้วย การแปลความ 
การตีความ และการขยายความ  

3) ประยุกตใ์ช ้(Application) เป็นความสามารถท่ีตอ้งท าความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นวิธีการ 
ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือนามธรรมของเร่ืองนั้น ๆ แลว้น าไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีแตกต่าง
จากสถานการณ์เดิมไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง  

4) วิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแตกเป็นช้ินส่วนย่อย ๆ จดัเรียงล าดบัของ
ส่วนยอ่ย ๆ นั้น ใหเ้ห็นความส าคญัเห็นความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ประกอบดว้ย  
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4.1) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นการแตกส่ิงท่ีต้องการส่ือความหมายออกเป็น
ส่วนยอ่ย ๆ ใหเ้ห็นองคป์ระกอบและท าใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึ้น  

4.2) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นการแยก แตกส่ิงท่ีตอ้งการส่ือความหมายให้เป็น
ส่วนยอ่ย ๆ ท่ีประสาน หรือสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัของส่วนยอ่ย ๆ นั้น  

4.3) การวิเคราะห์หลกัการด าเนินการ เป็นการแตกส่ิงท่ีตอ้งการส่ือความหมายให้เห็น
ระบบด าเนินการ หรือจัดการท่ีรวบรวมส่วนย่อย ๆ เข้าด้วยกัน วิเคราะห์ถึงสัมพันธ์กันการ  
จดัระเบียบและโครงสร้างของส่ิงต่าง ๆ  

5) สังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการรวม ผสมผสาน ส่วนย่อย ๆ ให้เขา้เป็น
เร่ืองเดียวกนั โดยการจดัเรียบเรียงหรือรวบรวมท่ีมีแบบแผนหรือโครงสร้างใหม่ ประกอบดว้ยการ
สังเคราะห์ขอ้ความ การสังเคราะห์แผนงาน และการสังเคราะห์ความสัมพนัธ์  

6) ประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ ทั้งเน้ือหา
และวิธีการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยอาศยักฎเกณฑแ์ละมาตรฐาน ซ่ึงอาจสร้าง
ขึ้นใหม่หรือมีอยูแ่ลว้ การประเมินเป็นจุดท่ีเช่ือมระหวา่งความสามารถทางสติปัญญากบัเจตคติ และ
ความสนใจ ประกอบดว้ย  

6.1) การประเมินตามเกณฑ์ภายใน เป็นการตดัสินคุณค่าส่ิงต่าง ๆ โดยพิจารณาหรือ
อา้งอิงจากลกัษณะคุณสมบติัภายในของส่ิงนั้น ๆ เป็นหลกั  

6.2) การประเมินตามเกณฑภ์ายนอก เป็นการตดัสินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ โดยพิจารณาหรือ
อา้งอิงจากลกัษณะ คุณสมบติัภายนอกของส่ิงนั้น ๆ เป็นหลกั การตดัสินใหคุ้ณค่าใชก้ฎเกณฑภ์ายนอก 

การวดัความรู้ นกัวดัผลไดใ้ห้ความหมายว่าเป็นกระบวนการก าหนดตวัเลขใหแ้ก่ ส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงอาจจะเป็นเป็นวตัถุส่ิงของหรือคน เพื่อช้ีให้เห็นความแตกต่างของคุณลกัษณะของ ส่ิงท่ี
ตอ้งการวดั การวดัความรู้เป็นการวดัผลทางออ้ม เน่ืองจากไม่สามารถอาเคร่ืองมือไปทาบวดัโดยตรง
ได้ ซ่ึงผลท่ีได้จากการวดัมาจากกระบวนการทางสมองหรือการใช้ความคิด ตั้ งแต่รู้จ า เข้าใจ 
ประยุกตใ์ช ้วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า โดยเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความรู้จะมีหลายแบบ ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

 

2.6 แนวคิดเกีย่วกบัเจตคติ 
 

2.6.1 ความหมายของเจตคติ 
พจน า นุ ก รมฉบับ ร า ชบัณ ฑิ ต ยสถ าน  พ . ศ .  2554 ใ ห้ ค ว า มหม า ย เ จ ต ค ติ ว่ า 

“ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง” และภาษาองักฤษใชค้  าวา่ attitude 
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สงวนศรี วิรัชชัย (2527) ให้ความหมายเจตคติว่าเป็นสภาพความคิด ความเข้าใจและ
ความรู้สึก เชิงประเมินท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ อาจเป็น วตัถุ สถานการณ์ ความคิด ผูค้น เป็นตน้ ซ่ึงท าให้
ผูค้นมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงนั้น ในลกัษณะเฉพาะตวัตามทิศทางของเจตคติท่ีมี 

พจนานุกรม  Cambridge (2019)ให้ค  าจ ากัดความของเจตคติหรือ  attitude ว่าหมายถึง 
“ความรู้สึกหรือความคิดเห็นเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่างหรือบางคนหรือวิธีการปฏิบติัท่ีเกิดจากส่ิงน้ี” 
(a feeling or opinion about something or someone, or a way of behaving that is caused by this) 

นอกจากน้ี สมเกียรติ รักษม์ณี (2554) อธิบายว่าทั้ง เจตคติ และ ทศันคติ เป็นศพัท์ท่ีบญัญติั
ขึ้นใช้ในภาษาไทยแทนค า attitude ในภาษาองักฤษ แต่เราก็ยงับญัญัติเป็นภาษาบาลี–สันสกฤต 
เพราะ ภาษาบาลี-สันสกฤตไดเ้ขา้มาอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยชา้นาน เจตคติเกิดจาก เจต (เจ-ตะ) + 
คติ (คะ- ติ) “เจต” เป็นบาลี (สันสกฤตใช้ เจตสฺ) หมายถึงใจ หรือ ส่ิงท่ีคิด ส่วนค า “คติ” เป็นบาลี 
หมายถึง เร่ือง ทาง แนวทาง ความเป็นไป ดังนั้น“เจตคติ”จึงอาจแปลได้ว่าแนวทางท่ีคิดหรือ 
ท่ีเกิดขึ้นในใจ  

สรุปไดว้่าเจตคติหมายถึงความเขา้ใจ ความรู้สึกหรือความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ หรือผูค้น
หรือ วิธีการปฏิบติัท่ีเกิดจากส่ิงน้ี  

 
2.6.2 องค์ประกอบเจตคติ 
อริสรา จรูญธรรม (2559) อธิบายวา่วา่องคป์ระกอบเจตคติมี 3 องคป์ระกอบ คือ 
1) องค์ประกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ(CognitiveComponent) คือ ความรู้ความคิดของ 

บุคคลท่ีจะพิจารณากระท าตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ 
2) องค์ประกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) คือสภาพอารมณ์ซ่ึงเป็นผลจาก 

ความคิด ถา้บุคคลมีความคิดในทางท่ีดี หรือไม่ดีต่อส่ิงใด บุคคลนั้นจะรู้สึกยอมรับหรือปฏิเสธต่อ
ส่ิงนั้น 

3) องค์ประกอบด้านการปฏิบัติ (Behavioral Component) คือความรู้สึกโน้มเอียงท่ีจะ 
ปฏิบติัซ่ึงจะอยูใ่นรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธต่อส่ิงต่างๆ 

ศุภวัฒน์  ปภัสสรากาญจน์  (2553) มีความเห็นว่าโดยทั่วไป เจตคติประกอบด้วย
องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

1)  องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบ 
ดา้น ความรู้ความเขา้ใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้นๆ เพื่อเป็นเหตุผลในการสรุปความ และรวมเป็น
ความเช่ือหรือ ช่วยในการประเมินค่าส่ิงเร้านั้นๆ 
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2) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึกและอารมณ์ (Affective Component) เป็นองคป์ระกอบดา้น 
ความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับส่ิงเร้าต่างเป็นผลต่อเน่ืองมาจากท่ีบุคคล
ประเมินค่าส่ิงเร้านั้น แลว้พบวา่พอใจหรือไม่พอใจ ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ ดีหรือเลว องคป์ระกอบ
ทั้ งสองอย่างมีความสัมพันธ์กัน เจตคติบางอย่างจะประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจมาก แต่
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกและอารมณ์นอ้ย 

3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioural Component) เป็นองคป์ระกอบทางดา้นความ
พร้อม หรือความโน้มเอียงของบุคคลประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองต่อส่ิงเร้าในทิศทางท่ีจะ
สนบัสนุนหรือคดัคา้น ทั้งน้ีจะขึ้นอยู่กบัความเช่ือและความรู้ หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีไดรั้บจาก
การประเมินค่าใหส้อดคลอ้งกบั ความรู้สึกท่ีมีอยู ่
 

2.6.3 ลกัษณะของเจตคติ 
ปรเมศร์ กล่ินหอม (2552) กล่าวถึงลกัษณะของเจตคติดงัน้ี 
1) เจตคติไม่ใช่พฤติกรรมแต่เป็นสภาวะของจิตใจ ซ่ึงเป็นแนวโนม้ของการแสดงพฤติกรรม

วา่จะเป็นพฤติกรมเชิงบวก หรือเชิงลบ 
2) เจตคติเกิดจากการเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มและประสบการณ์ เม่ือเกิดการเรียนรู้วา่ส่ิงใดท า

ให้เกิด ความพึงพอใจ เกิดผลดี ก็จะเกิดเจตคติเชิงบวก หากเป็นไปในทางตรงขา้มมกัจะเกิดเจตคติ
เชิงลบต่อส่ิงนั้น 

3) เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ ความรู้สึกท่ีสะสมมาเป็นเวลานาน หรือประสบการณ์ท่ีท าให้
เกิดความคิดไปในทิศทางเดียวกนัซ ้าๆ  

4) เจตคติเป็นส่ิงซับซ้อน คนแต่ละคนจะมีเจตคติต่อส่ิงเดียวกันแตกต่างกันขึ้ นอยู่กับ 
ภูมิหลัง ของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงประกอบด้วยประสบการณ์ การรับรู้ และการเรียนรู้ของแต่ละคน  
ต่อสภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

5) เจตคติสามารถใชใ้นการคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลโดยทัว่ไปได ้เพราะโดยทัว่ไป
คนท่ีมีเจตคติดีต่อส่ิงใด ก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีดีต่อส่ิงนั้น  

6) เจตคติจะมีความคงทน และแน่นอนพอสมควร แต่เจตคติก็สามารถเปล่ียนแปลงได ้ถา้มี
การวางเง่ือนไขหรือจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
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2.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

บทบาทอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ รักษา 
ความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ก าหนดใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ าานาจในการเก็บ ขนยา้ย และก าาจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นท่ีหรือ
มอบหมายให้หน่วยงานรัฐหรือส่วนราชการท้องถ่ินอ่ืนรวมทั้ งองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
เป็นผูด้  าเนินการ หรือท าร่วมกบัราชการส่วนทอ้งถ่ินในการเก็บ ขนยา้ย ก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
ตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขท่ีกระทรวงมหาดไทยก าาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หรือมอบหมายใหห้น่วยงานเอกชนเป็นผูด้  าเนินการหรือท าาร่วมกบัราชการส่วนทอ้งถ่ินในการเก็บ  
ขนยา้ย ก าจดัส่ิงปฏิกูลมูลฝอยรวมถึงมีอ านาจในการน าไปด าเนินการใชห้รือหาประโยชน์ไดต้าม
ขอ้ตกลงท่ีท าไวร้ะหว่างกันและมีอ านาจในการออกขอ้ก าหนด หลกัเกณฑ์และวิธีการเพื่อออก
ใบอนุญาตการประกอบกิจการรับท าาการเก็บ ขนยา้ย ก าาจดัหรือหาประโยชน์จากการจัดการ  
ส่ิงปฏิกูลมูลฝอยตลอดจนออกขอ้ก าหนดทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการคัดแยกเก็บ ขนยา้ย และก าจัดส่ิงปฏิกูล และมูลฝอย ราชการส่วนท้องถ่ินต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน และมีหนา้ท่ีจดัให้มีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
ตามท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะใหเ้พียงพอและถูกสุขลกัษณะ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบตอ้งจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง โดยใช้

กรอบแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2546 

2) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องคุ ้มครอง ฟ้ืนฟู  และบ า รุง รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นท่ี รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจาก
ธรรมชาติ การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ การบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้ า ทางระบายน ้ า และการรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย กรณี การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ี
อนุรักษ์ตามกฎหมาย ซ่ึงหมายถึงเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้น 1 และ เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องประสานให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นผูด้  าเนินการ 

3) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตอ้งป้องกนัและแกไ้ขภาวะมลพิษในเขตพื้นท่ี 
อาทิ การก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล และน ้ า เสีย กรณีการคุ ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษ ซ่ึงคาบเก่ียวระหว่างองค์กรปกครอง  



35 

ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั เทศบาล หรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งร่วมด าเนินการ 
หรือองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูด้  าเนินการ เช่น การจดัตั้งและดุแลระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม 
การก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม เป็นตน้ 

4) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ ตอ้งบ ารุงศิลปะ จารีต ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

5) เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล ตอ้งติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวงัส่ิงแวดลอ้ม 
6) องค์การบริหารส่วนจังหวดั ต้องจัดท าระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน และเป็นศูนย์

รวบรวมขอ้มูลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งในจงัหวดั 
7) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตอ้งจดัท าและปรับปรุงผงัเมือง ภายในปี พ.ศ. 2547 ในการ

จดัท าผงัเมืองรวมจงัหวดั ส่วนเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล ตอ้งมีการวางและปรับปรุงผงั
เมืองรวม ภายในปี พ.ศ. 2553 

8) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกรูปแบบ ตอ้งด าเนินงานจดัท าโครงการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อเสนอเขา้สู่ระบบแผน ปฏิบติัการ เพื่อจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 

9) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ สามารถจดัจา้งและซ้ือบริการจากหน่วยงานอ่ืน 
ๆ จากภาคเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ แลว้แต่กรณี 
นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนจังหวดั ยงัมีบทบาทในการด าเนินงานก่อสร้างและบ ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือมีการเก่ียวเน่ืองกบัหลายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือใน
ลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายหลกัในการเช่ือมโยงกบัแผนงานโครงการ และท่ีด าเนินโดยองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ่ืนในเขตจังหวดัอย่างไรก็ตาม บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวดั ในการ
ด าเนินการใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั จะตอ้งเป็นอ านาจและหน้าท่ี
กฎหมายก าหนด และด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็น หรือเป็นกรณีท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนั้น 

การส่งเสริม หมายถึง การให้หรือเพิ่มเติมในด้านความรู้ความเขา้ใจ จิตส านึกและความ
ตระหนกั การมีส่วนร่วม และความพร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทุกรูปแบบมีบทบาทเป็นผูส่้งเสริมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

-  ส่ ง เส ริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้อง ถ่ินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

- ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเร่ืองส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินและบุคคลในองคก์ร 
- ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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- ส าหรับเทศบาลยงัตอ้งมีบทบาทในการส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุและ
ผูพ้ิการดว้ย 

การประสาน หมายถึง การส่ือสารหรือการด าเนินการใด ๆ ให้เกิดความร่วมมือ หรือเกิด
การด าเนินงานร่วมกนัระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งให้เกิดบูรณา
การในการบริหารจดัการในพื้นท่ี เพื่อลดความซ ้ าซ้อน สนับสนุนงานซ่ึงกนัและกนั ลดค่าใช้จ่าย 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 การสนับสนุน หมายถึง การให้หรือให้ใช้วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล แรงงาน 
ขอ้มูล และงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานการสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นบทบาท
ของ อบจ. ซ่ึงมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนการพฒันาท้องถ่ินแก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนับสนุนงบประมาณให้แก่ขา้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เฉพาะใน
กรณีท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัท่ีจะตอ้ง ด าเนินการเอง แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการเองได ้เน่ืองจากเป็นงานปฏิบติัซ่ึงตอ้งใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมี
ความสามารถท่ีจะด าเนินการไดดี้กว่า และผลของการใหก้ารสนบัสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจ หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดักรณีเร่งด่วน และจ าเป็น หากไม่ด าเนินการจะก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชนสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประชาคม องค์กรประชาชน 
ควรเป็นไปในลกัษณะของการส่งเสริมความสามารถด าเนินการ โดยใชศ้กัยภาพของตนเองในการ
บริหารจดัการในลกัษณะของการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุน 
ในลกัษณะของการใหส่ิ้งของหรือการด าเนินการแทน 

 

2.8 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

มาฆรัตน์  กลัน่กล่ินหอม (2555)ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการคดัแยกของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าจีน อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการคดัแยกขยะของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลท่าจีนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดีพอควร ปัจจยัน า ไดแ้ก่ ความรู้ ไม่มีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะ ส่วนเจตคติ การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการคัดแยกขยะ  
มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าจีน  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ การมีระบบคดัแยกขยะ พบว่า มีความสัมพนัธ์กบั
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พฤติกรรมการคัดแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าจีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดบั 0.01 ส าหรับปัจจยัเสริม ไดแ้ก่ การรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ และการไดรั้บค าแนะน า 
ช้ีแจง มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าจีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ปนัดดา  รุจะศิริ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการจดัการขยะของนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นการจดัการ
ขยะของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจดัการ
ขยะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ และเพื่อศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงด้านการจัดการขยะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์   
ผลการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมการจดัการขยะของนกัเรียนและแนวทางการปรับปรุงดา้นการจดัการ
ขยะมีความสอดคลอ้งกนั ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะของนกัเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์  ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้นเรียนปัจจุบัน 
โปรแกรม สัญชาติ ภูมิล าเนา สถานการณ์อยู่อาศยั รายไดค้รอบครัวต่อเดือน การไดรั้บการอบรม  
สั่งสอนด้านการจดัการขยะจากครอบครัว การได้รับการอบรมสั่งสอนด้านการจดัการขยะจาก
โรงเรียน และการอ านวยความสะดวกดา้นการจดัการขยะ พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การจดัการขยะของนกัเรียน 

ศรัญญา ชุ่มก่ิง (2555) ไดศึ้กษา เร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง กรณีศึกษา หมู่ ท่ี 3 ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวดัระยอง  
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง  
บา้นฉางและปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม รวมถึงปัญหา ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรม
การจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองบา้นฉาง ผลการศึกษา พบว่า  พฤติกรรมโดยรวมของ
ประชาชนในการจดัการมูลฝอยอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ดา้น การลดการเกิดขยะมูลฝอย ดา้นการใชซ้ ้า และดา้นการน า
กลบัมาใช้ใหม่ มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 
ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ไม่มีความแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมชัญา หนูทอง (2556) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ืองความรู้และพฤติกรรมการจดัการขยะของผูน้ า
ท้องถ่ิน : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุ รี   
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของผูน้ าทอ้งถ่ินขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการขยะ 
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มูลฝอยของผูน้ าทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรีท่ีมี
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละความรู้ในการจดัการมูลฝอยท่ีแตกต่างกนั ผลการศึกษา
พบวา่ ผูน้ าทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีระดบัความรู้สูง และพฤติกรรมโดยรวมในการจดัการขยะมูลฝอย คือ 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง  เม่ือเปรียบเทียบกบัเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละความรู้อายุท่ี
แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกนั  

กลัยาณี อุปราสิทธ์ิ (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของครัวเรือนใน
เขตเทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
จดัการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  และ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของครัวเรือน  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยครัวเรือน อยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบว่า พฤติกรรม
ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย อยู่ในระดบัปานกลาง พฤติกรรมดา้นการน าไปใช่ต่ออยู่ในระดับ
ปานกลาง และพฤติกรรมดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย อยูใ่นระดบัดี 

เกียรติกุล  ถวิล (2558) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ  3R 
(Reduce, Reuse, Recycle) ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ  3R ของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ  3R ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี  
จงัหวดัชลบุรี และเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาพฤติกรรมการจดัการขยะ ในรูปแบบ 
3R ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า 
ในภาพรวม ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในรูปแบบ  3R ส่วนใหญ่ 
มีพฤติกรรมการก าจดัขยะมูลฝอยของอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบั
ปานกลางทุกประเด็นสามารถเรียงอนัดบัได ้ดงัน้ี ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย ดา้นการน ากลบัมาใช้
ใหม่ ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยใน
รูปแบบ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ของประชาชนในเขตเทศบาล เมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวดัชลบุรี พบว่าปัจจัยด้านระดับการศึกษาสูงสุด  อาชีพ ระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ี รายได ้
ในครัวเรือนต่อเดือน และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัการขยะ มีพฤติกรรมการจดัการขยะ
มูลฝอยแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้ส่วนปัจจยัดา้นเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  และช่องทางในการรับข่าวสาร  พบว่า                  
มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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วริษฐา แสงยางใหญ่ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือน
ของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนของประชาชน โดยการเก็บขอ้มูล วดัการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรค การรับรู้โอกาสเส่ียง ความคาดหวงัผลลพัธ์ การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการ  
ลดขยะ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนระดบันอ้ย โดยปัจจยัท่ีมีผล
ร่วมกนัท านายพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือน ไดแ้ก่ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน การสนบัสนุนทาง
สังคม การรับรู้โอกาสเส่ียง และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 

วันวิสาข์  คงพิรุณ (2560) ได้ศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ 
ในหมู่บา้นโป่งปะ ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน น าไปสู่การหาแนวทางการจดัการ
ขยะเพื่อแกไ้ขปัญหาเชิงพื้นท่ี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีความรู้ในการจดัการ
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัสูง และมีความตระหนักต่อการจดัการขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัมาก แต่การ
จดัการขยะมูลฝอยยงัคงอยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากน้ียงัพบว่าความรู้และความตระหนกัในการ
จัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน อย่าง มี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ (2561) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ  
ในครัวเรือนของแม่บา้นในอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการจดัการขยะในครัวเรือนของแม่บา้นในอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการศึกษา 
พบว่า แม่บา้นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจดัการขยะในครัวเรือนระดับท่ีต ่า ผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนมีตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะในครัวเรือนของ
แม่บา้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 5 ตวัแปร ได้แก่ รายได้ต่อเดือน การรับรู้
ประโยชน์ของการจัดการขยะในครัวเรือนการได้รับสนับสนุนระบบการจัดการขยะในชุมชน  
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะในครัวเรือน และการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ
ในชุมชน โดยสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการจดัการขยะในครัวเรือนของแม่บา้น ในอ าเภอ
เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไดร้้อยละ 46.30 

นภสั น ้ าใจตรง (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบล
กระทุ่มลม้ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะ 
มูลฝอย,เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชน  และศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการขยะ 
มูลฝอยของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ดังน้ี ด้านการแปรสภาพและการน า
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กลับมาใช้ใหม่ ด้านการน าขยะมูลฝอยส่งคืนผูผ้ลิต  และด้านการลดและหลีกเล่ียงการเกิดขยะ 
มูลฝอย ซ่ึงปัจจยัสนบัสนุนต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยท่ีรายดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นการสนับสนุนทางสังคม ระดบัมากคือ ดา้นการมี
ส่วนร่วม ดา้นการรับรู้ ดา้นจิตสาธารณะ และดา้นเจตคติ 2) ผลการเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ 
และระยะเวลาการอาศยัอยู่ในต าบลแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย ไม่แตกต่างกนั 
ส่วน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจดัการขยะ 
มูลฝอย แตกต่างกนั และ3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน  อธิบาย
ความแปรปรวนไดร้้อยละ 81.20 และส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน
ทั้ง 5 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พิชญามญชุ ์แขวงเมือง (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชน
ในเขตพื้นท่ีต าบลวงัแสง อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการ
จัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลวังแสง อ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อเปรียบเทียบการจดัการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ
ผลการศึกษา พบว่า ระดบัการจดัการขยะมูลฝอยครีวเรือนของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนการเปรียบ เทียบการจัดการขยะมูลฝอยครัว เ รือนของประชาชน ท่ี มีอายุต่ า งกัน  
มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ส่วนท่ีมีเพศ 
ท่ีแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

สกุลรัตน์ โทนมี (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ต าบล
ตะเบาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรม
การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับสูง จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย พบว่า ปัจจยัน า ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยและ
ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย 
ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ ระบบสนับสนุนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย และปัจจยัเสริมไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูล
ฝอยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย และการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการ
จดัการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย 

สิทธิชยั สารพฒัน์ (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลการจดักิจกรรมต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
การจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนของผูป้ระกอบการคา้ตลาดช่างจอม อ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ 
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มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการจดักิจกรรมต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
ในชุมชนของผูป้ระกอบการคา้และเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการ
จดัการขยะมูลฝอยของผูป้ระกอบการคา้ตลาดช่างจอม อ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ ผลการศึกษา 
พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ระดับสูง ส่วนเจตคติ
เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ระดับดีมาก จากการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ความรู้มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05  
และเจตคติเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอยอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 

นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ (2564) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม  เพื่อเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างของพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน อยู่ในระดับมาก ส่วนการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน จ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนแตกต่างกนั 

 
 

 
 

 



 

 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นวิธีการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการจัดการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง ภายใต้แนวคิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี 

 
3.1 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
3.3 สมมติฐานในการศึกษา 
3.4 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.6 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวิจยั 
3.7 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.8 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.9 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.10 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 

 

3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 

3.1.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดตวัแปรอิสระ 
ประกอบดว้ย 6 ส่วน ไดแ้ก่ 

3.1.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
1) อายุ 
2) เพศ 
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3) ระดบัการศึกษา 
4) อาชีพ 
5) รายได ้

 3.1.1.2 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ 
 3.1.1.3 การรับรู้ประโยชน์ในการคดัแยกขยะ 
 3.1.1.4 ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ 
 3.1.1.5 เจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะ 
 3.1.1.6 การมีระบบสนบัสนุนการจดัการขยะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    
3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ในการศึกษาเร่ืองน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดให้ตวัแปรตาม 

คือ พฤติกรรมการจดัการขยะ ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) 
2. ดา้นการใชซ้ ้า (Reuse) 
3. ดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง        

ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในคร้ังน้ีไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัตามภาพท่ี 3.1 
 
 
ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. อาย ุ

2. เพศ 

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ 

เจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะ 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

เก่ียวกบัการ 

จดัการขยะ 

พฤติกรรมการจดัการขยะ 
ภายใตแ้นวคิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งหมด 
3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นการลดการเกิดขยะ
มูลฝอย (Reduce) 
2. ดา้นการใชซ้ ้า (Reuse) 
3. ดา้นการน ากลบัมาใช้
ใหม่ (Recycle) 

 
 

การรับรู้ประโยชน์ในการคดัแยกขยะ 

การมีระบบสนบัสนุนการจดัการขยะ 

จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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3.3 สมมติฐานในการศึกษา 
 

3.3.1 สมาชิกธนาคารท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดท่ี้ต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 

3.3.2 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะของสมาชิกธนาคาร มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการจดัการขยะ 

3.3.3 การรับรู้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะของสมาชิกธนาคาร มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการจดัการขยะ 

3.3.4 ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะของสมาชิกธนาคาร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
จดัการขยะ 

3.3.5 เจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะของสมาชิกธนาคาร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
จดัการขยะ  

3.3.6 การมีระบบสนับสนุนการจดัการขยะจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของสมาชิก
ธนาคาร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ 

 

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.4.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ กลุ่มสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง จ านวน

ทั้งหมด 428 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครระยอง ณ วนัท่ี 4 สิงหาคม 2564) 
 
3.4.2 กลุ่มตัวอย่าง 

โดยค านวณจากสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และก าหนดให้
ความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ไดด้งัน้ี 

 

   n     =      
N

1+Ne2 
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โดย  n      = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
E  = ความผิดพลาดท่ียอมรับได ้(การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.05) 

 

แทนค่า n       =      
428

1+428(0.05)2 

 
 n       =   206.76 
 
กลุ่มตวัอยา่ง           =  207 คน  

 
ผูว้ิจยัได้เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Selection) 

ณ ท่ีท าการธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง จ านวน 218 คน 
 

3.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

 
ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิ้จัยสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นควา้

ขอ้มูล เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ น ามาใช้เป็นแนวทางจดัท าแบบสอบถาม โครงสร้าง
ของแบบสอบถามประกอบดว้ย 7 ส่วน ดงัน้ี 

 
ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

โดยใชแ้บบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 
ส่วนท่ี 2 ค  าถามวดัการรับรู้ ไดแ้ก่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะและการ

รับรู้ประโยชน์ในการคดัแยกขยะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Questions) ให้เลือกตอบเพียง
ค าตอบเดียวจาก 2 ตวัเลือก มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
   การตอบแบบสอบถาม  คะแนน 
   ตอบทราบ   1 
   ตอบไม่ทราบ   0 
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จากนั้นท าการรวมผลคะแนนของกลุ่มตวัอย่างแต่ละคน เพื่อน าไปวิเคราะห์ค่าสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน และจดักลุ่มระดบัคะแนนเพื่อวดัระดบัการรับรู้ 

โดยแบ่งระดบัการรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถามออกเป็น 3 ระดบั เพื่อแปลความหมายของ
ระดบัการรับรู้ ดงัน้ี 

ระดบัการรับรู้สูง  สามารถตอบค าถามได ้  4-5 ขอ้ (4-5 คะแนน) 
ระดบัการรับรู้ปานกลาง สามารถตอบค าถามได ้  2-3  ขอ้ (2-3 คะแนน) 
ระดบัการรับรู้ต ่า  สามารถตอบค าถามได ้  1  ขอ้ ( 1 คะแนน) 

 
ส่วนท่ี 3 ค  าถามวดัความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะ เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended 

Questions)ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจาก 3 ตวัเลือก คือ ใช่/ไม่ใช่/ไม่ทราบ มีเกณฑ์การให้
คะแนน ดงัน้ี 
   การตอบแบบสอบถาม  คะแนน 
   ตอบถูก    2   
   ตอบไม่ทราบ   1 
   ตอบผิด    0 

จากนั้นท าการรวมผลคะแนนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน เพื่อน าไปวิเคราะห์ค่าสถิติ         
เพื่อทดสอบสมมติฐาน และจดักลุ่มระดบัคะแนนเพื่อวดัระดบัความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ 
 โดยแบ่งระดับความรู้เก่ียวกับการจดัการขยะของผูต้อบแบบสอบถามออกเ ป็น 3 ระดับ    
เพื่อแปลความหมายของระดบัความรู้ ดงัน้ี 
  ระดบัความรู้สูง  สามารถตอบค าถามได ้ 16-20  ขอ้ (16-20 คะแนน) 

ระดบัความรู้ปานกลาง สามารถตอบค าถามได ้   8-15  ขอ้ (8-15 คะแนน) 
ระดบัความรู้ต ่า  สามารถตอบค าถามได ้    1-7    ขอ้ (1-7 คะแนน) 
 

ส่วนท่ี 4  ค  าถามวัดเจตคติท่ีมีต่อการจัดการขยะโดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด      
(Close-ended Questions) โดยใชแ้บบวดัมีการประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑก์ารใชค้ะแนนดงัน้ี 

 เห็นดว้ยอยา่งมาก  ใหค้ะแนน 5 
 เห็นดว้ย    ใหค้ะแนน 4 

ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน 3 
ไม่เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน 2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก  ใหค้ะแนน 1 
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จากการให้คะแนนดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะแบ่งเกณฑ์ในการวดัระดับคะแนนออกเป็น  

3 ระดบั โดยวิธีการดงัน้ี 
คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด

จ านวนระดบัชั้น
 = 

5-1
3

= 1.33 

 
ดงันั้น จึงจดัระดบัช่วงคะแนนเจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะ ไดด้งัน้ี 

 
คะแนนเฉล่ีย 3.67 – 5.00  หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งมีเจตคติระดบัสูง 
คะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.66 หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งมีเจคติระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 2.33 หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งมีเจตคติระดบัต ่า 
 

ส่วนท่ี 5 ค  าถามเก่ียวกับการมีระบบสนับสนุนการจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Questions) ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจาก          
3 ตวัเลือก มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   การตอบแบบสอบถาม  คะแนน 
   มี    2 
   ไม่แน่ใจ   1 

  ไม่มี    0 
จากนั้นท าการรวมผลคะแนนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน เพื่อน าไปวิเคราะห์ค่าสถิติ         

เพื่อทดสอบสมมติฐาน และจดักลุ่มระดบัคะแนนเพื่อวดัระดบัการมีระบบสนบัสนุนการจดัการขยะ
จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ดังนั้ น จึงจัดระดับช่วงคะแนนจากการมีระบบสนับสนุนการจัดการขยะจากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดด้งัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 16-20 หมายถึง กลุ่มตวัอย่างไดรั้บการสนบัสนุนการจดัการขยะจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัสูง 

คะแนนเฉล่ีย 8-15 หมายถึง กลุ่มตวัอย่างไดรั้บการสนับสนุนการจดัการขยะจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 0-7 หมายถึง กลุ่มตวัอย่างไดรั้บการสนับสนุนการจดัการขยะจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัต ่า 
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ส่วนท่ี 6 ค  าถามวดัพฤติกรรมการจดัการขยะ ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในดา้น

การลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) ด้านการใช้ซ ้ า (Reuse) และด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Questions) โดยใช้แบบวัดมีการ     
ประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑก์ารใชค้ะแนนดงัน้ี 

 ปฏิบติับ่อยมาก  ใหค้ะแนน 5 
 ปฏิบติับ่อย  ใหค้ะแนน 4 

ปฏิบติับางคร้ัง  ใหค้ะแนน 3 
ปฏิบติันานๆคร้ัง  ใหค้ะแนน 2 
ไม่เคยปฏิบติั  ใหค้ะแนน 1 

จากการให้คะแนนดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะแบ่งเกณฑ์ในการวดัระดับคะแนนออกเป็น  
3 ระดบั โดยวิธีการดงัน้ี 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด

จ านวนระดบัชั้น
 = 

5-1
3

= 1.33 

 
ดงันั้น จึงจดัระดบัช่วงคะแนนพฤติกรรมการจดัการขยะ ไดด้งัน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 3.67-5.00 หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการจดัการขยะในระดบัสูง 
คะแนนเฉล่ีย  2.34-3.66   หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการจดัการขยะในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-2.33 หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการจดัการขยะในระดบัต ่า 

 
ส่วนท่ี 7 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัการจดัการขยะ ลกัษณะค าถามแบบปลาย

ปิดและปลายเปิด 
 

3.6 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการวิจัย 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดส้ร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวิจยัมีขั้นตอนดงัน้ี 
3.6.1 ศึกษากรอบแนวคิด วตัถุประสงคใ์นการวิจยั เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

ท าแบบสอบถามฉบบัร่าง จ านวน 1 ชุด 
3.6.2 น าแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งแล้ว

น าไปแกไ้ขปรับปรุงขอ้ค าถามเพื่อใหมี้รายละเอียดครบถว้น ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด 
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3.6.3 แกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าและขอ้เสนอแนะ 
3.6.4 น าแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

3.7 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

ผู ้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้ นไปทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity)  และ 
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 

การหาความเท่ียงตรง โดยน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจแก้ไขโดยเน้นความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity)และความเหมาะสมของภาษาก่อนน าไปเก็บขอ้มูลจริง 
 

3.8 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองด้วยวิธีการ  โดยแจกแบบสอบถามให้กับสมาชิก
ธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง อ า เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ท่ี เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 218 ตวัอยา่ง 

 
3.9 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.9.1 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบแบบสอบถามทุกฉบบั เพื่อดูความสมบูรณ์

ใหค้รบทุกดา้น 
3.9.2 ท าการประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ส าหรับงานวิจยัทางสังคมศาสตร์ (SPSS) 

 
3.10 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 
ผูวิ้จยัไดก้ าหนดค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
3.10.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชค้่าความถ่ี 

( Frequency)  ค่ า ร้ อ ย ล ะ  ( Percentage) ค่ า เ ฉ ล่ี ย  (Mean) แ ล ะ ส่ ว น เ บ่ี ย ง เ บนม า ต รฐ าน  
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง คือ อายุ เพศ 
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ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ ปัจจยัดา้นการรับรู้
ประโยชน์ในการคดัแยกขยะ ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ ปัจจยัดา้นเจตคติท่ีมีต่อการ
จดัการขยะ ปัจจยัดา้นการมีระบบสนับสนุนการจดัการขยะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
พฤติกรรมการจดัการขยะ ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาล
นครระยอง 

 
3.10.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ โดยใชส้ถิติ

การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (t-test) ส่วนตวัแปรท่ีมากกว่า 2 กลุ่มใช้สถิติการวิเคราะห์
การผนัแปรทางเดียว One-way Analysis of Variance (F-test) ใช้สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Analysis) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีใช้ทดสอบในการวิจัยคร้ังน้ีอยู่ท่ี 
ระดบั 0.05 

ผูว้ิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้มาประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistic Package for the Social Sciences) โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

สมมติฐานข้อท่ี 1 สมาชิกธนาคารท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดท่ี้ต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั โดยใชก้ารวิเคราะห์ใชค้่าสถิติ
การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ( t-test) และใช้สถิติการวิเคราะห์การผนัแปรทางเดียว         
One-way Analysis of Variance (F-test) 

สมมติฐานข้อท่ี 2  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะของสมาชิกธนาคาร 
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ โดยการใชก้ารวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

สมมติฐานข้อ ท่ี  3  การ รับ รู้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะของสมาชิกธนาคาร 
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะโดยการใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

สมมติฐานข้อท่ี 4 ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะของสมาชิกธนาคาร มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการจัดการขยะ โดยการใช้การวิ เคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพีย ร์สัน  
(Pearson’s Correlation Coefficient) 

สมมติฐานข้อท่ี 5 เจตคติท่ีมีต่อการจัดการขยะของสมาชิกธนาคาร มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการจัดการขยะ โดยการใช้การวิ เคราะห์สัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ของเพีย ร์สัน  
(Pearson’s Correlation Coefficient) 
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สมมติฐานข้อท่ี 6 การมีระบบสนับสนุนการจดัการขยะจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ของสมาชิกธนาคาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะ  โดยการใช้การวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง ภายใต้
แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างสมาชิกธนาคารขยะ
เทศบาลนครระยอง จ านวน 218 ราย โดยเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามและประมวลผล
ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิจยัทางสังคมศาสตร์ (SPSS) 
โดยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

 
4.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.2 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนคร

ระยอง ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
4.3 ขอ้มูลพฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง ภายใต้

แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
4.4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
4.5 การทดสอบสมมติฐาน 

  
4.1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงได้แก่ อายุ เพศ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได ้ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี   
 อายุ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มากท่ีสุด จ านวน 87 คน          

คิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง อายุระหว่าง 25-35 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.6 , อายุระหว่าง 46- 55 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 , อายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 26 คน   
คิดเป็นร้อยละ 11.9 และนอ้ยท่ีสุดเป็นกลุ่มตวัอยา่งอายมุากกวา่ 55 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ11  

เพศ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง เป็นเพศหญิง จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 74.8 
และเป็นเพศชาย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 
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ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจบการศึกษาในระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีจบมธัยมศึกษาตอนตน้

หรือ ปวช. จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากว่า จ านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า จ านวน 27 คน  
คิดเป็นร้อยละ 12.4 และจบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดบั 

อาชีพ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มากท่ีสุด 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมา ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.7 , ประกอบอาชีพคา้ขาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 , ประกอบอาชีพนักเรียน/
นกัศึกษา จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11  , ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 18 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 8.3 และน้อยท่ีสุด ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวนอย่างละ  
9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดบั 

รายได้ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉล่ียอยู่ระหว่าง 15,001-30,000 บาท 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมามีรายได้เฉล่ีย น้อยกว่า 15,000 บาท จ านวน 55 คน    
คิดเป็นร้อยละ 25.2 , รายไดเ้ฉล่ีย 30,001-45,000 บาท จ านวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 18.8 , รายได้
เฉล่ีย 45,001-60,000 บาท จ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 8.7 , รายได้เฉล่ีย 60,001-75,000 บาท 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 , รายไดเ้ฉล่ีย 75,001-90,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3, 
รายได้เฉล่ีย 90,001-150,000 บาท และรายได้เฉล่ีย 150,001 บาทขึ้นไป จ านวนอย่างละ 1 คน        
คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั รายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคล แสดงดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อายุ   
นอ้ยกวา่ 25 ปี 26 11.9 
25-35 ปี 45 20.6 
36-45 ปี 87 39.9 
46-55 ปี 36 16.5 
มากกวา่ 55 ปี 24 11.0 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
         ชาย 55 25.2 
         หญิง 163 74.8 
ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ 28 12.8 
มธัยมศึกษาหรือปวช. 33 15.1 
อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า 27 12.4 
ปริญญาตรี 106 48.6 
สูงกวา่ปริญญาตรี 24 11 

อาชีพ   
รับจา้งทัว่ไป 18 8.3 
เกษตรกรรม 9 4.1 
คา้ขาย 29 13.3 
ประมง 10 4.6 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 63 28.9 
พนกังานเอกชน 56 25.7 
นกัเรียน/นกัศึกษา 24 11 
อ่ืนๆ 9 4.1 

รายได้   
นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 55 25.2 
15,001-30,000 บาท 88 40.4 
30,001-45,000 บาท 41 18.8 
45,001-60,000 บาท 19 8.7 
60,001-75,000 บาท 8 3.7 
75,001-90,000 บาท 5 2.3 
90,001-150,000 บาท 1 0.5 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
        150,001 บาทขึ้นไป 1 0.5 

รวม 218 100 
 
4.2 ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง  
       ภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกจิหมุนเวียน 
 

4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด จ านวน 2 ขอ้ ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้ท่ี 1 “ ท่านไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร/ค าแนะน า/ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดัการขยะ
หรือไม่ ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบทราบ จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 94.5 และตอบไม่ทราบ 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 

ขอ้ท่ี 2 “ ท่านไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร/ค าแนะน า/ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดัการขยะ
จากช่องทางใดบา้ง ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างไดรั้บทราบผ่านช่องทาง Facebook มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 54 รองลงมาไดรั้บทราบผ่านช่องทางเสียงตามสายของเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 40.3 , ช่องทาง
สมาชิกในครอบครัว 33.6 , ช่องทางเจา้หน้าท่ีเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 32.7 , ช่องทาง Line คิดเป็น
ร้อยละ 27.5 , ช่องทาง Website คิดเป็นร้อยละ 24.2, ช่องทาง ป้ายประกาศ/โปสเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 
12.8 , ช่องทาง แผ่นพับ คิดเป็นร้อยละ 11.8  , ช่องทาง แบบปากต่อปาก คิดเป็นร้อยละ 11.4, 
ช่องทาง โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 8.1  , ช่องทาง นิตยสาร/วารสาร คิดเป็นร้อยละ 2.8 , ช่องทาง 
Youtube คิดเป็นร้อยละ 2.8  , ช่องทาง Twitter คิดเป็นร้อยละ 2.4 , ช่องทาง Instagram  คิดเป็น      
ร้อยละ  2.4 , ช่องทาง วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 1.9 , ช่องทาง หนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 1.9 , ช่องทาง
อ่ืนๆ ได้แก่ การรับทราบจากคุณครู คิดเป็นร้อยละ 0.9 และการรับทราบผ่านรถประชาสัมพนัธ์      
คิดเป็นร้อยละ 0.5 ขอ้มูลการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ แสดงดงัตารางท่ี 4.2 

 
 
 

 



57 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามคะแนนการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั     
การจดัการขยะ 

 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการจัดการขยะ จ านวน ร้อยละ 

1.ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร/ค าแนะน า/
ประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัการจัดการขยะหรือไม่ 

  

ไม่ทราบ 12 5.5 
ทราบ 206 94.5 

2.ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร/ค าแนะน า/
ประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัการจัดการขยะจากช่องทาง
ใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เสียงตามสายของเทศบาล   
ป้ายประกาศ/โปสเตอร์ 
วิทย ุ     
โทรทศัน์ 

         แผน่พบั      
หนงัสือพิมพ ์
นิตยสาร/วารสาร       
Website 
Youtube        

        Facebook 
Line        
Twitter 
Instagram        
สมาชิกในครอบครัว 

        เจา้หนา้ท่ีเทศบาล 
แบบปากต่อปาก 

 
 
 

                85 
27 
4 

17 
25 
4 
6 

51 
6 

114 
58 
5 
5 

71 
69 
24 

 
 
 
40.3 
12.8 
1.9 
8.1 

11.8 
1.9 
2.8 

24.2 
2.8 
54 

27.5 
2.4 
2.4 

33.6 
32.7 
11.4 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการจัดการขยะ จ านวน ร้อยละ 
อ่ืนๆ ระบุ................       

คุณครู 
รถประชาสัมพนัธ์ 

                 2 
1 

     0.9 
0.5 

 
4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะ  

4.2.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ประโยชน์ในการคดัแยกขยะ จ าแนกตามคะแนน 
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด จ านวน 5 ขอ้ ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

ข้อท่ี 1 “ ขยะรีไซเคิลมีมูลค่าและสามารถสร้างรายให้ตัวท่านเองได้  ” พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดตอบทราบ จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 100   

ขอ้ท่ี 2 “ ท่านรับรู้ว่าการคดัแยกขยะเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกในการก าจดั
ขยะมูลฝอยให้รวดเร็วมากขึ้น ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดตอบทราบ จ านวน 218 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 100  

ขอ้ท่ี 3 “ ท่านรับรู้ว่าการคดัแยกขยะสามารถช่วยให้ภาครัฐใช้งบประมาณในการ
ก าจดัขยะน้อยลง ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดตอบทราบ จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3      
และตอบไม่ทราบ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 

ขอ้ท่ี 4 “ การคดัแยกขยะท่ีมีประโยชน์และน ากลบัมาใชง้านไดใ้หม่ช่วยใหล้ดการซ้ือ
ของท่ีไม่จ าเป็นเข้ามาในครัวเรือน ” พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดตอบทราบ จ านวน 216 คน 
คิดเป็นร้อยละ 99 และตอบไม่ทราบ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

ขอ้ท่ี 5 “ การคดัแยกขยะช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม และเกิดมลพิษต่อโลกใบน้ีน้อยลง” 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดตอบทราบ จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จ าแนกตามคะแนนการรับรู้ประโยชน์ในการ        
คดัแยกขยะ 

 
การรับรู้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะ   ตอบทราบ ตอบไม่ทราบ 
1.ขยะรีไซเคิลมีมูลค่าและสามารถสร้างรายใหต้วัท่านเองได ้ 218 (100) - 
2.ท่านรับรู้วา่การคดัแยกขยะเป็นการช่วยอ านวยความ
สะดวกในการก าจดัขยะมูลฝอยให้รวดเร็วมากขึ้น 

218 (100) - 

3.ท่านรับรู้วา่การคดัแยกขยะสามารถช่วยใหภ้าครัฐใช้
งบประมาณในการก าจดัขยะนอ้ยลง 
4.การคดัแยกขยะท่ีมีประโยชน์และน ากลบัมาใชง้านไดใ้หม่
ช่วยใหล้ดการซ้ือของท่ีไม่จ าเป็นเขา้มาในครัวเรือน 
5.การคดัแยกขยะช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม และเกิดมลพิษต่อ
โลกใบน้ีนอ้ยลง 

210 (96.3) 
 

   216 (99) 
 

218 (100) 

8 (3.7) 
 

2 (1) 
 
- 
 

   
 4.2.2.2 ระดบัของการรับรู้ประโยชน์ในการคดัแยกขยะ 

  จากการศึกษาการรับรู้ประโยชน์ในการคดัแยกขยะของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกระดบั
การรับรู้ ออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 4-5 คะแนน จดัเป็นกลุ่มท่ีมีการรับรู้
ประโยชน์ในการคดัแยกขยะในระดับสูง กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 2-3 คะแนน 
จดัเป็นกลุ่มท่ีมีการรับรู้ประโยชน์ในการคดัแยกขยะในระดบัปานกลาง และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบั
คะแนน 1 คะแนน จดัเป็นกลุ่มท่ีมีการรับรู้ประโยชน์ในการคดัแยกขยะในระดบัต ่า 
  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีการรับรู้ประโยชน์ในการคดั
แยกขยะในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการรับรู้ประโยชน์ในการคดัแยกขยะ 
 

ระดับของการรับรู้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะ จ านวน ร้อยละ 
ระดบัสูง (4-5 คะแนน) 218 100 
ระดบัปานกลาง (2-3 คะแนน) -       - 
ระดบัต ่า (1 คะแนน) 
รวม 

- 
218 

- 
100 

 
4.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เกีย่วกบัการจัดการขยะ  

4.2.3.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ จ าแนกตามคะแนน ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด จ านวน 10 ขอ้ ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้ท่ี 1 “ การจดัการขยะท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลจะท าให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพร่างกาย ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบถูก จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3  ตอบผิด จ านวน 
31 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.2 และตอบไม่ทราบ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

ข้อท่ี 2 “ การเผาขยะเป็นวิธีการจัดการขยะท่ีท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ” 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอบถูก จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 ตอบผิด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.5   และตอบไม่ทราบ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

ขอ้ท่ี 3 “ การจดัการขยะท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ การคดัแยกขยะอยา่งถูก
วิธีตั้งแต่ตน้ทางก่อนการทิ้ง ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบถูก จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3  
ตอบผิด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11 และตอบไม่ทราบ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 

ขอ้ท่ี 4 “ การก าจดัขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายไดโ้ดยใช้วิธีการฝังกลบเป็นการ
ก าจดัท่ีถูกวิธี ”พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบถูก จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 ตอบผิด จ านวน 88 
คน คิดเป็น ร้อยละ 40.4 และตอบไม่ทราบ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 

ข้อท่ี 5 “ การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เป็นวิธีการหน่ึงในการ
จดัการขยะท่ีช่วยลดปัญหามลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบถูก จ านวน 194 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 89 ตอบผิด จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และตอบไม่ทราบ จ านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.1 

ข้อท่ี 6 “ การทิ้งขยะไม่เป็นท่ี หรือไม่มีการจัดการขยะท่ีถูกต้องตามหลกั
สุขาภิบาลจะท าให้เกิดแหล่งเพาะพนัธุ์ของสัตวพ์าหะน าโรค ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบถูก จ านวน 
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196 คน คิดเป็น ร้อยละ 89.9  ตอบผิด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 และตอบไม่ทราบ จ านวน 2 
คน คิดเป็น ร้อยละ 0.9 

 ข้อท่ี 7 “ การทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน ้ า ไม่ได้ท าให้เกิดน ้ าเน่าเสีย
เน่ืองจากขยะมูลฝอยถูกน ้ าพดัไป ” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอบถูก จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 
ตอบผิด จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และตอบไม่ทราบ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12 

 ขอ้ท่ี 8 “ ขยะอนัตรายสามารถน าไปก าจัดได้โดยวิธีการเผาในท่ีโล่ง ” 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบถูก จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 ตอบผิด จ านวน 56 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 25.7 และตอบไม่ทราบ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 

 ขอ้ท่ี 9 “ การจดัการขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการฝังกลบ ถา้จดัการไม่ถูกหลกั
สุขาภิบาลจะท าให้มลพิษปนเป้ือนลงแหล่งน ้ าใตดิ้น ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบถูก จ านวน 198 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.8  ตอบผิด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 และตอบไม่ทราบ จ านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.1 

 ขอ้ท่ี 10 “ การน าแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ท าให้การ
จดัการขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอบถูก จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 96.4 
ตอบผิด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และตอบไม่ทราบ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  ขอ้มูล
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามคะแนนความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ 
 

ความรู้เกีย่วกบัการจัดการขยะ   ตอบถูก ตอบผิด ตอบไม่ทราบ 
1.การจดัการขยะท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล
จะท าใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย 

186 (85.3) 31 (14.2) 1 (0.5) 

2.การเผาขยะเป็นวิธีการจดัการขยะท่ีท าให้เกิด
มลพิษทางอากาศ 

204 (93.5) 10 (4.5) 4 (2) 

3.การจดัการขยะท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ 
การคดัแยกขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ตน้ทางก่อน
การทิ้ง 
4.การก าจดัขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้โดยใช้
วิธีการฝังกลบเป็นการก าจดัท่ีถูกวิธี 

186 (85.3) 
 
 

105 (48.1) 
 

24 (11) 
 
 

88 (40.4) 
 

8 (3.7) 
 
 

25 (11.5) 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ความรู้เกีย่วกบัการจัดการขยะ   ตอบถูก ตอบผิด ตอบไม่ทราบ 
5.การน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์เป็น
วิธีการหน่ึงในการจดัการขยะท่ีช่วยลดปัญหา
มลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม 
6.การทิ้งขยะไม่เป็นท่ี หรือไม่มีการจดัการขยะ
ท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลจะท าใหเ้กิดแหล่ง
เพาะพนัธุ์ของสัตวพ์าหะน าโรค 
7.การทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน ้ า ไม่ได้ท าให้
เกิดน ้ าเน่าเสียเน่ืองจากขยะมูลฝอยถูกน ้ าพดั
ไป 
8.ขยะอันตรายสามารถน าไปก าจัดได้โดย
วิธีการเผาในท่ีโล่ง 
9.การจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ   
ถา้จดัการไม่ถูกหลกัสุขาภิบาลจะท าให้มลพิษ
ปนเป้ือนลงแหล่งน ้าใตดิ้น 
10.การน าแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมา
ปรับใช้ ท าให้การจดัการขยะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

194 (89) 
 
 
196 (89.9) 
 
 
151 (69.2) 
 
 
145 (66.5) 
 
198 (90.8) 
 
 
210 (96.4) 

15 (6.9) 
 
 

20 (9.2) 
 
 

41 (18.8) 
 

 
56 (25.7) 

 
11 (5.1) 

 
 

4 (1.8) 
 

9 (4.1) 
 
 

2 (0.9) 
 
 

26 (12) 
 

 
17 (7.8) 

 
9 (4.1) 

 
 

4 (1.8) 

 
 4.2.3.2 ระดบัของความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ 

  จากการศึกษาระดบัคะแนนความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนก
ระดบัความรู้ ออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัคะแนนอยู่ระหว่าง 16-20 คะแนน จดัเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัการจดัการขยะในระดบัสูง กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัคะแนนอยู่ระหว่าง 8-15 คะแนน จดัเป็น
กลุ่มท่ีมีความรู้เก่ียวกับการจดัการขยะในระดับปานกลาง และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับคะแนนอยู่
ระหวา่ง 1-7 คะแนน จดัเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะในระดบัต ่า 
  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้เก่ียวกับการจดัการขยะใน
ระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 76.1 รองลงมาคือ มีคะแนนความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะระดบัปานกลาง        
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คิดเป็นร้อยละ 23.9 และไม่มีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคะแนนความรู้ เก่ียวกับการจัดการขยะระดับต ่า       
กล่าวไดว้่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัสูง ระดบัความรู้เก่ียวกบัการจดัการ
ขยะของกลุ่มตวัอยา่ง แสดงดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ 
 
ระดับความรู้เกีย่วกบัการจัดการขยะ จ านวน ร้อยละ 
ระดบัสูง (16-20 คะแนน) 166 76.1 
ระดบัปานกลาง (18-15 คะแนน) 52     23.9 
ระดบัต ่า (1-7 คะแนน) 
รวม 

- 
218 

- 
100 

 
4.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติท่ีมีต่อการจัดการขยะ  

4.2.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติท่ีมีต่อการจัดการขยะ จ าแนกตามคะแนน ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด จ านวน 10 ขอ้ ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

ข้อท่ี 1 “ ท่านคิดว่าการคัดแยกขยะเป็นเร่ืองยุ่งยากและเสียเวลา  ” พบว่า                
กลุ่มตวัอย่าง ตอบเห็นดว้ยอย่างมาก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตอบเห็นดว้ย จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.2 ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 33 คน คิดเป็น ร้อยละ 15 ตอบไม่เห็นดว้ย จ านวน 99 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.4 และตอบไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 

ข้อท่ี 2  “ ท่านคิดว่าเทศบาลเป็นเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้ นท่ีมีหน้า ท่ี
รับผิดชอบในการจดัการขยะ ” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอบเห็นดว้ยอย่างมาก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.7 ตอบเห็นด้วย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 33 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 15 ตอบไม่เห็นด้วย จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 และตอบไม่เห็นด้วยอย่างมาก 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 

ขอ้ท่ี 3 “ การจดัการขยะมูลฝอยตามหลกั 3Rs เป็นวิธีท่ีช่วยในการลดปริมาณ
ขยะ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ ” พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ตอบเห็น
ดว้ยอยา่งมาก จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ  69.2 ตอบเห็นดว้ย จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8  
ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 12 คน คิดเป็น  ร้อยละ 5.5  ตอบไม่เห็นดว้ย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
และไม่มีผูต้อบไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก  
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ข้อท่ี 4 “ ท่านคิดว่าการน าหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในการ
จดัการขยะในชีวิตประจ าวนัเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบเห็นดว้ยอย่างมาก 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตอบเห็นด้วย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตอบไม่แน่ใจ 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตอบไม่เห็นดว้ย จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 และตอบไม่
เห็นดว้ยอยา่งมาก จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 

ขอ้ท่ี 5 “ ท่านสามารถส่งเสริมคนในครอบครัวให้มีการคดัแยกประเภทขยะ
ก่อนทิ้ง ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบเห็นดว้ยอย่างมาก จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8  ตอบเห็น
ดว้ย จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตอบไม่เห็น
ดว้ย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 และตอบไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

ขอ้ท่ี 6 “ ท่านคิดว่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนท่ีช ารุดไม่ควรน ามาซ่อมแต่
ควรน าไปทิ้งทนัที ” พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบเห็นด้วยอย่างมาก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 
ตอบเห็นด้วย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 
ตอบ    ไม่เห็นดว้ย จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 และตอบไม่เห็นดว้ยอย่างมาก จ านวน 103 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 

ขอ้ท่ี 7 “ ท่านคิดว่าการคดัแยกขยะช่วยท าให้พนักงานจดัเก็บขยะท างานได้
ง่ายและรวดเร็วขึ้น ” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอบเห็นดว้ยอยา่งมาก จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 
ตอบเห็นด้วย จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
ตอบไม่เห็นด้วย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 และตอบไม่เห็นด้วยอย่างมาก จ านวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.8 

ขอ้ท่ี 8 “ แมว้่าท่านจะแยกขยะ แต่พนักงานเก็บขยะก็น าไปทิ้งรวมกนัอยู่ดี ” 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบเห็นดว้ยอย่างมาก จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ตอบเห็นดว้ย จ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ  31.7 ตอบไม่เห็นดว้ย จ านวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 และตอบไม่เห็นดว้ยอยา่งมาก จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 

ขอ้ท่ี 9 “ การคดัแยกขยะตอ้งใชพ้ื้นท่ีจดัเก็บ ท าให้ท่านไม่สะดวกท่ีจะคดัแยก
ขยะ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบเห็นดว้ยอย่างมาก จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตอบเห็นด้วย 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4  ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตอบไม่เห็นดว้ย 
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2  และตอบไม่เห็นด้วยอย่างมาก จ านวน 57 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 26.2 

ขอ้ท่ี 10 “ ท่านคิดวา่ขยะมูลฝอยทุกประเภทควรเก็บรวบรวมไวด้ว้ยกนัไม่ตอ้ง
คดัแยกประเภท ” พบว่า กลุ่มตวัอย่างตอบเห็นด้วยอย่างมาก จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4  
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ตอบเห็นด้วย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 
ตอบไม่เห็นดว้ย จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 และตอบไม่เห็นดว้ยอย่างมาก จ านวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.8 ขอ้มูลเจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะ แสดงดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามคะแนนเจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะ 
 
เจตคติท่ีมีต่อการจัดการขยะ  เห็นด้วย

อย่างมาก 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก 

1.ท่านคิดวา่การคดัแยกขยะ 
เป็นเร่ืองยุง่ยากและเสียเวลา 

5 
   (2.6) 

40 
  (18.2) 

33 
(15) 

99 
(45.4) 

41 
(18.8) 

2.ท่านคิดว่าเทศบาลเป็นเพียง
หน่วยงานเดียวเท่านั้ น ท่ี มี
หน้ า ท่ี รั บผิ ดชอบในการ
จดัการขยะ 

8 
(3.7) 

 
 

8 
(3.7) 

 

33 
(15) 

 

100 
  (45.9) 

 

 69 
   (31.7) 

 

3.การจดัการขยะมูลฝอยตาม
หลัก 3Rs เป็นวิ ธี ท่ี ช่วยใน
การลดปริมาณขยะ และช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการน า
ขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ 
4.ท่านคิดวา่การน าหลกัการ
เศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้
ในการจดัการขยะในชีวิต 

151 
(69.2) 

 
 
 

15 
(6.9) 

54 
(24.8) 

 
 
 
18 
(8.3) 

 

12 
(5.5) 

 
 
 
23 

(10.5) 

1 
(0.5) 

 
 
 
70 

(32.1) 
 

- 
 
 
 
 
92 

(42.2) 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 
เจตคติท่ีมีต่อการจัดการขยะ  เห็นด้วย

อย่างมาก 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก 

ประจ าวนัเป็นเร่ืองท่ีเป็นไป
ไม่ได ้

     

5.ท่านสามารถส่งเสริมคนใน
ครอบครัวให้มีการคัดแยก
ประเภทขยะก่อนทิ้ง  
6.ท่านคิดวา่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน
ครัวเรือนท่ีช ารุดไม่ควรน ามา
ซ่อมแต่ควรน าไปทิ้งทนัที 
7.ท่านคิดว่าการคัดแยกขยะ
ช่วยท าให้พนักงานจัดเก็บ
ขยะท างานได้ง่ายและรวด 
เร็วขึ้น 
8.แม้ว่าท่านจะแยกขยะ แต่
พนักงานเก็บขยะก็น าไปทิ้ง
รวมกนัอยูดี่ 
9.การคดัแยกขยะตอ้งใชพ้ื้นท่ี
จดัเก็บ ท าใหท้่านไม่สะดวกท่ี
จะคดัแยกขยะ 
10.ท่านคิดว่าขยะมูลฝอยทุก
ประเภทควรเก็บรวบรวมไว้
ด้ ว ย กั น  ไ ม่ ต้ อ ง คั ด แ ย ก
ประเภท 

124 
(56.8) 

 
6 

(2.7) 
 

154 
(70.65) 

 
 
24 
(11) 

 
20 
(9.2) 

 
14 
(6.4) 

 

75 
(34.4) 

 
16 
(7.3) 

 
50 
(23) 

 
 
21 
(9.6) 

 
27 

(12.4) 
 
12 
(5.5) 

16 
(7.3) 

 
20 
(9.2) 

 
7 

(3.2) 
 
 

69 
(31.7) 

 
22 
(10) 

 
17  
(7.8) 

20 
(9.2) 

 
73 

(33.5) 
 
3 

(1.4) 
 
 
59 

(27.1) 
 
92 

(42.2) 
 
97 

(44.5) 

1 
(0.5) 

 
103 
(47.3) 

 
4 

(1.8) 
 
 
45 

(20.6) 
 
57 

(26.2) 
 
78  

(35.8) 
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  4.2.4.2 ระดบัคะแนนของเจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะ 
  จากการศึกษาระดบัคะแนนเจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก 
ออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.67-5.00 คะแนน จดัเป็นกลุ่มท่ีมี
เจตคติระดบัสูง กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 2.34-3.66 คะแนน จดัเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
เจตคติระดบัปานกลาง และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 1.00-2.33 คะแนน จดัเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งมีเจตคติระดบัต ่า   
  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเจตคติต่อการจดัการขยะในระดบัสูง 
คิดเป็นร้อยละ 80.30 รองลงมาคือมีเจตคติต่อการจดัการขยะระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.4 
และมีเจตคติต่อการจดัการขยะระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 2.3 กล่าวไดว้า่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติ
ต่อการจดัการขยะโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง แสดงดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัเจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะ 
 
ระดับเจตคติท่ีมีต่อการจัดการขยะ จ านวน ร้อยละ 
ระดบัสูง (3.67-5.00  คะแนน) 175 80.3 
ระดบัปานกลาง (2.34-3.66 คะแนน) 38 17.4 
ระดบัต ่า (1.00-2.33 คะแนน) 
รวม 

5 
218 

2.3 
100 

 
4.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลการมีระบบสนับสนุนการจัดการขยะจากองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  
4.2.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลการมีระบบสนบัสนุนการจดัการขยะจากองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จ าแนกตามคะแนน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด จ านวน 10 ขอ้  ผลการศึกษามี
รายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้ท่ี 1 “ ระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล ” พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่าง ตอบมี จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.8 และตอบไม่มี จ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.9 



68 

ขอ้ท่ี 2 “ บริการเก็บขนขยะ” พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ตอบมี จ านวน 211 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.3 ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และตอบไม่มี จ านวน 1 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 0.4  

 ขอ้ท่ี 3 “ สนับสนุนภาชนะรองรับขยะแยกประเภท ” พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 
ตอบมี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 87.6 ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และ
ตอบไม่มี จ านวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.1 

ข้อท่ี 4 “ สนับสนุนภาชนะรองรับขยะอินทรีย์ส าหรับท าปุ๋ ยหมักให้กับ
ครัวเรือน ” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ตอบมี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 23 และตอบไม่มี จ านวน 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.5 

ขอ้ท่ี 5 “ สนับสนุนภาชนะรองรับมูลฝอยติดเช้ือในสถานการณ์โควิด-19 ” 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ตอบมี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 52 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 23.9 และตอบไม่มี จ านวน 65 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.8 

ขอ้ท่ี 6 “ มีบริการธนาคารขยะ ส าหรับรับฝากขยะรีไซเคิลให้กบัประชาชน” 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ตอบมี จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

ข้อท่ี 7 “ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และ
เก่ียวกบัการจดัการขยะ ” พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ตอบมี จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 90.4 ตอบไม่
แน่ใจ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และตอบไม่มี จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.8  

ขอ้ท่ี 8 “ มีช่องทางส าหรับติดต่อสอบถามหรือรับขอ้ร้องเรียน ” พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่าง ตอบมี จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 87.2 ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.5 และตอบไม่มี จ านวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.3 

ข้อท่ี 9 “ โครงการสนับสนุนด้านการคัดแยกขยะ ” พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ตอบมี จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 90.9 ตอบไม่แน่ใจ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และ  
ตอบไม่มี จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.8 

ขอ้ท่ี 10 “ มีสถานท่ีรับซ้ือของเก่าในเขตพื้นท่ีเทศบาล ” พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 
ตอบมี จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 และตอบไม่แน่ใจ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 
รายละเอียดขอ้มูลการมีระบบสนับสนุนการจดัการขยะจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แสดงดงั
ตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามคะแนนจากการมีระบบสนบัสนุนการ 
                   จดัการขยะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
การมีระบบสนับสนุนการจัดการขยะ 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  มี ไม่แน่ใจ ไม่มี 

1.ระบบก าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

175 (80.3) 41 (18.8) 2 (0.9) 

2.บริการเก็บขนขยะ 211 (96.8) 6 (2.8) 1 (0.4) 
3.สนบัสนุนภาชนะรองรับขยะแยกประเภท 191 (87.6) 18 (8.3) 9 (4.1) 
4.สนบัสนุนภาชนะรองรับขยะอินทรียส์ าหรับ
ท าปุ๋ ยหมกัใหก้บัครัวเรือน  
5.สนับสนุนภาชนะรองรับมูลฝอยติดเช้ือใน
สถานการณ์โควิด-19  
6.มีบริการธนาคารขยะ ส าหรับรับฝากขยะ       
รีไซเคิลใหก้บัประชาชน 
7.มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการประชา- 
สัมพนัธ์ใหค้วามรู้และเก่ียวกบัการจดัการขยะ  
8.มีช่องทางส าหรับติดต่อสอบถามหรือรับขอ้
ร้องเรียน  
9.โครงการสนบัสนุนดา้นการคดัแยกขยะ 
10.มีสถานท่ีรับซ้ือของเก่าในเขตพื้นท่ีเทศบาล  

132 (60.5) 
 
101 (46.3) 

 
218 (100) 
 
197 (90.4) 
 
190 (87.2) 
 
198 (90.9) 
210 (96.3) 

50 (23) 
 

52 (23.9) 
 
- 
 

17 (7.8) 
 

25 (11.5) 
 

16 (7.3) 
8 (3.7) 

36 (16.5) 
 
65 (29.8) 

 
- 
 

4 (1.8) 
 

3 (1.3) 
 

4 (1.8) 
- 

 
  4.2.5.2 ระดับของคะแนนจากการมีระบบสนับสนุนการจัดการขยะจากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 จากการศึกษาระดบัคะแนนจากการมีระบบสนับสนุนการจดัการขยะจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี  
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 16-20 คะแนน จดัเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการสนบัสนุนการ
จดัการขยะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัสูง กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 8-15 คะแนน
จัดเป็นกลุ่มท่ีได้รับการสนับสนุนการจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับ 
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ปานกลาง และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 0-7 จดัเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการสนบัสนุนการจดัการขยะ
จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัต ่า 
   ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บการสนบัสนุนการจดัการขยะจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 89.0 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 9.2 และระดบัต ่า  คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั กล่าวไดว้า่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดรั้บ
การสนับสนุนการจดัการขยะจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดับสูง โดยมีรายละเอียดแสดง 
ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการมีระบบสนบัสนุนการจดัการ 
 ขยะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ระดับการมีระบบสนับสนุนการจัดการขยะ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน ร้อยละ 

ระดบัสูง (16-20 คะแนน) 194 89.0 
ระดบัปานกลาง (8-15 คะแนน) 20 9.2 
ระดบัต ่า (0-7 คะแนน) 
รวม 

4 
218 

1.8 
100 

 
4.3 ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง ภายใต้แนวคิด   
      ระบบเศรษฐกจิหมุนเวียน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 218 คน  

ซ่ึงลกัษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ตวัเลือก คือ ปฏิบติับ่อยมาก ปฏิบติับ่อย  ปฏิบติับางคร้ัง 
ปฏิบติันานๆคร้ัง และไม่เคยปฏิบติั โดยแบ่งออกเป็นหมวดยอ่ยๆ คือดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย 
(Reduce) ด้านการใช้ซ ้ า (Reuse) และด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยมีรายละเอียด  
แสดงดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจดัการขยะ ภายใตแ้นวคิดระบบ  
                      เศรษฐกิจหมุนเวียน 
 
พฤติกรรมการจัดการขยะ ภายใต้
แนวคิดระบบเศรษฐกจิหมุนเวียน 

�̅� 
 

S.D. 
 

ระดับ อนัดับ 

1.ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย
(Reduce) 

3.75 
 

0.55 
 

สูง 
 

3 

2.ดา้นการใชซ้ ้า 
(Reuse) 
3.ดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ 
(Recycle) 
รวม 

3.97 
 

3.96 
 

3.87 

0.64 
 

0.62 
 

0.53 

สูง 
 

สูง 
 

สูง 

1 
 
2 
 

 
4.3.1 พฤติกรรมการจัดการขยะ ด้านการลดการเกดิขยะมูลฝอย (Reduce) 
ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการจดัการขยะของกลุ่มตวัอย่างด้านการลดการเกิดขยะ 

มูลฝอย (Reduce) สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วยลดการเกิดขยะ  
มูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55  
กลุ่มตวัอย่างปฏิเสธการรับห้ิวถุงพลาสติกเม่ือซ้ือสินคา้ เลือกซ้ือวตัถุดิบประกอบอาหารในปริมาณ
ท่ีเหมาะสมเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะอินทรีย ์และ ใหค้  าแนะน าแก่คนใกลต้วัใหช่้วยกนัลดการเกิด
ขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ,3.91 และ 3.94 ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่าง
หลีกเล่ียงการใชว้สัดุส้ินเปลืองแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง (Single use) และเลือกใชถ้่านชาร์จทดแทนการ
ใชถ้่านแบบใชแ้ลว้ทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะอนัตราย โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.64 และ 3.46 ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการ 
                      ลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) 
 
พฤติกรรมด้านการ
ลดการเกดิขยะ 
มูลฝอย (Reduce) 

ปฏิบัติ
บ่อย
มาก 

ปฏิบัติ
บ่อย 

ปฏิบัติ
บาง 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
นานๆ
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

�̅� 
 

S.D. ระดับ 

1.ท่านปฏิเสธการรับ
ห้ิวถุงพลาสติกเม่ือ
ซ้ือสินคา้ 

32 
(14.7) 

128 
(58.7) 

52 
(23.9) 

3 
(1.4) 

3 
(1.4) 

3.84 0.74 สูง 

2.ท่านหลีกเล่ียงการ
ใช้ว ัส ดุ ส้ิน เป ลือง
แบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง 
(Single use) 
3 . ท่ า น เ ลื อ ก ซ้ื อ
วัต ถุ ดิ บป ระ ก อบ
อาหารในปริมาณท่ี
เหม า ะสม เพื่ อ ล ด
ปริมาณการเกิดขยะ
อินทรีย ์
4.ท่านเลือกใช้ถ่ าน
ชาร์จทดแทนการใช้
ถ่านแบบใช้แล้วทิ้ง
เพื่อลดปริมาณขยะ
อนัตราย 
5.ท่านให้ค  าแนะน า
แ ก่ ค น ใ ก ล้ ตั ว ใ ห้
ช่วยกันลดการเกิด
ขยะมูลฝอย 
รวม 

29 
(13.3) 

 
 
61 

(28.0) 
 
 
 
 
30 

(13.8) 
 
 
 
70 

(32.1) 

93 
(42.7) 

 
 
86 

(39.4) 
 
 
 
 
79 

(36.2) 
 
 
 
73 

(33.5) 

86 
(39.4) 

 
 
63 

(28.9) 
 
 
 
 
77 

(35.5) 
 
 
 
68 

(31.2) 

8 
(3.7) 

 
 
7 

(3.2) 
 
 
 
 
25 

(11.5) 
 
 
 
6 

(2.8) 

2 
(0.9) 

 
 
1 

(0.5) 
 
 
 
 
7 

(3.2) 
 
 
 
1 

(0.5) 

3.64 
 
 
 

3.91 
 
 
 
 
 

3.46 
 
 
 
 

3.94 
 
 
 

3.75 

0.79 
 
 
 

0.85 
 
 
 
 
 

0.97 
 
 
 
 

0.88 
 
 
 

0.55 

ปาน
กลาง 

 
 

สูง 
 
 
 
 
 

ปาน
กลาง 

 
 
 

สูง 
 
 
 
สูง 
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4.3.2 พฤติกรรมการจัดการขยะ ด้านการใช้ซ ้า (Reuse) 
ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่างด้านการใช้ซ ้ า (Reuse) 

สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการใช้ซ ้ า โดยการน ากล่องพลาสติกบรรจุ
อาหารกลบัมาใช้เก็บส่ิงของเหลือใช้ในครัวเรือน น าเส้ือผา้/ของใช้ภายในบา้นท่ีช ารุดเล็กน้อย 
มาซ่อมแซมแทนการซ้ือใหม่ น ากล่องกระดาษ/ลงักระดาษกลบัมาใชซ้ ้า และน าถุงห้ิวพลาสติกท่ีใช้
แลว้กลบัมาใชอี้กคร้ังโดยรวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.64 โดยมีรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4.13 

 

ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการ 
                      ใชซ้ ้า (Reuse) 

 

พฤติกรรมด้านการ
ใช้ซ ้า (Reuse) 

 ปฏิบัติ
บ่อย
มาก 

ปฏิบัติ
บ่อย 

ปฏิบัติ
บาง 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
นานๆ
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

�̅� 
 

S.D. ระดับ 

1.ท่านน ากล่อง
พลาสติกบรรจุ
อาหารกลบัมาใชเ้ก็บ
ส่ิงของเหลือใชใ้น
ครัวเรือน 

2.ท่านน าเส้ือผา้/ 
ของใชภ้ายในบา้นท่ี
ช ารุดเลก็นอ้ยมา
ซ่อมแซมแทนการ
ซ้ือใหม่ 
3.ท่านน ากล่อง
กระดาษ/ลงักระดาษ
กลบัมาใชซ้ ้า 
4.ท่านน ากระดาษหนา้
เดียวกลบัมาใชซ้ ้า 

56 
(25.7) 

 
 
 

67 
(30.7) 

 
 
 

54 
(24.8) 

 
62 

(28.4) 

111 
(50.9) 

 
 
 
83 

(38.1) 
 
 
 

101 
(46.3) 

 
94 

(43.1) 

47 
(21.6) 

 
 
 
62 

(28.4) 
 
 
 
56 

(25.7) 
 
56 

(25.7) 

1 
(0.5) 

 
 
 
4 

(1.8) 
 
 
 
5 

(2.3) 
 
5 

(2.3) 

3 
(1.4) 

 
 
 
2 

(0.9) 
 
 
 
2 

(0.9) 
 
1 

(0.5) 

3.99 
 
 
 
 

3.96 
 
 
 
 

3.92 
 
 

3.97 

0.78 
 
 
 
 

0.86 
 
 
 
 

0.82 
 
 

0.82 

สูง 
 
 
 
 

สูง 
 
 
 
 

สูง 
 
 

สูง 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมด้านการ
ใช้ซ ้า (Reuse) 

 ปฏิบัติ
บ่อย
มาก 

ปฏิบัติ
บ่อย 

ปฏิบัติ
บาง 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
นานๆ
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

�̅� 
 

S.D. ระดับ 

5.ท่านน าถุงห้ิว
พลาสติกท่ีใชแ้ลว้
กลบัมาใชอี้กคร้ัง 
รวม 

73 
(33.5) 

92 
(40.2) 

49 
(22.5) 

2 
(0.9) 

2 
(0.9) 

4.06 
 
 
3.97 

0.82 
 
 

0.64 

สูง 
 
 
สูง 

 
4.3.3 พฤติกรรมการจัดการขยะ ด้านการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) 
ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการจดัการขยะของกลุ่มตวัอย่างดา้นการน ากลบัมาใช้ใหม่ 

(Recycle) สรุปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle)  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 โดยคดัแยกประเภทขยะรีไซเคิล
เพื่อง่ายต่อการน าเขา้กระบวนการรีไซเคิล น าวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้หมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ในครัวเรือน 
ตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน และดดัแปลงภาชนะท่ีไม่ใชแ้ลว้ใหเ้ป็นถงัคดัแยกขยะมูลฝอย โดยรวม
อยู่ในระดบัสูง  และเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากวสัดุรีไซเคิลในชีวิตประจ าวนั น าขยะอินทรียใ์น
ครัวเรือนกลบัมาใชป้ระโยชน์ เช่น การท าปุ๋ ยหมกั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีรายละเอียด
แสดงดงัตารางท่ี 4.14 

 
ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมด้าน 
                        การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 
 
พฤติกรรมด้านการ
น ากลับมา ใ ช้ ให ม่  
(Recycle) 

 ปฏิบัติ
บ่อย
มาก 

ปฏิบัติ
บ่อย 

ปฏิบัติ
บาง 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
นานๆ
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

�̅� 
 

S.D. ระดับ 

1.ท่านคดัแยก
ประเภทขยะรีไซเคิล 

120 
(55.0) 

74 
(33.9) 

23 
(10.6) 

- 1 
(0.5) 

4.43 0.71 สูง 

 
 



75 

ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 
พฤติกรรมด้านการ
น ากลับมา ใ ช้ ให ม่  
(Recycle) 

 ปฏิบัติ
บ่อย
มาก 

ปฏิบัติ
บ่อย 

ปฏิบัติ
บาง 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
นานๆ
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

�̅� 
 

S.D. ระดับ 

เพื่อง่ายต่อการน าเขา้
กระบวนการรีไซเคิล 

        

2 . ท่ า น เ ลื อ ก ใ ช้
ผ ลิ ตภัณฑ์ ท่ี ท า ม า
จากวสัดุรีไซเคิลใน
ชีวิตประจ าวนั 
3.ท่านน าวัสดุท่ีไม่
ใช้แล้วหมุน เ วี ยน
กลับมาใช้ใหม่ ใน
ครัวเรือน ตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
4.ท่านน าขยะอินทรีย์
ในครัวเรือนกลับมา
ใช้ประโยชน์  เ ช่น 
การท าปุ๋ ยหมกั 
5 . ท่ า น ดั ด แ ป ล ง
ภาชนะท่ีไม่ใช้แล้ว
ให้ เ ป็นถัง คัดแยก
ขยะมูลฝอย 
รวม 

51 
(23.4) 

 
 
86 

(39.4) 
 
 
 
52 

(23.9) 
 
 
86 

(39.4) 

63 
(28.9) 

 
 
82 

(37.6) 
 
 
 
74 

(33.9) 
 
 
71 

(32.6) 

84 
(36.7) 

 
 
47 

(21.6) 
 
 
 
49 

(22.5) 
 
 
47 

(21.6) 

17 
(7.8) 

 
 

1 
(0.5) 

 
 
 
32 

(14.7) 
 
 
9 

(4.1) 

3 
(1.4) 

 
 

2 
(0.9) 

 
 
 
11 
(5.0) 

 
 
5 

(2.2) 

3.65 
 
 

 
4.14 

 
 
 
 
3.57 

 
 
 
4.03 
 
 
 
3.96 

0.96 
 
 

 
0.83 

 
 
 
 
1.15 

 
 
 
0.99 

 
 
 
0.62 

ปาน
กลาง 

 
 
สูง 

 
 
 
 
ปาน
กลาง 
 

 
สูง 

 
 
 
สูง 
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4.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 

4.4.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ ภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกจิหมุนเวียน  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ ภายใต้แนวคิดระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียน จ านวน 218 คน ซ่ึงลกัษณะค าถามเป็นเลือกล าดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การจดัการขยะจ านวน 3 ขอ้ โดยมีรายละเอียด ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะ อบัดบัท่ี 1 
คือ ปัจจยัดา้นผลประโยชน์จากการคดัแยก อบัดบัท่ี 2 คือ ลดภาษีค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ และ
อนัดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นนโยบายท่ีชดัเจน โดยมีรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15  จ านวนและร้อยละของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะ ภายใตแ้นวคิดระบบ 
                       เศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ จ านวน ร้อยละ อนัดับ 
1.นโยบายท่ีชดัเจน 
2.ลดภาษีค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ 
3.มีตน้แบบในการคดัแยกขยะไดรั้บ 
4.ผลประโยชน์จากการคดัแยก 
5.มีแรงจูงใจ 
6.มีแรงสนบัสนุนทางสังคม 
7.กฎหมายเขม้งวด 
8.วฒันธรรมการทิ้งขยะในชุมชน 
9.อ่ืนๆ ( ระบุ............................. ) 

96 
121 
80 
160 

     65 
40 
60 
32 
0 

14.68 
18.50 
12.23 
24.46 
9.94 
6.12 
9.17 
4.89 
0 

3 
2 
4 
1 
5 
7 
6 
8 
9 

 
4.4.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.4.2.1 ควรมีการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการคดัแยกขยะให้ประชาชน
สถานประกอบการฯ ทั้งเอกชนและหน่วยงานรัฐรับทราบอยา่งต่อเน่ือง 

4.4.2.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีระบบการจดัเก็บ และน าส่งไปก าจดัหรือใช้
ประโยชนใ์หป้ระชาชนรับทราบอยา่งชดัเจน 

4.4.2.3  ควรเพิ่มภาชนะรองรับขยะใหเ้พียงพอ และเขา้ถึงไดง้่าย 
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4.4.2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรสนับสนุนอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ 
รีไซเคิลใหแ้ต่ละครัวเรือน 
 
4.5 การทดสอบสมมติฐาน 
 

จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะ
เทศบาลนครระยอง ภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  มีการทดสอบสมมติฐาน 
จ านวน 6 สมมติฐานดงัน้ี 

 
สมมติฐานข้อท่ี 1 สมาชิกธนาคารท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ เพศ  ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดท่ี้ต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั โดยใชก้ารวิเคราะห์ใชค้่าสถิติ
การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ( t-test) และใช้สถิติการวิเคราะห์การผนัแปรทางเดียว         
One-way Analysis of Variance (F-test) 

 
สมมติฐานข้อท่ี 1.1 สมาชิกธนาคารท่ีมีอายตุ่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 
ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการจดัการขยะ จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ  

One - way ANOVA พบวา่ สมาชิกธนาคารท่ีมีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (F = 1.295 , Sig.= 0.273) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดังตาราง 
ท่ี 4.16 

 
ตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการขยะ จ าแนกตามอายุ 
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 4 1.426 .357 1.295 .273 
ภายในกลุ่ม 213 58.657 .275   

รวม 217 60.084    
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.2 สมาชิกธนาคารท่ีมี เพศต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะ  
ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 
ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการจดัการขยะ จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ  

t-test พบว่า สมาชิกธนาคารเพศชายและหญิงมีพฤติกรรมการจดัการขยะไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (t = 0.161 , Sig.= 0.872) ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัตารางท่ี 4.17 
 
ตารางท่ี 4.17 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการขยะ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน �̅� SD t Sig.(2-tailed) 
ชาย 55 3.88 .544 .161 .872 
หญิง 163 3.87 .521   

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 สมาชิกธนาคารท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะ
ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 
ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการจดัการขยะ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

โดยใชส้ถิติ One - way ANOVA พบว่า สมาชิกธนาคารขยะท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรม
การจดัการขยะไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 0.942 , Sig.= 0.440) ดงันั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัตารางท่ี 4.18 

 
ตารางท่ี 4.18 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการขยะ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 4 1.045 .261 .942 .440 
ภายในกลุ่ม 213 59.039 .277   

รวม 217 60.084    
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.4 สมาชิกธนาคารท่ีมีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 
ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการจัดการขยะ จ าแนกตามอาชีพโดยใช้สถิติ 

One - way ANOVA พบว่า สมาชิกธนาคารท่ีมีอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะไม่แตกต่างกนั 
(F = 0.461 , Sig.= 0.862) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัตารางท่ี 4.19 

 
ตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการขยะ จ าแนกตามอาชีพ 
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 7  .130 .461 .862 
ภายในกลุ่ม 210 59.174 .282   

รวม 217 60.084    
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

 
สมมติฐานข้อท่ี 1.5 สมาชิกธนาคารท่ีมีรายไดต้่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 
ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการจดัการขยะ จ าแนกตามรายได ้โดยใชส้ถิติ 

One - way ANOVA พบวา่ สมาชิกธนาคารท่ีมีรายไดต้่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะแตกต่างกนั
ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (F = 5.765 , Sig.= 0.000) ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงั
ตารางท่ี 4.20 

 
ตารางท่ี 4.20 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการขยะ จ าแนกตามรายได ้
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 7 9.686 1.384 5.765 .000 
ภายในกลุ่ม 210 50.398 .240   

รวม 217 60.084    
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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สมมติฐานข้อท่ี 2  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะของสมาชิกธนาคาร 
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ  

ผลการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะ  
กับพฤติกรรมการจัดการขยะ โดยการวิ เคราะห์สัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ของ เพีย ร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient) พบว่ามีค่า r เท่ากบั -0.082 และค่า Sig. เท่ากบั 0.225 ซ่ึงมากกว่า 
0.05 จึงสรุปไดว้า่ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารไม่มีความสัมพนัธ์กบั 
พฤติกรรมการจดัการขยะ ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัตารางท่ี 4.21 
 
ตารางท่ี 4.21  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะ  
                         กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ 
 

 การรับรู้ข่าวสาร
เกีย่วกบัการ 
จัดการขยะ 

พฤติกรรมการ 
จัดการขยะ 

การรับรู้ข่าวสาร
เกีย่วกบัการ 
จัดการขยะ 

Pearson Correlation 1 -0.082 
Sig. (2-tailed)  0.225 
N 218 218 

พฤติกรรมการ 
จัดการขยะ 

Pearson Correlation -0.082 1 
Sig. (2-tailed) 0.225  
N 218 218 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานข้อ ท่ี  3  การ รับ รู้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะของสมาชิกธนาคาร 

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ 
ผลการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะ  

กับพฤติกรรมการจัดการขยะ โดยการวิ เคราะห์สัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ของ เพีย ร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient) พบว่ามีค่า r เท่ากบั 0.064 และค่า Sig. เท่ากบั 0.346 ซ่ึงมากกว่า 
0.05 จึงสรุปไดว้่า การรับรู้ประโยชน์ในการคดัแยกขยะของสมาชิกธนาคารไม่มีความสัมพนัธ์กบั 
พฤติกรรมการจดัการขยะ ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัตารางท่ี 4.22 
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ตารางท่ี 4.22 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ประโยชน์ในการคดัแยกขยะกบัพฤติกรรม
การจดัการขยะ 
                  

 การรับรู้ประโยชน์ใน
การคัดแยกขยะ 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะ 

การรับรู้ประโยชน์ใน
การคัดแยกขยะ 

Pearson Correlation 1 0.064 
Sig. (2-tailed)  0.346 
N 218 218 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะ 

Pearson Correlation 0.064 1 
Sig. (2-tailed) 0.346  
N 218 218 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อท่ี 4 ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะของสมาชิกธนาคาร มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการจดัการขยะ 

ผลการทดสอบเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ กบัพฤติกรรม
การจัดการขยะ โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Correlation 
Coefficient) พบว่ามีค่า r เท่ากับ 0.196 และค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า 
ความรู้เก่ียวกับการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการจดัการขยะ  
ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัตารางท่ี 4.23 
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ตารางท่ี 4.23 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะกบัพฤติกรรม  
                      การจดัการขยะ 
 

 ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร 
จัดการขยะ 

ความรู้เกีย่วกบัการ
จัดการขยะ 

Pearson Correlation 1 0.196 
Sig. (2-tailed)  0.004 
N 218 218 

พฤติกรรมการ 
จัดการขยะ 

Pearson Correlation 0.196 1 
Sig. (2-tailed) 0.004  
N 218 218 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อท่ี 5 เจตคติท่ีมีต่อการจัดการขยะของสมาชิกธนาคาร มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการจดัการขยะ  

ผลการทดสอบเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะกบัพฤติกรรมการ
จัดการขยะ โดยการวิ เคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพีย ร์สัน  (Pearson Correlation 
Coefficient) พบว่ามีค่า r เท่ากับ 0.296 และค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า     
เจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ ดงันั้น
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัตารางท่ี 4.24 
 
ตารางท่ี 4.24 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะ กบัพฤติกรรมการ 
                      จดัการขยะ 
 

 เจตคติท่ีมีต่อการ
จัดการขยะ 

พฤติกรรมการ 
จัดการขยะ 

เจตคติท่ีมีต่อการ
จัดการขยะ 

Pearson Correlation 1 0.296 
Sig. (2-tailed)  0.000 
N 218 218 

 



83 

ตารางท่ี 4.24 (ต่อ) 
 

 เจตคติท่ีมีต่อการ
จัดการขยะ 

พฤติกรรมการ 
จัดการขยะ 

พฤติกรรมการ 
จัดการขยะ 

Pearson Correlation 0.296 1 
Sig. (2-tailed) 0.000  
N 218 218 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อท่ี 6 การมีระบบสนับสนุนการจดัการขยะจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ของสมาชิกธนาคารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ  

ผลการทดสอบเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีระบบสนับสนุนการจัดการขยะจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัพฤติกรรมการจดัการขยะ โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) พบวา่มีค่า r เท่ากบั 0.123 และค่า Sig. เท่ากบั 0.069 
ซ่ึงมากกวา่ 0.05 จึงสรุปไดว้า่ การมีระบบสนบัสนุนการจดัการขยะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ของสมาชิกธนาคารไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการจดัการขยะ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน 
ท่ีตั้งไว ้ดงัตารางท่ี 4.25 
 
ตารางท่ี 4.25 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีระบบสนบัสนุนการจดัการขยะจากองคก์ร 
                      ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัพฤติกรรมการจดัการขยะ 
 

 การมีระบบสนับสนุน
การจัดการขยะจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

พฤติกรรมการ 
จัดการขยะ 

การมีระบบสนับสนุน
การจัดการขยะจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

Pearson Correlation 1 0.123 
Sig. (2-tailed)  0.069 
N 218 218 
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ตารางท่ี 4.25 (ต่อ) 

 

 การมีระบบสนับสนุน
การจัดการขยะจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

พฤติกรรมการ 
จัดการขยะ 

พฤติกรรมการ 
จัดการขยะ 

Pearson Correlation 0.123 1 
Sig. (2-tailed) 0.069  
N 218 218 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง ภายใต้
แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะของ
สมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง ศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
จดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง จ าแนกตาม อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ การรับรู้ประโยชน์ในการคดัแยกขยะ ความรู้
เก่ียวกับการจดัการขยะ เจตคติท่ีมีต่อการจัดการขยะ การมีระบบสนับสนุนการจดัการขยะจาก
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
จดัการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เ ชิ งป ริมาณ ประชากรเ ป้ าหมาย  คือ  สมา ชิกธนาคารขยะ เทศบาลนครระยอง  
จ านวน 218 ราย ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้น ามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเ ร็จรูปส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ( SPSS)  
ซ่ึงใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ จ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ี  
ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test , One - way ANOVA (F-test) และ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 74.3 มีอายุระหว่าง  

36-45 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.9 จบการศึกษาในระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.6 
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กลุ่มตวัอย่างประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 28.9 กลุ่มตวัอย่างมี
รายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.4 

 
5.1.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร/ค าแนะน า/

ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัดการขยะ ร้อยละ 94.5  โดยกลุ่มตัวอย่างรับทราบจากช่องทาง 
Facebook มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาไดรั้บทราบผ่านช่องทางเสียงตามสายของเทศบาล 
คิดเป็นร้อยละ 40.3 และช่องทางสมาชิกในครอบครัว 33.6 ตามล าดับ และกลุ่มตวัอย่างไม่ รับรู้
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะคิดเป็นร้อยละ 5.5 

 
5.1.3 การรับรู้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะ 
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดมีการรับรู้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะ 

ในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 100 
 

5.1.4 ความรู้เกีย่วกบัการจัดการขยะ  
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะในระดบัสูง 

คิดเป็นร้อยละ 76.1 รองลงมามีคะแนนความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
23.9 และไม่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะระดบัต ่า        
 

5.1.5 เจตคติท่ีมีต่อการจัดการขยะ  
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติต่อการจัดการขยะในระดับสูง  

คิดเป็นร้อยละ 80.30 รองลงมาคือมีเจตคติต่อการจดัการขยะระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.4 
และมีเจตคติต่อการจดัการขยะระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 2.3  
 

5.1.6 การมีระบบสนับสนุนการจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนการจัดการขยะจาก

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 89.0 รองลงมาคือไดรั้บการสนบัสนุนการ
จดัการขยะจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.2 และไดรั้บการ
สนบัสนุนการจดัการขยะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัต ่า  คิดเป็นร้อยละ 1.8   
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5.1.7 พฤติกรรมการจัดการขยะ ภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกจิหมุนเวียน 
จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีพฤติกรรมการจดัการขยะภายใตแ้นวคิดระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้ง 3 ดา้น มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.87 โดยรวมอยู่ในระดบัสูง พิจารณารายดา้น 
พบว่า ด้านการใช้ซ ้ า (Reuse) มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.97 รองลงมาคือ ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) มีค่าเฉล่ีย 3.96 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce)  
มีค่าเฉล่ีย 3.75  

5.1.7.1 พฤติกรรมการจัดการขยะด้านการลดการเกดิขยะมูลฝอย (Reduce) 
จากการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมการจดัการขยะของกลุ่มตวัอยา่งดา้นการลดการเกิด

ขยะมูลฝอย (Reduce) โดยรวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.55 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้  าแนะน าแก่คนใกลต้วัใหช่้วยกนัลดการเกิดขยะมูลฝอย 

5.1.7.2 พฤติกรรมการจัดการขยะด้านการใช้ซ ้า (Reuse) 
จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการจดัการขยะของกลุ่มตัวอย่างด้านการใช้ซ ้ า 

(Reuse) โดยรวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 
โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่น าถุงห้ิวพลาสติกท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชอี้กคร้ัง 

5.1.7.3 พฤติกรรมการจัดการขยะด้านการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) 
จากการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมการจดัการขยะของกลุ่มตวัอยา่งดา้นการน ากลบัมา

ใช้ใหม่ (Recycle) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่คดัแยกประเภทขยะรีไซเคิลเพื่อง่ายต่อการน าเขา้กระบวนการรีไซเคิล  
 

5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 
 

สมมติฐานท่ี 1 สมาชิกธนาคารท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ  ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดท่ี้ต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั โดยใชก้ารวิเคราะห์ใชค้่าสถิติ
การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ( t-test) และใช้สถิติการวิเคราะห์การผนัแปรทางเดียว         
One-way Analysis of Variance (F-test) 
 
  สมมติฐานท่ี 1.1 สมาชิกธนาคารท่ีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะ 
ท่ีแตกต่างกนั 
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  จากการศึกษา พบว่า สมาชิกธนาคารท่ีมีอายุต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะท่ี
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีน่าจะเน่ืองมาจาก 
พฤติกรรมการจัดการขยะเป็นเร่ืองในชีวิตประจ าวนัของประชาชนทุกเพศทุกวยั ซ่ึงได้รับการ
ปลูกฝังเร่ืองส่ิงแวดลอ้มละเร่ืองรักษาความสะอาดตั้งแต่วยัเด็ก ไม่วา่จะอายเุท่าใดก็มีพฤติกรรมการ
จดัการขยะไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมชัญา หนูทอง (2556) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง
ความรู้และพฤติกรรมการจดัการขยะของผูน้ าทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยไม่
แตกต่างกนั และการศึกษาของเกียรติกุล ถวิล (2558) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะมูล
ฝอยในรูปแบบ 3R (Reuse Reduce Recycle) ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมือง
ชลบุรี จงัหวดัชลบุรี พบว่า ปัจจยัดา้นอายท่ีุต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยท่ีไม่แตกต่าง
กนั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศรัญญา ชุ่มก่ิง (2555) ซ่ึงไดศึ้กษา เร่ือง พฤติกรรมการ
จดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบา้นฉาง กรณีศึกษา หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นฉาง 
อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะท่ีไม่แตกต่างกนั 
 

 สมมติฐานท่ี 1.2 สมาชิกธนาคารท่ีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะ  
ท่ีแตกต่างกนั 

 จากการศึกษา พบว่า สมาชิกธนาคารเพศชายและหญิงมีพฤติกรรมการจดัการขยะ 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีน่าจะเน่ืองมาจาก
พฤติกรรมการจัดการขยะเป็นเร่ืองในชีวิตประจ าวนัของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใด 
พฤติกรรมการจดัการขยะไม่แตกต่างกนั แสดงว่าเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมการจดัการขยะ
ไม่แตกต่างกนั จึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นภสั น ้ าใจตรง (2561) ซ่ึงศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
การจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนในต าบลกระทุ่มลม้ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม พบวา่  เพศ
ท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน การศึกษาของ พิชญามญชุ์  
แขวงเมือง (2562) เร่ือง การจดัการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลวงัแสง 
อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย  
ไม่แตกต่างกนั การศึกษาของเกียรติกุล ถวิล (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยใน
รูปแบบ 3R (Reuse Reduce Recycle) ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี 
จงัหวดัชลบุรี พบว่า ปัจจยัดา้นเพศท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยท่ีไม่แตกต่างกัน 
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศรัญญา ชุ่มก่ิง (2555) ซ่ึงไดศึ้กษา เร่ือง พฤติกรรมการจดัการ



89 

ขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบา้นฉาง กรณีศึกษา หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นฉาง อ าเภอ
บา้นฉาง จงัหวดัระยอง พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะท่ีไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานท่ี 1.3  สมาชิกธนาคารท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะ  
ท่ีแตกต่างกนั 

จากการศึกษา พบว่า สมาชิกธนาคารท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการ
ขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของศรัญญา ชุ่มก่ิง (2555) ซ่ึงไดศึ้กษา เร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบา้นฉาง กรณีศึกษา หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั
ระยอง พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะท่ีไม่แตกต่างกัน แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย ์(2564) ซ่ึงไดศึ้กษา เร่ือง พฤติกรรมการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ประชาชนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแตกต่างกนั ทั้งน้ี
น่าจะเน่ืองมาจากพฤติกรรมการจดัการขยะของประชาชนนั้นมีการคดัแยกขยะเป็นชีวิตประจ าวนั
ไม่วา่จะมีการศึกษาในระดบัใด พฤติกรรมการจดัการขยะจึงไม่แตกต่างกนั  
 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 สมาชิกธนาคารท่ีมีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะ 
ท่ีแตกต่างกนั 

จากการศึกษา พบว่า สมาชิกธนาคารท่ีมีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีน่าจะเน่ืองมาจาก  
กลุ่มตวัอย่างอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนั มีสภาพแวดลอ้มไม่แตกต่างกนั จึงอาจท าให้พฤติกรรมการ
จดัการขยะไม่แตกต่างกนั จึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมชัญา หนูทอง (2556) ซ่ึงไดศึ้กษา
เร่ืองความรู้และพฤติกรรมการจดัการขยะของผูน้ าทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะมูล
ฝอยไม่แตกต่างกัน และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของศรัญญา ชุ่มก่ิง (2555) ซ่ึงได้ศึกษา เร่ือง 
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบา้นฉาง กรณีศึกษา หมู่ท่ี 3 
ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะ
ท่ีไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.5 สมาชิกธนาคารท่ีมีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะ  
ท่ีแตกต่างกนั 

จากการศึกษา พบวา่ สมาชิกธนาคารท่ีมีรายไดต้่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
แตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ กลัยาณี อุปราสิทธ์ิ (2558) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของ
ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัดา้นรายได้ต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยครัวเรือนแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของเกียรติกุล ถวิล (2558) ซ่ึงศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในรูปแบบ 3R 
(Reuse Reduce Recycle) ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
พบวา่ รายไดใ้นครัวเรือนต่อเดือนท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกนั 
 

สมมติฐานข้อท่ี 2  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะของสมาชิกธนาคาร 
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ 

จากการศึกษา พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะของสมาชิกธนาคาร 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของกลัยาณี อุปราสิทธ์ิ (2558) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัการขยะ ท่ีแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยครัวเรือนแตกต่างกัน
ทั้งน้ีน่าจะเน่ืองมาจาก กลุ่มตวัอย่างอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนั ส่วนใหญ่อาจไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัการขยะจากแหล่งท่ีมาเดียวกนั จึงอาจท าใหพ้ฤติกรรมการจดัการขยะไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานข้อ ท่ี  3  การรับรู้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะของสมาชิกธนาคาร 
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ 

จากการศึกษา พบว่า  การรับรู้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะของสมาชิกธนาคาร 
ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีน่าจะ
เน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งไดมี้การการรับรู้ประโยชน์ในการคดัแยกขยะเป็นประจ าในชีวิตประจ าวนั
ทัว่ไป ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วริษฐา แสงยางใหญ่ (2560) ซ่ึงไดศึ้กษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า  
การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนในเขตเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มาฆรัตน์ กลัน่กล่ินหอม (2555) ซ่ึงไดศึ้กษา 
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เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าจีน อ าเภอ  
เมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ พฤติกรรมการคดัแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลท่าจีนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีพอควร ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะ 
มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการคดัแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าจีน และไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจกัรพนัธ์ เพช็รภูมิ (2561) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การจดัการขยะในครัวเรือนของแม่บา้นในอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ การรับรู้ประโยชน์
ของการจดัการขยะในครัวเรือนมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการจดัการขยะในครัวเรือน  
 

สมมติฐานข้อท่ี 4 ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะของสมาชิกธนาคาร มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการจดัการขยะ 

จากการศึกษา พบว่า ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะของสมาชิกธนาคาร มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
วนัวิสาข์ คงพิรุณ (2560) ซ่ึงได้ศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะในหมู่บา้น 
โป่งปะ ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน อีกทั้ งย ังสอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของศรัญญา ชุ่มก่ิง (2555) ซ่ึงได้ศึกษา เร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบา้นฉาง กรณีศึกษา หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดั
ระยอง พบว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอย ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย  
ดา้นการใชซ้ ้ า และดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย 
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสกุลรัตน์ โทนมี (2563) ซ่ึงไดศึ้กษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เพชรบูรณ์ พบว่า ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม  
การจดัการขยะมูลฝอย 
 

สมมติฐานข้อท่ี 5 เจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะของสมาชิกธนาคาร มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการจดัการขยะ  
 

จากการศึกษา พบว่า เจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะของสมาชิกธนาคาร มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการจัดการขยะ  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
มาฆรัตน์ กลั่นกล่ินหอม (2555) ซ่ึงได้ศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกของ
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ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ พฤติกรรม
การคดัแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าจีนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีพอควร ปัจจยัดา้น
เจตคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าจีน และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสิทธิชยั สารพฒัน์ (2563) ซ่ึงได้ศึกษา เร่ือง ผลการจดักิจกรรมต่อ
ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนของผูป้ระกอบการคา้ตลาดช่างจอม 
อ าเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ พบว่า เจตคติเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัพฤติกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
 

สมมติฐานข้อท่ี 6 การมีระบบสนบัสนุนการจดัการขยะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ของสมาชิกธนาคารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ 

จากการศึกษา พบว่า การมีระบบสนับสนุนการจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินของสมาชิกธนาคารไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะ ดังนั้ นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของปนดัดา รุจะศิริ (2555) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรม
การจดัการขยะของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล ์พบวา่ การอ านวยความ
สะดวกดา้นการจดัการขยะ  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ แต่ยงัไม่สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของจกัรพนัธ์ เพช็รภูมิ (2561) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะ
ในครัวเรือนของแม่บา้นในอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบว่า การไดรั้บสนับสนุนระบบการ
จดัการขยะในชุมชนมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการจดัการขยะในครัวเรือนอย่างมีนัยส าคญั
ท า ง ส ถิ ติ  ทั้ ง น้ี น่ า จ ะ เ น่ื อ ง ม า จ า ก  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง อ า ศั ย อ ยู่ ใ น เ ข ต พื้ น ท่ี เ ดี ย ว กั น  
ท าให้ไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นการจดัการขยะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเหมือนกนั จึงอาจ
ท าใหพ้ฤติกรรมการจดัการขยะไม่แตกต่างกนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 5.3.1.1 เทศบาลควรมีนโยบายส่งเสริมด้านการคัดแยะขยะจากต้นทาง  และ 

มีกิจกรรมส่งเสริมรายไดใ้หก้บัประชาชนในพื้นท่ี เพื่อสร้างแรงจูงใจใหร่้วมกนัในการคดัแยกขยะ 
 5.3.1.2 ผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่าสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง 

มีพฤติกรรมการจดัการขยะ ขยะ ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้ง 3 ดา้นอยู่ในระดบัสูง 
แต่หากพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า ดา้นท่ีมีพฤติกรรมในระดบัเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการลดการ
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เกิดขยะมูลฝอย (Reduce) ดงันั้น ควรส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและเจตคติใหช่้วยกนัลดการ
เกิดขยะมูลฝอยใหม้ากท่ีสุด 

5.3.1.3 เทศบาลควรเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์และเพิ่มช่องทางในการให้ความรู้
เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเฉพาะสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง 

เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาของผูวิ้จยั ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 5.3.2.1 ควรมีศึกษาในด้านพฤติกรรมการจัดการขยะ ภายใต้แนวคิดระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียนของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลนครระยอง เพื่อจะสามารถน าขอ้มูล
ภาพรวมของการจดัการขยะท่ีไดม้าวางแผนหาแนวทาง และกลวิธีในการแกไ้ขปัญหามูลฝอยให้กบั
ประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

5.3.2.2 ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะ ภายใตแ้นวคิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ดา้นผลประโยชน์จากการคดัแยกขยะ ดา้นการลดภาษี
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ และนโยบายดา้นการจดัการขยะท่ีชดัเจน 

5.3.2.3 ควรมีศึกษาในด้านการจัดการมูลฝอยติดเ ช้ือขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19  
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   แบบสอบถามส าหรับการวิจัย 
เร่ือง 

พฤติกรรมการจัดการขยะของสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง  
ภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นควา้
อิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 2. แบบสอบถามประกอบดว้ย 7 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ค  าถามวดัการรับรู้  
 ส่วนท่ี 3 ค  าถามวดัความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ 
 ส่วนท่ี 4 ค าถามวดัเจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะ 
 ส่วนท่ี 5 ค าถามเก่ียวกบัการมีระบบสนบัสนุนการจดัการขยะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 ส่วนท่ี 6  ค  าถามวดัพฤติกรรมการจดัการขยะ ภายใตแ้นวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 ส่วนท่ี 7 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ผู ้วิจัยหวัง เ ป็นอย่างยิ่ งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถามและ
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 
  

 
 
 

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง  

1. อายุ 

  นอ้ยกวา่25 ปี    25-35 ปี 

  36-45 ปี     46-55 ปี 

  มากกวา่ 55 ปี 

2. เพศ 

  ชาย      หญิง 

3. ระดับการศึกษา 

  ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่   มธัยมศึกษาหรือปวช. 

  อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี 

  สูงกวา่ปริญญาตรี  

4. อาชีพ 

  รับจา้งทัว่ไป     เกษตรกรรม 

  คา้ขาย     ประมง 

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนกังานเอกชน 

  นกัเรียน/นกัศึกษา    อ่ืนๆระบุ................ 

5. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

  นอ้ยกวา่ 15,000 บาท    15,001– 30,000 บาท 

  30,001 – 45,000 บาท    45,001– 60,000 บาท 

 60,001 – 75,000 บาท    75,001– 90,000 บาท 

 90,001 – 105,000 บาท   150,001บาท ขึ้นไป 
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ส่วนท่ี 2 ค าถามวัดการรับรู้ 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการจัดการขยะ 
1.1 ท่านไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร/ค าแนะน า/ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดัการ

ขยะหรือไม่ 
 ทราบ     ไม่ทราบ (ขา้มไปตอบ ขอ้ 2 ) 
1.2 ท่านไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร/ค าแนะน า/ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดัการ

ขยะจากช่องทางใดบา้ง (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 เสียงตามสาย ของเทศบาล   ป้ายประกาศ/โปสเตอร์ 

  วิทย ุ     โทรทศัน์ 

 แผน่พบั     หนงัสือพิมพ ์
 นิตยสาร/วารสาร    Website 
 Youtube     Facebook 
 Line     Twitter 
 Instagram        สมาชิกในครอบครัว 
 เจา้หนา้ท่ีเทศบาล    แบบปากต่อปาก 

 อ่ืนๆระบุ................    
 

2. การรับรู้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะ 
 

ข้อค าถาม ทราบ ไม่ทราบ 

1 ขยะรีไซเคิลมีมูลค่าและสามารถสร้างรายใหต้วัท่านเองได้   

2 ท่านรับรู้วา่การคดัแยกขยะเป็นการช่วยอ านวยความสะดวก

ในการก าจดัขยะมูลฝอย 

  

3 ท่านรับรู้วา่การคดัแยกขยะสามารถช่วยใหภ้าครัฐใช้

งบประมาณในการก าจดัขยะนอ้ยลง  
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ข้อค าถาม ทราบ ไม่ทราบ 

4 การคดัแยกขยะท่ีมีประโยชน์และน ากลบัมาใชง้านไดใ้หม่

ช่วยใหล้ดการซ้ือของท่ีไม่จ าเป็นเขา้มาในครัวเรือน 

  

5 การคดัแยกขยะช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม และเกิดมลพิษต่อโลก

ใบน้ีนอ้ยลง 

  

 
ส่วนท่ี 3 ค  าถามวดัความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

1 การจดัการขยะท่ีถูกตอ้งตามหลกั

สุขาภิบาลจะท าใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพ

ร่างกาย 

   

2 การเผาขยะเป็นวิธีการจดัการขยะท่ีท า

ใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ 

   

3 การจดัการขยะท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุดคือ การคดัแยกขยะอยา่งถูกวิธี

ตั้งแต่ตน้ทางก่อนการทิ้ง 

   

4 การก าจดัขยะมูลฝอยท่ียอ่ยสลายไดโ้ดย

ใชว้ิธีการฝังกลบเป็นการก าจดัท่ีถูกวิธี 

   

5 การน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์

เป็นวิธีการหน่ึงในการจดัการขยะท่ีช่วย

ลดปัญหามลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม 

   

6 การทิ้งขยะไม่เป็นท่ี หรือไม่มีการจดัการ

ขยะท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลจะท า 
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ส่วนท่ี 4 ค าถามวดัเจตคติท่ีมีต่อการจดัการขยะ 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อค าถาม เห็นด้วย

อย่างมาก 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วย

อย่างมาก 

1 ท่านคิดวา่การคดัแยกขยะเป็น

เร่ืองยุง่ยากและเสียเวลา 

     

2 ท่านคิดวา่เทศบาลเป็นเพียง      

ข้อค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

 ใหเ้กิดแหล่งเพาะพนัธุ์ของสัตวพ์าหะ   

น าโรค 

   

7 การทิ้งขยะมูลฝอยลงแหล่งน ้า ไม่ไดท้ า

ใหเ้กิดน ้าเน่าเสียเน่ืองจากขยะมูลฝอย 

ถูกน ้าพดัไป 

   

8 ขยะอนัตรายสามารถน าไปก าจดัไดโ้ดย

วิธีการเผาในท่ีโล่ง 

   

9 การจดัการขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการฝังกลบ 

ถา้จดัการไม่ถูกหลกัสุขาภิบาลจะท าให้

มลพิษปนเป้ือนลงแหล่งน ้าใตดิ้น 

   

10 การน าแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

มาปรับใช ้ท าใหก้ารจดัการขยะมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

   



105 

 

ข้อค าถาม เห็นด้วย

อย่างมาก 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

มาก 

 หน่วยงานเดียวเท่านั้นท่ีมี

หนา้ท่ีรับผิดชอบในการ 

จดัการขยะ 

     

3 การจดัการขยะมูลฝอยตาม

หลกั 3Rs เป็นวิธีท่ีช่วยในการ

ลดปริมาณขยะ และช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการน าขยะมูล

ฝอยกลบัมาใชใ้หม่ 

     

4 ท่านคิดวา่การน าหลกัการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้

ในการจดัการขยะใน

ชีวิตประจ าวนัเป็นเร่ืองท่ี

เป็นไปไม่ได ้

     

5 ท่านสามารถส่งเสริมคนใน

ครอบครัว  ใหมี้การคดัแยก

ประเภทขยะก่อนทิ้ง 

     

6 ท่านคิดวา่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน
ครัวเรือน    ท่ีช ารุดไม่ควร
น ามาซ่อมแต่ควรน าไปทิ้ง
ทนัที 

     

7 ท่านคิดวา่การคดัแยกขยะช่วย
ท าใหพ้นกังานจดัเก็บขยะ
ท างานไดง้่ายและรวดเร็วขึ้น 
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ข้อค าถาม เห็นด้วย

อย่างมาก 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

มาก 

8 แมว้า่ท่านจะแยกขยะ แต่

พนกังานเก็บขยะก็น าไปทิ้ง

รวมกนัอยู่ดี 

     

9 การคดัแยกขยะตอ้งใชพ้ื้นท่ี

จดัเก็บท าใหท้่านไม่สะดวกท่ี

จะคดัแยกขยะ 

     

10 ท่านคิดวา่ขยะมูลฝอยทุก

ประเภทควรเก็บรวบรวมไว้

ดว้ยกนัไม่ตอ้งคดัแยกประเภท 

     

 
ส่วนท่ี 5 ค าถามเกีย่วกบัการมีระบบสนับสนุนการจัดการขยะจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 
ข้อค าถาม มี ไม่แน่ใจ ไม่มี 

1 ระบบก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกั

สุขาภิบาล 

   

2 บริการเก็บขนขยะ    

3 สนบัสนุนภาชนะรองรับขยะแยกประเภท    

4 สนบัสนุนภาชนะรองรับขยะอินทรียส์ าหรับ    

ท าปุ๋ ยหมกัใหก้บัครัวเรือน 
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ข้อค าถาม มี ไม่แน่ใจ ไม่มี 

5 สนบัสนุนภาชนะรองรับมูลฝอยติดเช้ือใน

สถานการณ์โควิด-19 

   

6 มีบริการธนาคารขยะ ส าหรับรับฝากขยะ           

รีไซเคิลใหก้บัประชาชน 

   

7 มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการประชาสัมพนัธ์

ใหค้วามรู้และเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

   

8 มีช่องทางส าหรับติดต่อสอบถามหรือ              

รับขอ้ร้องเรียน 

   

9 โครงการสนบัสนุนดา้นการคดัแยกขยะ    

10 มีสถานท่ีรับซ้ือของเก่าในเขตพื้นท่ีเทศบาล    
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ส่วนท่ี 6 ค าถามวัดพฤติกรรมการจัดการขยะ ภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกจิหมุนเวียน 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ปฏิบติับ่อยมาก หมายถึง   ปฏิบติั 7 คร้ังขึ้นไป/สัปดาห์ 
ปฏิบติับ่อย หมายถึง  ปฏิบติั 5-6 คร้ัง/สัปดาห์ 
ปฏิบติับางคร้ัง หมายถึง  ปฏิบติั 3-4 คร้ัง/สัปดาห์ 

ปฏิบติันานๆคร้ัง หมายถึง  ปฏิบติั 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 

ไม่เคยปฏิบติั หมายถึง ไม่เคยปฏิบติัเลย 

ข้อค าถาม ปฏิบัติ

บ่อย

มาก 

ปฏิบัติ

บ่อย 

ปฏิบัติ

บาง 

คร้ัง 

ปฏิบัติ

นานๆ

คร้ัง 

ไม่เคย

ปฏิบัติ 

ด้านการลดการเกดิขยะมูลฝอย 

(Reduce) 

     

1 ท่านปฏิเสธการรับห้ิว

ถุงพลาสติกเม่ือซ้ือสินคา้ 

     

2 ท่านหลีกเล่ียงการใชว้สัดุ

ส้ินเปลืองแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 

(Single use) 

     

3 ท่านเลือกซ้ือวตัถุดิบประกอบ

อาหารในปริมาณ  ท่ีเหมาะสม

เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะ

อินทรีย ์

     

4 ท่านเลือกใชถ้่านชาร์จทดแทน

การใชถ้่านแบบ  ใชแ้ลว้ทิ้งเพื่อ

ลดปริมาณขยะอนัตราย 

     

5 ท่านใหค้  าแนะน าแก่คนใกลต้วั

ใหช่้วยกนัลดการเกิดขยะมูลฝอย 
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ข้อค าถาม ปฏิบัติ

บ่อย

มาก 

ปฏิบัติ

บ่อย 

ปฏิบัติ

บาง 

คร้ัง 

ปฏิบัติ

นานๆ

คร้ัง 

ไม่เคย

ปฏิบัติ 

ด้านการใช้ซ ้า (Reuse)      

1 ท่านน ากล่องพลาสติกบรรจุ

อาหารกลบัมาใชเ้ก็บส่ิงของ

เหลือใชใ้นครัวเรือน 

     

2 ท่านน าเส้ือผา้/ของใชภ้ายในบา้น

ท่ีช ารุดเลก็นอ้ยมาซ่อมแซมแทน

การซ้ือใหม่ 

     

3 ท่านน ากล่องกระดาษ/ลงั

กระดาษกลบัมาใชซ้ ้า 

     

4 ท่านน ากระดาษหนา้เดียวกลบัมา

ใชซ้ ้า 

     

5 ท่านน าถุงห้ิวพลาสติกท่ีใชแ้ลว้

กลบัมาใชอี้กคร้ัง 
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ข้อค าถาม ปฏิบัติ

บ่อยมาก 

ปฏิบัติ

บ่อย 

ปฏิบัติ

บาง 

คร้ัง 

ปฏิบัติ

นานๆ

คร้ัง 

ไม่เคย

ปฏิบัติ 

ด้านการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle)      

1 ท่านคดัแยกประเภทขยะรี

ไซเคิลเพื่อง่ายต่อการน าเขา้

กระบวนการรีไซเคิล 

     

2 ท่านเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ท ามา

จากวสัดุรีไซเคิลใน

ชีวิตประจ าวนั 

     

3 ท่านน าวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้

หมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ใน

ครัวเรือน ตามหลกัเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 

     

4 ท่านน าขยะอินทรียใ์นครัวเรือน

กลบัมาใชป้ระโยชน์ เช่น  

การท าปุ๋ ยหมกั 

     

5 ท่านดดัแปลงภาชนะท่ีไม่ใช้

แลว้ใหเ้ป็นถงัคดัแยกขยะ 

มูลฝอย 
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ส่วนท่ี 7 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ให้ท่านเรียงล าดับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ ภายใต้แนวคิดระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียน จากความส าคญัมากไปนอ้ย จ านวน 3 ขอ้ โดย 1 หมายถึง ส าคญัเป็นอนัดบัแรก 
...........นโยบายท่ีชดัเจน    
...........ลดภาษีค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ     
...........มีตน้แบบในการคดัแยกขยะ    
...........ไดรั้บผลประโยชน์จากการคดัแยก    
...........มีแรงจูงใจ   
...........มีแรงสนบัสนุนทางสังคม 
...........กฎหมายเขม้งวด 
...........วฒันธรรมการทิ้งขยะในชุมชน 
...........อ่ืนๆ (ระบุ.......................................... ) 

2. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

รูปภาพการด าเนินกิจกรรมเก็บขอ้มูลแบบสอบถามงานวิจยั 
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ภาพกจิกรรมการเกบ็ข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย  
ณ ที่ท าการธนาคารขยะเทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล     นางสาวอารียา สอนเสนา 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561 

 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน   ผูช่้วยนกัวิชาการสุขาภิบาล 

สังกดัส านกัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
เทศบาลนครระยอง ต าบลท่าประดู่ 
อ าเภอเมืองระยอง  จงัหวดัระยอง 
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