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การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้น
ทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์  
1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ของคน
ในชุมชน เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ของคนในชุมชนเทศบาลเมือง
ท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 3) เพื่อเสนอแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ของคนในชุมชน เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่  จำนวน 386 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean)  ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  ค่า t-test ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 46-55 ปี อาชีพ ทำนา/ทำไร่/ทำสวน (เกษตรกรรม) มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือ
เทียบเท่า ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 6-9 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 19,999 บาท สภาพ
พื้นที่อยู่อาศัย เป็นบ้านอยู่ในซอยที่รถเก็บขยะเข้าออกได้ และช่องทางหลักในการรับรู้ข้อมูลด้านการ
จัดการขยะจากเทศบาลคือ ป้ายประชาสัมพันธ์/ใบปลิว/แผ่นพับ องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอย ประชาชนมีความรู้มากที่สุด คือ กล่องโฟม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ รองลงมา
คือ กระดาษลัง ขวดพลาสติก เศษเหล็ก สามารถนำมารีไซเคิลได้ (การนำกลับมาใช้ใหม่) และภายใต้
สถานการณ์โควิด – 19 ทำให้เกิดขยะพลาสติกในประเทศเพิ่มมากขึ้น ตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน  มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก และปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารของประชาชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ด้านข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสภาพพื้นที่อยู่อาศัยไม่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัด
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จันทบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนอาชีพส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   4) ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชนและปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชนส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ข้อเสนอแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางใน
ยุคชีวิตวิถีใหม่มีดังน้ี 1) เทศบาลควรให้กระตุ้นให้ประชาชนแต่ละอาชีพเจ้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะพลาสติกต้นทางโดยชี้ให้เห็นถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือทำรีไซเคิล และควรแยกขยะก่อนทิ้ง 
เพื ่อลดปริมาณขยะพลาสติกต้นทางลง 2) เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์เพื ่อให้ความรู ้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี  3) เทศบาลควรกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการกำจัดพลาสติกที่มีปริมาณมากขึ้น รู้วิธีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และมีส่วนร่วมดูแลความ
ปลอดภัยในเรื่องความสะอาดและสุขภาพทั้งในครัวเรือน และชุมชน เทศบาลต้องให้ความรู้และ
รณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีร่วมกันกำจัดขนะพลาสติกต้นทางเพ่ือให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ 
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The study on factors affecting people's participation in plastic waste 
management in the new normal in the Municipality of Tha Mai, Tha Mai District, 
Chanthaburi Province aim to 1 )  to study the participation of the people in the 
management of plastic waste at the source in the new Normal   of the people in the 
community Tha Mai Municipality, Tha Mai District, Chanthaburi Province; 2 )  to study 
the factors affecting people's participation in the management of source plastic waste 
in the New Normal of people in the community of Tha Mai Municipality, Tha Mai 
District, Chanthaburi Province and 3) to propose guidelines for Build public participation 
in the management of plastic waste at the source in the New Normal of people in the 
community, Tha Mai Municipality, Tha Mai District, Chanthaburi Province.  The sample 
consisted of 3 8 6  peoples in Tha Mai Municipality.  The instrument used for data 
collection was a questionnaire. The statistics used in the data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, and Multiple Regression 
Analysis.  

Most of the respondents were female, aged between 46-55 years, Occupation: 
farming/farming/gardening (agriculture) had an associate's degree/vocational certificate 
or equivalent.  Length of stay in the community 6- 9 years, Average monthly income 
10,000 – 19,999 baht, Condition of living area It's a house in an alley where garbage 
trucks can go in and out.  and the main channel for acknowledging information on 
waste management from municipalities is Promotional banners/ flyers/ pamphlets 
Knowledge of solid waste management The most knowledgeable people were that 
foam boxes are biodegradable, followed by cardboard, plastic bottles, and scrap that 
can be recycled and under the COVID- 19 situation, causing more plastic waste in the 
country, respectively.  
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The result of research found that 1)  The factors of personal motivation of the 
people was at a high level, and communication factors of the people It was at  the 
middle level, and public participation in the management of source plastic waste in 
New Normal in the municipality of Tha Mai, Tha Mai District, Chanthaburi Province   was 
at a high level.  

Occupation affected participation in the management of source plastic waste 
in Tha Mai Municipality, Tha Mai District, Chanthaburi Province. In addition the people's 
personal motivation factor and the people's communication factor affecting 
participation in the management of source plastic waste in Tha Mai Municipality, Tha 
Mai District, Chanthaburi Province. 

Suggestions for ways to create public participation in the management of 
source plastic waste in the new normal were as follows:  1 )  Municipalities should 
encourage people in each occupation to participate in the management of source 
plastic waste by pointing out reuse or recycle and should separate the waste before 
discarding to reduce the amount of plastic waste at source; 2) The municipality should 
have public relations to educate people on the correct management of plastic waste; 
3 )  The municipality should encourage people to participate in the disposal of more 
plastic  know how to properly dispose of waste  and take part in taking care of safety  
cleanliness and health in both the household and the community.  The municipality 
must educate and campaign for people to come together to remove the plastic at the 
source in order to be in line with the New Normal.  

 



 
 

 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การค้นคว้าอิสระเรื ่อง ปัจจัยที ่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
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คำปรึกษา คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำการค้นคว้าวิจัยอิสระในครั้งนี้ทุก ๆ ขั้นตอน ทำให้สำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และขอขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  คณาจารย์
ของหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมทุกท่าน ที่ช่วยอบรมสั่งสอนวิทยาการต่าง ๆ อันทรงคุณค่า 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทุกฝ่าย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการให้ข้อมูล 
และการเก็บรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างสูงที่ส่งผลให้การทำวิจัยครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี 
 สุดท้ายนี้คุณประโยชน์ใด ๆ จะพึงมีจากผลของการวิจัยครั้งนี้ ข้ผู้เขียนขอมอบแด่บิดา มารดา 
ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน  
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บทที่ 1 

 
บทนำ 

 
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา 

 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสิ่งแวดล้อม
ที่รวดเร็ว ซึ่งทำให้ประเทศไทยพบเจอกับปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าใน
อดีต รวมถึงอัตราการใช้ประโยชน์ที่ดินก็เพิ่มสูงขึ้น เพื่อผลิตอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ส่ งผล
กระทบกับคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยมีหลากหลาย เช่น ฝุ่น PM 2.5 ปัญหาขยะมูลฝอยจากต้นทางและสิ่งปฏิกูล สาเหตุของ
ปัญหาส่วนใหญ่นั้นล้วนเกิดการกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ขาดการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และไม่มีการจัดการที่มีความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่  ก่อให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยที่
เพิ่มขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2563 ประมาณ 27.35 ล้านตัน (ลดลงจาก
ปี 2562 ร้อยละ 4) สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2563 พบว่า อปท. บางแห่งและพื้นที่กรุงเทพมหานครบางเขต มีปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนลดลง เนื่องจากมีการควบคุมการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาประเทศไทย และ
ขณะเดียวกันมีมาตรการกำหนดให้ปฏิบัติงาน Work From Home ทำให้ปริมาณพลาสติกใช้ครั้งเดียว 
(Single use plastic) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและอาหารผ่าน
ระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น สำหรับพื้นที่ 76 จังหวัด เมื่อรวบรวมปริมาณขยะมูลฝอยเปรียบเทียบใน
สถานการณ์ก่อนช่วงการแพร่ระบาดฯ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 62 – มีนาคม 63) มีปริมาณเฉลี่ย 68,000 
ตัน/วัน ช่วงที ่มีการ Work From Home (เดือนเมษายน 63) เฉลี ่ย 63,000 ตัน/วัน ช่วงหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ระลอกแรก (เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 63)เฉลี่ย 63,000 ตัน/วัน 
และช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ระลอกใหม่ (เดือนธันวาคม 63-มกราคม 64) เฉลี่ย 58,000 
ตัน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบ
ต่อสุขอนามัยของประชาชน โดยขยะชุมชนที่เกิดขึ้นสามารถจำแนกตามองค์ประกอบได้ 4 ประเภท 
ได้แก่ ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยขยะแต่ละประเภทจะต้องได้รับ
การจัดการอย่างเหมาะสม โดยมีขั้นตอนวิธีดำเนินการ อันประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ภายใต้หลกัการ 
การลดปริมาณขยะและการใช้ซ้ำ (Reduce and Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) การผลิต
พลังงาน (Energy Recovery) และการกำจัดขั้นตอนสุดท้าย (Final Disposal)  
 ปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบที่มากขึ้น เนื่องจากปัจจัยที่
หลากหลายทั้ง ด้านจำนวนประชากรที่มากขึ้น ความเจริญทางด้านวัตถุนิยม ผลผลิตจากเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดวัสดุที่เหลือใช้และแปรเปลี่ยนเป็นขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน และ  
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ในปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญและแก้ไขอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มากขึ้นจะมีแปรผันตามจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หน่วยงานที่ต้องมีการรับผิดชอบหรือเข้ามา
จัดการปัญหาขยะมูลฝอย ยังมีขีดจำกัดทั้งในเรื่องของงบประมาณ การบริหารที่ขาดบุคลากรที่มีองค์
ความรู้และความสามารถในการจัดการที่ถูกต้องหรือความชำนาญเฉพาะด้าน ร่วมถึงความเข้มข้นของ
การใช้กฎระเบียบมาตรการการควบคุมและบทลงโทษที่ยังปฏิบัติอย่างไม่ชัดเจน จึงเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหาสำคัญในปัจจุบันที ่เป็นปัญหาในระดับ
นานาชาติคือปัญหาขยะที่เกิดจากปรากฏการณ์ covid-19 ซึ่งcovid-19 เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถติด
เชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ โดยจะมี
อาการหลัก ๆ ด้วยกัน ดังนี้ มีไข้ เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ ทำให้มนุษย์ต้องมี
การปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่อป้องกันการติดต่อ covid-19 ก่อให้เกิดการดำเนินชีวิตในลักษณะใหม่หรือที่
เรียกว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ( New nomal)” ซึ่งเป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม 
ในช่วงไวรัสตัวนี้ออกมาระบาดแล้วเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกนาน ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต
ไปพร้อมกันทั่วโลก จากที่เราเคยออกจากบ้าน เพื่อไปทำงาน ไปโรงเรียน เราต้องหันมาทำทุกอย่างที่
บ้าน หากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านไปช้อปปิ้ง หรือแม้กระทั่งไปพบแพทย์ เราต้องใส่หน้ากาก
เพื่อป้องกันโรค ต้องเว้นระยะห่างสำหรับบุคคล ล้างมือบ่อย ๆ นาน 20 วินาที เช็ดมือด้วยแอลกอฮอร์ 
ฯ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,2563) พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไป 
ส่งผลให้เกิดการสร้างขยะที่เกิดจากการสั่งอาหารมาส่ง หรือการไปสั่งอาหารกลับมารับประทานที่บ้าน 
ขยะพวกนี้จากการจะมีเศษอาหารที่รับประทานไม่หมดแล้ว จะมีพลาสติกและกระดาษที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่หลงเหลืออยู่ ซึ่งมีหลายจังหวัดในประเทศไทย ทำให้ขยะพลาสติก เพิ่มขึ้น
กว่า 60 % ในเขตกรุงเทพมหานคร (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย,2564)  
 สถานการณ์ของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางของประชาชนในพื้นที่ตำบล
ท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันนี้ยังขาดความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่าง
มาก ซึ่งประชาชนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านท้องถิ่นดั้งเดิมนั้น มีอาชีพในการทำเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่และไม่มีความตระหนักในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการ
จัดการขยะ(มูลฝอย)ต้นทาง ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน ทำให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกต้นทางทั้ง
ส่งกลิ่นเหม็น ความรำคาญ ภาพอุจาดตา แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงนำโรค ขาดความสวยงามและเกิด
ความสกปรกในชุมชน อย่างไรก็ตามแนวทางการดำเนินการจัดการขยะพลาสติกต้นทางจะต้องอาศัย
ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้ามาจัดการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา รวมไปถึงจะต้องให้
ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ ่น และเอกชน  
เข้าด้วยกัน ซึ่งการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง มีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เกิดการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน เมื่อมีการจัดการขยะมูลพลาสติกต้นทางอย่างเหมาะสม
และถูกต้องตามหลักวิชาการ จะนำไปสู ่การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกต้นทางได้อย่างยั ่งยืนบน
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากในอดีตหรือชีวิตวิถีใหม่ (New nomal) และเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจ
ในการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ(มูลฝอย)ต้นทางในยุค
ชีวิตวิถีใหม่ 
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 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นจุดที่ทำให้ผู ้วิจัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและ
พัฒนาเครือข่าย จึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ(มูลฝอย)ต้นทาง
ในยุคชีวิตวิถีใหม่  ของคนในชุมชน ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  เพื่อทราบถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ(มูลฝอย)ต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ของคนใน
ชุมชน ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำผลการศึกษามาเสนอแนวทางการสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ(มูลฝอย)ต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ของคนในชุมชน ตำบล
ท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีให้สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ได้รับการศึกษานี้ เพื่อให้ชุมชน
ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีการจัดการขยะ(มูลฝอย)ต้นทางที่ดีและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
 1)  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถี
ใหม่ของคนในชุมชน เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 2)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ ของคนในชุมชน เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 3)  เพื่อเสนอแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้น
ทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ของคนในชุมชน เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 
1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ทราบถึงการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ของคนในชุมชน เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

2) ได้แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุค
ชีวิตวิถีใหม่ ของคนในชุมชน เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

3) หน่วยงานในพื้นที่มีแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
พลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ของคนในชุมชน เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

4) ประชาชนในชุมชน ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีความตระหนักในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 
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1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 
 1)  ขอบเขตด้านเนื้อหา : ในการศึกษาครั้งนี ้มุ ่งศึกษาปัจจัยมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ของคนในชุมชน เทศบาลเมืองท่าใหม่ 
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจึงประกอบด้วย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม และแนวคิดเกีย่วกับการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง แนวคิดชีวิต
วิถีใหม่ (New Nomal)  
 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสิตกต้นทางคือ 1) 
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน สภาพพื้นที่อยู่อาศัย 2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน 3) ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารของประชาชน 
 2)  ขอบเขตพื้นที่ : ทำการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 3)  ขอบเขตด้านประชากร : ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
พลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  จำนวน 2,369 ครัวเรือน 
(เทศบาลเมืองท่าใหม่, 2564ก) 
 4)  ขอบเขตด้านระยะเวลา : ระยะเวลาของการศึกษาระหว่างช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
พ.ศ 2564 
  
 



 

 

 
บทที่ 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกจากต้นทาง

ในยุคชีวิตวิถีใหม่ของคนในชุมชน เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนำเสนอตามลำดับดังนี้ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 2.1.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 2.1.2  องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 
 2.1.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2.2  สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย 
2.3  ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีการสื่อสาร 
2.4  นโยบาย ยุทธ์ศาสตร์และมาตราการที่เกี่ยวข้อง 
2.5  การจัดการขยะพลาสติกต้นทางและปลายทาง 
2.6  ความหมายของชีวิตวิถีใหม่ 
2.7  ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 

2.1.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่นำเอาความห่วงกังวลของสาธารณชน ความ

ต้องการ และค่านิยมผนวกเข้าไปกับการดำเนินการตัดสินใจของรัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชนจึงเป็นสื่อกลางสองทาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยสาธารณชนและ
ส่วนราชการสนับสนุน (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม สำนัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2553, หน้า 8)  

ค่านิยมของสาธารณชนเข้ามาประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลและเอกชน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนคือ กระบวนการสื่อสารสองทาง โดยมีเป้าหมายเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สาธารณชนให้
การสนับสนุน 

วันชัย วัฒนศัพท์ (คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับสถาบัน
พระปกเกล้า, 2548, หน้า 10) ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ให้คำ
นิยามว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ กระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่น้อยที่สุดคือการ
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารว่ารัฐทำอะไรหลังจากได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วแจ้งให้ประชาชนทราบ ถัด
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ขึ้นมาคือการที่รัฐรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หลังจากให้ข้อมูลไปแล้วก่อนตัดสินใจ หรือที่รู้จัก
กันว่าคือประชาพิจารณ์ สูงขึ้นมาอีก คือ ประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องหรือใน
โครงการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดข้อยุติโดยฉันทามติ และสูงที่สุดคือ การสามารถลงมติแต่ละคนทีละคนว่า 
“เอาหรือไม่เอา” ในกระบวนการประชามต”ิ 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527, หน้า 183) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้อง
ทางด้านจิตใจและ อารมณ์ของบุคคล ในสถานการณ์กลุ่มซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้า
ใจหำกระทำการให้ บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับทั้งให้เกิดความส่วนร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม
ดังกล่าวด้วย 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527, หน้า 6) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
กระบวนการที่รัฐบาลทำการส่งเสริม ชักนำ สนับสนุน การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้ง
รูปแบบส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์การอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกัน 

ประชัย ศรีจามร (2549) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า เป็นการสร้าง
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในแนวทางการพัฒนา โดยผ่านทางกระบวนการ
ส่งเสริมชักนำ การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ การริเริ่มในการคิด ร่วมกำหนด
แนวทางในการพัฒนาร่วมแก้ไขและวางแผนปฏิบัติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทรัพยากร
ทางการบริการ ตลอดจนอำนาจในการตัดสินใจในการกำหนดกิจกรรม แนวทางการดำเนินกิจกรรม
ของตนเองให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นภายในชุมชนด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่ม
และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรตลอดจน
ปัจจัยการผลิตในสังคมอันจะนำไปสู่การพ่ึงพาตนเอง 

อรทัย ก๊กผล (2552, หน้า 17-18) กล่าวว่า ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและการเมือง ในอดีตการมีส่วนร่วมของประชาชนมักหมายถึงการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยโดยตรงและประชาธิปไตยที่
ประชาชนปกครองตนเอง ส่งผลให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขอบเขตกว้างขึ้น 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของ
ท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 

จากการให้คำนิยามของการมีส่วนร่วมของนักวิชาการทั้งหมดผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การมี
ส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือ การลงมือปฏิบัติ การเสนอความคิดเห็น และการการดำเนินงาน  
ต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม 
การดำเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรม เกิดการวางแผน 
เกิดการพัฒนา และเกิดการเปลี ่ยนแปลงในทิศทางที ่ต ้องการร่วมกันคิด โดยมีขั ้นตอนและ
กระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนซึ่งใช้ชุมชนเป็นศูนย์การ และเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับอย่างเป็นฉันทามติในการดำเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้น  
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2.1.2  องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 
หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น International Association 
for Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที่สุด แต่เป็น
ระดับที ่สำคัญที ่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที ่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว 
การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น 
การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ เป็นต้น 

3) การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือ
ร่วมเสนอแนะทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่ าข้อมูลความคิดเห็นและ
ความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงาน
เพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 

4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น 
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 

5) การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดย
ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้าน
ที่มอบอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น  (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร, 2549) 

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2545) ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็น 6 ระดับ คือ 
ระดับที่ 1  ร่วมรับรู ้
ระดับที่ 2  ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ระดับที่ 3  ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ 
ระดับที่ 4  ร่วมดำเนินการ 
ระดับที่ 5  ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ระดับที่ 6  ร่วมรับผล 
ระดับที่ 1  ร่วมรับรู้ หมายถึง รัฐได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมแก่

ประชาชน เมื่อรัฐมีความคิดริเริ่มหรือมีนโยบายที่จะให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ แล้วเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้รับรู้โดยการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน หรือให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารของราชการที่มอบให้แก่ประชาชนนั้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้า
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มามีส่วนร่วมด้วย เนื่องจากข้อมูลข่าวสารจะบอกถึงโครงการหรือกิจกรรมที่กาลังจะเกิดขึ้นความ
จำเป็นและ ความสำคัญที่จะต้องให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น รวมถึงการดำเนินการและมาตรการ
ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้เพี่อการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนี้ถือว่าเป็นสิทธิประการหนึ่งของประชาชนในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับที่ 2  ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชาชนได้ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
จากรัฐแล้วประชาชนก็จะร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจำเป็นและความต้องการที่ต้องให้
มี โครงการหรือกิจกรรมนั้นพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อหน่วยงานเจ้าของโครงหรือกิจกรรม 
หรือหน่วยงาน หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจนำไปใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 

ระดับที่ 3  ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ หมายถึง ร่วมพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ 
โครงการหรือกิจกรรม การเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะตั้งโครงการ
ควร จะมีส่วนร่วมพิจารณารับหรือปฏิเสธไม่ให้โครงการตั้งในพื้นที่หากเห็นว่ามาตรการที่จะใช้ในการ
ลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบไม่ชัดเจนและไม่เปิดโอกาส ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบด้วย 

ระดับที่ 4  ร่วมดำเนินการ หมายถึง ร่วมในการลงทุน ร่วมในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หรือ  
ร่วมปฏิบัติงานเอง ในระดับการมีส่วนร่วมนี้อาจจะทำไม่ได้ในทุกประเภทของโครงการ เช่น หากเป็น 
โครงการที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะด้านผู้ชำนาญการหรือเทคโนโลยีชั้นสูงแล้ว บางครั้งเป็น
ความ ยุ่งยากที่จะให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมปฏิบัติงานได้แต่หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมระดับ
ท้องถิ่น เช่น การจัดการป่า ลุ่มน้ำหรือทรัพยากรอื่นที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ ชาวบ้านหรือประชาชน
ในท้องถิ่นก็เข้า ร่วมดำเนินการได้ หรือเป็นการร่วมดำเนินการด้วยการลงทุนถือหุ้นก็ย่อมถือว่ามีการ
ร่วมดำเนินการได ้

ระดับที่ 5  ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การร่วมตรวจสอบและติดตาม 
การดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วได้นำมาตรการลด 
ผลกระทบมาใช้หรือไม่ก็มีการใช้ระบบการติดตามตรวจสอบเพื่อป้องปัญหาเกิดขึ้น หรือไม่การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในระดับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างมาก เพราะประชาชนจะทำหน้าที่คอยเฝ้าระวังและเตือนภัย (Watch Dog) การดำเนินงาน 
โครงการเพื่อป้อง และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนที่จะมีผลร้ายเกิดขึ้น และเมื่อมีการดำเนินการตาม 
โครงการหรือกิจกรรมแล้ว ก็ต้องมีการประเมินผลว่าการดำเนินการนั้น ๆ บรรลุตามเป้าหมายและ 
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด มีการนำมาตรการการป้องแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมมาใช้หรือไม่ และผล
ของการดำเนินการเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เป็นแนวทางใน การพิจารณานาเอามาตรการที่เหมาะสมมา 
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ระดับที่ 6  ร่วมรับผล หมายถึง การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินไปแล้วย่อม 
ได้มาซึ ่งผลประโยชน์และผลกระทบทั ้งที ่เป็นผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบทั้ งต่อ
ประชาชน และต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชาชนหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องรับเอาผลที่เกิดขึ้นมานั้น 

การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 6 ระดับนั้นหากประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยทุก
ระดับแล้วย่อมถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
2.1.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี ซึ่งอคิน 

รพีพัฒน์ (อ้างถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545, หน้า 7-9) ได้สรุปไว้ดังนี้ 
1) ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuasion) 
Maslow (อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 2527, หน้า 7-8) กล่าวว่า การเกลี ้ยกล่อม 

หมายถึง การใช้คำพูดหรือการเขียน เพื่อมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระทำ ซึ่งการ เกลี้ยกล่อมมี
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้ เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมี
ศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อมโดยเฉพาะในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลัก
ทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่าสำดับขั้น ความต้องการ (Hierarchy of Needs) คือ ความต้องการของ
คนจะเป็นไปตามสำดับจาก น้อยไปมาก มีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี ้

(1) ความต้องการทางด้านสร ีระว ิทยา (Physiological Needs) เป ็นความ
ต้องการ ขั ้นพื ้นฐานของมนุษย์ (Survival Needร) ได้แก่ ความต้องการทางต้านอาหาร ยา 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ 

(2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and Security Needs) 
ได้แก่ ความต้องการที่อยู ่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกทำร้ายร่างกาย หรือถูก ขโมย
ทรัพย์สิน หรือความมั่นคงในการทำงานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม 

(3) ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) ไต้แก่ ความต้องการความรัก 
ความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นสว่นหนึ่งของสังคม 

(4) ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (Self-Esteem Needs) ไต้แก่ ความ
ภาคภูมิใจ ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ไต้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ความต้องการ ต้านนี้
เป็นความต้องการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความเความสามารถ และความสำคัญ
ของบุคคล 

(5) ความต้องการความสำเร็จแห่งตน (Self-Actualization Needs) เป็นความ 
ต้องการในระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิด ของตนเองเพื่อ
จะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการ พิเ ศษของบุคคลที่จะ
พยายามผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางที่ดีที่สุด 

2) ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale) 
คนเรามีความต้องการทางกายและใจถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการทำงานจะสูง ตาม

ไปด้วย แต่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ตํ่าไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทาง จิตใจที่แสดงออก
ในรูปพฤติกรรมด่าง ๆ นั่นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เช่น 
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การไม่เอารัดเอาเปรียบ การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
และเมื่อใดก็ตามถ้าคนทำงานมีขวัญดีจะ เกิดสำนึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้ง
ในส่วนที่เป็นขวัญส่วนบุคคล และขวัญของกลุ่ม ดังนั้น จะเป็นไปได้ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมี
ขวัญที่ดีย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน (ยุพาพร รูปงาม, 
2545, หน้า 8) 

3) ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) 
ปัจจัยประการหนึ่งที่นำสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้ เกิดขึ้น 

หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือ เน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ มี
ความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อ ท้องถิ่น  (ยุพาพร รูปงาม, 2545, 
หน้า 8) 

4) ทฤษฎีการสร้างผู้นำ (Leadership) 
การสร้างผู้นำจะช่วยจูงใจให้ประชาชนทำงานควยความเต็มใจเพื่อบรรลุ เป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญของการร่วมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้าประสงค์
โดยทั ่วไปแล้วผู ้นำอาจจะมีทั ้งผู ้นำที ่ดีเรียกวำ ผู ้นำปฎิฐาน (Positive Leader) ผู ้นำพลวัต คือ 
เคลื่อนไหวทำงานอยู่เสมอ (Dynamic Leader) และผู้นำไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์  ที่เรียกว่า 
ผู้นำนิเสธ (Negative Leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้นำ จึงทำให้เกิดการระดมความร่วมมือ
ปฏิบัติงานอย่างมีขวัญกำลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ตังนั้น 
การสร้างผู้นำที่ดี ยอมจะนำไปสู่ การมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีนั่นเอง (ยุพาพร รูปงาม, 
2545, หน้า 8) 

5) ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย 

ระเบียบ แบบแผน เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของ ความร่วมมือยังไม่มีระบบ
ใดดีที่ชุดในเรื่องการใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าทำงานตามความสมัครใจอยางตั้งใจไม่มใีคร
บังคับก็จะทำงานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจำเป็นของรัฐ 
เพราะการใช้ระบบบริหาร เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวัง
ผลประโยชน์ (ยุพาพร รูปงาม, 2545, หน้า 8-9) 

สรุปจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมนั้น
หมายถึงการเกี ่ยวข้องทางด้านจิตใจและ อารมณ์ของบุคคล ในสถานการณ์กลุ่มซึ ่งผลของการ
เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจกระทำการให้ บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กั บทั้งให้เกิดความส่วน
ร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย สำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน คือกระบวนการที่ประชาชน
เข้ามีส่วนร่วม ในการรับทราบถึงข้อมูลหรือข่าวสารจากรัฐ โดบผ่านกระบวนการเริ่มตั้งแต่การแจ้ง
ข่าวสารให้ทราบจากทางรัฐ แล้วจึงเป็นการที่รัฐเข้ามารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนจะนำเข้า
สู่กระบวนการตัดสินใจ แล้วจึงแจ้งผลการตัดสินใจให้กับประชาชนทราบ หรือที่เรียกว่า "ประชา
พิจารณ์" และขั้นตอนสุดท้าย คือการที่ประชาชนมีโอกาสในการตัดสินใจในเรื่องหรือโครงการต่าง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้เกิดข้อยุติโดยฉันทามติ โดยผ่านการลงมติของแต่ละคนว่า "เอาหรือไม่เอา" 
ผ่านกระบวนการประชามติ  ซึ่งจะนำหลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาร่วมด้วย โดย
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แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ประกอบไปด้วย1.การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นขั้นตอนที่รัฐจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม 2.การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่ให้ประช่าชนให้
ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจ 3.การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เสนอแนะแนวทางที่นำไปสู่การตัดสินใจและนำไปสู่การ
พิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของรัฐ 4.ความร่วมมือ เป็นการที่ให้กลุ่มประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการตัดสินใจ และดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการภาค
ประชาชน.ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน เป็นต้น และ 5.การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นตอน
ที่ประชาชนมีบทบาทมากที่สุด ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็น
สาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 

 
2.2  สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย 
 

ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นประมาณ 28.71 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จาก พ.ศ. 2561 ซึ่งมีปริมาณ 27.93 ล้านตัน 
สาเหตุที่ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของจำนวน
ประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่นิยมความ
สะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งสินค้าจากบริการสั่งซื้อสินค้าและบริการสั่งอาหารออนไลน์ ทำ
ให้เกิดขยะพลาสติกถึงมือผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก และการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.18 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 
2561 ที่มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เมื่อพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นรายภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดขยะมูลฝอยมากที่สุด 
21,418 ตันต่อวัน (ร้อยละ 27.23) รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร 13,583 ตันต่อวัน (ร้อยละ 17.27) 
ภาคใต้ 10,730 ตันต่อวัน (ร้อยละ 13.64) ภาคเหนือ 10,229 ตันต่อวัน (ร้อยละ 13.00) ภาค
ตะวันออก 9,321 ตันต่อวัน (ร้อยละ 11.85) ภาคกลาง 7,416 ตันต่อวัน (ร้อยละ 9.43) และภาค
ตะวันตก 5,923 ตันต่อวัน (ร้อยละ 7.53) ตามลำดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 

สำหรับการจัดการขยะมูลฝอย ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัด
อย่างถูกต้อง 9.81 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 34.17 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ลดลงร้อยละ 9.59 
จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 10.85 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง
ประมาณ 6.38 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ลดลงร้อยละ 12.84 
จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 7.32 ล้านตัน ส่วนขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีประมาณ 
12.52 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 43.61 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.28 จาก 
พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 9.76 ล้านตัน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามประเภทของการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องและขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น และปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องมีแนวโน้มลดลง (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 
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ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาครัฐส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ได้แก่ สถานประกอบการ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมลด คัดแยก 
และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด 
นำขยะที่สามารถนำไปแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม โดย
การนำไปขาย บริจาค นำเข้าธนาคารขยะหรือกิจกรรมขยะแลกไข่ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ขยะมูลฝอย
เหล่านี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปใช้ใหม่ ส่วนขยะที่สามารถย่อยสลายได้หรือขยะอินทรีย์ก็นำไป
เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ หากทุกคนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งก็จะส่งผลให้อัตราการ
นำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ช่วยประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน ลดการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจำกัด และลดมลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 
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ภาพที่ 2.1  ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างแต่ละจังหวัด 
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพษิ, 2564ก. 

 
สรุปจากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยประเทศไทยสรุปได้ว่า ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมี

ปริมาณของขยะมูลฝอยเกิดมากขึ้นประมาณ 28.71 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จาก พ.ศ. 2561 ซึ่ง
มีปริมาณ 27.93 ล้านตัน ซึ่งสาเหตุการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยนั้นมาจากหลากหลายปัจจัย ทั้งจาก
การขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าว พฤติกรรมการบริโภค
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ที่นิยมความสะดวกสบาย ขยะจากการส่งสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นเหตุทำให้เกิด
ขยะพลาสติกในมือผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก โดยอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.18 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
เพิ่มจากเดิมปี พ.ศ. 2561 ที่มีอัตรา 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน สำหรับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง 9.81 ล้านตัน ซึ่งลดลง
จากเดิมที่ร้อยละ 9.59 ในปี พ.ศ. 2561 ส่วนขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้องประมาณ 6.38 ล้านตันคิด
เป็นร้อยละ 22.22 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ลดลงร้อยละ 12.84 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 
7.32 ล้านตัน ส่วนขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีประมาณ 12.52 ล้านตัน คิดเป็นร้อย
ละ 43.61 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.28 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณ 9.76 
ล้านตัน จากข้อมูลที่กล่าวไปแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น และเมื่อ
พิจารณาการนำขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องและขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น และปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องมีแนวโน้มลดลง ซึ่งแสดงถึง
ศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยที่เพ่ิมมากขึ้น 
 
2.3  ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีการสื่อสาร 
 
 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theories) ความหมายของแรงจูงใจคำว่า “แรงจูงใจ” 
(Motivation) มาจากคำกริยาในภาษาละตินว่า “Mover” (Kidd, 1973, p. 101) ซึ่งมีความหมาย
ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “to move” อันมีความหมายว่า “เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักชักนำบุคคล
เกิดการกระทำหรือปฏิบัติการ” (To move a person to a course of action) ดังนั้นแรงจูงใจจึง
ได้รับความสนใจมากในทุก ๆ วงการ 

สำหรับโลเวลล์ (Lovell, 1980, p. 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็นกระบวนการที่
ชักนำโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้
บรรลุผลสำเร็จ” 

ไมเคิล คอมแจน (Domjan, 1996, p. 199) อธิบายว่า “การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่ม
พฤติกรรมการกระทำกิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทำพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ” 

แฮนสัน (Hanson, 1996, p. 195) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “สภาพภายในที่กระตุ้นให้
มีการกระทำ หรือการเคลื่อนที่ โดยมีช่องทางและพฤติกรรมที่นำไปสู่เป้าหมาย” 

ชาญศิลป วาสบุญมา (2546, หน้า 26) กล่าววา่ แรงจูงใจในการทำงาน หมายถึง พลังจากทั้ง
จากภายในและภายนอกซึ่งช่วยกระตุ้นพฤติกรรมให้บุคคลทาในสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วย
ความเต็มใจและเป็นตามกระบวนการจูงใจของแต่ละบุคคล 

ศุภลกัษณ ์ตรีสุวรรณ (2548, หน้า 14) กล่าววา่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึงแรงผลก
ดันทั้งจากภายนอกและภายในซึ่งช่วยกระตุ้นทิศทางหรือแนวทางของพฤติกรรมให้บุคคลกระทาสิ่ง
ต่าง ๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมายดว้ยความเตม็ใจและเป็นไปตามแรงจูงใจของบุคคล  
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ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (1959, pp. 113-115) ศาสตราจารย์หัวหน้าภาควิชา
จิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยเวสเทอร์นรีเสิร์ฟ (Western Reserve University) ได้วิจัยเกี ่ยวกับ
แรงจูงใจในการทำงานของมนุษย์ และได้พบซึ ่งบทสรุปออกมาเป็นแนวคิดตามทฤษฎีสอง
องค์ประกอบ (Two-factor Theory) เป็น 2 ด้าน ดังนี ้

1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) หรือองค์ประกอบด้านกระตุ้น เป็นปัจจัยที่
สร้างแรงจูงใจในทางบวก ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ทำงานเกิดความพอใจในการทำงาน มีลักษณะสัมพันธ์กับ
เรื่องงานโดยตรง ปัจจัยด้านนี้ ได้แก่ 

(1) ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Achievement) หมายถึง การที ่บุคคล
สามารถทำงานได้เสร็จสิ้นและประสบความสำเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

(2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับความ
ยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน กลุ่มเพื่อนและบุคคลอื่นโดยทั่วไป ซึ่งการยอมรับนับ
ถือนี้บางครั้งอาจจะแสดงออกในรูปของการยกย่องชมเชย 

(3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work Itself) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อ
ลักษณะงานว่า งานนั้นเป็นงานที่จำเจ น่าเบื่อหน่าย ท้าทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ หรือเป็นงานที่ยากหรือง่าย 

(4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจาก
การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอำนาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ 

(5) ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน (Advancement) หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงในสถานะหรือตำแหน่งของบุคคลในองค์การ แต่ในกรณีที่บุคคลย้ายตำแหน่งจากแผนก
หนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งขององค์การโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ถือเป็นเพียงการเพิ่มโอกาสให้มี
ความรับผิดชอบมากขึ้น เรียกได้ว่า เป็นการเพิ่มความรับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ความก้าวหน้าในตำแหน่ง
การงานอย่างแท้จริง 

2)  ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) หรือองค์ประกอบด้านอนามัย เป็นปัจจัยที่
ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการทำงาน ซึ ่งมีลักษณะเกี ่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม หรือ 
ส่วนประกอบของงาน ปัจจัยด้านนี้ ได้แก่ 

(1) นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) 
หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององค์การ การให้อำนาจแก่บุคคลในการให้เข้าดำเนินงาน
ได้สำเร็จรวมทั้งการติดต่อสื่อสารในองค์การ เช่น การที่บุคคลจะต้องทราบว่าเขาทำงานให้ใครนั่นคือ
นโยบายขององค์การจะต้องแน่ชัด เพื่อให้บุคคลดำเนินงานได้ถูกต้อง 

(2) ความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ( Interpersonal Relation 
Peers)หมายถึง การพบปะสนทนา ความเป็นมิตร การเรียนรู้งานในกลุ่ม และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ในกลุ่ม 

(3) ความมั ่นคงในการปฏิบัติงาน (Job Security) หมายถึง ความรู ้สึกของ
บุคคลที่มีต่อความมั่นคงในงาน ความมั่นคงขององค์การ 
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(4) สภาพแวดล ้อมในการปฏ ิบ ัต ิ งาน (Working Condition)  หมายถึง 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น แสง เสียง อากาศ เครื่องมือ 
อุปกรณ์และอื่น ๆ รวมทั้งปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

(5) รายได้และสวัสดิการ (Salary) หมายถึงค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะเงินช่วยเหลือ
บุตรค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนเงินสวัสดิการประเภทต่าง ๆ 

เฮอร์ซเบอร์กให้ความเห็นว่า ผู้บริหารส่วนมากมักให้ความสำคัญด้านปัจจัยค้ำจุน เช่น  เมื่อ
เกิดปัญหาว่าผู้ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพในการทำงานมักแก้ไขโดยการปรับปรุงสภาพในการทำงาน
หรือปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น การปฏิบัติดังนี้เป็นการแก้ไขไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการปฏิวัติ  แต่มิได้
เป็นการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานให้ดีขึ้น ผู้บริหารควรเน้นถึงปัจจัยกระตุ้นที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การทำงาน เช่น มอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น หรือส่งเสริมความก้าวหน้าของคนงานจะ
เป็นการกระตุ้นคนงานได้ดีกว่าที่จะให้ทำงานในตำแหน่งเดิม แต่เพิ่มเ งินเดือนให้ แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้บริหารต้องพยายามรักษาปัจจัยค้ำจุนให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ทำงานเกิดความไม่
พอใจในการทำงาน (ศิรโิสภาคย ์บูรพาเดชะ, 2528, หน้า 69) 

 
2.3.1  องค์ประกอบของแรงจูงใจ 
จากความหมายของแรงจูงใจที่กล่าวมาแรงจูงใจยังมีองค์ประกอบที่ส่งผลให้เกิดเป็นแรงจูงใจ

จันทร์ ชุ่มเมืองปัก (2546, หน้า 35) แบ่งองค์ประกอบเปน็ 2 ประการคือ 
1) ธรรมชาติของแต่ละบุคคลเพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ( Individual 

Differences) มีความแตกต่างกนในสิ่งที่เป็นธรรมชาติเช่น กรรมพันธุ์ นิสัย อารมณ์ ความต้องการ 
ผิวพรรณ สีของนัยน์ตา เป็นต้น แต่ธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของแรงจงูใจคือ 

1.1) แรงขับ (Drive) เป็นความตึงเครียดทางร่างกาย ที่ทำให้เกิดกิจกรรมที่จะ
บรรเทาหรือลดความตึงเครียดนั้น ๆ เช่น ความหิวความกระหายความรู้สึกทางเพศความต้ องการที่
เป็นความประสงค์อย่างรุ่นแรงจนกลายเป็นราคะ (Desire) เป็นต้น แรงขับเหล่านีจ้ะตอ้งก่อพฤติกรรม 
อย่างใดอย่างหนึ่งให้แรงขับบหายไปซึ่งแรงขบัเหล่านี้มี 2 ประเภทด้วยกัน 

1.1.1)  แรงขับภายในร่างกาย (Primary Drive) หรือว่าแรงขับปฐมภูมิ 
ไดแ้ก่ แรงขับที่เกิดอยูภ่ายในร่างกาย การเกิดแรงขับขึ้นในร่างกายแปลวา่ร่างกายขาดสภาวะสมดุลจน
ทาให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ เช่น หิวกระหาย ความรู้สึกทางเพศ หรือง่วงเหงาแรงจูงใจภายในร่างกายน้ี
แต่ละคนจะมีไม่เท่ากัน 

1.1.2)  แรงขบภายนอกร่างกาย (Secondary Drive) หรือวา่แรงขับทุติยภูมิ 
คือมาจากภายนอกร่างกายได้แก่พวกแรงขับที่เกิดจากความต้องการด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และ
สังคม ตัวอย่าง อยากเป็นสมาชิกวุฒิสภา อยากเป็นกรรมการตุลาการอยากเป็นกรรมการเลือกตั้ ง
ความต้องการเหล่านี้ล้วนมาจากภายนอกร่างกาย ทั้งสิ ้นและแต่ละบุคคลจะมีความสนใจความ
ต้องการและแรงกระตุ้นทีม่ากน้อยต่างกันและเช่นกนัแรขับระเภทนี้มีดั้งทางบวกและทางลบ 

1.2)  ความวิตกกังวล (Anxiety) ความวิตกกังวลเป็นธรรมชาตอยางหนึ่งของ
มนุษย์เป็นเจตคติด้านอารมณ์และเป็นความรู้สึกของบุคคลที่วาดภาพไปถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงที่
เรียกว่าSentiment Concetning the Future พอเกิดความวิตกกังวลก็จะเกิดความกลัวต่าง ๆ 
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 2)  สถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละสิ่งแวดล้อม เป็นองคประกอบที่ 2 ของแรงจูงใจ 
เนื่องจากองค์ประกอบที่ 2 เป็นเรื่องของสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละสิ่งแวดล้อม เช่น บ้านที่ตั้งอยู่ริม
ถนนใหญ่ มีคนขวักไขว่ รถแล่นเสียงดัง นักศึกษาที่อยู่ในสภาพแวดล้อมน้ีก็คงจะไม่เกิดแรงจูงใจมาก
พอทีจ่ะอ่านหรือท่องหนังสือไดดนาน ๆ เป็นต้น 

 
2.3.2  ประโยชน์ของแรงจูงใจ 
สุพัตรา สุภาพ (2541, หน้า 125-126 อ้างถึงใน ชาญเดช วีรกุล, 2552, หน้า 6) กล่าวถึง 

ประโยชน์ของแรงจูงใจไว้หลายประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
1) เสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แต่ละบุคคลในองค์การ เป็นการสร้างพลัง

ร่วมกันของกลุ่ม 
2) ส่งเสริมและเสริมสร้างสามัคคีธรรมในหมู่คณะ เป้นการสร้างพลังด้วยความ

สามัคคี 
3) สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ 
4) ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความจงรักภัคดีต่อองค์การ 
5) ช่วยทำให้การควบคุมดำเนินไปด้วยความราบรื่น อยู่ในกรอบแห่งระเบียบวิจัย 

และมีศิลธรรมอันดีงาม ลดอุบัติเหตุและอันตรายในการปฏิบัติงาน 
6) เกื้อกูลและจูงใจให้สมาชิกขององค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่าง ๆ 

เป็นการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ผู้ปฏิบัติและองค์การ 
7) ทำใหเกิดศรัทธาและความเชื ่อมั ่นในองค์การที ่ตนปฏิบัติงานอยู ่ ทำให้เกิด

ความสุขกาย สุขใจ ในการทำงาน 
8) แรงจูงใจก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
2.3.3  ทฤษฎีการสื่อสาร 
ทฤษฎีการสื่อสาร คือ การอธิบายการสื่อสารในด้านความหมาย กระบวนการองค์ประกอบ 

วิธีการ บทบาทหน้าที่ ผล อิทธิพล การใช้ การควบคุม แนวคิดของศาสตร์ต่าง ๆ แนวโน้มอนาคต และ
ปรากฏการณ์เกี่ยวกับการสื่อสาร แต่การอธิบายต้องมีการอ้างอิงอย่างมีเหตุผลที่ได้จากหลักฐาน 
เอกสาร หรือปากคำของมนุษย ์

1) ฮาโรลด์ ลาสแวลล์ (Lasswell, 1948) ทำการวิจัยเรื่องการสื่อสารมวลชนไว้ในปี 
พ.ศ. 2491 และได้คิดสูตรการสื่อสารและกระบวนการสื่อสารที่สอดคล้องกัน โดยในการสื่อสารนั้น
จะต้องตอบคำถามต่อไปนี้ใหไ้ด้้คือ 

 
ใคร     พูดอะไร       โดยวิธีการและช่องทางใด       ไปยังใคร       ด้วยผลอะไร 

 
• ใคร (Who) เป็นผู้ส่งหรือทำการสื่อสาร เช่น ในการอ่านข่าว ผู้ อ่านข่าวเป็นผู้ส่ง

ข่าวสารไปยังผู้ฟังทางบ้าน 
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• พูดอะไร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร (Says what, with what purpose) เป็นสิ ่งที่
เกี่ยวกับเนื้อหาข่าวสารที่ส่งไป ผู้ส่งจะส่งเนื้อหาอะไรโดยจะเป็นข่าวสารธรรมดา เพื่อให้ผู้รับทราบ
ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละวัน 

• โดยใช้วิธีการและช่องทางใด (By what means, in what channel) ผู้ส่งทำการส่ง
ข่าวสารโดยการพูด การแสดงกริยาท่าทาง ใช้ภาพ หรืออาจจะใช้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เช่น ไมโครโฟน 
หรือเครื่องเล่นวซีีดี เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารให้ผู้รบัได้โดยสะดวก 

• ส ่งไปยังใคร ในสถานการณ์อะไร (To whom, in what situation) ผู้ส ่งจะส่ง
ข่าวสารไปยังผู้รบั เป็นใครบ้าง เนื่องในโอกาสอะไร เช่น การอ่านข่าวเพื่อให้ผู้ฟังทางบ้านทราบ 

ถึงเหตุการณ์ประจำวันผู้ส่งย่อมต้องทราบว่าผู้รับเป็นกลุ่มใด เพื่อสามารถเลือกสรร
เนื้อหาและวิธิีการส่งใหเ้หมาะสมกับผูร้ับ 

• ได้ผลอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต (With what effect, immediate and long 
term) 

การส่งข่าวสารนั้น เพื่อให้ผู้รับฟังผ่านไปหรือจดจำด้วย ซึ่งต้องอาศัยเทคนิควิธีการที่
แตกต่างกนั 

2)  ทฤษฏี SMCR ของเบอร์โล (Berlo) 
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แบบจำลอง SMCR ของเดวิด เค. เบอร์โล (David K.Berlo) ได้พัฒนาทฤษฎีที่ผู้ส่งจะส่งสารอย่างไร 
และผู้รับจะรับ แปลความหมาย และมีการโตต้อบกับ สารนั้น อย่างไร ทฤษฎี SMCR ประกอบด้วย 

(1) ผู ้ส ่ง (Source) ต้องเป็นผู ้ที ่ม ีทักษะความชำนาญในการสื ่อสาร โดยมี
ความสามารถเข้ารหัส(encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับ เพื่อผลของการสื่อสารมีความรู้
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่งเป็นอย่างดี และควรมีความสามารถปรับระดับข้อมูลนั้นให้เหมาะสม
และง่ายต่อระดับความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนนธรรมที่สอดคลอ้งกับผูร้ับด้วย 

(2) ข้อมูลข่าวสาร (Message) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหา สัญลักษณ์และ
วิธิีการส่งข่าวสาร 

(3) ช่องทางในการส่ง (Channel) เป็นการส่งข่าวสารให้ผู ้รับได้รับข่าวสาร 
ข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดูการสัมผัส การลิ้ม
รส หรือการได้กลิ่น 

(4) ผู ้ร ับ (Receiver) ต้องเป็นผู ้ม ีทักษะความชำนาญในการสื ่อสาร โดยมี
ความสามารถถอดรหัสสาร(decode) เป็นผู้ที่มีทัศนคติระดับความรู้และพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม
เช่นเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกับผู้ส่ง จึงจะทำให้การสื่อความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล 
 
2.4  นโยบายด้านการจัดการขยะประเทศไทย 
 
 โรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 สำหรับนโยบายหลักของประเทศไทยใน
การจัดการขยะพลาสติก “(ร่าง) โรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573” ของกรม
ควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ โดยโรดแมปประกอบด้วย 2 เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 การลดและเลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งแบ่งออกเป็นสองช่วง คือ ระยะที่หนึ่งจะลดและเลิกใช้พลาสติก 3 ชนิด ได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวด
น้ำด่ืม (Cap Seal) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสารอ็อกโซ่ (Oxo) และไมโครบีด (Microbead) ภายในปี 
2562 ส่วนระยะที่สองจะลดและเลิกใช้พลาสติกอีก 4 ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนา
น้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบางใช้ครั้งเดียว และหลอดพลาสติก 
(ยกเว้นการใช้กรณีมีความจำเป็นสำหรับเด็ก คนชรา และผู้ป่วย) ภายในปี 2565 เป้าหมายที่ 2 การ
นำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570 โดยจะมีการศึกษาและกำหนด
เป้าหมายของพลาสติกในส่วนที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์ และส่วนที่ของเสียจะถูกนำไปกำจัดให้ถูกวิธี
ซึ ่งทั ้ง 2 เป้าหมายมีแผนปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 3 มาตรการ คือ 1) มาตรการลดการเลิกขยะ
พลาสติก ณ แหล่งกำเนิด โดยจะมีการสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) 
มาตรการลด เลิกใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค โดยขับเคลื่อนการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียว และ 3) มาตรการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค โดยจะมีการส่งเสริมและสนับสนุน
การนำขยะพลาสติกเข้าสู ่การนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์นอกจากนี้ ยังมีการจัดการและการ
ขับเคลื่อนผ่าน 4 กลไก คือ 1) การสร้างความรู้และความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการดำเนินการการ 2) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 3) การใช้เครื่องมือและ
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กลไกที ่เหมาะสม เช่น การปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมทุกภาคส่วน และการเร่งออกกฎหมาย และ  
4) การจัดทำฐานข้อมูลขยะพลาสติกของประเทศ 

สำหรับการดำเนินนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมนั ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีข้อตกลงที่จะร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านค้าสะดวกซื้อ 43 แห่ง หยุด
จ่ายถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเร็ว
กว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2 ปี ส่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตรียมออกนโยบาย
ห้ามใช้ไมโครบีด ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว (Rinse-off Products) ซึ่งคาดว่าจะบังคับใช้ตั้งแต่ 
1 มกราคม 2563 เชน่เดียวกัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2  โรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573  
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2561.  
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“อรรถพล เจริญชันษา” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวในงานเสวนา เรื่อง 'ขยะพลาสติก' : 
การจัดการและโอกาส Post COVID-19” ว่า ช่วงก่อนโควิด-19 จะเห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์ในการ
ลดใช้พลาสติกและผลค่อนข้างดี ประชาชนให้ความสนใจ แต่พอโควิด-19 มา ขยะพลาสติกกลับมา
รุนแรงกว่าเดิม ทำให้เป้าหมายในปี 2565 กลายเป็นความท้าทาย เพราะในแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดการขยะพลาสติกระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่ง ครม.เห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.พ.64 เป้าหมาย
ที่ 1 คือ ลด และเลิกใช้ พลาสติก 4 ชนิด ได้แก่ กล่องโฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง<36 
ไมครอน แก้วพลาสติกแบบบาง <100 ไมครอน และหลอดพลาสติก และเป้าหมายที่ 2 คือ นำขยะ
พลาสติก 7 ชนิด กลับมาใช้ใหม่ 50% ในปี 2565 ได้แก่ ถุงพลาสติก ช้อนส้อมมีดพลาสติก ขวด
พลาสติก บรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก ถาดกล่องอาหาร ฝาขวด และแก้วพลาสติกแบบหนา จึงต้อง
พูดคุยว่าจะทำได้ตามโรดแมปหรือไม่ เพราะ ปี 2565 ใกล้เข้ามา “หลังจากสถานการณ์โควิดเชื่อว่า
เศรษฐกิจคงจะกลับมาเหมือนเดิม และสิ่งที่ตามมาคือ “ขยะ” วัฒนธรรมของเราเปลี่ยน เรื่องของการ
เดินทาง การทำงานที่บ้าน การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมากมาย คงจะรณรงค์ให้เลิกพลาสติกอย่าง
เดียวไม่ได้ แต่ต้องทิ้งให้ถูกทางและถูกนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และมีวิธีกำจัดที่ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษ” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าว (กรมควบคุมมลพิษ, 2564ง) สำหรับอีกหนึ่งเป้าหมาย คือ 
การห้ามนำเข้าเศษพลาสติก 100% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป โดยมีการกำหนดการ
นำเข้าเศษพลาสติกในปี 2564 ปริมาณ 2.5 แสนตันต่อปี หรือประมาณ 50% ของกำลังการผลิต
ทั้งหมดของโรงงานในฐานปี 2563 ร่วมกับการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศ ถัดมาในปี 2565 ตั้ง
เป้าลดนำเข้าลงอีก 20% เหลือ 2 แสนตันต่อปี ปี 2566 ลดลง 40% เหลือ 1.5 แสนตันต่อปีปี 2567 
ลดลง 60% เหลือ 1 แสนตันต่อปี ปี 2568 ลดลง 80% เหลือ 5 หมื่นตันต่อปี และปี 2569 ลดลง 
100% และใช้ในประเทศ 100% อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้าเศษ
พลาสติกราว 5 แสนตันต่อปี และตอนนี้ยังนำเข้าเศษพลาสติกอยู่ ขณะนี้มีโรงงานนำเข้าเศษพลาสติก
ราว 46 โรงงาน ซึ่งต้องมีการพูดคุยกับผู้ประกอบการว่าจะทำอย่างไรให้ขยะในประเทศ กลายเป็นเศษ
พลาสติกที่สามารถนำไปใช้ได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2564ง)  
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ภาพที่ 2.3 การจัดการขยะพลาสติกของไทย (กรมควบคุมมลพิษ,2564) 
 

ภาพที่ 2.3  การจัดการขยะพลาสติกของไทย 
 

2.4.1  นโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 “ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาบนพื้นฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะมูลฝอย ที่จะควบคุมอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในเขตเมืองไม่เกิน 1 กิโลกรัม/คน/วัน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดนโยบายในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.2550-2554 ด้านการจัดการมลพิษ เพื่อผลักดันให้นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระ
แห่งชาติที ่มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่เน้นการป้องกันมลพิษ  ณ แหล่งกำเนินมลพิษ 
ส่งเสริมการดำเนินการตามหลัก 3Rs ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำ
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยจากแหล่งกำเนิน และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยได้กำหนดเป้ าหมายให้มีการนำ
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูก
ลักษณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นภายในปี 2554 ทั่วประเทศ 
 สำหรับแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถทำได้โดย
การสร้างตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยภาครัฐเป็นผู้นำรวมทั้งการกำหนด
เกณฑ์มาตรฐาน กลไกตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและกลไกของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้เกิด



23 
 

 

การลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจชุมชน และธุรกิจเอกชนจากขยะรี
ไซเคิล พัฒนาระบบรวบรวมคัดแยกและโครงสร้างพื ้นฐาน การออกกฎหมายให้ผู ้ประกอบการ
รับผิดชอบต่อซากบรรจุภัณฑ์หรือซากผลิตภัณฑ์ของตนเอง การพิจารณานำมาตรการภาษีบรรจภุัณฑ์
และการเรียกคืนซากมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ความสำคัญต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในรูปแบบการรวมกลุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวมกลุ่งพื้นที่รองรับการจัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอย (Clustering)  
 ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติเพื ่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยร่วมกับคณะกรรมการจัดทำและประเมินผล แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การและการดำหนดกิจกรรมการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงควรให้ชุมชน บ้านเรือน และสถานประกอบการ เช่น ร้านอาหาร ตลาด โรงแรม ห้อง
สรรพสินค้า รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ เช่นโรงเรียน สถานที่ราชการ อาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด
ขยะมูลฝอย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการดั งกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด เพื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมด้านการ
ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยอย่างเป้นระบบและมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 อันจะเป้นผลให้มีการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2564ก) 
 

2.4.2  หลักการการจัดการขยะมูลฝอย 
1) ห้ามเทกองแบบกลางแจ้ง (No More Open Dump) 
2) จัดการกับบ่อขยะมูลฝอยเดิมที่ไม่ถูกต้อง 
3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
4) มีแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศในภาพรวมของจังหวัด 
5) คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง(ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะ

อันตราย) 
6) สร้างรูปแบบใหม่ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (โดยกําจัดแบบศูนย์รวม และ

เน้นการแปรรูปสู่พลังงาน) 
7) สร้างระบบจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
8) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุน หรือร่วมลงทุนดําเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย 
9) สร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการอย่างยั่งยืน 
10) มุ่งสู่การจัดการอย่างยั่งยืน 
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2.4.3  มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
เพื ่อให้การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีประสิทธิภาพ และเกิด

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการจึงครอบคลุมการจัดการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ประกอบด้วย 1) 
มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิด 2) มาตรการเพิ่มศักยภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย โดยมีแนวทางในแต่ละมาตรการ ดังนี ้

1) มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิด สนับสนุน
และขยายผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการรวมทั้งสถาน
บริการต่าง ๆ ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายสนับสนุนการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดกลไกการ
คัดแยกและนำขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายกลับมมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุดส่งเสริมการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถนำกลับมากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ลดของเสียในขั้นตอนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้
งานนานขึ ้น สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั ้ง เพื ่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั ่งยืน 
(Sustainable consumption and production)  

2) มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอปท. และ
จังหวัดดำเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่
รับผิดชอบของตนเอง จัดให้มีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน
อย่างเหมาะสม จัดให้มีสถานที ่รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายชุมชน สถานที ่กำจัดกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เพียงพอ โดยสนับสนุนภาคเอกชนลงทุน
หรือร่วมลงทุนดำเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งเข้มงวดการบังคับ
ใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ  

3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยสร้าง
จิตสำนึกให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน สถานศึกษาสถานประกอบการรวมทั้งสถาน
บริการต่าง ๆ การคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย พัฒนาองค์
ความรู้รูปแบบเทคโนโลยีการบำบัด/กำจัดขยะมูลฝอยของเสียอันตรายรวมถึงวัสดุทดแทนวัสดุที่ใช้
เป็นบรรจุภัณฑ์และกำจัดยาก พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทั้งใน
และนอกระบบโรงเรียน พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และกลไก
ทางสังคม รวมทั้งสร้างตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ร่วมกัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2564ก)  
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ภาพที่ 2.4  รูปแบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม สำหรับกลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก 
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพษิ, 2564ก. 

 
ข้อมูลภาพรวมการจัดการ 'ขยะพลาสติก' ของประเทศไทย จาก กรมควบคุมมลพิษ พบว่า 

ปัจจุบันประเทศไทยมี “ขยะพลาสติก” 2 ล้านตันต่อปีตั้งแต่ในช่วงก่อน 'โควิด-19' หลังจากมี'โควิด-
19' พบว่า แม้นักท่องเที่ยวหายไปมาก แต่ขยะพลาสติกไม่ได้ลดลง ช่วง 'โควิด-19' ระลอกใหม่ 1 
เมษายน 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อน 'โควิด-19' จะพบว่า ในสถานการณ์ปกติ มกราคม – 
ธันวาคม 2562 คนไทยสร้าง 'ขยะพลาสติก'เฉลี่ย 96 กรัม/คน/วันถัดมาในช่วง 'โควิด-19' เดือน
มกราคม – ธันวาคม 2563 'ขยะพลาสติก' เพิ่มขึ้นกว่า 40% เฉลี่ย 134 กรัม/คน/วัน และล่าสุด ใน
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การระบาดระลอกใหม่ ตัวเลขเดือนเมษายน 2564 'ขยะพลาสติก'เพิ่มขึ้น 45% หรือเฉลี่ย 139 กรัม/
คน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2564ค) 

สรุปนโยบายนโยบายด้านการจัดการขยะประเทศไทย สำหรับประเทศไทยนโยบายหลักใน
การจัดการขยะพลาสติก คือ "โรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573" ของกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยประกอบไปด้วย 2 เป้าหมาย 1) การลดและ
เลิกใช้พลาสติก 2) การนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570 สำหรับ
นโยบายในการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมนั ้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ทำข้อตกลงร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านสะดวกซื้อ ในการหยุดจ่าย
ถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา ในด้านน
โบายการจัดการขยะมูลฝอยนั้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ในหัวข้อ ยุทธ์
ศาสตร์การพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน" มี
เป้าหมายที่จะควบคุมอัตราการผลิตขยะมูลฝอยในเขตเมืองให้ไม่เกิน 1กิโลกัรม/คน/วันโดยการ
ส่งเสริมการดำเนินการตามหลัก 3Rs ซึ่งมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้นำและให้ประชานชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอยและการนำขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติเพื่อจัดการ
คุณภาพสิ ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยร่วมกับคณะกรรมการจัดทำและประเมินผล โดยให้
ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการจัดทำแผนขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
10 ต่อไป และมาตรการการตัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดจึงครอบคลุมการจัดการ
ตั ้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทางโดยมีแนวทางในแต่ละมาตรการหลากหลายมาตราการ เช่น 
มาตราการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียที่แหล่งกำเนิด,มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายโดยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนต้ังแต่ระดับเยาวชน เป็นต้น 

 
2.5  การจัดการขยะพลาสติกต้นทางและปลายทาง 
 
 การจัดการขยะที่ต้นทางเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะโดยคำนึกถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการจัดการปัญหาขยะเพื่อนำไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืนตามหลัก 3Rs คือ การลดการใช้หรือ
ใช้น้อย (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การลดการใช้หรือใช้น้อย 
(Reduce) คือการลดปริมาณการใช้ลง ใช้เท่าที่จำเป็น หลักเลี่ยง การใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อลดปริมาณ
ขยะพลาสติกและโฟมที่กำจัดยาก ลดการสูญเปล่าและลดปริมาณขยะมูลฝอยให้มากที่สุด การใช้ซ้ำ 
(Reuse) คือการนำบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้อีก โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือแปร
สภาพ การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) คือ การคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิล เช่น กระดาษ 
แก้ว พลาสติก โลหะ/อลูมิเนียม เพื่อนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือ เพื่อผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ขยะพลาสติกแบบรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น 
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ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ กระป๋องเครื ่องดื ่ม อลูมิเนียม เศษพลาสติก เศษโลหะ กล่อง
เครื่องดื่มแบบยูเอสที เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 
 

2.5.1  แนวทางการจัดการขยะพลาสติกจากต้นทาง 
ในปัจจุบันยังพบว่าเริ่มมีเทศบาลบางแห่งในประเทศไทยมีการคัดแยก ณ แหล่งกำเนิดและ

แยกประเภทฅเก็บขน โดยการจัดถังแยกประเภทเพื่อให้ประชาชนแยกประเภทขยะทิ้ง โดยแยก
ออกเป็นขยะรีไซเคิล ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ และขยะอันตรายก็ตาม แต่การจัดเก็บยังไม่ครอบคลุมทั้ง
พื้นที่ ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และส่วนจัดเก็บสัปดาห์ละครั้ง ทำให้ขยะเน่าเสียและ
มีกลิ่นรุนแรง จึงทำให้กระบวนการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางไม่เกิดขึ้นมีการรีไซเคิลวัสดุที่มีราคาตั้งแต่
ต้นทางโดยเจ้าของบ้าน และกลางทางโดยกลุ่มคนอาชีพซาเล้งเก็บขยะและพนักงานเก็บขนขยะ ทำให้
ส่วนหนึ่งของวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ถูกเก็บออกไป ขยะที่เหลือในขั้นสุดท้ายในรถเก็บขนขยะจึง
ประกอบด้วยขยะอินทรีย์มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนักแต่เดิมการกำจัดขยะในประเทศไทยใช้
วิธีการเทกองแล้วกลบหรือเผา ซึ่งเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง ต่อมารัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณสำหรับเทศบาลหลายแห่งในการกำจัดขยะมูลฝอยตามเกณฑ์มาตรฐานและตาม
แนวทางการจัดการมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
หลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เมื่อเทศบาลใดมีสถานที่กำจัดขยะแล้วเทศบาลข้างเคียงที่
ไม่มีที่กำจัดจะนำขยะมาร่วมฝังกลบด้วยทำให้ปริมาณขยะที่เข้าฝั งกลบสูงกว่าที่ออกแบบไว้จึงทำให้
หลุมฝังกลบเต็มเร็วกว่าที่กำหนด อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างนั้นให้แต่เพียงหลุมฝังกลบชั้น
แรก เมื่อต้องก่อสร้างคันดินเพื่อทำการฝังกลบในชั้นถัดขึ้นไป (หรือต้องฝังกลบในเฟสที่สอง) เทศบาล
จะต้องหางบประมาณก่อสร้างเอง และด้วยการจัดเก็บค่ากำจัดขยะสูงสุดเพียง 40 บาทต่อเดือนต่อ
ครัวเรือน จึงทำให้เทศบาลส่วนใหญ่ไม่มีงบประมาณเพียงพอ และรัฐบาลไม่มีนโยบายให้งบประมาณ
สนับสนุนต่อเนื่องสำหรับโครงการที่ได้จัดสรรไปแล้ว ซึ่งแนวทางการจัดการขยะพลาสติกจากต้นทางมี
หลากหลายวิธี เช่น  

1)  กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล หลักการของธนาคารขยะรีไซเคิล คือให้สมาชิกของ
ธนาคารขยะรีไซเคิลนำขยะรีไซเคิลมาฝากที่ธนาคารโดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคาร ทำการคัดแยกและชั่ง
น้ำหนักขยะและคำนวนเป็นเงิน แล้วบันทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที่ประสานกับร้านรับซื้อของเก่า 
เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคารับฝากขยะ 

2)  กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล เป็นกิจกรรมที่เน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน และ
สถาบันทางศษสนาในชุมชน เนื่องจากวิถีชีวติของคนไทยผูกพันธ์กับพิธีกรรมทางศาสนา การจัด
กิจกรรมนี้จะเป็นการชักชวนให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะรีไซเคิล การดำเนินงานมีรูปแบบ
เดียวกันกับการทอดผ้าป่าทั่วไป เพียงแค่ประชาชนจะรวบรสมกันที่วัดแล้วประสานร้านรับซื้อของเก่า
เข้ามารับซื้อคำนวนมูลค่าเป็นเงิน เพื่อถวายให้วัดต่อไป 

3)  กิจกรรมกองทุนขยะรีไซเคิล หลายชุมชนมีการจัดตั้งกองทุนขึ้น จากการบริจาค
ขยะรีไซเคิลจากคนในชุมชน นำไปขายเป็นเงินเข้ากองทุน โดยจะบริจาคเดือนละ 1 ครั้ง แกนนำ
ชุมชนจะประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลและให้วางไว้หน้าบ้านตาม
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เวลาที่กำหนด และคณะกรรมการจะขับรถวนไปเก็บรวบรวมและนำไปขาย กองทุนที่ได้จะนำเงินไปใช้
ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ภายในชุมชนหรือกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 

4)  กิจกรรมร้าน 0 บาท เป็นกิจกรรมที่ให้ร้านขายของชำในชุมชน ใช้ขยะรีไซเคิล
แลกสินค้าภายในร้านได้ โดยกำหนดประเภทขยะที่รับและกำหนดราคาขยะ เมื่อตีราคาขยะรีไซเคิล
เป็นเงินแล้วก็แลกรับสินค้าภยในร้านไปได้ หรือลดราคาสินค้าที่ซื้ อลงตามจำนวนเงินทีได้จากขยะรี
ไซเคิล 

5)  กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล เป็นกิจกรรมที่ดำเนินภายในชุมชนโดยกำเนินการ
เดือนละ 1 ครั้ง ให้ร้านรับซื้อของเก่ามาตั้งร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนเพื่อให้ประชาชนนำขยะรี
ไซเคิลมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าได้สะดวกขึ้น อาจะใช้พื้นที่ว่างของชุมชนหรือลานวัดเป็นจุดนัด
พบรับซื้ออาจจะประสานงานให้รับซื้อขยะรีไซเคิลมากกว่า 1 ร้านก็ได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา
ที่รับซื้อจากประชาชน ทำให้ประชาชนที่นำขยะรีไซเคิลมาขายมีรายได้เพิ่มและเป็นแรงจูงใจในการนำ
ขยะรีไซเคิลมาขายในครั้งต่อไป 

6)  ขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ เป็นกิจกรรมที่ใช้หลักการเปรียบเทียบมูลค่าของขยะรี
ไซเคิลกับราคาของสิ่งที่ใช้ในการแลก ซึ่งอาจจะเป็นไข่ไก่ สบู่ น้ำปลา น้ำตาล เป้นต้น โดยกำหนด
สิ่งของที่ใช้แลกและราคาของขยะรีไซเคิลที่รับแลก จากนั้นประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในชุมชน
ทราบ แล้วกำหนดวันรับแลกสิ่งของ เมื่อเสร้จสิ้นกิจกรรมก็เรียกร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อขยะรี
ไซเคิลไป 

7)  กิจกรรมเก็บขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจาก
ธนาคารขยะรีไซเคิล แต่มีรูปแบบสวัสดิการเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อมี
ผู้เสียชีวิตในครัวเรือนจะได้รับเงินช่วยเหลือ รวมทั้งมีสวัสดิการด้านอื่น ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลเมื่อ
นอนโรงพยาบาล ค่าบุตรแรกเกิด และเงินกู้ดอกเบ้ียขยะ เป็นต้น 

8)  กิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อการกุศล เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล โดยอาศัย
การรับบริจาคขยะรีไซเคิลมาแปลงเป็นเงินทุนในการช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสในด้านต่าง ๆ เช่น เป็น
ทุนการศึกษา ซื้อข้าวสารเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ เยี่ยมไข้ผู้ป่วยยากไร้ เป็นต้น โดยอาจจะใช้วิธีการตั้งจัดรับ
บริจาคขยะรีไซเคิล ในเส้นทางหลักต่าง ๆ เพื่อให้คนที่สัญจรไปมาได้มาบริจาค ข้อระวังคือ ควรมีป้าย
บอกให้ชัดเจนและมีขนาดใหญ่ว่ารับเฉพาะขยะรีไซเคิลเพื่อการกุศลไม่เช่นนั้นจุดรับบริจาคขยะรี
ไซเคิล จะกลายเป็นจุดขยะทุกประเภทไปแทน 

9)  กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกแต้ม เป็นกิจกรรมที่ส่วนใหญ่ทำในโรงเรียนหรือชุมชนที่
มีปริมาณขยะรีไซเคิลน้อย ใช้ระบบสะสมแต้มเพื่อแลกของแทนการตีมูลค่าเป็นเงินแล้วแลกสิ่งของ
(กรมควบคุมมลพิษ, 2564ง) 
 

2.5.2  แนวทางการจัดการขยะพลาสติกทั่วไปจากต้นทาง 
1)  กิจกรรมรับบริจาคถุงผ้ารับยากลับบ้าน ถุงพลาสติกเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก และ

ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 ปี ทำให้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้ลดการใช้ถุงพลาสติก
กันอย่างก้าวขว้าง รวมไปถึงที่ให้คนไข้นำถุงผ้ามาใส่ยาแทนการใส่ถุงพลาสติก แต่คนไข้หลายคนก็ยัง
ไม่มีถุงผ้า จึงทำให้เกิดกิจกรรมรับบริจาคถุงผ้า เพื่อนำไปให้คนไข้ที่ยังไม่มีถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน 
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2)  กิจกรรมหิ้วตะกร้า/ถุงผ้า ไปจ่าย ตลาดลดขยะทั่วไป ชุมชนหลายแห่งใช้วิธีการ
ลดปริมาณการเกิดขยะถุงพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้กิจกรรมหิ้วตะกร้าหรือถุงผ้าไปจ่ายตลาด จะ
ได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ให้เขียนชื่อและเบอร์โทร หย่อนใส่กล่องรับคูปอง ซึ่งจะมีการจับรางวัลทุก
เดือน ของรางวัลเป็นของใช้ในครัวเรือน เช่น น้ำตาล น้ำปลา น้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น 

3)  กิจกรรมไม่รับถุง ลุ้นโชค ลดขยะทั่วไป เป็นกิจกรรมทีดำเนินการร่วมกับร้านขาย
ของภายในชุมชน ที่จะลดถุงพลาสติกจากการซื้อสินค้าภายในร้านหากคนในชุมชนมาซื้อสินค้าแล้วไม่
รับถุงพลาสติกจะมีการจดแต้มสะสมไว้ในสมุดสะสมแต้ม พอครบ 5 ครั้ง จะได้รับสิทธิ์จับฉลากรับของ
รางวัลโดยรางวัลจะเป็นการใช้ในร้านค้า เช่น น้ำมันพืช น้ำอัดลม น้ำยาล้างจาน เป็นต้น 

4)  กิจกรรมให้ยืมถุงผ้า ลดถุงพลาสติก เป็นกิจกรรมที่ร้านค้าให้ลูกค้ายืมถุงผ้า หาก
ลืมนำถุงผ้ามาที่ร้าน เพื่อใส่ของจากร้านค้ากลับบ้าน และนำมาคืนในวันถัดไป ส่งเสริมการลดใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

5)  กิจกรรมร้านค้าปลอดโฟม ปลอดถุง ปลอดมะเร็ง เป็นการที่ร้านค้าหันมาใช้กล่อง
จากชานอ้อยแทนการใช้กล่องจากโฟม ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค  

ต่อมาด้วยนโยบาย 3R ของรัฐบาลทำให้มีการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะอย่างครบวงจร ได้แก่ 
โรงคัดแยกขยะและหลุมฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยให้โรงคัดแยกขยะทำการคัดแยก
องค์ประกอบที่สามารถนำไปจำหน่ายได้เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปฝังกลบ และคาดว่าจะทำให้
หลุมฝังกลบมีอายุการใช้งานนานขึ้น โดยไม่มีการคัดแยกขยะต้นทางและไม่มีการแยกเก็บขน ด้วย
พฤติกรรมการทิ ้งขยะรวมและการทิ ้งขยะอินทรีย์ โดยไม่มีการแยกของเหลวออก แต่กลับใช้
ถุงพลาสติกห่อทั้งของเหลวและของแข็งไว้หลายชั้น จึงทำให้ขยะรวมที่เก็บขนมีความชื้นสูงมากกว่า
ร้อยละ 50 จากคุณลักษณะของขยะชุมชนดังกล่าวจึงทำให้ประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะที่โรงคัด
แยกทำได้ยาก เครื่องฉีกถุงไม่สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบ โรงคัดแยกขยะมีประสิทธิภาพต่ำ 
นอกจากวัสดุที่คัดแยกได้จะมีจำนวนน้อยแล้ว ยังมีการปนเปื้อนสูง จำหน่ายได้ราคาต่ำ ทำให้ไม่ได้
รายรับตามเป้าที่กำหนดไว้ในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ นอกจากนี้กระบวนการคัดแยก
บางประเภท เช่น การคัดแยกประเภทวัสดุด้วยลมไม่สามารถคัดแยกพลาสติกที่เปียกชื้นได้ขยะที่เข้า
โรงคัดแยกมีกลิ่นเหม็นรุนแรง (เนื่องจากการจัดเก็บขยะสัปดาห์ละครั้งเป็นส่วนใหญ่) เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานการคัดแยกด้วยคนมีประสิทธิภาพต่ำ เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
จากน้ำขยะที่เป็นกรด เป็นต้น ทำให้โรงคัดแยกของเทศบาลหลายแห่งต้องปิดตัวลง เพราะขาดแคลน
งบประมาณในการซ่อมบำรุง ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก กระบวนการคัดแยกขยะที่ใช้ในโรงคัด
แยกเหล่านี้ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับองค์ประกอบขยะที่ผ่านการคัดแยกประเภทขยะทิ้งบางส่วนที่ต้น
ทางและแยกเก็บขน ซึ่งเป็นการดำเนินการในต่างประเทศ และในขยะจะประกอบด้วยวัสดุที่สามารถ
นำมารีไซเคิลได้จำนวนมากและมีขยะอินทรีย์ปนเปื้อนจำนวนน้อยในยุคที่ราคาน้ำมันโลกถีบตัวสูงขึ้น 
ทำให้เชื้อเพลิงทุกชนิดมีราคาแพง และด้วยนโยบายส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงานของรัฐบาล 
ทำให้เกิดโครงการกำจัดขยะที่เกี่ยวข้องกับการนำขยะมาเป็นพลังงาน จากการสำรวจและรวบรวม
ข้อมูลโครงการจัดการขยะที่ยังดำเนินงานอยู่และสามารถนำขยะไปผลิตเป็นพลังงานได้จริงในปัจจุบัน 
สามารถแบ่งเทคโนโลยีที่ใช้ออกเป็น 4 ประเภทคือ (1) การใช้เตาเผา (2) การผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์ ส่วนที่เหลือนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) (3) กระบวนการบำบัดเชิงกล-ชีวภาพ
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และผลิตเชื้อเพลิง RDF และ (4) การฝังกลบขยะและการวางท่อดึงก๊าซมาผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ละ
เทคโนโลยีมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน มีงบลงทุนและค่าดำเนินงานที่แตกต่างกันและมีความ
เหมาะสมกับปริมาณขยะและขนาดพื้นที่ที ่มีอยู ่ที ่แตกต่างกัน แนวทางในการเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับแต่พื้นที่ จึงต้องพิจารณา (1) ปริมาณขยะที่เก็บขนและรวบรวมได้ต่อวัน (2) สภาพของ
พื้นที่และขนาดพื้นที่ที่มีอยู่สำหรับการกำจัดขยะ และ (3) ความสามารถในการบริหารจัดการและ
งบประมาณของท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนของภาครัฐ (กรมควบคุมมลพิษ, 2564ก) 

“ดร.วิจารย์ สิมาฉายา” ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ประธานโครงการ PPP Plastics กล่าวว่า พลาสติกเป็นปัญหาระดับ
โลก ภูมิภาค และประเทศ ต้องร่วมแก้ปัญหา ทะเล คือ ปลายทางสุดท้ายที่ขยะไป กลายเป็นไมโครพ
ลาสติก สะสมในปลา ท้ายที่สุดคนก็กินปลาและรับไมโครพลาสติกเข้ามา หรือกรณีวาฬนำร่องที่มา
ตายในไทย พบว่า กระเพราะอาหารมีพลาสติกกว่า 8 กิโลกรัม วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด คือ การลด
ขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมบูรณาการความร่วมมือกันในการลดการใช้งานพลาสติกที่ไม่
จำเป็น โดยเฉพาะการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Used Plastic) และ
การนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามวาระแห่งชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
BCG มาปรับใช้ในการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบและครบวงจร จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยเป็นเศรษฐกิจสีเขียวที่สามารถสร้างมูลค่าของของเสียเพิ่มขึ้นควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (วิจารย์ สิมาฉายา, 2564) 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า อยากขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยเป้าหมายสูงสุด คือ “ขยะ” ต้องไม่ใช่ “ขยะ” เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกเล็ดลอดสู่ธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นจัดการ ณ ต้นทาง สร้างมูลค่าในห่วงโซ่การ
จัดการพลาสติก และประชาชนต้องให้ความร่วมมือเริ่มต้นที่ใช้ให้น้อยที่สุด ทิ้งให้ถูกที่ กำจัดอย่างถูก
วิธี คัดแยก และนำไปใช้ประโยชน์ในได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั ่งยืน 
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2564)  



31 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.5  มาตราการถุงพลาสติกในทวีปอเมริกา  
แหล่งที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561. 
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ภาพที่ 2.6  มาตราการถุงพลาสติกในแอฟริกา 
แหล่งที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561. 
  



33 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2.7  มาตราการถุงพลาสติกในยุโรปและตะวันออกกลาง  
แหล่งที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561. 
 

สรุปแนวทางการจัดการขยะต้นทางถึงปลายทางสำหรับแนวทางการจัดการขยะพลาสติกจาก
ต้นทางและปลายทางนั้น จุดสำคัญคือการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะ
ทั้งจากต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อไปสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยยึกหลักการ 3Rs ซึ่งประกอบไป
ด้วย 1) การลดการใช้หรือใช้น้อย (Reduce) 2) การใช้ซ้ำ (Reuse) 3) การนำกลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) ปัจจุบันการจัดเก็บขยะมูลฝอยยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน และจัดเก็บเพียงแค่สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้ง ทำให้ขยะเน่าเสียและมีกลิ่นที่รุนแรงเดิมการ
กำจัดขยะในประเทศไทยใช้วิธีการเทกองแล้วกลบหรือเผา ซึ ่งเป็นวิธีที ่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่รุนแรง ซึ่งต่อมารัฐบาลได้มีงบสนับสนุนในการสร้างหลุมฝั่งกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล แต่บางเทศบาลก้ไม่ได้รับการจัดสรร ทำให้เทศบาลที่ไม่มีหลุมฝั่งกลบขยะมูลฝอยอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลต้องนำขยะมาทิ้งร่วมกับเทศบาลที่มีหลุมฝั่งกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ด้วยเหตุนี้ทำ
ให้หลุมฝั่งกลบขยะมูลฝอยเต็มเร็วกว่าที่กำหนด ทำให้เทศบาลจะต้องจัดหาพื้นที่และงบประมาณเพื่อ
ก่อสร้างหลุมฝั่งกลบเพิ่มเอง  ซึ ่งแนวทางการจัดการขยะพลาสติกจากต้นทางนั้นสามารถทำได้
หลากหลายกิจกรรม เช่น ธนาคารขยะรีไซเคิล กองทุนขยะรีไซเคิล ตลาดนัดขยะรีไซเคิล หรือการใช้
ตะกร้าหรือถุงผ้าในการไปจ่ายตลาด หรือซื้อสินค้าต่าง ๆ หรือการสนับสนุน รณรงค์ให้ร้านค้าไม่ใช้
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โฟม หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน อีกทั้งนโยบายส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็น
พลังงาน ซึ่งมีการแบ่งเทคโนโลยีได้ 4 ประเภท 1) การใช้เตาเผา 2) การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ ส่วนที่เหลือนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) 3) กระบวนการบำบัดเชิงกล-ชีวภาพและ
ผลิตเชื้อเพลิง RDF และ 4) การฝังกลบขยะและการวางท่อดึงก๊าซมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งการจะใช้
แต่ละเทคโนโลยีก็ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย เช่น งบประมาณ พื้นที่ ความพร้อมของบุคลากร เป็น
ต้น  ร่วมถึงการนำมาตราการจัดการถุงพลาสติกจากต่างประเทศที่ปัจจุบันได้มีมาตรการที่คล้ายกันคือ
การห้ามใช้ถุงพลาสติก หรือการเก็บภาษีถุงพลาสติก ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
พฤติกรรมและความเคยชินกับการไม่ใช่ถุงพลาสติกในการดำเนินชีวิต โดยประเทศไทยสามารถนำ
มาตรการหรือแนวทางที่ต่างประเทศดำเนินการข้างต้นมาประยุกต์เป็นแนวทางการดำเนินการจัดการ
ขยะพลาสติกในประเทศไทยได้ 

 
2.6  ความหมายของชีวิตวิถีใหม่ 
 

New Normal ถูกนำมาใช้ครั ้งแรกโดยบิลล์ กรอส (Bill Gross) ผู ้ก ่อตั ้งบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ชาวอเมริกัน โดยตอนนั้นเขาใช้อธิบายถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
แฮมเบอร์เกอร์ ในสหรัฐฯ ช่วงระหว่างปี 2007-2009 สาเหตุที่ต้องใช้คำว่า “New Normal" เพราะ
เดิมทีวิกฤติเศรษฐกิจจะมีรูปแบบค่อนข้างตายตัวและเป็นวงจรเดิม คือเมื่อเศรษฐกิจเติบโตไปได้ช่วง
ระยะหนึ่ง จะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจ และหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ไม่นาน
เศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นตัว แล้วก็กลับมาเติบโตได้ดีอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ จนเรียกได้
ว่าเป็น ‘เรื่องปกต’ิ (Normal) ก็ได้ แต่หลังจากการเกิดวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ หลายคนมองว่าเศรษฐกิจ
โลกจะไม่สามารถกลับไปเติบโตได้ดีเหมือนเดิม ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ
มากเกินไป ทั้งที่หลายประเทศมีหนี้สาธารณะสูงมาก การยืมเงินจากอนาคต เพื่อแลกกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในวันน้ี จะส่งผลให้เติบโตได้ลดลงในอนาคต ดังนั้นคำว่า “New Normal" จึงถูกนำมาใช้
เพื่อพูดถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยลงและคาดว่าจะไม่กลับมาเติบโตในระดับเดิมได้อีกต่อไป
(กรมสุขภาพจิต, 2563) 

New Normal หมายถึง ความปกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิต
อย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนใน
สังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลัก
มาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย 

รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การ
ใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำ
ให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึง
อดีต 

ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ หลังวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยทั ่วโลกในช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2007–2008) ได้เกิดการเปลี่ยน แปลงในระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่ การ
จัดการบางอย่างซึ่งแต่เดิมเคยถูกมองว่าผิดปรกติ ได้กลับกลายมาเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้ทั่วไป และถูก
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นำมาใช้ในปริบทอื่น ๆ อย่างเช่น ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจถึงสภาวะการ
เปลี ่ยนแปลงของภูมิอากาศซึ ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์เช่นอุณหภูมิที ่สูงขึ ้นและความ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัส ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง 
พ.ศ. 2563 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้คน
เจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ 
มนุษย์จำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไป
จากวิถีเดิม ๆ โดยสร้างเสริมปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไป
กับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมา
เป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปรกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้าน
อาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่
เหล่านี้ได้กลายเป็นความปรกติใหม่ ๆ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปจนทำให้เกิดความคุ้ นชินก็จะ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปรกติของผู้คนในสังคม (ไทยพีบีเอส, 2564, 6 สิงหาคม) 

งานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ขยะพลาสติก : การจัดการและโอกาส Post COVID-19” จัดขึ้น
โดยโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและร่วมมือใน
การจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) นำโดย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมเสวนาพร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานโครงการ PPP Plastics 
นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก และ ดร . ภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้แทนสำนัก
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยมี สร้อยฟ้า ตรีรัตนนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ เนื่องจากทุกฝ่าย
ตระหนักถึงความจำเป็นต่อการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อความปลอดภัยจากไวรัสโควิ ด-19 แต่หาก
ต้องการตอบรับรูปแบบการใช้ชีวิตลักษณะวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก็ควร
จะต้องมุ่งเน้นจัดการขยะ ณ ต้นทาง (ปาริชาติ บุญเอก, 2564) 

 
2.6.1  โควิด-19 กับ New Normal ก่อนสถานการณ์โควิด-19 
ในแง่การพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ ประเทศไทยได้เผชิญวิกฤติมาหลายครั้ง แต่โควิด-19 

ถือปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาล เพราะเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก ส่งผลให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างรุนแรงในระยะสั้น และหลายพฤติกรรมจะอยู่ถาวรกลายเป็น New 
Normal ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายองค์กรกำลังศึกษาอยู่ เนื่องจากโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เรายังไม่รู้จักมา
ก่อน ส่งผลต่อวิถีชีวิต การทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน การเกิดขึ้นและการดำเนินโควิด-19 ครั้งนี้ 
จึงเป็นสถานการณ์ที่หลายคนคาดว่าคงจะยาวนานพอสมควร จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร
ในหลายพฤติกรรมของผู้คน ความไม่แน่นอนและการคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้ ประกอบกับการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารถึงผลกระทบต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดความเครียด ความกลัว ในจิตใจของคนไทยได้ทุกเพศ
ทุกวัย  
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2.6.2  เทรนด์พฤติกรรมแบบ New Normal กับชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย 
มีข้อมูลจากเว็บไซต์ธรรมนิติ ได้เผยแพร่ข้อมูลการสำรวจของซุปเปอร์โพลและนำเสนอ

แนวทางชีวิตวิถีใหม่ของคนไทยไว้ มีดังนี้คือ 
1)  การใช้เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีควบคู่กับอินเทอร์เน็ตจะเข้ามามี

บทบาทกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ที่จากเดิมมีมากอยู่แล้ว แต่ในสังคมยุค New Normal สิ่งเหล่านี้จะเข้า
ไปอยู่ในแทบทุกจังหวะชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การเรียนออนไลน์ การทำงานที่บ้าน การประชุมออนไลน์ 
การซื้อสินค้าออนไลน์ การทำธุรกรรม และการเอ็นเตอร์เทนชีวิตรูปแบบต่าง ๆ อย่างดูหนัง ฟังเพลง 

2)  การเว้นระยะห่างทางสังคม ผู ้คนในสังคมจะเห็นความสำคัญของการเว้น
ระยะห่างที่เป็นแนวทางการใช้ชีวิตช่วงวิกฤติโควิด-19 และจะดำเนินชีวิตแบบนั้นต่อไป โดยรักษา
ระยะห่างทางกายภาพเพิ่มขึ้น และใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการสื่อสารและการใช้ชีวิต ลดการ
ปฏิสัมพันธ์ การไปในสถานที่สาธารณะ และเน้นการทำกิจกรรมที่บ้านมากขึ้น 

3)  การดูแลใส่ใจสุขภาพทั้งตัวเองและคนรอบข้าง โดยเกิดความคุ้นชินจากช่วง
วิกฤติโควิด-19 ที่ต้องดูแลด้านสุขภาพและความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ดังนั้นพฤติกรรมการ
ใช้หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และการล้างมืออย่างถูกวิธี และหมั่นสังเกตตัวเองเมื่อไม่สบายจะ
ยังคงมีต่อไป รวมถึงการหันมาใส่ใจสุขภาพ การออกกำลังกาย และการทำประกันสุขภาพจะมี
แนวโน้มมากขึ้น 

4)  การสร้างสมดุลชีวิต การมีโอกาสได้ทำงานที่บ้าน ลดจำนวนวันการเข้าออฟฟิศ 
หรือการลดการพะปะผู้คนในสังคม แล้วหันมาใช้ชีวิต และทำงานที่บ้าน ทำให้ผู้คนมองเห็นแนวทางที่
จะสร้างสมดุลชีวิตระหว่างอยู่บ้านมากขึ้น และจะเป็นแนวทางในการปรับสมดุลชีวิตระหว่างเวลา
ส่วนตัว การงาน และสังคมให้สมดุลมากยิ่งขึ้น (กรมสุขภาพจิต, 2563) 
 

2.6.3  แนวทางการปรับตัวพลิกวิกฤติเป็นโอกาส 
ในสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น หากภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือส่วน

บุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ล้วนต้องปรับตัว อย่างไรก็ตามทุกปัญหามีทางออก
เสมอ และทุกอย่างเช่ือว่ายังมีโอกาสไปต่อได้ มีแนวทางจากองค์กรภาคธุรกิจ ซึ่งดูเหมือนจะปรับตัวได้
เร็วได้นำเสนอแนวทางเพื่อเป็นไอเดีย โดย 4 แนวทางที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ ้น หลังจบโควิด-19 
ประกอบด้วย 

1)  การเร่งปรับตัวช่องทาง Offline to Online ในธุรกิจที่มีช่องทางขายออฟไลน์ต้อง
มองช่องทางออนไลน์เข้ามาเพิ่มเติม เพราะท้ายที่สุดหลังจบโควิ -19 การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จะ
กลายเป็นพฤติกรรมติดตัวผู ้บร ิโภค ส่วนด้านสุขภาพ นอกจากการติดต่อสื ่อสาร ให้ข ้อมูล
ประชาสัมพันธ์แล้ว การบริการสุขภาพผ่านช่องทางดังกล่าวน่าจะได้รับความสนใจต่อผู้คนในสังคม
มากยิ่งขึ้น 

2)  การขยายพื้นที่เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค ในด้านเศรษฐกิจที่เห็นชัดตอนนี้ในช่วงวิกฤติที่
ผ่านมาคือ ผู้ให้บริการ Food Aggregator เพราะเป็นโอกาสเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ จากพฤติกรรมสั่ง
ฟู ๊ดเดลิเวอรี ่ ที ่เป็น New Normal จากนี้ไปเราคงจะเห็นบริการด้านสุขภาพมีเดลิเวอรี ่มากขึ้น
เช่นเดียวกัน 
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3)  พัฒนาโลจิสติกส์ จากการเรียนรู้ในพฤติกรรมผู้บริโภคในสถานการณ์โควิด-19 
หากโลจิสติกส์ส่งช้า จะเป็นปัญหาต่อการเติบโตของธุรกิจเดลิเวอรี่ 

4)  ขยายแพลตฟอร์ม Social Media ของแต่ละธุรกิจให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด 
เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ใช้งานได้สะดวก เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตและค้าปลีก ต้อง ใช้
ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้มากที่สุด 

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม 
ในช่วงไวรัสตัวนี้ออกมาระบาดแล้วเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกนาน ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต
ไปพร้อมกันทั่วโลก จากที่เราเคยออกจากบ้าน เพื่อไปทำงาน ไปโรงเรียน เราต้องหันมาทำทุกอย่างที่
บ้าน หากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านไปช้อปปิ้ง หรือแม้กระทั่งไปพบแพทย์ เราต้องใส่หน้ากาก
เพื่อป้องกันโรค ต้องเว้นระยะห่างสำหรับบุคคล ล้างมือบ่อย ๆ นาน 20 วินาที เช็ดมือด้วยแอลกอฮอร์ 
รวมถึงการปรับเปลี ่ยนทางด้านธุรกิจและบริการต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่การเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ การใช้ระบบซื้อขายและบริการทางออนไลน์ สิ่งนี้ 
เกิดเป็นวิถีใหม่ในการดำรงชีวิต ซึ่งเมื่อเราจำต้องปฏิบัติกันเป็นปกติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนเกิด
เป็นความพอใจ ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็น New Normal ในสังคมของเราท่านไปน่ันเอง (สถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน), 2563)  

สรุป new normal หรือ ชีวิตวิถีใหม่ หรือ ความปกติใหม่ หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิต
อย่างใหม่ที่แตกต่างจากเดิม เนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนทำให้แผนหรือแนวทางการปฏิบัติที่
คุ้นเคยอย่างเป็นปกติแปรเปลี่ยนเป็นที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบของชีวิตวิถีใหม่ ประกอบไปด้วยวิธีคิด วิธี
เรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ที่มนุษย์จะต้องปรับตัวเพื่อ รับมือ
กับสถานการณ์ปัจจุบัน นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด 
วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจาก
ความคุ้นเคยอันเป็นปรกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย 
การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การทำธุรกิจปัจจุบันประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่
หรือโควิด-19 ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาล เพราะเป็นการระบาดใหม่ทั่วโลกส่งผลใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างรุนแรงในระยะสั้นและพฤติกรรมหลากหลายพฤติกรรมคงอยู่ถาวรเป็น 
new normal สำหรับพฤติกรรมแบบ new Normal กับชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย มีหลากหลาย
แนวทางเช่น การใช้เทคโนโลยีควบคู่กับบทบาทของการใช้ชีวิตมากขึ้น การเว้นระยะห่างทางสังคม 
การดูแลใส่ใจสุขภาพทั้งตัวเองและคนรอบข้าง เพื่อสุขภาพและความสะอาด ซึ่งการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนั้นมักจะมีผลกระทบตามมาทั้งด้านดีและไม่ดี ในด้านที่ดีเป็นการที่มนุษย์ปรับเปลี่ยนหันมา
ใส่ใจสุขภาพ ดูแลสุขอนามัยมากขึ้น แต่สำหรับด้านที่ไม่ดีเป็นการที่คนไทยมีพฤติกรรมการใช้บริการ
เดลิเวอรี่กันมากขึ้นเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยจากโควิด-19 แต่นำมาซึ่งการใช้ถุงพลาสติก
มากขึ้นการสั่งสินค้าทางออนไลน์หรือเดลิเวอรี่ ก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกที่มากขึ้นจากการใช้
บริการ  
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2.7  ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 

2.7.1  สภาพทั่วไป 
เทศบาลเมืองท่าใหม่ตั้งอยู่ในอำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  ประกอบด้วย 2 ตำบล คือ 

ตำบลท่าใหม่  และตำบลยายร้า  มีเนื้อที่ประมาณ 30.40 ตารางกิโลเมตร  หรือ 19,000 ไร่ สำนักงาน
ตั้งอยู่ที่ถนนราชกิจ  อำเภอท่าใหม่  ในเนื้อที่ 1.80 ไร่ ห่างจากถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลขที่ 3 เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากที่ตั ้งศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 
ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 239 กิโลเมตร 

 
2.7.2  อาณาเขต 
-ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขาบายศร,ี   ตำบลสองพี่น้อง 
-ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตะกาดเง้า,   ตำบลบ่อพ ุ
-ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพลอยแหวน 
-ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโขมง 
 
2.7.3  สภาพภูมิประเทศ 

ภายในเขตเทศบาลมีคลองท่าใหม่ตัดผ่าน  ปัจจุบันได้ตื ้นเขิน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบไม่สม่ำเสมอ  
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ เป็นภูเขาและชายเลน ดินเป็นดินปนทราย และมีเนินเขาเตี้ย ๆ ด้านทิศตะวันออกแถบ 
ตำบลยายร้า 
 

2.7.4  สภาพภูมิอากาศ 
อำเภอท่าใหม่มีสภาพภูมิอากาศที่ไม่ร้อน หรือไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 24 - 

33 องศาเซลเซียส  มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านทำให้มีฝนตกชุก เฉลี่ยนานถึง 1 เดือน 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 3,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ 
          - ฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  - เดอืนพฤษภาคม 
          - ฤดูฝน    ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  - เดือนตุลาคม 
          - ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 
 

2.7.5  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
ประชากรส่วน ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรมีช่ือเสียง  เช่น ทุเรียน  เงาะ 

ลางสาด ลองกอง พริกไทย สละเป็นต้น เอื้ออำนวยต่อการทำอุตสาหกรรมแปรรูป อาหารกระป๋อง
และอื่น ๆ ลักษณะของชุมชนจะอยู่กันหนาแน่นบริเวณใกล้สถานที่ราชการและชุมชนตลาด 

 
2.7.6  สภาพทางสังคม 
ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ปัจจุบันมีครัวเรือน จำนวน  2,369  ครัวเรือน บ้านเรือน จำนวน 

3,901 หลังคาเรือน และมีประชากร ดังนี้   
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 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
1. ประชากรชาย 4,735 4,733 4,740 
2. ประชากรหญิง 5,338 5,328 5,326 
รวมประชากร 10,073 10,061 10,066 

 
2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

บันเทิง ผลอําพันธุ์ (2556) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของ
ท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชน
มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบล
คลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่
ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้านหลักนิติ
ธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
รับผิดชอบด้านหลักการมีส่วนร่วม และอันดับสุดท้ายคือหลักความคุ้มค่า 

ทศวร อาภรณ์พงษ์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ปัจจัยพื้นฐานด้านระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน จำนนวนปีที่อาศัยในชุมชน ทำให้ระดับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจมาจาก
เนื่องจากสมาชิกครอบครัวเกิดการช่วยเหลือกัน มีความรักความผูกพันต่อที่ที่อยู่อาศัย ต้องการเห็น
ชุมชนสะอาดน่าอยู่มีการจัดการขยะมูลฝอยสูงกว่าผู้อาศัยในชุมชนระยะเวลาไม่นาน การศึกษาทำให้
ประชาชรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ดังนั้นการจัดการขยะของคนที่มีระดับการศึกษาจึงมีมากขึ้นไป
ด้วย อายุ อาชีพและรายได้ต่อเดือนมีส่วนร่วมในปัจจัยการจัดการขยะที่แตกต่างกัน ในด้านสภาพ
พื้นที่อยู่อาศัย และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องจากใน
พื้นที่มีการจัดการที่ดีอยู่แล้ว 

กิตติ มีศิริ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 
กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พบว่า ชุมชนเน้นการพึ่งพา
ตนเองเป็นหลัก และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นแรงเสริมทำให้การดำเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนกาทำงานเน้นการจัดการขยะมูลฝอยที่
แหล่งกำเนิดให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะส่งให้สำนักงานเขตพระโขนงนำไปกำจัด พบว่ามีกระบวนการที่
สำคัญดังต่อไปน้ี  

1) สร้างจิตสำนึกรักชุมชน โดยทำให้คนในชุมชนคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็น
หลัก  

2) สร้างแนวคิดผ่านกิจกรรมต่างเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของคนในชุมชนทำ
ให้เกิดความเชื่อมโยง 
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3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยใช้หอกระจายเสียงของ
ชุมชน และจัดให้มีป้ายรณรงค์ต่าง ๆ เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ วิธีการและรูปต่าง ๆ 
ในการจัดการขยะมูลฝอย  

4) การจัดอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชน วิธีการในการจัดการขยะ
มูลฝอย เช่น อบรมการทำน้ำยาชีวภาพสูตรต่าง ๆ การสร้างประโยชน์จากขยะหรือวัสดุเหลือใช้ทำให้
เกิดความคุ้นเคยและกลายเป็นวิถีปฏิบัติร่วมกับการศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับชุมชนของตน 
 ประพาพร แก่นจันทร์ เสน่ห์ จุ้ยโต และชินรัตน์ สมสืบ (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี พบว่า 1.ระดับการ
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานีด้านการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ด้านการเก็บรวบรวมและขนขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลใน
เขตเทศบาล และด้านการใช้ประโยชน์ในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ผลการศึกษาพบว่า
ภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี ระดับปานกลาง 
โดยด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด มีความเป็นไปได้ที่จะมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ
ขยะในระดับมากกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภควดี ธนสีลังกูร (2545) เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด 
จังหวัดขอนแก่น พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยภาพรวม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยปานกลางแต่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของวิโรจน์ ฮะวังจู 
(2550) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย :ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขต
ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูล
ฝอยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ด้านการรวบรวมขยะ อยู่ในระดับสูง 2.ปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานีด้านการ
ชักชวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม ด้านปัจจัยความศรัทธาในตัวผู้บริหารด้าน
ปัจจัยการได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยปัจจัยด้านการชักชวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
สูงกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ สันติกาญจน์ (2530 อ้างถึงใน กรรณิการ์ 
ปาลสุข, 2539) เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
ชักชวนให้ผู้อื ่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 3. การวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านเพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, ความยาวนานในการอยู ่อาศัย , การชักชวนจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ, การเป็นสมาชิกกลุ่ม, ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร, การได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลจังหวัด
ปทุมธานีแตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านการศึกษาต่างกัน แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
เทศบาลจังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนตรี นาคสมบูรณ์ (2540, หน้า 
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บทคัดย่อ อ้างถึงใน วันชัย สนธิสัญญา, 2553, หน้า 32) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน
การเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
จังหวัดปทุมธานีพบว่า ปัจจัย เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
การเป็นสมาชิกหรือองค์กร และการได้รับรู ้ข่าวสารที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านการเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 สรุปจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและนำมาอ้างอิงใน
การดำเนินงานวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติก
จากต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งหัวข้อที่นำมาทบทวน ศึกษาแนวคิด ร่วมถึงทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบไป
ด้วย แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย นโยบาย ยุทธศาสตร์
และมาตราการที ่เกี ่ยวข้องด้านการจัดการขยะ การจัดการขยะพลาสติกต้นทางและปลายทาง
ความหมายของชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษาและดำเนินงานวิจัย และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ้างอิงสำหรับแนวทางในการดำเนินงานวิจัย โดยในการดำเนินงานวิจัยของ
ผู้วิจัย จะนำแนวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาเป็นแนวทางหลักในการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการจัดการขยะพลาสติกจากต้นทางในชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลด้านการจัดกรขยะ
ของประเทศไทย ทำให้เห็นว่าสถานการณ์ของปริมาณขยะมูลฝอยประเทศไทยมีแนวโน้มทีสูงขึ้น แต่
เมื่อพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องและขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องมีแนวโน้มลดลง 
แนวทางในการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจะต้องใช้ความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ซึ่งดำเนินตามหลักการ 
3Rs ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)โดยให้
ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและนำขยะ
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ หรือ รูปแบบ
การดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากเดิม เนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนทำให้แผนหรือแนว
ทางการปฏิบัติที่คุ้นเคยอย่างเป็นปกติแปรเปลี่ยนเป็นที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบของชีวิตวิถีใหม่ ประกอบไป
ด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ที่มนุษย์จะต้อง
ปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มี
การปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร ซึ่งจากพฤติกรรม
และการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดผลกระทบทั้งด้านดีและไม่ดี โดยพฤติกรรมของคนไทยที่
เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยคือการใช้บริการเดลิเวอรี่ในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้บริการสั่งอาหาร ซึ่งเป็นความสะดวกสบาย และปลอดภัยจากโควิด-19 แต่จะนำมาซึ่ง
การสร้างขยะพลาสติกที่มาจากบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และจากการศึกษางานวิจัยที่มีความ
เกี่ยวข้องในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะของประชาชน 
พบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะศึกษาถึงปัจจัยในด้านระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน เพศ อายุ การศึกษา 
และอาชีพมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องและมีความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยมากน้อยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ศึกษาวิจัย ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ทำการวิจัยมีความ
สนใจในการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกจากต้น
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ทางโดยเพิ่มเติมการดำเนินชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างจากการ
ศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางหรือไม่ 
โดยจะนำหลักการ แนวทาง หรือมาตรการที่ศึกษามาวิเคราะห์ในการดำเนินงานวิจัย เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
 



 
 

 

 
บทที่ 3 

 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้มีการศึกษาจากทฤษฎี 
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ จะมีรายละเอียด
ของการ ศึกษาเชิงสำรวจ ซึ่งมีวิธีการดำเนินงานวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการ
สำรวจ ซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตงานวิจัย ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ และผู้ศึกษาได้ค้นคว้าและแบ่งวิธีการศึกษาตามลำดับ 
ดังนี้ 
 1)  กรอบแนวคิดงานวิจัย 

2)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4)  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5)  การประมวลผลข้อมูล 
 6)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1  กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

 
    

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
3.2  สมมติฐานในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้วิจัยได้เสนอไว้ดังกล่าวข้างต้นได้
นำมาใช้เป็นแนวทางในการตั ้งสมมติฐานในการศึกษาและกำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที ่คาดว่าจะมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ประชาการที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ประชาการที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางใน
เขตเทศบาลเมืองท่าใหม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 ประชาการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานที่ 4 ประชาการที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางใน
เขตเทศบาลเมืองท่าใหม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 5 ประชาการที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 6 ประชาการที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 7 ประชาการที่มีสภาพพื้นที่อยู่อาศัยต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
พลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชนและปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร 
ของประชาชนมีส่งผลต่อมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
 
3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3.3.1  กำหนดขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับการศึกษา คือ ประชากรในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีทั้งสิ้น 2,369 ครัวเรือน และประชากร 10,072 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
17 สิงหาคม พ.ศ. 2564, เทศบาลเมืองท่าใหม่ , 2564ก) 

 
 3.3.2  กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครั้งนี้มีประชากรเป้าหมายที่ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง มีทั้งสิ้น 2,369 
ครัวเรือน 10,072 คน สามารถคำนวณขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมดังนี ้

 
3.3.3  กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จากประชากรในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี การกำหนดขนาด

ตัวอย่างจะใช้สูตรของทาโร่ยามาเน ดังนี้ 
 

  N =  
𝑁

1+ 𝑁(𝑒)2 

  n = ขนาดตัวอย่าง 
  N = 10,072 
  e = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling error) 0.05 

  n = 
10,072

1+((10,072 ))(0.0025))
 

  n = 384 
 

ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้ = +5% 
ความเช่ือมั่นในการสุ่มน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ คือ ความเช่ือมั่นในการสุ่ม 95 % 
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เพราะฉะนั้น ขนาดตัวอย่าง = 384 คน  
คำนวนได้ 384 คน แต่ในการศึกษาเก็บแบบสอบถามจริง 386 คน 

 
3.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติก
จากต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ของคนในชุมชน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มีทั้งแบบสอบถามปลายปิด (Closed – End Question) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open – End 
Question) ประกอบด้วยประเด็นคำถามดังต่อไปนี ้
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล  
 ส่วนที่ 2  ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน  
 ส่วนที่ 3  ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชน  

ส่วนที่ 4  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติก  
 ส่วนที่ 5  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะพลาสติกของเทศบาลเมือง 
ท่าใหม่ 
 
3.5  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ IOC Relibility 
 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจะใช้การหาค่าโดยใช้ค่าการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์ (IOC : Index of Item Objective Congruence) ซึ่งเป็นสูตรของโล
วิเนลล และแฮมเบลตัน (Rowinelli & Hambleton, 1977 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สาย
ยศ, 2543) ดังนี ้
 
  +1 แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องจุดประสงค์ 
   0 ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบสอดคล้องจุดประสงค์ 

 -1 แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่สอดคล้องจุดประสงค์ 
 
1)  นำคะแนนของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนมาคำนวณจากสูตรดังนี ้

  IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค ์
  ∑   แทน ผลรวมของคะปนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
  N    แทน จำนวนผู้เช่ียวชาญ 
2)  กำหนดเกณฑ์การยอมรับว่าแบบทดสอบข้อนั้น วัดได้ตรงจุดประสงค์จากค่า  IOC ตั้งแต่ 

0.5 ขึ้นไป 
3)  จัดทำแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความตามความเป็นจริง โดยพิจารณา ระดับ 
และความหมายดังนี ้
 1+ เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 

0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อน้ันมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 
-1  เมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับตัวแปรและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 
 
ข้อคำถาม ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 
ข้อมูลพื้นฐาน  
1. เพศ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. อาย ุ +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 0.71 ใช้ได้ 
3. อาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. ระดับการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. ระยะเวลาที ่อาศัยอยู ่ใน
ชุมชน 

+1 0 -1 +1 +1 +1 +1 0.57 ใช้ได้ 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 0.71 ใช้ได้ 
7. สภาพพื้นที่อาศัย +1 +1 -1 +1 +1 +1 0 0.57 ใช้ได้ 
8.ช่ องทางหลักในการรับรู้
ข้อมูลด้านการจัดการขยะจาก
เทศบาล 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9. องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 
9.1 ขยะย ่อยสลายได ้และ
นำไปทำป ุ ๋ยหม ัก เช ่น ผัก 
ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ ใช้ถัง
ขยะสีเหลือง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 

9.2 การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ช่วยแก้ไขปัญหา 
สิ่งแวดล้อม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9.3 หลักการ 3R เป็นแนวคิด
และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
ค ุ ้ ม ค ่ า ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ้ ว ย 
Reduce,Repair,Recycle 

+1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 0.71 ใช้ได้ 

9.4 เศษอาหาร จัดเป็นขยะ
มูลฝอยประเภททั่วไป 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 

9.5 ขวดน้ำพลาสติก แก้วน้ำ
พลาสติก เป ็นขยะมูลฝอย
ประเภทเดียวกัน 

+1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 0.71 ใช้ได้ 
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ข้อคำถาม ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 6 7 

9.6 เศษกระจก ตะปู เป็นขยะ
มูลฝอยประเภทอันตราย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 

9.7 ขยะทำให้ส ิ ่ งแวดล ้อม
เส ื ่อมโทรม ช ุมชนไม ่ เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

+1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 0.71 ใช้ได้ 

9.8 พลาสติกโดยทั่วไปใช้เวลา 
20-50 ปี ในการแตกสลาย
ตามธรรมชาติ 

+1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

9.9 การนำตะกร้า หรือถุงผ้า
ไปใส่ของเมื ่อจ่ายตลาด ถือ
เป็นการช่วยลดปริมาณขยะใน
ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9 . 1 0  ก ร ะ ด า ษ ล ั ง  ข ว ด
พลาสติก เศษเหล็ก สามารถ
นำมาร ี ไซเค ิลได ้  (การนำ
กลับมาใช้ใหม่) 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8. ช่องทางหลักในการรับรู้
ข้อมูลด้านการจัดการขยะจาก
เทศบาล 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9. องค์ความรู้ เก ี ่ยวกับการ
จัดการขยะ 

         

9.1 ขยะย ่อยสลายได ้และ
นำไปทำป ุ ๋ยหม ัก เช ่น ผัก 
ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ ใช้ถัง
ขยะสีเหลือง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 
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ส่วนที่ 2  แบบสอบถามข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน 

 
ส่วนที่ 3  แบบสอบถามข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชน 
 

ข้อคำถาม ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคน
ท่ี 

ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7   
1. การรับรู้เกี่ยวกับขยะพลาสติกและการ
จัดการขยะพลาสติกในเขตเทศบาลตำบล
ท่าใหม่ 

+1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 0.71 ใช้ได้ 

2. ความรู ้ เก ี ่ยวกับขยะพลาสติกและ
เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกในเขต
เทศบาลตำบลท่าใหม่ 

+1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 0.71 ใช้ได้ 

3. เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์
กำหนดการเก็บขยะท่ีแน่นอนให้ท่าน
รับทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 

4. เทศบาลมีการกำหนดพื้นที่และเวลาใน
การเก็บขยะที่แน่นอนให้ท่านรับทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใช้ได้ 

5. เทศบาลมีการเปิดอบรมหรือให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่ประชาชน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง
สื่อสารและให้ข้อมูล 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 

 

ข้อคำถาม ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 6 7 

1. การยอมร ับว ่าตนเป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 

+1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 0.71 ใช้ได้ 

2. ความสนใจ ความเป็น
ระเบ ียบเร ียบร ้อย ความ
สะอาดในชุมชน 

+1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 0.71 ใช้ได้ 

3. ความมุ่งหวังที ่จะมีส่วน
ร ่ ว ม แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ข ย ะ
พลาสติกร ่วมกับเทศบาล
ตำบลท่าใหม่ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ความรู ้ ความเข้าใจ ใน
การจัดการขยะมูลฝอยชนิด
ต่าง ๆ ส่งผลต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ส่วนที่ 4  แบบสอบถามข้อคำถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติก 
 

ข้อคำถาม ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 6 7 

1. ร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
ของเทศบาลในการรณรงค์
และร่วมเก็บขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2 .  ร ่ ว ม ใ น ก า ร ก ำ ห น ด
ประเด็นปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ร่วมในการวางแผนการ
ดำเน ินงานหร ือโครงการ 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

+1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

4. ร่วมในการจัดกิจกรรม
หร ื อ โครงการต ่ า ง  ๆ  ที่
สอดคล ้องก ับการแก ้ ไ ข
ปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ร ่วมในการร ่วมดำเนิน
กิจกรรมด้วยความเต็มใจ  
เ ต ็ ม ก ำ ล ั ง ค ว า ม รู้
ความสามารถของตนเอง 

+1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 0.71 ใช้ได้ 

6. ร่วมในการร่วมติดตาม
ประ เม ิ นผลรวมถ ึ ง ก า ร
ตรวจสอบถ ึงป ัญหาและ
อุปสรรค 

+1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

7 .  ร ่ ว ม ใ น ก า ร ห า แ น ว
ทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้
งานหร ือโครงการสำเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

+1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

8 .  ร ่ ว ม ใ น ก า ร รั บ
ผลประโยชน์ร ่วมกัน จาก
การดำเน ินก ิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

+1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 0.71 ใช้ได้ 

9 .  ร ่ วมในการตอบแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานรักษาความสะอาด
ของเทศบาล 

+1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 0.71 ใช้ได้ 

10. ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือเสนอแนะในการ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 

 



51 
 

 

ข้อคำถาม ประมาณค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 6 7   
จัดการขยะมูลฝอยให้แก่ทาง
เทศบาลทราบ 

         

 
 วิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื ้อหาของรายการข้อคำถาม ด้วยการสอบถามความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นำผลการแสดงความคิดเห็นที่ได้มา
วิเคราะห์ค่า IOC (Item Objective Congruence Index) แล้วได้ค่า IOC ที ่มีค่าตั ้งแต่ 0.5 – 1  
สรุปค่าได้ IOC ทั้งฉบับ = 0.82 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสรุปจัดทำแบบสอบถามสำหรับนำไปใช้เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติก  
จากต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ของคนในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี ได้ทำการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากแหล่งข้อมูลเชิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ ต่อไปนี้ 

 
3.6.1  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม โดย

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ใช้การจัดเก็บประชากรในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างได้ 386 ราย (คำนวนได้ 384 คน แต่ในการศึกษาเก็บ
แบบสอบถามจริง 386 คน) 

 
3.6.2  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการขยะ

พลาสติกต้นทาง รวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า สืบค้น จากบทความออนไลน์ เอกสาร
งานวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น 
 ในการประมวลผลข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี ้

1)  นำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาคัดเลือกฉบับสมบูรณ ์
2)  ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วย

คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
 
3.7  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 1)  สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน เพื่อจำแนกข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจส่วนบุคคล การติดต่อสื่อสาร และมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง 
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 2)  สถิติอนุมาน (Inductive Statistics) โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน t – test ,  
f –test และ Multiple Regression เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
3.8  นิยามศัพท ์
 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์ในการ
ทำกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี ในกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม 

เทศบาลเมืองท่าใหม่ หมายถึง ทศบาลเมืองท่าใหม่ตั้งอยู่ในอำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  
ประกอบด้วย 2 ตำบล คือ ตำบลท่าใหม่  และตำบลยายร้า  มีเนื้อที่ประมาณ 30.40 ตารางกิโลเมตร  
หรือ 19,000 ไร่ สำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนราชกิจ  อำเภอท่าใหม่  ในเนื้อที่ 1.80 ไร่ ห่างจากถนนสุขุมวิท
หรือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ 3 เป็นระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งศาลา
กลางจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  239  กิโลเมตร 
 ประชาชน หมายถึง ประชากรที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ที่มีรายชื่ออยู่ใน
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
 ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชน หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับขยะพลาสติกในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก ในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน หมายถึง การยอมรับว่าเป็นบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบ ความสะอาด ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องของการจัดการขยะพลาสติกในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ 

ปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ สภาพพื้นที่อยู่อาศัย 



 

 

 
บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห์ 

 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีผลการวิเคราะห์ดังนี ้
 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 4.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน 

 4.3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชน 

 4.4  ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุค
ชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 4.5  ผลการทดสอบสมมต.ิฐาน 

 4.6  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
  
4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 4.1.1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สภาพพื้นที่อยู่อาศัย ซ่องทางหลัก
ในการรับรู้ข้อมูล นำเสนอด้วย จำนวน และร้อยละ  แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.1  
 

ตารางที่ 4.1  จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

               ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน)      ร้อยละ 
1.เพศ 
  ชาย 123   31.87 
  หญิง 263   68.13 
    รวม 386 100.00 
2.อาย ุ
  ไม่เกิน 25 ปี 22   5.70 
  25-35 ปี 54 13.99 
  36-45 ปี 106 27.46 
  46-55 ปี 192 49.74 
  มากกว่า 55 ปีขึ้นไป 12 3.11 
    รวม 386   100.00 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 
               ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน)      ร้อยละ 
3.อาชีพ 
   รับจ้างทั่วไป 24   6.22 
   ทำนา/ทำไร/่ทำสวน (เกษตรกรรม) 211 54.66 
   ค้าขาย 79 20.47 
   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 62 16.06 
   พนักงานเอกชน 10  2.59 
   อื่น ๆ - - 
     รวม 386 100.00 
4.ระดับการศึกษา 65 16.84 
   ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 11 2.85 
   มัธยมศึกษา/ปวช. 64 16.58 
   อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า 219 56.74 
   ปริญญาตร ี 91 23.58 
   สูงกว่าปริญญาตร ี 1 0.26 
       รวม 386 100.00 
5.ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ในชุมชน 
 น้อยกว่า 1 ปี 4 1.04 
  1-2 ปี 54 13.99 
  3-5 ปี 92 23.83 
  6-9 ปี 139 36.01 
  10 ปีขึ้นไป 97 25.13 
     รวม 386 100.00 
6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  ต่ำกว่า 10,000 บาท 65 16.84 
  10,000 – 19,999 บาท 222 57.51 
  20,000 – 29,999 บาท 63 16.32 
  30,000 – 39,999 บาท 22  5.70  
  40,000 –  49,999 บาท 14 3.63 
  50,000 –  59,999 บาท - - 
  60,000 บาทขึ้นไป - - 
     รวม 386 100.00 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 
               ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน)      ร้อยละ 
 7.สภาพพืน้ที่อาศัย 
   บ้านอยู่ติดถนนหลัก 65 16.80 
   บ้านอยู่ในซอยที่รถเก็บขยะเข้าออกได ้ 222 57.50 
   บ้านอยู่ในซอยที่รถเก็บขยะเข้าออกไม่ได ้ 99 25.60 
   อื่น ๆ - - 
      รวม 386 100.00 
8.ช่องทางหลักในการรับรู้ข้อมูลด้านการจัดการขยะจากเทศลาล 
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายของเทศบาล 213 55.18 
  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล 120 31.09 
  ป้ายประชาสัมพันธ/์ใบปลิว/แผ่นพับ 194 50.26 
  รถประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 187 48.45 
  เว็ปไซด์ของเทศบาล 200 51.81 
  ผ่านทางผู้นำชุมชน 162 41.97 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน 119 30.83 
  การจัดประชุมหรือเวทีประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ 40 10.36 
  อื่น ๆ - - 
      รวม 386 100.00 

  
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.13 อายุ
ระหว่าง 46-55 ปี ร้อยละ 49.74   อาชีพ ทำนา/ทำไร่/ทำสวน (เกษตรกรรม) ร้อยละ 54.66  มี
การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 56.74 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 6-9 ปี 
ร้อยละ36.01รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 19,999 บาท ร้อยละ 57.51 สภาพพื้นที่อยู่อาศัย เป็น
บ้านอยู่ในซอยที่รถเก็บขยะเข้าออกได้ ร้อยละ 57.50 และช่องทางหลักในการรับรู้ข้อมูลด้านการ
จัดการขยะจากเทศลาล คือ ป้ายประชาสัมพันธ์/ใบปลิว/แผ่นพับ ร้อยละ 50.26 รองลงมาคือ 
ประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายของเทศบาล ร้อยละ 55.18   
 
 4.1.2  การวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย นำเสนอด้วย จำนวน และ
ร้อยละ แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.2    
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ตารางที่ 4.2  จำนวนและร้อยละขององค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 

องค์ความรู้เกีย่วกับการจัดการขยะมลูฝอย จำนวนคน
ที่ตอบถูก 
(n=386)  

ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย 

1. ขยะพลาสตกิเป็นขยะที่พบมากที่สุดในถงัขยะของครัวเรือน 262 67.88 0.68 
2. ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ทำให้เกดิขยะพลาสติกใน
ประเทศเพ่ิมมากขึ้น  

264 68.39 0.68 

3. กล่องโฟม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ* 275 71.24 0.71 
4. ขยะพลาสตกิ จัดเป็นขยะมูลฝอยประเภททั่วไป* 246 63.73 0.64 
5. ขวดน้ำพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก เป็นขยะมูลฝอยประเภท
เดียวกัน 

234 60.62 0.61 

6. ในปี 2565 ประเทศไทยยกเลิกการใช้พลาสติก จำนวน 4 
ชนิด 

227 58.81 0.59 

7. ประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากเป็น อันดับ 5  
ของโลก 

196 50.78 0.51 

8. พลาสติกโดยทั่วไปใช้เวลา 20-50 ปี ในการแตกสลายตาม
ธรรมชาติ 

203 52.59 0.53 

9. ขยะพลาสตกิ ส่งผลก่อให้เกิดมะเร็ง และนำมาซึ่งผลกระทบ
ต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ 

210 54.40 0.54 

10. กระดาษลัง ขวดพลาสติก เศษเหล็ก สามารถนำมา 
รีไซเคิลได้ (การนำกลับมาใช้ใหม)่ 

265 68.65 0.69 

 
หมายเหตุ: *คำถามเชิงลบ 

 
      จากตารางที่ 4.2 พบว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนมีความรู้มาก
ที่สุด 3 อันดับแรก คือ กล่องโฟม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ร้อยละ 71.24 รองลงมาคือ 
กระดาษลัง ขวดพลาสติก เศษเหล็ก สามารถนำมารีไซเคิลได้ (การนำกลับมาใช้ใหม่) ร้อยละ 68.65 
และภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ทำให้เกิดขยะพลาสติกในประเทศเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 68.39 
ตามลำดับ 
 
4.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน 
 

 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน นำเสนอด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.3   
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ตารางที่ 4.3  จำนวนและร้อยละของปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน 

 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.การยอมรับว่าตนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อปัญหา
และผลกระทบจากขยะ 3.66 0.938 มาก 
2.ความสนใจ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ความสะอาดในชุมชน 3.59 1.074 มาก 
3.ความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกร่วมกับ
เทศบาลเมืองท่าใหม ่ 3.59 1.056 มาก 
4.ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการขยะพลาสติก ส่งผลตอ่
การจัดการขยะพลาสติกในครัวเรือน 3.62 1.068 มาก 
5.มีความภาคภูมิใจ เมื่อมีการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี 
ตามหลักวิชาการ 3.72 0.998 มาก 
6.ความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มี
สาเหตุจากขยะมูลพลาสติก 3.66 1.096 มาก 
7.การได้รับการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะพลาสติกมี
อิทธิพลในการสร้างความตระหนักในชุมชน 3.28 0.887 ปานกลาง 
8.การคัดแยกขยะภายในชุมชนเป็นแนวทางเพื่อช่วยลด
รายจ่ายของภาครัฐ 3.57 0.991 มาก 
9.การทำความสะอาดและการจัดการขยะพลาสติกเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐ 3.53 1.045 มาก 
10.การคัดแยกขยะ ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลด
ความรุนแรงลง 3.65 0.970 มาก 
      รวม 3.59 0.428 มาก 

  

เกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบค่าเฉล ี ่ยก ับเกณฑ์ ของ Best 
(ResearchGate, 1981) ดังนี ้

  คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สดุ  
  คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มาก  
  คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง น้อย  

 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชนในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง คือ มีความภาคภูมิใจ เมื่อมีการจัดการขยะ
พลาสติกอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72) รองลงมาคือ 
การยอมรับว่าตนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากขยะ และ ความ
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีสาเหตุจากขยะมูลพลาสติก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66) และการคัดแยกขยะ ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลดความ
รุนแรงลงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือการได้รับการ
ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะพลาสติกมีอิทธิพลในการสร้างความตระหนักในชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28)  
 

4.3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชน 
 

 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชน นำเสนอด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.4 
 

ตารางที่ 4.4  จำนวนและร้อยละของปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชน 

 

ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชน ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.การรับรูเ้กี่ยวกับขยะพลาสติกและการจัดการขยะพลาสติกใน
เขตเทศบาลเมืองท่าใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 0.68 0.468 มาก 
2.ความรู้เกี่ยวกับขยะพลาสติกและเกี่ยวกับการจัดการขยะ
พลาสติกจากครัวเรือนในเขตเทศบาลเมือง 
ท่าใหม ่ 0.58 0.494 ปานกลาง 
3.เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์กำหนดการเก็บขยะ 
ที่แน่นอนใหท้า่นรับทราบ 0.42 0.495 ปานกลาง 
4.เทศบาลมีสือ่สารออนไลน์เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ
พลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม 0.46 0.499 ปานกลาง 
5.เทศบาลมีการเปิดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะให้แก่ประชาชน 0.55 0.498 ปานกลาง 
6.เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสารและให้ข้อมูล
หลากหลายช่องทาง 0.67 0.470 มาก 
      รวม 0.56 0.183 ปานกลาง 
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 เกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้ 
  พิสัย = (ค่าสูงสุด – ค่าต่ำสุด) / จำนวนช่วงช้ัน 
        = ( 1- 0) / 3 = 0.33  

  คะแนนเฉลี่ย 0.67-1.00 หมายถึง มาก  
  คะแนนเฉลี่ย 0.34-0.66 หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 0.00-0.33 หมายถึง น้อย 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชนในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การรับรู้เกี ่ยวกับขยะ
พลาสติกและการจัดการขยะพลาสติกในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.68) รองลงมาคือ เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสารและให้
ข้อมูลหลากหลายช่องทางมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.67) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด
คือ เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์กำหนดการเก็บขยะที่แน่นอน ให้ท่านรับทราบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.42) 
 
4.4  ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง

ในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาล ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 

 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ 
ในเขตเทศบาล ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นำเสนอด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.5 
 

ตารางที่ 4.5  จำนวนและร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้น

ทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาล ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุร ี

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.การเข้าร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของเทศบาลในการรณรงค์
และร่วมเก็บขยะพลาสติกในชุมชน 3.28 0.887 ปานกลาง 
2.การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางปฏิบัติเพื่อ
จัดการขยะพลาสติกชุมชนร่วมกับเทศบาล 3.57 0.991 มาก 
3.การมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธก์ารจัดการขยะ
พลาสติกภายในชุมชนร่วมกับเทศบาล 3.53 1.045 มาก 
4.การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน เพื่อจัดทำกิจกรรมในการจัดการขยะพลาสติกใน
ชุมชน 3.65 0.970 มาก 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้น
ทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่า

ใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

5.การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและจัดทำร่าง
เทศบาลบัญญัติของเทศบาลเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดใน
ชุมชน 3.65 1.014 มาก 
6.การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะพลาสติก ภายในครัวเรือน
ของตนเอง 3.62 0.997 มาก 
7.การมีส่วนร่วมในการไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงแม่น้ำหรือริมถนน 
ทำให้ชุมชนมีความสะอาดและทัศนียภาพที่ดี 

3.67 1.022 มาก 

8.การมีส่วนร่วมในการไม่เผาขยะพลาสติกในที่โล่ง เพื่อลด
ปัญหามลพิษทางอากาศ 3.73 0.984 มาก 
9.การมีส่วนร่วมในการนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น 
ถุงพลาสติก ขวดน้ำดื่ม เป็นต้น 3.66 0.968 มาก 
10.การมีส่วนรว่มในการส่งผลความตระหนักและแนวทางการ
คัดแยกขยะไปสู่สมาชิกในครอบครัว 3.68 0.949 มาก 
      รวม 3.60 0.411 มาก 

 

เกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ของ Best (1981) 
ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สดุ  
  คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มาก  
  คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง น้อย  

 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุค
ชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการไม่เผาขยะ
พลาสติกในที่โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73)  
รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการส่งผลความตระหนักและแนวทางการคัดแยกขยะไปสู่สมาชิกใน
ครอบครัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68)   และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การเข้า
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ร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของเทศบาลในการรณรงค์และร่วมเก็บขยะพลาสติกในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28) 
 
4.5  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง ในเขตเทศบาล

เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง ในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทั่วไปของของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชน
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ t-test, F-test 
กรณีค่า F มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทำการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  มีผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้  
 

          สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง ในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน 

 H0: ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน 
 H1: ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ Independent t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล

เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามเพศของประชาชน 

 
ตัวแปร เพศ N ค่าเฉลี่ย S.D t Sig. 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะพลาสติกต ้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ชาย 123 3.56 0.363 -1.520 0.129 

หญิง 263 3.63 0.431 

 
หมายเหตุ: *นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ค่า t = -1.520 มีค่าความน่าจะเป็น (Sig) = 0.129 ซึ่งมากกว่า 0.05 
(0.129 > 0.05) แสดงว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางใน
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เขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 
 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน 

 H0: ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน 
 H1: ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล

เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามอายุของประชาชน 

 
ตัวแปร อายุ N ค่าเฉลี่ย S.D F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขต 

ทศบาลเมืองท่าใหม่ 
อำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

  ไม่เกิน 25 ปี 22 3.44 0.655 1.759 0.136 

  25-35 ปี 54 3.68 0.610 
  36-45 ปี 106 3.59 0.349 
  46-55 ปี 192 3.62 0.330 
  มากกว่า 55 ปีขึ้น
ไป 

12 3.46 0.387 

    รวม 386 3.60 0.411 
 
หมายเหตุ: *นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ค่า F= 1.759 มีค่าความน่าจะเป็น (Sig) = 0.136 ซึ่งมากกว่า 0.05 
(0.136 > 0.05) แสดงว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางใน
เขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ซึ่งยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 
 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน 

 H0: ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน  
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 H1: ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล

เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามระดับการศึกษาของประชาชน 

 
ตัวแปร ระดับการศึกษา N ค่าเฉลี่ย S.D F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะพลาสติก
ต ้ น ท า ง ใ น เ ข ต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ 
อ ำ เ ภ อ ท ่ า ใ ห ม่  
จังหวัดจันทบุร ี

ประถมศึกษาหรือต่ำ
กว่า 

11 3.43 0.535 1.691 0.151 

มัธยมศึกษา/ปวช. 64 3.63 0.520 
อนุปริญญา/ปวส.หรือ
เทียบเท่า 

219 3.62 0.384 

ปริญญาตร ี 91 3.58 0.365 
สูงกว่าปริญญาตร ี 1 2.80   
       รวม 386 3.60 0.411 

 
หมายเหตุ: *นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ค่า F= 1.691 มีค่าความน่าจะเป็น (Sig) = 0.151 ซึ่งมากกว่า 0.05 
(0.151 > 0.05) แสดงว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
  

 สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางใน
เขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน 

 H0: ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน 
 H1: ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.9  



64 
 

 

ตารางที่ 4.9  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามอาชีพของประชาชน 

 

ตัวแปร อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D F Sig. 
การม ี ส ่ วน ร ่ วม ในการ
จ ัดการขยะพลาสติกต้น
ทางในเขตเทศบาลเมืองท่า
ใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

รับจ้างทั่วไป 24 3.50 0.484 3.644 0.006* 

ทำนา/ทำไร่/ทำสวน 
(เกษตรกรรม) 

211 3.66 0.409 

ค้าขาย 79 3.47 0.421 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 62 3.62 0.329 
พนักงานเอกชน 10 3.64 0.435 
  รวม 386 3.60 0.411 

 

หมายเหตุ: *นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ค่า F= 3.644 มีค่าความน่าจะเป็น (Sig) = 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
(0.006 < 0.05) แสดงว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางใน
เขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 จึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้น
ทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามอาชีพของประชาชน ด้วย
วิธี LSD แสดงผลดังตารางที่ 4.10 
 

ตารางที่ 4.10  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามอาชีพ
ของประชาชน ด้วยวิธี LSD 

 

อาชีพ  
 
 

x  

รับจ้างทั่วไป ทำนา/ทำไร่/
ทำสวน 

(เกษตรกรรม) 

ค้าขาย รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

3.50 3.66 3.47 3.62 3.64 
รับจ้างทั่วไป 3.50 - -.186 .037 -.114 -.136 
ทำนา/ทำไร/่ทำสวน 
(เกษตรกรรม) 

3.66  - .193* .042 .120 

ค้าขาย 3.47   - -.151* -.173 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.62    - -.022 

พนักงานเอกชน 3.64     - 
 

หมายเหตุ: *นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 จากตารางที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามอาชีพของ
ประชาชน ด้วยวิธี LSD พบ 2 คู่ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ 

1) ประชาชนที่มีอาชีพทำนา/ทำไร่/ทำสวน (เกษตรกรรม) มีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกับประชาชนที่
มีอาชีพค้าขาย 

2) ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
 
 สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้น
ทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน 

 H0: ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน 
 H1: ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล

เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามรายได้ต่อเดือนของประชาชน 

 
ตัวแปร รายได้ต่อเดือน N ค่าเฉลี่ย S.D F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ 
อำเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุร ี

  ต่ำกว่า 10,000 บาท 65 3.63 0.447 1.927 0.105 

  10,000 – 19,999 บาท 222 3.62 0.399 
  20,000 – 29,999 บาท 63 3.61 0.391 
  30,000 – 39,999 บาท 22 3.49 0.365 
  40,000 – 49,999 บาท 14 3.35 0.526 
  รวม 386 3.60 0.411 

 
หมายเหตุ: *นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่า F= 1.927 มีค่าความน่าจะเป็น (Sig) = 0.105 ซึ่งมากกว่า 0.05 
(0.105 > 0.05) แสดงว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้  
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 สมมติฐานที่ 6 ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน 

 H0: ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน 
 H1: ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล

เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ของประชาชน 

 

ตัวแปร 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู ่

ในพืน้ที ่
N ค่าเฉลี่ย S.D F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ อำเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจนัทบุรี 

น้อยกว่า 1 ปี 4 4.03 0.964 1.862 0.116 

1 – 2 ปี 54 3.61 0.472 
3 – 5 ปี 92 3.55 0.466 
6 – 9 ปี 139 3.59 0.376 
10 ปีขึ้นไป 97 3.66 0.323 
  รวม 386 3.60 0.411 

 
หมายเหตุ: *นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่า F= 1.862 มีค่าความน่าจะเป็น (Sig) = 0.116 ซึ่งมากกว่า 0.05 
(0.301 > 0.05) แสดงว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของประชาชนต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

 สมมติฐานที่ 7 ประชาชนที่มีสภาพพื้นที่อยู่อาศัยต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
พลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน 

 H0: ประชาชนที่มีสภาพพื้นที่อยู่อาศัยต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง
ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน 
 H1: ประชาชนที่มีสภาพพื้นที่อยู่อาศัยต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง
ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน 



67 
 

 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.13 
 
ตารางที่ 4.13  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล

เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  จำแนกตามสภาพพื้นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน 

 
ตัวแปร สภาพพื้นที่อยูอ่าศัย N ค่าเฉลี่ย S.D F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ อำเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจนัทบุรี 

บ้านอยู่ติดถนนหลัก 65 3.63 0.447 1.205 0.301 

บ้านอยู่ในซอยที่รถ
เก็บขยะเข้าออกได ้

222 3.62 0.399 

บ้านอยู่ในซอยที่รถ
เก็บขยะเข้าออกไม่ได ้

99 3.55 0.413 

  รวม 386 3.60 0.411 

 
หมายเหตุ: *นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ค่า F= 1.205 มีค่าความน่าจะเป็น (Sig) = 0.301 ซึ่งมากกว่า 0.05 
(0.301 > 0.05) แสดงว่า ประชาชนที่มีสภาพพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว ้
 

 สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชนและปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร
ของประชาชนมีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 H0: ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชนและปัจจัยด้านการติดต่อสื ่อสารของ
ประชาชนไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
 H1: ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชนและปัจจัยด้านการติดต่อสื ่อสารของ
ประชาชน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ด้วยวิธี Enter ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.14 - 
ตารางที่ 4.17  
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
X1 หมายถึง แรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน 
X2 หมายถึง การติดต่อสื่อสารของประชาชน 
Y หมายถึง การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่า

ใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
F หมายถึง ค่าสถิต ิF-test ของสมการพยากรณ ์ 
R หมายถึง ค่าสหสัมพันธพ์หุคูณแสดงระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ 
  ทั้งหมดที่นำมาพยากรณ์ตัวแปรตาม 
R2 หมายถึง ค่าสหสัมพันธพ์หุคูณแสดงอิทธิพลของตัวแปรทั้งหมดในสมการ 
  พยากรณ์ที่มีต่อตัวแปรตาม 
S.E  หมายถึง ระดับความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระที่พยากรณ์ตัวแปรตาม 
S.E. est หมายถึง ระดับความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ ์
B หมายถึง ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่นำมาสร้างสมการ 
  พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
β หมายถึง Beta เป็น ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่นำมา

สร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
t หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบวา่ตัวแปรอิสระใดบ้างที่สามารถใช้พยากรณ์ตัวแปร

ตามได้ 
Sig. หมายถึง ความน่าจะเป็นในการยอมรบัหรือปฏิเสธสมมติฐานที่นำมาวิเคราะห์ด้วย 
  ค่าสถิติ t ทีส่ามารถบอกได้ว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่สามารถใช้พยากรณต์ัว

แปรตามได้ 
 

ตารางที่ 4.14  ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 

ตัวแปร X1 X2 Y 
แรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน (X1) - .196** .641** 

การติดต่อสื่อสารของประชาชน  (X2)  - .239 

การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้น
ทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุร ี(Y) 

  - 

 
หมายเหตุ: **นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
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 จากตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า  แรงจูงใจส่วนบุคคล
ของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารของประชาชน (r=0.196)  แรงจูงใจส่วนบุคคลของ
ประชาชนมีสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (r=0.641) และการติดต่อสื่อสารของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
(r=0.239)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่สูงมากจึงนำมา
ทำการวิเคราะห์การถดถอนพหุคูณ 
 

ตารางที่ 4.15  แสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณเพื่อค้นหาตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุร ี(ตัวแปรตาม) (Y) 

 

Model R R2 Adjust R2 Standard Error of Estimate 
1 0.651  0.424 0.421 0.31309 

Predictors: (Constant), a. Predictors: (Constant), X2 X1   
  

 จากตารางที่  4.15 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า 0.651และกำลังสองของค่า
สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า 0.424 แสดงว่า  ตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด 2 ตัว คือ แรงจูงใจส่วนบุคคลของ
ประชาชน (X1 )  การติดต่อสื่อสารของประชาชน (X2 ) ร่วมกันพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ได้ร้อยละ 42.40  (R2 
x 100) มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.313 แสดงว่ามีค่าความคาดเลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์น้อย  โดยความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (Standard Error 
of estimate: S.E.est)  เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนที่เหลือของ Y  กับ  �̂�  ที่ไม่เท่ากัน 
แสดงถึงความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ถ้าค่าแตกต่างกันมาก  แสดงว่าสมการพยากรณ์
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์มาก ถ้าใกล้เคียงกันหรือมีค่าน้อยแสดงว่าสมการพยากรณ์
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์น้อย  
 

ตารางที่ 4.16  แสดงผลค่าความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางใน
เขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กับตัวแปรอิสระ 

 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 27.582 2 13.791 140.685 0.000* 
Residual 37.544 383 0.098   
Total 65.126 385     

Dependent Variable: Y 
Predictors: (Constant),  Predictors: (Constant), a. Predictors: (Constant), X2 X1   
 

หมายเหตุ: *นยัสำคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  
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จากตารางที่ 4.16 แสดงค่าความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000   
( F=140.685, Sig.=0.000, p<0.05) แสดงว่า แรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน (X1 )  การ
ติดต่อสื่อสารของประชาชน (X2 ) (ตัวแปรอิสระ)  2 ตัว สามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ได้
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ดังนั้น จึงทำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของการ
เปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ตัวแปรตาม) กับแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน (X1 )  การติดต่อสื่อสารของ
ประชาชน (X2 ) (ตัวแปรอิสระ) มีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรง ซึ่งสามารถนำไปสร้างเป็นสมการ
พยากรณ์ได้ แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.17  

 
ตารางที่ 4.17  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

พลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ตัวแปร
ตาม) กับแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน (X1) การติดต่อสื่อสารของประชาชน (X2) 
(ตัวแปรอิสระ) 

 
ตัวแปร B S.E  β t Sig. 

ค่าคงที่ (a) 1.325 0.137   9.693 0.000* 
แรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน (X1) 0.594 0.038 0.617 15.604 0.000* 
การติดต่อสื่อสารของประชาชน (X2 ) 0.265 0.089 0.117 2.968 0.003* 
R =  0.651, ,R2  = 0.424, Adjust R2  =  0.421, S.E. est. = 0.313,  F = 140.685, Sig.= 
0.000* 

 
หมายเหตุ: *นยัสำคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  
 
     จากตารางที่ 4.17 พบว่า แรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน (X1 ) และ การติดต่อสื่อสารของ
ประชาชน (X2 )  (ตัวแปรอิสระ) ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ตัวแปรตาม)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมือง
ท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เรียงตามลำดับ คือ แรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน (X1 )  (β 
= 0.617 ) และการติดต่อสื ่อสารของประชาชน (X2 ) (β = 0.117)  ตามลำดับ ซึ ่งตัวแปรทั้ง 2 
สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ร้อยละ 42.40  (R2 x 100) และอีก 57.60 เป็น
ผลจากปัจจัยอื่น  และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้   
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                       �̂�= 1.325 + 0.594X1 + 0.265 X2 
ผลการทดสอบ พบว่า  ปัจจัยแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน (X1 ) และ การติดต่อสื่อสาร

ของประชาชน (X2 )  ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่า
ใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 
แสดงว่า ปัจจัยแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน (X1 ) เพิ่มขึ้น 0.594 ส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย และ ปัจจัยการติดต่อสื่อสารของประชาชน (X2 )  เพิ่มขึ้น 0.265 หน่วยส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางที่ 4.18 
 

ตารางที่ 4.18  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานที่ 1-7 ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสภาพพื้นที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
แตกต่างกัน 

ข้อมูลพื้นฐานของประชาชน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
1.เพศ ปฏิเสธสมมติฐาน 
2.อายุ ปฏิเสธสมมติฐาน 
3.อาชีพ ยอมรับสมมติฐาน 
4.ระดับการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน 
5.ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ปฏิเสธสมมติฐาน 
6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปฏิเสธสมมติฐาน 
7.สภาพพื้นที่อยู่อาศัย ปฏิเสธสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชนและปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของ
ประชาชนมีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ตัวแปร 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ปัจจัยแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน (X1 ) ยอมรับสมมติฐาน 
ปัจจัยการติดต่อสื่อสารของประชาชน (X2 ) ยอมรับสมมติฐาน 

 
หมายเหตุ: *นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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จากตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ดังนี ้
1)  ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน และสภาพพ้ืนที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2)  ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชนและปัจจัยด้านการติดต่อสื ่อสารของ
ประชาชน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.6 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
 ข้อเสนอแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางใน
ยุคชีวิตวิถีใหม่มีดังน้ี  

1)  เทศบาลควรให้กระตุ้นให้ประชาชนแต่ละอาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะพลาสติกต้นทางโดยชี้ให้เห็นถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือทำรีไซเคิล และควรแยกขยะก่อนทิ้ง 
เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกต้นทางลง  

2)  เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี   

3) เทศบาลควรกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดพลาสติกที่มีปริมาณมาก
ขึ้น รู้วิธีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และมีส่วนร่วมดูแลความปลอดภัยในเรื่องความสะอาดและสุขภาพ
ทั้งในครัวเรือน และชุมชน เทศบาลต้องให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีร่วมกันกำจัดขนะ
พลาสติกต้นทางเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ 

 
 



 

 

 
บทที่ 5 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ของคนใน
ชุมชน เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ของคนในชุมชน เทศบาลเมืองท่า
ใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 3) เพื่อเสนอแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ของคนในชุมชน เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
จำนวน 386 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  ค่า t-test ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 
5.1  สรุปผลการวิจัย  
 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ีสรุปผลการวิเคราะห์ดังนี ้

1)  ผลการว ิเคราะห์ข ้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม   พบว่า ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.13 อายุระหว่าง 46-55 ปี ร้อยละ 49.74 อาชีพ ทำ
นา/ทำไร่/ทำสวน (เกษตรกรรม) ร้อยละ 54.66  มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า 
ร้อยละ 56.74 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 6-9 ปี ร้อยละ 36.01 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 
19,999 บาท ร้อยละ 57.51  สภาพพื้นที่อยู่อาศัย เป็นบ้านอยู่ในซอยที่รถเก็บขยะเข้าออกได้ ร้อยละ 
57.50 และช่องทางหลักในการรับรู้ข้อมูลด้านการจัดการขยะจากเทศบาลคือ ป้ายประชาสัมพันธ์/
ใบปลิว/แผ่นพับ ร้อยละ 50.26 รองลงมาคือ ประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายของเทศบาล ร้อยละ 55.18   

2)  ผลการวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  พบว่า องค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนมีความรู้มากที่สุด คือ กล่องโฟม สามารถย่อยสลายได้เอง
ตามธรรมชาติ ร้อยละ 71.24 รองลงมาคือ กระดาษลัง ขวดพลาสติก เศษเหล็ก สามารถนำมารีไซเคิล
ได้ (การนำกลับมาใช้ใหม่) ร้อยละ 68.65 และภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ทำให้เกิดขยะพลาสติก
ในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 68.39 ตามลำดับ 
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3)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน   พบว่า ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชนในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูง คือ มีความภาคภูมิใจ เมื่อมีการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ มีค่าเฉลี่ย
อยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.72) รองลงมาคือ การยอมรับว่าตนเป็นพลเมืองที ่มีความ
รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากขยะ และ ความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่มีสาเหตุจากขยะมูลพลาสติก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66) และการคัด
แยกขยะ ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลดความรุนแรงลงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือการได้รับการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะพลาสติกมี
อิทธิพลในการสร้างความตระหนักในชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28)  

4)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชน พบว่า ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารของประชาชนในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.56) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การรับรู้เกี่ยวกับขยะพลาสติกและการจัดการขยะพลาสติกในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.68) รองลงมาคือ 
เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสารและให้ข้อมูลหลากหลายช่องทางมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.67) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์กำหนดการ
เก็บขยะที่แน่นอน ให้ท่านรับทราบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.42) 

5)  ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  พบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรใีนภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการไม่เผาขยะพลาสติกในที่โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73)  รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการส่งผลความ
ตระหนักและแนวทางการคัดแยกขยะไปสู่สมาชิกในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.68)   และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การเข้าร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของเทศบาลในการ
รณรงค์และร่วมเก็บขยะพลาสติกในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28) 

6)  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง ในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 

(1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางใน
เขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05   

(2) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางใน
เขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05    

(3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05   
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(4) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางใน
เขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพทำนา/ทำไร่/ทำสวน (เกษตรกรรม) มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
พลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกับประชาชนที่มี
อาชีพค้าขาย และประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

(5) ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05   

(6) ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของประชาชนต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

(7) ประชาชนที่มีสภาพพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ผลการวิเคราะห์ป ัจจ ัยแรงจ ูงใจส ่วนบุคคลของประชาชน  (X1 ) และ การ
ติดต่อสื่อสารของประชาชน (X2 ) ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน 
(X1 ) และ การติดต่อสื่อสารของประชาชน (X2 ) ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้น
ทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ 
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เรียงตามลำดับ คือ แรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน (X1 )   ) และ
การติดต่อสื่อสารของประชาชน ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี ได้ร้อยละ 42.40 และอีก 57.60 เป็นผลจากปัจจัยอื่น  และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ใน
รูปคะแนนดิบได้ดังนี้  
                       �̂�= 1.325 + 0.594X1 + 0.265 X2 

7)  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ข้อเสนอแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติก

ต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่มีดังน้ี  
(1)  เทศบาลควรให้กระตุ้นให้ประชาชนแต่ละอาชีพเจ้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะพลาสติกต้นทางโดยชี้ให้เห็นถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือทำรีไซเคิล และควรแยกขยะ
ก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกต้นทางลง  

(2)  เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี   
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(3)  เทศบาลควรกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดพลาสติกที่มีปริมาณ
มากขึ้น รู้วิธีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และมีส่วนร่วมดูแลความปลอดภัยในเรื่องความสะอาดและ
สุขภาพทั้งในครัวเรือน และชุมชน เทศบาลต้องให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีร่วมกัน
กำจัดขนะพลาสติกต้นทางเพ่ือให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ 
 
5.2  อภิปรายผล 
 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทาง
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีประเด็นสำคัญที่นำมา
อภิปรายผลได้ดังนี ้  
 ผลการวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  พบว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย ประชาชนมีความรู้มากที่สุด คือ กล่องโฟม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ   
รองลงมาคือ กระดาษลัง ขวดพลาสติก เศษเหล็ก สามารถนำมารีไซเคิลได้  (การนำกลับมาใช้ใหม่) 
และภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ทำให้เกิดขยะพลาสติกในประเทศเพิ ่มมากขึ ้น ตามลำดับ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวิโรจน์ ฮะวังจู (2550) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอย :ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่พบว่า  การมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน เกิดจากการชักชวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ด้านปัจจัย
การได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยปัจจัยด้านการชักชวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนสูงกว่าด้านอื่น ๆ   
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน   พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ส่วนบุคคลของประชาชนในภาพรวม มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก ข้อที ่มีค่าเฉลี่ยสูง คือ มีความ
ภาคภูมิใจ เมื่อมีการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   
รองลงมาคือ การยอมรับว่าตนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากขยะ และ 
ความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีสาเหตุจากขยะมูลพลาสติก และการคัดแยก
ขยะ ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลดความรุนแรงลง  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือการได้รับ
การประชาสัมพันธ์การจัดการขยะพลาสติกมีอิทธิพลในการสร้างความตระหนักในชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ประชาชนการการยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบ ความสะอาด ความรู้ความ
เข้าใจ ความตระหนักในเรื่องของการจัดการขยะพลาสติก สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เรื่องยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ที่จะควบคุม
อัตราการผลิตขยะมูลฝอยในเขตเมืองไม่เกิน 1 กิโลกรัม/คน/วัน โดยมีแนวทางในการดำเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการชยะมูลฝอยสามารถทำได้โดยการสร้างตลาดสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยภาครัฐเป็นผู้นำรวมทั้งการกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน กลไกตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพและกลไกของการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ณ 
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แหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจชุมชน และธุรกิจเอกชนจากขยะรีไซเคิล พัฒนาระบบรวบรวม
คัดแยกและโครงสร้างพื้นฐาน การออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อซากบรรจุภัณฑ์หรือ
ซากผลิตภัณฑ์ของตนเอง การพิจารณานำมาตรการภาษีบรรจุภัณฑ์และการเรียกคืนซากมาใช้ในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการเพิ ่มศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และให้
ความสำคัญต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในรูปแบบการรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
รวมกลุ่มพื้นที่รองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย (Clustering)  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจ ัยด้านการติดต่อสื ่อสารของประชาชน พบว่า ปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารของประชาชนในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ การรับรู ้เกี ่ยวกับขยะพลาสติกและการจัดการขยะพลาสติกในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รองลงมาคือ เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสาร
และให้ข้อมูลหลากหลายช่องทางมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ  เทศบาลมี
การประชาสัมพันธ์กำหนดการเก็บขยะที่แน่นอน ให้ท่านรับทราบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เพราะประชาชนเกิดการรับรู้เกี่ยวกับขยะพลาสติกในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ข้อมูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก 
 สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรรถพล   เจริญชันษา  เรื่อง 'ขยะพลาสติกในการจัดการและโอกาส 
Post COVID-19 ที่กล่าวว่า ช่วงก่อนโควิด-19 มีการประชาสัมพันธ์ในการลดใช้พลาสติกและผล
ค่อนข้างดี ประชาชนให้ความสนใจ แต่พอโควิด-19  ขยะพลาสติกกลับมารุนแรงกว่าเดิม ทำให้
เป้าหมายในปี 2565 กลายเป็นความท้าทาย เพราะมีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก  

ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถี
ใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรีในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
คือ การมีส่วนร่วมในการไม่เผาขยะพลาสติกในที่โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ รองลงมาคือ 
การมีส่วนร่วมในการส่งผลความตระหนักและแนวทางการคัดแยกขยะไปสู่สมาชิกในครอบครัว  และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การเข้าร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของเทศบาลในการรณรงค์และร่วมเก็บ
ขยะพลาสติกในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของกิตติ มีศิริ 
(2559) เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ 
3,4,5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า  ชุมชนเน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และมีการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นแรงเสริมทำให้การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนกาทำงานเน้นการจัดการขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้ได้มากที่สุด 
ก่อนที่จะส่งให้สำนักงานเขตพระโขนงนำไปกำจัด โดยมีกระบวนการที่สำคัญคือ การสร้างจิตสำนึกรัก
ชุมชน โดยทำให้คนในชุมชนคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก  สร้างแนวคิดผ่านกิจกรรมต่าง
เพื ่อให้เก ิดการทำงานร่วมกันของคนในชุมชนทำให้เก ิดความเช ื ่อมโยง และมีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ วิธีการและรูปต่าง ๆ ในการจัดการขยะมูล
ฝอย การจัดอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชน วิธีการในการจัดการขยะมูลฝอย   การ
สร้างประโยชน์จากขยะหรือวัสดุเหลือใช้ทำให้เกิดความคุ้นเคยและกลายเป็นวิถีปฏิบัติร่วมกับ
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การศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติ 

ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถี
ใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ของประชาชน พบว่า  ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และสภาพพ้ืนที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
แตกต่างกัน   ทั้งนี้เพราะผู้ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพที่
แตกต่างกันเพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิค-19 และมาตรการวิถีชีวิตใหม่ทำให้หน่วยงานภาครัฐ
และเทศบาลเข้ามาบริหารจัดการเรื ่องความสะอาดและการป้องกันโรคระบาดอย่างเข้มงวด 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวันชัย สนธิสัญญา (2553) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน
การเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
จังหวัดปทุมธานีพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ไม่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบล  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของทศวร อาภรณ์พงษ์ (2559) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การจัดการขยะของคนที่มีระดับการศึกษา  
อายุ และรายได้ต่อเดือน มีส่วนร่วมในปัจจัยการจัดการขยะที่แตกต่างกัน และสภาพพื้นที่อยู่อาศัย 
และช่องทางการรับรู้ข่าวสาร มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องจากในพื้นที่มีการ
จัดการที่ดีอยู่แล้ว   

 ผลการวิเคราะห์ป ัจจ ัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชนและปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารของประชาชนมีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาล
เมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  พบว่า แรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน (X1 ) และ การ
ติดต่อสื่อสารของประชาชน (X2 )  ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัว
แปรที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เรียงตามลำดับ คือ แรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน  และการติดต่อสื่อสาร
ของประชาชน ตามลำดับ  สอดคล้องกับผลการศึกษาของบันเทิง ผลอําพันธุ์ (2556) เรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ 
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการที่ ดี
ของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีทุกด้านและ
ด้านหลักความรับผิดชอบด้านหลักการมีส่วนร่วม    
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
มีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ 
 จากการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่แตกต่างกัน ดังนั้น เทศบาลควรให้กระตุ้นให้ประชาชนแต่ละ
อาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางโดย และแนะนำให้นำกลับมาใช้ใหม่ หรือทำ
รีไซเคิล  เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกต้นทางลง 
 จากการวิจัยพบว่า ประชาชนให้ความสำคัญกับด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชนใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีความภาคภูมิใจ เมื่อมีการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี
ตามหลักวิชาการ และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ที่พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปและ
ก่อให้เกิดขยะพลาสติกมากมาย จากการศึกษาพบว่าที่คนไทยมีพฤติกรรมการใช้บริการเดลิเวอรี่กัน
มากขึ้นเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยจากโควิค-19  นำมาซึ่งการใช้ถุงพลาสติกมากขึ้นการสั่ง
สินค้าทางออนไลน์หรือเดลิเวอรี่ ก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกที่มากขึ้นจากการใช้บริการ ดังนี้น
เทศบาลควรใช้โอกาสนี้ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีตามหลัก
วิชาการ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หรือทำ
ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการขยะพลาสติกที่ถูกวิธี และนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็น
การลดขยะพลาสติกได้ 

จากการวิจัยพบว่า ประชาชนให้ความสำคัญกับด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชน พบว่า 
ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชนในระดับปานกลาง โดยมีการรับรู้เกี่ยวกับขยะพลาสติกและ
การจัดการขยะพลาสติกในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เทศบาลควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีและการทำรี
ไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกต้นทาง   

จากการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิต
วิถีใหม่  ประชาชนให้ความสำคัญในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมในการไม่เผาขยะพลาสติกในที่โล่ง เพื่อ
ลดปัญหามลพิษทางอากาศ และการมีส่วนร่วมในการส่งผลความตระหนักและแนวทางการคัดแยก
ขยะไปสู่สมาชิกในครอบครัว ดังนั้นในยุคชีวิตวิถีใหม่ เทศบาลควรกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การกำจัดพลาสติกที่มีปริมาณมากขึ้น ให้ทำการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยใน
เรื ่องความสะอาดและสุขภาพทั้งในครัวเรือน และชุมชนเทศบาลต้องให้ความรู ้และรณรงค์ให้
ประชาชนเข้ามามีร่วมกันกำจัดขนะพลาสติกต้นทางเพ่ือให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่  
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5.4  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 

1)  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประชาชน เพื่อทราบ
ถึงความต้องการและรับรู้ปัญหาการจัดการขยะพลาสติกจากต้นทาง เพื่อได้ข้อมูลสำคัญและเทศบาล
สามารถนำไปปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการขยะพลาสติกต้นทางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2)  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
พลาสติกของประชาชน เพื่อได้ข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ศึกษามากขึ้น 

3)  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะพลาสติกต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ในเขตพื้นที่อื ่น เพื่อได้ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาที่
ศึกษามากขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยสามารถนำผลการศึกษาไปเป็น
แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมชองประชาชนในการกำจัดขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติก
ต้นทางในยุคชีวิตวิถีใหม่ เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความตามความเป็นจริง 
 1. เพศ 
  (   ) 1.ชาย    (  ) 2.หญิง 
 2. อายุ 
  (  ) 1. ไม่เกิน 25 ปี   (  ) 2. 25 – 35 ปี 
  (  ) 3. 36 – 45 ปี   (  ) 4. 46 – 55 ปี 
  (  ) 5. มากกว่า 55 ปี 
 3. อาชีพ 
  (  ) 1. รับจ้างทั่วไป   (  ) 2.ทำนา/ทำไร/่ทำสวน(เกษตรกรรม) 
  (  ) 3. ค้าขาย     (  ) 4. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  (  ) 5. พนักงานเอกชน   (  ) 6. อื่น ๆ 
 4. ระดับการศึกษา 
  (  ) 1. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า  (  ) 2. มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 

(  ) 3. อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า (  ) 4. ปริญญาตร ี
(  ) 5. สูงกว่าปริญญาตร ี    

5. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
  (  ) 1. น้อยกว่า 1 ปี   (  ) 2. 1 – 2 ปี 
  (  ) 3. 3 – 5 ปี    (  ) 4. 6 – 9 ปี 
  (  ) 5. 10 ปีขึ้นไป 
 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  (  ) 1. ต่ำกว่า 10,000 บาท  (  ) 2. 10,000 – 19,999 บาท 
  (  ) 3. 20,000 – 29,999 บาท  (  ) 4. 30,000 – 39,999 บาท 

(  ) 5. 40,000 – 49,999 บาท  (  ) 6. 50,000 – 59,999 บาท 
  (  ) 7. 60,000 บาท ขึ้นไป  
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7. สภาพพื้นที่อยู่อาศัย 
  (  ) 1. บ้านอยู่ติดถนนหลัก  

(  ) 2. บ้านอยู่ในซอยที่รถเก็บขยะเข้าออกได ้
  (  ) 3. บ้านอยู่ในซอยที่รถเก็บขยะเข้าออกไม่ได ้

          (  ) 4. อื่น ๆ โปรดระบ.ุ........................... 
8. ช่องทางหลักในการรับรู้ข้อมูลด้านการจัดการขยะจากเทศบาล (ตอบคำถามได้มากกว่า 1 

ข้อ) 
  (  ) 1. ประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายของเทศบาล    

(  ) 2. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล 
(  ) 3. ป้ายประชาสัมพันธ/์ใบปลิว/แผ่นพับ 
(  ) 4. รถประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
(  ) 5. เว็บไซต์ของเทศบาล 
(  ) 6. ผ่านทางผู้นำชุมชน 
(  ) 7. การประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
(  ) 8. การจัดประชุมหรือเวทีประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ 

  (  ) 9. อื่น ๆ โปรดระบุ............................................................................................ 
9. องค์ความรู้เกี่ยวกับการขยะมูลฝอย  

 
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยระบุเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง   หน้าข้อความ ที่เป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่าน 
 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ใช ่ ไม่ใช ่
1. ขยะพลาสติกเป็นขยะที่พบมากที่สุดในถัง
ขยะของครัวเรือน 

  

2. ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ทำให้เกิดขยะ
พลาสติกในประเทศเพิ่มมากขึ้น  

  

3. กล่องโฟม สามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาต ิ

  

4. ขยะพลาสติก จัดเป็นขยะมูลฝอยประเภท
ทั่วไป 

  

5. ขวดน้ำพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก เป็นขยะ
มูลฝอยประเภทเดียวกัน 
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คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยระบุเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง   หน้าข้อความ ที่เป็นจริง
เกี่ยวกับตัวท่าน 

 
ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
ใช ่ ไม่ใช ่

6. ในป ี 2565 ประเทศไทยยกเล ิกการใช้
พลาสติก จำนวน 4 ชนิด 

  

7. ประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากเป็น อันดับ 5  
ของโลก 

  

8. พลาสติกโดยทั่วไปใช้เวลา 20-50 ปี ในการ
แตกสลายตามธรรมชาต ิ

  

9. ขยะพลาสติก ส่งผลก่อให้เกิดมะเร็ง และ
นำมาซึ่งผลกระทบต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ 

  

10. กระดาษล ัง ขวดพลาสต ิก เศษเหล็ก 
สามารถนำมารีไซเคิลได้ (การนำกลับมาใช้ใหม่) 

  

 
ส่วนที่ 2  แบบสอบถามข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคลของประชาชน 
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยระบุเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง   หน้าข้อความ ที่เป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่าน 
 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย 
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

1. การยอมรับว่าตนเป็นพลเมืองที ่มีความ
รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากขยะ 

     

2. ความสนใจ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ความสะอาดในชุมชน 

     

3. ความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะ
พลาสติกร่วมกับเทศบาลเมืองท่าใหม่ 

     

4. ความรู ้ ความเข้าใจ ในการจัดการขยะ
พลาสติก ส่งผลต่อการจัดการขยะพลาสติกใน
ครัวเรือน 

     

5. มีความภาคภูมิใจ เมื ่อมีการจัดการขยะ
พลาสติกอย่างถูกวิธี ตามหลักวิชาการ 

     

6. ความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่มีสาเหตุจากขยะมูลพลาสติก 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย 
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

7. การได้รับการประชาสัมพันธ์การจัดการ
ขยะพลาสติกมีอ ิทธิพลในการสร้างความ
ตระหนักในชุมชน 

     

8. การคัดแยกขยะภายในชุมชนเป็นแนวทาง
เพื่อช่วยลดรายจ่ายของภาครัฐ 

     

9. การทำความสะอาดและการจัดการขยะ
พลาสติกเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 

     

10. การคัดแยกขยะ ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมลดความรุนแรงลง 

     

 
ส่วนที่ 3  แบบสอบถามข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารของประชาชน 
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยระบุเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง   หน้าข้อความ ที่เป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่าน 
 
 

ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
รับทราบ  ไม่รับทราบ 

1. การรับรู้ เก ี ่ยวกับขยะพลาสติกและการ
จัดการขยะพลาสติกในเขตเทศบาลเมืองทา่ใหม่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  

2. ความรู้เกี ่ยวกับขยะพลาสติกและเกี่ยวกับ
การจัดการขยะพลาสติกจากครัวเรือนในเขต
เทศบาลเมืองท่าใหม่ 

  

3. เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์กำหนดการเก็บ
ขยะที่แน่นอนให้ท่านรับทราบ 

  

4. เทศบาลมีสื่อสารออนไลน์เพื่อส่งเสริมการคัด
แยกขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม 

  

5. เทศบาลมีการเปิดอบรมหรือให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะให้แก่ประชาชน 

  

6. เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสาร
และให้ข้อมูลหลากหลายช่องทาง 
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ส่วนที่ 4  แบบสอบถามข้อคำถามเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
พลาสติก 

คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยระบุเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง   หน้าข้อความ ที่เป็นจริง
เกี่ยวกับตัวท่าน 

5 = มากทีสุ่ด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 
ท่านมีส่วนร่วมต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 5 4 3 2 1 

1. การเข ้าร ่วมในการปฏิบ ัต ิก ิจกรรมของ
เทศบาลในการรณรงค ์และร ่วมเก ็บขยะ
พลาสติกในชุมชน 

     

2. การม ีส ่วนร ่วมในการเสนอปัญหาและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อจัดการขยะพลาสติกชุมชน
ร่วมกับเทศบาล 

     

3. การมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์การ
จ ัดการขยะพลาสติกภายในชุมชนร ่วมกับ
เทศบาล 

     

4. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำกิจกรรม
ในการจัดการขยะพลาสติกในชุมชน 

     

5. การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ
จัดทำร่างเทศบาลบัญญัติของเทศบาลเกี่ยวกับ
การรักษาความสะอาดในชุมชน 

     

6. การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะพลาสติก 
ภายในครัวเรือนของตนเอง 

     

7. การมีส่วนร่วมในการไม่ทิ้งขยะพลาสติกลง
แม่น้ำหรือริมถนน ทำให้ชุมชนมีความสะอาด
และทัศนียภาพที่ดี 

     

8. การมีส่วนร่วมในการไม่เผาขยะพลาสติกในที่
โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ 

     

9. การมีส่วนร่วมในการนำวัสดุที ่ใช้แล้วนำ
กลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำดื่ม เป็น
ต้น 

     

10. การมีส่วนร่วมในการส่งผลความตระหนัก
และแนวทางการคัดแยกขยะไปสู ่สมาชิกใน
ครอบครัว 

     



 

 

 

     ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ ชื่อสกุล นายฌัลลกัณฐ์ โยธะกา 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561 
 
ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย  
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 




