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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก และเพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการขยะ
พลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุคลากรท่ีท างานในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 
ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 324 ตวัอยา่ง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ T – test, F – test และ Pearson’s correlation coefficient  
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis และ TOWS Matrix เพื่อก าหนดกลยุทธ์และ
เสนอแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 
ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดอยู่ในหน่วยงานศูนยว์ิจยัและฝึกอบรม
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานส่วนใหญ่มีนโยบายเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะพลาสติกในการด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงาน บุคคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัขยะพลาสติกอยู่ในระดบัสูง มีทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกอยู่ในระดบัสูง มีความ
ตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกอยู่ในระดบัสูง และมีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกอยู่ใน
ระดบัสูง และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก
ของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขยะพลาสติก ทัศนคติในการจัดการขยะพลาสติก และความ
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ตระหนักในการจดัการขยะพลาสติก โดยความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกมีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัต ่ามาก ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง 
และความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูง ท่ีระดับนยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 

แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ี 
เทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี คือ ควรก าหนดนโยบาย มาตรการ
เก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก จดัตั้งคณะท างานระหว่างหน่วยงานเพื่อผลกัดนัให้เกิดกระบวนการ
การมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักในการลดและคดัแยกขยะพลาสติกให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ดว้ยหลกัการ 3R จดัท าโครงการเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกเพื่อช่วยลดปริมาณ
ขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้น จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ รณรงค ์เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ และ
ความตระหนักในการจดัการขยะพลาสติก และจดัการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ
พลาสติก รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจยั พฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการ
จดัการขยะพลาสติกใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อน าไปสู่การจดัการขยะพลาสติกท่ีย ัง่ยนื 
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This study aims to study and analyze the relationship between factors affecting plastic 

waste management behavior and to suggest ways to promote of personnel’s plastic waste 
management behavior in Technothani Area Unit, Khlong Ha Sub-district, Khlong Luang District, 
Pathum Thani Province. The study conducted 342 questionnaire surveys to collect data from 
working personnel’s in Technothani Area Unit, Khlong Ha Sub-district, Khlong Luang District, 
Pathum Thani Province. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics, 
comprising T – test, F – test and Pearson’s correlation coefficient at the statistics significant level 
of 0.05 to test hypothesis of differences and relationships of data. The content analysis was 
conducted in the overall result, in which, SWOT Analysis and TOWS Matrix was then used to 
identify strategies and to propose guidelines to promote of personnel’s plastic waste management 
behavior in Technothani Area Unit, Khlong Ha Sub-district, Khlong Luang District, Pathum Thani 
Province. 

The survey data reveals that most of the respondents belong in Environmental Research 
and Training Center, Department of Environmental Quality Promotion. The most agencies have 
plastic waste management policies in their plastic waste management operations. Personnel have 
knowledge and understanding about plastic waste to a high level. Their attitudes on plastic waste 
management were high level. Their awareness of plastic waste management was high level, and 
their plastic waste management behavior were high level and the hypothesis test found that factors 
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affecting personnel’s plastic waste management behavior in Technothani Area Unit, Khlong Ha 
Sub-district, Khlong Luang District, Pathum Thani Province, namely knowledge and understanding 
about plastic waste (very low positive correlation); attitudes on plastic waste management 
(moderate positive correlation) and awareness of plastic waste management (high positive 
correlation) at the statistics significant level of 0.05. 

The guidelines for promoting plastic waste management behavior of personnel in 
Technothani Area Unit, Khlong Ha Sub-district, Khlong Luang District, Pathum Thani Province 
are to policy should be established measures related to plastic waste management, set up an 
interagency working group to drive a process of participation and raise awareness of plastic waste 
reduction and segregation so that it can be utilized through the 3R principles, make a project on 
plastic waste management to help reduce the amount of plastic waste generated, organize public 
relations activities and campaigns to create knowledge, understanding, attitudes and awareness of 
plastic waste management and training to knowledge about plastic waste management, as well as 
supporting studies, research, and development of appropriate technologies to be used in the 
management of plastic waste to be more efficient to lead to sustainable plastic waste management. 
 
Keywords: Plastic waste, Plastic waste management, Behavior in plastic waste management 
 
 



 

กติติกรรมประกาศ 

รายงานการค้นควา้อิสระ เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของ
บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ฉบบัน้ี 
สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก ผูช่้วยศาตราจารย ์
ดร.ณพงค ์นพเกตุ ผูซ่ึ้งให้ความกรุณาเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและสละเวลามาเพื่อให้ค  าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ต่องานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยข์องหลกัสูตรการจัดการส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันา
ส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่านท่ีถ่ายทอดวิชาความรู้ต่าง ๆ ซ่ึงเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการน ามาใช้ในงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี และขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของคณะ
บริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้มทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน ใหบ้ริการ และอ านวยความ
สะดวกเป็นอย่างดี รวมทั้งขอขอบพระคุณบุคลากรท่ีท างานในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ของงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี 

นอกจากน้ี ขอขอบพระคุณก าลงัใจจากครอบครัว บุคคลใกลชิ้ด หวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน 
และเพื่อนร่วมชั้นเรียน (สว.18 ภาคพิเศษ กทม.) ทุกท่านท่ีคอยให้ก าลงัใจและเป็นแรงผลกัดนัให้
เกิดความมุมานะในการศึกษาตลอดมา และขอขอบพระคุณความช่วยเหลือจาก ดร.เจนวิทย ์วงษศ์านูน 
ท่ีได้ให้ค  าปรึกษา ค าช้ีแนะ และคอยให้ก าลงัใจ ท่ีท าให้รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีประสบ
ความส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 

สุดทา้ยน้ี ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่รายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ไม่มาก
ก็น้อยต่อหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเล็งเห็นถึงความส าคัญของส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนผูท่ี้สนใจใน
เน้ือหาของรายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี และหากรายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีขอ้บกพร่อง
หรือผิดพลาดประการใด ตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
ปัจจุบันขยะพลาสติกเป็นปัญหามลพิษทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคัญของโลก เน่ืองจากการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร และความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีท าให้
พลาสติกไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์พิ่มมากขึ้น เม่ือมีการใชพ้ลาสติกจ านวนมาก 
จึงส่งผลให้เกิดปริมาณขยะพลาสติกในปริมาณมากขึ้นตามไปดว้ย ปัญหาขยะพลาสติกจึงนับว่า 
เป็นปัญหาท่ีส าคญัของประเทศไทย จากรายงานสถานการณ์มลพิษในประเทศไทยของกรมควบคุม
มลพิษ ปี 2563 แสดงใหเ้ห็นวา่ ในช่วง 10 ปี ท่ีผา่นมา ปี พ.ศ. 2554 – 2563 ประเทศไทยมีขยะพลาสติก
เกิดขึ้นประมาณร้อยละ 12 ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ลา้นตนั มีการน า
ขยะพลาสติกกลบัไปใชป้ระโยชน์เฉล่ียประมาณปีละ 0.5 ลา้นตนั (ร้อยละ 25) ส่วนท่ีเหลือ 1.5 ลา้นตนั 
(ร้อยละ 75) ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว (Single – use plastics) เช่น ถุงร้อน ถุงเยน็ ถุงหูห้ิว 
แกว้พลาสติก หลอดพลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยท่ีไม่มีการน ากลบัไปใชป้ระโยชน์เขา้สู่
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) พบวา่ ในปี 2563 
ปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นมีประมาณ 6,300 ตนั/วนั หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 ของปริมาณขยะ
พลาสติก เม่ือเทียบกบัปี 2562 ในช่วงท่ีไม่มีการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว (ปี 2562 มีปริมาณขยะ
พลาสติกเฉล่ีย 2 ลา้นตนั หรือประมาณ 5,500 ตนั/วนั) เน่ืองจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ท าให้ประชาชนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการใช้
บริการสั่งซ้ือสินคา้และอาหารผา่นระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น เพราะหวัน่เกรงการติดเช้ือ อาหารเหล่าน้ี
มาพร้อมกบับรรจุภณัฑพ์ลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว (Single – use plastics) ซ่ึงก่อให้เกิดขยะพลาสติก
ภายหลงัการบริโภคจ านวนมาก เช่น ถุงพลาสติกหูห้ิว กล่องพลาสติกใส่อาหาร ซองพลาสติกใส่
เคร่ืองปรุงรส อุปกรณ์ในการรับประทาน(ช้อน/ส้อม/มีด) พร้อมพลาสติกห่อหุ้ม (Plastic Wrap) 
ก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม และจากปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะพลาสติกดงักล่าว ท าให้
รัฐบาลไดจ้ดัท าโรดแมปการจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทาง 
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ในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะพลาสติกของประเทศ โดยมี 2 เป้าหมายหลกั 
คือ เป้าหมายท่ี 1 การลดและเลิกการใชพ้ลาสติก 3 ชนิด ภายในปี 2562 ไดแ้ก่ 1) พลาสติกหุม้ฝาขวด
น ้าด่ืม (cap seal) 2) ผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีผสมสารอ๊อกโซ่ ซ่ึงสามารถยอ่ยสลายไดใ้นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีออกซิเจนและแสงแดดโดยจะแตกสลายกลายเป็นผง และ 3) ไมโครบีดส์ (Microbeads) หรือเม็ด
พลาสติกขนาดเลก็ ซ่ึงผสมอยูใ่นผลิตภณัฑท์ าความสะอาดต่าง ๆ เช่น ครีมอาบน ้ า เจลหรือโฟมลา้งหน้า 
ยาสีฟัน ฯลฯ เม่ือถูกชะลา้งจะไหลลงไปตามท่อระบายน ้ าและลงสู่แหล่งน ้ าตามธรรมชาติ รวมถึง
การยกเลิกการใชพ้ลาสติกอีก 4 ชนิด ภายในปี 2565 ไดแ้ก่ 1) ถุงพลาสติกหูห้ิวขนาดความหนานอ้ยกว่า 
36 ไมครอน 2) กล่องโฟมบรรจุอาหาร 3) แกว้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียว และ 4) หลอดพลาสติก 
ส่วนเป้าหมายท่ี 2 การน าขยะพลาสติกกลบัมาใชป้ระโยชน์ ให้ไดร้้อยละ 100 ภายในปี 2570 โดยมี
การด าเนินการให้ความรู้ความเขา้ใจ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาขยะพลาสติก รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะพลาสติกผา่นช่องทาง
ต่าง ๆ เพื่อสร้างกระแสใหส้ังคมตระหนกัถึงผลกระทบของขยะพลาสติกและเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะอย่างต่อเน่ือง กระตุน้ให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชชี้วิตประจ าวนัให้เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 

พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นท่ีท่ีมีหน่วยงาน
ตั้งอยู่หลากหลาย ทั้งดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรม ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังาน ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัทั้งกิจกรรม จ านวนบุคลากร การด าเนินการจดัการขยะของแต่ละหน่วยงาน โดยในช่วง
ท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ท าให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภค โดยมีการซ้ืออาหารมาบริโภคเองหรือใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น 
ซ่ึงอาหารเหล่าน้ีมาพร้อมกบับรรจุภณัฑพ์ลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว (Single – use plastics) ซ่ึงก่อให้เกิด
ขยะพลาสติกภายหลงัการบริโภคจ านวนมาก และอาจจะน ามาซ่ึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว 
ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก
ของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
เพื่อใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก และเทคโนธานี 
ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย 
การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้น
ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ

พลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
2. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงาน

พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงปัจจยัและความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก

ของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
2. ไดแ้นวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงาน

พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี และเทคโนธานีต าบลคลองหา้ 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี สามารถน างานวิจยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย 
การส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้ นให้เหลือน้อยท่ีสุด  
โดยน าไปประยกุตใ์ชต้ามบริบทของแต่ละหน่วยงาน 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
1.4.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
การจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
บุคลากรท่ีท างานอยูใ่นหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 
1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 

ศึกษาในพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยมี 
7 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจยัและนวตักรรม, สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ, องคก์ารพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
และศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการด าเนินงานรวมทั้งส้ิน 6 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.5.1 ขยะพลาสติก 

ขยะพลาสติก หมายถึง วสัดุบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นพลาสติกหรือท าดว้ยพลาสติก ไดแ้ก่ 
ถุงพลาสติกหูห้ิว กล่องพลาสติกใส่อาหาร แกว้พลาสติก ชอ้น – ส้อมพลาสติก ถุงบรรจุอาหาร ขวดน ้ า
พลาสติก พลาสติกห่อหุม้อาหาร หลอดพลาสติก เป็นตน้ ซ่ึงเกิดขึ้นหลงัจากการบริโภค 

1.5.2 การจัดการขยะพลาสติก 
การจดัการขยะพลาสติก หมายถึง การจดัการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี ไดแ้ก่ การลด

ปริมาณขยะพลาสติก การคดัแยกขยะพลาสติก และการน ากลบัมาใชใ้หม่หรือใชซ้ ้า 
1.5.3 ความรู้ 

ความรู้ หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงาน
พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

1.5.4 ทัศนคติ 
ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการขยะพลาสติกของ

บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
1.5.5 ความตระหนัก 

ความตระหนกั หมายถึง พฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ ความใส่ใจ 
ความรู้สึก ค่านิยม ความชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี โดยการประเมินจากส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมา
เก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

1.5.6 พฤติกรรม 
พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรืออาการท่ีแสดงออกถึงการจดัการขยะพลาสติก

ของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
ไดแ้ก่ การลดปริมาณขยะพลาสติก การคดัแยกขยะพลาสติก และการน ากลบัมาใชใ้หม่หรือใชซ้ ้า 
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1.5.7 บุคลากร 
บุคลากร หมายถึง ขา้ราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างท่ีท างานอยู่ใน

หน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 7 หน่วยงาน 
ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ , องค์การ
พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน และศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

1.5.8 ปัจจัย 
ปัจจัย หมายถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร 

ในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติก ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติก ความตระหนกัในการจดัการ
ขยะพลาสติก และการด าเนินการจดัการขยะพลาสติก 
 
 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงาน
พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัขยะพลาสติก 
2.2 ปัญหาการจดัการขยะพลาสติก 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัส านกังานสีเขียว 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติ ความตระหนกั และพฤติกรรม 
2.6 ขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ข้อมูลเกีย่วกบัขยะพลาสติก 
2.1.1 สถานการณ์ขยะพลาสติก 

จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2563 
แสดงให้เห็นว่า ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา ช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2563 ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้น
ประมาณร้อยละ 12 ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ลา้นตนั มีการน าขยะ
พลาสติกกลบัไปใชป้ระโยชน์เฉล่ียประมาณปีละ 0.5 ลา้นตนั (ร้อยละ 25) ส่วนท่ีเหลือ 1.5 ลา้นตนั 
(ร้อยละ 75) ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว (Single – use plastics) เช่น ถุงร้อน ถุงเยน็ ถุงหูห้ิว 
แกว้พลาสติก หลอดพลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยไม่มีการน ากลบัไปใช้ประโยชน์เขา้สู่
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยในปริมาณและสัดส่วน 
ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้ขยะพลาสติกเหล่าน้ีจะถูกน าไปฝังกลบรวมกบัขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ และ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) พบวา่ ในปี 2563 ปริมาณ
ขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นมีประมาณ 6,300 ตนั/วนั หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 ของปริมาณขยะพลาสติก 
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เม่ือเทียบกบัปี 2562 ในช่วงท่ีไม่มีการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว (ปี 2562 มีปริมาณขยะพลาสติก
เฉล่ีย 2 ลา้นตนั หรือประมาณ 5,500 ตนั/วนั) เน่ืองจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ท าให้ประชาชนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการใชบ้ริการ
สั่งซ้ือสินคา้และอาหารผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น เพราะหวัน่เกรงการติดเช้ือ ซ่ึงอาหารเหล่าน้ี 
มาพร้อมกบับรรจุภณัฑพ์ลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว (Single – use plastics) ซ่ึงก่อให้เกิดขยะพลาสติก
ภายหลังการบริโภคจ านวนมาก เช่น ถุงพลาสติกหูห้ิว กล่องพลาสติกใส่อาหาร ซองพลาสติก 
ใส่เคร่ืองปรุงรส อุปกรณ์ในการรับประทาน (ชอ้น/ส้อม/มีด) พร้อมพลาสติกห่อหุ้ม (Plastic Wrap) 
ก่อใหเ้กิดปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (2564) กล่าวถึง สถานการณ์ของขยะพลาสติกในประเทศไทย
ในช่วงก่อนโควิด – 19 มีขยะพลาสติกเฉล่ีย 2 ล้านตัน/ปี หรือเฉล่ียประมาณ 90 กรัม/คน/วนั 
(มกราคม – ธนัวาคม 2562) โดยคิดเป็น 0.5 ลา้นตนั/ปี ท่ีน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ และ 1.5 ลา้นตนั/ปี 
ท่ีน าไปก าจัดโดยวิธีฝังกลบหรือเตาเผา และในช่วงต้นปี 2563 ได้มีการรณรงค์ลดใช้พลาสติก 
ประชาชนก็ไดใ้ห้ความสนใจและหันมาใชถุ้งผา้กนัมากขึ้น แต่หลงัจากท่ีมีสถานการณ์โควิด – 19 
ท าใหป้ริมาณขยะพลาสติกลดลงไม่ถึง 10% ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลปี 2563 – 2564 พบวา่ ในปี 2563 
มีปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น 40% โดยเฉล่ียประมาณ 134 กรัม/คน/วนั (มกราคม – ธนัวาคม 2563) 
และในสถานการณ์โควิด – 19 ระลอกใหม่ เพิ่มขึ้นเป็น 45% เฉล่ียประมาณ 139 กรัม/คน/วนั 
(เมษายน 2564) และคาดวา่อาจจะมากขึ้นกวา่เดิม เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตรวมไปถึงความจ าเป็น
ในการใชพ้ลาสติก ดงันั้นหลงัจากสถานการณ์โควิด – 19 จะตอ้งมีการวางแผนเพิ่มเติมถึงแนวทาง
ในการจดัการขยะพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้น 

2.1.2 ความหมายของพลาสติกและขยะพลาสติก 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554) ใหค้วามหมายของค าวา่ พลาสติก หมายถึง 

สารประกอบอินทรียท่ี์สังเคราะห์ขึ้นใชแ้ทนวสัดุธรรมชาติ บางชนิดเม่ือเยน็ก็แขง็ตวั เม่ือถูกความร้อน
ก็อ่อนตวั บางชนิดแขง็ตวัถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียม ใชท้ าส่ิงต่าง ๆ เช่น เส้ือผา้ ฟิลม์ 
ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือรถยนต ์(ภาษาองักฤษใช ้Plastic) 

กรมควบคุมมลพิษ (2564) ให้ความหมายของค าว่า ขยะพลาสติก หมายถึง ช้ินงาน 
หรือ ช้ินส่วนพลาสติกท่ีใชง้านแลว้หรือไม่ก็ตามจนถูกน าไปทิ้ง หรือ ไม่เป็นท่ีตอ้งการใชอี้กต่อไป 
หรือ เส่ือมสภาพจนไม่สามารถใชง้านได ้หรือ มีการปนเป้ือนกบัขยะอ่ืนหรือวสัดุประเภทอ่ืน 

2.1.3 ประเภทของพลาสติก 
พลาสติกท่ีถูกน ามาใชใ้นปัจจุบนัท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิลได ้มี 7 ประเภท (ศูนย์

เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ, ม.ป.ป) ดงัน้ี 
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1. โพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต (Poly Ethylene Terephthalate : PETE หรือ PET) เป็น
พลาสติกใส ๆ แข็งแรง สามารถกนัการซึมผ่านของแก๊สและน ้ าได ้จึงมกัถูกน ามาใชเ้ป็นขวดบรรจุ
ของเหลว อาทิ ขวดน ้ าเปล่า ขวดน ้ าอดัลม หรือขวดปรุงอาหาร โดย PETE หรือ PET สามารถน ามา
รีไซเคิลเป็นเส้นใยเพื่อท าเส้ือกนัหนาว พรม และใยสังเคราะห์ต่าง ๆ 

2. โพลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE) เน่ืองจาก
ความหนาแน่นสูงน่ีเอง จึงท าให้มีคุณสมบติัเหนียวแน่นและแตกไดย้าก ค่อนขา้งมีความแข็งแรง  
จึงกลายมาเป็นขวดส าหรับสารเคมีบางชนิด อยา่งผลิตภณัฑซ์กัผา้ ขวดแชมพู น ้ายาปรับผา้นุ่ม หรือ
กระปุกยา โดย HDPE สามารถน ามารีไซเคิลเป็นขวดน ้ามนัเคร่ือง พลาสติก ท่อ ลงั ไมเ้ทียม เป็นตน้ 

3. โพลิไวนิลคลอไรด์ (Poly Vinyl Chloride : PVC) เป็นพลาสติกใสท่ีมีความแขง็แรงมาก 
ไอน ้าและอากาศซึมผา่นไดพ้อสมควร แต่ป้องกนัไขมนัไดดี้ สามารถน ามาใชใ้นการผลิตท่อน ้าประปา 
หนงัเทียม ฉนวนหุม้สายไฟ ขวดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และอุปกรณ์การแพทย ์

4. โพลิเอทธิลีนความหนาแน่นต ่า (Low Density Polyethylene : LDPE) เป็นพลาสติก
โปร่งแสง ท่ีมีปริมาตรสูง แต่ความหนาแน่นต ่า สามารถน าไปใชใ้นการผลิตถุงบรรจุอาหารแช่แขง็ 
แผน่ฟิลม์ ถุงใส่ของ และสายหุ้มทองแดง 

5. โพลิโพรพิลีน (Polypropylene : PP) เป็นพลาสติกท่ีมีน ้ าหนกัเบาท่ีสุด แต่มีความ
แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทกและความร้อนสูง น าไปใชใ้นการผลิตฉนวนไฟฟ้า บานพบั ฝาขวด 
ภาชนะบรรจุอาหาร ถุงร้อน และหลอดดูดงอ 

6. โพลิสไตรีน (Polystyrene : PS) เป็นพลาสติกท่ีมีความโปร่งใส เปราะบาง แต่ทน
ต่อกรดและด่าง ผลิตเป็นรูปต่าง ๆ ไดง้่าย ไอน ้าและอากาศซึมผา่นไดพ้อสมควร น ามาผลิตอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ภาชนะ เช่น ถว้ย จาน และกล่องโฟม 

7. พลาสติกอ่ืน ๆ (Other) ไม่มีการระบุช่ือจ าเพาะ และไม่ใช่พลาสติกท่ีจดัอยู่ใน 6 
ประเภทขา้งตน้ แต่สามารถน ามารีไซเคิลได ้

2.1.4 สาเหตุท่ีท าให้เกดิขยะพลาสติก 
พลาสติกเป็นองคป์ระกอบส าคญัในชีวิตประจ าวนัของมนุษยท์ุกคน ดว้ยคุณสมบติั  

ท่ีสามารถผลิตไดง้่ายในหลากหลายรูปเเบบและมีราคาถูก จึงท าให้มีปริมาณขยะพลาสติกสะสม  
เป็นจ านวนมากจนกลายเป็นปัญหาขยะพลาสติก โดยปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหา
ท่ีไม่มีทางส้ินสุด นัน่ก็คือ พฤติกรรมการบริโภค โดยพลาสติกเป็นวตัถุท่ีอยู่รอบตวัเราทุกท่ีและทุกเวลา 
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีให้ความสะดวกสบาย เวลาซ้ือของ ไม่ว่าจะเป็นท่ีตลาดหรือร้านสะดวกซ้ือ 
ถุงพลาสติกกลายเป็นส่ิงท่ีผูข้ายคาดว่าผูบ้ริโภคตอ้งการโดยอตัโนมติั ในทางเดียวกนัถุงพลาสติก
เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดว่าผูข้ายตอ้งให้เช่นกนั แมว้า่จะซ้ือของเพียงหน่ึงช้ินก็ตามก็จะไดรั้บถุงพลาสติก
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ติดมือกลบัมา ยิ่งไปกว่านั้นหากซ้ือของจ านวนมากก็จะมีการแยกถุงส าหรับสินคา้แต่ละประเภท
หรือไม่ก็ซ้อนถุงหลายชั้นส าหรับของท่ีค่อนขา้งหนัก การใช้พลาสติกจึงกลายเป็นความเคยชิน  
ส่ิงเหล่าน้ีเกิดขึ้นแบบน้ีมาโดยตลอดจนกลายเป็นส่ิงท่ียอมรับโดยทัว่ไป ทั้ง ๆ ท่ีมีผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

2.2 ปัญหาการจัดการขยะพลาสติก 
กรมควบคุมมลพิษ (2563) กล่าวถึงปัญหาในการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย  

จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ปัญหาจากการออกแบบและการผลิต ปัญหาจากการบริโภค และ
ปัญหาการจดัการขยะพลาสติกภายหลงัการบริโภค ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. ปัญหาจากการออกแบบและการผลิต เกิดจากผลิตภณัฑห์รือบรรจุภณัฑ์พลาสติกมีการ
ออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Design for Environment : DHE) ยงัไม่มากเท่าท่ีควร ประกอบกบัยงัไม่มี
กฎหมายบงัคบัให้ผูผ้ลิตระบุประเภทของพลาสติกท่ีใช้เป็นผลิตภัณฑ์ ท าให้ไม่สามารถจ าแนก
ประเภทของพลาสติกเพื่อการรีไซเคิลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัขาดการวิจยัและพฒันาการ
ใช้วสัดุทดแทนพลาสติกหรือการใช้วสัดุทดแทนยงัไม่แพร่หลาย เน่ืองจากวสัดุทดแทนพลาสติก 
เช่น ชานออ้ย มีราคาแพง เม่ือเทียบกบัพลาสติก 

2. ปัญหาจากการบริโภค เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของสังคมไทยนิยมใชถุ้งพลาสติก
บรรจุอาหาร ท าให้ถุงพลาสติกปนเป้ือนอาหารและกลายเป็นขยะ ส่งผลให้ยากต่อการน ากลบัมาใชซ้ ้า
หรือน ากลบัมารีไซเคิล ประกอบกบัยงัไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบจ ากดัการใชถุ้งพลาสติกในการบรรจุ
สินคา้หรือผลิตภณัฑพ์ลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว โดยการด าเนินงานท่ีผา่นมาด าเนินการไดเ้ฉพาะการรณรงค์
สร้างการมีส่วนร่วม 

 3. ปัญหาการจดัการขยะพลาสติกภายหลงัการบริโภค เกิดจากความร่วมมือและความตระหนกั
จากประชาชน ในการลดและคดัแยกขยะพลาสติกยงัมีนอ้ย อีกทั้งขั้นตอนการใหบ้ริการเก็บขนขยะ
ยงัไม่ทัว่ถึง ท าใหข้ยะพลาสติกบางส่วนลงสู่แหล่งน ้าและออกสู่ทะเล ท าใหเ้กิดปัญหาขยะทะเลและ
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่ิงมีชีวิตในทะเล นอกจากน้ียงัขาดระบบรวบรวมและเก็บขน 
เพื่อน ากลบัไปหมุนเวียนเป็นวตัถุดิบใหม่ (Circular Economy) ท าใหต้อ้งน าไปก าจดัโดยการเผาและ
ฝังกลบ ซ่ึงการฝังกลบตอ้งใชเ้วลาในการยอ่ยสลายยาวนานหลายร้อยปี ท าใหส้ิ้นเปลืองพื้นท่ีฝังกลบและ
เป็นปัญหาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทางดินและทางน ้ า ส าหรับการเผาตอ้งใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง 
และยงัไม่ไดรั้บการยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ี รวมไปถึงยงัไม่มีกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัท่ีส่งเสริม
การคดัแยกและการน าขยะพลาสติกกลบัมาใชป้ระโยชน์ (Recycle) 

ปัญหาขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั เกิดมาจากการบริโภค และการจดัการขยะพลาสติก
ภายหลงัการบริโภค เน่ืองจากท่ีผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 



10 

ท าให้รัฐบาลตอ้งมีมาตรการล็อคดาวน์ ให้ประชาชนอยู่แต่ท่ีบา้นเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรค  
มีการปิดห้างสรรพสินคา้ สถานท่ีสาธารณะต่าง ๆ  และห้ามการนัง่รับประทานอาหารในร้าน เม่ือไม่สามารถ
นัง่รับประทานอาหารในร้านได ้ท าใหป้ระชาชนตอ้งมีการซ้ืออาหารมาบริโภคเองหรือใชบ้ริการสั่งซ้ือ
อาหารผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนตอ้งปรับเปล่ียนไป
ตามสถานการณ์ และส่ิงท่ีตามมา คือ ปริมาณขยะท่ีมาจากบรรจุภณัฑท่ี์เป็นพลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 
เช่น กล่องพลาสติก แกว้พลาสติก ชอ้นส้อม หลอด ถุงพลาสติก อีกทั้งยงัมีซองเคร่ืองปรุงต่าง  ๆท่ีหลายคร้ัง 
ไม่ไดใ้ชแ้ละมกัจะถูกทิ้งในทา้ยท่ีสุด นอกจากน้ี ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การคดัแยกขยะก่อนทิ้ง 
ท าใหข้ยะพลาสติกถูกทิ้งปะปนกบัขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาวได ้
 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการขยะพลาสติก 
2.3.1 การจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย 

การจดัการขยะพลาสติกในประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษ (2563) มีการด าเนินการ
จดัการขยะพลาสติก 5 วิธีการดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. การฝังกลบ (Land Fill) ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกท่ีปนเป้ือน ไม่คุม้กบัตน้ทุน
ในการจดัเก็บและการลา้งท าความสะอาดของผูเ้ก็บของใชแ้ลว้มาขายเป็นอาชีพ ซ่ึงไดแ้ก่ ถุงพลาสติก
ท่ีท าจากพลาสติกประเภท PP (Polypropylene) และ LDPE (Low Density Polyethylene) ตวัอยา่งเช่น 
ถุงร้อน ถุงเยน็ท่ีใชบ้รรจุอาหาร ถุงหูห้ิว ถุงซองพลาสติก ขยะเหล่าน้ีถูกน าไปทิ้งในสถานท่ีฝังกลบ
และงบประมาณในการจดัการขยะมูลฝอย รวมทั้งการใชถุ้งพลาสติกเก็บรวบรวมขยะไปฝังกลบท าให้
ยอ่ยสลายไดย้ากยิง่ขึ้น 

2. การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ โดยผา่นกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) และการ
ใช้ซ ้ า (Reuse) เป็นทางเลือกท่ีให้ประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดทางหน่ึงในการแกไ้ขปัญหา 
ขยะพลาสติก แต่การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์พลาสติกมีขั้นตอนท่ียุ่งยากและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 
เน่ืองจากส่วนใหญ่มีการปนเป้ือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอินทรีย ์ทั้งน้ี พลาสติกมีหลากหลายชนิด 
การน ากลับเข้ามาใช้ใหม่จะต้องแยกพลาสติกแต่ละชนิดออกจากกันก่อน ส าหรับถุงพลาสติก 
ในปัจจุบนัการน ากลบัเขา้สู่โรงงานเพื่อรีไซเคิลเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่งผลใหมี้ถุงพลาสติกท่ีถูกทิ้ง
เป็นขยะมูลฝอยในรูปแบบต่าง ๆ คงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเป็นจ านวนมาก 

3. การเผา โดยปกติขยะพลาสติกท่ีไม่ได้รับการคดัแยกจะถูกน าไปก าจัดรวมกับ 
ขยะมูลฝอยทัว่ไป ประเทศไทยมีระบบเตาเผา 2 รูปแบบ คือ เตาเผาผลิตพลงังาน (WTE: Waste to 
Energy) และเตาเผาทิ้ง โดยเตาเผาผลิตพลงังาน มีเพียง 6 แห่ง เตาเผาทิ้งแบบถูกตอ้ง จ านวน 37 แห่ง 
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และเตาเผาทิ้งแบบไม่ถูกตอ้ง จ านวน 57 แห่ง รวมทั้งมีการเผากลางแจง้ 93 แห่ง (ขอ้มูลปี พ.ศ. 2560 
กรมควบคุมมลพิษ) การเผาแบบไม่ถูกตอ้งจะส่งผลให้เกิดสารพิษในชั้นบรรยากาศจากส่วนประกอบ
ของพลาสติก อาจน าไปสู่การปนเป้ือนของแหล่งน ้ า แหล่งดิน รวมไปถึงในระบบห่วงโซ่อาหาร 
ส าหรับการเผาพลาสติกประเภทพีวีซี (Polyvinyl Chloride: PVC) จะส่งผลให้เกิดสาร Dioxin ซ่ึงเป็น
สารก่อมะเร็ง 

4. การน าขยะพลาสติกมาผลิตเป็นเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ซ่ึงเป็น
การจดัการท่ีดีวิธีหน่ึง เน่ืองจากขยะพลาสติกเป็นขยะท่ีให้ค่าความร้อนสูง (Heating Value) เหมาะใน
การน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิง RDF โดยการปรับปรุงและแปลงสภาพขยะพลาสติกให้เป็นเช้ือเพลิงใน
โรงงานผลิตปูนซีเมนตใ์นประเทศไทยมีการน า RDF มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
รายใหญ่ อาทิ บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย บริษทัปูนซีเมนตน์ครหลวง และบริษทัปูนซีเมนตที์พีไอ 

5. น ้ ามนั ขยะพลาสติกสามารถน ามาแปรรูปเป็นน ้ ามนัไพโรไลซิส (Pyrolysis) ได ้
เน่ืองจากขยะพลาสติกจะมีสารไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก ปัจจุบันประเทศไทย  
มีการศึกษาทดลองแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน ้ ามนัไพโรไลซิสในหลายพื้นท่ี แต่ยงัไม่เกิดผลเป็น
รูปธรรมท่ีชดัเจน หากมีการน าขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นน ้ามนัไพโรไลซิสได ้จะช่วยแกไ้ขปัญหา
ขยะพลาสติกไดดี้วิธีหน่ึง 

2.3.2 โรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 
รัฐบาลได้จดัท าโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 เพื่อใช้เป็น

กรอบและทิศทางในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะพลาสติกของประเทศ 
โดยมี 2 เป้าหมายหลกั ดงัน้ี 

เป้าหมายแรก คือ การลดและเลิกการใช้พลาสติก 3 ชนิด ภายในปี 2562 ได้แก่  
1) พลาสติกหุม้ฝาขวดน ้าด่ืม (cap seal) 2) ผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีผสมสารอ๊อกโซ่ (หรือบางคร้ังเรียกว่า 
พลาสติกย่อยสลายได ้ท่ีมีช่ือเต็มว่า Oxo – degradable) โดยพลาสติกชนิดน้ีสามารถย่อยสลายได้
เพราะมีการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาลงไปท าให้เกิดการย่อยสลายเร็วขึ้น เม่ืออยู่ในสภาพแวดล้อม 
ท่ีมีออกซิเจนและแสงแดดก็จะแตกสลายกลายเป็นผง และ 3) ไมโครบีดส์ (Microbeads) หรือเม็ด
พลาสติกขนาดเลก็ ซ่ึงผสมอยูใ่นผลิตภณัฑท์ าความสะอาดต่าง ๆ เช่น ครีมอาบน ้ า เจลหรือโฟมลา้งหน้า 
ยาสีฟัน ฯลฯ เน่ืองจากไมโครบีดส์มีขนาดเลก็กวา่ 5 มิลลิเมตร หรือแทบจะเลก็กวา่เมด็ทราย เม่ือถูก
ชะลา้งลงไปตามท่อระบายน ้ าจะเล็ดลอดลงไปสู่แหล่งน ้ าตามธรรมชาติ เช่น แม่น ้ า ล าคลอง หรือ
ทะเลได้ รวมถึงการยกเลิกการใช้พลาสติกอีก 4 ชนิด ภายในปี 2565 ได้แก่ 1) ถุงพลาสติกหูห้ิว
ขนาดความหนานอ้ยกว่า 36 ไมครอน 2) กล่องโฟมบรรจุอาหาร 3) แกว้พลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว 
และ 4) หลอดพลาสติก 
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เป้าหมายท่ีสอง คือ การน าขยะพลาสติกกลบัมาใช้ประโยชน์ ให้ได้ร้อยละ 100 
ภายในปี 2570 ตลอดจนการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาขยะพลาสติก รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะพลาสติก
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของขยะพลาสติกและเขา้มา  
มีส่วนร่วมในการจดัการขยะอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมจากลดการใช้พลาสติกท่ีใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง 
(Single – use plastic) กระตุน้ให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชชี้วิตประจ าวนัให้เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น 

ซ่ึงทั้ง 2 เป้าหมายมีแผนปฏิบติัการแบ่งออกเป็น 3 มาตรการ คือ 1) มาตรการลดการเลิก
ขยะพลาสติก ณ แหล่งก าเนิด โดยจะมีการสนบัสนุนการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2) มาตรการลด เลิกใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค โดยขบัเคล่ือนการลดและเลิกใช้พลาสติก
แบบใช้คร้ังเดียว และ 3) มาตรการจดัการขยะพลาสติกหลงัการบริโภค โดยจะมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการน าขยะพลาสติกเขา้สู่การน ากลบัมาใช้ให้เป็นประโยชน์ นอกจากน้ี ยงัมีการจดัการ
และการขบัเคล่ือนผา่น 4 กลไก คือ 1) การสร้างความรู้และความเขา้ใจหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการด าเนินการ 2) การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ 3) การใชเ้คร่ืองมือ
และกลไกท่ีเหมาะสม เช่น การปรับเปล่ียนพฤติกรรมทุกภาคส่วน และการเร่งออกกฎหมาย และ  
4) การจดัท าฐานขอ้มูลขยะพลาสติกของประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 

2.3.3 มาตรการการจัดการขยะพลาสติกตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
การจดัการขยะพลาสติกตามแผนปฏิบติัการดา้นการจดัการขยะพลาสติก ระยะท่ี 1 

(พ.ศ. 2563 – 2565) จะครอบคลุมการจดัการตั้งแต่การผลิต การน าเขา้ การจ าหน่าย การบริโภค การน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์และการจดัการ ณ ปลายทาง โดยประกอบดว้ย 3 มาตรการ ดงัน้ี 

1. มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งก าเนิด มุ่งเน้นให้ความส าคญัในการ
ป้องกนัและควบคุมการเกิดของเสียจากการผลิตสินคา้และผลิตภณัฑ ์โดยการออกแบบ/ผลิตสินคา้
และบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Eco – Design) ลดปริมาณสารพิษในผลิตภณัฑ ์การปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตดว้ยการเลือกใชว้ตัถุดิบในการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึง
ขีดจ ากดั และศกัยภาพของระบบนิเวศธรรมชาติในการรองรับมลภาวะจากพลาสติก ตลอดจนการ
สร้างแรงจูงใจ เพื่อก าหนดใหผู้ป้ระกอบการรับผิดชอบสินคา้หรือผลิตภณัฑข์องตนตลอดวงจรชีวิต 
รวมทั้งผลกัดนัให้มีการปรับปรุงพฒันามาตรฐาน การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การพฒันาระบบ
ฉลากส่ิงแวดลอ้ม การพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก และจดัท ากฎหมายท่ีจะ
น ามาใชใ้นการบริหารจดัการพลาสติก มีการบงัคบัใชก้ฎหมายให้มีประสิทธิผล มีการพฒันาระบบ
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ฐานขอ้มูลพลาสติกให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัท่ีสามารถเช่ือมโยงทั้งประเทศ ประกอบดว้ยแผนงาน/
โครงการ ดงัน้ี 

1.1) การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียวท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต/ออกแบบบรรจุภณัฑใ์หเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

- การติดตามการประเมินผล การเลิกใชพ้ลาสติกหุ้มฝาขวดน ้ าด่ืม (cap seal)/
การเลิกใช้พลาสติกไมโครบีดส์ในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง/การเลิกใช้สารอ็อกโซ่ (Oxo) ผสมใน
ผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

- การเลิกใชก้ล่องโฟมบรรจุอาหาร 
- การเลิกใชถุ้งพลาสติกหูห้ิว ความหนา < 36 ไมครอน 
- การเลิกใชแ้กว้พลาสติก ความหนา < 100 ไมครอน 
- การเลิกใชห้ลอดพลาสติก 

1.2) การทบทวนขอ้มูลเพื่อก าหนดการเลิกใชพ้ลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียวอ่ืน ๆ 
1.3) การบรรเทาผลกระทบให้กบัผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์พลาสติกเป้าหมาย 

(สร้างแรงจูงใจทางภาษี) 
1.4) การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของผลิตภณัฑท์ดแทนพลาสติก/พลาสติก

ชีวภาพกบัพลาสติกทัว่ไปแบบใชค้ร้ังเดียว 
1.5) การก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีน ากลบัมารีไซเคิล และเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
1.6) การส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Design) 

ส าหรับผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพื่อน ามารีไซเคิลหรือน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได ้ร้อยละ 100 
1.7) การส่งเสริมให้มีการจดัซ้ือจดัจา้งวสัดุและผลิตภณัฑ์ทดแทนพลาสติกท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
1.8) การสนับสนุนการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อทดแทน

พลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว 
1.9) การจดัท าฐานขอ้มูล Material Flow of Plastic ของประเทศไทย 
1.10) การก าหนดมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภณัฑ์พลาสติกย่อยสลายได้

ทางชีวภาพ 
2. มาตรการลด เลิกใชพ้ลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค มุ่งเนน้ให้ความส าคญัในการ

ส่งเสริมการบริโภคท่ีย ัง่ยืน โดยการเสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนในการบริโภคท่ีเหมาะสม  
ลดการบริโภคพลาสติกท่ีฟุ่ มเฟือย ส่งเสริมการจัดซ้ือ/บริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
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การส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการลด เลิกใชพ้ลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว ประกอบดว้ย
แผนงาน/โครงการ ดงัน้ี 

2.1) การเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ในการลดการบริโภคพลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว 
2.2) การลด เลิกใช้ พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียว ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 
2.3) การก าหนดกฎ/ระเบียบ/ขอ้ปฏิบติัส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว

และการขนส่งทางทะเล เพื่อป้องกนัการทิ้งขยะลงสู่ทะเล 
2.4) การก าหนดนโยบายการจดัการขยะพลาสติก ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งประเทศ 

3. มาตรการจดัการขยะพลาสติกหลงัการบริโภค มุ่งเน้นให้ความส าคญัในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการน าขยะพลาสติกกลบัมาใช้ประโยชน์เขา้สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ส่งเสริมให้ประชาชนลด และคดัแยกขยะเพื่อน ากลบัมาใช้ประโยชน์ ดว้ยหลกัการ 3R 
(Reduce Reuse Recycle) การส่งเสริมใหมี้การน าขยะพลาสติกมาผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived 
Fuel : RDF) การจดัท าหลกัเกณฑแ์นวทางการส่งเสริมการน าขยะพลาสติกกลบัมาใชใ้หม่ การส่งเสริม
ให้อุตสาหกรรมบางประเภท ตอ้งใช้ซ ้ าหรือรีไซเคิลพลาสติก รวมทั้งมาตรการส่งเสริมทางภาษี
ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมีการน าขยะพลาสติกกลบัมาใชใ้หม่ ตลอดจนการศึกษา คน้ควา้ วิจยั และ
จดัหาเทคโนโลยกีารใชป้ระโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโมเดลธุรกิจท่ีย ัง่ยืน 
ประกอบดว้ยแผนงาน/โครงการ ดงัน้ี 

3.1) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั
ทอ้งถ่ินในการคดัแยกขยะมูลฝอย เพื่อใหก้ารจดัการขยะเป็นไปตามหลกัการ 3R (Reduce Reuse Recycle) 

3.2) การส่งเสริมสนับสนุนพฒันาระบบการน าพลาสติกกลบัมาใช้ประโยชน์
เขา้สู่ระบบ Circular Economy 

3.3) การส่งเสริมการน าขยะพลาสติกมาผลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : 
RDF) โดยร่วมมือกบัภาคเอกชนท่ีมีความพร้อมเขา้ร่วมด าเนินการ 

3.4) การเสริมสร้างศกัยภาพการด าเนินงานใหก้บักลุ่มผูป้ระกอบอาชีพรับซ้ือของเก่า 
3.5) การยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูป้ระกอบการ หรือชุมชน หรือผูบ้ริหารองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการพลาสติกท่ีดี 
3.6) การก าหนดมาตรการก ากบัการน าเขา้เศษพลาสติกจากต่างประเทศ โดยการ

ก าหนดเง่ือนไขการน าเข้าเศษพลาสติกในปริมาณท่ีเหมาะสมและส่งเสริมการใช้เศษพลาสติก  
ในประเทศร่วมดว้ย 
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3.7) การพฒันากฎหมายเฉพาะเพื่อใชใ้นการบริหารการจดัการขยะพลาสติก 
3.8) การก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 
2.3.4 การจัดการเพ่ือลดปริมาณขยะพลาสติกของต่างประเทศ 

1. ประเทศสวีเดน มีโครงการในการคดัแยกขยะ และน าขยะกลบัมาใชเ้ป็นพลงังาน 
นอกจากน้ียงัมีระบบมดัจ าค่าขวดพลาสติกท่ีเก็บเงินค่าขวดพลาสติกจากผูบ้ริโภค หากผูบ้ริโภค 
ไม่น าขวดพลาสติกท่ีใช้เสร็จแลว้ไปคืน ณ จุดรับคืน ปัจจุบนัยงัให้ความสนใจกบัการก ากับดูแล
ถุงพลาสติก ดว้ยการเร่ิมระบบมดัจ าถุงพลาสติก โดยมีราคาอยูท่ี่ 0.5 โครนาสวีเดน ต่อใบ (ประมาณ 
1.86 บาท) โดยเม่ือผูบ้ริโภคน าถุงพลาสติกมาคืนก็จะไดรั้บเงินคืน เพื่อป้องกนัการทิ้งถุงพลาสติกไป
อยา่งเสียเปล่า (SCG Logistics, 2563) 

2. ประเทศเยอรมนี มีการออกกฎหมายควบคุมขยะมูลฝอยในทุกภาคส่วนของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิต การจ าหน่าย หรือการบริโภค รวมถึงให้คดัแยกขยะก่อนทิ้งทุกคร้ัง 
นอกจากน้ียงัมีการเก็บภาษีรีไซเคิลจากร้านคา้ทุกร้านท่ีมีถุงพลาสติกให้แก่ลูกคา้ และยงัมีระบบ 
มดัจ าค่าขวดพลาสติกท่ีกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคส่งคืนขวดเพื่อรีไซเคิลต่อไป (SCG Logistics, 2563) 

3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีการออกกฎหมายส าหรับการจดัการขยะพลาสติก ส่งเสริมให้มี
การใชซ้ ้าและน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยยดึหลกั 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ซ่ึงมีการออกกฎหมายเฉพาะ
ตามลกัษณะของผลิตภณัฑ ์เช่น การคดัแยกขยะ การจดัเก็บภาษีถุงพลาสติก กฎหมายรีไซเคิลต่าง ๆ 
เป็นตน้ จากการออกกฎหมายดงักล่าว ท าให้ประชากรในประเทศญ่ีปุ่ นลดการทิ้งขยะไดถึ้ง 40% 
(SCG Logistics, 2563) 

4. ประเทศบงัคลาเทศ มีการประกาศกฎหมายหา้มผลิตและงดแจกถุงพลาสติกแก่ผูซ้ื้อ 
หากฝ่าฝืนจะถูกปรับคร้ังละ 2,000 ดอนลาร์ จากมาตรการดงักล่าวท าใหป้ริมาณขยะจากถุงพลาสติก
ลดลงอยา่งมาก (SCG Logistics, 2563) 

5. ประเทศองักฤษ มีการเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกจากผูบ้ริโภคในร้านคา้ใบละ  
5 เพนซ์ (ประมาณ 2.14 บาท) นอกจากน้ียงัมีแผนท่ีจะน าระบบมดัจ าขวดพลาสติกมาใช ้และเสนอให้
มีการหา้มใชห้ลอดดูดพลาสติก แท่งพลาสติกคนกาแฟ และกา้นส าลีแคะหู เพื่อลดการใชถุ้งพลาสติก
และลดงบประมาณค่าก าจดัขยะมูลฝอย (SCG Logistics, 2563) 

6. ประเทศไตห้วนั ไดป้ระกาศใช้มาตรการห้ามใช้พลาสติกท่ีใช้คร้ังเดียวทิ้ง และ
แก้วเคร่ืองด่ืมพลาสติก นโยบายดังกล่าวท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อวิถีชีวิตของชาวไต้หวนั  
เป็นอยา่งมาก แต่ก็สามารถท าใหล้ดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นได ้(SCG Logistics, 2563) 



16 

จากการศึกษาการจดัการเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกของต่างประเทศ จะเห็นไดว้่า 
ส่วนใหญ่จะมีการออกกฎหมายมาบงัคบัใชแ้ละการเรียกเก็บภาษี เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้
พลาสติกของประชาชนและสามารถท าใหป้ริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นลดนอ้ยลงตามไปดว้ย 

2.3.5 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) กับการ
จัดการขยะ 
การจัดการขยะถือเป็นเป้าหมายด้านหน่ึงท่ีมีความส าคัญในแผนการด าเนินงาน 

SDGs 2030 โดยเฉพาะเป้าหมายการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืในเร่ืองการบริโภคและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
(SDG 12) โดยเป้าหมายท่ี 12 สร้างหลกัประกนัใหมี้รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยนื (Ensure 
sustainable consumption and production patterns) มีเป้าประสงค์ท่ีครอบคลุมประเด็น การจดัการ
และการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน (12.2) การลดของเสียท่ีเป็น
อาหาร (food waste) (12.3) ลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติและจัดการ
อย่างถูกตอ้ง (12.4) ลดของเสียโดยกระบวนการ reuse และ recycle (12.5) การให้บริษทัขา้มชาติและ
บริษทัขนาดใหญ่น า SDGs ไปผนวกรวมกบัขอ้มูลดา้นความยัง่ยืน (12.6) การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ
อยา่งย ัง่ยนื (12.7) การสร้างความตระหนกัถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในสังคม (12.8) เป็นตน้ (โครงการวิจยั
และสนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื, 2559) 

โดยเป้าประสงคท่ี์ 12.5 ของประเทศไทยนั้น ไดก้ าหนดเป้าหมายว่า ภายในปี พ.ศ. 2573 
จะตอ้งลดการเกิดของเสียโดยการป้องกนั การลด การแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ และน ากลบัเขา้มา
ใช้ซ ้ า อย่างไรก็ตาม ระบบโครงสร้างปัจจุบนัของประเทศไทยยงัมีอุปสรรคส าคญั คือ พฤติกรรม
การคดัแยกขยะจากครัวเรือน ซ่ึงครัวเรือนไม่มีแรงจูงใจให้แยกขยะ การจดัการโครงสร้างพื้นฐาน
ในการจดัการขยะอยา่งถูกวิธียงัไม่เพียงพอ การมีพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ใชแ้ลว้ทิ้ง เช่น ภาชนะ
พลาสติก และยงัไม่มีมาตรการลดขยะท่ีเหมาะสม และจากขอ้มูลรายงานสถานการณ์มลพิษของ
ประเทศไทย ปี 2563 มีขอ้มูลมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 25.37 ลา้นตนั ไดถู้กคดัแยก และ
น ากลบัไปใชป้ระโยชน์ 8.36 ลา้นตนั (ร้อยละ 33 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น) ก าจดัอยา่งถูกตอ้ง 
9.13 ลา้นตนั (ร้อยละ 36 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น) และก าจดัไม่ถูกตอ้งประมาณ 7.88 ลา้นตนั 
(ร้อยละ 31 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น) และในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา มีขยะพลาสติกเกิดขึ้น
ประมาณร้อยละ 12 ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ลา้นตนั มีการน าขยะพลาสติก
กลบัไปใชป้ระโยชน์เฉล่ียประมาณปีละ 0.5 ลา้นตนั (ร้อยละ 25) ส่วนท่ีเหลือ 1.5 ลา้นตนั (ร้อยละ 75) 
ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียว (Single – use plastics) เช่น ถุงร้อน ถุงเยน็ ถุงหูห้ิว แกว้พลาสติก 
หลอดพลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหาร ซ่ึงไม่มีการน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 
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2.4 แนวคิดเกีย่วกบัส านักงานสีเขียว 
ส านักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง ส านักงานท่ีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในส านักงาน  

มีการบริหารจดัการท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด โดยการใชท้รัพยากรและพลงังานอย่างรู้
คุณค่า มีแนวทางในการจดัการของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้
ส านกังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต ่า รวมถึงมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของพนกังาน (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2564) 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (2564) ได้จัดท าเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว 
(Green Office) โดยใชแ้นวคิดเร่ืองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 การจดัการก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas Management) การจดัซ้ือจดัจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม (Green Procurement) 
การลดของเสีย (Waste Minimization) การป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (Pollution Prevention) เป็นหลกั
ในการก าหนดทิศทางการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในส านกังานอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยเกณฑ์
ทั้งหมด 6 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
หมวดท่ี 2 การส่ือสารและสร้างจิตส านึก 
หมวดท่ี 3 การใชท้รัพยากรและพลงังาน 
หมวดท่ี 4 การจดัการของเสีย 
หมวดท่ี 5 สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยั 
หมวดท่ี 6 การจดัซ้ือและจดัจา้ง 
การตรวจประเมินส านกังานสีเขียว จะมีการด าเนินการดงัน้ี 
1. การตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ โดยตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน หรือรายงานต่าง ๆ 

ซ่ึงสถานประกอบการจดัเตรียมไว ้เช่น ความถูกตอ้งของการจดัตั้งของสถานประกอบการ นโยบาย
และเป้าหมายในการด าเนินงาน การด าเนินงานต่าง ๆ เอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน เช่น รายงานคุณภาพน ้ าเสีย การจดัการขยะ การอนุรักษพ์ลงังาน 
รายงานการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

2. การตรวจประเมินพื้นท่ี โดยพิจารณาและประเมินสภาพพื้นท่ีทางกายภาพ ไดแ้ก่ การจดัการ
พื้นท่ี ความสะดวกสบาย ความสวยงาม การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และความเป็นเอกลกัษณ์ เป็นตน้ 

3. การสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์และประเมินขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการ เช่น แนวคิด
ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษพ์ลงังาน จิตส านึกของพนกังาน เป็นตน้ 

ระดบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ส านักงานสีเขียวจะแบ่งเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว 
(คะแนน) ออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
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1. ระดบัทอง (ดีเยีย่ม) คะแนนประเมินร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2. ระดบัเงิน (ดีมาก) คะแนนประเมินร้อยละ 80 – 89  
3. ระดบัทองแดง (ดี) คะแนนร้อยละ 70 – 79  
4. ผา่นการรับรอง คะแนนร้อยละ 60 – 69  
จากการศึกษาส านกังานสีเขียว (Green Office) ผูว้ิจยัมีความสนใจและเลือกศึกษาหมวดท่ี 4 

การจดัการของเสีย โดยการจดัการของเสียนั้น ส านักงานจะตอ้งมีการจดัการของเสียท่ีเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการปฏิบติังาน เพื่อควบคุมปริมาณขยะและความรุนแรงอนัตรายท่ีจะส่งผลต่อสุขภาพ
อนามยัของพนกังาน ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนรอบขา้ง โดยส านกังานจะตอ้งเลือกวิธีการจดัการขยะ
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงการจดัการขยะมีหลายประเภท ไดแ้ก่ การลดปริมาณของเสียจากแหล่งก าเนิด การน า
ของเสียกลบัมาใช ้(Reduce) การใชซ้ ้ า (Reuse) การน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) การคดัแยกขยะ 
เป็นตน้ และท่ีส าคญัจะตอ้งมีการปลูกฝังความตระหนักของพนักงาน การตรวจสอบปริมาณขยะ
และความถูกตอ้งในการคดัแยกขยะของพนกังานอยา่งต่อเน่ืองรวมไปถึงพื้นท่ีรวบรวมขยะก่อนส่งก าจดั
และการส่งก าจดัจะตอ้งมีความเหมาะสม ตอ้งมีถงัรองรับขยะ โดยแบ่งตามประเภทของขยะท่ีเกิดขึ้น
พร้อมท าป้ายบ่งช้ีชดัเจน จดัเตรียมพื้นท่ีพกัขยะก่อนส่งก าจดัและมีความเหมาะสม มีหน่วยงานมารับขยะ
ไปก าจดั เช่น หน่วยงานทอ้งถ่ิน บริษทัรับก าจดัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายอยา่งสม ่าเสมอ 

2.4.1 กรณีตัวอย่างการด าเนินงานเกีย่วกบัส านักงานสีเขียวในการจัดการขยะ 
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกัน ในรูปแบบของหน้าท่ี ภารกิจ 

จ านวนบุคลากร โดยผูว้ิจยัจะท าการศึกษาในประเด็นเก่ียวกบัการด าเนินงานเก่ียวกบัส านกังานสีเขียว 
(Green Office) หมวดท่ี 4 การจดัการของเสีย 

1. การด าเนินงานเก่ียวกบัส านกังานสีเขียว (Green Office) ของสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 
สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ตั้งอยูท่ี่ มูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย (ม.ส.ท.) 16/151 

เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 เป็นองค์กร
พฒันาเอกชนด้านส่ิงแวดลอ้มด าเนินงานในฐานะสถาบันวิชาการอิสระ มีวตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานศึกษาวิจัย เพื่อก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อมในระยะยาว จัดท าโครงการภาคสนาม  
เพื่อช่วยทอ้งถ่ินในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เผยแพร่ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชน ตลอดจน
จัดการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อสนองความต้องการของสังคมและประชาชน  
โดยยดึถือหลกัการด าเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นส าคญั 

สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยไดด้ าเนินงานเก่ียวกบัส านกังานสีเขียว (Green Office) 
ไดรั้บรางวลัระดบัดีเยีย่ม (ระดบัทอง) ประจ าปี 2563 จากโครงการส านกังานท่ีเป็นมิตรส่ิงแวดลอ้ม 
(Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
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โดยสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยไดก้ าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มของส านกังานสีเขียว (Green Office) คือ 
1) สร้างจิตส านึกของผูบ้ริหาร พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งให้มีความรู้ความใจและตระหนกัถึงปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 2) ส่งเสริมการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ
และด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 3) ป้องกนัและลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม อนัเกิด
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 4) ส่งเสริมใหมี้การดูแลสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทยให้มี
สภาพความเป็นอยูท่ี่ดี ปลอดภยั และน่าอยู ่5) ทบทวนและพฒันาระบบการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานส านกังานสีเขียว และ 6) ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด 
และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งด้านพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงแนวทางและเกณฑ์การด าเนินงาน
ส านักงานสีเขียว ภายใตค้  าขวญั “ประหยดัน ้ า ไฟ ลดการใช้พลาสติก สร้างส านึกรู้คิด ลดมลพิษ
อย่างย ัง่ยืน” และเป้าหมายส านักงานสีเขียว คือ ปริมาณการใช้น ้ า ไฟฟ้า น ้ ามนัเช้ือเพลิง กระดาษ 
ปริมาณของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดลง 1% (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2563) 

2. การด าเนินงานเก่ียวกบัส านกังานสีเขียว (Green Office) ของส านกังานส่ิงแวดลอ้ม
ภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 

ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 31/2 ม.4 ถ.พระยาสัจจา 
ต.บา้นสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นหน่วยงานส่วนกลางในระดบักอง สังกดัส านกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท าหน้าท่ีดูแลและจดัการเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มระดบัภูมิภาค (ภาคตะวนัออก) โดยมีพื้นท่ีความรับผิดชอบ 6 จงัหวดั คือ ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ มีหน้าท่ีจัดท าแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ในระดบัภาค เฝ้าระวงัและตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดว้ยวิชาการขั้นสูงเพื่อการประเมินความเส่ียง
เชิงพื้นท่ีและรายงานสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มภาค ตรวจวดัและทดสอบตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มเพื่อบ่งช้ี
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการอา้งอิงตามมาตรฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงเครือข่ายดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัภาค ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งด้านการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม และปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ไดด้ าเนินงานเก่ียวกบัส านกังานสีเขียว 
(Green Office) ไดรั้บรางวลัระดับดีเยี่ยม (ระดบัทอง) ประจ าปี 2564 จากโครงการส านกังานท่ีเป็น
มิตรส่ิงแวดลอ้ม (Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม โดยส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ไดก้  าหนดเป้าหมายส านกังานสีเขียว 
(Green Office) ให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่างคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
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ประเมินตนเองเบ้ืองต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานส านักงานให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  
อนัจะท าให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งสู่มาตรฐาน
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัสากลต่อไป ภายใตค้  าขวญั “สสภ.13 (ชลบุรี) มุ่งมัน่ ลดมลพิษ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมใจรักษา พฒันาสู่ส านกังานสีเขียว” และมีเป้าหมายในการจดัการของเสีย เพื่อลด
ปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด ดงัน้ี 1) ขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจดัลดลง ร้อยละ 20 2) ถุงพลาสติกหูห้ิวลดลง 
ร้อยละ 60 3) แก้วพลาสติกใช้คร้ังเดียวลดลง ร้อยละ 60 4) โฟมบรรจุอาหารลดลง ร้อยละ 100  
5) สามารถก าจดัขยะอินทรีย ์(ขยะย่อยสลายได)้ ไดร้้อยละ 100 โดยน าไปย่อยสลายในบ่อหมกัปุ๋ ย 
ส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) 6) สามารถคดัแยกขยะเพื่อน าไปรีไซเคิลได้ร้อยละ 100  
โดยผ่านธนาคารขยะรีไซเคิลของส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ส่งให้กบัผูรั้บซ้ือของเก่า 
ท่ีมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และ 7) ขยะอนัตรายรวบรวมไว้
บริเวณท่ีพกัขยะอนัตรายของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี) เพื่อรอส่งก าจดับริษทัท่ีรับ
ก าจดัขยะอนัตรายท่ีไดรั้บการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือส่งให้หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี), 2564) 
 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความรู้ ทัศนคติ ความตระหนัก และพฤติกรรม 
2.5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความรู้ 

Bloom (1956 อา้งถึงใน วิภานี อุชุปัจ, 2561) กล่าวว่า ความรู้ คือ เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ระลึกถึงส่ิงเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ โดยเนน้เร่ืองของความทรงจ า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยง
กบัการจดัระเบียบ และแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้ประกอบไปดว้ย 6 ระดบั โดยเร่ิมตน้จากท่ีง่ายท่ีสุด
จนถึงท่ีซบัซอ้นมากท่ีสุด ดงัน้ี 

1. ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถในการจ า และระลึกไดถึ้งความคิด วตัถุ 
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

2. ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการขยายความรู้ ความจ าให้กวา้ง
ออกไปอยา่งมีเหตุผล การแปล การตีความอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้

3. การประยุกต ์(Application) เป็นความสามารถในการน าความรู้ ความเขา้ใจ รวบยอด
ในเร่ืองใดท่ีมีอยู ่โดยเฉพาะน าความคิดมาผสมผสานกบัความสามารถในการแปลความหมาย การสรุป
หรือขยายความส่ิงนั้น 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการแยกแยะ แนวคิดหรือวสัดุออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจมากขึ้น 
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5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการผสมส่วนยอ่ยเขา้เป็นเร่ืองราว
เดียวกนั โดยตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค ์

6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นคุณค่าของความคิดหรือเน้ือหา ความสามารถใน
การวินิจฉยัหรือตดัสินกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดลงไป 

การวัดความรู้เป็นการวัดความสามารถในการระลึกเร่ืองราวข้อเท็จจริงหรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ หรือเป็นการวดัการระลึกประสบการณ์เดิมท่ีบุคคลไดรั้บค าสอน การบอกกล่าว 
การฝึกฝนของผูส้อน รวมทั้งจากต าราจากส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ดว้ยค าถามวดัความรู้ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
(สมชัญา หนูทอง, 2556) คือ 

1. ถามความรู้ในเน้ือเร่ือง เป็นการถามรายละเอียดของเน้ือหาขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ของ
เร่ืองราวทั้งหลาย ประกอบดว้ยค าถามประเภทต่าง ๆ เช่น ศพัทนิ์ยม กฎ ความจริง หรือรายละเอียด
ของเน้ือหาต่าง ๆ 

2. ถามความรู้ในวิธีการด าเนินการ เป็นการถามวิธีการปฏิบติัต่าง ๆ ตามแบบแผน 
ประเพณี ขั้นตอนของการปฏิบติังานทั้งหลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ล าดบัขั้น แนวโนม้การจดั
ประเภทและหลกัเกณฑต์่าง ๆ 

3. ถามความรู้รวบยอด เป็นการถามความสามารถในการจดจ าขอ้สรุป หรือหลกัการ
ของเร่ืองท่ีเกิดจากการผสมผสานหาลกัษณะร่วม เพื่อรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลกั หรือหัวใจ
ของเน้ือหานั้น 

การวดัความรู้ส่วนมากนิยมใชแ้บบทดสอบ ซ่ึงแบบทดสอบน้ีเป็นเคร่ืองมือประเภท
ขอ้เขียนท่ีนิยมใชก้นัทัว่ ๆ ไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  

1. แบบอตันยั หรือแบบความเรียง โดยใหเ้ขียนตอบเป็นขอ้ความสั้น ๆ  ไม่เกิน 1 – 2 บรรทดั 
หรือเป็นขอ้ ๆ ตามความเหมาะสม 

2. แบบปรนยั แบ่งเป็น แบบเติมค าหรือเติมขอ้ความใหส้มบูรณ์ แบบถูก – ผิด แบบจบัคู่ 
และแบบเลือกตอบจากการศึกษาการวดัความรู้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกการวดัความรู้ โดยใช้แบบสอบถาม
แบบถูก – ผิด ท่ีก าหนดให ้

เลือกตอบว่าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเขา้ใจของ
ผูต้อบค าถาม และการตรวจวิเคราะห์ขอ้มูลท าไดง้่าย แน่นอนและรวดเร็ว 

2.5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัทัศนคติ 
Katz (1960 อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2526) กล่าววา่ ทศันคติ หมายถึง ส่วนประกอบ

สองส่วน คือ ความรู้สึกในการท่ีจะชอบหรือไม่ชอบ และความรู้หรือความเช่ือ ซ่ึงอธิบายถึงลกัษณะ 
ตลอดจนความสัมพนัธ์ของส่ิงหน่ึงท่ีมีต่อส่ิงอ่ืน ๆ 



22 

ทศันคติสามารถแยกออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ 3 องคป์ระกอบ (ลดัดา กิติวิภาต, 
2525) ไดแ้ก่ 

1. องค์ประกอบทางด้านความคิด (Cognitive Component) เป็นผลมาจากการรับรู้
ของบุคคลต่อส่ิงของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ถ้าเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างดีอย่างแทจ้ริงจะเกิด
ทศันคติไปในทางท่ีดี แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เกิดการรับรู้ในทางท่ีไม่เขา้ใจ ไม่รู้เร่ือง ยากไป ก็จะ
มีทศันคติไม่ดีต่อส่ิงนั้น ๆ 

2. องค์ประกอบทางดา้นความรู้สึก (Affective components) อารมณ์หรือความรู้สึก
กับความคิดจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกับองค์ประกอบทางด้านน้ีจึงประกอบด้วยการประเมิน
ความรู้สึก ความชอบหรือการตอบสนองทางอารมณ์ท่ีมีต่อส่ิงของหรือบุคคล โดยจะออกมาในลกัษณะ
ความชอบหรือไม่ชอบหรือมีความรู้สึกในทางท่ีดีหรือไม่ดี องค์ประกอบทางดา้นความรู้สึกจึงถูก
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกทางบวก (ความพึงพอใจ) และความรู้สึกทางลบ (ความไม่พึงพอใจ) 

3. องคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม (Behavioral component) เป็นความพร้อมท่ีจะกระท า
เป็นพฤติกรรมภายนอกของบุคคลท่ีแสดงออกโดยต่อส่ิงของหรือบุคคล องค์ประกอบทางด้าน
พฤติกรรมจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบทางดา้นความรู้สึกความคิดและความรู้สึก 
เราจึงอนุมานไดว้่าทศันคติของบุคคลนั้นไดม้าจากส่ิงท่ีเขาพูดหรือส่ิงท่ีเขาท าเสมอ เช่น เราเช่ือว่า
ร้านก๋วยเต๋ียวท่ีเราทานอยู่เป็นประจ ามีรสชาติอร่อย ใชว้ตัถุดิบท่ีสดใหม่ ไม่ขายเอาเปรียบผูบ้ริโภค 
เราจึงรู้สึกชอบร้านน้ีมากกวา่ร้านอ่ืนและแน่นอนเราก็มกัจะมาทานก๋วยเต๋ียวร้านน้ีเป็นประจ า 

การวดัทศันคติอาจท าไดห้ลายวิธี อาจใชว้ิธีการสังเกตจากปฏิกิริยาท่ีตอบสนองต่อ
บุคคลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ สังเกตจากการประเมินส่ิงนั้น ๆ จากวิธีการสัมภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม
และวิธีการอ่ืน ๆ แต่การวดัทศันคติท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และใชก้นัอย่างแพร่หลายท่ีสุด
มี 3 ชนิดดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1. มาตรวดัแบบของเธอสโตน (The Equal – Appearing Interval of Thurstone) เป็น
ขอ้ค าถามท่ีเป็นขอ้ความแสดงถึงทศันคติท่ีตอ้งการให้ผูต้อบ ตอบในเชิงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ
ยอมรับจากข้อความหลาย ๆ ขอ้ ขอ้ความเหล่าน้ีได้มาจากการรวบรวมข้อความจากหลาย ๆ ท่ี  
ท่ีแสดงถึงทัศนคติต่อส่ิงนั้น แล้วขอความเห็นจากคนจ านวนมาก ให้ช่วยตัดสินแบ่งข้อความ
เหล่านั้น โดยดูว่าขอ้เขียนแต่ละอนัแสดงถึงทศันคติระดบัใด โดยแบ่งเป็น 11 ระดบั จากนั้นก็ใช้
วิธีการทางสถิติเลือกหาขอ้ความท่ีแสดงถึงทศันคติสูงต ่าให้ไดจ้ านวนขอ้ท่ีแสดงถึงระดบัทศันคติ 
เท่า ๆ กนัทุกระดบั น ามาจดัเป็นมาตรวดั ขอ้ความแต่ละขอ้จะมีคะแนนก ากบัเฉพาะขอ้ แต่ในมาตรวดั
ท่ีน ามาใหต้อบจะไม่บ่งบอกคะแนนและไม่เรียงล าดบัทศันคติสูงต ่าเอาไว ้
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2. มาตรวดัแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale or Summated Agreement) เป็นมาตรวดั 
ท่ีมีวิธีการสร้าง โดยเร่ิมจากการให้ความหมายของส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัให้ชดัเจน แลว้สร้างขอ้ความ
หลาย ๆ ขอ้ ท่ีครอบคลุมส่ิงท่ีต้องการจะวดัให้ครบถ้วน ต่อไปก็จะให้คนจ านวนมากลองตอบ
ค าถามว่า เห็นดว้ยกนัแต่ละขอ้มากนอ้ยเพียงใด โดยให้ตอบตามมาตราวดั 5 ระดบั จากเห็นดว้ยท่ีสุด 
เห็นด้วยมาก เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย จนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างมาก ในการตอบขั้นแรกน้ี เพื่อวิเคราะห์
ขอ้ความแต่ละขอ้โดยวิธีการทางสถิติ เม่ือเลือกไดข้อ้ความท่ีเหมาะสมแลว้ก็จะน ามาจดัท าเป็นมาตรวดั
ทศันคติ ขอ้ความท่ีใชว้ดัอาจเป็นทางบวกหรือลบก็ได ้การใหค้ะแนนจะสัมพนัธ์กบัขอ้ความเหล่านั้น 

3. มาตรวดันยัจ าแนก (The Meaning of Attitude Object: The Semantic Differential) 
เป็นเทคนิคท่ีเช่ือว่า ภาษาเป็นส่ือความหมายท่ีสามารถน ามาวดัความรู้สึก ทศันคติ และพฤติกรรม
ของมนุษย์ได้ เสนอโดยออสกูด (Osgood) และคณะ ในปีค.ศ. 1957 การสร้างมาตรวดัทัศนคติ 
เร่ิมจากการศึกษาหาค าท่ีมีความหมายแสดงถึงทศันคติต่อเร่ืองนั้น หาค าท่ีเป็นค าคุณศพัทท่ี์แสดงถึง
ส่ิงนั้นใหค้รบถว้น ไดแ้ก่ ค  าคุณศพัทท่ี์จะแสดงถึงลกัษณะท่ีประเมิน เช่น น่าประทบัใจ ไม่น่าประทบัใจ 
ค าคุณศพัทท่ี์แสดงถึง ศกัยภาพ เช่น เก่ง – ทึบ คุณศพัทท่ี์แสดงกิริยาอาการ เช่น ซึม – ว่องไว หรือ 
คุณศัพท์อ่ืนได้อีกมากเม่ือหาได้ค  าท่ีมีความหมายหรือมโนทัศน์ต่าง ๆ ซ่ึงมโนทัศน์นั้น ๆ เม่ือ
รวมกนัเขา้แลว้เป็นส่ิงท่ีเราจะศึกษาแลว้จากนั้นก็จะน าแต่ละมโนทศัน์มาหาค าศพัท์แยกเป็นค าคู่
ตรงขา้ม ใส่ในมาตรจ าแนก 5 หรือ 7 ระดบั ให้ผูต้อบท าเคร่ืองหมายตามคะแนนท่ีให้ น าคะแนน 
แต่ละขอ้ของมโนทศัน์นั้นมารวมกนัเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มขอ้ท่ีเก่ียวกบัการประเมินดี ไม่ดี กลุ่มขอ้ 
ท่ีแสดงถึงความส าคญั สรุปเป็นคะแนนเฉล่ียน ามาเสนอเป็นทศันคติต่อส่ิงนั้น 

จากการศึกษาการวดัทศันคติ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกการวดัทศันคติในการจดัการขยะพลาสติก
โดยใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ท ซ่ึงเป็นมาตรวดัท่ีนิยมใช้กนัแพร่หลายมากท่ีสุด ท่ีมีตวัเลือกให้ผูต้อบ
สามารถแสดงความรู้สึกออกมา แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ย
ปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั 

2.5.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความตระหนัก 
Bloom (1971 อา้งถึงใน เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล, 2554) กล่าวว่า ความตระหนัก 

เป็นภาคต ่าสุดทางภาคอารมณ์ ความตระหนกัเกือบคลา้ยอารมณ์ และความรู้สึก (Affective Domain) 
ความตระหนกัต่างกบัความรู้ตรงท่ีความตระหนกัไม่จ าเป็นตอ้งเนน้ปรากฏการณ์ หรือ ส่ิงหน่ึงส่ิงใด 
ความตระหนกัจะเกิดขึ้นเม่ือมีส่ิงเร้าใหเ้กิดความตระหนกั 

Brackher (1986 อา้งถึงใน เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล, 2554) กล่าวว่า ความตระหนกั
เกิดจากทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้าอนัไดแ้ก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และส่ิงต่าง ๆ ท่ีโนม้เอียงหรือ
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พร้อมท่ีจะสนองตอบในทางบวก หรือทางลบ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ โดยองคป์ระกอบ
ส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกัมี 3 ประการ คือ 

1. ความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive or belief component) โดยความรู้หรือความเขา้ใจ
จะเร่ิมตน้จากระดบังานและมีการพฒันาขึ้นตามล าดบั 

2. อารมณ์ความรู้สึก (Affective component) เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติ ค่านิยม 
ความตระหนกัชอบ หรือไม่ชอบ ดี หรือไม่ดี เป็นองคป์ระกอบในการประเมินส่ิงเร้าต่าง ๆ 

3. พฤติกรรม (Behavioral component) เป็นการแสดงออกทั้งวาจา กิริยา ท่าทาง ท่ีมีต่อ
ส่ิงเร้าหรือแนวโนม้ท่ีบุคคลจะกระท า ดงันั้น บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม การเรียนรู้ และประสบการณ์ 
จึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนัก โดยมีความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมเป็น
องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกั 

จากการศึกษาองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดความตระหนกั สรุปไดว้่าความรู้ความเขา้ใจ 
ทศันคติท่ีเป็นความรู้สึก และพฤติกรรม เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนัก ดงันั้น ผูว้ิจยัไดเ้ลือก
ความตระหนักมาเป็นปัจจยัท่ีใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรใน
พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

2.5.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรม 
ส านกังานราชบณัฑิตยสภา (2554) ใหค้วามหมายของพฤติกรรม หมายถึง การกระท า

หรืออาการท่ีแสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า 
พฒัน์ สุจ านงค ์(2522 อา้งถึงใน ตรีรัก กินวงษ์, 2563) ไดก้ล่าวถึง ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของมนุษยด์งัน้ี คือ 
1. กลุ่มสังคม (Social group) ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อนบา้น กลุ่มเพื่อนในโรงเรียน กลุ่มเพื่อน

ร่วมสถาบนัเดียวกนั เป็นตน้ 
2. บุคคลท่ีเป็นแบบอยา่ง (Identification figure) ไดแ้ก่ พ่อแม่ พี่ นอ้ง ครู ผูมี้ช่ือเสียง

ในสังคม เป็นตน้ 
3. สถานภาพ (Status) อาจเป็นสถานภาพท่ีสังคมก าหนดให้ เช่น เพศ อายุ การศึกษา 

ศาสนา ฯลฯ หรืออาจเป็นสถานภาพท่ีบุคคลนั้นหามาไดด้ว้ยตนเอง เช่น ยศ ต าแหน่ง รายได ้ฯลฯ 
เม่ือบุคคลมีสถานภาพแตกต่างกนัไปพฤติกรรมก็ยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย 

4. เทคโนโลย ีปัจจุบนัคนนิยมใชเ้คร่ืองทุ่นแรงต่าง ๆ ในการท างานแทนแรงงานมนุษย์
ท าใหพ้ฤติกรรมมนุษยเ์ปล่ียนไปจากเดิม 

5. กฎหมาย พฤติกรรมบางส่วนของมนุษยจ์ะถูกควบคุมโดยกฎหมาย เช่น การสูบบุหร่ี
บนรถประจ าทางจะถูกปรับ ท าใหพ้ฤติกรรมการสูบบุหร่ีบนรถประจ าทางลดนอ้ยลง หรือหมดไป 
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6. ศาสนา แต่ละศาสนามีกฎเกณฑ ์ขอ้หา้ม ค าสอน ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นในสถานการณ์
เดียวกนั คนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัก็อาจจะแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัได ้

7. ขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตน
ของบุคคลทั้งส้ิน ซ่ึงแตกต่างกนัไปในแต่ละสังคมตามความเช่ือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียดึถืออยู ่

8. ส่ิงแวดลอ้ม คนท่ีอยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัออกไป พฤติกรรมก็ต่างกนัดว้ย 
เช่น คนในชนบทกบัคนในเมือง 

9. ทศันคติ มีอิทธิพลต่อการแสดงออกของมนุษย ์เช่น นกัเรียนท่ีมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อ
ครูผูส้อนก็อาจแสดงพฤติกรรมออกมาโดยไม่ตั้งใจเรียน หรือขาดเรียน เป็นตน้ 

10. การเรียนรู้ ในทางจิตวิทยาเช่ือว่าพฤติกรรมส่วนมากของมนุษยเ์กิดจากการเรียนรู้ 
ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยตลอดตั้งแต่เด็กจนโต เช่น เด็กเรียนรู้ การปฏิบติัตน
จากการท่ีไดดู้ตวัอยา่งจากผูใ้หญ่ เป็นตน้ 

สมจิตต ์สุพรรณทศัน์ (2526 อา้งถึงใน ตรีรัก กินวงษ,์ 2563) กล่าวถึง การวดัพฤติกรรม 
จะมีวิธีการศึกษาพฤติกรรมอยู ่2 วิธี ดงัน้ี 

1. การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง ท าไดโ้ดย 
1.1 การสังเกตแบบให้ผูถู้กสังเกตรู้ตัว (Direct Observation) เช่น ครูสังเกต

พฤติกรรมของนกัเรียนในห้องเรียน โดยบอกให้นกัเรียนในชั้นไดท้ราบว่าครูจะสังเกตว่าใครจะท า
กิจกรรมอะไรบา้งในหอ้ง การสังเกตแบบน้ีบางคนอาจไม่แสดงพฤติกรรมท่ีแทจ้ริงออกมาก็ได ้

1.2 การสังเกตแบบธรรมชาติ (Naturalistic Observation) คือ การท่ีบุคคล
ตอ้งการสังเกตพฤติกรรม ไม่ไดก้ระท าตนเป็นท่ีรบกวนพฤติกรรมของบุคคลผูถู้กสังเกตและเป็นไป
ในลกัษณะท่ีท าให้ผูถู้กสังเกตไม่ทราบว่าถูกสังเกตพฤติกรรม การสังเกตแบบน้ีจะไดพ้ฤติกรรม 
ท่ีแทจ้ริงมาก และจะท าใหส้ามารถน าผลท่ีไดไ้ปอธิบายพฤติกรรมในสถานท่ีใกลเ้คียงกนัหรือเหมือนกนั 
ขอ้จ ากดัของวิธีสังเกตแบบธรรมชาติก็คือตอ้งใช้เวลามากจึงจะสังเกตพฤติกรรมท่ีตอ้งการได้และ
การสังเกตจะตอ้งท าเป็นเวลาติดต่อกนัและหลายคร้ัง ซ่ึงพฤติกรรมบางอย่างอาจตอ้งใชเ้วลาสังเกต 
100 ปี หรือ 500 ปีก็ได ้

2. การศึกษาพฤติกรรมโดยออ้ม แบ่งออกไดห้ลายวิธีคือ 
2.1 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการท่ีผูศึ้กษาตอ้งการซักถามขอ้มูลจากบุคคล หรือ

กลุ่มบุคคล ซ่ึงท าไดโ้ดยการซกัถามแบบเผชิญหนา้กนัโดยตรง หรือมีคนกลางท าหนา้ท่ีซกัถามให้ก็ได ้
เช่น ใชล้่ามสัมภาษณ์คนท่ีพูดกนัคนละภาษา การสัมภาษณ์เพื่อตอ้งการทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือการสัมภาษณ์โดยทางตรง ท าได้โดยผูส้ัมภาษณ์ซักถามผูถู้ก
สัมภาษณ์เป็นเร่ือง ๆ ตามท่ีไดต้ั้งจุดมุ่งหมายเอาไวอี้กประการคือ การสัมภาษณ์โดยออ้มหรือไม่เป็น
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ทางการ ผูถู้กสัมภาษณ์จะไม่ทราบว่าผูส้ัมภาษณ์ตอ้งการอะไร ผูส้ัมภาษณ์จะพูดคุยไปเร่ือย ๆ โดย
สอดแทรกเร่ืองท่ีจะสัมภาษณ์เม่ือมีโอกาส ซ่ึงผูต้อบจะไม่รู้ตวัว่าเป็นส่ิงท่ีผูส้ัมภาษณ์เจาะจงท่ีจะ
ทราบถึงพฤติกรรมการสัมภาษณ์ ท าให้ได้ขอ้มูลมากมาย แต่ก็มีขอ้จ ากดัคือบางเร่ืองผูถู้กสัมภาษณ์
ไม่ตอ้งการเปิดเผย 

2.2 การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการท่ีเหมาะส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของ
บุคคลเป็นจ านวนมาก และเป็นผูท่ี้อ่านออกเขียนได้หรือสอบถามกับบุคคลท่ีอยู่ห่างไกล หรือ
กระจดักระจายมาก นอกจากน้ี ยงัสามารถถามพฤติกรรมในอดีต หรือตอ้งการทราบแนวโนม้พฤติกรรม
ในอนาคตได ้ขอ้ดีอีกประการหน่ึง คือ ผูถู้กศึกษาสามารถท่ีจะให้ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีปกปิด 
หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีไม่ยอมแสดงให้บุคคลอ่ืนทราบได้ด้วยวิธีอ่ืน ซ่ึงผูถู้กศึกษาแน่ใจว่าเป็น
ความลบั และการใชแ้บบสอบถามจะใชศึ้กษาเวลาใดก็ได ้

2.3 การทดลอง เป็นการศึกษาพฤติกรรมโดยผูถู้กศึกษาจะอยูใ่นสภาพการควบคุม
ตามท่ีผูศึ้กษาต้องการโดยสภาพแท้จริงแล้วการควบคุมจะท าได้ในห้องทดลองแต่การศึกษา
พฤติกรรมของชุมชนโดยควบคุมตวัแปรต่าง ๆ คงเป็นไปไดน้อ้ยมาก การทดลองในหอ้งปฏิบติัการ
จะให้ขอ้มูลมีขีดจ ากดั ซ่ึงในบางคร้ังอาจน าไปใชใ้นสภาพความเป็นจริงไดไ้ม่เสมอไปแต่วิธีน้ีจะมี
ประโยชน์มากในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลทางดา้นการแพทย ์

2.4 การท าบนัทึก วิธีน้ีท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมของบุคคล โดยใหบุ้คคลแต่ละคน
ท าบนัทึกพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงอาจเป็นบนัทึกประจ าวนัหรือศึกษาพฤติกรรมแต่ละประเภท เช่น 
พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการท างาน พฤติกรรมทางสุขภาพ หรือพฤติกรรมทางส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

จากการศึกษาการวดัพฤติกรรม ผูว้ิจยัไดเ้ลือกการวดัพฤติกรรมโดยการใชแ้บบสอบถาม 
ซ่ึงเป็นวิธีท่ีเหมาะส าหรับการศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในพื้นท่ีเทคโนธานี 
ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
 

2.6 ข้อมูลเกีย่วกบัพ้ืนท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
เทคโนธานี (ม.ป.ป) กล่าวถึง พื้นท่ีเทคโนธานีก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ตั้งอยู่ในบริเวณ

ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือท่ีรวมทั้งหมด 574 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา 
ซ่ึงในพื้นท่ีเทคโนธานีมีหน่วยงานส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวตักรรม ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังาน ท่ีส าคญัของประเทศ จ านวน 7 หน่วยงาน ประกอบดว้ย  

1. ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม เป็นองค์กรท่ี
ด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารจดัการและขบัเคล่ือนการใชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรรม 
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เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งให้โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไปสู่มาตรฐานในระดบัสากล 

2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรท่ีด าเนินการ
เก่ียวกบัการวิจยัพฒันาและบูรณาการดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม เพื่อสร้างคุณค่า
มูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการแข่งขนั และการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและนวตักรรม 
สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลกัดนัให้เกิดการน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและท่ีปรึกษา 
เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรม และพฒันาระบบ
บริหารจดัการองคก์รสู่องคก์รสมรรถนะสูง ทนัสมยั และมีธรรมาภิบาล 

3. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นองค์กรท่ีด าเนินการเก่ียวกับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการประยุกตใ์ช ้ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์และผลิต
ผลิตภณัฑไ์อโซโทปรังสี ใหบ้ริการทางวิชาการส่งเสริมสนบัสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางดา้น
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ตลอดจนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรดา้นการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ วิจยัการใชป้ระโยชน์จากพลงังานปรมาณูและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนดา้นความปลอดภยั
นิวเคลียร์การตรวจวดัปริมาณรังสีในส่ิงแวดลอ้มและการป้องกนัอนัตรายจากรังสี 

4. องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นองคก์รท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาและ
จดัการพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์และศูนยก์ารเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย พิพิธภณัฑ์วิทย าศาสตร์ 
พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา พิพิธภณัฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ และพิพิธภณัฑพ์ระรามเกา้ 

5. สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นองคก์รท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันามาตรฐานการวดั
แห่งชาติให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล และถ่ายทอดความถูกตอ้งของการวดัไปสู่กิจกรรมการวดั
ต่าง ๆ ในประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจดา้นมาตรวิทยาแก่สังคมไทย 

6. กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน เป็นองค์กรท่ีด าเนินการเก่ียวกับการ
ฝึกอบรม พฒันา ถ่ายทอดความรู้และทกัษะดา้นการบริหารจดัการพลงังานโดยการใช้ทรัพยากร
ฝึกอบรม พฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพในการผลิตและใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยดัและเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้การพฒันาและส่งเสริมพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์
พลงังานของประเทศเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

7. ศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นองค์กรท่ี
ด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาระบบและกระบวนการดา้นวิจยัพฒันา นวตักรรม เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 
พฒันาระบบคุณภาพห้องปฏิบติัการด้านส่ิงแวดล้อม ISO/IEC 17025 ส่งเสริมการพฒันาทักษะ 
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ความสามารถ ศกัยภาพของนกัวิจยัและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์ร พฒันาระบบและกลไกการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ ดา้นงานวิจยัพฒันานวตักรรม เทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้มเพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์
ทั้งในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค 

กรีนเน็ตเวิร์ค (2563) กล่าวถึง สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) ควา้ 3 รางวลัส านกังานสีเขียว 
ประจ าปี 2563 ไดแ้ก่ โล่ตราสัญลกัษณ์ G – Green ระดบัดีเยีย่ม (ระดบัทอง) 1 รางวลั และระดบัดีมาก 
(ระดบัเงิน) 2 รางวลั จากโครงการส านกังานท่ีเป็นมิตรส่ิงแวดลอ้ม (Green Office) ด าเนินงานโดย
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดย วว. มีเป้าหมาย 
“ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 5%” มุ่งมัน่ปลุกจิตส านึกการใช้อุปกรณ์ส านักงานท่ีประหยดั
พลงังานเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มสีเขียวส่วนรวมให้ย ัง่ยืน ภายใตค้  าขวญั 
“Save Cost Save Energy Save TISTR” ส าหรับ 3 รางวลัส านักงานสีเขียว ท่ีไดรั้บในปี พ.ศ. 2563 
ประกอบดว้ย 1) โล่ตราสัญลกัษณ์ G – Green ระดบัดีเยี่ยม (ระดบัทอง) ไดรั้บในส่วนของอาคาร 
ALEC หรืออาคารศูนย์ความเป็นเลิศสาหร่าย ซ่ึงมีภารกิจในการส ารวจ เก็บรวบรวมสายพนัธุ์
สาหร่ายขนาดเล็ก ยกระดบัการด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน พฒันาคลงัสาหร่ายสู่ศูนยท์รัพยากร
สาหร่ายเพื่อการวิจยั พฒันาวิธีการ เทคนิคการคดัเลือกสายพนัธุ์สาหร่ายท่ีมีศกัยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งวิจยัพฒันาเชิงพาณิชยร่์วมกบัภาคเอกชนเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 2)โล่ตราสัญลกัษณ์ G – Green ระดับดีมาก (ระดับเงิน) จ านวน 2 รางวลั ได้แก่ อาคาร 
Admin ซ่ึงเป็นอาคารอ านวยการ สนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์ร และ อาคารศูนยท์ดสอบและ
มาตรวิทยา (บางปู) มีภารกิจให้บริการตรวจวดัและสอบเทียบเคร่ืองมือวดั เคร่ืองทดสอบปริมาณ
ทางดา้นไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ เสียง แสง อุณหภูมิ 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2564) กล่าวถึง ศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ศวฝ.) ไดร้างวลัส านกังานสีเขียว ประจ าปี 2564 จ านวน 2 รางวลั 
ไดแ้ก่ โล่ตราสัญลกัษณ์ G – Green ระดบัดีเยี่ยม (ระดบัทอง) 1 รางวลั และระดบัดีมาก (ระดบัเงิน) 
1 รางวลั โดย ศวฝ. มีเป้าหมาย คือ 1) ลดการใชไ้ฟฟ้าใหล้ดลง 20% จากค่าเฉล่ีย 3 ปีท่ีผา่นมา 2) ใชน้ ้ามนั
เช้ือเพลิง น ้ า กระดาษเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2% จากปีก่อน 3) ใชห้มึกพิมพเ์พิ่มขึ้นไม่เกิน 10% จากปีก่อน 
4) ลดปริมาณขยะใช้คร้ังเดียวทิ้งให้ลดลง 20% จากปีก่อน 5) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 
ไม่นอ้ยกวา่ 5% จากปีก่อน และจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไม่นอ้ยกวา่ 40% ของสินคา้
ท่ีสั่งซ้ือ ภายใตค้  าขวญั “ERTC Green Office กินอยูรู้่คิด ห่างไกลโควิด ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม” 
ซ่ึงไดแ้ก่ โล่ตราสัญลกัษณ์ G – Green ระดบัดีเยี่ยม (ระดบัทอง) ไดรั้บในส่วนของอาคารศูนยว์ิจยั
และฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และอาคารหอ้งปฏิบติัการไดออกซิน ซ่ึงมีภารกิจในการพฒันาระบบ
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และกระบวนการดา้นวิจยัพฒันา นวตักรรม เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม พฒันาระบบคุณภาพห้องปฏิบติัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO/IEC 17025 ส่งเสริมการพฒันาทกัษะ ความสามารถ ศกัยภาพของนกัวิจยัและ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์ร พฒันาระบบและกลไกการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ดา้นงานวิจยัพฒันา
นวตักรรม เทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้มเพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค 
และโล่ตราสัญลกัษณ์ G – Green ระดบัดีมาก (ระดบัเงิน) ไดรั้บในส่วนของอาคารรัตนชาติ ซ่ึงมี
ภารกิจในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งภาครัฐและทอ้งถ่ิน จดัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
แก่ภาคเอกชนและประชาชน พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี มีหน่วยงานท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีเทคโนธานี มีความแตกต่างกนัทั้งกิจกรรม จ านวนบุคลากร 
การด าเนินการจดัการขยะของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงการด าเนินการจดัการขยะของแต่ละหน่วยงานนั้น 
จะมีหน่วยงานท่ีมีและไม่มีการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก เช่น ส านักงานสีเขียว 
(Green Office) อ่ืน ๆ เป็นตน้ ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ี
เทคโนธานีท่ีมีและไม่มีการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติก เช่น ส านักงานสีเขียว 
(Green Office) อ่ืน ๆ เป็นตน้ มีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกเป็นอย่างไร โดยศึกษาจากปัจจยั
ดา้นการด าเนินการจดัการขยะพลาสติก ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติก ทศันคติในการ
จดัการขยะพลาสติก และความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติก 
 

2.7 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์ (2549) ศึกษาการรับรู้และปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อการจดัการขยะ

พลาสติกของประชาชนเขตต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้
ต่อการจัดการขยะพลาสติกของประชาชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียของ
คะแนนการรับรู้ดา้นปัญหาและผลกระทบของขยะพลาสติกสูงกว่าดา้นการก าจดัขยะพลาสติกและ
ด้านการป้องกันและควบคุมการเพิ่มขึ้ นของขยะพลาสติก (ร้อยละ89.02, 81.77 และ 77.91 
ตามล าดบั) และประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เร่ืองขยะพลาสติก ความตระหนกัและความคิดเห็นต่อ
การจดัการขยะพลาสติกอยูใ่นระดบัปานกลาง และพบวา่ปัจจยัดา้นการศึกษา การไดรั้บข่าวสารจาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และจากหนงัสือพิมพ ์มีผลต่อการรับรู้ต่อการ
จดัการขยะพลาสติกของประชาชน 
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จอมจนัทร์ นทีวฒันา และวิชัย เทียนถาวร (2560) ศึกษาความรู้และทศันคติท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความรู้ของชุมชน
ในการลดขยะตามหลกั 5R ได้แก่ การลดการใช้ การใช้ซ ้ า การน ากลบัมาใช้ใหม่ การซ่อมแซม  
การปฏิเสธไม่ใช้ อยู่ในระดับมาก มีทศันคติและพฤติกรรมในการลดขยะในการซ้ือส่ิงของตาม
ความจ าเป็น หลกั 5R และการจดัการขยะตามล าดับชั้นการจดัการขยะ อยู่ในระดับเห็นด้วยและ
ระดับมาก ปัจจยัท่ีมีความแตกต่างและส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะพบว่าลกัษณะส่วนบุคคล
ไดแ้ก่ อาย ุส่ือท่ีรับข่าวสาร ชนิดของขยะ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
ความรู้เร่ืองไดแ้ก่ การลดการใช ้การใชซ้ ้ า การปฏิเสธไม่ใช ้การซ่อมแซม ล าดบัชั้นการจดัการขยะ 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั และทศันคติไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัต่อพฤติกรรม
การลดขยะ ผลการศึกษาสหสัมพนัธ์เพียร์สันกบัพฤติกรรมการลดขยะพบว่าพฤติกรรมการลดขยะ  
มีสหสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคญักบัลกัษณะส่วนตวั ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน  
ส่ืออินเทอร์เน็ต และขยะเศษอาหาร ผกั ผลไม ้และกระดาษในครัว เรือน พฤติกรรมการลดขยะ 
มีสหสัมพนัธ์เชิงลบอย่างมีนยัส าคญักบัอาย ุสถานภาพ ส่ืออินเทอร์เน็ตและหนงัสือพิมพ ์ขยะติดเช้ือ
และถ่านไฟฉายท่ีเกิดในครัวเรือน พฤติกรรมการลดขยะมีสหสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคญักบั
ความรู้เร่ืองการลดการใช ้การซ่อมแซม และการปฏิเสธไม่ใช ้และมีสหสัมพนัธ์เชิงลบอยา่งมีนยัส าคญั
กบัความรู้เร่ืองการลดขยะเร่ืองการใชซ้ ้า พฤติกรรมการลดขยะมีสหสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัส าคญั
กับทศันคติคือ การลดขยะจากครัวเรือน การลดการซ้ือของท่ีไม่จ าเป็น การลดขยะตามหลกั 5R  
การลดการใช ้การใชซ้ ้ า การน ากลบัมาใชใ้หม่ การซ่อมแซม และการปฏิเสธไม่ใช ้และพฤติกรรม
การลดขยะไม่มีสหสัมพนัธ์เชิงลบอยา่งมีนยัส าคญักบัทศันคติ 

วนัวิสาข ์คงพิรุณ และคณะ (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะในหมู่บา้น
โป่งปะ ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 
มีความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 60.83) และมีความตระหนกัต่อการจดัการ
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัมาก (ร้อยละ 90.08) แต่การจดัการขยะมูลฝอยยงัคงอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ร้อยละ 67.77) นอกจากน้ียงัพบวา่ความรู้และความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมความรู้ในเร่ืองการคดัแยกขยะท่ียงัอยู่ในเกณฑ์ระดบัต ่า และจดัให้มีถงัขยะ
สาธารณะไวบ้ริการในพื้นท่ี เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีชนบทจึงมกัจะใชก้ารเผาเป็นวิธีการก าจดัขยะ
เป็นส่วนมาก ท่ีส าคญัท่ีสุดตอ้งสร้างจิตส านึกให้ประชาชนค านึงถึงความส าคญัของการแยกขยะ
และการก าจดัขยะท่ีถูกตอ้ง 
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ศุภษร วิเศษชาติ และคณะ (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย
ของประชาชนชุมชนท่ี 2 เทศบาลเมืองวงัน ้ าเยน็ จงัหวดัสระแกว้ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง 
มีความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดัแยกขยะมูลฝอยในระดบัมาก (x̅ = 7.12, S.D. = 1.94) มีความตระหนัก
ในการคดัแยกขยะมูลฝอยในระดับมาก (x̅ = 16.77, S.D. = 2.13) ได้รับการส่งเสริมจากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัน้อย (x̅ = 8.72, S.D. = 3.54) มีพฤติกรรมในการคดัแยกขยะมูลฝอย
ในระดบันอ้ย (x̅ = 12.39, S.D. = 8.14) จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพบว่า ความรู้
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05,  
r = 0.174) ความตระหนักไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย (P < 0.05) และ
การไดรั้บการส่งเสริมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P < 0.05, r = 0.243) จากผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าเทศบาลเมืองวงัน ้ าเยน็ควรด าเนินการส่งเสริม
การคดัแยกขยะมูลฝอย โดยก าหนดเป็นมาตรการและนโยบายในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอย  
ท่ีชดัเจน มีการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ รวมไปถึงขยายการด าเนินโครงการธนาคารขยะชุมชน เพื่อเป็น
การรณรงคแ์ละกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เท่ียงธรรม อินแกว้ (2563) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการก าจดัขยะมูลฝอย
ของประชาชน อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ ( x̅ ± SD; 
80.91 ± 11.59) ทศันคติ (2.46 ± 0.31) และพฤติกรรมการก าจดัขยะ (2.41  ± 0.32) อยู่ในระดบัดี  
โดยพฤติกรรมด้านการน าขยะมูลฝอยเศษวสัดุมาใช้ใหม่อยู่ในระดับปานกลาง (2.22  ± 0.32)  
โดยความรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (r = 0.130, p-value = 0.010) อยา่งไรก็ตาม ทศันคติไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการ
จดัการขยะมูลฝอยของประชาชน (r = 0.030, p-value = 0.554) และจากการศึกษาเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
ควรส่งเสริมการใหค้วามรู้การน าขยะมูลฝอยหรือเศษวสัดุมาใชใ้หม่ โดยการน ามาประดิษฐ์เป็นส่ิงของ
ต่าง ๆ เพื่อใชป้ระโยชน์ในครัวเรือน และสามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนต่อไป 

สุจินดา ไผส่มบูรณ์ และคณะ (2563) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก
ของผูใ้ช้บริการ Food delivery ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการ Food Delivery ท่ีมีพฤติกรรมการ
จดัการขยะ คิดเป็นร้อยละ 52.5 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความน่าจะเป็นในการมีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะพลาสติก คือ ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะ
พลาสติก การค านึงถึงบรรจุภณัฑ์อาหาร การเขา้ถึงจุดคดัแยกขยะบริเวณท่ีพกัอาศยัและการเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารของโครงการต่าง ๆ ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรด าเนินการปรับจุดคดัแยก
ขยะและเพิ่มจ านวนถังขยะแยกประเภทให้เพียงพอและใกลก้ับท่ีอยู่อาศัยมากขึ้น สถานศึกษา 
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องค์กรด้านส่ิงแวดลอ้ม ควรมีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติกและปลูกฝัง
ทศันคติท่ีดีในการจดัการขยะพลาสติกให้แก่ นกัเรียน นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไป เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรม
การจดัการขยะพลาสติก และลดการเกิดขยะพลาสติก 

จอมตวญัจ ์อาคมานนท ์และคณะ (2563) ศึกษาความรู้และการรับรู้ท่ีมีต่อพฤติกรรมในการ
จดัการขยะพลาสติกของคนกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการจดัการขยะ
พลาสติกของคนกรุงเทพมหานคร เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบว่าพฤติกรรมดา้นการลดปริมาณ
พลาสติกและดา้นการคดัแยกขยะพลาสติกอยูใ่นระดบับ่อยมาก พฤติกรรมดา้นการน าพลาสติกมาใช้
ประโยชน์อยู่ในระดบับางคร้ัง ดา้นการก าจดัขยะพลาสติกส่วนใหญ่ก าจดัขยะพลาสติกโดยทิ้งลงถงัขยะ 
ส่วนก าจดัขยะพลาสติกโดยการเผากลางแจง้และฝังกลบนั้น แทบไม่เคยเลย 2) คนกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการก าจดัขยะ
พลาสติกแตกต่างกัน ส่วนจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะ
พลาสติกไม่แตกต่างกนั 3) ปัจจยัดา้นความรู้ในการจดัการขยะพลาสติกและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
ประกอบดว้ย การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียง บุคคลใกลชิ้ด โทรทศัน์ และคู่มือ/แผน่พบั 
เก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก ส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของคนกรุงเทพมหานคร 

สุภคั จนัทรประทุม (2563) ศึกษาแนวทางการจดัการขยะพลาสติกยคุวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
เพื่อน าไปสู่ความยัง่ยืน กรณีศึกษา: บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบว่า ด้านประเภทโรงงาน  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานประเภท 42 คือ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบั เคมีภณัฑ ์สารเคมี
หรือวสัดุเคมี ซ่ึงไม่ใชปุ้๋ ยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง และส่วนใหญ่มีความรู้ ความตระหนัก 
ทศันคติ ความคาดหวงั เก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกค่อนขา้งมาก การทดสอบสมมติฐาน ความ
แตกต่างระหว่างประเภทโรงงาน และความคาดหวงักบัการจดัการขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) พบว่า ส่วนใหญ่มีความคาดหวงัเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกอยู่ในระดับมาก 
ส่วนการทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนัก ทศันคติ และความรู้ กบัการจดัการขยะ
พลาสติก ยคุวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) พบวา่ มีความตระหนกัค่อนขา้งมากเก่ียวกบัการจดัการขยะ
พลาสติก ส่วนใหญ่มีทัศนคติในทางบวกเก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติก และบุคลากรด้าน
ส่ิงแวดล้อมผูต้อบแบบสอบถามเกินกว่าก่ึงหน่ึงมีคะแนนความรู้มากเก่ียวกับการจัดการขยะ
พลาสติก และความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนักกับการจดัการขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) พบว่า มีความสัมพนัธ์กันในทิศทางบวก (r = 0.400) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p < 0.05) ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติกบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
พบว่า มีความสัมพนัธ์กันในทิศทางบวก (r = 0.333) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) และ
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้กับการจัดการขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) พบว่า  
มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางบวก (r = 0.703) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) 

ตรีรัก กินวงษ์ (2563) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรกลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ
หนา้กากอนามยัโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง และมีทศันคติเก่ียวกบัการจดัการหนา้กากอนามยัในระดบั
ปานกลาง และมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในระดับน้อย ทั้งน้ี พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์มากท่ีสุด และปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
จดัการหนา้กากอนามยัในกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการหนา้กากอนามยั
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการหน้ากากอนามยัในเชิงบวกระดบัน้อย ท่ีระดบันัยส าคญั 
ทางสถิติ 0.05 (Pearson Correlation = 0.182, Sig. = 0.000) ทศันคติการจดัการหนา้กากอนามยัของ
ประชากรมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการหน้ากากอนามยัในทางบวกระดบัน้อย ท่ีระดบั
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Pearson Correlation = 0.327, Sig. = 0.000) โดยแนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมการจัดการขยะหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร คือ ควรเพิ่มการ
ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือออนไลน์เชิงรุกและต่อเน่ืองเก่ียวกบัการจดัการหนา้กากอนามยัอย่างถูกวิธี
และทิ้งให้ถูกท่ี รวมทั้ งสนับสนุนงบประมาณการจัดการหน้ากากอนามัย และถังขยะรองรับ
หนา้กากอนามยัใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ธาริดา เสนาวงษ์ และคณะ (2564) ศึกษาการรับรู้นโยบายการจดัการขยะพลาสติกและ
พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของผูค้า้ในตลาดเจริญศรี อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้นโยบายการจดัการขยะพลาสติกอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 51.5) 
พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 47.3) โดยยงัปฏิบติันอ้ยในเร่ือง
การส่งเสริมใหมี้ส่วนลดหรือสนบัสนุนใหผู้บ้ริโภคน าภาชนะมาใส่อาหารเองแทนการใชก้ล่องโฟม 
ถุงพลาสติกและแกว้พลาสติก (แบบใช้คร้ังเดียว) (ร้อยละ 52.9) ภาชนะบรรจุอาหารท่ีใช้ส าหรับ
จ าหน่าย คือ ถุงหูห้ิว (ร้อยละ 100) การรับรู้นโยบายการจดัการขยะพลาสติกมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของผูค้า้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ดงันั้น 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายการจดัการขยะพลาสติกให้กับผูค้า้ 
เพื่อเลิกใชพ้ลาสติกประเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้ง โดยส่งเสริมให้น าบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
มาใชแ้ทน 
 



 

บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงาน
พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุม่ตวัอยา่ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น 
ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนการศึกษา กรอบแนวคิด สมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

ศึกษางานวิจยั แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากหนงัสือ และบทความทางวิชาการ 
เพื่อเรียบเรียงความส าคญัของปัญหาการวิจยั 

ก าหนดวตัถุประสงค ์สมมติฐานงานวิจยั และกรอบแนวคิดงานวิจยัในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี  

ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ก าหนดประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

จดัท าแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล 

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

วิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการศึกษา รวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี 
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3.2 กรอบแนวคิด 
3.2.1 ตัวแปร 

1. ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร
ในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงประกอบดว้ย 
หน่วยงาน การด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงาน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติก
ของบุคลากร ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร และความตระหนกัในการจดัการขยะ
พลาสติกของบุคลากร 

2. ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ี
เทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

3.2.2 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิด 

 
ขอ้มูลทัว่ไป 
- หน่วยงาน 

การด าเนินการจดัการขยะ
พลาสติกของหน่วยงาน 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ขยะพลาสติกของบุคลากร 

ทศันคติในการจดัการขยะ
พลาสติกของบุคลากร 

ความตระหนกัในการจดัการ
ขยะพลาสติกของบุคลากร 

พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของ
บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 
ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี 

ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
จดัการขยะพลาสติกของบุคลากรใน

หน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงาน 
พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
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3.2.3 เชิงปฏิบัติการของตัวแปร 
1. หน่วยงาน คือ ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามว่าหน่วยงานไหนบ้าง ท่ีมี

หรือไม่มีนโยบายเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก 
2. การด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงาน คือ นโยบายเก่ียวกบัการจดัการ

ขยะพลาสติก เช่น ส านกังานสีเขียว (Green Office) รวมถึงมีการด าเนินการจดัการขยะพลาสติก เช่น 
รณรงคใ์ห้ใชถุ้งผา้แทนการใชถุ้งพลาสติก ใชแ้กว้น ้าส่วนตวัแทนการใชแ้กว้พลาสติก ประชาสัมพนัธ์
หรือรณรงค์เก่ียวกับการคดัแยกขยะพลาสติก ติดป้ายสัญลกัษณ์ประเภทขยะท่ีบริเวณจุดทิ้งขยะ 
อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกและการน าไปใชป้ระโยชน์ อ่ืน ๆ เป็นตน้ 

3. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากร คือ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ขยะพลาสติกท่ีถูกตอ้งของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี 

4. ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร คือ ความรู้สึกหรือความคิดเห็น  
ท่ีมีต่อการจดัการขยะพลาสติกทั้งทางบวกและทางลบ วา่เห็นดว้ยหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 

5. ความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร คือ พฤติกรรมส่วนบุคคล
ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ ความใส่ใจ ความรู้สึก ค่านิยม ความชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี โดยการ
ประเมินจากส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมาเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก 

6. พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร คือ การกระท าหรืออาการท่ีแสดงออก
ถึงการจดัการขยะพลาสติก ไดแ้ก่ การลดปริมาณขยะพลาสติก การคดัแยกขยะพลาสติก และการน า
กลบัมาใชใ้หม่หรือใชซ้ ้า 
 

3.3 สมมติฐาน 
จากกรอบแนวคิด ผูวิ้จยัไดต้ั้งสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 หน่วยงานท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร 

ในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 การด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงานแตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี 
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สมมติฐานท่ี 4 ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี 

สมมติฐานท่ี 5 ความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
 

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีท างานในหน่วยงาน
พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงมี 7 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 
ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจยัและนวตักรรม , สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ , องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
และศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยมีจ านวนประมาณ 
1,600 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 เมษายน 2565) 

3.4.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
บุคลากรท่ีท างานในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี ทั้ง 7 หน่วยงาน มีจ านวน 1,600 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการค านวณขนาด
ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตร Taro Yamane (1976, อา้งถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2560) โดยผูว้ิจยัได้
ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดห้รือความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 หรือ 0.05 
จึงท าใหมี้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ดงัน้ี 
 

n =  
N

1 +  Ne2
 

 

เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N = จ านวนประชากร 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 
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n =  
1,600

1 +  1,600 (0.05)2
 

 

n = 320 
 

ดงันั้น จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจะตอ้งท าการเก็บตวัอย่างจ านวน
อยา่งนอ้ย 320 คน 

3.4.3 การสุ่มตัวอย่าง 
การเลือกตวัอยา่งในการวิจยัน้ี ใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ รวมทั้งส้ิน 320 ตวัอยา่ง 

เป็นบุคลากรท่ีท างานในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
ท่ีสามารถใหข้อ้มูลไดใ้นขณะนั้น 
 

3.5 เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้กันค่อนขา้งมาก เพราะสามารถเก็บขอ้มูลไดส้ะดวก 
รวดเร็ว ผูต้อบมีอิสระและเวลาในการทบทวนค าตอบก่อนตอบ โดยโครงสร้างของแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 7 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว
จากหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) 

ส่วนท่ี 2 การด าเนินการจัดการขยะพลาสติกของหน่วยงาน  เป็นค าถามลกัษณะปลายปิด 
ดว้ยค าถาม 2 ขอ้ โดยขอ้แรกมีตวัเลือก 2 ระดบั คือ มี และ ไม่มี ส่วนขอ้ท่ี 2 ใหเ้ลือกการด าเนินการ
จดัการขยะพลาสติกของหน่วยงาน ซ่ึงสามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก ใชม้าตรการวดัระดบัช่วง 
(Nominal Scale) 

ส่วนท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัขยะพลาสติกของบุคลากร มีทั้งหมด 5 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะ
ค าตอบ 2 ลกัษณะ คือ ใช่ ไม่ใช่ ใชม้าตรการวดัระดบัช่วง (Interval Scale)โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน 
ดงัน้ี 

ตอบใช่   ให ้1 คะแนน 
ตอบไม่ใช่  ให ้0 คะแนน 

เกณฑก์ารแปลผลระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากร พิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมทุกขอ้ แปลผลเป็น 3 ระดบั โดยค านวณจากสูตร ดงัน้ี 
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อนัตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 = 1−0

3
 

 = 0.33 
 

ดงันั้น เกณฑก์ารแปลผลระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากร จึงสามารถ
แบ่งตามเกณฑช่์วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

ช่วงค่าเฉล่ีย 0.00 – 0.33 หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากรอยู่ใน
ระดบัต ่า 

ช่วงค่าเฉล่ีย 0.34 – 0.66 หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลกรอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ช่วงค่าเฉล่ีย 0.67 – 1.00 หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากรอยู่ใน
ระดบัสูง 

ส่วนท่ี 4 ทัศนคติในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร มีทั้งหมด 5 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะ
ค าตอบ 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ใชม้าตรการวดัระดบัระดบัช่วง (Interval Scale) 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ขอ้ค าถามเชิงบวก  ขอ้ค าถามเชิงลบ 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด    ให ้5 คะแนน      ให ้1 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก     ให ้4 คะแนน      ให ้2 คะแนน 
เห็นดว้ยปานกลาง    ให ้3 คะแนน      ให ้3 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ย     ให ้2 คะแนน      ให ้4 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด    ให ้1 คะแนน      ให ้5 คะแนน 
เกณฑก์ารแปลผลระดบัทศันคติในการจดัขยะพลาสติกของบุคลากร พิจารณาจากค่าเฉล่ีย

ของคะแนนรวมทุกขอ้ แปลผลเป็น 3 ระดบั โดยค านวณจากสูตร ดงัน้ี 
 

อนัตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 = 5−1

3
 

 = 1.33 
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ดงันั้น เกณฑก์ารแปลผลระดบัทศันคติในการจดัขยะพลาสติกของบุคลากร จึงสามารถแบ่ง
ตามเกณฑช่์วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

ช่วงค่าเฉล่ีย 1.00 – 2.33 หมายถึง ทศันคติในการจดัขยะพลาสติกของบุคลากรอยูใ่นระดบัต ่า 
ช่วงค่าเฉล่ีย 2.34 – 3.66 หมายถึง ทศันคติในการจดัขยะพลาสติกของบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ช่วงค่าเฉล่ีย 3.67 – 5.00 หมายถึง ทศันคติในการจดัขยะพลาสติกของบุคลากรอยูใ่นระดบัสูง 
ส่วนท่ี 5 ความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร มีทั้งหมด 5 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะ

ค าตอบ 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ใชม้าตรการวดัระดบัระดบัช่วง (Interval Scale) 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ขอ้ค าถามเชิงบวก  ขอ้ค าถามเชิงลบ 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด    ให ้5 คะแนน      ให ้1 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก     ให ้4 คะแนน      ให ้2 คะแนน 
เห็นดว้ยปานกลาง    ให ้3 คะแนน      ให ้3 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ย     ให ้2 คะแนน      ให ้4 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด    ให ้1 คะแนน      ให ้5 คะแนน 
เกณฑ์การแปลผลระดบัความตระหนักในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร พิจารณา

จากค่าเฉล่ียของคะแนนรวมทุกขอ้ แปลผลเป็น 3 ระดบั โดยค านวณจากสูตร ดงัน้ี 
 

อนัตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 = 5−1

3
 

 = 1.33 
 

ดังนั้น เกณฑ์การแปลผลระดับความตระหนักในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร  
จึงสามารถแบ่งตามเกณฑช่์วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

ช่วงค่าเฉล่ีย 1.00 – 2.33 หมายถึง ความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร
อยูใ่นระดบัต ่า 

ช่วงค่าเฉล่ีย 2.34 – 3.66 หมายถึง ความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ช่วงค่าเฉล่ีย 3.67 – 5.00 หมายถึง ความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร 
อยูใ่นระดบัสูง 
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ส่วนท่ี 6 พฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร มีทั้งหมด 10 ขอ้ ซ่ึงมีลกัษณะ
ค าตอบ 5 ระดบั คือ ปฏิบติัทุกคร้ัง ปฏิบติัเกือบทุกคร้ัง ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง และ
ไม่เคยปฏิบติัเลย ใชม้าตรการวดัระดบัระดบัช่วง (Interval Scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ขอ้ค าถามเชิงบวก  ขอ้ค าถามเชิงลบ 
ปฏิบติัทุกคร้ัง (ท าเป็นประจ าทุกวนั)    ให ้5 คะแนน     ให ้1 คะแนน 
ปฏิบติัเกือบทุกคร้ัง (5 – 6 วนัต่อสัปดาห์)    ให ้4 คะแนน     ให ้2 คะแนน 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง (3 – 4 วนัต่อสัปดาห์)    ให ้3 คะแนน     ให ้3 คะแนน 
ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง (1 – 2 วนัต่อสัปดาห์)    ให ้2 คะแนน     ให ้4 คะแนน 
ไม่เคยปฏิบติัเลย       ให ้1 คะแนน     ให ้5 คะแนน 
เกณฑ์การแปลผลระดับพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร พิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมทุกขอ้ แปลผลเป็น 3 ระดบั โดยค านวณจากสูตร ดงัน้ี 
 

อนัตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 = 5−1

3
 

 = 1.33 
 

ดงันั้น เกณฑก์ารแปลผลระดบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร จึงสามารถ
แบ่งตามเกณฑช่์วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

ช่วงค่าเฉล่ีย 1.00 – 2.33 หมายถึง พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรอยู่ใน
ระดบันอ้ย 

ช่วงค่าเฉล่ีย 2.34 – 3.66 หมายถึง พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ช่วงค่าเฉล่ีย 3.67 – 5.00 หมายถึง พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรอยู่ใน
ระดบัมาก 

ส่วนท่ี 7 ข้อเสนอแนะการจัดการขยะพลาสติก เป็นค าถามลกัษณะปลายเปิด 
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3.6 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั มี 2 วิธี ไดแ้ก่ การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ 

และการตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
3.6.1 การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ 

เพื่อใหเ้คร่ืองมือมีความแม่นย  าในการวดั ตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ดงัน้ี 
1. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity) เพื่อใหแ้บบสอบถามท่ีจดัท าขึ้นนั้นครอบคลุมในประเด็นดา้นเน้ือหาถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ สามารถตอบวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดของงานวิจยั โดยท าเป็นตารางให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ประเมินแต่ละขอ้ค าถามตามเกณฑว์า่ “สอดคลอ้ง” “ไม่ แน่ใจ” หรือ “ไม่สอดคลอ้ง” 

2. น าผลการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญมาทดสอบหาความตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวตัถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจะมีการก าหนดคะแนน คือ สอดคลอ้ง 
ให ้1 คะแนน ไม่แน่ใจ ให ้0 คะแนน และไม่สอดคลอ้ง ให ้-1 คะแนน 

3. น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
ระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์หรือ Index of Item Objective Congruence (IOC) โดยมีสูตรการ
ค านวณ ดงัน้ี 
 

IOC = Σ R/n 
 

เม่ือ IOC  คือ Index of Item Objective Congruence หรือค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์

R คือ ผลคูณของคะแนนกบัจ านวนผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละระดบัความสอดคลอ้ง 
n คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

4. เกณฑค์ะแนนในการพิจารณาคะแนน IOC คือ ค่าคะแนน IOC มีระหว่าง -1 ถึง 1 
ขอ้ค าถามท่ีดีควรมีค่า IOC ใกล ้1 หรือมีค่ามากกว่า 0.5 เป็นค่าท่ีผ่านและยอมรับได ้แต่ถา้ค่า IOC 
น้อยกว่า 0.5 เป็นค่าท่ีไม่ผ่านและไม่สามารถยอมรับได้ต้องปรับปรุงค าถามใหม่ ซ่ึงจากการ
ตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ (Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ค่า IOC มีค่ามากกว่า 0.5 ดงันั้น
สามารถน าค าถามไปใชใ้นแบบสอบถามไดทุ้กขอ้ (สุวิมล ติรกานนัท,์ 2548 อา้งถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 
2560) ซ่ึงรายละเอียดผลการตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมืออยูใ่นภาคผนวก ข 
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3.6.2 การตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ 
เพื่อให้เคร่ืองมือมีความคงท่ีของผลท่ีไดจ้ากการวดัดว้ยเคร่ืองมือชุดเดียวกนักบักลุ่ม

เดียวกนัในเวลาท่ีต่างกนั การหาค่าความเท่ียงมี 2 วิธี ซ่ึงสามารถใชว้ิธีใดวิธีหน่ึง โดยตอ้งพิจารณา
ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

1. วิธีของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) เป็นการทดสอบขอ้ค าถาม แบบ 0, 1 
ในการทดสอบหาค่าความเท่ียงของแบบสอบถามท่ีมีความยากง่ายในลกัษณะกระจาย โดยสูตรการ
ค านวณ ดงัน้ี (Ebel and Frisbie, 1986 อา้งถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2560)  
 

rtt = (
k

k − 1
) [1 − 

∑ pq

s2
] 

 

เม่ือ rtt คือ ความเท่ียงของแบบทดสอบ 
k คือ จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
s2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
p แทน สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละขอ้ 
q แทน สัดส่วนของคนท าผิดแต่ละขอ้ (q = 1 – p) 

เกณฑก์ารวดัค่าความเท่ียง คือ 
r = 0.00 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่ามาก 
r = 0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่า 
r = 0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเท่ียงปานกลาง 
r = 0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูง 
r = 0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูงมาก 

2. วิธีของครอนบาค (Cronbach) ในการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ในการทดสอบ 
ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็น ซ่ึงเป็นมาตรการประเมินแบบ Likert scale ในการแบ่งระดบัการให้
คะแนน 5, 4, 3, 2, 1 โดยสูตรการค านวณ ดงัน้ี (Ebel and Frisbie, 1986 อา้งถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2560) 
 

    ∝ = (
k

k−1
) (1 − 

∑ si
2

st
2 ) 

 

เม่ือ α คือ ความเท่ียงของแบบสอบถาม 
k คือ จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
si

2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละขอ้ 
st

2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบทั้งหมด 
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เกณฑก์ารประเมินความเท่ียง คือ  
r = 0.00 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่ามาก 
r = 0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่า 
r = 0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเท่ียงปานกลาง 
r = 0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูง 
r = 0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูงมาก 

ซ่ึงรายละเอียดผลการตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมืออยูใ่นภาคผนวก ค 
 

3.7 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
3.7.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัตอ้งรวบรวมแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 320 ชุด ของบุคลากรท่ีท างานในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

3.7.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากหนงัสือวารสาร ต าราวิชาการ บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

และแหล่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยั 
 

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

(SPSS) และการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix มีรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
3.8.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เป็นสถิติพื้นฐานท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยายตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

3.8.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เป็นสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานของความแตกต่างและความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

อิสระ และตวัแปรตาม ดว้ยการทดสอบค่าความแตกต่าง T – test, F – test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) 
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1. ใชส้ถิติ Independent Sample T – test โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 
2. ใชส้ถิติ One Way ANOVA/F – test โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 
3. ใชส้ถิติ Pearson’s correlation โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05 

3.8.3 SWOT Analysis 
เป็นการวิเคราะห์ถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต่อการจดัการขยะพลาสติก 

รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 
ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เพื่อน าไปก าหนดกลยุทธ์ในการเสนอแนวทาง 
ท่ีเหมาะสมต่อการจดัการขยะพลาสติกต่อไป 

3.8.4 TOWS Matrix 
เป็นการวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์โดยการจบัคู่แบบเมทริกซ์ เพื่อให้เห็นว่า

ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค กับปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน จะสามารถ
ก าหนดกลยทุธ์ วิธีการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการจดัการจดัการขยะพลาสติก 
 
 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงาน
พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี มีผลการวิเคราะห์ดงัน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.2 ผลการวิเคราะห์การด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงาน 
4.3 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากร 
4.4 ผลการวิเคราะห์ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร 
4.5 ผลการวิเคราะห์ความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร 
4.6 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร 
4.7 ขอ้เสนอแนะการจดัการขยะพลาสติกจากการตอบแบบสอบถาม 
4.8 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.9 การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช ้SWOT Analysis 
4.10 การวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยทุธ์ โดยใช ้TOWS Matrix 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 324 คน จ าแนกตามหน่วยงาน 

ท่ีปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่าง สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยน าเสนอในรูปแบบความถ่ีและร้อยละ ดงัตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 จ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

หน่วยงาน   
- ส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจยัและ 
   นวตักรรม 

6 1.9 

- สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 67 20.7 
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
- สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ 16 4.9 
- องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ 65 20.1 
- สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 20 6.2 
- กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 15 4.6 
- ศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพ 
   ส่ิงแวดลอ้ม 

135 41.7 

 

จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีท างานในหน่วยงาน
พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 324 คน พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดอยูใ่นหน่วยงานศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 
สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษพ์ลงังาน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 และล าดบัสุดทา้ยคือ ส านกังานปลดักระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจยัและนวตักรรม จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดบั 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์การด าเนินการจัดการขยะพลาสติกของหน่วยงาน 
การวิเคราะห์การด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงานจากการตอบแบบสอบถาม

ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 324 คน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยน าเสนอในรูปแบบความถ่ีและร้อยละ ดงัตารางท่ี 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 จ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของการด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงาน 
การด าเนินการจัดการขยะพลาสติกของหน่วยงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

นโยบายเกีย่วกบัการจัดการขยะพลาสติก   
- มี 285 88.0 
- ไม่มี 39 12.0 
การด าเนินการจัดการขยะพลาสติก*   
- รณรงคใ์หใ้ชถุ้งผา้แทนการใชถุ้งพลาสติก ใชแ้กว้น ้าส่วนตวั 255 78.7 
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การด าเนินการจัดการขยะพลาสติกของหน่วยงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
   แทนการใชแ้กว้พลาสติก 
- ประชาสัมพนัธ์หรือรณรงคเ์ก่ียวกบัการคดัแยกขยะพลาสติก 234 72.2 
- ติดป้ายสัญลกัษณ์ประเภทขยะท่ีบริเวณจุดทิ้งขยะ 244 75.3 
- อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกและการน าไป 
   ใชป้ระโยชน์ 

175 54.0 

- อ่ืน ๆ 3 0.9 
หมายเหต ุ: * ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์การด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงาน จ านวน 
324 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าหน่วยงานมีนโยบายเก่ียวกบัการจดัการขยะ
พลาสติกในการด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงาน จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0 
และไม่มีนโยบายเก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติกในการด าเนินการจัดการขยะพลาสติกของ
หน่วยงาน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ทั้ งน้ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอบว่าหน่วยงาน 
มีนโยบายเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกไดร้ะบุการด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงาน
ดงักล่าว โดยส่วนใหญ่มีการด าเนินการจดัการขยะพลาสติกดว้ยการรณรงคใ์ห้ใชถุ้งผา้แทนการใช้
ถุงพลาสติก ใช้แก้วน ้ าส่วนตัว แทนการใช้แก้วพลาสติก จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7 
รองลงมาคือ มีการด าเนินการจดัการขยะพลาสติกดว้ยการติดป้ายสัญลกัษณ์ประเภทขยะท่ีบริเวณ
จุดทิ้งขยะ จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 มีการด าเนินการจัดการขยะพลาสติกด้วยการ
ประชาสัมพนัธ์หรือรณรงค์เก่ียวกบัการคดัแยกขยะพลาสติก จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2  
มีการด าเนินการจดัการขยะพลาสติกดว้ยการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกและ
การน าไปใชป้ระโยชน์ จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 และมีการด าเนินการจดัการขยะพลาสติก
ดว้ยแบบอ่ืน ๆ นอ้ยท่ีสุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดบั 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัขยะพลาสติกของบุคลากร 
การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากรจากการตอบแบบสอบถาม

ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 324 คน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยน าเสนอในรูปแบบความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้
คะแนนคนตอบใช่ คิดเป็น 1 คะแนน และตอบไม่ใช่ คิดเป็น 0 คะแนน ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากร 

 
ความรู้ความเข้าใจ 

เกีย่วกบัขยะพลาสติก 

จ านวนคน
ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

จ านวนคน
ตอบผิด 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 
(ระดับ)* 

1 การใชถุ้งผา้ การใช้
แกว้น ้าส่วนตวั 
สามารถช่วยลดปริมาณ
ขยะพลาสติกประเภท
ใชค้ร้ังเดียวทิ้งได ้

324 
(100.0) 

0 
(0) 

1.00 0.00 สูง 

2 ขยะพลาสติก เช่น 
ถุงพลาสติก  
แกว้พลาสติก  
ขวดพลาสติก  
สามารถยอ่ยสลายได้
ตามธรรมชาติ 
ในเวลารวดเร็ว** 

303 
(93.5) 

21 
(6.5) 

0.94 0.25 สูง 

3 ขยะพลาสติก เช่น 
แกว้พลาสติก  
ขวดพลาสติก สามารถ
ทิ้งลงในถงัขยะ  
“สีเหลือง” ได ้
เน่ืองจากเป็นขยะ 
ท่ีสามารถน าไป 
รีไซเคิลได ้

280 
(86.4) 

44 
(13.6) 

0.86 0.34 สูง 

4 วสัดุบรรจุภณัฑ์
พลาสติกท่ีใชแ้ลว้  
เช่น กล่องพลาสติก
บรรจุอาหาร  

255 
(78.7) 

69 
(21.3) 

0.79 0.41 สูง 
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ความรู้ความเข้าใจ 

เกีย่วกบัขยะพลาสติก 

จ านวนคน
ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

จ านวนคน
ตอบผิด 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 
(ระดับ)* 

แกว้พลาสติก  
ขวดพลาสติก สามารถ
น ากลบัมาท า 
ความสะอาด เพื่อใช้
ซ ้าไดห้ลายคร้ัง 

5 การคดัแยกขยะ
พลาสติกออกจากขยะ
มูลฝอยอ่ืน ๆ ไม่
สามารถน าขยะท่ี 
แยกแลว้ไปผลิตเป็น
เช้ือเพลิงจากขยะ หรือ
ท่ีเรียกวา่ RDF ได*้* 

186 
(57.4) 

138 
(42.6) 

0.57 0.50 ปานกลาง 

 
ค่าเฉลีย่โดยรวม 

270 
(83.2) 

54 
(16.8) 

0.83 0.30 สูง 

หมายเหต ุ: * เกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน คือ ช่วงค่าเฉล่ีย 0.00 – 0.33 ต ่า ช่วงค่าเฉล่ีย 0.34 – 0.66 
ปานกลาง และช่วงค่าเฉล่ีย 0.67 – 1.00 สูง ตามล าดบั 

** ค าถามเชิงลบ 
 

จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับขยะพลาสติกของบุคลากร 
จ านวน 324 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกอยูใ่นระดบัสูง 
(x̅ = 0.83, S.D. = 0.30) โดยส่วนใหญ่ตอบถูก จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 83.2 และตอบผิด 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ซ่ึงค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบถูกมากท่ีสุด คือ การใชถุ้งผา้ 
การใชแ้กว้น ้าส่วนตวั สามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกประเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้งได ้จ านวน 324 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.0 และค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบผิดมากท่ีสุด คือ การคัดแยกขยะ
พลาสติกออกจากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ไม่สามารถน าขยะท่ีแยกแลว้ไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงจากขยะ หรือ
ท่ีเรียกว่า RDF ได*้* จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 เม่ือพิจารณาค าถามความรู้ความเขา้ใจ
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เก่ียวกบัขยะพลาสติกเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัสูง จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ การใชถุ้งผา้ การใชแ้กว้
น ้ าส่วนตวั สามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกประเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้งได ้(x̅ = 1.00, S.D. = 0.00) 
รองลงมา คือ ขยะพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก สามารถย่อยสลายได้  
ตามธรรมชาติในเวลารวดเร็ว** (x̅ = 0.94, S.D. = 0.25) ขยะพลาสติก เช่น แกว้พลาสติก ขวดพลาสติก 
สามารถทิ้งลงในถงัขยะ “สีเหลือง” ได ้เน่ืองจากเป็นขยะท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลได ้(x̅ = 0.86, S.D. 
= 0.34) วสัดุบรรจุภณัฑพ์ลาสติกท่ีใชแ้ลว้ เช่น กล่องพลาสติกบรรจุอาหาร แกว้พลาสติก ขวดพลาสติก 
สามารถน ากลบัมาท าความสะอาด เพื่อใชซ้ ้ าไดห้ลายคร้ัง (x̅ = 0.79, S.D. = 0.41) และ อยู่ในระดบั
ปานกลาง จ านวน 1 ขอ้ คือ การคดัแยกขยะพลาสติกออกจากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ไม่สามารถน าขยะ  
ท่ีแยกแลว้ไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงจากขยะ หรือท่ีเรียกวา่ RDF ได*้* (x̅ = 0.57, S.D. = 0.50) ตามล าดบั 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร 
การวิเคราะห์ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรจากการตอบแบบสอบถาม

ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 324 คน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยน าเสนอในรูปแบบความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้
คะแนนคนตอบเห็นดว้ยมากท่ีสุด คิดเป็น 5 คะแนน ตอบเห็นดว้ยมาก คิดเป็น 4 คะแนน ตอบเห็น
ดว้ยปานกลาง คิดเป็น 3 คะแนน ตอบเห็นดว้ยน้อย คิดเป็น 2 คะแนน และตอบเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด 
คิดเป็น 1 คะแนน ดงัตารางท่ี 4.4 
 

ตารางท่ี 4.4 จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติในการจดัการ
ขยะพลาสติกของบุคลากร 

 
ทัศนคติ 

ในการจัดการ
ขยะพลาสติก 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 
(ระดับ)* 

เห็น
ด้วย
มาก
ท่ีสุด
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 
(ร้อย
ละ) 

1 ท่านรู้สึกวา่ 
การลด/ป้องกนั

19 
(5.9) 

39 
(12.0) 

82 
(25.3) 

127 
(39.2) 

57 
(17.6) 

3.51 1.10 ปาน
กลาง 
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ทัศนคติ 

ในการจัดการ
ขยะพลาสติก 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 
(ระดับ)* 

เห็น
ด้วย
มาก
ท่ีสุด
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 
(ร้อย
ละ) 

ไม่ใหเ้กิดขยะ
พลาสติก  
โดยการไม่รับ
ถุงพลาสติก  
แต่ใชถุ้งผา้
แทน เป็นส่ิง 
ท่ีท าไดย้าก 
เพราะสวนทาง
กบัความเคย
ชิน** 

2 ท่านเห็นวา่ 
หากท่าน 
มีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองการ
จดัการขยะ
พลาสติก 
ท่ีถูกตอ้งและ
ชดัเจน ท่านจะ
สามารถช่วยลด
ปริมาณขยะ
พลาสติก 
ท่ีเกิดขึ้นได ้
อยา่งแน่นอน 

188 
(58.0) 

123 
(38.0) 

8 
(2.5) 

2 
(0.6) 

3 
(0.9) 

4.52 0.67 สูง 
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ทัศนคติ 

ในการจัดการ
ขยะพลาสติก 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 
(ระดับ)* 

เห็น
ด้วย
มาก
ท่ีสุด
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 
(ร้อย
ละ) 

3 ท่านเห็นวา่  
การแกปั้ญหา
ขยะพลาสติก
ควรจะเป็น
หนา้ท่ีของ
หน่วยงาน
ราชการเป็น
หลกั** 

11 
(3.4) 

36 
(11.1) 

41 
(12.7) 

92 
(28.4) 

144 
(44.4) 

3.99 1.15 สูง 

4 ท่านเห็นวา่ 
หากพนกังาน
ในองคก์รไดรั้บ
การอบรมเร่ือง
การคดัแยกขยะ
พลาสติกอยา่ง
ถูกวิธีแลว้  
จะสามารถช่วย
องคก์รลด
ปริมาณขยะ
พลาสติก 
ท่ีเกิดขึ้นได ้

137 
(42.3) 

158 
(48.8) 

21 
(6.5) 

4 
(1.2) 

4 
(1.2) 

4.30 0.75 สูง 

5 ท่านรู้สึกวา่ 
การคดัแยกขยะ
พลาสติกออก

6 
(1.9) 

39 
(12.0) 

69 
(21.3) 

146 
(45.1) 

64 
(19.8) 

3.69 0.98 สูง 
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ทัศนคติ 

ในการจัดการ
ขยะพลาสติก 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 
(ระดับ)* 

เห็น
ด้วย
มาก
ท่ีสุด
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 
(ร้อย
ละ) 

จากขยะมูลฝอย
อ่ืน ๆ เป็นเร่ือง
ท่ียุง่ยากและ
เสียเวลา แมจ้ะ
มีประโยชน์
บา้ง** 

 ค่าเฉลีย่
โดยรวม 

72 
(22.3) 

79 
(24.4) 

44 
(13.7) 

74 
(22.9) 

55 
(16.8) 

4.00 0.93 สูง 

หมายเหต ุ: * เกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน คือ ช่วงค่าเฉล่ีย 1.00 – 2.33 ต ่า ช่วงค่าเฉล่ีย 2.34 – 3.66 
ปานกลาง และช่วงค่าเฉล่ีย 3.67 – 5.00 สูง ตามล าดบั 

** ค าถามเชิงลบ 
 

จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร จ านวน 
324 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกอยู่ในระดบัสูง (x̅ = 4.00, 
S.D. = 0.93) เม่ือพิจารณาค าถามทัศนคติในการจัดการขยะพลาสติกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดบัสูง จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ท่านเห็นวา่ หากท่านมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการจดัการขยะพลาสติก
ท่ีถูกตอ้งและชดัเจน ท่านจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งแน่นอน (x̅ = 4.52, 
S.D. = 0.67) รองลงมา คือ ท่านเห็นว่า หากพนกังานในองคก์รไดรั้บการอบรมเร่ืองการคดัแยกขยะ
พลาสติกอยา่งถูกวิธีแลว้ จะสามารถช่วยองคก์รลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นได ้(x̅ = 4.30, S.D. 
= 0.75) ท่านเห็นว่า การแกปั้ญหาขยะพลาสติกควรจะเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการเป็นหลกั** 
(x̅ = 3.99, S.D. = 1.15) ท่านรู้สึกว่า การคดัแยกขยะพลาสติกออกจากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ เป็นเร่ือง  
ท่ียุ่งยากและเสียเวลา แมจ้ะมีประโยชน์บา้ง** (x̅ = 3.69, S.D. = 0.98) และ อยู่ในระดบัปานกลาง 
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จ านวน 1 ขอ้ คือ ท่านรู้สึกวา่ การลด/ป้องกนัไม่ให้เกิดขยะพลาสติกโดยการไม่รับถุงพลาสติก แต่ใช้
ถุงผา้แทน เป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เพราะสวนทางกบัความเคยชิน** (x̅ = 3.51, S.D. = 1.10) ตามล าดบั 
 

4.5 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร 
การวิเคราะห์ความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรจากการตอบแบบสอบถาม

ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 324 คน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยน าเสนอในรูปแบบความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้
คะแนนคนตอบเห็นดว้ยมากท่ีสุด คิดเป็น 5 คะแนน ตอบเห็นดว้ยมาก คิดเป็น 4 คะแนน ตอบเห็น
ดว้ยปานกลาง คิดเป็น 3 คะแนน ตอบเห็นดว้ยน้อย คิดเป็น 2 คะแนน และตอบเห็นดว้ยน้อยท่ีสุด 
คิดเป็น 1 คะแนน ดงัตารางท่ี 4.5 
 

ตารางท่ี 4.5 จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตระหนักใน
การจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร 

 
ความตระหนัก 
ในการจัดการ 
ขยะพลาสติก 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 
(ระดับ)* 

เห็น
ด้วย
มาก
ท่ีสุด
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย 
ปาน
กลาง 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 
(ร้อย
ละ) 

1 ในชีวิตประจ าวนั 
ท่านมกัจะใส่ใจ
และพยายาม 
คดัแยกขยะ
พลาสติก  
ออกจากขยะ 
มูลฝอยอ่ืน ๆ 
ก่อนทิ้ง 
อยูเ่สมอ 

105 
(32.4) 

172 
(53.1) 

40 
(12.3) 

3 
(0.9) 

4 
(1.2) 

4.15 0.76 สูง 
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ความตระหนัก 
ในการจัดการ 
ขยะพลาสติก 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 
(ระดับ)* 

เห็น
ด้วย
มาก
ท่ีสุด
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย 
ปาน
กลาง 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 
(ร้อย
ละ) 

2 ปัญหาขยะ
พลาสติกใน
หน่วยงาน 
ของท่านเอง  
ยงัไม่ใช่ปัญหา
ส าคญัท่ีจะ
ส่งผลเสียต่อ
พื้นท่ีเทคโน
ธานีโดยรวม** 

32 
(9.9) 

74 
(22.8) 

69 
(21.3) 

96 
(29.6) 

53 
(16.4) 

3.20 1.24 ปาน
กลาง 

3 ท่านคิดวา่ 
ตนเองควรจะ
เป็นส่วนหน่ึง
ในการช่วยลด
ปริมาณขยะ
พลาสติกใน
หน่วยงาน 
ของท่าน 

187 
(57.7) 

118 
(36.4) 

17 
(5.2) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

4.51 0.64 สูง 

4 โดยส่วนตวั
ท่านเห็นวา่ 
วนัน้ีองคก์ร
ของท่าน 
ไม่มีความ
จ าเป็นตอ้ง

15 
(4.6) 

43 
(13.3) 

70 
(21.6) 

121 
(37.3) 

75 
(23.1) 

3.61 1.12 ปาน
กลาง 
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ความตระหนัก 
ในการจัดการ 
ขยะพลาสติก 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 
(ระดับ)* 

เห็น
ด้วย
มาก
ท่ีสุด
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
มาก 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย 
ปาน
กลาง 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
น้อย 
(ร้อย
ละ) 

เห็น
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 
(ร้อย
ละ) 

ลงทุนจดัการ
แยกขยะ
พลาสติกให้
เป็นกิจลกัษณะ
และสม ่าเสมอ** 

5 ท่านตระหนกั
และสนใจท่ีจะ
ศึกษาหาความรู้
เพื่อลดปริมาณ
ขยะพลาสติก 
และน าพลาสติก
กลบัไปใช้
ประโยชน์ใหม่
ใหม้ากท่ีสุด 
อยูเ่สมอ 

112 
(34.6) 

158 
(48.8) 

38 
(11.7) 

11 
(3.4) 

5 
(1.5) 

4.11 0.85 สูง 

 ค่าเฉลีย่
โดยรวม 

90 
(27.8) 

113 
(34.9) 

47 
(14.4) 

46 
(14.3) 

28 
(8.5) 

3.92 0.92 สูง 

หมายเหต ุ: * เกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน คือ ช่วงค่าเฉล่ีย 1.00 – 2.33 ต ่า ช่วงค่าเฉล่ีย 2.34 – 3.66 
ปานกลาง และช่วงค่าเฉล่ีย 3.67 – 5.00 สูง ตามล าดบั 

** ค าถามเชิงลบ 
 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร 
จ านวน 324 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติก  อยู่ใน
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ระดบัสูง (x̅ = 3.92, S.D. = 0.92) เม่ือพิจารณาค าถามความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกเป็น
รายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัสูง จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ท่านคิดว่า ตนเองควรจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วย
ลดปริมาณขยะพลาสติกในหน่วยงานของท่าน (x̅ = 4.51, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ในชีวิตประจ าวนั 
ท่านมักจะใส่ใจและพยายามคัดแยกขยะพลาสติก ออกจากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ก่อนทิ้งอยู่เสมอ  
(x̅ = 4.15, S.D. = 0.76) ท่านตระหนักและสนใจท่ีจะศึกษาหาความรู้เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก 
และน าพลาสติกกลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ให้มากท่ีสุดอยู่เสมอ (x̅ = 4.11, S.D. = 0.85) และ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ โดยส่วนตวัท่านเห็นว่า วนัน้ีองค์กรของท่านไม่มีความจ าเป็น 
ตอ้งลงทุนจดัการแยกขยะพลาสติกให้เป็นกิจลกัษณะและสม ่าเสมอ**  (x̅ = 3.61, S.D. = 1.12) 
ปัญหาขยะพลาสติกในหน่วยงานของท่านเอง ยงัไม่ใช่ปัญหาส าคญัท่ีจะส่งผลเสียต่อพื้นท่ีเทคโนธานี
โดยรวม** (x̅ = 3.20, S.D. = 1.24) ตามล าดบั 
 

4.6 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรจากการตอบแบบสอบถาม

ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 324 คน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยน าเสนอในรูปแบบความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงก าหนดให้
คะแนนคนตอบปฏิบติัทุกคร้ัง คิดเป็น 5 คะแนน ตอบปฏิบติัเกือบทุกคร้ัง คิดเป็น 4 คะแนน ตอบ
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง คิดเป็น 3 คะแนน ตอบปฏิบติันาน ๆ คร้ัง คิดเป็น 2 คะแนน และตอบไม่เคย
ปฏิบติัเลย คิดเป็น 1 คะแนน ดงัตารางท่ี 4.6 
 

ตารางท่ี 4.6 จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจดัการ
ขยะพลาสติกของบุคลากร 

 

พฤติกรรม
การจัดการ

ขยะ
พลาสติก 

ความถี่ในการปฏิบัติ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  
(S.D.) 

แปลผล 
(ระดับ)* 

ปฏิบัติ
ทุก
คร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ปฏิบัติ
เกือบ
ทุก
คร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ปฏิบัติ
เป็น

บางคร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ปฏิบัติ
นาน ๆ 
คร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย
(ร้อย
ละ) 

1 ท่านปฏิเสธ
การรับ

168 
(51.9) 

133 
(41.0) 

19 
(5.9) 

4 
(1.2) 

0 
(0) 

4.44 0.66 สูง 



59 

 

พฤติกรรม
การจัดการ

ขยะ
พลาสติก 

ความถี่ในการปฏิบัติ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  
(S.D.) 

แปลผล 
(ระดับ)* 

ปฏิบัติ
ทุก
คร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ปฏิบัติ
เกือบ
ทุก
คร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ปฏิบัติ
เป็น

บางคร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ปฏิบัติ
นาน ๆ 
คร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย
(ร้อย
ละ) 

ถุงพลาสติก 
เม่ือซ้ือของ 
1 – 2 ช้ิน 
เพื่อลด
ปริมาณขยะ
พลาสติก 

2 ท่านเลือก 
ใชถุ้ง 
พลาสติก
ใบเลก็
หลายใบ
มากกวา่
การใช้
ถุงพลาสติก
ขนาดใหญ่
เพียงใบ
เดียว** 

6 
(1.9) 

16 
(4.9) 

63 
(19.4) 

149 
(46.0) 

90 
(27.8) 

3.93 0.91 สูง 

3 ท่านพกถุง
ผา้เพื่อไป
ซ้ือของ
แทนการใช้
ถุงพลาสติก 
และใชแ้กว้

156 
(48.1) 

132 
(40.7) 

26 
(8.0) 

7 
(2.2) 

3 
(0.9) 

4.33 0.79 สูง 
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พฤติกรรม
การจัดการ

ขยะ
พลาสติก 

ความถี่ในการปฏิบัติ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  
(S.D.) 

แปลผล 
(ระดับ)* 

ปฏิบัติ
ทุก
คร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ปฏิบัติ
เกือบ
ทุก
คร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ปฏิบัติ
เป็น

บางคร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ปฏิบัติ
นาน ๆ 
คร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย
(ร้อย
ละ) 

น ้าส่วนตวั
แทนแกว้
พลาสติก
แบบใชค้ร้ัง
เดียวทิ้ง 

4 ท่านยงัคง
ทิ้งกล่อง
พลาสติก
บรรจุอาหาร 
แกว้พลาสติก 
ขวดพลาสติก 
ลงในถงัขยะ 
โดยไม่มี
การแยก
ประเภท** 

13 
(4.0) 

26 
(8.0) 

78 
(24.1) 

123 
(38.0) 

84 
(25.9) 

3.74 1.06 สูง 

5 ท่านน าขยะ
พลาสติก 
ท่ีสามารถ
น าไปใช้
ประโยชน์
ได ้เช่น ขวด
พลาสติก 
แกว้พลาสติก 

123 
(38.0) 

121 
(37.3) 

40 
(12.3) 

27 
(8.3) 

13 
(4.0) 

3.97 1.10 สูง 
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พฤติกรรม
การจัดการ

ขยะ
พลาสติก 

ความถี่ในการปฏิบัติ 

ค่าเฉลีย่ 
(�̅�) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  
(S.D.) 

แปลผล 
(ระดับ)* 

ปฏิบัติ
ทุก
คร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ปฏิบัติ
เกือบ
ทุก
คร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ปฏิบัติ
เป็น

บางคร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ปฏิบัติ
นาน ๆ 
คร้ัง 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย
(ร้อย
ละ) 

ไปขายหรือ
น ามาใช้
ใหม่ 

 ค่าเฉลีย่
โดยรวม 

93 
(28.8) 

86 
(26.4) 

45 
(13.9) 

62 
(19.1) 

38 
(11.7) 

4.08 0.90 สูง 

หมายเหต ุ: * เกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน คือ ช่วงค่าเฉล่ีย 1.00 – 2.33 ต ่า ช่วงค่าเฉล่ีย 2.34 – 3.66 
ปานกลาง และช่วงค่าเฉล่ีย 3.67 – 5.00 สูง ตามล าดบั 

** ค าถามเชิงลบ 
 

จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร จ านวน 
324 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกอยู่ในระดบัสูง (x̅ = 4.08, 
S.D. = 0.90) เม่ือพิจารณาค าถามพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัสูง
ทั้ง 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เม่ือซ้ือของ 1 – 2 ช้ิน เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก  
(x̅ = 4.44, S.D. = 0.66) รองลงมา คือ ท่านพกถุงผา้เพื่อไปซ้ือของแทนการใชถุ้งพลาสติก และใช้
แกว้น ้ าส่วนตวัแทนแกว้พลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง (x̅ = 4.33, S.D. = 0.79) ท่านน าขยะพลาสติก
ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น ขวดพลาสติก แกว้พลาสติก ไปขายหรือน ามาใชใ้หม่ (x̅ = 3.97, 
S.D. = 1.10) ท่านเลือกใช้ถุงพลาสติกใบเล็กหลายใบมากกว่าการใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่เพียง  
ใบเดียว** (x̅ = 3.93, S.D. = 0.91) และ ท่านยงัคงทิ้งกล่องพลาสติกบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก  
ขวดพลาสติก ลงในถงัขยะ โดยไม่มีการแยกประเภท** (x̅ = 3.74, S.D. = 1.06) ตามล าดบั 
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4.7 ข้อเสนอแนะการจัดการขยะพลาสติกจากการตอบแบบสอบถาม 
ขอ้เสนอแนะการจดัการขยะพลาสติกจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 

324 คน มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
- ควรมีระบบการจดัการขยะพลาสติกท่ีดีมีประสิทธิภาพ มีผูรั้บผิดชอบโดยตรงและมีการ

ตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง 
- ทุกหน่วยงานในเทคโนธานีควรมีนโยบายหรือแนวทางในการจดัการขยะพลาสติกไปใน

ทิศทางเดียวกนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะ 
- สร้างจิตส านึก สร้างความตระหนกัเร่ืองการจดัการขยะพลาสติก ใหส้ามารถปฏิบติัไดจ้ริง

ในชีวิตประจ าวนั  
- ส่งเสริมใหมี้การใชว้สัดุอ่ืนทดแทนพลาสติก 
- ควรมีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเขม้งวด 
- ควรมีการรณรงค์ ส่ือสาร เร่ืองการคดัแยกขยะอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ และมีขอ้บงัคบั

อยา่งจริงจงั 
- ควรมีจุดแยกเก็บขยะตามประเภทขยะใหช้ดัเจน และมีจุดรับซ้ือขายขยะ 
- ในพื้นท่ีเทคโนธานีควรมีรถท่ีมารับซ้ือขยะพลาติกเป็นประจ า เพื่อช่วยกระตุน้ใหทุ้กหน่วยงาน

เห็นประโยชน์  
- จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะให้กบับุคลากร ติดป้ายให้ความรู้ และการแยก

ทิ้งขยะแต่ละประเภท 
- ควรมีการจดักิจกรรมเพื่อน าขยะไปใชป้ระโยชน์ 
- ควรมีโครงการส่งเสริมการจดัการขยะพลาสติกท่ีขายไม่ได ้ซ่ึงส่วนใหญ่จะถูกก าจดัไม่ถูกวิธี 

ใหมี้มูลค่าเพิ่ม เพื่อใหเ้กิดการคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง 
- ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะพลาสติก 
- รณรงคใ์ห้มีการพกถุงผา้ หรือภาชนะบรรจุอาหารท่ีสามารถใชซ้ ้าไดใ้นการซ้ือสินคา้และ

อาหาร เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และควรติดป้ายก ากับประเภทของขยะเพื่อแยกทิ้งขยะ 
อยา่งชดัเจน 

 - ควรจดัใหมี้ถงัขยะใหค้รอบคลุมทุกจุดและมีสภาพดูดีน่าใชง้าน 
- หลีกเล่ียงการใชว้สัดุท่ีท าจากพลาสติก 
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4.8 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยัไว ้5 ประเด็น เก่ียวกบัปัจจยั  

ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย หน่วยงาน การด าเนินการจดัการขยะพลาสติก
ของหน่วยงาน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากร ทศันคติในการจดัการขยะ
พลาสติกของบุคลากร และความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร มีผลการทดสอบ
สมมติฐานดงัน้ี 
 

สมมติฐานท่ี 1 หน่วยงานท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรใน
หน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ One Way ANOVA/F – test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
เท่ากบั 0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
 

ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งหน่วยงานกบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก
ของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี 

ANOVA 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

พฤติกรรม 
การจัดการ 
ขยะพลาสติก 

ระหวา่งหน่วยงาน 24.48 6 4.08 0.541 0.777 
ภายในหน่วยงาน 2389.36 317 7.54   

รวม 2413.84 323    

หมายเหต ุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างหน่วยงานกบัพฤติกรรมการจดัการ
ขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี พบว่า หน่วยงานท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงาน
พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (F = 0.541, Sig = 0.777) จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
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สมมติฐานท่ี 2 การด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงานแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ Independent Sample T – test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
เท่ากบั 0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.8 
 

ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงาน
กับพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 
ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

Independent Sample T – test 
 การด าเนินการ

จัดการขยะพลาสติก 
N �̅� S.D. t 

Sig.  
(2-tailed) 

พฤติกรรมการ
จัดการขยะพลาสติก 

มี 285 20.40 2.60 -0.066 0.948 
ไม่มี 39 20.44 3.61   

หมายเหต ุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการด าเนินการจดัการขยะพลาสติก
ของหน่วยงานกบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 
ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า การด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของ
หน่วยงานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 
ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (t = -0.066, Sig 2-tailed = 0.948) จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 

สมมติฐานท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ Pearson’s correlation ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 
0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของ
บุคลากรกบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโน
ธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

Correlations 

  ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัขยะพลาสติก 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะพลาสติก 

ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัขยะพลาสติก 

Pearson Correlation 1 0.152 
Sig. (2-tailed)  0.006* 
N 324 324 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะพลาสติก 

Pearson Correlation 0.152 1 
Sig. (2-tailed) 0.006*  
N 324 324 

หมายเหต ุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ค่า Pearson Correlation (ค่า r) บอกความสัมพนัธ์ทางบวกหรือลบ (0.00 – 0.20 ต ่ามาก  
0.21 – 0.40 ต ่า 0.41 – 0.60 ปานกลาง 0.61 – 0.80 สูง และ 0.81 – 1.00 สูงมาก) 

 

จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติก
ของบุคลากรกับพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 
ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติก
ของบุคลากรมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับต ่ามากกับพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของ
บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Pearson Correlation = 0.152, Sig = 0.006)  
จึงยอมรับสมมติฐาน 
 

สมมติฐานท่ี 4  ทัศนคติในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ Pearson’s correlation ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 
0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร
กบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบล
คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

Correlations 

  ทัศนคติในการจัดการ
ขยะพลาสติก 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะพลาสติก 

ทัศนคติในการจัดการ
ขยะพลาสติก 

Pearson Correlation 1 0.535 
Sig. (2-tailed)  0.000* 
N 324 324 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะพลาสติก 

Pearson Correlation 0.535 1 
Sig. (2-tailed) 0.000*  
N 324 324 

หมายเหต ุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ค่า Pearson Correlation (ค่า r) บอกความสัมพนัธ์ทางบวกหรือลบ (0.00 – 0.20 ต ่ามาก  
0.21 – 0.40 ต ่า 0.41 – 0.60 ปานกลาง 0.61 – 0.80 สูง และ 0.81 – 1.00 สูงมาก) 

 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติในการจดัการขยะพลาสติก
ของบุคลากรกับพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 
ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกของ
บุคลากรมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของ
บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Pearson Correlation = 0.535, Sig = 0.000)  
จึงยอมรับสมมติฐาน 
 

สมมติฐานท่ี 5 ความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ Pearson’s correlation ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั 
0.05 แสดงผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของ
บุคลากรกบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโน
ธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

Correlations 

  ความตระหนักในการ
จัดการขยะพลาสติก 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะพลาสติก 

ความตระหนักในการ
จัดการขยะพลาสติก 

Pearson Correlation 1 0.648 
Sig. (2-tailed)  0.000* 
N 324 324 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะพลาสติก 

Pearson Correlation 0.648 1 
Sig. (2-tailed) 0.000*  
N 324 324 

หมายเหต ุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ค่า Pearson Correlation (ค่า r) บอกความสัมพนัธ์ทางบวกหรือลบ (0.00 – 0.20 ต ่ามาก  
0.21 – 0.40 ต ่า 0.41 – 0.60 ปานกลาง 0.61 – 0.80 สูง และ 0.81 – 1.00 สูงมาก) 

 

จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนักในการจดัการขยะ
พลาสติกของบุคลากรกับพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ี 
เทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ความตระหนกัในการจดัการ
ขยะพลาสติกของบุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับพฤติกรรมการจัดการขยะ
พลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (Pearson Correlation = 0.648, 
Sig = 0.000) จึงยอมรับสมมติฐาน 
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ดังนั้น จากการทดสอบสมมติฐานท่ีผูว้ิจัยได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยไว ้5 ประเด็น 
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ไดด้งัตารางท่ี 4.12 
 

ตารางท่ี 4.12 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน สรุปผล 

สมมติฐานท่ี 1 หน่วยงานท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะ
พลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 
ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
ท่ีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2 การด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงาน
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของ
บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลอง
หา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากร
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ
พลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 
ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

มีความสัมพนัธ์ทางบวก
ในระดบัต ่ามาก 

สมมติฐานท่ี 4 ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก
ของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบล
คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

มีความสัมพนัธ์ทางบวก
ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานท่ี 5 ความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของ
บุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะ
พลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 
ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

มีความสัมพนัธ์ทางบวก
ในระดบัสูง 
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4.9 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis 
จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงาน

พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จากการทบทวนวรรณกรรม 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม ไดถู้กน ามาใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค โดยใช ้SWOT Analysis ดงัตารางท่ี 4.13  
 

ตารางท่ี 4.13 การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช ้SWOT Analysis 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1 บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะ
พลาสติก 

S2 บุคลากรมีทศันคติในการจดัการขยะ
พลาสติก 

S3 บุคลากรมีความตระหนกัในการจดัการขยะ
พลาสติก 

S4 บุคลากรมีพฤติกรรมการจดัการขยะ
พลาสติก  

S5 หน่วยงานส่วนใหญ่มีนโยบายเก่ียวกบัการ
จดัการขยะพลาสติก เช่น การจดัท า Green 
Office อ่ืน ๆ เป็นตน้ 

S6 หน่วยงานในพื้นท่ีเทคโนธานีมีความพร้อม
และศกัยภาพในการด าเนินการจดัการขยะ
พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกท่ี
เกิดขึ้นได ้

 
 
 
 
 
 

W1 ยงัมีบางคนไม่ไดมี้การคดัแยกขยะก่อนทิ้ง 
ท าใหมี้ขยะพลาสติกปนกบัขยะมูลฝอย 
อ่ืน ๆ  

W2 นโยบายเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก 
ยงัเป็นเพียงนโยบายของแต่ละหน่วยงาน 
ซ่ึงยงัไม่เป็นนโยบายท่ีจะใชป้ฏิบติัในพื้นท่ี
เทคโนธานีในภาพรวม 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 มีแผนปฏิบติัการดา้นการจดัการขยะ
พลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ท่ีมีเป้าหมาย
ในการลดและเลิกใชพ้ลาสติก 

O2 มีแผนปฏิบติัราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) 

O3 มียทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
ท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะและพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม 

O4 สามารถสร้างความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงานในพื้นท่ีเทคโนธานี ในการ
ด าเนินการจดัการขยะพลาสติก ตลอดจน
องคก์ารบริหารส่วนต าบล เอกชน โรงเรียน 
และชุมชมใกลเ้คียง ต าบลคลองหา้ อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  

O5 สามารถจดัหาเอกชนเขา้มารับซ้ือขยะ
พลาสติกเพื่อเป็นทุนในการบริหารจดัการ
ขยะพลาสติกได ้

O6 สามารถจดัท ากิจกรรมหรือโครงการ
ส่งเสริมการจดัการขยะพลาสติกท่ีขาย
ไม่ไดใ้หมี้มูลค่าเพิ่ม เพื่อใหเ้กิดการคดัแยก
ขยะท่ีตน้ทาง 

 
 
 
 
 

T1 การบงัคบัใชก้ฎหมายในการจดัการขยะ
พลาสติกยงัไม่เขม้งวด 

T2 ยงัไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีส่งเสริม
การคดัแยกและการน าขยะพลาสติกกลบัมา
ใชป้ระโยชน์ 

T3 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้
พฤติกรรมในการบริโภคเปล่ียนไป ส่งผล
ใหมี้การสั่งอาหารประเภทเดลิเวอร่ีท่ีใช้
บรรจุภณัฑป์ระเภทพลาสติกมากขึ้น 
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4.10  การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช ้SWOT Analysis 

ถูกน ามาใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในรูปแบบความสัมพนัธ์โดยการจบัคู่แบบเมทริกซ์ 
ซ่ึงใชต้ารางท่ีเรียกว่า TOWS Matrix เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค 
และปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน เม่ือน ามาจับคู่จะสามารถก าหนดกลยุทธ์ท่ีจะเป็น
ประโยชน์และสอดคล้องต่อการด าเนินการจัดการขยะพลาสติกได้อย่างไร โดยจะวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแข็งกบัโอกาสเพื่อรวมเป็นกลยทุธ์เชิงรุก จุดแข็งกบัอุปสรรคเพื่อรวมเป็น
กลยุทธ์เชิงป้องกนั จุดอ่อนกบัโอกาสเพื่อรวมตวัเป็นกลยทุธ์เชิงแกไ้ข และจุดอ่อนกบัอุปสรรคเพื่อ
รวมตวัเป็นกลยทุธ์เชิงรับ ดงัตารางท่ี 4.14  
 

ตารางท่ี 4.14 การวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยทุธ์ โดยใช ้TOWS Matrix 
               ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง  
(Strengths) 

จุดอ่อน  
(Weaknesses) 

โอกาส 
(Opportunities) 

กลยุทธ์เชิงรุก (S – O) 
S3O4O5O6 จดักิจกรรมหรือ
โครงการท่ีน าเทคโนโลยมีาช่วย
ในการจดัการขยะพลาสติกท่ีขาย
ไม่ไดม้าเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ และความตระหนกัใน
การจดัการขยะพลาสติกใหแ้ก่
บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทค
โนธานี 
 
S3O4 จดัอบรมโดยเชิญผูท่ี้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบั
การจดัการขยะพลาสติกมาเป็น
วิทยากร ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
คดัแยกขยะและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากปัญหาขยะพลาสติก 
แก่บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ี

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W – O) 
W1O1O2O3 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์การจดัการขยะ
พลาสติกตามแผนปฏิบติัการดา้น
การจดัการขยะพลาสติกและ
ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งผา่นส่ือ
สังคมออนไลน์ เพื่อใหบุ้คลากรใน
หน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 
สามารถจดัการขยะพลาสติกได้
อยา่งถูกตอ้ง  
 
W1O5 จดัใหมี้เอกชนเขา้มารับซ้ือ
ขยะพลาสติกท่ีผา่นการคดัแยกออก
จากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ แลว้ เพื่อเป็น
แรงจูงใจ และสร้างรายไดเ้สริม
ใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ี
เทคโนธานี 
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               ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง  
(Strengths) 

จุดอ่อน  
(Weaknesses) 

เทคโนธานีอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความ
ตระหนกัเก่ียวกบัการคดัแยกขยะ
พลาสติกอยา่งถูกวิธี โดยใหมี้
การสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบั
ผลกระทบจากขยะพลาสติกและ
การจดัการขยะพลาสติกในการ
เรียนของนกัเรียนในโรงเรียน 
และส่ือสารใหป้ระชาชนใน
ชุมชน ต าบลคลองหา้ อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
สามารถจดัการขยะพลาสติกได้
อยา่งถูกตอ้ง 
 

อุปสรรค (Threats) 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั (S – T) 
S4T1T2T3 ก าหนดนโยบาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการจดัการ
ขยะพลาสติกของพื้นท่ีเทคโน
ธานี เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก
ท่ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
ของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ี
เทคโนธานี ใหมี้การจดัการขยะ
พลาสติกอยา่งมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 
 

กลยุทธ์เชิงรับ (W – T) 
W1T1 ทบทวนกฎหมาย และเพิ่ม
มาตรการในการจดัการขยะ
พลาสติกใหเ้ขม้งวดและมีความ
เหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ี โดย
ศึกษาจากกรณีศึกษาของ
ต่างประเทศ แลว้น ามาปรับใช ้เช่น 
การเก็บภาษีถุงพลาสติก ระบบมดั
จ าถุงพลาสติกเม่ือน าถุงพลาสติกมา
คืนก็จะไดรั้บเงินคืน เป็นตน้ และ
เผยแพร่ขอ้มูลผา่นช่องทาง
ออนไลน์และช่องทางอ่ืน ๆ  
 

 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงาน
พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรท่ีท างานในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 324 คน ประกอบดว้ย หน่วยงาน การด าเนินการจดัการ
ขยะพลาสติกของหน่วยงาน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากร ทศันคติในการ
จดัการขยะพลาสติกของบุคลากร ความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร  และ
พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร
ในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี และท าการวิเคราะห์
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อก าหนดกลยทุธ์ และน าไปสู่การเสนอแนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงในบทน้ีจะไดน้ าเสนอการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลในแต่ละ
ประเด็นตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษา และทา้ยท่ีสุดจะน าเสนอขอ้เสนอแนะท่ีจะน าผลการศึกษา
ไปใชป้ระโยชน์ในอนาคต 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 324 คน ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะน าไปสู่การแนวทาง 
การส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบล
คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดอยู่ในหน่วยงานศูนย์วิจัยและ

ฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา คือ 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 20.7 และล าดบัสุดทา้ย คือ 
ส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจยัและนวตักรรม คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดบั 

5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์การด าเนินการจัดการขยะพลาสติกของหน่วยงาน 
ผลการศึกษา พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีนโยบายเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก

ในการด าเนินการจัดการขยะพลาสติกของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 88.0 โดยส่วนใหญ่มีการ
ด าเนินการจดัการขยะพลาสติกดว้ยการรณรงคใ์หใ้ชถุ้งผา้แทนการใชถุ้งพลาสติก ใชแ้กว้น ้าส่วนตวั 
แทนการใชแ้กว้พลาสติก คิดเป็นร้อยละ 78.7 รองลงมาคือ มีการด าเนินการจดัการขยะพลาสติกดว้ย
การติดป้ายสัญลกัษณ์ประเภทขยะท่ีบริเวณจุดทิ้งขยะ คิดเป็นร้อยละ 75.3 และมีการด าเนินการ
จดัการขยะพลาสติกดว้ยแบบอ่ืน ๆ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดบั 

5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัขยะพลาสติกของบุคลากร 
ผลการศึกษา พบว่า ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขยะพลาสติกของบุคลากรอยู่ใน

ระดบัสูง (x̅ = 0.83, S.D. = 0.30) โดยส่วนใหญ่ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 83.2 และตอบผิด คิดเป็น
ร้อยละ 16.8 ซ่ึงค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบถูกมากท่ีสุด คือ การใช้ถุงผา้ การใช้แก้วน ้ า
ส่วนตวั สามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกประเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้งได ้คิดเป็นร้อยละ 100.0 และ
ค าถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบผิดมากท่ีสุด คือ การคดัแยกขยะพลาสติกออกจากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ 
ไม่สามารถน าขยะท่ีแยกแลว้ไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงจากขยะ หรือท่ีเรียกว่า RDF ได ้(ค าถามเชิงลบ) 
คิดเป็นร้อยละ 42.6 โดยค าถามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 
การใชถุ้งผา้ การใชแ้กว้น ้ าส่วนตวั สามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกประเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้งได ้
(x̅ = 1.00, S.D. = 0.00) รองลงมา คือ ขยะพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก แกว้พลาสติก ขวดพลาสติก 
สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในเวลารวดเร็ว (ค าถามเชิงลบ) (x̅ = 0.94, S.D. = 0.25) และ
ค าถามท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด คือ การคดัแยกขยะพลาสติกออกจากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ไม่สามารถน า
ขยะท่ีแยกแลว้ไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงจากขยะ หรือท่ีเรียกว่า RDF ได ้(ค าถามเชิงลบ) (x̅ = 0.57, S.D. 
= 0.50) ตามล าดบั 

5.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ทัศนคติในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร 
ผลการศึกษา พบว่า ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรอยู่ในระดบัสูง 

(x̅ = 4.00, S.D. = 0.93) โดยค าถามทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 
ท่านเห็นว่า หากท่านมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการจดัการขยะพลาสติกท่ีถูกตอ้งและชดัเจน ท่านจะ
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สามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นไดอ้ย่างแน่นอน (x̅ = 4.52, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ 
ท่านเห็นว่า หากพนักงานในองค์กรไดรั้บการอบรมเร่ืองการคดัแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีแลว้  
จะสามารถช่วยองคก์รลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นได ้(x̅ = 4.30, S.D. = 0.75) และค าถามท่ีมี
คะแนนเฉล่ียต ่าสุด คือ ท่านรู้สึกวา่ การลด/ป้องกนัไม่ใหเ้กิดขยะพลาสติกโดยการไม่รับถุงพลาสติก 
แต่ใชถุ้งผา้แทน เป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เพราะสวนทางกบัความเคยชิน (ค าถามเชิงลบ) (x̅ = 3.51, S.D. 
= 1.10) ตามล าดบั 

5.1.5 สรุปผลการวิเคราะห์ความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร 
ผลการศึกษา พบว่า ความตระหนักในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรอยู่ใน

ระดบัสูง (x̅ = 3.92, S.D. = 0.92) โดยค าถามความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกท่ีมีคะแนน
เฉล่ียสูงสุด คือ ท่านคิดวา่ ตนเองควรจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในหน่วยงาน
ของท่าน (x̅ = 4.51, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ในชีวิตประจ าวนั ท่านมกัจะใส่ใจและพยายาม 
คดัแยกขยะพลาสติกออกจากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ก่อนทิ้งอยูเ่สมอ (x̅ = 4.15, S.D. = 0.76) และค าถาม
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด คือ ปัญหาขยะพลาสติกในหน่วยงานของท่านเอง ยงัไม่ใช่ปัญหาส าคญัท่ีจะ
ส่งผลเสียต่อพื้นท่ีเทคโนธานีโดยรวม (ค าถามเชิงลบ) (x̅ = 3.20, S.D. = 1.24) ตามล าดบั 

5.1.6 สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร 
ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรอยู่ในระดบัสูง 

(x̅ = 4.08, S.D. = 0.90) โดยค าถามพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 
ท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เม่ือซ้ือของ 1 – 2 ช้ิน เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก (x̅ = 4.44, S.D. = 
0.66) รองลงมา คือ ท่านพกถุงผา้เพื่อไปซ้ือของแทนการใชถุ้งพลาสติก และใชแ้กว้น ้ าส่วนตวัแทน
แก้วพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง (x̅ = 4.33, S.D. = 0.79) และค าถามท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด คือ 
ท่านยงัคงทิ้งกล่องพลาสติกบรรจุอาหาร แกว้พลาสติก ขวดพลาสติก ลงในถงัขยะ โดยไม่มีการแยก
ประเภท (ค าถามเชิงลบ) (x̅ = 3.74, S.D. = 1.06) ตามล าดบั 

5.1.7 สรุปข้อเสนอแนะการจัดการขยะพลาสติกจากการตอบแบบสอบถาม 
ขอ้เสนอแนะการจดัการขยะพลาสติกจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง  

สามารถสรุปขอ้เสนอแนะเป็นประเด็นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี  
1. ระดับบุคคล ควรมีจิตส านึก และตระหนักรู้ในการคดัแยกขยะและทิ้งขยะลงถงั 

ใหถู้กตอ้ง งดหรือลดการใชพ้ลาสติก เช่น ใชว้สัดุท่ีสามารถใชซ้ ้าไดใ้นการซ้ือส่ิงของ ปฏิเสธการรับ
บรรจุภณัฑพ์ลาสติกจากร้านคา้ เป็นตน้  

2. ระดับองค์กร จดัหาถงัขยะให้เพียงพอและมีป้ายแยกประเภทถงัขยะให้ชัดเจน 
เพื่อสะดวกต่อการคดัแยกขยะ มีการประชาสัมพนัธ์ รณรงคส์ร้างจิตส านึกเพื่อให้เกิดความตระหนกั 
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และอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการจัดการขยะและการคัดแยกขยะภายในหน่วยงานเทคโนธานี 
อย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ รวมถึงจดัให้มีโครงการ กิจกรรมเพื่อสนบัสนุนการจดัการขยะ เช่น ติดต่อ
หรือจดัหาผูรั้บซ้ือขยะพลาสติกเขา้มารับซ้ือขยะภายในเทคโนธานี เป็นตน้ รวมถึงเทคโนธานีควรมี
นโยบายหรือแนวทางในการจดัการขยะพลาสติกให้ไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจดัการขยะ  

3. ระดับรัฐบาล รัฐตอ้งมีการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเขม้งวดในการจดัการขยะส าหรับ 
ผูท่ี้ทิ้งขยะไม่เป็นท่ี และผูท่ี้คดัแยกขยะไม่ถูกตอ้ง ประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
การจดัการขยะแก่ประชาชนอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ มีนโยบายห้ามผลิต จ าหน่าย และใช้วสัดุ
พลาสติกท่ียอ่ยสลายไดย้าก จดัท าโครงการเพื่อคิดคน้วสัดุท่ีใชแ้ทนพลาสติก โครงการส่งเสริมการ
จดัการขยะพลาสติกท่ีขายไม่ไดใ้ห้มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกิดการคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง รวมถึงส่งเสริม
ใหมี้การใชว้สัดุทดแทนท่ีสามารถยอ่ยสลายไดง้่าย  

5.1.8 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 หน่วยงานท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร

ในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 
ผลการศึกษา พบวา่ หน่วยงานท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของ

บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (F = 0.541, Sig = 0.777) 

 

สมมติฐานท่ี 2 การด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงานแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานีท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษา พบว่า การด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงานแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 (t = -0.066, Sig 2-tailed = 0.948) 

 

สมมติฐานท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากรมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
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ผลการศึกษา พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากรมีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัต ่ามากกบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโน
ธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 (Pearson Correlation = 0.152, Sig = 0.006) 

 

สมมติฐานท่ี 4 ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ผลการศึกษา พบวา่ ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรมีความสัมพนัธ์
ทางบวกในระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ี
เทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (Pearson Correlation = 0.535, Sig = 0.000) 

 

สมมติฐานท่ี 5 ความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรมีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ผลการศึกษา พบว่า ความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากรมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงาน
พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (Pearson Correlation = 0.648, Sig = 0.000) 

5.1.9 สรุปผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis 
และการก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix 
ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis 

และการก าหนดกลยทุธ์ โดยใช ้TOWS Matrix สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 
1. กลยทุธ์เชิงรุก ประกอบดว้ย 

- จดักิจกรรมหรือโครงการท่ีน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการขยะพลาสติก  
ท่ีขายไม่ได้มาเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างแรงจูงใจ และความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติกให้แก่
บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 

- จดัอบรมโดยเชิญผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก
มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากปัญหาขยะพลาสติก 
แก่บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานีอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความตระหนัก
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เก่ียวกบัการคดัแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี โดยให้มีการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัผลกระทบจาก
ขยะพลาสติกและการจดัการขยะพลาสติกในการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน และส่ือสารให้
ประชาชนในชุมชน ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี สามารถจดัการขยะพลาสติก
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. กลยทุธ์เชิงป้องกนั ประกอบดว้ย 
- ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดการขยะพลาสติกของพื้นท่ี 

เทคโนธานี เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของบุคลากรในหน่วยงาน
พื้นท่ีเทคโนธานี ใหมี้การจดัการขยะพลาสติกอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. กลยทุธ์เชิงแกไ้ข ประกอบดว้ย 
- ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์การจดัการขยะพลาสติกตามแผนปฏิบติัการดา้น

การจดัการขยะพลาสติกและยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อใหบุ้คลากรในหน่วยงาน
พื้นท่ีเทคโนธานี สามารถจดัการขยะพลาสติกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- จดัใหมี้เอกชนเขา้มารับซ้ือขยะพลาสติกท่ีผ่านการคดัแยกออกจากขยะมูลฝอย
อ่ืน ๆ แลว้ เพื่อเป็นแรงจูงใจ และสร้างรายไดเ้สริมใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี 

4. กลยทุธ์เชิงรับ ประกอบดว้ย  
- ทบทวนกฎหมาย และเพิ่มมาตรการในการจดัการขยะพลาสติกให้เขม้งวด

และมีความเหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ี โดยศึกษาจากกรณีศึกษาของต่างประเทศ แลว้น ามาปรับใช้ 
เช่น การเก็บภาษีถุงพลาสติก ระบบมดัจ าถุงพลาสติกเม่ือน าถุงพลาสติกมาคืนก็จะไดรั้บเงินคืน เป็นตน้ 
และเผยแพร่ขอ้มูลผา่นช่องทางออนไลน์และช่องทางอ่ืน ๆ 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากรใน

หน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี สามารถอภิปรายผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 

5.2.1 ปัจจัยด้านข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาปัจจยัด้านข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับหน่วยงาน 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุดอยู่ในหน่วยงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม เม่ือพิจารณาความแตกต่างปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัหน่วยงานกบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงาน
พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า หน่วยงานท่ีแตกต่างกนั



79 

มีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า 
อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 
ทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภคั จนัทรประทุม (2563) ศึกษาแนวทางการจดัการ
ขยะพลาสติกยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อน าไปสู่ความยัง่ยืน กรณีศึกษา: บุคลากรด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบวา่ ประเภทโรงงานท่ีแตกต่างจะมีการจดัการขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ไม่แตกต่างกนั 

5.2.2 ปัจจัยด้านการด าเนินการจัดการขยะพลาสติกของหน่วยงาน 
จากการศึกษาปัจจยัด้านการด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงาน พบว่า 

หน่วยงานส่วนใหญ่มีนโยบายเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก โดยส่วนใหญ่มีการรณรงค์ให้ใช้ 
ถุงผา้แทนการใชถุ้งพลาสติก ใชแ้กว้น ้าส่วนตวัแทนการใชแ้กว้พลาสติก เม่ือพิจารณาความแตกต่าง
ปัจจยัดา้นการด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงานกบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก
ของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
พบว่า การด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะ
พลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกอยู่ในระดับสูง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการ
ด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงาน อาจจะยงัไม่ใช่ปัจจยัหลกัท่ีมีผลท าใหพ้ฤติกรรมของ
บุคลากรท่ีอยู่หน่วยงานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตาม
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของ พฒัน์ สุจ านงค์ (2522 อา้งถึงใน ตรีรัก กินวงษ์, 2563)  
ได้กล่าวถึง ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่ 1) กลุ่มสังคม เช่น กลุ่มเพื่อนบ้าน  
กลุ่มเพื่อนในโรงเรียน กลุ่มเพื่อนร่วมสถาบนัเดียวกนั เป็นตน้ 2) บุคคลท่ีเป็นแบบอยา่ง เช่น พ่อแม่ 
พี่ นอ้ง ครู ผูมี้ช่ือเสียงในสังคม เป็นตน้ 3) สถานภาพ อาจเป็นสถานภาพท่ีสังคมก าหนดให ้เช่น เพศ 
อาย ุการศึกษา ศาสนา ฯลฯ หรืออาจเป็นสถานภาพท่ีบุคคลนั้นหามาไดด้ว้ยตนเอง เช่น ยศ ต าแหน่ง 
รายได ้ฯลฯ เม่ือบุคคลมีสถานภาพแตกต่างกนัไปพฤติกรรมก็ยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย 4) เทคโนโลยี 
ปัจจุบนัคนนิยมใช้เคร่ืองทุ่นแรงต่าง ๆ ในการท างานแทนแรงงานมนุษยท์ าให้พฤติกรรมมนุษย์
เปล่ียนไปจากเดิม 5) กฎหมาย พฤติกรรมบางส่วนของมนุษยจ์ะถูกควบคุมโดยกฎหมาย เช่น การ
สูบบุหร่ีบนรถประจ าทางจะถูกปรับ ท าให้พฤติกรรมการสูบบุหร่ีบนรถประจ าทางลดนอ้ยลง หรือ
หมดไป 6) ศาสนา แต่ละศาสนามีกฎเกณฑ์ ขอ้ห้าม ค าสอน ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นในสถานการณ์
เดียวกนั คนท่ีนับถือศาสนาต่างกันก็อาจจะแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันได้ 7) ขนบธรรมเนียม
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ประเพณีความเช่ือต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลต่อการปฏิบติัตนของบุคคลทั้งส้ิน ซ่ึงแตกต่างกนั
ไปในแต่ละสังคมตามความเช่ือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถืออยู่  8) ส่ิงแวดลอ้ม คนท่ีอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกันออกไป พฤติกรรมก็ต่างกันด้วย เช่น คนในชนบทกับคนในเมือง  
9) ทศันคติ มีอิทธิพลต่อการแสดงออกของมนุษย ์เช่น นกัเรียนท่ีมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อครูผูส้อนก็อาจ
แสดงพฤติกรรมออกมาโดยไม่ตั้งใจเรียน หรือขาดเรียน เป็นตน้ และ 10) การเรียนรู้ ในทางจิตวิทยา
เช่ือว่าพฤติกรรมส่วนมากของมนุษยเ์กิดจากการเรียนรู้ ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
โดยตลอดตั้งแต่เด็กจนโต เช่น เด็กเรียนรู้ การปฏิบติัตนจากการท่ีไดดู้ตวัอย่างจากผูใ้หญ่ เป็นตน้ 
ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้การด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงานแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
จดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานีไม่แตกต่างกนั 

5.2.3 ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัขยะพลาสติกของบุคลากร 
จากการศึกษาปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากร พบวา่ 

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขยะพลาสติกอยู่ในระดับสูง (x̅ = 0.83, S.D. = 0.30)  
โดยค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบถูกมากท่ีสุด คือ การใชถุ้งผา้ การใชแ้กว้น ้ าส่วนตวั สามารถช่วยลด
ปริมาณขยะพลาสติกประเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้งได ้คิดเป็นร้อยละ 100.0 และค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบ
ผิดมากท่ีสุด คือ การคดัแยกขยะพลาสติกออกจากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ไม่สามารถน าขยะท่ีแยกแลว้  
ไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงจากขยะ หรือท่ีเรียกว่า RDF ได ้(ค าถามเชิงลบ) คิดเป็นร้อยละ 42.6 ซ่ึงแสดง
ใหว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจในการคดัแยกขยะพลาสติกออกจากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ แต่ยงัมี
ความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัการน าขยะท่ีคดัแยกแลว้ไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงจากขยะหรือท่ีเรียกว่า RDF  
โดยการน าขยะพลาสติกไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงขยะเป็นการจดัการท่ีดีวิธีหน่ึง เน่ืองจากขยะพลาสติก
เป็นขยะท่ีให้ค่าความร้อนสูง (Heating Value) เหมาะส าหรับน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงจากขยะ (RDF) 
ดงันั้น จึงมีการปรับปรุงและแปลงสภาพขยะพลาสติกให้เป็นเช้ือเพลิงในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์  
ซ่ึงในประเทศไทยไดมี้การน าเช้ือเพลิงจากขยะ (RDF) มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
รายใหญ่ เช่น บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย บริษทัปูนซีเมนตน์ครหลวง บริษทัปูนซีเมนตที์พีไอ เป็นตน้ 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับขยะพลาสติกของ
บุคลากรกบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของ
บุคลากรมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ามากกบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร
ในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (Pearson Correlation = 0.152, Sig = 0.006) ทั้งน้ีเน่ืองจาก



81 

กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับขยะพลาสติกอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้กลุ่มตวัอย่าง  
มีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกอยู่ในระดบัสูงดว้ย ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั
ความรู้ของ Bloom (1956 อา้งถึงใน วิภานี อุชุปัจ, 2561) กล่าวว่า ความรู้ คือ เร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
ระลึกถึงส่ิงเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ โดยเน้นเร่ืองของความทรงจ า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
เช่ือมโยงกบัการจดัระเบียบ และการรับรู้ประกอบไปดว้ย 6 ระดบั โดยเร่ิมตน้จากท่ีง่ายท่ีสุดจนถึง 
ท่ีซบัซอ้นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 1) ความรู้ เป็นความสามารถในการจ า และระลึกไดถึ้งความคิด วตัถุ และ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 2) ความเขา้ใจ เป็นความสามารถในการขยายความรู้ ความจ าให้กวา้งออกไป
อย่างมีเหตุผล การแปล การตีความอย่างใดอย่างหน่ึงได้ 3) การประยุกต ์เป็นความสามารถในการ
น าความรู้ ความเข้าใจ รวบยอดในเร่ืองใดท่ีมีอยู่  โดยเฉพาะน าความคิดมาผสมผสานกับ
ความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือขยายความส่ิงนั้น 4) การวิเคราะห์ เป็นการ
แยกแยะ แนวคิดหรือวสัดุออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากขึ้น 5) การสังเคราะห์ เป็น
ความสามารถในการผสมส่วนย่อยเขา้เป็นเร่ืองราวเดียวกนั โดยตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค์  และ 
6) การประเมินผล เป็นคุณค่าของความคิดหรือเน้ือหา ความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสิน
กระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดลงไป นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จอมจนัทร์ นทีวฒันา และวิชยั 
เทียนถาวร (2560) ศึกษาความรู้และทศันคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ความรู้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการลดขยะ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัวิสาข ์คงพิรุณ 
และคณะ (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะในหมู่บา้นโป่งปะ ต าบลแก่งโสภา 
อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา่ ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภษร วิเศษชาติ และคณะ (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนชุมชนท่ี  2 เทศบาลเมืองวงัน ้ าเย็น จังหวดั
สระแกว้ ผลการศึกษาพบว่า ความรู้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เท่ียงธรรม 
อินแก้ว (2563) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการก าจดัขยะมูลฝอยของประชาชน 
อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบวา่ ความรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการจดัการ
ขยะมูลฝอยของประชาชนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภคั จนัทรประทุม 
(2563) ศึกษาแนวทางการจดัการขยะพลาสติกยคุวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อน าไปสู่ความยัง่ยืน 
กรณีศึกษา: บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบล
มาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบว่า ความรู้มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางบวก
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กับการจัดการขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ตรีรัก กินวงษ ์(2563) ศึกษาพฤติกรรมการ
จดัการหน้ากากอนามยัของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการจดัการหนา้กากอนามยัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการหนา้กากอนามยัในเชิงบวก
ระดบันอ้ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

5.2.4 ปัจจัยด้านทัศนคติในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร 
จากการศึกษาปัจจัยด้านทศันคติในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร พบว่า   

กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในการจัดการขยะพลาสติกอยู่ในระดับสูง (x̅ = 4.00, S.D. = 0.93)  
เม่ือพิจารณาค าถามทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกเป็นรายขอ้ พบว่า มีคะแนนเฉล่ียและจดัอยู่
ในระดับสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านเห็นว่า หากท่านมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการจัดการขยะ
พลาสติกท่ีถูกตอ้งและชดัเจน ท่านจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งแน่นอน 
(x̅ = 4.52, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ ท่านเห็นว่า หากพนกังานในองคก์รไดรั้บการอบรมเร่ืองการ
คดัแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีแลว้ จะสามารถช่วยองค์กรลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นได้  
(x̅ = 4.30, S.D. = 0.750) และ ท่านเห็นว่า การแก้ปัญหาขยะพลาสติกควรจะเป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานราชการเป็นหลกั (ค าถามเชิงลบ) (x̅ = 3.99, S.D. = 1.15) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอย่าง
มีความรู้สึกนึกคิดในการให้ความส าคัญกับการคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี และมีความรู้  
ในเร่ืองการจดัการขยะพลาสติกท่ีถูกตอ้ง จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นได ้อีกทั้ง
การแกไ้ขปัญหาขยะพลาสติกไม่ใช่หนา้ท่ีของหน่วยงานราชการเท่านั้น แต่เป็นหนา้ท่ีของประชาชน
ทุกคนท่ีตอ้งช่วยกนัรับผิดชอบ 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ปัจจัยด้านทัศนคติในการจัดการขยะพลาสติกของ
บุคลากรกบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบล
คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร  
ในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (Pearson Correlation = 0.535, Sig = 0.000) ทั้งน้ีเน่ืองจาก
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในการจัดการขยะพลาสติกอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่าง 
มีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกอยู่ในระดบัสูงดว้ย ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั
ทศันคติของ Katz (1960 อา้งถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526) กล่าวว่า ทศันคติ มีส่วนประกอบ
สองส่วน คือ ความรู้สึกในการท่ีจะชอบหรือไม่ชอบ และความรู้หรือความเช่ือ ซ่ึงอธิบายถึงลกัษณะ 
ตลอดจนความสัมพนัธ์ของส่ิงหน่ึงท่ีมีต่อส่ิงอ่ืน ๆ และทศันคติสามารถแยกออกเป็น 3 องคป์ระกอบ 
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(ลดัดา กิติวิภาต, 2525) ได้แก่ 1) ด้านความคิด เป็นผลมาจากการรับรู้ของบุคคลต่อส่ิงของ หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ถา้เกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งดีอยา่งแทจ้ริงจะเกิดทศันคติไปในทางท่ีดี แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าเกิดการรับรู้ในทางท่ีไม่เข้าใจ ไม่รู้เร่ือง ยากไป ก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อส่ิงนั้น ๆ  
2) ดา้นความรู้สึก อารมณ์หรือความรู้สึกกบัความคิดจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบ
ทางดา้นน้ีจึงประกอบดว้ยการประเมินความรู้สึก ความชอบหรือการตอบสนองทางอารมณ์ท่ีมีต่อ
ส่ิงของหรือบุคคล โดยจะออกมาในลกัษณะความชอบหรือไม่ชอบหรือมีความรู้สึกในทางท่ีดี
หรือไม่ดี องค์ประกอบทางด้านความรู้สึกจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกทางบวก 
(ความพึงพอใจ) และความรู้สึกทางลบ (ความไม่พึงพอใจ) และ 3) ดา้นพฤติกรรม เป็นความพร้อม
ท่ีจะกระท าเป็นพฤติกรรมภายนอกของบุคคลท่ีแสดงออกโดยต่อส่ิงของหรือบุคคล องคป์ระกอบ
ทางด้านพฤติกรรมจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกับองค์ประกอบทางด้านความรู้สึกความคิดและ
ความรู้สึก นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จอมจนัทร์ นทีวฒันา และวิชยั เทียนถาวร (2560) 
ศึกษาความรู้และทศันคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา  
ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการลดขยะอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภคั จนัทรประทุม (2563) 
ศึกษาแนวทางการจัดการขยะพลาสติกยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อน าไปสู่ความยัง่ยืน 
กรณีศึกษา: บุคลากรด้านส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบล
มาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบวา่ ทศันคติมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางบวก
กับการจัดการขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ตรีรัก กินวงษ ์(2563) ศึกษาพฤติกรรมการ
จดัการหน้ากากอนามยัของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  ทศันคติการจดัการ
หนา้กากอนามยัของประชากรมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการหนา้กากอนามยัในทางบวก
ระดบันอ้ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แต่ในทางกลบักนัก็ไม่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ เท่ียงธรรม อินแกว้ (2563) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการก าจดัขยะ
มูลฝอยของประชาชน อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบวา่ ทศันคติไม่มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.2.5 ปัจจัยด้านความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร 
จากการศึกษาปัจจัยด้านความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความตระหนักในการจดัการขยะพลาสติกอยู่ในระดบัสูง (x̅ = 3.92, S.D. = 
0.92) เม่ือพิจารณาค าถามความตระหนักในการจดัการขยะพลาสติกเป็นรายขอ้ พบว่า มีคะแนน
เฉล่ียและจดัอยูใ่นระดบัสูง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ท่านคิดวา่ ตนเองควรจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลด
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ปริมาณขยะพลาสติกในหน่วยงานของท่าน (x̅ = 4.51, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ในชีวิตประจ าวนั 
ท่านมักจะใส่ใจและพยายามคัดแยกขยะพลาสติก ออกจากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ก่อนทิ้งอยู่เสมอ  
(x̅ = 4.15, S.D. = 0.76) และ ท่านตระหนักและสนใจท่ีจะศึกษาหาความรู้เพื่อลดปริมาณขยะ
พลาสติก และน าพลาสติกกลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากท่ีสุดอยู่เสมอ (x̅ = 4.11, S.D. = 0.85)  
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีความตระหนกัในการให้ความส าคญักบัการคดัแยกขยะพลาสติก
ออกจากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ก่อนทิ้งอยูเ่สมอ และยงัเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก
ท่ีเกิดขึ้นได ้อีกทั้งยงัมีความตระหนักและสนใจท่ีจะศึกษาหาความรู้เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก 
และน าพลาสติกกลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ใหม้ากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของ
บุคลากรกบัพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของ
บุคลากรมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกับพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร 
ในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี อย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (Pearson Correlation = 0.648, Sig = 0.000) ทั้งน้ีเน่ืองจาก
กลุ่มตวัอย่างมีความตระหนักในการจดัการขยะพลาสติกอยู่ในระดบัสูง จึงส่งผลให้กลุ่มตวัอย่าง 
มีพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกอยู่ในระดบัสูงดว้ย ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั
ความตระหนกัของ Brackher (1986 อา้งถึงใน เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล, 2554) กล่าววา่ ความตระหนกั
เกิดจากทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้าอนัไดแ้ก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และส่ิงต่าง ๆ ท่ีโนม้เอียงหรือ
พร้อมท่ีจะสนองตอบในทางบวก หรือทางลบ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ โดย
องคป์ระกอบส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกัมี 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความรู้ความเขา้ใจ (โดยความรู้
หรือความเขา้ใจจะเร่ิมตน้จากระดบังานและมีการพฒันาขึ้นตามล าดบั 2) อารมณ์ความรู้สึก เป็น
ความรู้สึกดา้นทศันคติ ค่านิยม ความตระหนักชอบ หรือไม่ชอบ ดี หรือไม่ดี เป็นองคป์ระกอบใน
การประเมินส่ิงเร้าต่าง ๆ และ 3) พฤติกรรม เป็นการแสดงออกทั้งวาจา กิริยา ท่าทาง ท่ีมีต่อส่ิงเร้า
หรือแนวโนม้ท่ีบุคคลจะกระท า ดงันั้น บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม การเรียนรู้ และประสบการณ์ 
จึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนัก โดยมีความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรม เป็น
องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภคั จนัทรประทุม 
(2563) ศึกษาแนวทางการจดัการขยะพลาสติกยคุวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อน าไปสู่ความยัง่ยืน 
กรณีศึกษา: บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบล
มาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบว่า  ความตระหนักมีความสัมพนัธ์กันใน 
ทิศทางบวกกบัการจดัการขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 



85 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แต่ในทางกลบักนัก็ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภษร วิเศษชาติ 
และคณะ (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยของประชาชนชุมชน  
ท่ี 2 เทศบาลเมืองวงัน ้ าเยน็ จงัหวดัสระแกว้ ผลการศึกษาพบว่า ความตระหนักไม่มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

5.3 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงาน
พ้ืนท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงาน
พื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี ผูว้ิจัยได้น าผลการศึกษา  
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis และการก าหนด 
กลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix รวมถึงการศึกษารูปแบบการจัดการขยะพลาสติกท่ีเหมาะสม 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาประมวลผลและน าไปสู่การเสนอแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
การจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี ใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดต้ามบริบทของแต่ละหน่วยงานในพื้นท่ีเทคโนธานี ดงัน้ี 

5.3.1 ด้านนโยบาย 
1. ก าหนดนโยบาย มาตรการเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกท่ีช่วยลดปริมาณขยะ

พลาสติกในพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีในภาพรวม ตั้งแต่
ตน้ทางจนถึงปลายทาง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พื้นท่ีเทคโนธานีเป็นพื้นท่ีในการจดัการขยะพลาสติก
อยา่งย ัง่ยนืและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2. จดัตั้งคณะท างานระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอ
คลองหลวง จังหวดัปทุมธานี เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมและสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรของทุกหน่วยงานมีการลดและคัดแยกขยะพลาสติกให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้ดว้ยหลกัการ 3R คือ Reduce (ลดการใช)้ เช่น ลดการใชพ้ลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 
Reuse (การใชซ้ ้า) เป็นการน าของท่ีไม่ตอ้งการท่ีอาจทิ้งไปกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น ถุงพลาสติก 
และ Recycle (การแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่) เช่น น าฝาขวดพลาสติก น าไปรีไซเคิล
เปล่ียนเป็นกระถางใส่ตน้ไม ้เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีจะเขา้สู่ระบบการเก็บขนและน าไปก าจดั
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีใหน้อ้ยท่ีสุด 
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5.3.2 ด้านการด าเนินงาน 
1. จดัท าโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ี

เทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตระหนักถึงปัญหาขยะในพื้นท่ี 
เทคโนธานี มีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้น ทั้งการจดัเก็บ การคดัแยก และ
การรีไซเคิล รวมถึงสามารถสร้างรายไดจ้ากขยะ 

2. จดัท าโครงการขยะก าพร้าส่งกลบับา้น เพื่อรณรงคใ์ห้บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ี
เทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี มีความตระหนกัและปฏิบติัในเร่ือง
การจดัการขยะให้ถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการฝังกลบ โดยน าขยะพลาสติกท่ีไม่
สามารถรีไซเคิลได ้หรือซาเลง้ไม่รับซ้ือ น ากลบัไปเป็นพลงังานเช้ือเพลิง 

3. จดัพื้นท่ีส่วนกลางในการจดัการขยะพลาสติก เช่น จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้การจดัการ
ขยะพลาสติก เพื่อเปิดโอกาสให้กบับุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี มีส่วนร่วมในการจดัการขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพื่อน าไปสู่การจดัการขยะพลาสติกท่ีย ัง่ยนื 

4. จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ รณรงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติ และ
ความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติก ใหบุ้คลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี สามารถคดัแยกขยะพลาสติกไดถู้กประเภทและน าขยะพลาสติก
ท่ีคดัแยกแลว้เขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลไดเ้พิ่มขึ้น นอกจากน้ียงัช่วยให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล
คลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี สามารถน าขยะพลาสติกไปก าจดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซ่ึงจะช่วยลดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

5. จดัการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก และสนบัสนุนให้มี
การศึกษา วิจยั พฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อน ามาใชใ้นการจดัการขยะพลาสติกในพื้นท่ีเทคโน
ธานี ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. งานวิจยัน้ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกเฉพาะปัจจยั

ดา้นการด าเนินการจดัการขยะพลาสติก ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติก ทศันคติในการ
จดัการขยะพลาสติก และความตระหนักในการจดัการขยะพลาสติก โดยงานวิ จยัคร้ังต่อไปควร
ศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก เช่น 
การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะพลาสติก แรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะพลาสติก เป็นตน้ 
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2. เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การจดัการขยะพลาสติก และเพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก  
ของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  
โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษายงัไม่ใช่ขอ้มูลเชิงลึก งานวิจยัคร้ังต่อไปอาจจะใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ 
เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) กับผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงาน รวมถึงผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียหลัก เพื่อจะได้แนวทางในการจัดการขยะพลาสติกในพื้นท่ีเทคโนธานี และทราบถึง
วิสัยทศัน์ หรือมุมมองในฐานะผูบ้ริหารซ่ึงมกัจะมองเห็นโอกาสในการบริหารจดัการการเช่ือมโยง
ปัญหากบัเป้าหมายขององคก์ร ท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่การจดัการขยะพลาสติกท่ีย ัง่ยืนและมีแนวทาง
ท่ีหลายหลายมากยิง่ขึ้น 

3. งานวิจยัน้ีมีขอ้จ ากดัดา้นกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากบุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีจ านวน
แตกต่างกนั จึงส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ขอ้มูลมีสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้นในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปควรใช้วิธีการเก็บตวัอย่างแบบโควตา้ เพื่อให้ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างแต่ละหน่วยในสั ดส่วน 
ท่ีเท่ากนั  

4. งานวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษารูปแบบและวิธีการจดัการขยะพลาสติกจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อให้ไดแ้นวทางในการจดัการขยะพลาสติกท่ีมีความเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นท่ีและยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
 



 

บรรณานุกรม 

กรมควบคุมมลพิษ. 2563. รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย ปี 2563. คน้วนัท่ี 28 มกราคม 
2565 จาก https://www.pcd.go.th/publication/14100/ 

ไทยโพสต.์ 2564. พลาสติกความจ าเป็นท่ีเลี่ยงไม่ได้ในสถานการณ์โควิด. คน้วนัท่ี 16 เมษายน 2565 
จาก https://www.thaipost.net/main/detail/106333 

ส านกังานราชบณัฑิตยสภา. 2554. ระบบค้นหาค าศัพท์ ค้นหาแบบทั่วไป. คน้วนัท่ี 27 มกราคม 2565 
จาก https://dictionary.orst.go.th/ 

กรมควบคุมมลพิษ. 2564. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง ความหมายของ “ขยะพลาสติก” และ 
“เศษพลาสติก” พ.ศ. 2564. คน้วนัท่ี 28 มกราคม 2565 จาก https://www.pcd.go.th/ 
garbage/ประกาศกรมควบคุมมลพิษ-เร่ือง-ความหมายของ-ขยะพลาสติก-และ-เศษ
พลาสติก/ 

ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ. ม.ป.ป. ประเภทและการใช้งาน. คน้วนัท่ี 28 มกราคม 2565 
จาก https://www.mtec.or.th/home-2/type-and-use_plastic/ 

กรมควบคุมมลพิษ. 2563. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 
2565). คน้วนัท่ี 28 มกราคม 2565 จาก https://www.pcd.go.th/publication/15038 

กรมควบคุมมลพิษ. ม.ป.ป. Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573. คน้วนัท่ี 28 
มกราคม 2565 จาก https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2021/10/pcdnew-2021-
10-19_08-59-31_527174.pdf 

SCG Logistics. 2563. 6 ประเทศตัวอย่าง กับวิธีการจัดการปัญหาพลาสติกล้นเมือง.  คน้วนัท่ี 22 
กุมภาพนัธ์ 2565 จาก https://www.scglogistics.co.th/th/6-ประเทศตวัอยา่ง-กบัวิธี/ 

โครงการวิจยัและสนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื. 2559. Goal 12: Responsible Consumption 
and Production. คน้วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 จาก https://www.sdgmove.com/2016/ 
10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/ 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. 2564. เกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office). คน้วนัท่ี 
1  พฤษภาคม 2565 จาก https://datacenter.deqp.go.th/media/882440/greenoffice 
manualandcriteria11-05-2021.pdf 

https://www.pcd.go.th/publication/14100/
https://www.thaipost.net/main/detail/106333
https://dictionary.orst.go.th/
https://www.pcd.go.th/garbage/ประกาศกรมควบคุมมลพิษ-เรื่อง-ความหมายของ-ขยะพลาสติก-และ-เศษพลาสติก/
https://www.pcd.go.th/garbage/ประกาศกรมควบคุมมลพิษ-เรื่อง-ความหมายของ-ขยะพลาสติก-และ-เศษพลาสติก/
https://www.pcd.go.th/garbage/ประกาศกรมควบคุมมลพิษ-เรื่อง-ความหมายของ-ขยะพลาสติก-และ-เศษพลาสติก/
https://www.mtec.or.th/home-2/type-and-use_plastic/
https://www.pcd.go.th/publication/15038
https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2021/10/pcdnew-2021-10-19_08-59-31_527174.pdf
https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2021/10/pcdnew-2021-10-19_08-59-31_527174.pdf
https://www.scglogistics.co.th/th/6-ประเทศตัวอย่าง-กับวิธี/
https://www.sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
https://www.sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
https://datacenter.deqp.go.th/media/882440/greenofficemanualandcriteria11-05-2021.pdf
https://datacenter.deqp.go.th/media/882440/greenofficemanualandcriteria11-05-2021.pdf


89 

สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย. 2563. ส านักงานสีเขียว. คน้วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 จาก http://www. 
tei.or.th/th/green_office.php# 

ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 (ชลบุรี). 2564. การด าเนินงาน Green office สสภ.13 (ชลบุรี) ปี 2564. 
ค้นวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 จาก http://www.mnre.go.th/reo13/th/information/list/ 
1768/page/4 

วิภาณี อุชุปัจ. 2561. ความรู้ พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชน และคุณภาพการบริการใน
การจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ายาว อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 

ประภาเพญ็ สุวรรณ. 2526. ทัศนคติ : การวัด การเปลีย่นแปลงและพฤติกรรมอนามัย. กรุงเทพมหานคร: 
โอเดียนสโตร์. 

ลดัดา กิติวิภาต. 2525. ทัศนคติทางสังคมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ฝ่ายต าราและอุปกรณ์การศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

เอกลกัษณ์ ธนเจริญพิศาล. 2554. ความตระหนักและการยอมรับการน าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
(ISO 14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ: ศึกษากรณีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์. 

ตรีรัก กินวงษ์. 2563. พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร.  
สารนิพนธ์คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

เทคโนธานี คลองห้า. ม.ป.ป. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับเทคโนธานี คลองห้า. คน้วนัท่ี 15 เมษายน 2565 
จาก https://www.technothani.com/index.php 

กรีนเน็ตเวิร์ค. 2563. วว. คว้า 3 รางวัลส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2563 ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) 
และระดับดีมาก (ระดับเงิน) 2 รางวัล . ค้นวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 จาก https:// 
www.greennetworkthailand.com/วว-ส านกังานสีเขียว/ 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. 2564. Green Office ส านักงานสีเขียว. คน้วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 
จาก https://eservice.deqp.go.th/ggreen/projects/office 

เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์. 2549. การรับรู้และปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ต่อการจัดการขยะพลาสติกของ
ประชาชนเขตต าบลน ้าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.  สารนิพนธ์คณะบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

http://www.tei.or.th/th/green_office.php
http://www.tei.or.th/th/green_office.php
http://www.mnre.go.th/reo13/th/information/list/1768/page/4
http://www.mnre.go.th/reo13/th/information/list/1768/page/4
https://www.technothani.com/index.php
https://www.greennetworkthailand.com/วว-สำนักงานสีเขียว/
https://www.greennetworkthailand.com/วว-สำนักงานสีเขียว/
https://eservice.deqp.go.th/ggreen/projects/office


90 

จอมจนัทร์ นทีวฒันา และคณะ. 2560. ความรู้และทศันคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชน
แม่กา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีท่ี 25 (มีนาคม 
– เมษายน 2560 ฉบบัท่ี 2): 316 – 330. 

วนัวิสาข์ คงพิรุณ และคณะ. 2560. ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะในหมู่บา้นโป่งปะ 
ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก. วารสารวิชาการสาธารณสุข. ปีท่ี 26 
(มีนาคม – เมษายน 2560 ฉบบัท่ี 2): 310 – 321. 

ศุภษร วิเศษชาติ และคณะ. 2560. ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของ
ประชาชนชุมชนท่ี 2 เทศบาลเมืองวงัน ้าเยน็ จงัหวดัสระแกว้. วารสารการพฒันาชุมชน
และคุณภาพชีวิต. ปีท่ี 5 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 ฉบบัท่ี 2): 422 – 433. 

เท่ียงธรรม อินแกว้. 2563. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการก าจดัขยะมูลฝอยของประชาชน 
อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัทักษิณ. ปีท่ี 2 
(พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 ฉบบัท่ี 2): 23 – 34.  

สุจินดา ไผ่สมบูรณ์ และคณะ. 2563. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของ
ผู้ใช้บริการ Food delivery. การประชมุทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 
58 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ. 357 – 365. 

จอมตวญัจ์ อาคมานนท์ และคณะ. 2563. ความรู้และการรับรู้ท่ีมีต่อพฤติกรรมในการจดัการขยะ
พลาสติกของคนกรุงเทพมหานคร. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีท่ี 25 (กนัยายน – ธนัวาคม 
2563 ฉบบัท่ี 3): 170 – 185. 

สุภคั จนัทรประทุม. 2563. แนวทางการจัดการขยะพลาสติกยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพ่ือ
น าไปสู่ความย่ังยืน กรณีศึกษา: บุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการพื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง. สารนิพนธ์คณะ
บริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ธาริดา เสนาวงษ์ และคณะ. 2564. การรับรู้นโยบายการจดัการขยะพลาสติกและพฤติกรรมการ
จดัการขยะพลาสติกของผูค้า้ในตลาดเจริญศรี อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี. 
วารสารศูนย์อนามัยท่ี 9. ปีท่ี 15 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 ฉบบัท่ี 37): 210 – 223. 

วิสาขา ภู่จินดา. 2560. ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน (Research Methodology 
and Statistics in Environment and Energy). กรุงเทพมหานคร: บางกอกบลอ็ก. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี  
ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติก
ของบุคลากรในหน่วยงานพื้นท่ีเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของงานวิจยัของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยขอ้มูลของท่านจากการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 
จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัและน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาวิจยัเท่านั้น 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีมีทั้งหมด 7 ส่วน รวมทั้งหมด 24 ขอ้ ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 การด าเนินการจดัการขยะพลาสติกของหน่วยงาน 
 ส่วนท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากร 
 ส่วนท่ี 4 ทศันคติในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร 
 ส่วนท่ี 5 ความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร 
 ส่วนท่ี 6 พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร 
 ส่วนท่ี 7 ขอ้เสนอแนะการจดัการขยะพลาสติก 
 

 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถาม และขอขอบพระคุณท่าน
เป็นอยา่งยิง่ท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
             ฐิติมา สุจินพรัหม 
          นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
            คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
            สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 



93 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมากท่ีสุด 
1. หน่วยงาน 
  ส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจยัและนวตักรรม 
  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
  สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ 
  องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
  สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 
  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
  ศูนยวิ์จยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 
ส่วนท่ี 2 การด าเนินการจัดการขยะพลาสติกของหน่วยงาน  
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมากท่ีสุด 
1. หน่วยงานของท่านมีนโยบายเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก เช่น ส านกังานสีเขียว (Green Office)  
    หรือไม่ 
 *หมายเหตุ : ส านักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง ส านักงานท่ีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในส านักงาน
มีการบริหารจัดการท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด มีวิธีการจัดการขยะท่ีเหมาะสม ได้แก่ 
การลดปริมาณของเสียจากแหล่งก าเนิด การน าของเสียกลับมาใช้ (Reduce) การใช้ซ ้า (Reuse) การน า
ของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การคัดแยกขยะ เป็นต้น 
  มี (ท าต่อขอ้ 2) 
  ไม่มี (ขา้มไปส่วนท่ี 2) 
2. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการจดัการขยะพลาสติกแบบใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  รณรงคใ์หใ้ชถุ้งผา้แทนการใชถุ้งพลาสติก ใชแ้กว้น ้าส่วนตวัแทนการใชแ้กว้พลาสติก 
  ประชาสัมพนัธ์หรือรณรงคเ์ก่ียวกบัการคดัแยกขยะพลาสติก 
  ติดป้ายสัญลกัษณ์ประเภทขยะท่ีบริเวณจุดทิ้งขยะ 
  อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
  อ่ืน ๆ ระบุ ..................................................................................................... 
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ส่วนท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัขยะพลาสติกของบุคลากร  
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้งมากท่ีสุด  
ค าอธิบาย :  ใช่ หมายถึง ขอ้ความนั้นถูกตอ้ง 
 ไม่ใช่ หมายถึง ขอ้ความนั้นไม่ถูกตอ้ง 
ข้อที่ ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัขยะพลาสติก ใช่ ไม่ใช่ 
1 การใชถุ้งผา้ การใชแ้กว้น ้าส่วนตวั สามารถช่วยลดปริมาณ

ขยะพลาสติกประเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 
  

2 ขยะพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก แกว้พลาสติก ขวดพลาสติก 
สามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติในเวลารวดเร็ว 

  

3 ขยะพลาสติก เช่น แกว้พลาสติก ขวดพลาสติก สามารถทิ้งลง
ในถงัขยะ “สีเหลือง” ได ้เน่ืองจากเป็นขยะท่ีสามารถน าไป 
รีไซเคิลได ้

  

4 วสัดุบรรจุภณัฑพ์ลาสติกท่ีใชแ้ลว้ เช่น กล่องพลาสติก 
บรรจุอาหาร แกว้พลาสติก ขวดพลาสติก สามารถน ากลบั 
มาท าความสะอาด เพื่อใชซ้ ้าไดห้ลายคร้ัง 

  

5 การคดัแยกขยะพลาสติกออกจากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ  
ไม่สามารถน าขยะท่ีแยกแลว้ไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงจากขยะ 
หรือท่ีเรียกวา่ RDF ได ้

  

 
ส่วนท่ี 4 ทัศนคตใินการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร  
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ค าอธิบาย : เห็นดว้ยมากท่ีสุด = 5 
 เห็นดว้ยมาก = 4 
 เห็นดว้ยปานกลาง = 3 
 เห็นดว้ยนอ้ย = 2 
 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด = 1 
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ข้อที่ 
ทัศนคติในการจัดการขยะ

พลาสติก 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มาก
ท่ีสุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อย
ท่ีสุด 

1 ท่านรู้สึกวา่ การลด/ป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดขยะพลาสติกโดยการ
ไม่รับถุงพลาสติก แต่ใช ้
ถุงผา้แทน เป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก 
เพราะสวนทางกบัความเคยชิน 

     

2 ท่านเห็นวา่ หากท่านมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองการจดัการขยะ
พลาสติกท่ีถูกตอ้งและชดัเจน 
ท่านจะสามารถช่วยลดปริมาณ
ขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นได ้
อยา่งแน่นอน 

     

3 ท่านเห็นวา่ การแกปั้ญหาขยะ
พลาสติกควรจะเป็นหนา้ท่ีของ
หน่วยงานราชการเป็นหลกั 

     

4 ท่านเห็นวา่ หากพนกังานใน
องคก์รไดรั้บการอบรมเร่ือง 
การคดัแยกขยะพลาสติกอยา่ง
ถูกวิธีแลว้ จะสามารถช่วย
องคก์รลดปริมาณขยะพลาสติก
ท่ีเกิดขึ้นได ้

     

5 ท่านรู้สึกวา่ การคดัแยกขยะ
พลาสติกออกจากขยะมูลฝอย
อ่ืน ๆ เป็นเร่ืองท่ียุง่ยากและ
เสียเวลา แมจ้ะมีประโยชนบ์า้ง 
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ส่วนท่ี 5 ความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร  
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของมากท่ีสุด 
ค าอธิบาย : เห็นดว้ยมากท่ีสุด = 5 
 เห็นดว้ยมาก = 4 
 เห็นดว้ยปานกลาง = 3 
 เห็นดว้ยนอ้ย = 2 
 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด = 1 

ข้อที่ 
ความตระหนักในการจัดการ 

ขยะพลาสติก 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มาก
ท่ีสุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อย
ท่ีสุด 

1 ในชีวิตประจ าวนั ท่านมกัจะ 
ใส่ใจและพยายามคดัแยกขยะ
พลาสติก ออกจากขยะมูลฝอย
อ่ืน ๆ ก่อนทิ้งอยูเ่สมอ 

     

2 ปัญหาขยะพลาสติกใน
หน่วยงานของท่านเอง ยงัไม่ใช่
ปัญหาส าคญัท่ีจะส่งผลเสียต่อ
พื้นท่ีเทคโนธานีโดยรวม 

     

3 ท่านคิดวา่ ตนเองควรจะเป็น
ส่วนหน่ึงในการช่วยลดปริมาณ
ขยะพลาสติกในหน่วยงาน 
ของท่าน 

     

4 โดยส่วนตวัท่านเห็นวา่ วนัน้ี
องคก์รของท่านไม่มีความ
จ าเป็น ตอ้งลงทุนจดัการแยก
ขยะพลาสติก ใหเ้ป็นกิจลกัษณะ
และสม ่าเสมอ 

     

5 ท่านตระหนกัและสนใจท่ีจะ
ศึกษาหาความรู้เพื่อลดปริมาณ
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ข้อที่ 
ความตระหนักในการจัดการ 

ขยะพลาสติก 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มาก
ท่ีสุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อย
ท่ีสุด 

ขยะพลาสติก และน าพลาสติก
กลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ 
ใหม้ากท่ีสุดอยูเ่สมอ 

 
ส่วนท่ี 6 พฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร  
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของท่านมากท่ีสุด 
ค าอธิบาย : ปฏิบติัทุกคร้ัง = 5 
 ปฏิบติัเกือบทุกคร้ัง = 4 
 ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง = 3 
 ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง = 2 
 ไม่เคยปฏิบติัเลย = 1 

ข้อที่ 
พฤติกรรมการจัดการขยะ

พลาสติก 

ความถี่ในการปฏิบัติ 

ทุกคร้ัง 
เกือบทุก
คร้ัง 

บางคร้ัง 
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย 

1 ท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติก 
เม่ือซ้ือของ 1 – 2 ช้ิน เพื่อลด
ปริมาณขยะพลาสติก 

     

2 ท่านเลือกใชถุ้งพลาสติกใบเลก็
หลายใบมากกวา่การใชถุ้ง 
พลาสติกขนาดใหญ่ 
เพียงใบเดียว 

     

3 ท่านพกถุงผา้เพื่อไปซ้ือของ
แทนการใชถุ้งพลาสติก และ 
ใชแ้กว้น ้าส่วนตวัแทนแกว้
พลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 
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ข้อที่ 
พฤติกรรมการจัดการขยะ

พลาสติก 

ความถี่ในการปฏิบัติ 

ทุกคร้ัง 
เกือบทุก
คร้ัง 

บางคร้ัง 
นาน ๆ 
คร้ัง 

ไม่เคย 

4 ท่านยงัคงทิ้งกล่องพลาสติก
บรรจุอาหาร แกว้พลาสติก  
ขวดพลาสติก ลงในถงัขยะ  
โดยไม่มีการแยกประเภท 

     

5 ท่านน าขยะพลาสติกท่ีสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น  
ขวดพลาสติก แกว้พลาสติก  
ไปขายหรือน ามาใชใ้หม่  

     

 
ส่วนท่ี 7 ข้อเสนอแนะการจัดการขยะพลาสติก 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณส าหรับความร่วมมือของท่าน 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
 

การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 

 การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ใชวิ้ธี IOC (Item – Objective Congruence Index) โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินความตรงตามเน้ือหาของแต่ละขอ้ค าถามว่ามีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์ของการวิจยั กรอบแนวคิด หรือสามารถวดัไดต้ามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
โดยท าเป็นตารางให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องในแต่ละข้อค าถาม คือ ถ้าข้อค าถาม  
มีความสอดคลอ้งให้ 1 คะแนน ไม่แน่ใจให้ 0 คะแนน และไม่สอดคลอ้งให้ -1 คะแนน จากนั้นน า
ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาให้คะแนนตามเกณฑ ์แลว้กรอกลงในแบบวิเคราะห์ เพื่อหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงคข์องการศึกษา หรือ IOC (Item – Objective 
Congruence Index) 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R/n 

สรุปผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมากท่ีสุด 
1 หน่วยงาน 
 ส านกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจยัและนวตักรรม 

 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย 

 สถาบนัเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ 

3   1   
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R/n 

สรุปผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
 องคก์ารพิพิธภณัฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 สถาบนัมาตรวิทยา

แห่งชาติ 
 กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน 

 ศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนท่ี 2 การด าเนินการจัดการขยะพลาสติกของหน่วยงาน 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุด 
1 หน่วยงานของท่านมีนโยบาย

เก่ียวกบัการจดัการขยะ
พลาสติก เช่น ส านกังานสีเขียว 
(Green Office) หรือไม่ 
*หมายเหตุ : ส านักงานสีเขียว (Green 
Office) หมายถึง ส านักงานที่กิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในส านักงานมีการบริหาร
จัดการที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
น้อยท่ีสุด มีวิธีการจัดการขยะที่
เหมาะสม ได้แก่ การลดปริมาณ 
ของเสียจากแหล่งก าเนิด การน า 
ของเสียกลับมาใช้ (Reduce) การใช้ซ ้า 
(Reuse) การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) การคัดแยกขยะ เป็นต้น 

 มี (ท าต่อขอ้ 2) 
 ไม่มี (ขา้มไปส่วนท่ี 2) 

3   1   
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R/n 

สรุปผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
2 หน่วยงานของท่านมีการ

ด าเนินการจดัการขยะพลาสติก
แบบใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่  
1 ขอ้) 
 รณรงคใ์หใ้ชถุ้งผา้แทนการ

ใชถุ้งพลาสติก ใชแ้กว้น ้า
ส่วนตวัแทนการใชแ้กว้
พลาสติก 

 ประชาสัมพนัธ์หรือ
รณรงคเ์ก่ียวกบัการคดัแยก
ขยะพลาสติก 

 ติดป้ายสัญลกัษณ์ประเภท
ขยะท่ีบริเวณจุดทิ้งขยะ 

 อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การจดัการขยะพลาสติก
และการน าไปใชป้ระโยชน์ 

 อ่ืน ๆ ระบุ ......................... 

3   1   

ส่วนท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัขยะพลาสติกของบุคลากร 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุด  
ค าอธิบาย : ใช่ หมายถึง ขอ้ความนั้นถูกตอ้ง 

 ไม่ใช่ หมายถึง ขอ้ความนั้นไม่ถูกตอ้ง 
1 การใชถุ้งผา้ การใชแ้กว้น ้า

ส่วนตวั สามารถช่วยลด
ปริมาณขยะพลาสติก 
ประเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้งได ้

3   1   
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R/n 

สรุปผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
2 ขยะพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก 

แกว้พลาสติก ขวดพลาสติก 
สามารถยอ่ยสลายได ้
ตามธรรมชาติในเวลารวดเร็ว 

3   1   

3 ขยะพลาสติก เช่น แกว้
พลาสติก ขวดพลาสติก 
สามารถทิ้งลงในถงัขยะ  
“สีเหลือง” ได ้เน่ืองจากเป็น
ขยะท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลได ้

3   1   

4 วสัดุบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
ท่ีใชแ้ลว้ เช่น กล่องพลาสติก
บรรจุอาหาร แกว้พลาสติก 
ขวดพลาสติก สามารถน า
กลบัมาท าความสะอาด  
เพื่อใชซ้ ้าไดห้ลายคร้ัง 

3   1   

5 การคดัแยกขยะพลาสติกออก
จากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ  
ไม่สามารถน าขยะท่ีแยกแลว้ 
ไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงจากขยะ 
หรือท่ีเรียกวา่ RDF ได ้

3   1   

ส่วนท่ี 4 ทัศนคติในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุด  
ค าอธิบาย : เห็นดว้ยมากท่ีสุด = 5 

 เห็นดว้ยมาก = 4 
 เห็นดว้ยปานกลาง = 3 
 เห็นดว้ยนอ้ย = 2 
 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด = 1 
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R/n 

สรุปผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
1 ท่านรู้สึกวา่การลด/ป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดขยะพลาสติก  
โดยการไม่รับถุงพลาสติก  
แต่ใชถุ้งผา้แทน เป็นส่ิงท่ี 
ท าไดย้าก เพราะสวนทาง 
กบัความเคยชิน 

3   1   

2 ท่านเห็นวา่ หากท่านมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองการจดัการ 
ขยะพลาสติกท่ีถกูตอ้งและ
ชดัเจน ท่านจะสามารถ 
ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก 
ท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งแน่นอน 

2 1  0.67   

3 ท่านเห็นวา่ การแกปั้ญหา 
ขยะพลาสติกควรจะเป็น 
หนา้ท่ีของหน่วยงานราชการ
เป็นหลกั 

3   1   

4 ท่านเห็นวา่ หากพนกังาน 
ในองคก์รไดรั้บการอบรม 
เร่ืองการคดัแยกขยะพลาสติก 
อยา่งถูกวิธีแลว้ จะสามารถ 
ช่วยองคก์รลดปริมาณขยะ
พลาสติกท่ีเกิดขึ้นได ้

2 1  0.67   

5 ท่านรู้สึกวา่ การคดัแยกขยะ
พลาสติกออกจากขยะมูลฝอย
อ่ืน ๆ เป็นเร่ืองท่ียุง่ยากและ
เสียเวลา แมจ้ะมีประโยชน์บา้ง 
 

3   1   
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R/n 

สรุปผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
ส่วนท่ี 5 ความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร  
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุด 
ค าอธิบาย : เห็นดว้ยมากท่ีสุด = 5 

 เห็นดว้ยมาก = 4 
 เห็นดว้ยปานกลาง = 3 
 เห็นดว้ยนอ้ย = 2 
 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด = 1 

1 ในชีวิตประจ าวนัท่านมกัจะ 
ใส่ใจและพยายามคดัแยก 
ขยะพลาสติก ออกจาก 
ขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ก่อนทิ้ง 
อยูเ่สมอ 

3   1   

2 ปัญหาขยะพลาสติก 
ในหน่วยงานของท่านเอง  
ยงัไม่ใช่ปัญหาส าคญั 
ท่ีจะส่งผลเสียต่อพื้นท่ี 
เทคโนธานีโดยรวม 

2 1  0.67   

3 ท่านคิดวา่ ตนเองควรจะ 
เป็นส่วนหน่ึงในการช่วย 
ลดปริมาณขยะพลาสติก 
ในหน่วยงานของท่าน 

3   1   

4 โดยส่วนตวัท่านเห็นวา่  
วนัน้ีองคก์รของท่านไม่มี 
ความจ าเป็นตอ้งลงทุน 
จดัการแยกขยะพลาสติก 
ใหเ้ป็นกิจลกัษณะและ
สม ่าเสมอ 

2 1  0.67   
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R/n 

สรุปผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
5 ท่านตระหนกัและสนใจ  

ท่ีจะศึกษาหาความรู้เพื่อลด
ปริมาณขยะพลาสติก และน า
พลาสติกกลบัไปใชป้ระโยชน์
ใหม่ใหม้ากท่ีสุดอยูเ่สมอ 

3   1   

ส่วนท่ี 6 พฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร  
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงมากท่ีสุด 
ค าอธิบาย : เห็นดว้ยมากท่ีสุด = 5 

 เห็นดว้ยมาก = 4 
 เห็นดว้ยปานกลาง = 3 
 เห็นดว้ยนอ้ย = 2 
 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด = 1 

1 ท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติก 
เม่ือซ้ือของ 1 – 2 ช้ิน เพื่อลด
ปริมาณขยะพลาสติก 

3   1   

2 ท่านเลือกใชถุ้งพลาสติกใบเลก็
หลายใบมากกวา่การใช้
ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ 
เพียงใบเดียว 

3   1   

3 ท่านพกถุงผา้เพื่อไปซ้ือของ
แทนการใชถุ้งพลาสติก และ 
ใชแ้กว้น ้าส่วนตวัแทนแกว้
พลาสติกแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 

3   1   

4 ท่านยงัคงทิ้งกล่องพลาสติก
บรรจุอาหาร แกว้พลาสติก 
ขวดพลาสติก ลงในถงัขยะ 
โดยไม่มีการแยกประเภท 

3   1   
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC = ∑R/n 

สรุปผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
5 ท่านน าขยะพลาสติกท่ีสามารถ

น าไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น 
ขวดพลาสติก แกว้พลาสติก  
ไปขายหรือน ามาใชใ้หม่ 

2 1  0.67   

ส่วนท่ี 7 ข้อเสนอแนะการจัดการขยะพลาสติก 
1 ขอ้เสนอแนะการจดัการขยะ

พลาสติก 
(โปรดระบุ) .......................... 

3   1   

 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค 
 

การตรวจสอบความเที่ยง 

 การตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม ใชว้ิธีของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) 
ส าหรับแบบสอบถามท่ีมีการให้คะแนนแบบ 0 , 1 และใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ส าหรับ
แบบสอบถามท่ีมีใหค้ะแนนแบบ 5, 4, 3, 2, 1 
ส่วนท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัขยะพลาสติกของบุคลากร 
 หาความเท่ียง (Reliability) ตามวิธีของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) ซ่ึงมีการให้
คะแนนแบบ 0, 1 

                       ข้อ 
     คน 

ข้อค าถาม 
รวม 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 
2 1 1 1 1 0 4 
3 1 1 1 1 1 5 
4 1 1 1 1 1 5 
5 1 1 1 0 0 3 
6 1 1 1 1 1 5 
7 1 1 1 0 0 3 
8 1 1 1 1 1 5 
9 1 1 1 1 1 5 
10 1 1 1 1 1 5 
11 1 0 1 1 0 3 
12 1 1 1 1 1 5 
13 1 1 0 0 1 3 
14 1 1 1 0 0 3 
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                       ข้อ 
     คน 

ข้อค าถาม 
รวม 

1 2 3 4 5 

15 1 1 0 0 1 3 
16 1 1 1 1 1 5 
17 1 1 1 1 0 4 
18 1 1 1 1 1 5 
19 1 1 1 1 0 4 
20 1 1 1 0 1 4 
21 1 1 1 1 1 5 
22 1 1 1 0 1 4 
23 1 1 1 0 0 3 
24 1 1 1 1 1 5 
25 1 1 1 1 0 4 
26 1 1 1 1 1 5 
27 1 1 1 1 1 5 
28 1 1 1 0 0 3 
29 1 1 1 1 1 5 
30 1 1 1 1 1 5 
31 1 1 1 1 1 5 
32 1 1 1 0 1 4 
33 1 1 1 1 0 4 

34 1 1 0 0 1 3 
35 1 1 1 1 1 5 
36 1 1 1 1 1 5 
37 1 1 1 0 0 3 
38 1 1 1 0 1 4 
39 1 1 1 1 0 4 
40 1 1 1 1 1 5 
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                       ข้อ 
     คน 

ข้อค าถาม 
รวม 

1 2 3 4 5 

สัดส่วนตอบใช่ (p) 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 
∑pq = 0.53 สัดส่วนตอบไม่ใช่ (q) 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 

pq 0.00 0.02 0.07 0.22 0.22 
หมายเหต ุ k = 5  s2 = 0.71 
 

 จากสูตร   rtt = (
k

k−1
) [1 − 

∑ pq

s2
] 

 

  เม่ือ rtt คือ ความเท่ียงของแบบทดสอบ 
   k คือ จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
   s2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
   p แทน สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละขอ้ 
   q แทน สัดส่วนของคนท าผิดแต่ละขอ้ (q = 1 – p) 
 

  จะได ้  rtt = (
k

k−1
) [1 − 

∑ pq

s2
] 

 

    r = (
5

5−1
) [1 −  

0.53

0.71
] 

 

    r = (1.25)(0.24) 
 

    r = 0.31 

 
สรุปผล 
 จากการวิเคราะห์หาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัขยะพลาสติกของบุคลากร ดว้ยวิธีของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) มีค่าความเท่ียง 
เท่ากบั 0.31 แสดงวา่ เคร่ืองมือมีค่าความน่าเช่ือถือต ่า 
 ซ่ึงมีเกณฑก์ารวดัค่าความเท่ียง ดงัน้ี 
  r = 0.00 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่ามาก 
  r = 0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่า 
  r = 0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเท่ียงปานกลาง 
  r = 0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูง 
  r = 0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูงมาก 
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ส่วนท่ี 4 ทัศนคติในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร 
 หาความเท่ียง (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงมีการใหค้ะแนนแบบ 5, 4, 3, 2, 1 
              ข้อ 
     คน 

ข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 

1 3 4 4 4 3 
2 2 4 2 4 2 
3 5 5 5 5 1 

4 4 5 3 4 3 
5 2 4 3 4 3 
6 3 5 5 4 4 
7 5 5 4 5 4 
8 4 4 4 5 4 
9 3 5 3 5 4 
10 3 5 5 4 3 
11 1 5 1 5 4 
12 5 5 5 5 5 
13 3 5 3 5 4 
14 5 5 5 5 5 
15 2 5 5 5 4 
16 2 5 5 3 5 
17 4 5 4 4 3 
18 5 5 5 4 5 
19 4 5 4 5 4 
20 2 3 2 4 1 
21 4 4 5 4 4 
22 2 5 2 5 2 
23 5 5 5 5 5 
24 3 4 3 3 3 
25 3 4 3 4 3 
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              ข้อ 
     คน 

ข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 

26 1 4 4 4 3 
27 4 5 4 4 4 
28 3 5 2 5 5 
29 4 5 2 5 5 

30 3 4 4 4 3 
31 5 2 5 4 4 
32 3 4 3 3 3 
33 4 5 2 4 4 
34 4 5 5 4 4 
35 4 5 3 5 5 
36 4 5 4 5 5 
37 4 4 5 3 4 
38 4 4 5 4 4 
39 4 5 4 4 4 
40 4 5 4 4 5 

 
ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 40 100.0 
Excludeda 0 0.0 
Total 40 100.0 

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

 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0.61 5 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

ท่านรู้สึกวา่ การลด/ป้องกนัไม่ใหเ้กิดขยะพลาสติก
โดยการไม่รับถุงพลาสติก แต่ใชถุ้งผา้แทน เป็นส่ิง 
ท่ีท าไดย้าก เพราะสวนทางกบัความเคยชิน* 

3.48 1.11 40 

ท่านเห็นวา่ หากท่านมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการ
จดัการขยะพลาสติกท่ีถูกตอ้งและชดัเจน ท่านจะ
สามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นได ้
อยา่งแน่นอน 

4.58 0.68 40 

ท่านเห็นวา่ การแกปั้ญหาขยะพลาสติกควรจะเป็น
หนา้ท่ีของหน่วยงานราชการเป็นหลกั* 

3.78 1.17 40 

ท่านเห็นวา่ หากพนกังานในองคก์รไดรั้บการอบรม
เร่ืองการคดัแยกขยะพลาสติกอยา่งถูกวิธีแลว้  
จะสามารถช่วยองคก์รลดปริมาณขยะพลาสติก 
ท่ีเกิดขึ้นได ้

4.30 0.65 40 

ท่านรู้สึกวา่ การคดัแยกขยะพลาสติกออกจาก 
ขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ เป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและเสียเวลา  
แมจ้ะมีประโยชน์บา้ง* 

3.75 1.06 40 

 
สรุปผล 
 จากการวิเคราะห์หาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามส่วนท่ี 4 ทศันคติในการ
จดัการขยะพลาสติกของบุคลากร ดว้ยวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเท่ียง เท่ากบั 0.61 
แสดงวา่ เคร่ืองมือมีค่าความน่าเช่ือถือสูง 
 ซ่ึงมีเกณฑก์ารวดัค่าความเท่ียง ดงัน้ี 
  r = 0.00 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่ามาก 
  r = 0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่า 
  r = 0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเท่ียงปานกลาง 
  r = 0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูง 
  r = 0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูงมาก 
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ส่วนท่ี 5 ความตระหนักในการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร 
 หาความเท่ียง (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงมีการใหค้ะแนนแบบ 5, 4, 3, 2, 1 
              ข้อ 
     คน 

ข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 

1 4 3 5 2 4 
2 4 2 4 2 4 
3 5 2 5 5 4 

4 5 1 5 4 5 
5 4 2 4 4 3 
6 4 2 4 5 4 
7 4 4 5 4 4 
8 5 2 5 5 5 
9 5 4 5 4 5 
10 3 3 4 5 4 
11 4 2 5 1 5 
12 5 2 5 1 5 
13 4 3 4 4 3 
14 5 2 5 5 5 
15 4 3 4 5 4 
16 5 2 5 4 3 
17 3 2 4 3 3 
18 5 4 5 5 5 
19 5 2 5 5 5 
20 5 2 4 2 5 
21 4 4 4 4 4 
22 5 1 5 2 5 
23 5 4 5 4 5 
24 4 1 5 3 4 
25 3 3 4 3 3 
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              ข้อ 
     คน 

ข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 

26 4 4 5 4 4 
27 3 2 5 3 4 
28 5 4 5 5 5 
29 5 4 5 4 5 

30 4 3 4 4 4 
31 4 3 4 4 2 
32 4 3 4 3 4 
33 4 3 4 4 4 
34 3 2 4 4 1 
35 5 3 5 5 5 
36 5 3 5 1 5 
37 4 4 4 4 3 
38 4 3 4 4 4 
39 4 4 5 5 4 
40 4 4 5 5 4 

 
ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 0.0 
Total 40 100.0 

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

 

 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0.48 5 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

ในชีวิตประจ าวนั ท่านมกัจะใส่ใจและพยายาม 
คดัแยกขยะพลาสติก ออกจากขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ  
ก่อนทิ้งอยูเ่สมอ 

4.28 0.68 40 

ปัญหาขยะพลาสติกในหน่วยงานของท่านเอง  
ยงัไม่ใช่ปัญหาส าคญัท่ีจะส่งผลเสียต่อพื้นท่ี 
เทคโนธานีโดยรวม* 

2.78 0.95 40 

ท่านคิดวา่ ตนเองควรจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วย 
ลดปริมาณขยะพลาสติกในหน่วยงานของท่าน 

4.58 0.50 40 

โดยส่วนตวัท่านเห็นวา่ วนัน้ีองคก์รของท่าน 
ไม่มีความจ าเป็นตอ้งลงทุนจดัการแยกขยะพลาสติก 
ใหเ้ป็นกิจจะลกัษณะและสม ่าเสมอ* 

3.75 1.21 40 

ท่านตระหนกัและสนใจท่ีจะศึกษาหาความรู้ 
เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก และน าพลาสติก 
กลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ใหม้ากท่ีสุดอยูเ่สมอ 

4.10 0.93 40 

 
สรุปผล 
 จากการวิเคราะห์หาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามส่วนท่ี 5 ความตระหนกัใน
การจดัการขยะพลาสติกของบุคลากร ดว้ยวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเท่ียง เท่ากบั 0.48 
แสดงวา่ เคร่ืองมือมีค่าความน่าเช่ือถือปานกลาง 
 ซ่ึงมีเกณฑก์ารวดัค่าความเท่ียง ดงัน้ี 
  r = 0.00 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่ามาก 
  r = 0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่า 
  r = 0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเท่ียงปานกลาง 
  r = 0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูง 
  r = 0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูงมาก 
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ส่วนท่ี 6 พฤติกรรมการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากร 
 หาความเท่ียง (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงมีการใหค้ะแนนแบบ 5, 4, 3, 2, 1 
               ข้อ 
     คน 

ข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 

1 4 3 4 3 4 
2 4 2 4 1 4 
3 5 5 4 4 5 

4 4 5 5 5 2 
5 3 3 3 4 2 
6 5 4 4 4 4 
7 4 3 4 4 3 
8 4 5 5 5 5 
9 4 3 5 4 5 
10 4 3 4 4 5 
11 3 5 4 3 3 
12 4 5 1 5 4 
13 5 5 4 4 3 
14 4 4 4 5 5 
15 4 4 4 4 3 
16 5 5 5 5 5 
17 4 4 4 2 3 
18 5 4 4 5 5 
19 5 4 4 5 4 
20 3 5 3 5 1 
21 4 4 4 4 4 
22 5 5 5 5 5 
23 4 4 2 5 4 
24 4 5 4 3 4 
25 3 4 3 3 4 
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               ข้อ 
     คน 

ข้อค าถาม 

1 2 3 4 5 

26 5 4 4 3 5 
27 4 3 4 3 4 
28 5 5 5 5 5 
29 5 5 5 5 5 

30 4 3 3 4 4 
31 5 3 3 5 4 
32 5 4 4 4 4 
33 4 3 5 4 4 
34 3 3 3 4 3 
35 5 5 5 5 5 
36 5 4 5 5 5 
37 4 4 4 4 3 
38 4 3 5 4 4 
39 5 4 5 5 4 
40 4 3 5 4 4 

 
ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 0.0 
Total 40 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0.65 5 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

ท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เม่ือซ้ือของ 1 – 2 ช้ิน 
เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก 

4.25 0.67 40 

ท่านเลือกใชถุ้งพลาสติกใบเลก็หลายใบมากกวา่ 
การใชถุ้งพลาสติกขนาดใหญ่เพียงใบเดียว* 

3.98 0.86 40 

ท่านพกถุงผา้เพื่อไปซ้ือของแทนการใชถุ้งพลาสติก 
และใชแ้กว้น ้าส่วนตวัแทนแกว้พลาสติก 
แบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 

4.05 0.90 40 

ท่านยงัคงทิ้งกล่องพลาสติกบรรจุอาหาร  
แกว้พลาสติก ขวดพลาสติก ลงในถงัขยะ  
โดยไม่มีการแยกประเภท* 

4.13 0.94 40 

ท่านน าขยะพลาสติกท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
เช่น ขวดพลาสติก แกว้พลาสติก ไปขายหรือน ามา 
ใชใ้หม่ 

3.98 0.97 40 

 
สรุปผล 
 จากการวิเคราะห์หาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามส่วนท่ี 6 พฤติกรรมการ
จดัการขยะพลาสติกของบุคลากร ดว้ยวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเท่ียง เท่ากบั 0.65 
แสดงวา่ เคร่ืองมือมีค่าความน่าเช่ือถือสูง 
 ซ่ึงมีเกณฑก์ารวดัค่าความเท่ียง ดงัน้ี 
  r = 0.00 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่ามาก 
  r = 0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่า 
  r = 0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเท่ียงปานกลาง 
  r = 0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูง 
  r = 0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูงมาก 
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 ศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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 พ.ศ. 2565 – ปัจจุบนั 
 นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัการ 
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