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บทคดัย่อ 

 การศึกษาความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่งกระจานวิทยามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการขยะมูล
ฝอย ระดับความตระหนักและระดับการมีส่วนร่วมและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยได้
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 160 ชุด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักเรียน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.25 มีอายุมากที่สุดระหว่าง 17 -18 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 
ระดับชั้นของนักเรียนส่วนใหญ่เป็นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 35 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้น า
อาหารมารับประทานที่โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.6 และนักเรียนไม่มีกระบอกน้ าประจ าตัว คิดเป็น
ร้อยละ 97 ในด้านสภาพการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนพบว่า ทุกห้องจะมีถังขยะ
ประจ าห้องเรียนและสถานที่ตั้งของถังขยะในโรงเรียนเหมาะสมที่จะให้นักเรียนน าขยะไปทิ้ง  โรงเรียน
มีกระบวนการคัดแยกขยะและมีการจัดภาชนะรองรับขยะเพ่ือแยกแต่ละประเภท  มีวิธีการก าจัดขยะ
โดยการเผามากท่ีสุด โรงเรียนมีการน าขยะไปท าปุ๋ยหมักและมีการน าเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์เช่น เลี้ยง
สุกรและสุนัข ในด้านความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 ส าหรับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.57 เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของนักเรียนจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด(ค่าเฉลี่ย 3.80) รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล(มีค่าเฉลี่ย 3.55) ด้านการมีส่วนในการวางแผนจัดการ(ค่าเฉลี่ย 3.53) ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์(ค่าเฉลี่ย 3.52) ซึ่งทุกด้านมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และด้านการมี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ(ค่าเฉลี่ย 3.44) มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
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บทที ่1 

บทน า 

1. ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 

           ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและนับวัน
ยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของขยะมูลฝอยทุกปี ตาม
อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
อุปโภคบริโภคของประชาชน ปัญหาจากของเหลือทิ้งหรือขยะมูลฝอยเป็นต้นเหตุส าคัญ โดยทุก
วันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี ขยะที่มนุษย์สร้างขึ้น
เฉลี่ย 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน แต่ความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะ
ที่เกิดขึ้น จึงท าให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการน าไปก าจัดโดยวิธีกอง
บนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ,2563) 
           ประชาชนเคยชินกับการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ว่าจะเป็นที่สวนสาธารณะ ถนน ที่
ท างาน หรือแม้กระทั่งโรงเรียน แม้ว่าในโรงเรียนจะมีถังขยะ แต่นักเรียนส่วนใหญ่ก็มองข้ามถัง
ขยะไม่ยอมทิ้งลงถัง มีแต่ความมักง่ายที่ชอบซุกขยะไว้บริเวณรอบๆที่ตนเองอยู่ตรงนั้น เช่น โต๊ะ
หินอ่อน โต๊ะนักเรียน บนพ้ืน ท่อระบายน้ า หรือแม้แต่ต้นไม้ มีแต่นักเรียนส่วนน้อยและคุณครูที่
เห็นว่าการทิ้งขยะไม่ถูกที่ท าให้โรงเรียนไม่สะอาด ดูไม่งามตา ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า เป็นแหล่งพาหะน าโรค และท าให้ทัศนียภาพ ไม่สวยงาม เป็นต้น 
นอกจากนี้ การด าเนินการที่ผ่านมาของการจัดการขยะมูลฝอยไม่ได้ค านึงถึง  การเตรียมพร้อมใน
การบริหารจัดการในระยะยาว เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านโครงสร้างขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น งบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ การด าเนินการส่วนใหญ่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ลักษณะ ต่างคนต่างท า การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีจ ากัดและไม่ต่อเนื่อง รวมถึงยังคง
มีการต่อต้านจาก ประชาชนในพ้ืนที่และบริเวณรอบพ้ืนที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะมูล
ฝอย เนื่องจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่
บูรณาการร่วมกันในขณะเดียวกัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี (ส านักวิชาการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2563) 
           โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์ ต าบลวังจันทร์ อ าเภอ

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2528 จัดอยู่ในลักษณะ

โรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เปิดสอนใน



 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมีนักเรียนจ านวน 610 คน แยกเป็นนักเรียนหญิง 

จ านวน 331 คน และนักเรียนชายจ านวน 279 คน มีบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 33 คน 

ปัจจุบันมีนาย อภิชาติ ใจกล้า เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา โดยในแต่ละเดือนจะมี

จ านวนขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 1-2 ตันต่อเดือน โดยร้อยละ 50 เป็นขยะมูลฝอยทั่วไป ร้อยละ 25 

เป็นขยะมูลฝอยย่อยสลาย ร้อยละ 20 เป็นขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล) และร้อยละ 5 เป็น

ขยะมูลฝอยอันตราย จึงน าไปสู่การแหล่งเพราะพันธุ์ สัตว์และพาหะน าโรคต่าง ๆ เช่น หนู 

แมลงวัน แมลงหวี่ เป็นจ านวนมาก และเนื่องด้วยผู้วิจัยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแก่งกระจาน

วิทยา จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการศึกษาถึงความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

ของนักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 

2. ค าถามของการวิจัย 

          (1) สภาพการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นอย่างไร 
          (2) ระดับความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนแก่งกระจาน
วิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับใด 
          (3) ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนแก่งกระจาน
วิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับใด 
           (4) แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นอย่างไร 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

          (1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
         (2) เพ่ือศึกษาระดับความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนแก่ง
กระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
          (3) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนแก่ง
กระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
            (4) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของโรงเรียนแก่ง

กระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 



 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 

              การวิจัยเรื่อง“การศึกษาความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่ง

กระจาน จังหวัดเพชรบุรี”ก าหนดขอบเขตของการศึกษาโดยแบ่งออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

             ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแก่ง
กระจานวิทยาและศึกษาความตระหนัก การมีส่วนร่วมของนักเรียนและแนวทางการบริหาร
จัดการขยะที่เหมาะสม ของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี   

4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
             ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบล
วังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ท าการวิจัย 
           พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจั นทร์ 
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท าวิจัย 
             ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย 9 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง
เดือนกันยายน 2563 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

             (1) ท าให้ทราบถึงวิธีการด าเนินการจัดการขยะของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบล
วังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือที่โรงเรียนจะได้น าข้อมูลไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

             (2) ท าให้ทราบถึงระดับตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของนักเรียน
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือที่โรงเรียนจะ
ได้น าข้อมูลไปใช้ในการจัดการโครงการให้เหมาะสมและง่ายต่อการเข้าถึงของนักเรียนได้มากข้ึน 



 
 

  (3) ท าให้ทราบแนวทางการบริหารจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 
ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทางโรงเรียนจะได้น ามาปรับใช้ในการ
จัดการขยะต่อไป 

6. แผนด าเนินงานวิจัย 

         ในการศึกษาความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้วางแผนการ
ด าเนินงานดังตารางที่ 1.1 โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยทั้งหมดประมาณ 9 เดือน โดย
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 1.1 แผนการด าเนินงานวิจัย 
 ช่วงเวลาด าเนินงาน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ศึกษาหัวข้อโครงงานวิจัย  
2.ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา  
   โครงงานวิจัย  
3.สืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
4.น าเสนอโครงร่างการวิจัย  
5.สร้างแบบสอบถาม  
6.เก็บข้อมูลภาคสนาม  
7.รวบรวมข้อมูลและ  
   วิเคราะห์ข้อมูล  
8.จัดท ารูปเล่มโครงงานวิจัย  
   ฉบับสมบูรณ์  
9.น าเสนอผลการวิจัยฉบับ  
   สมบูรณ์  
10.ส่งรูปเล่มโครงการวิจัย  
   ฉบับสมบูรณ์  

 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 



บทที ่2 

เอกสารงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 

         การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี” ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารทางวิชาการตลอดถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ 

               (1.) นิยามและการจ าแนกประเภทขยะมูลฝอย 
               (2.) แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  
               (3.) แนวความคิดเก่ียวกับความตระหนัก 
               (4.) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.นิยามและการจ าแนกประเภทขยะมูลฝอย 

         1.1 นิยามของขยะมูลฝอย 

               “พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 ได้ให้นิยามของขยะมูลฝอย 
(Waste) ว่าหมายถึงสิ่งของเหลือทิ้ง จากกระบวนการผลิตและบริโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การ
ไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้วบางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิตสุขภาพทางกายและจิตใจเนื่องจากความสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคท าให้เกิดมลพิษ
และทัศนะอุจาด” 
             พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 ยังได้ให้ความหมายค าว่า “ขยะมูล
ฝอย” หรือ “มูลฝอย” ไว้อีกอย่างหนึ่งว่า หมายถึง “เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า 
ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน” 
                  กรมควบคุมมลพิษ (2550) ให้ค านิยามขยะหรือมูลฝอย (Solid Waste) คือ 
"เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูล
สัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดท่ี เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ อันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วของโรงงาน ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่า ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ มูลฝอยชุมชน เป็นค าท่ีมีความหมายเดียวกัน โดยหมายถึงเศษ 
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กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร มูลสัตว์ เถ้า ซาก

สัตว์หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืนรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่

เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นมูลฝอยที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่ก าหนด

ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 1.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 
               กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551) ได้
แบ่งขยะมูลฝอย ออกเป็น 4 ชนิด คือ  
                1) ขยะย่อยสลาย (Degraded Waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่า
เสียและย่อยสลาย ได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ 
เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น  
                     2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้คือ ของเสียบรรจุ
ภัณฑ์หรือวัสดุ เหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษ
พลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ใช้แล้ว 
เป็นต้น 
                 3) ขยะอันตราย (Hazardous Waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่มี
องค์ประกอบหรือ ปนเปื้อนวัตถุอันตราย ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ 
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่
อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือ สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารก าจัด ศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็น
ต้น  
                4) ขยะทั่วไป (General Waste) หรือมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืน
นอกเหนือจากขยะ ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่
คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ 9 ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุ
ผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อน
อาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น   
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 1.3 องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย              
    องค์ประกอบของขยะ (Composition) จะเปลี่ยนไปตามสภาพของภูมิอากาศ
ฤดูกาลและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตตลอดจนอุปนิสัยและแบบแผนในการบริโภคของ
แต่ละชุมชนเมืองโดยทั่วไปมีองค์ประกอบแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามขยะมูลฝอยที่มีแหล่งก าเนิด
มาจากชุมชนมีองค์ประกอบหลักอยู่ด้วยกัน 4 ประเภทคือ (สมาคมพัฒนาสิ่งแวดล้อม, 2559)  

              (1) ขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารเศษใบไม้เศษหญ้า (50%) 
               (2) ขยะรีไซเคิลเช่นแก้วกระดาษโลหะพลาสติกอะลูมิเนียมและยาง (30%)  
                (3) ขยะทั่วไปเช่นเศษผ้าเศษไม้กล่องโฟมเศษวัสดุก่อสร้างและอ่ืนๆ (176)  
               (4) ขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายจากชุมชนเช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ 

 1.4 สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย 
            ณัชชา วิปัทสะ (2556) ได้กล่าวว่าปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย
เนื่องจากปัญหาในการขยะของพ้ืนที่ ความตระหนักของบุคคล และมีสาเหตุหลักที่ท าให้เกิด
ปัญหาขยะมูลฝอยมีดังนี้ 
                (1) ความมักง่ายและขาดจิตส านึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น เป็นสาเหตุที่พบบ่อย
มากซึ่งจะเห็นได้การทั้งขยะละตามพ้ืนหรือแหล่งน้ าโดยไม่ทิ้งลงในถังของรับที่จัดไว้ให้และโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแหล่งลักลอบน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งตามที่ว่างเปล่า  
            (2) การผลิตหรือใช้สิ่งของมากเกินความจ าเป็นเช่นการผลิตสินค้าที่มีกระดาษ
หรือพลาสติกหุ้มหลายขึ้น และการซื้อสินค้าโดยห่อแบกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุงท้าให้มีขยะ
ปริมาณมาก  
               (3) การเก็บและท าลายหรือน้าขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพจึงมีขยะ
ตกค้างคงทับแรมและส่งมาเดินเหมื่นไปท่ัวบริเวณจนก่อปัญหามลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม 

      1.5 ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาพแวดล้อม 
            กรมควบคุมมลพิษ (2563) ระบุว่า “ขยะ เศษวัสดุ ของเสีย มีปริมาณเพ่ิมมาก
ขึ้นทุกขณะเนื่องจากการขยายตัวของเมืองการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออ่านวยความสะดวกสบาย 
การอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น หากใช้วิธีจ ากัดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมยอมก่อให้เกิดปัญหาตามมาน้ า
เสียจากกองขยะ (Leachates) มีความสกปรกสูง มีสภาพเป็นกรด มีเชื้อโรค หากน้ าจากขยะรั้ว
โหลปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมเป็นผลให้เกิดอันตรายและเกิดมลพิษในบริเวณที่ปนเปื้อน ดังในแหล่งทิ้ง
ขยะของเทศบาลต่างๆ ที่เอาขยะไปเตกองไว้เป็นภูเขาขยะ น้ าจากขยะจะไหลซึมออกทางบริเวณ
ข้างกองขยะส่วนหนึ่งก็ซึมลงสู่ใต้ดินในที่สุดก็ไปปนเปื้อนกับน้ าได้ดินเกิดปัญหาต่อสุขภาพอนามัย
ของชาวบ้านที่บริโภคน้ า ถ้านาจากกองขยะไหนเริ่มลงสู่แหล่งน้ าในบริเวณใกล้เคียง ก็จะท าให้น้ า
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ในแหล่งน้ านั่นเน่าเสียถ้าปนเปื้อนมากก็จะท าให้สัตว์น้ าต่าง ๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา กบ เขียด พืช
น้ าตายได้ เพราะขาดออกซิเจนและขาดแสงแดดที่จะส่งผ่านนี้เนื่องจากน้ ามีสีด า หากน้ าขยะมี
การปนเปื้อนลงในแหล่งน้ าที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค ของชุมชนก็จะต้องค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ ามากขึ้น” 
           ขยะมูลฝอยที่อาจท าให้เกิดมลพิษในอากาศโดยกองขยะมูลฝอยขนาดมหึมาของ
เทศบาลจะเกิดการหนักโดยจุลินทรีย์ในกองขยะจนเกิดการต่างๆเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหาก
ไม่มีการจ ากัดก๊าซเหล่านี้อย่างเหมาะสม ก๊าซที่เกิดขึ้นได้แก่ มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์  (ก๊าซไข่เน่า)  เป็นต้น และยังมีฝุุนละอองจากกองขยะก่อให้เกิดปัญหากับ
ระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนังแก่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง (ศรีธวัธ  ก าเนิตทอง, 
2558) 

  1.6 ผลเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
              กรมควบคุมมลพิษ (2551) ได้ระบุว่าขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมหลายประการคือ  
               (1) ท าให้เกิดทัศนะอุจาด คือ แลดูสกปรกขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่
น่ารังเกียจแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งผู้พบเห็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
                 (2) เป็นแหล่งเพาะ และแพร่เชื้อโรค โดยเฉพาะขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล
และขยะเปียกที่แบคทีเรียท าหน้าที่ย่อยสลาย เชื้อโรคตามขยะจะแพร่ไปกับน้ า แมลง หนู และ
สุนัขท่ีมาคมหรือคุ้ยเขี่ย เช่นเชื้อที่ท าให้เกิดโรคอหิวาต์ ไทฟอยด์และโรคบิดเป็นต้น  
               (3) ท าให้ดินเสื่อม และเกิดมลพิษ เพราะจะท าให้พ้ืนดินสกปรกดินมีสภาพเป็น
เกลือด่าง กรดหรือมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในดินตลอดจนท าให้สมบัติทางกายภาพ
ของดินเปลี่ยนแปลงไป เช่น โซเดียมท าให้เนื้อดินแตกร่วน 
             (4) ท าลายแหล่งน้ าในลักษณะต่างๆคือ  
                    (4.1) ขยะที่ตกในแหล่งน้ าล าคลองและท่อระบายน้ า จะท าให้แหล่งน้ าตื้น
เขินการไหลของน้ าไม่สะดวกจึงเกิดสภาวะน้ าท่วมได้ง่าย  
                 (4.2) ท าให้เกิดมลพิษทางน้ าในลักษณะต่างๆ เช่น ท าให้น้ าเน่าเป็นพิษน้ าที่
มีเชื้อโรคและน้ าที่มีคราบน้ ามัน ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้อุปโภคบริโภคสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงคุณภาพ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสัตว์น้ า  
                 (4.3) ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ เพราะการเผาขยะท าให้เกิดควันและขี้เถ้า
การทับถมและเน่าสลายของขยะจะก่อให้เกิดก๊าซพิษและกลิ่นเหม็น 
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                   (4.4) ก่อความร าคาญและบั่นทอนสุขภาพของมนุษย์ เป็นผลจากการเกิด
ทัศนะอุจาด ก๊าซพิษกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคตลอดจนการเกิดมลพิษทางน้ าและอากาศ  
                (4.5) ท าให้เกิดอัคคีภัยเนื่องจากขยะหลายชนิดติดไฟได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อ
แห้ง  

 1.7 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
              ขยะมูลฝอยเป็นตัวการส าคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อมี
ขยะมูลฝอยจ านวนมากแต่ชุมชนไม่สามารถเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยได้หมดหรือจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างไม่ถูกสุขลักษณะดังนั้นขยะมูลฝอย จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนี้คือ  
              (1) อากาศเสียเกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้งก่อให้เกิดควันและสารพิษ
ทางอากาศท าให้คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม  

         (2) น้ าเสียเกิดจากกองขยะมูลฝอยบนพื้น เมื่อฝนตกลงมาบนกองขยะมูลฝอยจะ
เกิดน้ าเสียมีความสกปรกมาก ซึ่งจะไหลลงสู่แหล่งน้ าท าให้เกิดภาวะมลพิษของแหล่งน้ า  

              (3) แหล่งพาหะน าโรคเกิดจากการกองขยะมูลฝอยบนพ้ืน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ 
ของหนูและแมลงวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นพาหะน าโรคติดต่อท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน  
             (4) เหตุร าคาญและความไม่น่าดูเกิดจากการเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด รวมทั้ง
การกองขยะมูลฝอยบนพื้น ซึ่งจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนและเกิดภาพไม่สวยงาม 

2. แนวคดิการมสีว่นรว่มของประชาชน  

          2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน  
                 สมหมาย กิตยากุล (2542) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนของประชาชน คือ 
“การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม พิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและ
ร่วมกันรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง มนุษย์ทุกคนต่างมีความ
ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ได้รับ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้อ่ืน พร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกัน ต้องยอมรับด้วยความบริสุทธิ์
ใจว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ ถ้ามีโอกาสและได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้อง” 
           คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ (2545) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Public Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และการบริหารเกี่ยวกับ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชน
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และของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติรวมตลอดจนการควบคุมโดยตรง
จากประชาชน 
            ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551) ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็น กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรร ข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้ เพราะการมี ส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเพ่ิมคุณภาพ
ของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลาเป็นการ สร้างฉันทามติ และท าให้ง่ายต่อ
การน าไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่อาจจะ เรียนรู้เรื่อง การมีส่วนร่วม 
กรณีรัฐอนุญาตหรือด าเนินโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
     สัญญา เคณาภูมิ (2551) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สมาชิกได้มี
โอกาสร่วมคิด ร่วม ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามโครงการ ร่วมติดตามประเมินผลเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายที่พึง ประสงค์ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมจะต้องมาจากความสมัครใจ พึงพอใจ และ
ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากชุมชนโดยส่วนรวมร่วมกัน  
         เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553) ไดก้ล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาส
ให้บุคคลหรือกลุ่ม บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ใน
ลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วม คิด ร่วมท าร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามผล 
         เจริญ ภัสสะ 2540 ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s 
participation) หรือการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง ความพร้อมและโอกาสที่ทั้งฝุายรัฐบาล 
และ ฝุายประชาชนหรือชุมชน ยอมรับผิดชอบและท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และยังได้ให้
ความหมายการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในทัศนะท่ีแตกต่างกันอีก 4 ความหมาย คือ  
                (1) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่กลุ่มประชาชนหรือ
ขบวนการของประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นผู้ที่อยู่ในวงนอกระบบราชการได้เพ่ิม
ความสามารถในการควบคุมทรัพยากร และสถาบันต่าง ๆ ตามสภาวะสังคมท่ีเป็นอยู่  
              (2) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนา
ความสามารถของตนเอง ในการจัดการและควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร และปัจจัยการ
ผลิตที่มีอยู่ในสังคมเพ่ือประโยชน์ต่อ การด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจ าเป็นอย่าง
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สมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคมและในการมี ส่วนร่วม ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา 
ซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของ ตนเองอย่างเป็นตัวของตัวเอง  
               (3) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามีส่วน
เกี่ยวข้องในการ ด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ความรู้และ ความช านาญร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามผล
การปฏิบัติงานขององค์กรและ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
              (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายได้รับโอกาสและได้ใช้ โอกาสที่ได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่ง
ที่เขามี แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาต้องการ แสดงออกซึ่ง ปัญหาที่ก าลังเผชิญและแสดงออกซึ่งวิธีการ
แก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติโดยการช่วยเหลือของหน่วยงาน ภายนอกน้อยที่สุด  

         2.2 องค์ประกอบของการมสี่วนร่วม  

              เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2541) ได้กล่าวว่า “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
งาน พัฒนานั้น ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยมี
นักพัฒนาหรือนักวิชาการ จากภายนอกเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยี ฯลฯ จากการทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วม 
พบว่า โดยส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเริ่มจาก  การค้นหาปัญหาและสาเหตุการวางแผน
ด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานการร่วมรับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล”  
        วันชัย วัฒนศัพท์ (2544) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมไว้ 8 
ประการ คือ  
              (1) เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจบ่อยครั้งที่กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ก่อให้เกิดการพิจารณาทางเลือกใหม่แทนวิธีการที่ได้เคยใช้กันมาในอดีต สาธารณชน
มักจะมีข้อมูลที่ส าคัญซึ่งท าให้เกิดความแตกต่างในการที่จะน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจ 
ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างโครงการที่ประสบ ความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ 
               (2) การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลาการมีส่วนร่วมของประชาชน
สามารถเกิดผล ในการยอมรับอย่างสูงต่อการตัดสินใจโดยกลุ่มซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ
นั้น ๆ ในการนี้ก็จะช่วยลด ความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย
ซึ่งโดยทั่วไปอาจจะแพงกว่าค่าใช้จ่ายใน การท าโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน  
             (3) การสร้างฉันทามติ (Consensus building) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสามารถ ที่จะสร้างข้อตกลงที่ม่ันคงและยืนยาว  



12 
 

              (4) การเพ่ิมความง่ายต่อการน าไปปฏิบัติการมีส่วนร่วมท าให้คนเรามี
ความรู้สึกถึง ความเป็นเจ้าของของการตัดสินใจ และเม่ือได้ร่วมตัดสินใจแล้วเขาย่อมต้องการที่จะ
เห็นสิ่งนั้นน าไปปฏิบัติได้ กลุ่มปัจเจกชน อาจจะรู้สึกกระตือรือร้นในการที่จะช่วยให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
                   (5) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด กระบวนการมีส่วน
ร่วมของ ประชาชนก่อให้เกิดโอกาสที่คู่กรณีจะแสดงความต้องการของกลุ่ม สามารถลดการ
เผชิญหน้าอย่างรุนแรงที่ อาจจะเป็นไปได้ 
               (6) การด ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมวิถีทางที่จะน าไปสู่
ความชอบธรรม และการด ารงอยู่ของความชอบธรรมคือจะต้องใช้กระบวนการที่มีความโปร่งใส
และน่าเชื่อถือต่อสาธารณชน ซึ่งให้สาธารณชนมีส่วนร่วม  
                (7) การคาดคะเนความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน  
              (8) การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชนสิ่ง
ส าคัญของ การมีส่วนร่วม คือ การให้การศึกษาต่อสาธารณชนที่ดีขึ้น และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังเป็นเวทีการฝึกท่ี มีประสิทธิภาพของผู้น าท้องถิ่น  

     2.3 การจัดการการมีส่วนร่วม  

               กฐิน ศรีมงคล (2542) ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาแบบประชาชนมีส่วนร่วม
ว่าเป็นการพัฒนาแบบมีการร่วมมือกันระหว่างรัฐหรือผู้พัฒนากับประชาชนผู้ถูกพัฒนาเป็นการ
วางแผนร่วมกันด าเนินการ พัฒนาร่วมกันและประเมินผลการพัฒนาร่วมกันท าให้การพัฒนา
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการ ดังนี้ 
                  (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของการพัฒนาในการ
ตัดสินใจนั้น ยังแบ่งออกเป็น  
                     (1.1) การตัดสินใจในระยะเริ่มแรกเป็นการตัดสินใจระยะเริ่มแรกของ
โครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม การหาปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุวางแผนสร้างรูปแบบแก้ไข
และมีส่วนในการตัดสินใจในการก าหนดระยะเวลา สถานที่ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ในการ
พัฒนา  
                    (1.2) การตัดสินใจในการด าเนินการเป็นการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
การติดตามงาน การประเมินผลงาน ตลอดจนการทบทวนเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
                     (1.3) ขบวนการตัดสินใจของประชาชนเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา และเอาใจ
ใส่อย่างมาก จะต้องเป็นขบวนการตัดสินใจของประชาชนเอง ไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังชักน าจึงต้อง



13 
 

พิจารณาตั้งแต่ขบวนการ ประชุมของประชาชนในการตัดสินใจร่วมกัน ขบวนการคัดเลือกผู้น า
และพิจารณาอิทธิพลขององค์กรต่าง ๆ ต่อขบวนการตัดสินใจ  
               (1.3.1) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยประชาชน จะต้องมามีส่วน
ร่วมในการให้ความ ช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์เงินทุนแรงงาน มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ประสานงานต่าง ๆ ตลอดจนมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติงานร่วมรับผิดชอบ 
                  (1.3.2) การมีส่วนร่วมในผลก าไรประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
ได้รับวัสดุอุปกรณ์รายได้ หรือผลตอบแทนอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมในการรับบริการต่าง ๆ จากการ
พัฒนา  
               (1.3.3) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลร่วมกันทบทวนการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ศึกษา ปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ค าแนะน าโดยมี
วิธีปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในขบวนการพัฒนาชุมชนอันประกอบไปด้วย  
                      (1.3.3.1) การประชุมหาปัญหาและความต้องการของประชาชน 
โดยอาจแยกประชุม เป็นกลุ่มย่อยเพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายกันอย่างทั่วถึง ทุกท่านจะต้อง
ควบคุมให้มีการอภิปรายแสดง ความคิดเห็นกันทุกคนตลอดจนการควบคุมการแบ่งกลุ่ม เพ่ือให้
บุคคลที่มีคุณสมบัติความสามารถแตกต่างกัน กระจายไปตามกลุ่มต่าง ๆ เมื่อได้ปัญหาต่าง ๆ จาก
กลุ่มย่อยให้น ามาเสนอร่วมกันในที่ประชุมใหญ่เพ่ือจัดล าดับ ความส าคัญของปัญหาเหล่านั้น 
                       (1.3.3.2) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการโดยศึกษา
ส ารวจร่วมกันระหว่าง นักพัฒนาชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
บางครั้งอาจเจอปัญหาและความ ต้องการใหม่เกิดขึ้น ปัญหาที่ส าคัญที่สุดอาจจะไม่เป็นไปตามที่
ตกลงไว้ก็ได้ 16  
                       (1.3.3.3) ร่วมกันศึกษาหาวิธีแก้ไขมีการประชุมวางแผนโดย
พิจารณาใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ที่ส าคัญทรัพยากรบางอย่างที่เกินขีดความสามารถแต่เป็นสิ่งที่
จ าเป็นในการพัฒนา รัฐบาลหรือองค์กรเอกชน ควรให้การสนับสนุน เพ่ือให้โครงการพัฒนานั้น
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
                     (1.3.3.4) ร่วมกันปฏิบัติงานที่ได้วางแผนแก้ไขไว้แล้วให้เป็นไปตาม
แผนที่ได้วางไว้แล้วให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เปูาหมายที่ได้วางไว้ ที่อาจร่วมในแง่ของการช่าง
หรือด้านแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ บางอย่างตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว  
                 (1.3.3.5) ร่วมพิจารณาในผลก าไรจากการด าเนินงานโครงการนั้น 
ๆ ถ้าผลก าไรไปตกอยู่ กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จ าเป็นต้องแก้ไขดัดแปลงหรือยุติโครงการนั้น 
ๆ เพื่อไม่ให้การมีส่วนร่วมของ ประชาชนเป็นเครื่องมือของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มการเมืองใด 
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      2.4 ระดับการมีส่วนร่วม 
         สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2545) ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็น 6 
ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1 ร่วมรับรู้ 
ระดับท่ี 2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ระดับท่ี 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ 
ระดับท่ี 4 ร่วมด าเนินการ 
ระดับท่ี 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ระดับท่ี 6 ร่วมรับผล 

       ระดับที่ 1 ร่วมรับรู้ หมายถึง รัฐได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือ
กิจกรรมแก่ประชาชน เมื่อรัฐมีความคิดริเริ่มหรือมีนโยบายที่จะให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ 
แล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้โดยการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน หรือให้สิทธิแก่
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของราชการที่มอบให้แก่ประชาชนนั้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เนื่องจากข้อมูลข่าวสารจะบอกถึงโครงการ
หรือกิจกรรมที่กาลังจะเกิดขึ้นความจ าเป็นและ ความส าคัญที่จะต้องให้มีโครงการหรือกิจกรรม
นั้น รวมถึงการด าเนินการและมาตรการต่างๆ ที่จะน ามาใช้เพ่ีอการปูองกันแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนี้ถือว่าเป็น
สิทธิประการหนึ่งของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
         ระดับที่ 2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชาชนได้ร่วมรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร จากรัฐแล้วประชาชนก็จะร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจ าเป็นและ
ความต้องการที่ต้องให้มี โครงการหรือกิจกรรมนั้นพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือหน่วยงาน
เจ้าของโครงหรือกิจกรรม หรือหน่วยงาน หรือผู้มีอ านาจตัดสินใจน าไปใช้ประกอบการพิจารณา
ต่อไป 
         ระดับที่ 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ หมายถึง ร่วมพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยกับ โครงการหรือกิจกรรม การเลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่
จะตั้งโครงการควร จะมีส่วนร่วมพิจารณารับหรือปฏิเสธไม่ให้โครงการตั้งในพ้ืนที่หากเห็นว่า
มาตรการที่จะใช้ในการลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบไม่ชัดเจนและ
ไม่เปิดโอกาส ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบด้วย 
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        ระดับที่ 4 ร่วมด าเนินการ หมายถึง ร่วมในการลงทุน ร่วมในการคัดเลือก
ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ร่วมปฏิบัติงานเอง ในระดับการมีส่วนร่วมนี้อาจจะท าไม่ได้ในทุกประเภทของ
โครงการ เช่น หากเป็น โครงการที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะด้านผู้ช านาญการหรือเทคโนโลยี
ชั้นสูงแล้ว บางครั้งเป็นความ ยุ่งยากที่จะให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมปฏิบัติงานได้แต่หากเป็น
โครงการหรือกิจกรรมระดับท้องถิ่น เช่น การจัดการปุา ลุ่มน้ าหรือทรัพยากรอ่ืนที่ ใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านได้ ชาวบ้านหรือประชาชนในท้องถิ่นก็เข้า ร่วมด าเนินการได้ หรือเป็นการร่วมด าเนินการ
ด้วยการลงทุนถือหุ้นก็ย่อมถือว่ามีการร่วมด าเนินการได้ 
            ระดับที่ 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การร่วมตรวจสอบ
และติดตาม การด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ว่าเป็นไปตามเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมแล้วได้น ามาตรการลด ผลกระทบมาใช้หรือไม่ก็มีการใช้ระบบการติดตามตรวจสอบ
เพ่ือปูองปัญหาเกิดขึ้น หรือไม่การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมาก เพราะประชาชนจะท าหน้าที่คอยเฝูา
ระวังและเตือนภัย (Watch Dog) การด าเนินงาน โครงการเพ่ือปูอง และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
ก่อนที่จะมีผลร้ายเกิดขึ้น และเมื่อมีการด าเนินการตาม โครงการหรือกิจกรรมแล้ว ก็ต้องมีการ
ประเมินผลว่าการด าเนินการนั้น ๆ บรรลุตามเปูาหมายและ วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด มีการ
น ามาตรการการปูองแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมมาใช้หรือไม่ และผลของการด าเนินการเป็นอย่างไร 
เพ่ือจะได้เป็นแนวทางใน การพิจารณานาเอามาตรการที่เหมาะสมมา ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ระดับท่ี 6 ร่วมรับผล หมายถึง การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินไป
แล้วย่อม ได้มาซึ่งผลประโยชน์และผลกระทบทั้งที่เป็นผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบ
ทั้งต่อประชาชน และต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชาชนหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องรับเอาผลที่ เกิด
ขึ้นมานั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 6 ระดับนั้นหากประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม
ด้วยทุกระดับแล้วย่อมถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
             นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2545) ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็น
ระดับของการมีส่วนร่วมตามแนวทางพัฒนาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน โดยได้แบ่งไว้ดังนี้ 
                   (1.) ร่วมค้นปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
                      (2.) ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 

               (2.1) ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดล าดับปัญหา เพ่ือจะแก้สิ่งใด
ก่อนหลัง 
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             (2.2) วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องๆ 
              (2.3) ร่วมระดมความคิดถึงทางเลือกต่างๆ และเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาตามท่ีวางแผนไว้นั้น 
              (2.4) ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 
             (2.5) ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ 
             (2.6) ร่วมคิดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
              (2.7) ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการ
ด าเนินงาน 

    2.5 รูปแบบการมีส่วนร่วม 
              องค์การสหประชาชาติหรือUnited Nations (Department of International 
Economics and Affairs) ได้รวบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ 3 รูปแบบคือ  
               (1) การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง  (Spontaneous)  เป็นโดยการ
อาสาสมัครหรือรวมตัวกันเองขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาของตนเอง โดยเป็นการกระท าที่มิได้รับความ
ช่วยเหลือจากภายนอกซ่ึงเป็นรูปแบบที่เป็นเปูาหมาย                     
                   (2) การมีส่วนร่วมแบบชักน า  (Induced)  เป็นการเข้าร่วมโดยความ
ต้องการความเห็นชอบหรือการสนับสนุนโดยรัฐบาล ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะทั่วไปของ
ประเทศก าลังพัฒนา  
                     (3) การมีส่วนร่วมแบบบังคับ (Coercive) เป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ โดยการบังคับ
โดยตรงรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ผู้กระท าได้รับทันที แต่จะไม่ได้ผลในระยะยาวและจะมีผลเสียที่
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในที่สุด 
               ประพันธ์ วรรณบวร (2543) กล่าวว่ารูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมที่ด าเนินอยู่โดยทั่วไปสามารถสรุปได้ 4 รูปแบบคือ  
                   (1) การรับรู้ข่าวสาร  (Public information)  การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึง
รายละเอียดของโครงการที่จะด าเนินการรวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งนี้การได้รับแจ้ง
ข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแข็งก่อนที่จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ  
                (2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่
มีการจัดการหารือระหว่างผู้ด าเนินโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพ่ือที่จะ
รับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมหรือประกอบการจัดท ารายงานการศึกษา
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การปรึกษาหารือยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูล
ข่าวสารไปยังประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในโครงการและ
กิจกรรมมากขึ้นและเพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 
          ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2549) กล่าวว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมี 2 รูปแบบคือกระบวนการที่ต้องอาศัยการรับรองโดยกฎหมายและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 
          (1) การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการโดยมีกฎหายรองรับให้กระท าได้หรือ
ต้องกระท าวิธีการส าคัญและยอมรับไปใช้ปฏิบัติกันทั่วไปคือการเลือกตั้งในระดับต่ าง ๆ การใช้
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในประเด็นหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์สาธารณะชนของประชาชนการมีส่วนร่วมโดยการรวมตัวเป็นกลุ่มผลประโยชน์
หมายถึงการที่กลุ่มคนมารวมกันเพราะมืออาชีพการงานหรือมีผลประโยชน์หรือมีความมุ่งหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันใช้พลังของกลุ่มให้มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐเพ่ือปกปูอง
คุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มชน  
           (2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นใน
ระบบการเมืองแบบเผด็จการไม่ยอมรับและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมโดยมี
กฎหมายห้ามไว้อย่างชัดเจนแม้ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยบางประเทศจะมิได้
ห้ามแต่มิได้ระบุหรือมิได้มีกฎหมายรับรองว่าให้กระท าได้ 
               ดังนั้นรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งได้ 2 รูปแบบคือ
รูปแบบที่เป็นทางการโดยการรับรองของกฎหมายและรูปแบบที่ไม่เป็นทางการซึ่งกฎหมายมิได้
ระบุให้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงโดยรูปแบบที่เป็นทางการประชาชนสามารถเข้าไปร่วมในการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทั้งในสถานะปัจเจกบุคคลและชุมชนส่วนรูปแบบที่ไม่เป็นทางการเป็นการมีส่วน
ร่วมด้วยความสมัครใจด้วยการจงใจทั้งด้วยตนเองหรือโดยผ่านตัวแทน 
        ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (2553) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดตามการบริหารจัดการสรุปรูปแบบกิจกรรม
การมีส่วนร่วมได้ 5 ขั้นตอนดังนี้  
          (1) การค้นหาปัญหาและสาเหตุ เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นริเริ่มใน
เบื้องต้นของการมีส่วนร่วมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
             (2) การวางแผน เป็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก าหนดวิธีการและแนวทางในการด าเนินงาน  
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           (3) การด าเนินการปฏิบัติ เป็นขั้นตอนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพย์แรงงาน
วัสดุอุปกรณ์เป็นต้น  
           (4) การรับผลประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการพัฒนาหรือด าเนินกิจกรรม  
          (5) การติดตามประเมินผลโครงการ เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้าไปร่วมประเมิน
ว่าโครงการพัฒนาที่ได้กระท าลงไปนั้นมีความส าเร็จอย่างไรจากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานทั้งหมดของ
กิจกรรมเริ่มต้น ตั้งแต่การค้นหาปัญหาและสาเหตุของประชาชน ร่วมวางแผน ร่วมลงทุนหรือร่วม
ปฏิบัติ และร่วมติดตามประเมินผล 
          จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่ารูปแบบและลักษณะของการมีส่วนร่วมมีได้

หลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการประชุม มีส่วนร่วมในการคิดการท าร่วมแก้ไขปัญหา

ร่วมรับผลประโยชน์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ซึ่งใน

กระบวนการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนจะมีผลกระทบโดยตรงต่อกันและกันตามล าดับขั้นตอนนั้นๆ 

   2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

          จ านง อภิวัฒนสิทธิ์ (2540) กล่าวว่าพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกต่อกันหรือ

ปฏิสัมพันธ์ในสังคมนั้น ไม่ว่าในระดับบุคคลหรือระดับกลุ่มเราจะเห็นว่ามีอยู่ 5 รูปแบบคือความ

ร่วมมือ การแข่งขัน ความขัดแย้ง การประนีประนอมและการกลืนกลาย ซึ่งทั้ง 5 รูปแบบนี้อาจ

เกิดจากความสัมพันธ์โดยตรงหรือโดยอ้อม 

            วรางคณา วัฒโย (2540) ได้ให้ความเห็นว่า การพัฒนาที่จะเป็นผลดีและเป็น
ธรรมนั้นประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา นับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการก าหนดเปูาหมาย
และแนวทางของการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวย่อมต้องโอนอ่อนต่อความแตกต่างของท้องถิ่น 
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาย่อมต้องอยู่ภายใต้การควบคุม และตัดสินใจของประชาชนเจ้าของ
ท้องที่อย่างมาก   
             ปาริชาติ วลัยเสถียรและจิตติ มงคลชัย อรัญญาและโกวิทย์ พวงงาม (2543) ได้
สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่ม
โครงการจนสิ้นสุดโครงการได้แก่การร่วมกันค้นหาปัญหาการวางแผนการตัดสินใจการระดม
ทรัพยากรการติดตามประเมินผลรวมทั้งรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่เกิดขึ้นจาก
โครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนด าเนินงาน
พัฒนาตั้งแต่กระบวนการเบื้องต้นจนกระทั่งกระบวนการสิ้นสุด โดยการที่เข้าไปมีส่วนร่วมอาจ
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เป็นขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือครบทุกขั้นตอนก็ได้ประชาชนที่มีส่วนร่วมนั้นอาจเป็นรายบุคคล
กลุ่มคนหรือองค์กรที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันมีความรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือด าเนินการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการโดยกระท าผ่านกลุ่มหรือองค์การเพ่ือให้บรรลุถึง
ความส าเร็จ 
     รีเดอร์ (Reader, 1974) ได้สรูปปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไว้ 11 ประการคือ    
          (1) การปฏิบัติตนให้คล้อยตามความเชื่อพ้ืนฐาน คือ บุคคลและกลุ่มบุคคลดู
เหมือนจะเลือกแบบวิธีปฏิบัติซึ่งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตนเองถ้าความ
เชื่อหรือกิจกรรมที่จะกระท าไม่สอดคล้องกับความเชื่อพ้ืนฐานของตนเองแล้วก็จะท าให้บุคคลนั้น
ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ  
             (2) มาตรฐานคุณค่าบุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณค่าของตนเอง หมายความว่า งานหรือกิจกรรมที่ไม่มีมาตรฐานหรือคุณ
ค่าท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานของบุคคลนั้นก็จะท าให้เขาไม่เข้าไปมีส่วนร่วม  
             (3) เปูาหมายบุคคลและกลุ่มบุคคล ดูเหมือนจะส่งเสริมปูองกันและรักษา
เปูาหมายของตนเองบันคือเปูาหมายของการมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามกิจกรรมจะต้อง
สอดคล้องกับเปูาหมายในการด าเนินงานของบุคคลนั้นด้วย  
             (4) ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
บางครั้งมีรากฐานมาจากประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดาถ้าประสบการณ์นั้น ๆ ผิดปกติไปจาก
การปฏิบัติของบุคคลทั่วไปแล้วก็จะท าให้บุคคลนั้นไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
         (5) ความคาดหมายของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตน
คาดหมายว่าต้องประพฤติในสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนในลักษณะที่ตน
คาดหวังจากผู้อ่ืนด้วยและถ้ากิจกรรมการด าเนินงานขององค์การตรงกับความคาดหมายของ
บุคคลนั้นก็เป็นผลให้เขาเข้าไปมีส่วน  
          (6) การมองแต่ตนเอง บุคคลและกลุ่มบุคคล มักจะท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งคิดว่าตนเอง
ควรต้องกระท าเช่นนั้น    
               (7) การบีบบังคับบุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกว่าตน
ถูกบังคับให้ท า  
         (8) นิสัยและประเพณีบุคคลและกลุ่มบุคคลมักท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งคนที่มีนิสัยชอบ
กระท าเม่ืออยู่ในประสบการณ์นั้น ๆ  
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          (9) โอกาสบุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติงาน
ของสังคมโดยเฉพาะในทางที่ เกี่ยวข้องกับจ านวนและชนิดโอกาส ซึ่งโครงการของสังคม
เอ้ืออ านวยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระท าเช่นนั้นเท่าที่พวกเขาได้รับรู้มา  
            (10) ความสามารถบุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมท าในการ
กิจกรรมบางอย่างท่ีตนเห็นว่าสามารถท าในสิ่งที่ต้องการให้เขากระท าในสถานการณ์เช่นนั้น  
           (11) การสนับสนุนบุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารู้สึกว่าเขาได้รับ
การสนับสนุนที่ดีพอให้กระท าเช่นนั้นปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
          กล่าวโดยสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ดังกล่าวข้างต้นการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการร่วมคิดร่ วมท า
และร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นซึ่งจะท าให้การบริหารจะประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนกว่าการบริหารงานที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือให้
การบริหารงานขององค์กรภาครัฐตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชนมาก
ทีสุ่ด โดยการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. แนวความคิดเกี่ยวกับความตระหนัก 

    3.1 ความหมายของความตระหนัก 
             ความตระหนัก(Awareness)เป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยา(Phychological 
Approach)ผสมผสานกับแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์(Behavior Science)โดยมีหลักการแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับความตระหนักดังนี้ 
          เกษม จันทร์แก้ว (2547) กล่าวว่า “ความตระหนัก หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งได้
ฉุกคิด หรือเกิดความรู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งภายใต้สภาวะจิตใจที่
สามารถแสดงออกด้วยการพูด การเขียน การอ่านหรืออ่ืนๆโดยอาศัยระยะเวลาประสบการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือสิ่งเร้าจากภายนอกให้เกิดความรู้สึกจากการสัมผัส การรับรู้ความคิด
รวบยอดการเรียนรู้หรือความรู้ส่งผลให้เกิดความตระหนักและน าไปสู่พฤติกรรมที่แสดงออกในสิ่ง
นั้น” 
  กุลวดี สุดหล้า (2550) กล่าวว่า “ความตระหนักหมายถึงการแสดงออกซึ่ง
ความรู้สึก ความเห็น ความส านึก เป็นภาระที่บุคคลเข้าใจและประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
เกี่ยวกับตนเองได้ โดยอาศัยระยะเวลาเหตุการณ์ ประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัย ท า
ให้คนเกิดความตระหนัก” 
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             เริงชัย คงสงค์ (2547) กล่าวว่า “ความตระหนักเป็นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวกับ
ความส านึก ความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง โดยมีเหตุการณ์สภาพแวดล้อมหรือสังคมหรือสิ่งเร้าจากภายนอกเป็นปัจจัยที่ท า
ให้บุคคลเกิดความตระหนัก” 
           อนุสรณ์ กาสดิษฐ์ (2548) กล่าวถึง “ความตระหนักว่าหมายถึงความส านึกซึ่ง
บุคคลเคยมีการรับรู้หรือเคยมีความรู้มาก่อนเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจึงเกิดความส านึกหรือความ
ตระหนักข้ึนความตระหนักมีความหมายเหมือนกับความส านึกเป็นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกความคิดความปรารถนาต่าง ๆ อันเกิดจากความรู้และความส านึกต่าง ๆ มาแล้วโดยมี
การประเมินค่าและตระหนักถึงความส าคัญของตนที่มีต่อสิ่งนี้” 
              เบนจามิน เอสบลูม (Benjamin, 1971) กล่าวถึง“ความตระหนัก” ใน
ความหมายที่ค่อนข้างกว้างว่าความตระหนักเป็นขั้นต่ าสุดของจิตพิสัยหรือจิตตปริเขต (affective 
domain) ความตระหนักเกือบคลายความรู้ตรงที่ทั้งความรู้และความตระหนักต่างไม่เน้นลักษณะ
ของสิ่งเร้า แต่ความตระหนักต่างจากความรู้ตรงที่ความตระหนัก ไม่จ าเป็นต้องเน้นปรากฏการณ์
หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดความตระหนักจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้ามาเร้าให้เกิดความตระหนัก 
         อีเซนต์และอาร์โนลด (วาสนา ศิริมงคล 2555) อธิบายความตระหนักในแง่ของ
จิตวิทยาว่าความตระหนักเป็นความสัมพันธ์ของความส านึกและเจตคติ ซึ่งเป็นสภาวะทางด้าน
จิตใจไม่อาจแยกเป็นความรู้สึกหรือความคิดเพียงอย่างเดียว 
           เบนจามิน บีโวลแมน (Walman, Carter V. 1973) ให้ความหมายของความ
ตระหนักว่า “ความตระหนักเป็นสภาวการณ์ที่บุคคลเข้าใจหรือส านึกบางสิ่งบางอย่างของ
เหตุการณ์ประสบการณ์หรือวัตถุสิ่งของได้” 
             จากความหมายของความตระหนักที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุป
ได้ว่า “ความตระหนักหมายถึงสภาวะทางจิตใจของบุคคลที่เกิดจากความส านึกรับผิดชอบต่อ
เหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับตนเองได้โดยมีสิ่งเร้าภายนอกคือระยะเวลา
ประสบการณ์สภาพแวดล้อมในชุมชนเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความตระหนัก” 

    3.2 ขั้นตอนการเกิดความตระหนัก 
              สุชิน สงวนปุญญศิริ (2532) กล่าวว่า ความตระหนักเป็นผลของกระบวนการ
ทางปัญญากล่าวคือ เมื่อบุคคลไดรับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือรับสัมผัสจากสิ่งเร้าแล้วจะเกิดการ
รับรู้ขึ้น เมื่อเกิดการรับรู้แล้วก็จะน าไปสู่การเกิดความเข้าใจในสิ่งเร้านั้นและน าไปสู่การเรียนรู้เป็น
ขั้นต่อไป ซึ่งทั้งหมดก็จะน าไปสู่ความตระหนักในที่สุดดังแสดงในภาพ 2.1 
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   ภาพ 2.1 ขัน้ตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก 
   ทื่มา : สุชิน สงวนปุญญศิริ,2532 
           สรุปได้ว่าความตระหนักเป็นผลของกระบวนการทางปัญญากล่าวคือ เมื่อบุคคล
ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ แล้วจะเกิดการรับรู้ขึ้นจากนั้นจึงเห็นคุณค่าหรือ
ความส าคัญโดยตนเองหรือใช้กฏเกณฑ์มาตัดสินแล้วจะมีผลน าไปสู่การเกิดทัศนคติและความ
ตระหนักในที่สุด  

       3.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนัก 
            สถิต วงศ์สวรรค์ (2525) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ คือลักษณะของสิ่งเร้าและลักษณะที่บุคคลรับรู้ โดยลักษณะของ
สิ่งเร้าหรือคุณสมบัติของสิ่งเร้าจะเป็นปัจจัยภายนอกที่ท าให้บุคคลเกิดความสนใจที่จะรับรู้อันจะ
น าไปสู่ความตระหนักต่อไป ส่วนลักษณะของบุคคลที่รับรู้นั้นหมายถึงว่า การที่บุคคลจะเกิดความ
ตระหนักต่อปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยแค่ไหนย่อมจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ด้านคือ 
ปัจจัยทางกายซึ่งได้แก่สมรรถภาพของอวัยวะรับสัมผัส หูตา จมูก ปากและปัจจัยทางด้าน
จิตวิทยา ได้แก่ ความรู้เดิม การสังเกตพิจารณา ความสนใจ ความตั้งใจ พร้อมที่รับรู้การเห็น
คุณค่า ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีอิทธิพลท าให้บุคคลเกิดความตระหนักต่างกัน 
        ประสาทอิศรปรีดา (2533) กล่าวว่าความตระหนัก (Awareness) เป็น
พฤติกรรมทางด้านอารมณ์หรือความรู้สึก  (Affective Domain)  เป็นพฤติกรรมขั้นต่ าที่สุดของ
ความรู้ความคิดเสมอความรู้เป็นเรื่องที่เกิดจากข้อเท็จจริงจากประสบการณ์การสัมผัสและการใช้
จิตไต่ตรองหาเหตุผลแต่ความตระหนักเป็นเรื่องของโอกาสการ ได้รับการสัมผัส จากสิ่งเร้าโดยไม่
ตั้งใจการใช้จิตไตร่ตรองแล้วจึงเกิดความส านึกต่อปรากฏการณ์นั้นเพียงแต่จะรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นอยู่ 
              ดังนั้นความตระหนักจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่างๆของมนุษย์ที่
รวมตัวกันขึ้นและมีความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นและประเมินค่าสิ่งเหล่านั้น
มาเป็นความตระหนักความตระหนักจึงเป็นพฤติกรรมภายในอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่แสดงออกถึง

การสัมผัส การรับรู้ 
ความคิด 

รวบยอด 

การเรียนรู้ 

ความรู้ 
การตระหนัก 

พฤติกรรม 
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สภาวะจิตใจที่เกี่ยวกับความรู้สึกหมายความว่า ประสบการณ์และสภาพแวดลอมหรือสิ่งเร้า
ภายนอกเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลเกิดความตระหนัก 
           ทะนงศักดิ์ประสบกิตติคุณ (2534) ได้กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักมี
ดังนี้  
                 (1) ประสบการณ์ท่ีมีต่อการรับรู้  
                  (2)  ความเคยชินต่อสภาพแวดล้อมถ้าบุคคลมีความเคยชินกับ
สภาพแวดล้อมนั้นก็จะท าให้บุคคลนั้นไม่เกิดความตระหนัก  
                        (3) ความใส่ใจและการให้คุณค่าถ้ามนุษย์มีความใส่ใจในเรื่องใดมากก็จะมี
ความตระหนักในเรื่องนั้นมาก 
                  (4) ลักษณะและรูปแบบของสิ่งเร้าถ้าสิ่งเร้านั้นท าให้ผู้พบเห็นเกิดความ
สนใจย่อมท าให้ผู้พบเห็นนั้นเกิดการรับรู้และความตระหนักขึ้น 
                 (5) ระยะเวลาและความถี่ในการรับรู้ถ้ามนุษย์การรับการับรู้บ่อยครั้ง
เท่าใดหรือนานเท่าใดก็ยิ่งท าให้มีโอกาสเกิดความตระหนักได้มากข้ึนเท่านั้น 

      3.4 การวัดความตระหนัก 
           ความตระหนัก (awareness) เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นอยู่ 
(consciousness of something) จ าแนกและรับรู้ (recognitive) ซึ่งพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อน
เกี่ยวกับด้านความรู้สึกและอารมณ์ดังนั้นการที่จะท าการวัดและประเมินผลจึงต้องมีหลักการและ
วิธีการตลอดจนวิธีคิดเฉพาะ จึงจะวัดความรู้สึกและอารมณ์ดังกล่าวออกมาให้เที่ยงตรงและเชื่อม
กันได้เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้สึกและอารมณ์นั้นมีหลายประเภทด้วยนี้ซึ่งจะได้น้ ามากล่าวดังนี้คือ 
(สถาบันพลการศึกษา 2561) 
   (1) วิธีการสัมภาษณ์ (interview) อาจเป็นการสัมภาษณ์ชนิดที่โครงสร้าง
แน่นอน (structure item) โดยสร้างค าถามและมีค าตอบให้เลือกเหมือนกับแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบและค าถามจะต้องตั้งไว้ก่อนเรียงล าดับก่อนหลังไว้อย่างดีหรืออาจเป็นแบบไม่มี
โครงสร้าง (unstructured item) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่มีไว้แต่หัวข้อใหญ่ๆให้ผู้ตอบมีเสรีภาพใน
การตอบมากๆและค าถามนั้นก็เป็นไปตามโอกาสอ านวยในขณะที่สนทนากัน  
               (2) แบบสอบถาม(questionnaire)  แบบสอบถามอาจเป็นชนิดเปิดหรือปิดหรือ
แบบผสมระหว่างเปิดกับปิดก็ได้ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือไม่มีสิ่งที่ก าหนดตามรายการอาจอยู่ใน
รูปของการท าเครื่องหมายตอบหรือเลือกว่าใช่ไม่ใช่ก็ได้  
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               (3) แบบตรวจสอบรายการ (checklist) เป็นเครื่องมือวัดชนิดที่ให้ตรวจสอบว่า
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีไม่มีสิ่งที่ก าหนดตามรายการอาจอยู่ในรูปของการท าเครื่องหมายตอบ
หรือเลือกว่าใช่ไม่ใช่ก็ได้  
             (4) มาตราวัดอันดับคุณภาพ (rating Scale) เครื่องมือชนิดนี้เหมาะสาหรับวัด
อารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการทราบความเข้ม (interview) ว่ามีมากน้อยเพียงใดในเรื่องนั้น  
               (5) การใช้ความหมายภาษา (Sematic diferential technique: S. D.) เทคนิค
การวัดโดยใช้ความหมายของภาษาของชาลส์ ออสกูด เป็นเครื่องมือที่วัดได้ครอบคลุมมากชนิด
หนึ่งเครื่องมือวัดชนิดนี้จะประกอบด้วยเรื่องซึ่งถือเป็น“ สังกัป” และจะมีคุณศัพท์ที่ตรงข้ามกัน
เป็นคู่ๆประกอบสังกัปทั้งหลายคู่แต่ละคู่มี 2 ขั้วช่องห่างระหว่าง 2 ขัว้นั้นบ่งด้วยตัวเลขถ้าใกล้ข้าง
ใดมากก็จะมีลักษณะตามคุณศัพท์ของขั้วนั้นมาก 
                ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้วิจัยท าการสร้างเครื่องมือวัดความตระหนักที่เป็น
แบบวัดประเภทแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยใช้มาตรวัดอันดับคุณภาพ (Likert S 
Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      นดา ด าริห์เลิศ (2542) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
ของประชาชนในชุมชนบ้านครัว กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชน และสาเหตุของการมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
ของคนในชุมชนบ้านครัวผลการวิจัยพบว่าประชาชนในชุมชนบ้านครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชนอยู่ในระดับปานกลางโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชนและสถานภาพในชุมชนซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 05 ส่วนสาเหตุอ่ืนๆที่ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชน คือประชาชนมีความรักและผูกพันกับชุมชนต้องการให้ชุมชนของตนพัฒนาไป
ในทางที่ดีขึ้น เป็นต้น และสาเหตุของประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชน คือ การไม่เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นต้น 
        เขมราฐ ขั้มภรัตน์ (2543) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศึกษาเฉพาะกรณีกิ่งอ าเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานีผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีการรับรู้ข่าวสารมี
ความรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและปัจจัยที่มีผล



25 
 

ต่อระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้แก่
ระดับการศึกษารายได้การรับรู้ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส่วนปัจจัยที่ไม่
มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้แก่เพศอายุสถานภาพการสมรสและอาชีพ 
     ธวัช สิทธิกิจโยธิน (2543) ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติปุาชายเลน :  ศึกษาเฉพาะกรณี ต าบลคลองโคน อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงครามพบว่าการเป็นสมาชิกกลุ่มการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ และการคาดหวังประโยชน์มีผลต่อการตัดสินใจ ท าให้เกิด
ความแตกต่างในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปุาชายเลน 
             กานตพันธ์ พิศาลสุขสกุลและจารุวรรณ ธาดาเดช (2551) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วม
ในการจัดการน้ าเสียของข้าราชการไทยในเทศบาลนครของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าขา
ราชการในองค์การปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎระเบียบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ยังขาดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และไม่น าความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ในการพัฒนางานขององค์การ ปัญหาเรื่อง
ค่านิยมของขาราชการในระบบราชการและกระบวนทัศนที่ไม่ส่งเสริมการสรางเครือข่ายความ
ร่วมมือเป็นปัญหาที่เทศบาลนครต้องให้ความส าคัญ ปรับเปลี่ยนแนวคิดของข้าราชการและ
เทศบาลนคร ให้มีทิศทางที่ส่งเสริมการจัดการน้ าเสียในแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 
      คัมภีร์ คงพลังและวัฒนา ศรีสัตย์วาจา (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการปัญหาน้ าเสีย เขตบึงกุมกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาน้ าเน่าเสีย ในแม่น้ าอยู่ในระดับ ต่ าเนื่องจากประชาชน
สวนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่รู้ว่าส่วนไหนรับผิดชอบไม่มีเวลาไม่รู้ปัญหาต่าง ๆ ไม่สะดวกในการร่วม
กิจกรรมและขาดความร่วมมือประชาชนยังไม่เข้าใจไม่มีการจัดกิจกรรมประชาชนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจทั้งภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ขอมูลแก่ประชาชนน้อยทัศนคติกับพฤติกรรม
ของบุคคลนั้น ไม่ได้สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอกล่าวคือเมื่อการสื่อสารก่อให้เกิดความรู้
และทัศนคติในทางบวกต่อสิ่งที่เผยแพรนั้นแล้วแต่ในข้ันการยอมรับปฏิบัติอาจมีผลในทางตรงข้าม
ได ้
             รุ่งนภา อยู่ในวงศ์และสุนันทา สืบก่ า (2561) ได้ศึกษาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ า
ผิวดิน รวมทั้งความตระหนักและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝูาระวังคุณภาพน้ า
ผิวดินในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลข้อมูลด้านความตระหนักของประชาชนใน
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กรเฝูาระวังคุณภาพน้ าผิวดินและข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝูาระวังคุณภาพน้ าผิว
ดินผลการศึกษาพบว่า ความตระหนักของประชาชนในการเฝูาระวังคุณภาพน้ าผิวดินในภาพรวม
อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝูาระวังคุณภาพน้ าผิวดิน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 2.37 ซึ่งทุกด้านมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อยทั้งหมด 
   จิตานุช บุญศรีและสุวรรณา มาตขาว (2561) ได้ศึกษา พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับ
การทิ้งขยะของนักท่องเที่ยวบริเวณดอนหอยหลอด อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เครื่องมือ
ที่ใช้คือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักท่องเที่ยวในบริเวณดอนหอย
หลอด อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามจ านวน 384 คนผลการวิจัยพบว่า 1) ชนิดและปริมาณ
ขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์มีปริมาณเฉลี่ย 203 กิโลกรัมต่อวัน (ร้อยละ 
71. 29) และขยะมีปริมาณมากที่สุดในวันหยุดเฉลี่ย 240. 48 กิโลกรัมต่อวัน 2) พฤติกรรมด้าน
การเกิดขยะพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ท าให้เกิดขยะประเภทเศษอาหารมากที่สุด (ร้อยละ 26. 
0) พฤติกรรมด้านการเตรียมภาชนะส าหรับนักท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียม
ภาชนะมาเอง (ร้อยละ 85. 2) ส่วนพฤติกรรมด้านการทิ้งขยะพบว่ามีการทิ้งขยะลงถังขยะทุกครั้ง 
(ร้อยละ92. 2) 3) ทัศนคติการทิ้งขยะโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 2. 50) โดยพบว่าการ
แก้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นเรื่องง่ายถ้านักท่องเที่ยวช่วยกันคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งมีมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 297) 



 
 

 

(3.1) 

บทที ่3 
วธิดี าเนินการวจิยั 

        การวิจัยเรื่อง“การศึกษาความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี” ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับ
ขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 

  (1.) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           (2.) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
            (3.) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            (4.) การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

        การวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธีการวิจัยที่จะใช้ศึกษาถึงความตระหนักและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแก่งกระจานวิทยามีขั้นตอน
การด าเนินการดังนี ้

   1.1 ประชากร 
                    ประชากรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
แก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน 253 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
         การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 
6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามแนวทางของ ทาโร่ ยามาเน่(Taro Yamane , 1973) โดยก าหนดระดับความน่า
เชื่อมั่นที่ 95% ซึ่งแทนค่าตามสูตรได้ดังสมการที ่(3.1)            

 N       =    2ne1

n
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(3.2) 

โดย n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 N = ประชากร 253 คน 
 e = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มก าหนดให้คลาดเคลื่อนได้ 0.05% 

          แทนค่า                                     n        =      2)05.0(2551

255


 

                      n        =       155  

          ในการเก็บข้อมูลจริงผู้วิจัยจะเก็บจ านวน 160 ชุด เพ่ือให้ได้ข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ครอบคลุมข้ึน 
       เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 160 คน ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้
ด าเนินการโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Sampling)
เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนทั้งหมดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยมีสูตรค านวณ
การกระจายตามสัดส่วนดังสมการที่ (3.2) ผลแสดงดังตารางที่ 3.1 

                                                    ni  =  
N

nxN
 

  
โดย ni = จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับชั้น 

 n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ ซึ่งเท่ากับ 160  คน 
 N = จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  

 

ตารางที ่3.1 การสุ่มตัวอย่างของแต่ละระดับชั้นเรียน 

ชื่อโรงเรียน                     ระดับชั้นเรียน             ประชากร(คน)        กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

                                  มัธยมศึกษาปีที่ 4               89                           56 
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา  มัธยมศึกษาปีที่ 5               88                           55 
                                  มัธยมศึกษาปีที่ 6               78                           49 
                                            รวม                    255                         160 
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หลังจากก าหนดขนาดตัวอย่างแต่ละระดับชั้นเรียนได้แล้วในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะสุ่ม
ประชากรในแต่ละระดับชั้นเรียนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling)       

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความตระหนักและ
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวั งจันทร์ อ าเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี   

 2.1 การสร้างเครือ่งมอื 
           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
        (1) ศึกษาเอกสารและรายงานวิจัยเพ่ือค้นคว้าทฤษฎีแนวคิดและหลักการที่
เกี่ยวข้อง  
        (2) ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
        (3) น าข้อมูลที่ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง  
          (4) น าข้อมูลที่ได้ค้นคว้าศึกษามาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
            ลักษณะแบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอนดังนี้ 
             ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ที่ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับชั้นการศึกษา เป็นการตรวจสอบแบบเช็คลิสต์ 
             ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนแก่ง
กระจานวิทยา เป็นการตรวจสอบแบบเช็คลิสต์ 
            ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา มีจ านวน 12 ข้อ โดยแบบสอบถามเป็นมาตราประมาณค่าแบบของลิ
เคิร์ด (Likert s Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5  คะแนน          หมายถึง           ระดับความตระหนักมากท่ีสุด 
4  คะแนน          หมายถึง           ระดับความตระหนักมาก 
3  คะแนน          หมายถึง           ระดับความตระหนักปานกลาง 
2  คะแนน          หมายถึง           ระดับความตระหนักน้อย 
1  คะแนน          หมายถึง           ระดับความตระหนักน้อยที่สุด 
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 การแปลความหมายของข้อมูลผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี่ยตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ (ตวงเดือนจุลกรานต์, 2548. อ้างในธีระดาภิญโญ, 2550)  
                ระดับคะแนนตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึงระดับความตระหนักมากที่สุด 
                ระดับคะแนนตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึงระดับความตระหนักมาก 
                ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึงระดับความตระหนักปานกลาง 
                 ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึงระดับความตระหนักน้อย 
                ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึงระดับความตระหนักน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยของ
นักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ซึ่งประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วม 5 ด้าน คือด้านการมีส่วน
ร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอย ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน
จัดการปัญหาขยะมูลฝอย ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ด้านการ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย มีจ านวน 15 ข้อ โดยแบบสอบถามเป็นมาตราประมาณ
ค่าแบบของลิเคิร์ด (Likert s Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้  
             5     คะแนน         หมายถึง      ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด 
             4     คะแนน         หมายถึง      ระดับการมีส่วนร่วมมาก 
             3     คะแนน          หมายถงึ      ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
             2    คะแนน          หมายถึง       ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
             1    คะแนน          หมายถึง       ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
         การแปลความหมายของข้อมูลผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี่ยตาม
แนวทางอังต่อไปนี้ (ตวงเดือนจุลกรานต์, 2548. อ้างในธีระดาภิญโญ, 2550)  
            ระดับคะแนนตั้งแต่ 4.21 – 5.00    หมายถึงระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
            ระดับคะแนนตั้งแต่ 3.41 – 4.20    หมายถึงระดับการมีส่วนร่วมมาก 
            ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.61 – 3.40    หมายถึงระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
            ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.81 – 2.60    หมายถึงระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
            ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.00 – 1.80     หมายถึงระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการขยะที่
เหมาะสมของโรงเรียน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด  
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(3.3) 

 2.2 การตรวจสอบเครื่องมือ 
              1) น าแบบสอบถามที่ท าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องจากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง (Validity) โดยค านวณค่า IOC 
(Index  Of  Objective Congruence) ภาพรวมค่าที่ได้เท่ากับ 0.96 ซึ่งเป็นค่า IOC ที่สูงกว่า 
0.50 ถือว่าเป็นแบบสอบถามที่มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล
ได ้จากสมการที่ (3.3) 

IOC = 
N

R
 

เมื่อ IOC = ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 R = ค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 N = ค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยให้คะแนนเป็น 3 ระดับเกณฑ์ในการพิจารณาค าถามแต่ล่ะข้อดังนี้ 
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด 
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดหรือไม่ 
1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด 

 
         2) ความเชื่อมั่น (Reliabilty) น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม
ประชากรจ านวน 40 คน จากนั้นหาค าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบา 
(Cronbach Alpha Method) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการค านวณได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
              ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความตระหนักและการมีส่วนร่วมการจัดการขยะจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา งานวิจัยจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมประเด็นเนื้อหาที่
ถูกต้องสมบูรณ์ในบทที่ 2  
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 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
             ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรโดยใช้
แบบสอบถามและก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างของนักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามคนละ 1 ฉบับ รวมทั้งหมด 160 ชุด โดยผู้วิจัยประสานงานกับคณะอาจารย์เพ่ือ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
          (1) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเดินทางไปที่ โรงเรียนแก่ง
กระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยเริ่มต้นด้วยการแนะน าตนเอง สร้างสัมพันธภาพกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยและขอความร่วมมือในการท า
วิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง 
         (2) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 160 
คน คนละ 1 ฉบับ รวมแบบสอบถาม 160 ฉบับ 
         (3) ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบการครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งและเก็บรวบรวมเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปต่อไป 

4.การวิเคราะห์ข้อมูล 

   4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
         ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
            (1) การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  ค่าสถิติ
พ้ืนฐานที่ใช้  ได้แก่ ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)  
         (2) การวิเคราะห์ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ
นักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีค่าสถิติที่
ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 



 
 

 

บทที ่4 

ผลการวจิยั 

        การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้แบ่งการน าเสนอข้อมูลอออกเป็น 
5 ส่วน ประกอบด้วย 
            (1.) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
             (2.) สภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 
             (3.) ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 
            (4.) การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 
            (5.) ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

           ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างคือการอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในประเด็น
ต่างๆประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับชั้นของนักเรียน นักเรียนน าอาหารมารับประทานที่โรงเรียน
หรือไม่และนักเรียนมีกระบอกน้ าประจ าตัวหรือไม่ โดยแจกแจงจ านวนและร้อยละ ดังตารางที ่
4.1 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ  
                 ระดับชั้นของนักเรียน นักเรียนน าอาหารมารับประทานที่โรงเรียนหรือไม่และ     
                 นักเรียนมีกระบองน้ าประจ าตัวหรือไม่ 

 ข้อมูลส่วนตัว                               จ านวน(คน)                                  ร้อยละ 
1.เพศ 
          ชาย                                     62                                         38.75 
          หญิง                                    98                                         61.25 
           รวม                                   160                                         100 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนตัว                               จ านวน(คน)                               ร้อยละ 
2.อายุ 
       15-16 ปี                                   61                                      38.1 
       17-18 ปี                                   96                                      60 
       19-20 ปี                                   3                                        1.9 
         รวม                                      160                                     100 
3.ระดับชั้นของนักเรียน  
       มัธยมศึกษาปีที่ 4                          56                                     35 
       มัธยมศึกษาปีที่ 5                          55                                     34.4 
       มัธยมศึกษาปีที่ 6                          49                                     30.6 
          รวม                                      160                                    100 
4.นักเรียนน าอาหารมารับประทานที่โรงเรียน 
       ใช ่                                          15                                      9.4 
       ไมใ่ช่                                       145                                     90.6 
          รวม                                     160                                     100 
5.นักเรียนมีกระบองน้ าประจ าตัว 
        ใช ่                                         63                                     39.4 
       ไมใ่ช ่                                       97                                     60.6 
          รวม                                     160                                     100 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.25 มี

อายุมากท่ีสุดระหว่าง 17-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับชั้นของนักเรียนส่วนใหญ่เป็น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนใหญ่นักเรียนไม่ได้น าอาหารมารับประทานที่โรงเรียน 

คิดเปน็ร้อยละ 90.6 และนักเรียนไม่มีกระบองน้ าประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 97 โดยนักเรียนที่น า

อาหารมารับประทานที่โรงเรียนส่วนใหญ่จะบรรจุใส่ห่อถุงข้าวและกล่องข้าว
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2. ผลการศกึษาสภาพการบรหิารจัดการขยะมลูฝอย 

        จากการศึกษาเรื่องสภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 – 6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 160 คน โดยแจกแจงจ านวนและร้อยละ ดังตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ของสภาพการบริหารจัดการ    
                 ขยะมูลฝอยของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 

สภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                  จ านวน(คน)                        ร้อยละ 
1.โรงเรียนมีถังขยะประจ าห้องเรียน 
          ใช่                                                   160                               100 
          ไมใ่ช่                                                 0                                   0 
          รวม                                                 160                               100 
2.โรงเรียนมีถังขยะเพียงพอในการรองรับขยะ 
          ใช่                                                  134                                83.75 
          ไมใ่ช่                                               26                                16.25 
          รวม                                                160                                100 
3.สถานที่ตั้งของถังขยะในโรงเรียนเหมาะสมที่จะให้นักเรียนน าขยะไปทิ้ง 
          ใช่                                                  133                               83.12 
          ไมใ่ช่                                                27                               16.88 
          รวม                                                160                                100 
4.โรงเรียนมีกระบวนการคัดแยกขยะ 
          ใช่                                                  158                               98.75 
          ไมใ่ช่                                                 2                                  1.25 
          รวม                                                160                                100 
5.โรงเรียนจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ แยกแต่ละประเภทไว้ 
          ใช่                                                  155                                96.88 
          ไมใ่ช่                                                 5                                    3.12 
          รวม                                                160                                100 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

สภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                จ านวน(คน)                               ร้อยละ 
6.โรงเรียนมีพาหนะขนส่งน าขยะไปก าจัด 
          ใช่                                                 146                                      91.25 
          ไมใ่ช่                                               14                                        8.75 
          รวม                                               160                                       100 
7.โรงเรียนก าจัดขยะโดยวิธี 
          เผา                                                 22                                       13.75 
          ฝังกลบ                                             3                                        1.88 
          ให้รถเทศบาลมารับขยะไป                    133                                      83.12 
          อ่ืนๆ                                               2                                          1.25 
          รวม                                               160                                       100 
8.โรงเรียนน าขยะไปท าปุ๋ยหมัก 
          น าไปท าปุ๋ย                                      140                                       87.5 
          ไม่เคยน าไปท าปุ๋ยหมัก                           20                                      12.5 
          รวม                                               160                                      100 
9.โรงเรียนมีการน าเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 
           น าไปเลี้ยงสัตว์                                102                                       63.75 
          ไม่เคยน าไปใช้                                  58                                        36.25 
          รวม                                             160                                         100 
10.โรงเรียนมีการน าขยะไปรีไซเคิล 
           ใช่                                               140                                      87.5 
           ไมใ่ช่                                              20                                      12.5 
           รวม                                              160                                       100 
         

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า สภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโรงเรียน ของโรงเรียนแก่ง

กระจานวิทยามีถังขยะประจ าห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.75 โรงเรียนมีถังขยะเพียงพอในการ

รองรับขยะ คิดเป็นร้อยละ 83.75 สถานที่ตั้งของถังขยะในโรงเรียนเหมาะสมที่จะให้นักเรียนน า

ขยะไปทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 83.12  โรงเรียนมีกระบวนการคัดแยกขยะ คิดเป็นร้อยละ 98.75 
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โรงเรียนมีการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ แยกแต่ละประเภท คิดเป็นร้อยละ 96.88 โรงเรียนมี

พาหนะขนส่งน าขยะไปก าจัด คิดเป็นร้อยละ 91.25 โรงเรียนก าจัดขยะโดยวิธีการเผามากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 83.12 โรงเรียนมีการน าขยะไปท าปุ๋ยหมัก คิดเป็นร้อยละ 87.50 โรงเรียนมีการน า

เศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 63.75 โดยส่วนใหญ่จะน าไปเลี้ยงสุกรและสุนัข โรงเรียนมี

การน าขยะไปรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 87.50  โดยส่วนใหญ่จะน าไปท าเป็นกระเป๋าและหมวก 

3. ผลการศึกษาความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย 
        จากการศึกษาเรื่องความตระหนักในจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 – 6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา  ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 160 คน ดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 ความตระหนักในจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน 
                 แก่งกระจานวิทยา   

ความตระหนักของนักเรียนในจัดการขยะมูลฝอย           x


     S.D.     ระดับความตระหนัก 

1.นักเรียนคิดว่าขยะที่กองรวมจ านวนมากในบริเวณ       3.88   1.09             มาก 
โรงเรียนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง 
2.นักเรียนคิดว่าการขาดแคลนภาชนะรองรับขยะ          3.89   0.93              มาก 
จะท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียน 
3.ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งกระจัดกระจายทั่วไปในพ้ืนที่         3.88   1.09              มาก 
ท าให้ทัศนียภาพที่สวยงามลดลง 
4.ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกคัดแยกก่อนทิ้งจะท าให้ขยะบางชนิด 3.90  1.02              มาก 
ที่สามารถเป็นประโยชน์ได้ไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
5.การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งจะท าให้การก าจัดขยะ   4.04   0.92              มาก 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
6.การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถท าให้โรงเรียน            4.02   0.88              มาก 
มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการขายขยะประเภทต่าง ๆ  
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ตารางที ่4.3 (ต่อ)  

ความตระหนักของนักเรียนในจัดการขยะมูลฝอย                x


   S.D.  ระดับความตระหนัก   

7.การขนส่งขยะไปก าจัดบ่อยๆ จะท าให้โรงเรียน               4.13 1.04          มาก 
ปลอดจากแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและเชื้อโรคต่างๆ ได ้
8.นักเรียนคิดว่าการขนส่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ                  4.04 0.87          มาก 
ในการจัดการขยะของโรงเรียน 
9.การขนส่งขยะไปก าจัดจ าเป็นต้องระมัดระวัง                 4.17  0.91         มาก 
มิให้ขยะหล่นระหว่างการขนส่ง 
10.การก าจัดขยะโดยการเผา ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน         4.33   0.16       มากที่สุด 
ต่อภาวะโลกร้อน 
11.การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยได้  4.08    0.91        มาก 
12.การจัดตั้งธนาคารขยะ ช่วยก าจัดขยะของโรงเรียนได้    4.23    0.89       มากที่สุด 
                       ภาพรวม                                     4.04    0.6          มาก 

 

 จากตารางที่  4.3 แสดงความตระหนักในจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 
เมื่อพิจารณารายข้อตามล าดับที่ส าคัญ พบว่านักเรียนให้ความส าคัญของการก าจัดขยะโดยการ
เผา ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน มีระดับความตระหนักอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.33 รองลงมาคือการจัดตั้งธนาคารขยะ เป็นการช่วยก าจัดขยะของโรงเรียนได้ มีระดับความ
ตระหนักอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนความตระหนักที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
นักเรียนคิดว่าขยะที่กองรวมจ านวนมากในบริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและเชื้อ
โรคและขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งกระจัดกระจายทั่วไปในพ้ืนที่โรงเรียนท าให้ทัศนียภาพที่สวยงามลดลง 
มีระดับความตระหนักอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 เท่ากัน 
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4. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน 

        จากการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 – 6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัย
ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 160 คน โดยมีผลการศึกษา
ดังตารางที ่4.4 

ตารางที่ 4.4 การมีส่วนร่วมในจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน 
                 แก่งกระจานวิทยา 

การมีส่วนร่วมของนักเรียน                                x


       S.D.        ระดับความตระหนัก                                                                                                                                                                                
1.ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ  3.43     0.96              ปานกลาง 
2.ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการ            3.53     0.86                 มาก 
3.ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ                      3.80     0.82                  มาก 
4.ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์           3.52     0.91                  มาก 
5.ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล                3.55     0.99                  มาก 
                         ภาพรวม                          3.57     0.80                  มาก 
  
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า การมีส่วนร่วมในจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา โดยเฉลี่ยรวม 3.57 เมื่อพิจารณาการมีส่วน
ร่วมโดยจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเฉลี่ย 3.80 รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 3.55 ด้านการมีส่วนในการวางแผนจัดการ มีค่าเฉลี่ย 3.53 ด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 3.52 ซึ่งทุกด้านมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
และด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ มีค่าเฉลี่ย 3.43 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับปานกล 
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 ในการพิจารณาการมีส่วนร่วมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการจัดการขยะมูลฝอย

จ าแนกในแต่ละด้านพบรายละเอียด ดังตารางที่ 4.5 

ตารางที่ 4.5 การมีส่วนร่วมด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุในการจัดการขยะมูลฝอยโรงเรียน 

                 แก่งกระจานวิทยา 

ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุในการจัดการขยะมูลฝอย  x


        S.D.    ระดับการมีส่วนร่วม 

1.นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา     3.63       0.97                มาก 
ขยะมูลฝอยของโรงเรียน 
2.นักเรียนมีส่วนร่วมเข้าร่วมประชุมกับโรงเรียน             3.30       1.15              ปานกลาง 
เพ่ือเสนอการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย                                 
3.นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญ            3.39       1.07             ปานกลาง 
ของสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

                                   ภาพรวม                       3.43         0.96             ปานกลาง 
                
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะมูลฝอยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ โดยมีภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.44 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาขยะมูลฝอยของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับมาก รองลงมาคือการส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอย

ของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.39 มีระดับการการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และมีส่วนร่วมเข้า

ร่วมประชุมกับโรงเรียนเพ่ือเสนอการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.6 การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยโรงเรียนแก่ง 

                 กระจานวิทยา 

ด้านการวางแผนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย               x


    S.D.   ระดับการมีส่วนร่วม 

1.นักเรียนมีส่วนร่วมในการหาข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหา     3.43  1.03        ปานกลาง 
ของขยะมูลฝอยของโรงเรียน 
2.นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการจัดการปัญหา       3.50  0.97           มาก 
ขยะมูลฝอยของโรงเรียน  
3.นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์              3.67  1.02           มาก 
ให้นักเรียนร่วมกันจัดการขยะของโรงเรียน 

                         ภาพรวม                                     3.53  0.86           มาก                     

                
        จากตารางที่ 4.6 พบว่า การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะมูลฝอยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี ด้านการวางแผนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.53 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน

ร่วมกันจัดการขยะของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับมาก รองลงมาคือ การส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

มีค่าเฉลี่ย 3.50 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการหาข้อมูลแนว

ทางแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอยของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.43 มีระดับการ

มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.7 การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยโรงเรียนแก่งกระจาน  

                 วิทยา 

 ด้านการปฏิบัติการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย             x


      S.D.      ระดับการมีส่วนร่วม 

1.นักเรียนมีส่วนร่วมในการแนะน าเพ่ือนให้เก็บกวาด    3.77   0.91                มาก 
และรักษาความสะอาดโดยลดปริมาณขยะในโรงเรียน  
2.นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนน าไปก าจัด 3.90   0.97                มาก 
3.นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์        3.74   1.01                มาก 
รักษาความสะอาดในโรงเรียน 

                   ภาพรวม                                     3.80   0.82                มาก                                
         

   จากตารางที่ 4.7 พบว่า การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะมูลฝอยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อน

น าไปก าจัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก รองลงมา

คือ การส่วนร่วมในการแนะน าเพ่ือนให้เก็บกวาดรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะใน

โรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.77 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 มีระดับการ

มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.8 การมีส่วนร่วมด้านการร่วมรับผลประโยชน์จากการจัดการสภาพปัญหาขยะมูลฝอย 

     โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 

ด้านการร่วมรับรับผลประโยชน์                         x


         S.D.        ระดับการมีส่วนร่วม 
จากการจัดการสภาพปัญหาขยะมูลฝอย 

1.นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป   3.51        1.01                   มาก 
มาจากขยะที่ผ่านการคัดแยกมารีไซเคิล  
2.นักเรียนรู้สึกปลอดภัยจากแมลง/พาหะน าโรค    3.68        1.01                   มาก 
ที่มาจากปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียน 
3.นักเรียนมีรายได้จากการคัดแยกขยะที่น าไปขาย 3.39        1.18               ปานกลาง 

                                   ภาพรวม               3.52        0.91                   มาก              

  

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะมูลฝอยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการจัดการสภาพปัญหาขยะมูลฝอย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนรู้สึกปลอดภัย

จากแมลง/พาหะน าโรคที่มาจากปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 

3.68 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่

แปรรูปมาจากขยะที่ผ่านการคัดแยกมารีไซเคิล มีค่าเฉลี่ย 3.51 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ

มาก และนักเรียนมีรายได้จากการคัดแยกขยะท่ีน าไปขาย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.39 

มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.9 การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยโรงเรียนแก่ง 

                 กระจานวิทยา  

ด้านการประเมินผลการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย      x


        S.D.        ระดับการมีส่วนร่วม 

1.นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการติดตาม  3.49       1.17               ปานกลาง 
การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของโรงเรียน  
2.นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าอบรมการคัดแยกขยะ 3.57       1.11                  มาก 
เพ่ือน าไปรีไซเคิลและใช้ประโยชน์  
3.นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินความสะอาด      3.61       1.10                  มาก 
ปราศจากขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

                      ภาพรวม                               3.55       0.99                  มาก                                        

   

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะมูลฝอยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี ด้านการประเมินผลการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.55 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินความสะอาดปราศจาก

ขยะมูลฝอยของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ

มาก รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการเข้าอบรมการคัดแยกขยะเพ่ือน าไปรีไซเคิลและใช้

ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 3.57 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะวิธีการติดตามการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 

3.49 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 

5. ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา  
 1.ข้อเสนอแนะในการรวบรวมขยะมูลฝอยของโรงเรียน 
         นักเรียนควรมีการเก็บรวบรวมขยะมาไว้ในจุดเดียวกันทุกๆวัน โดยก าจัดด้วย
วิธีการเผาและนักเรียนทุกคนช่วยกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อผู้อื่น      

 2.ข้อเสนอแนะในการคัดแยกขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

         นักเรียนควรมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และถังขยะต้องติดป้ายโดยมีสีบ่งบอกถึง

ขยะแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน 

 3.การขนส่งขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

       จัดให้มีรถของเทศบาลมาเก็บขยะของโรงเรียนไปก าจัดให้มากขึ้น มีการขนส่ง

อย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องไม่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและผู้อ่ืน 

 4.การก าจัดขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

         ลดการก าจัดด้วยวิธีเผาในบริเวณโรงเรียน เนื่องจากควันที่เกิดจากการเผามีกลิ่น

เหม็นและมีสีด า ท าให้นักเรียนมีอาการมึนศีรษะและคลื่นไส้อาเจียน ควรปล่อยให้การก าจัดเป็น

หน้าที่ของเทศบาลมาน าไปจัดการ 

  

        



บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

1. สรปุผลการวจิยั 

         1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              (1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวัง
จันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
              (2) เพ่ือศึกษาระดับความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนแก่ง
กระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
              (3) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนแก่ง
กระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
              (4) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของโรงเรียนแก่ง
กระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

        1.2 วิธดี าเนนิงานวิจยั 
            (1) ศึกษาจ านวนประชากรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแก่งกระจาน
วิทยาทั้งหมด/ค านวณหาค่ากลุ่มตัวอย่างของประชากร 
             (2) จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน 
              (3) การเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วยตัวเองพ้ืนที่
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 
             (4) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทางสถิติเพ่ือให้ได้ค่าที่
ต้องการศกึษา 

2. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

             (1) ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 61.25 มีอายุมากที่สุดระหว่าง 17-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับชั้นของนักเรียนส่วนใหญ่
เป็นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนใหญ่นักเรียนไม่ได้น าอาหารมารับประทานที่โรงเ รียน คิด
เป็นร้อยละ 90.6 และนักเรียนไม่มีมีกระบอกน้ าประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 97 โดยนักเรียนที่น าอาหารมา
รับประทานที่โรงเรียนส่วนใหญ่จะบรรจุใส่ห่อถุงข้าวและกล่องข้าว 
             (2) ผลการวิจัยสภาพการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สรุปได้ว่า โรงเรียนมีถังขยะประจ าห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.75 
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โรงเรียนมีถังขยะเพียงพอในการรองรับขยะ คิดเป็นร้อยละ 83.75 สถานที่ตั้งของถังขยะในโรงเรียน
เหมาะสมที่จะให้นักเรียนน าขยะไปทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 83.12  โรงเรียนมีกระบวนการคัดแยกขยะ คิดเป็น
ร้อยละ 98.75 โรงเรียนมีการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ แยกแต่ละประเภท  คิดเป็นร้อยละ 96.88 
โรงเรียนมีพาหนะขนส่งน าขยะไปก าจัด คิดเป็นร้อยละ 91.25 โรงเรียนก าจัด ขยะโดยวิธีการเผามากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 83.12 โรงเรียนมีการน าขยะไปท าปุ๋ยหมัก คิดเป็นร้อยละ 87.50 โรงเรียนมีการน าเศษ
อาหารไปเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 63.75 โดยส่วนใหญ่จะน าไปเลี้ยงสุกรและสุนัข โรงเรียนมีการน าขยะ
ไปรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 87.50  โดยส่วนใหญ่จะน าไปท าเป็นกระเป๋าและหมวก 
  (3) ผลการวิจัยความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สรุปได้ว่า ความตระหนักในจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 เมื่อ
พิจารณารายข้อตามล าดับที่ส าคัญ พบว่านักเรียนให้ความส าคัญของการก าจัดขยะโดยการเผา ส่งผล
กระทบต่อภาวะโลกร้อน มีระดับความตระหนักอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือการ
จัดตั้งธนาคารขยะ เป็นการช่วยก าจัดขยะของโรงเรียนได้ มีระดับความตระหนักอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนความตระหนักที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือนักเรียนคิดว่าขยะที่กองรวมจ านวนมากใน
บริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและเชื้อโรคและขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งกระจัดกระจายทั่วไปใน
พ้ืนที่โรงเรียนท าให้ทัศนียภาพที่สวยงามลดลง มีระดับความตระหนักอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 
เท่ากัน 
         (4) ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.57 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาการมีส่วนร่วมโดยจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนแก่ง
กระจานวิทยา การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยเฉลี่ย 3.80 รองลงมาได้แก่ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 3.55 ด้านการมีส่วนในการวางแผนจัดการ มีค่าเฉลี่ย 3.53 ด้านการ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 3.52 ซึ่งทุกด้านมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ มีค่าเฉลี่ย 3.44 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลาง จ าแนกเป็นรายด้านพบรายละเอียด ดังนี้ 
                (4.1) ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ สรุปได้ว่า ภาพรวมระดับการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.44 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาขยะมูลฝอยของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือการส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยของโรงเรียน 
มีค่าเฉลี่ย 3.39 มีระดับการการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และมีส่วนร่วมเข้าร่วมประชุมกับโรงเรียน
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เพ่ือเสนอการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 มี
ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
                (4.2) ด้านการวางแผน สรุปได้ว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.53 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนร่วมกันจัดการขยะของ
โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การส่วน
ร่วมในการก าหนดวิธีการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.50 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการหาข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอยของโรงเรียน มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.43 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
             (4.3) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ สรุปได้ว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.80 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนน าไปก าจัด มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การส่วนร่วมในการแนะน า
เพ่ือนให้เก็บกวาดรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.77 มีระดับการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์รักษาความสะอาดในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
              (4.4) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ สรุปได้ว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนรู้สึกปลอดภัยจากแมลง/พาหะน าโรคที่มา
จากปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.68 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากขยะที่ผ่านการคัดแยกมารีไซเคิล 
มีค่าเฉลี่ย 3.51 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีรายได้จากการคัดแยกขยะที่น าไป
ขาย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.39 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
               (4.5) ด้านการประเมินผล สรุปได้ว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.55 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยของ
โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การมี
ส่วนร่วมในการเข้าอบรมการคัดแยกขยะเพ่ือน าไปรีไซเคิลและใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 3.57 มีระดับการมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการติดตามการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของ
โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.49 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

3. อภิปรายผล 

           จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ระดับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา  
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการมีส่วนร่วมในด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ ด้านการ
วางแผนจัดการ ด้านการด าเนินการปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการติดตามและประเมินผล มี
ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนยังไม่เข้าถึงการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องและมองว่า
ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองนักเรียนบางส่วนจึงไม่เห็นความส าคัญในการจัดการขยะ      
           ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 
นักเรียนทุกคนควรมีจิตส านึกในตนเองและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือผลที่ดีต่อตัวเองและไม่เดือดร้อน
ผู้อ่ืน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ควรแก้ไขและ
จัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจัง 

4.ข้อเสนอแนะ 

 4.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  (1) ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ด้านการวางแผน
จัดการ ด้านการด าเนินการปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการติดตามและประเมินผล 
  (2) ควรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ เช่นการรีไซเคิล โดยให้เกิดผลกับตัว
นักเรียนโดยตรงเพื่อให้เกิดผลมากท่ีสุด 
  (3) เทศบาลควรจะต้องให้ความสนใจและเข้าถึงพ้ืนที่ให้มากกว่านี้ เพ่ือให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 4.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี ควรมีการเปรียบเทียบในระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้ได้การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงกว่านี้ 
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แบบสอบถาม 
การศกึษาความตระหนกัและการมีสว่นรว่มในการจดัการขยะมลูฝอยของนกัเรยีน 

ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายโรงเรยีนแกง่กระจานวิทยา ต าบลวงัจันทร ์ 
อ าเภอแกง่กระจาน จังหวดัเพชรบรุี 

 
ค าชีแ้จง 
       1. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ต าบลวังจันทร์ อ าเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
       2. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือการศึกษาความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 
       3. แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 5 ตอน คือ  

ตอนที่1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่2) สภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 
ตอนที่3) ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนแก่งกระจาน
วิทยา 
ตอนที่4) การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 
ตอนที่5) ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 

       4. การตอบแบบสอบถาม กรุณาใส่เครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ตรงกับความเห็นของท่าน
ให้มากที่สุด ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     1. เพศ    
          1. (  ) ชาย       2. (  ) หญิง 
     2. อายุ (โปรดระบุ) .................... ปี 
     3.ระดับชั้นของนักเรียน 
          1. (  ) มัธยมศึกษาปีที่  4        2. (  ) มัธยมศึกษาปีที่  5      3. (  ) มัธยมศึกษาปีที่  6  
      4.นักเรียนน าอาหารมารับประทานที่โรงเรียนหรือไม่ 
          1. (  ) น ามาโปรดระบุภาชนะท่ีใส่อาหารมารับประทาน (ระบุ)………………… 
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          2. (  ) ไม่ได้น ามา 
      
 5.นักเรียนมีกระบอกน้ าประจ าตัวหรือไม่ 
         1. (  ) มี                2. (  ) ไม่มี 
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 
       6.โรงเรียนมีถังขยะประจ าห้องเรียนหรือไม่ 
         1. (  ) มี                2. (  ) ไม่มี 
      7.โรงเรียนมีถังขยะเพียงพอในการรองรับขยะหรือไม่ 
         1. (  ) มี                2. (  ) ไม่มี 
      8.สถานที่ตั้งของถังขยะในโรงเรียนเหมาะสมที่จะให้นักเรียนน าขยะไปทิ้งหรือไม่ 
         1. (  ) มี                2. (  ) ไม่มี 
     9.โรงเรียนมีกระบวนการคัดแยกขยะหรือไม่ 
        1. (  ) มี                2. (  ) ไม่มี 
   10.โรงเรียนจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ แยกแต่ละประเภทไว้หรือไม่ 
        1. (  ) มี                2. (  ) ไม่มี 
    11.โรงเรียนมีพาหนะขนส่งน าขยะไปก าจัดหรือไม่ 
        1. (  ) มี                2. (  ) ไม่มี 
    12.โรงเรียนก าจัดขยะโดยวิธีใด 
         1. (  ) เผา    2. (  ) ฝังกลบ    3. (  ) ให้รถเทศบาลมารับขยะไป    4. (  ) อ่ืนๆ 
(ระบุ)……………….. 
    13.โรงเรียนน าขยะไปท าปุ๋ยหมักบ้างหรือไม่ 
         1. (  ) น าไปท าปุ๋ย                2. (  ) ไม่เคยน าไปท าปุ๋ยหมัก 
    14.โรงเรียนมีการน าเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์บ้างหรือไม่ 
         1. (  ) น าไปเลี้ยงสัตว์(ระบุ)…………..                2. (  ) ไม่เคยน าไปใช้ 
    15.โรงเรียนมีการน าขยะไปรีไซเคิลบ้างหรือไม่ 
         1. (  ) มี(ระบุ)………………..                2. (  ) ไม่มี 
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ตอนที่ 3 ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนในโรงเรียน 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงไปในช่อง 1, 2, 3, 4, 5, ที่ตรงกับระดับความตระหนักของ
นักเรียนมากท่ีสุด โดยก าหนดค าตอบเป็นคะแนน 5 ระดับ คือ 
5=ตระหนักมากที่สุด, 4=ตระหนักมาก, 3=ตระหนักปานกลาง, 2=ตระหนักน้อย, 1=ตระหนัก
น้อยที่สุด 

  ระดับความตระหนัก 
5 4 3 2 1 

1. นักเรียนคิดว่าขยะที่กองรวมจ านวนมากในบริเวณโรงเรียน 
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและเชื้อโรค 

     

2. นักเรียนคิดว่าการขาดแคลนภาชนะรองรับขยะจะท าให้เกิด
ปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

     

3. ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งกระจัดกระจายทั่วไปในพ้ืนที่โรงเรียน ท า
ให้ทัศนียภาพที่สวยงามลดลง 

     

4. ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกคัดแยกก่อนทิ้งจะท าให้ขยะบางชนิดที่
สามารถเป็นประโยชน์ได้ไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

     

5. การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งจะท าให้การก าจัดขยะได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายได้ 

     

6. การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถท าให้โรงเรียนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น จากการขายขยะประเภทต่างๆ เช่น ขวดน้ า 
กระดาษ 

     

7. การขนส่งขยะไปก าจัดบ่อยๆ จะท าให้โรงเรียนปลอดจาก
แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและเชื้อโรคต่างๆได้ 

     

8. นักเรียนคิดว่าการขนส่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการ
ขยะของโรงเรียน 

     

9. การขนส่งขยะไปก าจัดจ าเป็นต้องระมัดระวัง มิให้ขยะหล่น
ระหว่างการขนส่ง 

     

10. การก าจัดขยะโดยการเผา ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน      

11. การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ เป็นการช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอย
ได้วิธีหนึ่ง 

     

ประเด็น ข้อ 
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12. การจัดตั้งธนาคารขยะ เป็นการช่วยก าจัดขยะของโรงเรียนได้      

 
ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนในโรงเรียน 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงไปในช่อง 1, 2, 3, 4, 5, ที่ตรงกับระดับความมีส่วนร่วมของ
นักเรียนมากที่สุด โดยก าหนดค าตอบเป็นคะแนน 5 ระดับ คือ 5=มีส่วนร่วมมากที่สุด, 4=มีส่วน
ร่วมมาก,                                    3=มีส่วนร่วมปานกลาง, 2=มีส่วนร่วมน้อย, 1=มีส่วนร่วม
น้อยที่สุด 

 

ข้อ 

 
การมสีว่นรว่มในการจดัการขยะมลูฝอยของนกัเรยีน 

ระดบัการมสีว่นรว่ม 

มาก
ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

(1) 

3.1 ด้านการมสีว่นรว่มในการค้นหาปัญหาและสาเหตขุองปญัหาขยะมลูฝอย 
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาขยะ

มูลฝอยของโรงเรียน 
     

2. นักเรียนเคยเข้าร่วมประชุมกับโรงเรียนเพ่ือเสนอการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

     

3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ
ของปัญหาขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

 

 

    

15. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินความสะอาดปราศจาก
ขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

     

3.2 ด้านการมีส่วนในการวางแผนจัดการปัญหาขยะมูลฝอย  

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการหาข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหาของ
ขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

     

5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการจัดการปัญหาขยะ
มูลฝอยของโรงเรียน 

     

6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
ร่วมกันจัดการขยะของโรงเรียน 
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3.3 ด้านการมสีว่นรว่มในการปฏบิตัิการจัดการปญัหาขยะมลูฝอย 

7. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแนะน าเพ่ือนให้เก็บกวาดรักษา
ความสะอาดและลดปริมาณขยะในโรงเรียน 

     

8. นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนน าไปก าจัด      

9. นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์รักษาความ
สะอาดในโรงเรียน 

     

3.4 ด้านการมสีว่นรว่มในการรบัผลประโยชนจ์ากการจดัการสภาพปญัหาขยะมลูฝอย 
10. นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากขยะ

ที่ผ่านการคัดแยกมารีไซเคิล 
     

11. นักเรียนรู้สึกปลอดภัยจากแมลง/พาหะน าโรคที่มาจาก
ปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

     

12. นักเรียนมีรายได้จากการคัดแยกขยะที่น าไปขาย      

3.5 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย 

13. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการติดตามการ
แก้ปัญหาขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

     

14. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าอบรมการคัดแยกขยะเพ่ือ
น าไปรีไซเคิลและใช้ประโยชน์ 

     

15. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินความสะอาดปราศจาก
ขยะมูลฝอยของโรงเรียน 
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ภาคผนวก ข 

ค่าความเที่ยงตรงเชงิเนือ้หา 
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ผลการตรวจหาค่าดชันคีวามสอดคล้องของวตัถปุระสงคข์องแบบสอบถามเพือ่การวิจยั 

 (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ตอนที่ 2 สภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 

 

ข้อ 

 
สภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  

รวม 

 

ค่า IOC 1 2 3 

1 โรงเรียนมีถังขยะประจ าห้องเรียนหรือไม่ 
1. (  ) มี                2. (  ) ไม่มี 

1 1 1 3 1 

2 โรงเรียนมีถังขยะเพียงพอในการรองรับขยะ
หรือไม่ 
1. (  ) มี                2. (  ) ไม่มี 

1 1 1 3 1 

3 สถานที่ตั้งของถังขยะในโรงเรียนเหมาะสมที่จะ
ให้นักเรียนน าขยะไปทิ้งหรือไม่ 
1. (  ) มี                2. (  ) ไม่มี 

1 1 1 3 1 

4 โรงเรียนมีกระบวนการคัดแยกขยะหรือไม่ 
1. (  ) มี                2. (  ) ไม่มี 

1 1 1 3 1 

5 โรงเรียนจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ แยกแต่ละ
ประเภทไว้หรือไม่ 
1. (  ) มี                2. (  ) ไม่มี 

1 1 1 3 1 

6 โรงเรียนมีพาหนะขนส่งน าขยะไปก าจัดหรือไม่ 

1. (  ) มี                2. (  ) ไม่มี 

1 1 1 3 1 

 
7 

โรงเรียนก าจัดขยะโดยวิธีใด 
1. (  ) เผา    2. (  ) ฝังกลบ    3. (  ) ให้รถ
เทศบาลมารับขยะไป    4. (  ) อ่ืนๆ 
(ระบุ)……………….. 

1 1 1 3 1 

8 โรงเรียนน าขยะไปท าปุ๋ยหมักบ้างหรือไม่ 
1. (  ) น าไปท าปุ๋ย                2. (  ) ไม่เคย 

1 1 1 3 1 
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9 

โรงเรียนมีการน าเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์บ้าง
หรือไม่ 
1. (  ) น าไปเลี้ยงสัตว์(ระบุ)…………..                
2. (  ) ไม่เคยน าไปใช้ 

1 1 1 3 1 

10 โรงเรียนมีการน าขยะไปรีไซเคิลบ้างหรือไม่ 
1. (  ) มี(ระบุ)………………..                 
2. (  ) ไม่มี 

1 1 1 3 1 

ตอนที่ 3 ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนในโรงเรียน 
 

ข้อ 
 

ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของ
นักเรียนในโรงเรียน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  
รวม 

 
ค่า IOC 

1 2 3 
 

1 นักเรียนคิดว่าขยะที่กองรวมจ านวนมากใน
บริเวณโรงเรียน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง
และเชื้อโรค 

1 1 1 3 1 

2 นักเรียนคิดว่าการขาดแคลนภาชนะรองรับขยะ
จะท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

3 ขยะมูลฝอยที่ถูกท้ิงกระจัดกระจายทั่วไปใน
พ้ืนที่โรงเรียน ท าให้ทัศนียภาพที่สวยงามลดลง 

1 1 1 3 1 

4 ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกคัดแยกก่อนทิ้งจะท าให้ขยะ
บางชนิดที่สามารถเป็นประโยชน์ได้ไม่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ 

1 1 0 2 0.6 

 
  5 

การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งจะท าให้การ
ก าจัดขยะได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลด
ค่าใช้จ่ายได้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

6 การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถท าให้โรงเรียนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน จากการขายขยะประเภทต่างๆ 
เช่น ขวดน้ า กระดาษ 

1 1 1 3 1 

7 การขนส่งขยะไปก าจัดบ่อยๆ จะท าให้โรงเรียน
ปลอดจากแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและเชื้อโรค

1 1 0 2 0.6 
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ต่างๆได้ 

8 นักเรียนคิดว่าการขนส่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญใน
การจัดการขยะของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

9 การขนส่งขยะไปก าจัดจ าเป็นต้องระมัดระวัง มิ
ให้ขยะหล่นระหว่างการขนส่ง 

1 1 1 3 1 

10 นักเรียนคิดว่าการก าจัดขยะโดยการเผา ส่งผล
กระทบมากต่อภาวะโลกร้อน 

1 1 1 3 1 

11 การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ เป็นการช่วยลด
ปัญหาขยะมูลฝอยได้วิธีหนึ่ง 

1 1 1 3 1 

12 การจัดตั้งธนาคารขยะ เป็นการช่วยก าจัดขยะ
ของโรงเรียนได้ 

1 1 1 3 1 

ตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนในโรงเรียน 
 

ข้อ 
 

รายการพิจารณา 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่   

1 2 3 
 

รวม ค่า 
IOC 

3.1 ด้านการมสีว่นรว่มในการค้นหาปัญหาและสาเหตขุองปญัหามลูฝอย 
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาขยะมูลฝอยของโรงเรียน 
1 1 0 2 0.6 

2. นักเรียนเคยเข้าร่วมประชุมกับโรงเรียนเพ่ือ
เสนอการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอย 

1 1 1 3 1 

3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญ
ของสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

3.2 ด้านการมีส่วนในการวางแผนจัดการขยะมูลฝอย 

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการหาข้อมูลแนวทางแก้ไข
ปัญหาของขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนร่วมกันจัดการขยะของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 
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3.3 ด้านการมสีว่นรว่มในการปฏบิตัิการจัดการปญัหาขยะมลูฝอย 

7. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแนะน าเพ่ือนให้เก็บ
กวาดรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะใน
โรงเรียน 

1 1 0 2 0.6 

8. นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนน าไป
ก าจัด 

1 1 1 3 1 

9. นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
รักษาความสะอาดในโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

3.4 ด้านการมสีว่นรว่มในการรบัผลประโยชนจ์ากการจดัสภาพขยะมลูฝอย 

10. นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมา
จากขยะท่ีผ่านการคัดแยกมารีไซเคิล 

1 1 1 3 1 

11. นักเรียนรู้สึกปลอดภัยจากแมลง/พาหะน าโรค
ที่มาจากปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

1 1 1 3 1 

12. นักเรียนมีรายได้จากการคัดแยกขยะที่น าไปขาย 1 1 1 3 1 

3.5 ด้านการมสีว่นรว่มในการประเมนิผลการจดัการขยะมลูฝอย 
13. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการติดตาม

การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของโรงเรียน 
1 1 1 3 1 

14. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าอบรมการคัดแยก
ขยะเพ่ือน าไปรีไซเคิลและใช้ประโยชน์ 

1 1 1 3 1 

15. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินความสะอาด
ปราศจากขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ค 

รายชือ่ผูท้รงคณุวฒุใินการตรวจแบบสอบถาม 

ความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม 
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รายชือ่ผู้เชีย่วชาญ 

1. ผศ.ดร.พรรณทิพย์ กาหยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. ผศ.นิธินาถ เจริญโภคราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. ผศ.ดร.ฒาลิศา เนียมณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภาคผนวก ง 

ภาพกจิกรรมด าเนนิงานวิจยั 
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ภาพที ่ง – 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ภาพที ่ง – 2 ผู้ตอบแบบสอบถาม 


