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 การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของบุคลากรสายสนับสนุนที่

ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการ
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ที่ปฏิบัติงานประจ าส านักงานของหน่วยงานจัดการศึกษาตามโครงสร้าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา  โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในส านักงาน

คณะที่จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้าง ของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 113 คน จ านวน 6 คณะ 

โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าระดับความรู้ ของ

บุคลากรทั้งหมดมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 และผล

การศึกษาระดับทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.32 อยู่ในเกณฑ์ทัศนคติระดับดี

มาก ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยรวม 3.902  อยู่ในเกณฑ์พฤติกรรม

ระดับดีมาก ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยพบว่าบุคลากรเพศหญิง

และเพศชายมีระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน ระดับความรู้ 

(Sig. เท่ากับ .728) ระดับทัศนคติ ( Sig. เท่ากับ .382) และระดับพฤติกรรม ( Sig.เท่ากับ 758) ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : ความรู้,ทัศนคติ,พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย,บุคลากรสายสนับสนุน                                                   



 
 

สารบัญ 

 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ก 

บทคัดย่อ ข 

สารบัญ ค 

สารบัญตาราง จ 

สารบัญภาพ ซ 

บทที่ 1 บทน า 1 

          ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 

          ค าถามวิจัย 3 

          วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 

          สมมุติฐานของงานวิจัย 3 

          ขอบเขตการศึกษา 3 

          นิยามศัพท์ 4 

          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 4 

          แผนการด าเนินงานวิจัย 4 

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 6 

         ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย 6 

         แนวคิดเก่ียวกับความรู้ 26 

         แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 32 

         แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 34 

         งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 38 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการด าเนินวิจัย 40 

         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 40 

         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 41 

         การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 43 

         การเก็บรวบรวมข้อมูล 44 

         การวิเคราะห์ข้อมูล 44 



ง 
 

 

สารบัญ(ต่อ) 

 หน้า 

บทที่ 4 ผลการวิจัย 46 

        ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 46 

        ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 47 

        ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย 53 

        พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 55 

        เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 59 

        เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 60 

        เปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 60 

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 60 

        สรุปผลการวิจัย 60 

        ข้อเสนอแนะ 64 

        บรรณานุกรม 65 

ภาคผนวก    69 

        ภาคผนวก ก แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัย 70 

        ภาคผนวก ข แบบประเมินความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) 76 

        ภาคผนวก ค รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
        และผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม 

82 

        ภาคผนวก ง ผลหาความเชื่อม่ันโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 88 

        ภาคผนวก จ ประมวลภาพการด าเนินการวิจัย 90 

 

 

 

 

 



จ 

 
 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 

1.1 แผนการด าเนินงานวิจัย 5 

2.1 ปริมาณและอัตราขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2551-2561 12 

2.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ถูกก าจัด และถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
ปีพ.ศ.2551-2561 

13 

2.3 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยระหว่างปี พ.ศ.2560-2561 14 

4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 46 

4.2 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 

47 

4.3 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 

48 

4.4 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 

48 

4.5 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 

49 

4.6 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 

49 

4.7 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 

50 

4.8 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 

50 

 

4.9 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 

51 

4.10 ภาพรวมความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา 

51 

 

 



ฉ 

 
 

สารบัญตาราง(ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 

4.11 ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 53 

4.12 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการลด ณ แหล่งก าเนิด  ของบุคลากร
สายสนันสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

55 

4.13 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการลด ณ แหล่งก าเนิด  ของบุคลากร
สายสนันสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

55 

4.14 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการลด ณ แหล่งก าเนิด  ของบุคลากร
สายสนันสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

56 

4.15 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการลด ณ แหล่งก าเนิด  ของบุคลากร
สายสนันสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

56 

4.16 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการลด ณ แหล่งก าเนิด  ของบุคลากร
สายสนันสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

57 

4.17 ภาพรวมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการลด ณ แหล่งก าเนิด 
ของบุคลากรสายสนันสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

58 

   4.18 เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามเพศ 58 

4.19 เปรียบเทียบทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามเพศ 58 

4.20 เปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามเพศ 59 

ง-1 ตารางสรุปในการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 88 

ง-2 ข้อมูลสถิติในการหาค่าความเชื่อมั่นในแบบสอบถาม 88 
 

 

 

 

 



ช 

 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที่  หน้า 

2.1 รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 2561 14 

2.2 ขั้นตอนการด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 21 

จ-1 น าแบบสอบถามไปสอบถามให้บุคลากรคณะวิทยาลัยการจัดการ 85 

จ-2 น าแบบสอบถามไปสอบถามให้บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 85 

จ-3 น าแบบสอบถามไปสอบถามให้บุคลากรคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 86 

จ-4 น าแบบสอบถามไปสอบถามให้บุคลากรคณะครุศาสตร์ 86 

จ-5 น าแบบสอบถามไปสอบถามให้บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ 87 
 

 



 
 

บทที่ 1 

บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ปัญหาขยะมูลฝอยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้นทุกปี 

ตามการขยายตัวของประชากรและชุมชน และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ซึ่งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบันเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการบริโภค เช่น พลาสติก โฟม กระป๋อง แก้ว รวมถึงสารเคมีต่างๆ 

ขยะมูลฝอยดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ระบบการจัดการและการก าจัดที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นหากประเทศ

ไทยยังไม่มีระบบการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยของ 

ประชาชนทั้งยังท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสื่อมเสีย 

 จากสถานการณ์มูลฝอยที่ผ่านมาพบว่า ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยมีเพ่ิมมากขึ้นใน

ทุกปี ทั้งนี้หากพิจารณาถึงอัตราการเกิดมูลฝอยของประเทศไทย ปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 

27.80 ล้านตัน (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2560) (เป็นพลาสติกในขยะชุมชนกว่า 2 ล้านตัน) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

1.64 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2560)   เฉลี่ยอัตราการเกิด

ขยะมากถึง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2560) จะเห็นได้ว่ามูลฝอยที่เกิดขึ้นมีอัตรา

ที่เพ่ิมขึ้นทุกปีๆ นอกจากนี้ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษระบุว่าประเทศไทยมีการน าขยะมูลฝอยชุมชน

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ประมาณ 3.19 ล้านตัน (ม่ิงสรรพ์ ขาวสะอาด, 2560) หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของ

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยประโยชน์ของการรีไซเคิลนั้นเป็นการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการ

ก าจัดและฝังกลบแล้ว ยังจะเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้แต่กระบวนการของการจัดการขยะมูล

ฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้องมีอัตราเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย กระบวนการคัดแยก การจัดเก็บ การ

รวบรวม และการเก็บขนยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย

มีขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย จ านวน 28 ล้านตัน (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2560)  

และมีขยะเกิดใหม่อีก 26 ล้านตันต่อปี  (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2560) โดยวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยที่

เกิดข้ึนจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้นรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับปัญหาเรื่องขยะ เนื่องจาก

ขยะเป็นปัญหาระดับประเทศ หากไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลจะส่งผลกระทบต่ อ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศที่ได้ก่อตั้งมา

เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 70 ปีโดยตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่

ปัจจุบันเปิดท าการสอนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ 

รวมทั้งยังมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เปิดท าการสอนในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาอยู่ภายในก ากับอีกด้วยซ่ึงในปีการศึกษา2552ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯได้จัดให้มีการเรียนการ

สอนทั้งในระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ มากกว่า 

80 สาขาวิชา มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวนไม่น้อยกว่า 750 คน และมีจ านวนนักศึกษา

รวมทั้งสิ้นประมาณ 20,000 คน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมกันอีก

ประมาณ 1,300 คน   (อาณัติ ต๊ะปินตา และ รณบรรณจบ อภิรติกุล , 2553)ซึ่งจากจ านวนนักเรียน 

นักศึกษาและบุคลากรที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัยอยู่เป็นประจ า

แล้วจะเห็นได้ว่ามีจ านวนมากมายซึ่งส่งผลให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีมากขึ้นตามไปด้วยและจาก

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีขยะเกิดขึ้น

ประมาณ 1.2-1.5 ตันต่อวัน (อาณัติ ต๊ะปินตา และ รณบรรณจบ อภิรติกุล , 2553) โดยขยะเหล่านี้จะ

น าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ ตามมาคือการไม่สามารถเก็บขนขยะจากภาชนะรองรับที่ตั้งไว้ ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึงจนท าให้เกิดการตกค้างของขยะขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งหากไม่รีบด าเนินการเก็บ

ขนในระยะเวลาที่สมควรก็จะเกิดการเน่าเหม็นและส่งกลิ่นรบกวน อันจะเป็นการสร้างความเดือดร้อน

ร าคาญรวมทั้งท าให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามภายในมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นได้  

  จากเหตุผลและความส าคัญดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจการศึกษาความรู้ ทัศนคติและ

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นกลุ่ม

บุคคล ที่ช่วยลดและคัดแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้องภายในอาคาร/ตึก เช่น การลดและการคัดแยก

ขยะมูลฝอย เพ่ือลดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อีกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ผู้วิจัยจึงมีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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2. ค ำถำมวิจัย 
(1) บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความรู้เกี่ยวกับการ 

จัดการขยะมูลฝอยระดับใด 

(2) บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีทัศนคติเกี่ยวกับการ  

จัดการขยะมูลฝอยระดับใด 

(3) บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพฤติกรรมการจัดการ 

ขยะมูลฝอยอย่างไร 

(4) บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพศหญิงและเพศชายมี 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันหรือไม่ 

3.   วัตถุประสงค์งำนวิจัย 
(1) ศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(2) ศึกษาระดับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(3) ศึกษาระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(4) เปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ  

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ าแนกตามเพศ 

4.   สมมุติฐำนของงำนวิจัย 
 บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพศหญิงและเพศชายมี

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน 

5.   ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ

ดังนี้ 
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5.1  ขอบเขตด้ำนเนื้อหา 

 ศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุนที่

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5.2   ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่ 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ตั้งอยู่ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

5.3   ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
5.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายได ้
5.3.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  5.3.3   ตัวแปรควบคุม ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

6.   นิยำมศัพท ์
 บุคลากร หมายถึง  “ต าแหน่ง เจ ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบ ัติงาน ในส านักงานคณบดีในคณะตาม

โครงสร้างของมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” 

7.    ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   
 ได้ทราบเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุน 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายอาคารสถานที่น าข้อมูลต่างๆเหล่านี้ 

ไปใช้บริหารวางแผนจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ต่อไป 

8.     แผนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 การด าเนินงานตามโครงการศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานดัง

แสดงไว้ในตารางที่ 1.1 
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ตำรำงท่ี 1.1 แผนการด าเนินการวิจัย 
 

กำรด ำเนินงำน 
    พ.ศ.2563     

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

1.ศึกษาหัวข้อการวิจัยและ
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานวิจัย 
2.ศึกษาข้อมูลและเอกสาร
ต่างๆ 
3.ก าหนดพื้นที่ในการเก็บ
ตัวอย่าง 
4.ด าเนินการเก็บข้อมูล 
5.วิเคราะห์และสรุปผล 
6.จัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

 
         

 

 



 
 

         บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและการ

รวบรวมความรู้ตลอดจนทฤษฎีที่จ าเป็นรวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย 

(2) แนวคิดเก่ียวกับความรู้ 

(3) แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 

(4) แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 

(5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
1.1. ความหมายของขยะมูลฝอย 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  (2550) ให้ความหมายค าว่า “มูลฝอย” หมายความ

ว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะ ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซาก

สัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ 

มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (2550) ได้นิยามที่มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “ขยะมูล

ฝอย” เพ่ือควบคุม ก ากับการจัดการ “ขยะมูลฝอย” ในภาคอุตสาหกรรม โดยได้นิยามค าว่า “สิ่งปฏิกูล

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” หมายความว่าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น จาการประกอบกิจการ

โรงงาน รวมถึงของเสียจาก วัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อม

คุณภาพ และน้ าทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตราย 
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พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 อุดมศักดิ์ 

สินธิพงษ์ (2547) ได้ให้ความหมายว่า “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษ

สินค้าถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้ามูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน 

ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืนๆ 

 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 2555 ) ได้ให้ความหมายว่า 

ขยะหรือขยะมูลฝอยหรือมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า 

เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้ามูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่

เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือ

ครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะ และคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน 

 จากค านิยามดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษสิ่งเหลือใช้ที่เกิดจากกิจกรรม

ของมนุษย์และสัตว์ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่

อาหาร มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ

อันตราย 

 1.2    ประเภทของขยะมูลฝอย 
 อาณัติ  ต๊ะปินตา (2553) ได้จ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยตามคุณลักษณะและองค์ประกอบ 

ดังนี้ 

(1) การจ าแนกตามลักษณะทางกายภาพ  เป็นการจ าแนกขยะมูลฝอยตามลักษณะที่ 

ประกฎและมองเห็นจากภายนอก ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

(1.1) ขยะเปียก  (garbing)  ขยะท่ีมีความชื้นปนเปื้อนอยู่มากกว่าร้อยละ 50 จึง 

ติดไฟได้ยากส่วนใหญ่ได้แก่ เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผัก และผลไม้จากบ้านเรือน ร้านจ าหน่ายอาหารและ

ตลาดสด รวมทั้งซากพืชซากสัตว์ที่ยังไม่เน่าเปื่อย ขยะประเภทนี้จะท าให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นเนื่องจาก

แบคทีเรียย่อยสลายอินทรีย์สาร 

(1.2) ขยะแห้ง  (Rubbish and trash)  ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในรูปของ 

สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ซึ่งมีความชื้นต่ าย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพได้ยาก เช่น กระดาษ 

กล่องกระดาษ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ เศษยาง เศษผ้า เศษแก้วหรือขวดแก้ว เศษหนังหรือผลิตภัณฑ์หนัง เศษ

กระป๋องโลหะ เศษพลาสติกเป็นต้น 
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(1.3)  เถ้า  (ash)  ซากของแข็งที่เหลือจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทฟืน 

หรือถ่านหินที่ให้พลังงานความร้อนทั้งในบ้านพัก ในอาคารหรือโรงงานต่างๆ 

(1.4) ซากสัตว์ต่างๆ  (dead animals) ซากสัตว์ต่างๆทั้งที่เกิดในชุมชน เช่น สัตว์ 

เลี้ยงตามบ้านเรือนที่ตายลง จากภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม เช่น เศษชิ้นส่วนของสัตว์ที่เหลือ

จาก โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป 

(1.5) เศษสิ่งก่อสร้าง  (demolition and construction waste) ขยะมูลฝอยที่ 

เกิดจากสิ่งก่อสร้างหรือ การรื้อถอนอาคาร เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษหิน เศษไม้ เป็นต้น 

(1.6) ตะกอนจากการบ าบัดน้ าเสีย  (sludge)  กากตะกอนที่เกิดจากการบ าบัด 

น้ าเสียในระบบบ าบัดน้ าเสียของชุมชนหรือภายในโรงงานโดยอาจมีลักษณะเป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็งมี

ทั้งส่วนที่สามารถย่อยสลายได้และไม่สามารถย่อยสลายได้ 

(1.7) ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Waste from  

Electric and Electronic Equipment: WEEE) ขยะที่ เกิดขึ้นจากภาคธุรกิจซึ่งผลิตสินค้าประเภท

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อสินค้าเหล่านั้นเสื่อมสภาพหรือหมดอายุจากการใช้งานลงก็

กลายเป็นขยะท่ีต้องน าไปก าจัดท าลาย เช่น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น  

(2) การจ าแนกตามองค์ประกอบ  เป็นการจ าแนกตามลักษณะของขยะมูลฝอยว่า 

ประกอบไปด้วยวัตถุใดบ้าง และวัตถุนั้นมีประโยชน์ที่จะน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกหรือไม่ โดยอาจจ าแนก

ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 

(2.1) ขยะมูลฝอยอินทรีย์  (organic waste)  ได้แก่ขยะมูลฝอยที่สามารถย่อย 

สลายได้ด้วยขบวนการทางชีวภาพโดยมีจุลินทรีย์ท าหน้าที่ย่อยสลาย เช่น เศษอาหาร เศษพืชผัก และ

ผลไม้ เศษหญ้า เศษใบ้ไม้และกิ่งไม้ รวมทั้งซากสัตว์และมูลสัตว์ต่างๆ ขยะประเภทนี้สามารถน ากลับมาใช้

ประโยชน์ได้ในรูปของการน ามาท าปุ๋ยหมัก 

(2.2) ขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ (recycle waste)  ได้แก่ ขยะมูล 

ฝอยที่มีศักยภาพในการน ามาแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ เหล็ก พลาสติก 

อะลูมิเนียม หนังและยาง ขยะมูลฝอยประเภทนี้เมื่อน ามาท าการคัดแยกผ่านกระบวนการแปรรูปแล้ว

สามารถน ามาเป็นวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า หรืออาจน าไปเป็นส่วนผสมกับวัตถุดิบใหม่ เพ่ือลด

ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงได้ 

(2.3) ขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้  (nonrecycle waste)  ได้แก่   
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ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษอิฐ เศษปูน จากการก่อสร้าง เศษวัสดุต่างๆ 

จากการรื้อถอนอาคาร เถ้าจากการรื้ออาคาร เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงตลอดจนเศษชิ้นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด  ขยะมูลฝอยเหล่านี้ไม่มีศักยภาพในการน ากลับมา

ใช้ได้อีก จึงต้องน าไปฝังกลบท าลายยังสถานที่ฝังกลบเท่านั้น 

(2.4) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ  (infectious waste)  ได้แก่  ขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรค 

ปนเปื้อนอยู่ซึ่งจะท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้ เช่น  เนื้อเยื่อหรือชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆ 

รวมทั้งวัสดุที่สัมผัสกับผู้ป่วย เช่น ส าลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา มีดผ่าตัด และเสื้อผ้าผู้ป่วย 

 ธเรศ  ศรีสถิต (2553)   ได้จ าแนกชนิดของขยะมูลฝอยสามารถจ าแนกได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าจะ

ใช้ปัจจัยใดเป็นเกณฑ์จ าแนก  เช่น ถ้าจ าแนกตามลักษณะของขยะมูลฝอยที่พบเห็นด้วยตาหรือการสัมผัส 

และความเป็นพิษ สามารถแบ่งขยะมูลฝอยได้เป็น 3 ประเภท คือ 

(1) มูลฝอยที่เน่าเปื่อยได้ง่าย  (food waste or garbage waste)  

(2) มูลฝอยที่เน่าเปื่อยได้ยากหรือไม่ได้เลย (rubbish) 

(3) มูลฝอยอันตรายหรือสารเคมี  (hazardous waste or chemical waste) 

 จากประเภทของขยะมูลฝอยที่กล่าวมา สามารถสรุปประเภทของขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท

ดังนี้ 

(1) ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้  (compostable waste)  ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ใน 

ระยะเวลาอย่างรวดเร็ว โดยกระบวนการทางชีวภาพ ขยะประเภทนี้มีองค์ประกอบหลักเป็นสารอินทรีย์ 

บางครั้งเรียกว่าขยะอินทรีย์ (organics waste) บางครั้งอาจเรียกขยะประเภทนี้ว่า “ขยะเปียก” เช่น เศษ

อาหาร เศษพืชผักและผลไม้ ขยะประเภทนี้เหมาะส าหรับการก าจัดโดยการน าไปเป็นปุ๋ยหมัก ขยะประเภท

นี้พบมากที่สุดประมาณร้อยละ 64 ของปริมาณขยะทั้งหมดในถังขยะ   (ส านักจัดการกากของเสียและสาร

อันตราย, 2552 ) 

(2)    ขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้หรือขยะมูลฝอยที่น ามาใช้ประโยชน์ได้หรือมักนิยมเรียกว่าขยะรี 

ไซเคิล  (recyclable waste)  ขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ หรือมีศักยภาพในการ

น ามาแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น บรรจุภัณฑ์ต่างๆ แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม เศษ

โลหะ ยางรถยนต์ ขยะมูลฝอยประเภทนี้เป็นขยะมูลฝอยที่พบมากเป็นอันดับสองรองจากขยะมูลฝอยที่

ย่อยสลายได้ พบประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ   (ส านักจัดการกากของเสียและ

สารอันตราย, 2552) 
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(3) ขยะทั่วไป  (general waste)  ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรี 

ไซเคิล และขยะอันตราย เป็นขยะที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ยากใช้เวลาในการย่อยสลายนานหลายสิบปี 

และไม่คุ้มค่าส ากรับการน ากลับมาใช้ซ้ าหรือใช้ใหม่  เช่น  ห้อพลาสติกใส่ขนม พลาสติกห่อลูกอม  ซอง

บะหมี่ก่ึงส าเร็จรูปขยะประเภทนี้พบมากที่สุดประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณขยะทั้งหมดในถังรองรับขยะ

มูลฝอย   (ส านักจัดการกากของเสีย และสารอันตราย,2552) 

(4) ขยะอันตราย  (hazardous waste)  หรือขยะมูลฝอยอันตราย ขยะมูลฝอยที่มี 

องค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ได้แก่ 

(4.1) วัตถุระเบิด 

(4.2) วัตถุไวไฟ 

(4.3) วัตถุออกซิไดซ์ 

(4.4) วัตถุมีพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ 

(4.5) วัตถุท่ีก่อให้เกิดโรค เช่น ขยะที่เปื้อนเลือด ส าลีจากสถานพยาบาล 

(4.6) วัตถุกัมมันตรังสี เช่น แท่งโคบอลต์ 60 

(4.7) วัตถุกัดกร่อน เช่น สารที่มีฤทธิ์เป็นกรดจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

(4.8) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง เช่น สารที่มีฤทธิ์เป็นด่างจาก 

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

(4.9) วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่  

บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม  

 ขยะอันตรายจะพบได้น้อยที่สุดในกองขยะมูลฝอย โดยพบประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณขยะ

ทั้งหมดในถังรองรับขยะมูลฝอย   (ส านักจัดการกากของเสีย และสารอันตราย,2552, หน้า 6) 

1.3   แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
  อาณัติ  ต๊ะปินตา  (2553)  ได้จ าแนกแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

(1) ขยะจากชุมชน  (Municipal Waste)  ได้แก่  ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตร 

ประจ าวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองและชนบท ประกอบด้วยขยะจากบ้านเรือน

ส านักงาน โรงเรียน ตลาด เป็นต้น 

(2) ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม  (lndustrial Waste)  ได้แก่  ขยะมูลฝอย ที่เกิด 

จาดภาคการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมนี้และสถานประกอบการต่างๆ เช่น ขยะที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตสินค้าขยะท่ีเกิดจากส านักงานและอาหารภายในโรงงาน เป็นต้น 
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(3) ขยะจากภาคเกษตรกรรม  (Agricultural Waste)  ได้แก่  ขยะมูลฝอยที่เกิด 

จากกิจกรรมต่างๆ ในภาคเกษตรกรรมทั้งจากการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ประกอบด้วยซากพืช ซาก

สัตว์ มูลสัตว์ รวมไปถังภาชนะบรรจุสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 

(4) ขยะจากสถานพยาบาล  (Hospital Waste)  ได้แก่  ขยะที่มีแหล่งก าเนิดจาก 

โรงพยาบาล สถานีอนามัย  คลินิกรักษาโรคคนและสัตว์ ซึ่งเป็นขยะที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ปริมาณมากที่จะ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัมผัสได้ เช่น ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา ชิ้นส่วนของอวัยวะต่างๆเป็นต้น 

 ส านักคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (2558)  ได้จ าแนกประเภทของแหล่งก าเนิดขยะมูล

ฝอยตามกิจกรรมต่างๆ คือ 

(1) ขยะมูลฝอยทั่วไป  (Community Waste)  เป็นมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการด ารงชีพของ 

มนุษย์ จากการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น มูลฝอยเหล่านี้เกิดจากบ้านเรือนที่พักอาศัย ร้านอาหาร ตลาด อาคาร 

โรงพยาบาล โรงแรม สถานที่ท างาน สถานที่สาธารณะ ลักษณะของมูลฝอยมักจะเป็นสิ่งของที่เหลือจาก

การบริโภค ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

(1.1) ขยะมูลฝอยทั่วไป  (General Waste )  ประกอบด้วย มูลฝอยแห้ง (ReFuse)  

ได้แก่ กระดาษ พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ผ้า หนังยาง มูลฝอยเปียก (Garbage) ได้แก่ เศษพืช ผัก ผลไม้ 

เศษอาหาร 

(1.2) ขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายในบ้านเรือน (Household Hazardous Waste)   

ได้แก่  ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้า สี กระป๋องสี กากสารเคมี และภาชนะบรรจุ 

(2)    ขยะมูลฝอยจากเกษตรกรรม  (Agricultural Waste)  เป็นมูลฝอยที่เกิดจากการ 

ด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร 

(3)    ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม  (lndustrial Wastes)  เป็นมูลฝอยที่เกิดจาด 

ดารท าธุรกิจอีกส่วนหนึ่ง มูลฝอยเหล่านี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของอุตสาหกรรม 

 นอกจากนี้ พัฒน์ สุจ านงค์  (2541)  ได้แบ่งขยะมูลฝอยเป็น 3 ชนิดใหญ่ๆคือ 

(1) ขยะเปียก  หมายถึง  ขยะท่ีมีความชื้นปะปนอยู่มาก ขยะประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นพวก 

อินทรีย์วัตถุซึ่งได้จากครัว โรงอาหาร ตลาด เช่น เศษอาหารต่างๆ เศษผัก ใบตอง เปลือกผลไม้ ขยะเหล่านี้

ง่ายต่อการเน่าเปื่อย   

(2) ขยะแห้ง  หมายถึง  ขยะแห้งที่ไม่รวมถึงพวกข้ีเถ้า มีความชื้นปะปนอยู่บ้างเล็กน้อย ชนิด 

ติดไฟ เช่น เศษกระดาษ เศษไม้ ขี้เลื่อย ชนิดไม่ติดไฟ เช่น อิฐหัก แก้วแตก เศษโลหะต่างๆ 
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(3) ขี้เถ้า  หมายถึง  ขยะที่ได้จากการเผาไหม้ของไม้ ถ่าน หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ ในกิจการ 

อุตสาหกรรม ปรุงอาหาร หรือให้ความร้อนเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

 1.4   สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย 

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย พบว่าในปีพ.ศ.2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

จากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยต่างๆ ประมาณ27.93 ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่าน

มา  ทั้งนี้ เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การบริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น การขยายตัวของชุมชนเมือง โดย

พบว่าอัตราการเกิดขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.15 กิโลกรัม/คน/วัน  (รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษ

ของประเทศไทย 2561)  แสดงดังตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1 ปริมาณและอัตราขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2551-2561 

ปี พ.ศ. 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 

(ล้านตัน) 
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

(กิโลกรัม/คน/วัน) 
2551 
2552 
2553 
2554 

23.93 
24.11 
24.22 
25.35 

1.03 
1.04 
1.04 
1.08 

2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 

24.73 
26.77 
26.19 
26.85 
27.06 
27.37 
27.93 

1.05 
1.15 
1.11 
1.13 
1.14 
1.13 
1.15 

ที่มา.กรมควบคุมมลพิษ,2561 

 จากตารางที่2.1ข้อมูลปี 2551-2555 จากการคาดการณ์ และข้อมูลปี 2556-2561 จากการ

ส ารวจข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยส านักสิ่งแวดล้อมภาคและส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยจากจ านวนประชากรโดย

กรมควบคุมมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 
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 เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา พบว่าขยะ

มูลฝอยชุมชน 27.93 ล้านตัน ได้ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้องประมาณ 10.85 ล้านตัน หรือคิดเป็น ร้อยละ 

39 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด และขยะมูลฝอยถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 9.76 ล้านตัน หรือคิด

เป็นร้อยละ 35 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดสรุปดังตารางที่ 2.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ถูก

ก าจัด และถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ปี พ.ศ.2551-2561 

 ส าหรับขยะมูลฝอยอีกประมาณ 7.32 ล้านตัน หรือร้อยละ 26 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด

จะถูกน าไปจัดการอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การเทกอง การเผาก าจัดกลางแจ้ง การเผาก าจัดในเตาเผาขนาด

เล็กที่ไม่มี การบ าบัดมลพิษทางอากาศ และการลักลอบทิ้งในพื้นที่ต่างๆ  

 โดยข้อมูลในส่วนของขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า 

กระทรวงมหาดไทย ได้มีการขับเคลื่อน แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย (พ.ศ.

2559-2564) โดยผ่านทางแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชา

รัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทางโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน 

รวมทั้งการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหา

ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มุ่งเน้ น

การลดใช้ถุงพลาสติกโฟม และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้

ด าเนินการคัดเลือกและจัดอันดับจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น ของ3จังหวัด พบว่า จังหวัดลพบุรี ได้รางวัล

ชนะเลิศของกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัดเลย ได้รางวัลชนะเลิศของกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง และจังหวัด

ล าพูน ได้รางวัลชนะเลิศของกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก 
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ตารางท่ี 2.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ถูกก าจัด และถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ปี พ.ศ.2551-        

2561 

ปี พ.ศ. 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี

เกิดขึ้น 
(ล้านตัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูก
ก าจัดอย่างถูกต้อง 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูก
น ากลบมาใช้ประโยชน์ 

(ล้านตัน) (ร้อยละ) (ล้านตัน) (ร้อยละ) 

2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 

23.93 
24.11 
24.22 
25.35 
24.73 
26.77 
26.19 
26.85 
27.06 
27.37 
27.93 

5.69 
5.97 
5.77 
5.64 
5.83 
7.27 
7.88 
8.34 
9.57 
11.69 
10.85 

24% 
25% 
24% 
22% 
24% 
27% 
30% 
31% 
35% 
43% 
39% 

3.45 
3.86 
3.90 
4.10 
5.28 
5.15 
4.82 
4.94 
5.81 
8.51 
9.76 

14% 
16% 
16% 
16% 
21% 
19% 
18% 
18% 
21% 
31% 
35% 

ที่มา. กรมควบคุมมลพิษ,2561 

จากตารางที่ 2.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอยที่ 2551-2561 แสดงเป็นแผนภาพได้ภาพที่2.1 
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ภาพที่ 2.1 รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 2561 

ที่มา. กรมควบคุมมลพิษ, 2561 

 กรมควบคุมมลพิษ โดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตรายและส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่

1-16 ได้รับความร่วมมือจากส านักงานทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เมืองพัทยา และส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในการส ารวจและประเมินข้อมูลด้านการ

จัดการขยะมูลฝอยในปีพ.ศ.2561 โดยพบว่ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลขยะมูลฝอย แสดงดัง

ตารางที่ 2.3  

ตารางท่ี 2.3 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยระหว่างปี พ.ศ.2560-2561 

รายละเอียด 
ปริมาณขยะมูลฝอย(ตัน/ปี) การ

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) ปี 2560 ปี2561 

ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ก าจัดอย่างถู 
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 
ขยะมูลฝอยชุมชนที่จัดการไม่ถูกต้อง 
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ตกค้าง(จากการ
ส ารวจ) 

27.37 
11.69 
8.51 
7.17 
5.34 

27.93 
10.58 
9.76 
7.32 
4.52 

+2.05 
-7.19 

+14.69 
+2.09 
-15.36 

 

 จากตารางที่ 2.3 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 

2.06 เนื่องจากจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นรวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว แต่เมื่อพิจารณาแนวโน้มของการน าขยะมูลฝอยที่ตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยกลับมาใช้

ประโยชน์มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยที่ตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมู ลฝอยที่

ด าเนินการก าจัดไม่ถูกจ้องซึ่งพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปแนวทางที่ดีเพ่ิมมากข้ึน 

 ขยะมูลฝอยที่ถูกน ามาก าจัดอย่างถูกต้อง พบว่ามีลดลงร้อยละ 7.19 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ผ่าน

มา เนื่องจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยได้ด าเนินการถูกต้องบางแห่ง ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง

เพราะเกินขีดความสามารถรองรับขยะมูลฝอยของตนเองได้ จึงท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดอย่าง

ถูกต้องลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 
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 การใช้ประโยชน์ของขยะมูลฝอยปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 แล้วพบว่ามีขยะมูลฝอยที่ถูกน า

กลับมาใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 14.67 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้

ประโยชน์ปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกดึงกลับมาไปใช้ประโยชน์ สืบเนื่อง

จากมาตรการด้านการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ผ่านการผลักดันทั้ง

จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือ 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 

1.5   ผลกระทบจากขยะมูลฝอย 

 ขยะมูลฝอยนั้น นับวันจะเพ่ิมมากข้ึนตามจ านวนของประชากร ถ้าหากไม่มีการก าจัดขยะมูลฝอย

ให้ถูกต้อง และเหมาะสมแล้ว ปัญหาความสกปรกต่างๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอย จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

ถ้ามองกันอย่างผิวเผินแล้ว ขยะมูลฝอยนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อมนุษย์มากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อมนุษย์ ยังอยู่ในขั้นที่ไม่รุนแรงมากนัก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไม่ชัดเจนเท่าไร 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ขยะมูลฝอยจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก และจะมี

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วย ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม 

1.5.1 ผลกระทบต่อแหล่งน้ า 

 การทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่แหล่งน้ าก่อให้เกิดผลกระทบที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) ท าให้น้ าในแหล่งน้ าต่างๆ เกิดการเน่าเสียจากการย่อยสลายของขยะมูล  

ฝอยอินทรีย์ อันได้แก่ เศษอาหาร เศษหญ้าและใบไม้ ซากสัตว์ และมูลสัตว์ต่างๆ ฯลฯ 

(2) ท าให้แม่น้ าล าคลองต่างๆ เป็นแหล่งสะสมของขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถย่อย  

สลายได้ เช่น ถุงพลาสติก โฟม เศษแก้ว และกระป๋องบรรจุอาหาร ฯลฯ 

(3) ท าให้แหล่งน้ ากลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคอันเนื่องมาจากการสะสม  

และการเน่าเสียของขยะมูลฝอย และอาจสาเหตุของการเกิดโรคระบาดทางน้ าได้ 

(4) ท าให้แหล่งน้ าเกิดการสะสมของสารผิดที่ปะปนกับขยะมูลฝอยหรือของเสีย  

อันตรายจากชุมชนหรือเกษตร เช่น กระป๋องฉีดยากันยุง มด แมลงสาบและกระป๋องบรรจุสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืช ฯลฯ 

(5) ท าให้แหล่งน้ ามีค่าความสกปรกและสารเจือปนสูงจนไม่ปลอดภัยในการน ามาใช้ 

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

(6) ท าให้รางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ าในเขตชุมชนเมืองเกิดการอุดตันและเป็น  

สาเหตุของน้ าท่วมได้ เนื่องมีเศษขยะมูลฝอยไปขวางก้ันการไหลของน้ า 
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(7) ท าให้สภาพภูมิทัศน์ของแหล่งน้ าขาดความสวยงาม และสร้างความเสียหายต่อ 

ธุรกิจการท่องเที่ยว และเกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ า 

 

 

1.5.2 ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 

  ขยะมูลฝอยมีผลให้เกิดการปนเปื้อนของสารมลพิษทางอากาศ โดยเกิดจากการฟุ้งกระจายของ

ขยะมูลฝอย รวมทั้งการขนส่ง และการเผาขยะมูลฝอยในรูปแบบต่างๆส่งผลให้กระทบต่อคุณภาพอากาศที่

ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก ควันด า ก๊าซคาร์บอน 

มอนนอกไซต์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซต์ และสารมลพิษทางอากาศอ่ืนๆจากการเผาขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ใน

ที่โล่ง หรือเกิดจากการเผาขยะมูลฝอยที่เป็นวัสดุที่เป็นวัสดุเหลือใช้ต่างๆทางการเกษตร 
(2) การเผาขยะมูลฝอยท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการย่อยสลายของ

ขยะมูลฝอยในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนจะท าให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเช่นกัน การลด

ปริมาณขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องจะต้องสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เช่น 

การลดปริมาณขยะมูลฝอยอินทรีย์จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงทันที 
(3) ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากกองขยะมูลฝอยที่เททิ้งไว้บนพ้ืนดิน  

หรือที่ตกค้างจากการเก็บขนไม่หมดหรือจากสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยที่ไม่ได้มาตรฐาน ท าให้เกิด

ความร าคาญและส่งผลเสียต่อคุณภาพของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

(4) ท าให้เกิดขี้เถ้า ที่เกิดจากเตาเผาในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหรือของเสีย 
อันตราย ซึ่งขี้เถ้าท่ีฟุ้งกระจายไปในอากาศอาจจะมีสารจ าพวกโลหะหนักและไดออกซิน เจือปนอยู่ 

(5) อนุภาคฝุ่นที่ฟุ้งกระจายจากกองขยะมูลฝอยจะท าให้มีผลกระทบต่อระบบ 
ทางเดินหายใจของประชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะอนุภาคฝุ่นที่มีขนาดเล็กกกว่า 10 ไมครอน 

(6) การเผาขยะมูลฝอยหรือหากมีไฟไหม้กองขยะจะก่อให้เกิดการแพร่กระจาย 
ของสารมลพิษทางอากาศได้ เช่น สารไดออกซิน และ ฟิวแรน ซึ่งเป็นสารที่มีผลต่อร่างกาย ท าให้เกิด

ความปกติของฮอร์โมนในระบบต่อมไร้ท่อ ท าให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องเกิดความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายได้ 

สารดังกล่าวนี้เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีสารคลอรีนเป็นองค์ประกอบและมีอุณหภูมิของการเผาไหม้

ต่ ากว่า 800 องศาเซลเซียล 
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 รุจยา บุณยทุมานนท์ และคณะ (2557) ได้ด าเนินการตรวจวัดสารไดออกซิน(ซึ่งเป็นสารอันตราย

ชนิดหนึ่ง)หลังเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษาไปแล้ว 4 วันพบว่ามีรัศมี 1 กิโลเมตร พบสาร  

ไดออกซินมีความเข้มข้น 1.520 พิโกกรัม -TEQ  ต่อลูกบาศ์กเมตร ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ

ประเทศแคนาดาที่ก าหนดไว้ไม่เกิน0.1 พิโกกรัม -TEQ  ต่อลูกบาศ์กเมตรถึง15 เท่า ทั้งนี้ในประเทศไทย

ยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานของสารไดออกซินเป็นสารกลุ่มชนิดนึงในสารกลุ่มของสาร  Endocrine 

Disruptor Compounds(ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, 2558) ซึ่งเป็นสารที่มีผลต่อร่างกายท า

ให้เกิดความผิดปกติของฮอร์โมนในระบบต่อมไร้ท่อ ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เกิดความผิดปกติใน

ร่างกาย สารไดออกซินเกิดจากการเผาไหม้ที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 800 องศาเซลเซียส โดยวัตถุที่มีคลอรีนเป็น

องค์ประกอบมากในกองขยะ เช่น พลาสติก และโฟม ฯลฯ 

1.5.3 ผลกระทบต่อดิน 

 ขยะมูลฝอยที่มีการจัดการไม่ถูกต้องมีผลกระทบต่อคุณภาพดินที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

(1) เกิดการปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอยลงสู่พื้นดิน ซึ่งอาจมีสารมลพิษต่างๆจาก 

กองขยะเจือปนไปด้วย หรืออาจท าให้สภาพความเป็นกรดด่างของดินเปลี่ยนแปลงไป 

(2) ขยะที่เป็นของเสียอันตราย เช่นถ่ายไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอด  

ฟลูออเรสเซนต์ ฯลฯ เมื่อน าไปฝังกลบก็จะท าให้มีโลหะหนักในดินมากขึ้นเป็นผลเสียต่อระบบนิเวศ 

(3) พ้ืนดินที่เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน 

อ่ืนๆได้โดยเฉพาะทางด้านเกษตร 

1.5.4 ผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใต้ดิน 

 ผลกระทบต่อขยะมูลฝอยที่มีผลต่อคุณภาพน้ าใต้ดินที่ส าคัญสรุปได้ ดังนี้  

(4.1) เกิดการปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอยลงสู่ชั้นน้ าใต้ดิน ท าให้น้ าใต้ดินที่มี 

บริเวณกองขยะหรือสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยตั้งอยู่มีคุณภาพด้อยลง และเสี่ยงต่อการท ามาเป็นแหล่งน้ า

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

(4.2) ขยะมูลที่มีของเสียอันตรายปะปนอยู่ เช่น ถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซาก 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้นอาจเป็นแหล่งของโลหะหนักท่ีปนเปื้อนสู่น้ าใต้ดินได้  

 รุจยา บุณยทุมานนท์ และคณะ(2557)ได้ด าเนินการตรวจวัดการปนเปื้อนของสารโลหะหนักใน

ตัวอย่างน้ าใต้ดินบริเวณบ่อขยะ ต าบล แพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม   ภายหลังจากเกิดเหตุ

เพลิงไหม้บ่อขยะในวันที่ 16 มีนาคม 2557 ผลการตรวจวัดปริมาณสารโลหะหนัก พบสารหนู 0.018 

มิลลิกรัมต่อลิตร (ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดินก าหนดน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) ส่วนบ่อน้ าบาดาล
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ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งอยู่ด้านท้ายน้ าพบแมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) และสารหนู (As) เกินค่า

มาตรฐานฯ โดยพบแมงกานีสและเหล็กสูงสุด 1.5 และ 12 มิลลิกรัมต่อลิตรตามล าดับ (ค่ามาตรฐาน

คุณภาพน้ าใต้ดินก าหนดแมงกานีสไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่ามาตรฐานน้ าบาดาลเพ่ือการบริโภค

ก าหนดเหล็กไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร) และสารหนู 0.014 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งการตรวจพบโลหะหนัก

ดังกล่าว อาจไม่ได้มีที่มาจากบ่อขยะ เนื่องจากพบในบ่อบาดาล ทั้งบริเวณเหนือและท้ายบ่อขยะ อีกทั้งยัง

เป็นสารปนเปื้อนที่พบมากในชั้นดินของประเทศไทยเช่นกัน 

1.5.5 ผลกระทบต่อมนุษย์ 

 ขยะมูลฝอยที่มีการตกค้างหรือเก็บรวบรวมไม่หมด รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธีจะมี

ผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์โดยตรง ดังนี้ 

(1) กองขยะมูลฝอยเป็นแหล่งสะสมของพาหะน าโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงสาบ 

แมลงวัน ฯลฯ 

(2) กลิ่นจากองขยะมูลฝอยก่อให้เกิดความร าคาญ 

(3) น้ าชะขยะมูลฝอยจะมีการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ ที่ส่งผลต่อร่างกาย 

ของมนุษย์โดยตรง เช่น สารตะกั่วหากเข้าสู่ร่างกายและสะสมในระยะยาวจะก่อให้เกิดโรคโลหิตจาง สาร

ปรอทก่อให้เกิดโรคมินามาตะ สารแคดเมียมก่อให้เกิดโรคอิไตอิไต ฯลฯ 

(4) การเผาขยะมูลฝอยที่อุณหภูมิไม่สูงเพียงพอจะก่อให้เกิดสารไดออกซิน  

ซึ่งเป็นสารที่มีพิษสูง โดยสารไดออกซินจัดเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งและก่อให้เกิดความผิดปกติของ

พันธุกรรม การเผาขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการ เช่น การเผาขยะมูลฝอยที่มีสารคลอรีนแลเบนซินเป็น

องค์ประกอบ เช่น พลาสติกและโฟม โดยมีอุณหภูมิของการเผาไหม้ต่ ากว่า 800องศาเซลเซียส จะ

ก่อให้เกิดสารไดออกซินและฟิวแรน ซึ่งเป็นสารที่มีผลกระทบต่อร่างกาย ท าให้เกิดความผิดปกติของ

ฮอร์โมนในระบบต่อมไร้ท่อ ท าให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เกิดความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายได้  

1.5.6 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 ปัญหาขยะมูลฝอยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้ ดังนี้ 

(1) สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย โดยใน พ.ศ.2542  

กรุงเทพมหานครใช้งบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นเงินจ านวน 1,797.15 ล้านบาท ในการ

จัดการขยะมูลฝอย จ านวน 32,475 ล้านตัน 

(2) สูญเสียงบประมาณในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในบริเวณท่ีมีการปนเปื้อนของ 

สารเคมี จากการก าจัดขยะมูลที่ไม่ถูกวิธี 
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(3) สูญเสียงบประมาณในการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 

(4) มีการเสื่อมค่าที่ดินในบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและบริเวณเส้นทาง 

เดินลดไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยนั้น 

 

1.5.7 ผลกระทบต่อสังคม 

 ปัญหาของขยะมูลฝอยก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมได้ เช่น เกิดความขัดแย้งและการต่อต้านของ

ประชาชนและชุมชนในการก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากเห็น การก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะ

มูลหรือท่ีพักขยะมูลฝอย เนื่องจากเห็นว่า การก่อสร้างที่ก าจัดขยะมูลฝอยหรือที่พักขยะมูลรอการขนส่งจะ

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของตนเอง และเกิดความขัดแย้งในกรณีการทิ้งขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม 

  สรุปได้ว่า ผลกระทบของขยะมูลฝอยส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งด้านทางตรงและทางอ้อม เช่น ผลกระทบต่อคุณภาพจากการสัมผัสสารมลพิษที่ปนเปื้อนหรือ

แพร่กระจายออกมาจากขยะมูลฝอย กองขยะมูลฝอยเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และพาหะน าโรคต่างๆ

ท าให้สูญเสียงบประมาณจ านวนมากในการจัดการขยะมูลฝอย ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดในการลดผลกระทบ

อันอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ท าได้โดยการลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการสะสมการ

ตกค้าง และด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 

 1.6   การจัดการขยะมูลฝอย 

  1.6.1   การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

   การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เป็นกรรมวิธีการด าเนินงานด้วยกิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือให้ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนลดลงหรือไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อชุมชน จ าเป็นต้องด าเนินการอย่าง

เป็นระบบตั้งแต่การลดขยะที่แหล่งก าเนิด ไปจนถึงการน าขยะไปก าจัดหรือท าลาย ซึ่งกระบวนการ

ดังกล่าวนี้ ธเรศ ศรีสถิตย์ (2553) และอาณัติ ต๊ะปินตา (2553) ได้เสนอแนวทางประกอบด้วยกิจกรรม

ต่างๆที่ส าคัญหลายขั้นต้น 
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ภาพที่  2.2   ขั้นตอนการด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

ที่มา:   อาณติั  ต๊ะปินตา,2553 

 จากภาพที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานจัการขยะมูลฝอยในชุมชน (อาณัติ ต๊ะปินตา,2553) 

ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 (1)   การลดและการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิดเป็นการด าเนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก

แหล่งก าเนิดต่างๆ อันได้แก่ บ้านเรือน อาคารส านักงานขาย สถานศึกษา ตลอดจน สถานที่สาธารณะ

ทั่วไป เพ่ือรอการเก็บขน การรวบรวมและน าไปก าจัดท าลาย ซึ่งการด าเนินการกับขยะมูลฝอย ณ 

แหล่งก าเนิดนี้ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของบุคคลหรือเจ้าของบ้านเรือนอาคารสถานที่ต่างๆ ที่

จะต้องด าเนินการแก้ไขใน 2 ลักษณะ คือการลดขยะ ณ แหล่งก าเนิดและการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
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  1.1   การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด   ซ่ึงด าเนนิการได้หลายลกัษณะ   เชน่ 

   (1.1.1)   การปฏิเสธหรือหลีกเหลี่ยงสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีจะสร้างปัญหาขยะ 

(refuse) แนวทางนี้สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบได้แก่  

    (1)   หลีกเหลี่ยงการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์หลายชั้น 

    (2)   หลีกเหลี่ยงการซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียวหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ

การใช้งานต่ า 

    (3)   ในการเลือกสินค้าต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน 

น้ ายาท าความสะอาด ผงซักฟอก ฯลฯ ให้เลือกซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนื่องจากบรรจุ

ภัณฑ์ น้อยกว่าเมื่อเทียบกับหน่วยน้ าหนักของผลิตภัณฑ์  

    (4)   หลีกเหลี่ยงการซื้อสินค้าหรืผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่วนประกอบของขยะที่

เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก เป็นต้น  

   (1.1.2)   เป็นการเลือกใช้สินค้าท่ีสามารถส่งบรรจุภัณฑ์คืนแก่ผู้ผลิตได้ (return) 

แนวทางนี้สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

    (1)   เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีการเรียกคืนซากบรรจุ

ภัณฑ์หลังการบริโภคของประชาชน 

    (2)   เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีระบบมัดจ าและคืนเงิน 

(depositrefund system) เช่น สินค้าประเภทขวดน้ าอัดลมหรือน้ าดื่มบรรจุขวด เป็นต้น 

    (3)   เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์

หรือรีไซเคิลได้ หรือมีส่วนประกอบวัสดุรีไซเคิลต่างๆ 

   (1.1.3)   การใช้ซ้ า (reuse)   หมายถึง การน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้

งานแล้วกลับมาใช้งานอีก โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบใดๆ เช่น 

    (1)   เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่าหนึ่ง

ครั้ง เช่น แบตเตอรี่ชนิดเติมประจุไฟฟ้าใหม่ได้ (rechargeable battery)   เป็นต้น 

    (2)   เลือกซื้อสินค้าชนิดเติม (refill)  เช่น ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน 

น้ ายาท าความสะอาด เป็นต้น 
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    (3)   ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง(repair) ให้สามารถใช้

งานได้ต่อไปอีก หรือบ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น 

    (4)   น าบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆกลับมาใช้ประโยชน์อีก เช่น 

การใช้ซ้ า ถุงผ้า ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก กล่องกระดาษ และขวดแก้วต่างๆ ฯลฯ  

    (5)   ยืมหรือเช่าหรือใช้สิ่งของผลิตภัณฑ์ที่ใช่บ่อยครั้งร่วมกัน เช่น 

เครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์ท าความสะอาดบ้านต่างๆ เป็นต้น  

  (1.2)    การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิดเป็นขั้นตอนการด าเนินงานภายหลังจากที่มีขยะ

มูลฝอยเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการน าขยะกลับมาใช้ที่มีศักยภาพ

ในการน ากลับมาใช้ใหม่ ไม่ถูกปนเปื้อนด้วยขยะอ่ืนๆ ที่มีความสกปรกหรือขยะเปียกต่างๆ จนท าให้

คุณภาพต่างๆ ท าให้คุณภาพของขยะที่จะน ากลับมาใช้ประโยชน์ด้วยลงไปหรืออาจท าให้เสียค่าใช้จ่ายใน

การล้างท าความสะอาดท าการคัดแยกเพ่ิมเติมก่อนที่จะส่งเข้าสู่โรงงานแปรรูปต่อไป ข้อดีอีกประการหนึ่ง

ของการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิดก็คือ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน ากลับไปก าจัดขั้น

สุดท้ายยังสถานที่ฝังกลบขยะให้เหลือน้อยลง อันเป็นการส่งผลทางอ้อมต่ออายุการใช้งานของสถานที่ฝัง

กลับให้สามารถใช้งานได้นานกว่าเดิมและยังเป็นการประหยัดงบประมาณจ านวนมหาศาลของรัฐที่จะต้อง

ลงทุนเพื่อก าจัดขยะอีกด้วย 

 (2)   การเก็บรวบรวมและเก็บกัก 

 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย คือ การเก็บขยะมูลฝอยใส่ไว้ในภาชนะ เพ่ือรอพนักงานเก็บขยะมูล

ฝอยมาเก็บ ขนไปเทใส่รวบรวมในรถบรรทุกขยะ และการที่พนักงานกวาดถนน เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไว้

ให้รถขยะ ขยะมูลฝอยที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆ จะถูกน าไปถ่ายใส่ในรถบรรทุกขยะ เพ่ือที่จะขนส่งต่อไป

ยังสถานก าจัดขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมขยะที่ถูกต้องภายในบ้าน ควรใช้ภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด น้ าไม่

สามารถจะรั่วซึมได้ เช่น ถังเหล็ก หรือถังพลาสติก การใช้ถังเหล็กอาจจะผุกร่อนได้ง่ายกว่าถังพลาสติก ไม่

ควรใช้เข่งในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

 (3)   การขนส่ง 

 การขนส่งขยะมูลฝอย เป็นการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากแหล่งชุมชนต่างๆ ใส่ใน

รถบรรทุกขยะ เพ่ือน าไปยังสถานที่ก าจัด ซึ่งอาจเป็นการขนส่งโดยตรง จากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย ไปยัง

สถานก าจัดเลยทีเดียว หรืออาจขนขยะมูลฝอยไปพักท่ีใดที่หนึ่ง ซึ่งเรียกว่า สถานีขนถ่ายขยะ ก่อนจะน าไป

ยังแหล่งก าจัดก็ได้ 
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 (4)   การแปรสภาพ 

 การน าวัสดุเหลือใช้จากขยะมูลฝอยกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่

จะต้องก าจัด ในขณะเดียวกันก็เป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้อีกส่วนหนึ่ง ด้วยการใช้ประโยชน์

จากสิ่งเหลือใช้ อาจใช้วิธีหมุนเวียนวัสดุ หรือแปรสภาพขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงาน 

  4.1   การแปรสภาพขยะมูลฝอยเป็นพลังงานแปรสภาพขยะมูลฝอยเป็นพลังงานได้ 

ดังนี้คือ 

   (1)   พลังงานความร้อน ได้จากการน าเอาขยะมูลฝอยส่วนที่เผาไหม้ได้ มาเป็น

เชื้อเพลิงส าหรับท าไอน้ าร้อน แล้วส่งไปให้ความอบอุ่นตามอาคารบ้านเรือน เช่นที่ท าอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  

   (2)   พลังงานไฟฟ้า ได้จากการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิง ส าหรับผลิตไอ

น้ า ไปหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า บริการแก่ประชาชน ตัวอย่างเช่น การแปรสภาพของ

การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในบางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีขยะมูลฝอยจ านวนมาก และเป็น

ชนิดที่เผาไหม้ได้เป็นส่วนมาก 

  4.2   การคัดแยกวัสดุเพ่ือน ากลับมาใช้วัสดุหลายอย่างในขยะมูลฝอยที่อาจน ากลับมาใช้

ประโยชน์ได้อีก เช่น กระดาษ แก้ว ขวด พลาสติก เหล็กและโลหะอ่ืนๆ การคัดเลือกวัสดุต่างๆ ที่รวมอยู่ใน

ขยะมูลฝอย เพ่ือน ากลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อีก นับได้ว่า มีการปฏิบัติกันมาช้านาน จะเห็นได้ว่า ตาม

กองขยะมูลฝอยทุกแห่ง มีบุคคลกลุ่มหนึ่งไปคอยคุ้ยเขี่ยเก็บวัสดุจากกองขยะมูลฝอยตลอดเวลา เพ่ือหา

รายได ้

 การเก็บวัสดุจากกองขยะมูลฝอยนั้น อาจจะเกิดผลเสีย คือ 

 1)   ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้แยกวัสดุจากกองขยะมูลฝอย ที่อาจเป็น

อันตราย เนื่องมาจากความสกปรกของขยะมูลฝอย ซึ่งมีได้ทั้งเชื้อโรค และสารพิษ รวมทั้งของมีคม วัตถุ

ระเบิด และสารกัมมันตรังสี เป็นต้น 

 2)    ปัญหาจากการที่น าเอาวัสดุที่เก็บมาได้เอามากองรวมๆ กัน เพื่อรอจ าหน่ายนั้น ท าให้เกิด

กองขยะขึ้นมาอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งสกปรกรกรุงรัง เป็นที่อาศัยของสัตว์และแมลงน าโรค เป็นภาพที่น่ารังเกียจ 

ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนที่ และบริเวณใกล้เคียง 
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 3)    การน าขยะมูลฝอยไปถมที่ดิน เพื่อปรับปรุงสภาพ ขยะมูลฝอยเกือบทุกชนิดสามารถน าไปใช้

ส าหรับถมท่ีดินที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เช่น บ่อดินลูกรังที่น้ าท่วม เหมืองร้าง ฯลฯ ท าให้ที่ดังกล่าวกลายเป็น

พ้ืนที่ราบเรียบ ใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายประการ เช่น ท าสนามกีฬา สนามกอล์ฟ สวนสาธารณะ 

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แม้กระท่ังสร้างเป็นอาคารที่ท างาน หรือที่อยู่อาศัย ในต่างประเทศมีการใช้พื้น

ที่ดินที่เกิดจากการถมด้วยขยะมูลฝอย แบบการฝังกลบ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 1.7   แนวทางเสริมสร้างในการจัดการขยะมูลฝอย 

  เป็นประโยชน์และเสริมสร้างให้ขบวนการจัดการในแต่ละวิธีได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นโดยแนวทางดังกล่าวเป็นการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ( lntegrated Solid Waste 

Disposal ) ประกอบด้วย (กรมควบคุมมลพิษ,2561)  

   1)   การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 

   2)   การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 

   3)   วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

   4)   วิธีหมักท าปุ๋ย 

   5)   วิธีเผาในเตา  

 1.8   ขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่ก าลังทวี

ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม ตลอดจนความต้องการสิ่งอุปโภคบริโภคของประชากรใน

มหาลัย ท าให้มีการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้นเป็นเหตุให้เศษสิ่งเหลือใช้มีปริมาณมากขึ้น ก่อให้เกิด

ปัญหาของขยะมูลฝอย อันเป็นเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบ

ต่อสุขภาพอนามัยของประชากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ส าคัญของ

มหาวิทยาลัยที่ต้องจัดการและแก้ไขการคัดแยกขยะ นับเป็นวิธีการหนึ่งของระบบการจัดการขยะ เป็นการ

แก้ไขปัญหาขยะที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิดเป็นการ

ช่วยลดปริมาณขยะ ก่อนที่จะน าไปก าจัดในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการกับขยะ 

เป็นการลดรายจ่าย อีกทั้งยังสร้างรายได้ที่เกิดจากการน าวัสดุที่แยกออกมานั้นไปจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้

เข้ามหาวิทยาลัยอีกด้วย   
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  ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาของประเทศไทยมีปริมาณ

เพ่ิมมากขึ้นทุกปี ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาดระบบการจัดการที่ดี การขาดพ้ืนที่รองรับปริมาณขยะ 

รวมถึงการขาดจิตส านึกของประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ท าให้พฤติกรรมการทิ้งขยะไม่มี

การคัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่มีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมาก และยังสิ้นเปลืองงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็น

จ านวนเงินที่สูงขึ้น ซึ่งจะต้องเพ่ิมงบประมาณ เพ่ิมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการ

ขยะ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาขยะจึงไม่ควรมองไปที่เรื่องของส่วนรวมเพียงอย่างเดียว แต่ควรมองย้อนกลับ

มาที่ตัวบุคคลเป็นหลัก การที่ประชาชนมีจิตส านึกที่ดี ในการจัดการขยะนอกจากจะส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนให้เป็นไปอย่างถาวรแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ที่เกิดจาก

การน าวัสดุที่แยกออกมานั้นจ าหน่ายได้ด้วยซึ่งปัญหาขยะเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ท าให้เกิดทัศนะวิสัยและภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อัน

เนื่องมาจากพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าภายในเขต

วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทามีการจัดการขยะที่ยังขาดระบบการจัดการที่เหมาะสม ประกอบกับข้อจ ากัด

ทางด้านบริเวณพ้ืนที่ทิ้งขยะที่จ ากัด รวมถึงการขาดแรงจูงใจในการจัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยก

ขยะก่อนทิ้ง การน ากลับมาใช้ซ้ า ตลอดจนอุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวก โดยเฉพาะถังขยะที่ไม่มีการ

แบ่งแยกประเภทส าหรับขยะแต่ละประเภท จึงน าไปสู่พฤติกรรมการทิ้งขยะของนักศึกษาที่แตกต่างกัน

ออกไป สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่ยังรอการแก้ไขปรับปรุง ผู้วิจัยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่าง

ยิ่งหากมีการศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเพ่ือเป็น

ประโยชน์ในการลดปริมาณขยะและการจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตมหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนันสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 

2.   แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ 
  2.1   นิยามและความหมายเกี่ยวกับความรู้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน,2542) ให้ความหมายว่า 

“ความรู้” (Knowledge) ว่าหมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนการค้นคว้า หรือประสบการณ์ 

รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์สิ่งที่ได้รับมา

จากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติต่อองค์วิชาในแต่ละสาขา 
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 อลิศรา  กฤษมา (2546)   กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ประสบการณ์ การรับรู้ 

ความคุ้นเคย ความเข้าใจ ตลอดจนข่าวสารซึ่งเป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ที่ถูกต้องชัดเจน ซึ่งแต่ละคนอาจมี

ความรู้แตกต่างกันไปตามการรับรู้ ความเข้าใจ และความคุ้นเคยของแต่ละคน 

   ชวาล แพรัตนกุล (2546)   กล่าวว่า ความรู้เป็นการแสดงออกทางสมรรถภาพทางด้านสมอง 

ด้านความจ า โดยใช้วิธีให้ระลึกออกมาเป็นหลัก 

 สุวิทย์ ไพทยวัฒน์ (2550)    สรุปว่า  ความรู้เป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์รายละเอียดต่างๆ ที่ไดัรับ

จากประสบการณ์ การเรียนรู้ มีความเข้าใจ น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และ

ประเมินผล ซึ่งได้จากการศึกษาค้นคว้า สังเกต และจากประสบการณ์ในการท างาน 

 สมถวิล ผลสอาด (2555)    ได้สรุปความหมาย ความรู้ ว่าความรู้นั้นเริ่มต้นจากระดับง่ายๆก่อน

แล้วเพ่ิมความสามารถในการใช้ความคิดและพัฒนาสติปัญญาเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้น 

คือ ความรู้ ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินผล และความรู้

นั้นสามารถวัดได้โดยเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความรู้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบอัตนัย และแบบปรนัย

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความรู้มีความหมายที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 

การเข้าใจ การวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกต้องที่บุคคลหนึ่งได้รับมาจากการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ สั่งสมมาจนเกิดเปนความเข้าใจ และน าพาไปสู่พ้ืนฐานของความคิด การวิเคราะห์ ตลอดจน

การตัดสินใจเลือกกระท าการใดในการด ารงชีวิต โดยอาศัยการเรียนรู้เป็นส่วนช่วยเพ่ิมศักยภาพของบุคคล

หนึ่งไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามในการพิจารณาและประเมินค่าก่อนจะแสดงความรู้โดยแต่ละคนมีความรู้ที่

แตกต่างกันไปตามสมรรถภาพด้านสมองและความจ า 

 สุวรีย์ ศิวะแพทย์ (2549) ความรู้ หมายถึง “การได้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง รูปแบบ วิธีการ

กฎเกณฑ์แนวปฏิบัติสิ่งของ เหตุการณ์ หรือบุคคล ซึ่งได้จากการสังเกตุ ประสบการณ์ หรือจากสื่อต่างๆ

ประกอบกับความรู้จึงเป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริง หรือความคิด ความหยั่งรู้หยั่งเห็น หรือ

สามารถเชื่อมโยงความคิดเข้ากับเหตุการณ์” 

 สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่า บุคคลส่วนมากจะรับรู้เบื้องต้นผ่านประสบการณ์แล้ว 

จัดระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ผสมผสานระหว่างความจ ากับสภาพจิตวิทยา  ความรู้จึงเป็นความจ าที่

เลือกสรรให้สอดคล้องกับสภาพจิตใจของตน ซึ่งความรู้ท าให้ผู้เรียนได้รู้ถึงความสามารถในการจ า  และ

ร าลึกถึงเหตุการณ์และประสบการณ์ท่ีเคยพบมาแล้ว  
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 ดาเวนพอท (Davenport ,1998) ได้กล่าวว่าความรู้หมายถึงกรอบของการผสมผสานของ

ประสบการณ์ค่านิยม บริบท สารสนเทศและการรู้แจ้งที่ช่ าชองให้เกิดกรอบงานส าหรับการประเมินค่า 

และการประสานประสบการณ์ส าหรับสารสนเทศใหม่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นและถูกน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันของผู้รู้ 

 บดินทร์ วิจารณ์ (2553) ได้ให้นิยามของความรู้ไว้ว่าทรัพย์สินขององค์กรได้แก่ประเพณีวัฒนธรรม 

เทคโนโลยีการปฏิบัติงานระบบปฏิบัติงานต่างๆ บนพื้นฐานของความรู้ของความช านาญ 

 เซงค์ (Senge , 1990) ได้ให้นิยามของความรู้หมายถึงความสามารถที่น าไปสู่การกระท าที่มี

ประสิทธิภาพ 

 รังเกิล (Ruggles ,1997) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้ว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลัก 3 

กระบวนการ คือ การก่อให้เกิดความรู้การรวบรวมความรู้และการถ่ายทอดความรู้การก่อให้เกิดความรู้

หมายถึง การน าความรู้ใหม่ๆมาสู่ตนเองสู่กลุ่ม หรือโลกจากการสร้างสรรค์ขึ้นเองจากความรู้ที่ได้เรียนมา 

การสังเคราะห์ การรวบรวม และการประยุกต์ใช้ส่วนการรวบรวมความรู้หมายถึง การหยิบจับและการ

แสดงความรู้ออกมา ดังนั้นคนในองค์กรสามารถน าความรู้ที่เกิดขึ้นมาใช้ได้ทุกเมื่อ ส่วนกระบวนการ

สุดท้ายคือการถ่ายทอดความรู้หมายถึงการโอนความรู้จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นการซึมซับความรู้ไว้

กระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการก่อให้เกิดความรู้การรวบรวมความรู้และการถ่ายทอดความรู้มักเกิด

ขึ้นกับองค์กรที่มีการจัดการความรู้ที่ดีอย่างไรก็ดีด้วยการจัดการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะก่อให้เกิด

กระบวนการทั้งสามนี้ได้แต่พลังของการบริหารจัดการความรู้คือ สิ่งที่ จะช่วยให้องค์กรสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพและคุณค่าของกระบวนการเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

 เกท (Gates ,1999)   ให้ค าจ ากัดความของการบริหารจัดการความรู้หมายถึงการจัดเก็บการ

รวบรวม และเผยแพร่สารสนเทศกับผู้ที่ต้องการใช้ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังต้องการกลั่นกรองและ

วิเคราะห์สารสนเทศให้พร้อมที่จะไปใช้เป็นระโยชน์ได้เสมอการจัดการความรู้เริ่มต้นจากเป้าหมายของ

ธุรกิจกระบวนการและการยอมรับถึงการต้องการในการแบ่งปัน ข้อมูลของคนในองค์กร 

 แทรพ (Trapp ,1999)   การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยงานต่างๆจ านวนมาก

ซึ่งมีการบริหาร จัดการในลักษณะของการบูรณาการ ( Integrated) เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ที่คาดหวังไว้

การจัดการความรู้จึงเป็นแนวคิดองค์รวมที่จะจัดการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นความรู้ในองค์กร 
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 สุมน อมรวิวัฒน์(2553)   กล่าวว่าการจัดการความรู้คือสถานการณ์อย่างหนึ่งที่มีสิ่งต่อไปนี้เกิดข้ึน

ได้แก่ 

 1)   มีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ

สิ่งแวดล้อม และผู้สอนกับผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม 

 2)   ความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ 

 3)   ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ใหม่นั้นไปใช้ได้ 

  วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์    (2542)    กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่มีระบบ

ระเบียบครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการจัดการความรู้จนถึงการประเมินผล 

   ฮัก และ ดันแคน ( Hough & Duncan ,1970)   อธิบายความหมายของการจัดการความรู้ว่า

หมายถึงกิจกรรมของบุคคลซึ่งมีหลักและเหตุผล เป็นกิจกรรมที่บุคคลได้ใช้ความรู้ของตนเองอย่าง

สร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเกิดการเรียนรู้และความผาสุก ดังนั้นการจัดการความรู้จึงเป็นกิจกรรมใน

แง่มุมต่างๆ 4 ด้าน คือ 

   1)   ด้านหลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การศึกษาจุดมุ่งหมายของการศึกษาความ

เข้าใจในจุดประสงค์รายวิชาและการตั้งจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเนื้อหาได้

เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น 

  2)   ด้านการจัดการความรู้ ( Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการ

จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้ 

  3)   ด้านการวัดผล(Measuring) หมายถึงการเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถ

วิเคราะห์ผลได้ 

  4)   ด้านการประเมินผลการจัดการความรู้ (Evaluating) หมายถึงความสามารถในการ

ประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดได้ 

 กู๊ด (Good,1973)   ได้อธิบายความหมายของการจัดการความรู้ไว้คือ การกระท าอันเป็นการ

อบรมสั่งสอนผู้เรียนในสถาบันการศึกษา 

 ฮิล ( Hills,1982)   ให้ค าจ ากัดความของการจัดการความรู้ไว้ว่าการจัดการความรู้คือกระบวนการ

ให้การศึกษาแก่ผู้เรียน ซึ่งต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

 มอล์( Moore,1992)   ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ว่าคือ พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งที่

พยายามช่วยให้บุคคลอ่ืนได้เกิดการพัฒนาตนในทุกด้าน อย่างเต็มศักยภาพดังน้ันแล้ว จากค านิยามของ 
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การจัดการความรู้ที่มีผู้วิจัยได้ท าการวิจัยไว้ จึงสามารถสรุปความหมายของการจัดการความรู้ได้ว่าการ

จัดการความรู้ คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ

เอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็นผู้รู้

รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่

ความรู้ม2ี ประเภทคือ 

  1)   ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)   เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์

พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ

ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิด

เชิงวิเคราะห์บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

  2)   ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)   เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้

โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่า เป็นความรู้

แบบรูปธรรมโดยในปัจจุบันการ 

 2.2 รูปแบบการจัดการความรู้ 

  การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ในปัจจุบัน พบว่ามีนักวิชาการจ านวนมากที่ศึกษา

และพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้อย่างหลากหลาย  

   ไชยวัฒน์  รุ่งเรืองศรี (2550)   ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ใน

สถาบันอุดมศึกษาไทยศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งค าว่า “รูปแบบ” สามารถอธิบายได้ในหลายความหมาย กล่าวคือ เป็นรูปย่อของความจริง

ของปรากฏการณ์ซึ่งแสดงด้วยข้อความหรือภาพโดยลดทอนเวลาและเทศะให้เข้าใจความจริงของ

ปรากฏการณ์ได้ยิ่งขึ้นหรือเป็นตัวแทนของการใช้แนวคิดของโปรแกรมที่ก าหนด นอกจากนั้นยังหมายถึง

โครงสร้างโปรแกรมแบบจ าลองหรือตัวแบบที่จ าลองสภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้นโดยพิจารณาว่ามีสิ่ง

ใดบ้างที่จะต้องน ามาศึกษาเพ่ือใช้แทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยอธิบาย

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆของรูปแบบนั้นๆ  

  1)   การเรียนรู้แบบวงลูปเดียว (Single Loop Learning)   การเรียนรู้ในแบบนั้นจะ

เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อองค์กรเผชิญหน้ากับปัญหาและความผิดพลาดทางการจัดการให้มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

โดยมีการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการสะสมการเรียนรู้ 
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  2)   การเรียนรู้แบบลูปซ้อน (Double Loop Learning)   เป็นการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหา

และสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลซึ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้

และเป็นที่มาของแบบจ าลองธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

การแข่งขัน 

  3)   การเรียนรู้แบบลูปสามชั้น (Triple Loop Learning)   เป็นการเรียนรู้เพ่ือการ

พัฒนาหลักการใหม่ท่ีองค์กรสามารถน าไปด าเนินการในขั้นต่อไป 

  ไพศาล มะระพฤกษวรรณ และคณะ (2539)   ได้ให้ความหมายของการจัดการคือ การ

จัดหาพัฒนาและประยุกต์ใช้ทรัพยากรต่างๆ และทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งคือ พนักงานโดยผู้จัดการต้องฝึกใช้

ความมานะพยายามในการวางแผน บัญชางาน และควบคุมงานของพนักงาน 

  มัลลิกา ต้นสอน (2544)  ได้ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึงกระบวนการให้การ

ท างานบรรลุวัตถุประสงคที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการส่งเสริมการและการ

ท างานรวมกับบุคคลอ่ีน 

  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2545)   ไดใ้ห้ความหมายของการจัดการหมายถึง

กระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหารต้องเข้ามาช่วยเพ่ือให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายขององค์การในการเพ่ิมผลผลิต โดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพด้วยวิธีการใช้ทรัพยากรประหยัด

ที่สุด และสู่ประสิทธิผลโดยบรรลุ เป้าหมายซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุด 

  ญาศิณี  อัศเวศน์ (2546)   ได้ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึงกระบวนการในการ

บริหารงาน โดยการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

  เทอร์รี่ อาร์จอร์จ (Terry R. jeorge,1977)   ได้ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง 

กระบวนการที่ก าหนดการใช้ทรัพยากรบุคคล วัสดุ เครื่องจักร วิธีการงบประมาณ และตลาดผ่าน

กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การด าเนินงานและการควบคุมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งเป็น

ผลลัพธ์สูงสุด 

         2.3 ประเภทของความรู้ 

  โนนากะ และ เทคยูชิ ( Nonaka & Takeuchi ,1995)   ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 2 

ประเภทคือความรู้ที่แจ้งชัด (explicit knowledge)  และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล(tacit knowledge) 

ความรู้ที่แจ้งชัด (explicit knowledge) นั้นเป็นความรู้ที่จับต้องได้(objective) และมีเหตุผล (rational) 

สามารถแสดงผ่านออกได้ทางค าพูดและตัวเลขทั้งยังแบ่งปันได้ในรูปแบบของข้อมูล สูตรทางวิทยาศาสตร์

ทฤษฎีการแก้ปัญหา คู่มือ ฐานข้อมูล และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศได้ความรู้แบบภายในตัวบุคคล ( tacit knowledge) นั้นเป็นความรู้ เฉพาะตัว 

(subjective) และความรู้เชิงประสบการณ์ (experiential) ยากที่จะถ่ายทอดหรือแบ่งปันให้ผู้ อ่ืนได้

โดยง่ายตัวอย่างของความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคลได้แก่ความรู้ความช านาญ ความเชื่ออุดมคติคุณค่าและ

รูปแบบความคิดที่หยั่งรากลึกอยู่ภายในตัวเรา 

  ประพันธ์ ผาสุกยืด (2549)   ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆดังนี้ความรู้ที่ชัด

แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นความรู้ที่อยู่ในต ารับต ารา เช่น 

พวกหลักวิชาหรือทฤษฎีต่างๆ ได้มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (Scientific Method) การ

วิเคราะห์สังเคราะห์ผ่านกระบวนการพิสูจน์การทดลองหรือกระบวนการวิจัย เป็นความรู้ที่ถูกท าให้

กลายเป็นเรื่อง “ทั่วไป (Generalize)” ไม่ติดอยู่ในบริบทใดบริบทหนึ่งความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit 

Knowledge) เป็นสิ่งที่เห็นได้ไม่ชัด เป็นความรู้ที่มาจากการปฏิบัติบ้างก็จัดว่าเป็น “เคล็ดวิชา” เป็น “ภูมิ

ปัญญา” เป็นสิ่งที่มาจากการใช้วิจารณญาณปฏิภาณไหวพริบ เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติแต่ละท่าน

เป็นสิ่งได้มา “สดๆ” มีบริบท (Context) ติดอยู่ ยังไม่ได้ถูก “Generalize” ยังไม่ได้ถูกปรุงแต่อย่างใด 

ถึงแม้ความรู้ประเภทที่สองนี้จะเห็นได้ไม่ชัดเหมือนความรู้ประเภทแรก แต่ก็เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้งาน

บรรลุผลส าเร็จได้เช่นกัน 

  เมอริซซี่  รัมมิ เซน(อ้างถึงใน บดินทร์  วิจารณ์ ,2550)   Melissie  Rumizen of  

Buckman Laboratories (2550)   กล่าวว่า การจัดการความรู้ที่องค์กรมุ่งเน้นกระบวนการ แยกแยะ

สร้างจับประเด็น แสวงหาแลกเปลี่ยน และยกระดับความรู้ขบวนการที่เป็นระบบนี้จะสนับสนุนกิจกรรมให้

เกิดความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีเฉพาะที่องค์กรที่จะปฏิบัติเพ่ือจัดการความรู้ของแต่ละ

องค์กร 

3    แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 3.1   นิยามและความหมายของทัศนคติ 
 วรรณฤดี แก้วแม่แข (2544) ได้นิยามความหมายของค าว่า ทัศนคติ โดยค าว่า ทัศนคติ เป็นการ

แสดงออกทางด้านผลรวมของความโน้มเอียงและความรู้สึกของมนุษย์ซึ้งความรู้สึกจะออกมาในทาง

ประเมินค่าอันอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด

พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้นส่วน 
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 พงศธร ถาวรวงศ์(2541) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า หมายถึง “ความพร้อมที่จะแสดงออกใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งอาจเป็นการยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ต่อสภาพบางอยางต่อบุคคลหรือต่อสิ่งของ เช่น 

ความพอใจหรือความไม่พอใจจากค าจ ากัดความต่าง ๆ เหล่านี้จะเห็นได้ว่ามีประเด็นร่วมที่ส าคัญ ดังนี้คือ” 

  1)   ความรู้สึกภายในเป็นความคิดเห็นที่มีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ และเป็นส่วนที่

พร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก 

  2)   ความพร้อมหรือแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่งที่จะแสดงพฤติกรรม

ออกมา ในทางสนับสนุนหรือต่อต้านบุคคล สถาบัน สถานการณ์ หรือแนวความคิดลักษณะทัศนคติ 

 พงศธร ถาวรวงศ์ (2541) ทัศนคติเป็นสิ่งที่ชี้บอกทิศทางของการแสดงออกของบุคคลที่จะกระท า

สิ่งใดบุคคลหรือสถานการณ์ และเป็นที่ยอมรับกันในระหว่างนักวิชาการว่า ทัศนคติ มีลักษณะส าคัญ 4 

ประการ คือ  

  1)    ทัศนคติเป็นสภาวะก่อนที่พฤติกรรมโต้ตอบ (Predisposition to respond) ต่อ

เหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหรือจะเรียกว่าสภาวะพร้อมที่จะมีพฤติกรรมจริง  

  2)   ทัศนคติจะมีความคงตัวอยู่ในช่วงระยะเวลา (Predisposition overtime) แต่มิได้

หมายความวาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

  3)   ทัศนคติเป็นตัวแปรแฝงที่น าไปสู่ความสอดคล้องระหวางพฤติกรรมกบความรู้สึก นึก

คิดไม่วาจะเป็นไปในรูปของการแสดงออกโดยวาจาหรือการแสดงความรู้สึก ตลอดจนการที่จะต้องเผชิญ

หรือหลีกเลี่ยงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

  4)   ทัศนคติมีคุณสมบัติของแรงจูงใจในอันที่จะท าให้บุคคลประเมินผลและเลือกสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งซึ่งหมายความต่อไปถึงการก าหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงด้วย ส่วน วิรัช ลภิรัตนกุล (2536)ได้

อธิบายลักษณะของทัศนคติซึ่งโดยทั่วไปบุคคล จะแสดงออกมาใน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 

   4.1)  ทัศนคติทางบวก (Positive attitude) คือ แสดงปฏิกิริยาในด้านดีต่อ

บุคคลอื่นต่อเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งต่อนโยบายหรือต่อองค์กร 

   4.2)   ทัศนคติทางลบ (Negative attitude) เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อบุคคลใด

ต่อบุคคลหนึ่งเรื่องราวปัญหาใดปัญหาหนึ่งต่อองค์กรหรือสถาบันใด ๆ ทัศนคติในทางลบอาจเกิดขึ้น

ร่วมกับความรู้สึกระหองระแหงหรือความไม่พอใจ 

   4.3)  ทัศนคตินิ่งเฉย (Passive attitude) เป็นภาระที่บุคคลอาจไม่มีความคิดใน

ทิศทางใดทิศทางหนึ่งต่อบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือต่อองค์กรสถาบันซึ่งอาจเป็นเพราะไม่มีความรู้หรือ
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อาจเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องไม่ส าคัญหรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งนั้นหรือไม่เช่นนั้นก็อาจเป็นเพราะชาชิน

จนเห็นเป็นปกติกับสิ่งนั้นแล้วก็เป็นได้ จากการศึกษาการให้นิยามลักษณะของทัศนคติ โดยนักวิชาการทั้ง 

2 ท่าน ได้ให้แนวคิด 

 จิระวัตน์ วงศ์สวัสดิ์วัฒน์ (2536) ได้รวบรวมคุณลักษณะของทัศนคติบางด้านที่นักทฤษฎีทาง

ทัศนคติจ านวนไม่น้อยมความเห็นพ้องต้องกันและเป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจศึกษาเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวพัน

กับพฤติ กรรมต่างๆ ของบุคคลดังนี้ 

1) ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ ฉะนั้นการศึกษาและท าความเข้าใจทัศนคติ 

จ าเป็นต้องอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้มาอธิบาย 

2) ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน ซึ่งคุณลักษณะข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่ 

ส าคัญที่สุดท าให้ทัศนคติแตกต่างกันอย่างแท้จริงจากแรงผลกดดันภายในอ่ืน ๆ 

3) ทัศนคติมีคุณภาพและความเข้ม คุณภาพของทัศนคติเป็นสิ่งที่ได้จากการ  

ประเมินเมื่อบุคคลประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งผลก็อาจมีทัศนคติทางบวกหรือทัศนคติทางลบส่วนความเข้มของ

ทัศนคติจะบ่งบอกถึงความมากน้อยของทัศนคติทางบวกหรือลบนั้น ๆ 

4) ทัศนคติมีความคงทนไม่เปลี่ยนง่ายด้วยเหตุนี้เองการเผยแพรวิทยาการเกษตร  

แผนใหม่จึงประสบปัญหาเพราะการเปลี่ยนทัศนคติดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ง่ายนัก 

5) ทัศนคติต้องมีสิ่งที่ หมายถึง (Attitude Object) ที่แน่นอนคือ ทัศนคติต่ออะไร 

ต่อบุคคลต่อสิ่งของหรือต่อสถานการณ์จะไม่มีทัศนคติลอยๆ ที่ไม่หมายถึงสิ่งใด 

6) ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ์ เช่น ระหว่างบุคคลกับสิ่งของบุคคลอ่ืนๆ หรือ 

สถานการณ์และความสัมพันธ์นี้เป็นความรู้สึกจูงใจ นอกจากความสัมพันธ์ 

4.แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 4.1 ความหมายของพฤติกรรม 
 ชุดา จิตพิทักษ์ (2555) พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระท าไม่ว่าสิ่งนั้นจะ

สังเกตได้หรือไม่ได้ เช่น การเดิน การพูด การคิด ความรู้สึก ความชอบ ความสนใจ เป็นต้น) 

 ครอนบาค (Cronbach,1963)   ได้อธิบายว่าพฤติกรรมของแต่ละบุคคลจะเกิดขึ้นจาก

องค์ประกอบ 7 ประการดังนี้ 
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  1)   ความมุ่งหมาย (Goal)   เป็นความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่ท าให้เกิดกิจกรรม 

คนเรามีพฤติกรรมเกิดขึ้นก็เพราะต้องการตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือต้องการท าตาม

วัตถุประสงค์ที่ตนได้ตั้งไว้คนเรามักมีความต้องการหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน และมักจะเลือกสนองตอบ

ความต้องการที่รีบด่วนก่อนความต้องการอ่ืนๆ 

  2)   ความพร้อม ( Readiness)   ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จ าเป็นในการ

ประกอบพฤติกรรม เพ่ือสนองความต้องการคนเราจะมีความพร้อมในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันดังนั้น 

พฤติกรรมของทุกคนจึงไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันและไม่สามารถจะประกอบพฤติกรรมได้ทุกรูปแบบ 

  3)   สถานการณ์ (Situation)   คนเรามักจะประกอบพฤติกรรมที่ตนเองต้องการ เมื่อมี

โอกาส หรือสถานการณ์นั้นๆเหมาะสมส าหรับการประกอบพฤติกรรม 

  4)   การแปลความหมาย (lnterpretation)   แม้จะมีโอกาศในการประกอบพฤติกรรม

แล้วคนเรามักจะประเมินสถานการณ์หรือคิดพิจารณาก่อนที่จะท าพฤติกรรมนั้นลงไป เพ่ือให้พฤติกรรมนั้น

มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และสามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้มากท่ีสุด 

  5)    การตอบสนอง (Respond)   หลังจากได้แปลความหมายหรือได้ประเมิน

สถานการณ์แล้วพฤติกรรมก็จะถูกกระท าตามวิธีการที่ได้เลือกในขั้นตอนของการแปลความหมาย 

  6)   ผลที่ได้รับ (Consequence)   เมื่อประกอบพฤติกรรมไปแล้วผลที่ได้จากการกระท า

นั้นๆอาจจะตรงกับความต้องการหรืออาจไม่ตรงกับความต้องการที่ตนเองคาดหวังไว้ 

  7)   ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Threat )   เมื่อคนเราไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของตนเองได้ก็จะประสบกับความผิดหวังซึ่งเมื่อเกิดความผิดหวังแล้วคนๆนั้นก็อาจกลับไป

แปลความหมายใหม่เพ่ือจะหาวิธีที่จานองความต้องการของตนเองใหม่ 

 บลูม (Bloom,1975)   ได้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนมุ่งเน้นการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้เรียนไว้ 3 ประการคือ 

  1)    ความรู้ (Cognitive domain )   พฤติกรรมด้านนี้เกี่ยวกับความรู้ การระลึกได้ หรือ 

จ าได้ รวมทั้งข้อเท็จจริงต่างๆ และพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญา มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ

พฤติกรรมด้านนี้ประกอบด้วย ความสามารถระดับต่างๆ ซึ่งเริ่มต้นจากการรับรู้ในระดับง่ายๆ และเพ่ิม
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ความสามารถในด้นการคิด และสติปัญญาขั้นไปจนสามารถสรุปวิเคราะห์เป็นหลักการ เกิดความคิด

สร้างสรรค์แลแก้ปัญหาได้ในเรื่องต่างๆ 

  2)   เจตคติ ( Affective domain )   ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงประเมินที่มีต่อสิ่ง

ต่างๆเช่น วัตถุ  สถานการณ์ ความคิด  ผู้คน เป็นต้น  ซึ่งเจตคติท าให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม

ต่อสิ่งนั้น  ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู่   การวัดเจตคติควรให้ครอบคลุม

องค์ประกอบของเจตคติทั้ง 3  

  การรู้  (Cognition)  ประกอบด้ วยความเชื่ อของบุคคลที่ มี ต่ อ เป้ าหมาย   เจต

คติ  เช่น  ทัศนคติต่อลัทธิคอมมิวนิสต์  สิ่งส าคัญขององค์ประกอบนี้ก็คือ  จะประกอบด้วยความเชื่อที่ได้

ประเมินค่าแล้วว่าน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ  ดีหรือไม่ดี  และยังรวมไปถึง  ความเชื่อในใจว่าควรจะมี

ปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไรต่อเป้าหมายทัศนคตินั้นจึงจะเหมาะสมที่สุด  ดังนั้น  การรู้และแนวโน้มพฤติกรรม

จึงมีความเก่ียวข้องและสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด 

  ความรู้สึก (Feeling)  หมายถึง  อารมณ์ที่มีต่อเป้าหมาย  เจตคติ  นั้น  เป้าหมายจะถูก

มองด้วยอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบ  ถูกใจหรือไม่ถูกใจ  ส่วนประกอบด้านอารมณ์  ความรู้สึกนี้เองที่ท าให้

บุคคลเกิดความดื้อดึงยึดมัน่  ซึ่งอาจกระตุ้นให้มีปฏิกิริยาตอบโต้ได้  หากมีสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกมากระทบ  

  แนวโน้มพฤติกรรม (Action tendency )   หมายถึง  ความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมที่

สอดคล้องกับเจตคติ  ถ้าบุคคลมีเจตคติที่ดีต่อเป้าหมาย  เขาจะมีความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมช่วยเหลือ

หรือสนับสนุนเป้าหมายนั้น  ถ้าบุคคลมีเจตคติในทางลบต่อเป้าหมาย  เขาก็จะมีความพร้อมที่จะมี

พฤติกรรมท าลาย หรือท าร้าย  เป้าหมายนั้นเช่นกัน 

  3)   ทักษะหรือการปฏิบัติ (Psychomotor domain)   พฤติกรรมด้านนี้มุ่งเน้นการท า

กิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความสามารถและความช านาญเฉพาะอย่าง พฤติกรรมด้านนี้แสดงออกและ

สังเกตได้ในสถานการณ์หนึ่ง ทันทีหรืออาจจะล่าช้าก็ได้ พฤติกรรมด้านนี้จะเป็นการบ่งชี้การแสดงออกของ

พฤติกรรมขั้นสุดท้าย 

4.2  การวัดระดับพฤติกรรม  
  การวัดพฤติกรรม หมายถึง  การก าหนดตัวเลขให้กับพฤติกรรมต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือแบ่งประเภทของพฤติกรรม การจัดอันดับพฤติกรรมตามความมากน้อย การหาระยะแตกต่างระหว่าง

พฤติกรรมตามความมากน้อย และการเทียบอัตราส่วนพฤติกรรมตามความมากน้อย (ชัยพร วิชชาวธ 
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2554 ) พฤติกรรมของมนุษย์นั้นมีทั้งแสดงออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด เช่น การเดิน การวิ่ง หรือการ

หัวเราะ เป็นต้น และพฤติกรรมที่ไม่แสดงออกมาภายนอก เช่น ความรู้สึก ความคิด หรืออารมณ์เป็นต้น 

ดังนั้นในการวัดพฤติกรรมต่างๆ นั้นจ าเป็นต้องอาศัยวิธีทางตรงและทางออ้อมมาประกอบกันที่จะศึกษา

พฤติกรรมมีด้วยกันหลายวิธี เช่น การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง หรือใช้วิธีวัดพฤติกรรมทางอ้อม เช่น การ

ใช้แบบสัมภาษณ์และการทดสอบด้วยแบบทดสอบ เป็นต้น 

 สมจิต สุพรรณทัศน์ (2552)  กล่าวถึง การวัดพฤติกรรมไว้ว่ามี 2 วิธี  คือ การศึกษาพฤติกรรม

โดยตรง และการศึกษาพฤติกรรมโดยอ้อมดังนี้ 

 

 

 

 4.2.1   การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง ท าการศึกษาดังนี ้

(1) การศึกษาพฤติกรรมสังเกตแบบให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว (direct observation) เช่น 

 ครูสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในห้องโดยบอกให้นักเรียนในชั้นให้ทราบว่า ครูสังเกตว่าใครท า

กิจกรรมอะไรบ้างในห้อง การสังเกตแบบนี้บางคนอาจไม่แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาได้ 

(2) การสังเกตแบบธรรมชาติ (naturalistic observation)   คือการที่บุคคลผู้ต้อง 

สังเกตพฤติกรรมไม่ได้กระท าตนเป็นที่รบกวนพฤติกรรมของบุคคลผู้ถูกสังเกต และเป็นไปในลักษณะที่ท า

ให้ผู้ถูกสังเกตไม่ทราบว่า ถูกสังเกตพฤติกรรม การสังเกตแบบนี้จะได้พฤติกรรมที่แท้จริงมาก และจะท าให้

สามารถน าผลที่ได้ไปอธิบายพฤติกรรมในสถานที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน และการสังเกตต้องท า เป็น

เวลาติดต่อกันเป็นจ านวนหลายครั้ง พฤติกรรมบางอย่างอาจต้องใช้เวลาสังเกตถึง 20 ปีหรือ 100 ปี 

 4.2.2   การศึกษาพฤติกรรมโดยอ้อม แบ่งออกได้หลายวิธีดังนี้ 

(1) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้ศึกษาต้องซักถามข้อมูลจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

ซึ่งท าได้โดยการเข้าซักถามเผชิญหน้ากันโดยตรง หรือมีคนกลางท าหน้าที่ซักถามให้ก็ได้ เช่น ใช้ล่าม

สัมภาษณ์คนที่พูดกันคนละภาษา การสัมภาษณ์เพ่ือต้องการทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลแบ่งออก 2 

ประเภทใหญ่ๆ คือการสัมภาษณ์โดยทางตรง ท าได้โดยผู้สัมภาษณ์ซักถามผู้ถูกสัมภาษณ์ซักถามผู้ถูก

สัมภาษณ์จะไม่ทราบว่าผู้สัมภาษณ์ต้องการอะไร ผู้สัมภาษณ์จะพูดคุยไปเรื่อยๆ โดยสอดแทรกเรื่องที่จะ

สัมภาษณ์เมื่อมีโอกาส ซึ่งผู้ตอบจะไม่รู้ตัวว่าเป็นสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์เจาะจงที่จะทราบถึงพฤติกรรม การ

สัมภาษณ์ท าให้ได้ข้อมูลมากมายแต่มีข้อจ ากัดคือบางเรื่องผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ต้องการเปิดเผย 

(2) การใช้แบบสอบถาม  เป็นวิธีการที่เหมาะสมส าหรับศึกษาพฤติกรรมของบุคคล 
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เป็นจ านวนมาก และเป็นผู้อ่านออกเขียนได้หรือสอบถามกับบุคคลที่อยู่ห่างไกล อยู่กระจัดกระจาย

นอกจากนี้ยังสามารถถามพฤติกรรมในอดีตหรือต้องการทราบแนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตได้ข้ อดีอีก

ประการหนึ่ง คือผู้ถูกศึกษาสามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปกปิด หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่

ยอมแสดงออกให้บุคคลอ่ืนทราบได้โดยวิธีอ่ืน ซึ่งผู้ถูกศึกษาแน่ใจว่าเป็นความลับและการใช้แบบสอบถาม

จะศึกษาเวลาใดก็ได้ 

(3) การทดลอง   เป็นการศึกษาพฤติกรรมโดยผู้ถูกศึกษาจะอยู่ในสภาพการควบคุม 

ตามที่ผู้ศึกษาต้องการ โดยสภาพที่แท้จริงแล้วควบคุมจะท าในห้องทดลองแต่ในชุมชนการศึกษาพฤติกรรม

ของชุมชนโดยการควบคุมตัวแปรต่างๆ คงเป็นไปน้อยมาก การทดลองในห้องปฏิบัติการจะให้ข้อมูลมี

ขีดจ ากัด ซึ่งบางครั้งอาจน าไปใช้ในสภาพความเป็นจริงไม่ได้เสมอไป แต่วิธีนี้มีประโยชน์มากในการศึกษา

พฤติกรรมของบุคคลทางด้านการแพทย์ 

(4) การท าบันทึก วิธีท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลโดยให้บุคคลแต่ละคนท า 

บันทึกพฤติกรรมของตนเอง อาจท าเป็นบันทึกประจ าวัน หรือศึกษาพฤติกรรมแต่ละประเภท เช่น 

พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการท างาน พฤติกรรมทางสุขภาพ พฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกการวัดระดับพฤติกรรมโดยอ้อมโดยเลือกใช้แบบสอบถาม ในการ

วิจัยซึ่งเหมาะส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลจ านวนมาก 

5.   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พิภัทร แสงสินธุศร (2550) ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน

เขตเทศบาลนครภูเก็ต และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยรวมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง เมื่อ

พิจารณาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยเป็นรายด้านพบว่า ด้านมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยมาก

ที่สุด คือ ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่รองลงมาคือ ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย และด้านการคัดแยกขยะ

มูลฝอย โดยในด้านการน าขยะกลับมาใช้ใหม่พบว่าประชาชนเลือกขยะประเภทกล่องกระดาษ หรือ

หนังสือพิมพ์เก็บไว้ขาย หรือน ากลับมาใช้ได้อีก ในด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอยพบว่าประชาชนเลือกใช้

ถุงพลาสติกใส่สิ่งของใบใหญ่เพียงใบเดียวมากกว่าใบเล็กหลาย ๆ ใบ และในด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย

พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมการทิ้งขยะเปียกจะต้องมีถึงขยะรองรับเสมอผลเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต พบว่า เพศ 
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ระดับการศึกษา และการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างกันท าให้มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน 

ส่วนอายุ อาชีพระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน รายได้ในครอบครัวต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

ลักษณะที่อยู่อาศัยต่างกันท าให้พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

ไม่แตกต่างกันเมื่อแยกพิจารณาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยมากท่ีสุด คือ ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่รองลงมาคือด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย 

และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 

 ปรเมษฐ ห่วงมิตร (2550) ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเ ขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในระดับมาก เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการ

จัดการขยะมูลฝอยเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย มากที่สุด คือด้านการน า

กลับมาใช้ใหม่รองลงมาคือ ด้านการเกิดขยะมูลฝอย และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยในด้านการน า

กลับมาใช้ใหม่ประชาชนเลือกขยะประเภทกล่องกระดาษ หรือหนังสือพิมพ์เก็บไว้ขาย หรือน ากลับมาใช้

ใหม่ได้อีก ในด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ประชาชนเลือกใช้ถุงพลาสติกใส่สิ่งของใบใหญ่เพียงใบเดียว

มากกว่าใบเล็กหลาย ๆ ใบ และในด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยประชาชนมีพฤติกรรม การทิ้งขยะเปียก 

จะต้องมีถังขยะรองรับเสมอ ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของ

ประชาชนในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครพบว่า เพศ อายุระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน รายได้ใน

ครอบครัวต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะที่อยู่อาศัยต่างกัน ซึ่งต่ างจากผลการศึกษา

ของ 

 เตือนจิต สุดสวาท(2557) ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีและ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามเพศ การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร เจตคติและสังกัด

ของโรงเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลท่าเรือพระ

แท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2546 จ านวน 206 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็น

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แบบสอบถามเจตคติและแบบสอบถาม

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทีแบบ

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ค่าสถิติทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระจากกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลท่าเรือพระแท่นในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ด้าน ได้แก่การคัดแยกขยะมูลฝอย การไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ และการป้องกันมลพิษจากขยะมูล

ฝอยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทุกด้าน 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตาม

ลักษณะของนักเรียน และประเภทของโรงเรียน พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6ที่มีเพศต่างกันไม่พบความแตกต่าง นักเรียนที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันมี

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนนักเรียนที่มีเจต

คติต่อการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนเอกชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจาก

โรงเรียนรัฐบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ผกามาศ รินรักษา (2559)  ได้ศึกษาความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในเขต 

ต าบล หนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม

เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในต าบล หนองเหียง อ าเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรีและหา

ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในต าบลหนองเหียง อ าเภอ

พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ครัวเรือนในเขตต าบลหนองเหียง จ านวน 150 ครัวเรือน โดย

การสุ่มแบบชั้นภูมิตามจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านจากครัวเรือนในต าบลหนองเหียง ทั้งหมด 4,121 

ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง

พรรณนา และใช้ค่าสัมประสิทธิ Y ของ (Person correlation coefficient) ในการทดสอบสมมติฐานการ

วิจัยผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับความรู้

ระดับสูง ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน พบว่า มีทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะมูลฝอย อยู่ในระดับดีมาก และโดยภาพรวมประชาชนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย อยู่

ในระดับดีมากจากการทดสอบความสัมพันธ์พบว่าความรู้กับการจัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมี

ความสัมพันธ์น้อยและทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม

เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ส่วน

ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการจัดการขยะมูลฝอยอ าเภอ พนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ 

1.   ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 113 คน โดยการตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ผลแสดงดังตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 

1. เพศ  
ชาย 
หญิง 

  
42 37.2 
71 62.8 

              รวม  113 100.0 
2. อายุ   

18 - 25 ปี 9 8.0 
26 - 35 53 47.0 
36 - 60 51 45.0 

              รวม  113 100.0 
3. ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 3 2.7 
มัธยมศึกษา/ปวช 5 4.4 
ปริญญาตรี 77 68.1 
สูงกว่าปริญญาตรี 27 23.9 
อ่ืนๆ 1 .9 

        รวม 113 100.0 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ)    

ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
 

4. รายได้   
5,000 - 15,000 36 31.9 
15,001 - 30,000 64 56.6 
มากกว่า 30,015 2 1.8 
อ่ืนๆ 11 9.7 

             รวม 113 9.7 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.8 และ

เพศชายคิดเป็นร้อยละ 37.2 บุคลากรมีอายุอยู่ในช่วง 26 – 35 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา

มีอายุ 36-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.0 และกลุ่มที่มีอายุน้อยที่สุดอยู่ที่ระหว่าง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.0 

มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.1  รองลองมาการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี คิด

แป็นร้อยละ 23.9 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.9 มัธยมศึกษาหรือปวช คิดเป็นร้อยละ 4.4 และกลุ่มที่ระดับ

การศึกษาน้อยที่สุด ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 2.7  มีรายได้ต่อเดือนมากที่สุด 15001 -

30000 บาทคิดเป็นร้อยละ 56.6 รองลงมามีรายได้ 5 ,000-15,000 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 31.9 รายได้อ่ืนๆ คิด

เป็นเป็นร้อยละ 9.7 รายได้ที่ต่ าที่สุด  คือมากกว่า 30,015 คิดเป็นร้อยละ 1.8  

2.   ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย  

 การศึกษาความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังตารางที่4.2-4.10 
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ตารางท่ี 4.2   ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน  

                   สุนันทา 

ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ความรู้ 

ตอบถูก ตอบผิด 
1.   การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งเป็นกระบวนการจัดการขยะวิธีหนึ่ง   

ชาย 42 0 
หญิง 71 0 

รวม 113 0 
  

 จากตารางที่ 4.2 พบว่าการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งเป็นกระบวนการจัดการขยะวิธีหนึ่ง เพศ

ชายที่ตอบถูกจ านวน 42 คน ตอบผิดจ านวน 0 คน และเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 71 คน ตอบผิดจ านวน 

0 คน ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ความรู้ดี 

ตารางท่ี 4.3  ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน  

        สุนันทา 

ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ความรู้ 

ตอบถูก ตอบผิด 
2. ขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาถ้ามีการบริหารจัดการ
ที่ดีสามารถน าขยะบางส่วนมารีไซเคิลได้ 

  

ชาย 37 2 
หญิง 76 3 

รวม  108 5 

จากตารางที่ 4.3 พบว่าขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี

สามารถน าขยะบางส่วนมารีไซเคิลได้ เพศชายที่ตอบถูกจ านวน 37 คน ตอบผิดจ านวน 2 คน และเพศ

หญิงที่ตอบถูกจ านวน 76 คน ตอบผิดจ านวน 3 คน ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ความรู้ดี 
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ตารางท่ี 4.4 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน               

       สุนันทา 

ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ความรู้ 

ตอบถูก ตอบผิด 
3.  การลดปริมาณขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สามารถท าได้โดยใช้ภาชนะท่ีใช้แทนถุงพลาสติก เช่น ถุงผ้า ตะกร้า 

  

ชาย 39 0 
หญิง 69 5 

รวม 108 5 

จากตารางที่ 4.4 พบว่าการลดปริมาณขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถ

ท าได้โดยใช้ภาชนะที่ใช้แทนถุงพลาสติก เช่น ถุงผ้า ตะกร้า เพศชายที่ตอบถูกจ านวน 39 คน ตอบผิด

จ านวน 0 คน และเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 69 คน ตอบผิด 5 คน ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ความรู้ดี 

ตารางท่ี 4.5 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน  

       สุนันทา 

ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ความรู้ 

ตอบถูก ตอบผิด 
4.  การก าจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ ถ้าท าไม่ถูกวิธีจะท าให้เกิดมลพิษใน
น้ าใต้ดิน 

  

ชาย 40 2 
หญิง 70 1 

รวม 110 3 

จากตารางที่ 4.5 พบว่าการก าจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ ถ้าท าไม่ถูกวิธีจะท าให้เกิดมลพิษใน

น้ าใต้ดิน เพศชายที่ตอบถูกจ านวน 40 คน ตอบผิดจ านวน 2 คน และเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 70 คน 

ตอบผิด 1 คน ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ความรู้ดี 
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ตารางท่ี 4.6 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน  

       สุนันทา 

 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย  
ความรู้ 

ตอบถูก ตอบผิด 
5.   ขยะมูลฝอยเกิดจากสิ่งที่เราไม่ใช้แล้ว เช่น ถุงพลาสติกที่ปนเปื้อนและ แก้ว
น้ าที่ช ารุด 

 
 

 

ชาย 39 3 
หญิง 69 2 

รวม 108 5 

จากตาราง 4.6 พบว่าขยะมูลฝอยเกิดจากสิ่งที่เราไม่ใช้แล้ว เช่น ถุงพลาสติกที่ปนเปื้อนและ แก้ว

น้ าที่ช ารุด เพศชายที่ตอบถูกจ านวน 39 คน ตอบผิดจ านวน 3 คน และเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 69 คน 

ตอบผิดจ านวน 2 คน ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ความรู้ดี 

ตารางท่ี 4.7 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน  

       สุนันทา 

ความรู้ในการจัดการขยะ 
ความรู้ 

ตอบถูก ตอบผิด 
6.   การเก็บรวบรวมขยะที่ถูกต้องภายในอาคาร ควรใช้ภาชนะที่มีฝาปิด
มิดชิด เพื่อไม่ท าให้น  ารั่วซึมและส่งกลิ่นเหม็น 

  

ชาย 39 0 
หญิง 72 2 

รวม 111 2 

จากตาราง 4.7 พบว่าการเก็บรวบรวมขยะที่ถูกต้องภายในอาคาร ควรใช้ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด 

เพ่ือไม่ท าให้น้ ารั่วซึมและส่งกลิ่นเหม็น เพศชายที่ตอบถูกจ านวน 39 คน ตอบผิดจ านวน 0 คน และเพศ

หญิงที่ตอบถูกจ านวน 72 คน ตอบผิดจ านวน 2 คน ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ความรู้ดี 
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ตารางท่ี 4.8 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน  

       สุนันทา 

ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ความรู้ 

ตอบถูก ตอบผิด 
7.   การขนส่งขยะมูลฝอยเป็นการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ ใส่
ยานพาหนะเพื่อน าไปสถานที่ก าจัด 

  

ชาย 35 2 
หญิง 73 3 

รวม 108 2 

จากตารางที่ 4.8 พบว่าการขนส่งขยะมูลฝอยเป็นการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ ใส่

ยานพาหนะเพ่ือน าไปสถานที่ก าจัด เพศชายที่ตอบถูกจ านวน 35 คน ตอบผิดจ านวน 2  คน และเพศหญิง

ที่ตอบถูกจ านวน 73 คน ตอบผิดจ านวน 3 คน ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ความรู้ดี 

ตารางท่ี 4.9 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน  

       สุนันทา 

ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ความรู้ 

ตอบถูก ตอบผิด 
8.   กระบวนการก าจัดหรือท าลายขยะมูลฝอยควรมีการคัดแยกขยะก่อน
เพื่อความสะดวกในการก าจัดหรือท าลายขยะแต่ละประเภทให้เหมาะสม 

  

ชาย 38 1 
หญิง 73 1 

รวม 111 2 

จากตารางที่ 4.9  พบว่ากระบวนการก าจัดหรือท าลายขยะมูลฝอยควรมีการคัดแยกขยะก่อนเพ่ือ

ความสะดวกในการก าจัดหรือท าลายขยะแต่ละประเภทให้เหมาะสม เพศชายที่ตอบใช่จ านวน 38 คน 

ตอบผิดจ านวน 1  คน และเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 73 คน ตอบผิดจ านวน 1 คน ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์

ความรู้ดี 
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ตารางท่ี  4.10  ภาพรวมความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 สวนสุนันทา 

ระดับความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับความรู้ดี 
(7-8 คะแนน) 

113 คน 100 

ระดับความรู้ปานกลาง 
(5-6 คะแนน) 

0 - 

ระดับความรู้ต่ า 
(1-4 คะแนน) 

0 - 

รวม  113  

จากตารางที่ 4.10 การศึกษาความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งเป็นการบวนการจัดการขยะวิธีหนึ่ง มี

ผลรวมเพศชายตอบถูกจ านวน 42 คนไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามผิดและเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 71 คน 

ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามผิด อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับดี ขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีสามารถน าขยะบางส่วนมารีไซเคิลได้ ผลรวมเพศชายตอบถูกจ านวน 37 

คน ตอบผิดจ านวน 2 คน และเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 76 ตอบผิดจ านวน 3 คนอยู่ในเกณฑ์การให้

คะแนนระดับดี การลดปริมาณขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถท าได้โดยใช้

ภาชนะที่ใช้แทน ถุงพลาสติก เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ผลรวมเพศชายตอบถูกจ านวน 39 คน ไม่มีผู้ตอบ

แบบสอบถามผิดและเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 69 คน ตอบผิดจ านวน 5 คนอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนน

ระดับดี การก าจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ ถ้าท าไม่ถูกวิธีจะท าให้เกิดมลพิษในน้ าใต้ดิน ผลรวมเพศชาย

ตอบถูกจ านวน 40 คน ตอบผิดจ านวน 2 คน และเพศหญิงที่ตอบถูก 70 คน  ตอบผิดจ านวน 1 คน อยู่ใน

เกณฑ์การให้คะแนนระดับดี ขยะมูลฝอยเกิดจากสิ่งที่เราไม่ใช้แล้ว เช่น ถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน และ แก้ว

น้ าที่ช ารุด ผลรวมเพศชายตอบถูกจ านวน 39 คน ตอบผิดจ านวน 3 คนและเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 69 

คนตอบผิดจ านวน 2 คนอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับดี การเก็บรวบรวมขยะที่ถูกต้องภายในอาคาร 

ควรใช้ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพ่ือไม่ท าให้น้ ารั่วซึมและส่งกลิ่นเหม็น ผลรวมเพศชายตอบถูกจ านวน 39 

คน ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามผิด และเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 72 คน ตอบผิดจ านวน 2 คนอยู่ในเกณฑ์



53 
 

การให้คะแนนระดับดี การขนส่งขยะมูลฝอยเป็นการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ ใส่ยานพาหนะเพ่ือ

น าไปสถานที่ก าจัด ผลรวมเพศชายตอบถูกจ านวน 35 คน ตอบผิดจ านวน 2 คน และเพศหญิงที่ตอบถูก

จ านวน 73 คน ตอบผิดจ านวน 3 คนอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับดี กระบวนการก าจัดหรือท าลายขยะ

มูลฝอยควรมีการคัดแยกขยะก่อนเพ่ือความสะดวกในการก าจัดหรือท าลายขยะแต่ละประเภทให้เหมาะสม 

ผลรวมเพศชายตอบถูกจ านวน 38 คน ตอบผิดจ านวน 1 คน และเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 73 คนตอบ

ผิดจ านวน 1 คนอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับด ี

3.   ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย  
 การศึกษาทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.11 ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

         สวนสุนันทา 

ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย �̅� S.D. 
ระดับ

ทัศนคติ 
1. การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งจะท าให้การจัดการ
ขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

4.32 .961 ดีมาก 

2. การดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคาร/ตึก เป็น
หน้าที่ของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่
ต้องช่วยกัน 
3.  การจัดการภาชนะรองรับขยะอันตรายแยกจากขยะ
ทั่วไปจะช่วยให้การจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทามีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 

4.33 
 
 

4.35 

.881 
 
 

.864 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 



54 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ในการศึกษาถึงทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งผู้วิจัยท าการศึกษาทัศนคติในประเด็นต่างๆทั้งหมด 8 

ประเด็น ผลการศึกษาในแต่ละประเด็น ดังนี้ การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งจะท าให้การจัดการขยะของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความสะดวกรวดเร็วขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับดี การดูแล

รักษาความสะอาดภายในอาคาร/ตึก เป็นหน้าที่ของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ต้อง

ช่วยกันคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับดี การจัดภาชนะรองรับขยะอันตรายแยกจากขยะทั่วไปจะช่วยให้

การจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความเหมาะสมยิ่งขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ใน

 
 
ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
 
ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย �̅� S.D. ระดับ

ทัศนคติ 
4. ท่านคิดว่าการน าเศษขยะหรือของเหลือใช้ไปขาย
ให้กับผู้รับซื้อของเก่าเป็นเรื่องน่าอาย 

4.29 .716 ดีมาก 

5.   การคัดแยกขยะมูลฝอยโดยวิธีการแยกขยะเป็น 
ถังขยะแห้ง ถังขยะเปียก ถังขยะอันตราย ท่านรู้สึกว่า
เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก 

4.24 .685 ดีมาก 

6.   การลดปริมาณขยะมูลฝอย ท าได้โดยการใช้ถุงผ้าไป
ใส่ของที่ตลาด 

4.38 .841 ดีมาก 

7.   การรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจะสร้างความ
ตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4.53 .584 ดีมาก 

8.   ท่านมีความยินดีที่จะช่วยลดขยะเปียกใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการน าขยะเปียก
ไปท าปุ๋ยหมักท่ีบ้านพัก 

4.18  

 
รวม 4.32 1.524 ดีมาก 
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ระดับดี คิดว่าการน าเศษขยะหรือของเหลือใช้ไปขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าเป็นเรื่องน่าอายคิดเป็นค่าเฉลี่ย 

4.29อยู่ในระดับดี   การคัดแยกขยะมูลฝอยโดยวิธีการแยกขยะเป็นถังขยะแห้ง ถังขยะเปียก ถังขยะ

อันตราย ท่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับดี   การลดปริมาณขยะมูลฝอย ท า

ได้โดยการใช้ถุงผ้าไปใส่ของที่ตลาด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับดี การรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะมูล

ฝอยจะสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คิด

เป็นค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับดี มีความยินดีที่จะช่วยลดขยะเปียกในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย

การน าขยะเปียกไปท าปุ๋ยหมักที่บ้านพักคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับดี และผลการศึกษาในภาพรวม

ทั้งหมดพบว่าบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่วนใหญ่มีการการรณรงค์แก้ไข

ปัญหาขยะมูลฝอยจะสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมามีการลดปริมาณขยะมูลฝอย ท าได้โดยการใช้ถุงผ้าไปใส่ของที่

ตลาด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.38 การจัดภาชนะรองรับขยะอันตรายแยกจากขยะทั่วไปจะช่วยให้การจัดการ

ขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความเหมาะสมยิ่งขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.35 การดูแลรักษาความ

สะอาดภายในอาคาร/ตึก เป็นหน้าที่ของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ต้องช่วยกันคิดเป็น

ค่าเฉลี่ย 4.33 การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งจะท าให้การจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.32 คิดว่าการน าเศษขยะหรือของเหลือใช้ไปขายให้กับผู้รับซื้อ

ของเก่าเป็นเรื่องน่าอายคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.29และการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยวิธีการแยกขยะเป็นถังขยะ

แห้ง ถังขยะเปียก ถังขยะอันตราย ท่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.24 และมีทัศนคติท่ีน้อย

ที่สุดคือมีความยินดีที่จะช่วยลดขยะเปียกในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการน าขยะเปียกไปท า

ปุ๋ยหมักที่บ้านพักคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับดี 

4.   พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
 การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังตารางที่  

4.12-4.17 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.12 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการลด ณ แหล่งก าเนิด ของบุคลากรสาย           

สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

จากตาราง 4.12 พบว่าพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เลือกใช้ถุงผ้าไปใส่ของเมื่อไปซื้อ

ของแทนการใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้า ร้อยละ 4.35 รองลงมาใช้แก้วน้ าแบบพกพาไปซื้อน้ าดื่มแทนแก้ว

พลาสติกจากร้านค้า ร้อยละ 3.93 และต่ าสุดคือการให้ความร่วมมือในการใช้ปิ่นโตไปซื้ออาหารแทนการใช้

กล่องโฟมในการใส่อาหาร ร้อยละ 3.62 และผลการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดพบว่าพฤติกรรมการลดขยะ

มูลฝอย อยู่ที่ร้อยละ 3.97 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

ตารางท่ี 4.13   พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย ของบุคลากรสาย  

 สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย �̅� S.D. 
1. ท่านมักจะทิ้งขยะเปียก เช่น เศษอาหาร ลงในถังขยะย่อยสลายที่มีฝา
ปิด 

4.12 .904 

2. ท่านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถังขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

3.95 .962 

พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอย �̅� S.D. 
1. ท่านให้ความร่วมมือในการใช้ปิ่นโตไปซื้ออาหารแทนการใช้กล่องโฟม
ในการใส่อาหาร 

3.62 1.172 

2. ท่านใช้แก้วน้ าแบบพกพาไปซื้อน้ าดื่มแทนแก้วพลาสติกจาก 
ร้านค้า 

3.93 1.100 

3. ท่านเลือกใช้ถุงผ้าไปใส่ของเมื่อไปซื้อของแทนการใช้ถุงพลาสติกจาก
ร้านค้า 

4.35 .865 

รวม 3.97 1.045 
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3 ท่านน าแบตเตอรี่ หรือ ถ่านไฟฉาย ที่ไม่ใช้แล้วน าไปท้ิงในถังขยะมูล
ฝอยที่รองรับขยะอันตราย 

3.97 1.039 

รวม  4.01 0.96 
จากตารางที่ 4.13 พบว่าพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มักจะทิ้งขยะเปียก เช่น เศษ

อาหาร ลงในถังขยะย่อยสลายที่มีฝาปิด ร้อยละ4.12 รองลงมาน าแบตเตอรี่ หรือ ถ่านไฟฉาย ที่ไม่ใช้แล้ว

น าไปทิ้งในถังขยะมูลฝอยที่รองรับขยะอันตราย ร้อยละ 3.97  และต่ าสุดคือการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อน

ทิ้งลงถังขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร้อยละ 3.95 และผลการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดพบว่า

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย อยู่ที่ร้อยละ 4.01 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

ตารางท่ี 4.14   พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ของบุคลากร  

 สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พฤติกรรมการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย �̅� S.D. 
1. ท่านเก็บรวบรวมกระดาษที่ใช้หน้าเดียวเพ่ือน ากลับมาใช้ซ้ า 4.13 .921 
2. ท่านรวบรวมขยะท่ีใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติกไว้
ขาย 

3.93 1.124  

3. ท่านรวบรวมขยะมูลฝอยไปไว้ที่จุดรวบรวมขยะของคณะเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยน าไปก าจัด 

4.02 .935  

รวม  4.02 0.99  

จากตารางที่ 4.14 พบว่าพฤติกรรมการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เก็บรวบรวมกระดาษที่

ใช้หน้าเดียวเพ่ือน ากลับมาใช้ซ้ า ร้อยละ 4.13 รองลงมาเป็นการรวบรวมขยะมูลฝอยไปไว้ที่จุดรวบรวม

ขยะของคณะเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยน าไปก าจัด ร้อยละ 4.02  และต่ าสุดคือการคัดแยกขยะมูล

ฝอยก่อนทิ้งลงถังขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร้อยละ 3.93 และผลการศึกษาในภาพรวม

ทั้งหมดพบว่าพฤติกรรมเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย อยู่ที่ร้อยละ 4.02 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
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ตารางท่ี 4.15   พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ด้านพฤติกรรมการขนส่ง แปรสภาพขยะมูลฝอย  

 ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พฤติกรรมการขนส่ง แปรสภาพขยะมูลฝอย �̅� S.D. 
1. ท่านน าขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ใส่ต้นไม้ 
ท าแจกันฯลฯ 

3.88 0.992 

2. ท่านน าเศษกระดาษหรือหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้วไปท าให้เกิดประโยชน์
อ่ืนๆ เช่น น าไปท ากระดาษห่อช่อดอกไม้ 

3.85 0.956 

3. ท่านน าถุงขยะมูลฝอยไปทิ้งในถังขยะเพ่ือให้แม่บ้านมาเก็บและขนต่อไป 4.08 0.965 
รวม 3.93 0.971 

จากตารางที่ 4.15 พบว่าพฤติกรรมการขนส่ง แปรสภาพขยะมูลฝอยส่วนใหญ่น าถุงขยะมูลฝอย

ไปทิ้งในถังขยะเพ่ือให้แม่บ้านมาเก็บและขนต่อไป ร้อยละ 4.08 รองลงมาเป็นการน าขวดพลาสติกที่ไม่ใช้

แล้วน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ใส่ต้นไม้ ท าแจกัน ฯลฯ ร้อยละ 3.88  และต่ าสุดคือการน าเศษกระดาษ

หรือหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้วไปท าให้เกิดประโยชน์อ่ืนๆ เช่น น าไปท ากระดาษห่อช่อดอกไม้ ร้อยละ 3.85  

และผลการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดพบว่าพฤติกรรมเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย อยู่ที่ร้อยละ 3.93 ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ระดับดี 

ตารางท่ี 4.16   พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ด้านก าจัดขยะมูลฝอย ของบุคลากรสายสนับสนุน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พฤติกรรมก าจัดขยะมูลฝอย �̅� S.D. 
1. ท่านน าขยะมูลฝอยทุกประเภทไปก าจัดโดยการฝังกลบ 3.47 1.296 
2. ท่านรวบรวมขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉายไว้ไห้ได้จ านวนมากพอ
เพ่ือส่งให้เทศบาลน าไปก าจัด 

3.57 1.217 

3. ท่านน าเศษใบไม้ เศษหญ้าไปก าจัดโดยท าปุ๋ยหมัก 3.70 1.101 
รวม 3.58 1.204 
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จากตารางที่ 4.16 พบว่าพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่น าเศษใบไม้ เศษหญ้าไปก าจัด

โดยท าปุ๋ยหมัก ร้อยละ 3.70 รองลงมารวบรวมขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉายไว้ไห้ได้จ านวนมากพอเพ่ือส่ง

ให้เทศบาลน าไปก าจัด ร้อยละ 3.57  และต่ าสุดคือการน าขยะมูลฝอยทุกประเภทไปก าจัดโดยการฝังกลบ 

ร้อยละ 3.47  และผลการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดพบว่าพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย อยู่ที่ร้อยละ 

3.58ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

ตารางท่ี 4.17 ภาพรวมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย  

         ราชภฏัสวนสุนันทา 

ภาพรวมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย �̅� S.D. 
1. การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด 3.97 1.045 
2. การคัดแยกขยะมูลฝอย 4.01 0.96 
3. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 4.02 0.99 
4. การขนส่ง การแปรสภาพขยะมูลฝอย 3.93 0.971 
5. การก าจัดขยะมูลฝอย 3.58 1.204 

รวม 6.503 1.723 

 จากตารางที่ 4.17 และผลการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดพบว่าการจัดการขยะมูลฝอย ของ

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สรุปได้ว่าส่วนใหญ่เป็นการเก็บรวบรวมขยะมูล

ฝอยมีค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงการคัดแยกขยะมูลฝอยมีค่าเฉลี่ย 4.01 การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิดมีค่าเฉลี่ย 

3.97 และการขนส่ง การแปรสภาพขยะมูลฝอยมีค่าเฉลี่ย 3.93 และต่ าสุดคือการก าจัดขยะมูลฝอยมี

ค่าเฉลี่ย 3.58  

5.   การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  
 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามเพศ โดยการทดสอบค่า t-

test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.18 

ตารางท่ี 4.18  เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามเพศ 

เพศ �̅� t sig 
ชาย 0.9613 .349 .728 
หญิง 0.9673   
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จากตารางที่ 4.18 พบว่า sig มีค่าเท่ากับ .728 [Sig. เท่ากับ .728 >∝(0.05)] แสดงว่ายอมรับ 

H0 ดังนั้นสรุปได้ว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีเพศต่างกันมีระดับความรู้

การจัดการขยะมูลฝอย ที่ไม่แตกต่างกัน 

6.   การเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

ตารางท่ี 4.19 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามเพศ 

เพศ �̅� t Sig 
ชาย 4.2798 .878 .382 
หญิง 4.3587   

จากตารางที่ 4.19 พบว่า sig มีค่าเท่ากับ .382 [Sig. เท่ากับ .382 >∝(0.05)] แสดงว่ายอมรับ 

H0 ดังนั้นสรุปได้ว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีเพศต่างกันมีระดับทัศนคติ

การจัดการขยะมูลฝอย ที่ไม่แตกต่างกัน 

7.   การเปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

ตารางท่ี 4.20 ผลการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามเพศ 

เพศ �̅� t Sig 
ชาย 6.5899 .746 .758 
หญิง  6.4317   

จากตารางที่ 4.20 พบว่า sig มีค่าเท่ากับ .758 [Sig. เท่ากับ .758 >∝(0.05)] แสดงว่ายอมรับ 

H0 ดังนั้นสรุปได้ว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีเพศต่างกันมีระดับ

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ที่ไม่แตกต่างกัน 

 



 
 

บทที่5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีรายละเอียดของการด าเนินการศึกษาวิจัยโดยสรุป รวมทั้งข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยดังต่อไปนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

 1.วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
(1) ศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสาย  

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(2) ศึกษาระดับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากร  

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(3) ศึกษาระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากร  

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(4) เปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 2. วิธีการวิจัย 

 การศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยเก็บข้อมูล 5 วัน โดยครอบคลุมวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) โดยการ

น าแบบสอบถามไปแจกแต่ละคณะแล้วเก็บรวบรวมแบบสอบถามในภายหลัง ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 113 คน และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ผู้วิจัยได้ท าการแจก

และรวบรวมแบบสอบถามบุคลากรแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วยตนเองโดยใช้

แบบสอบถาม 113 ชุด ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยในครั้งนี้

ให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกได้ทราบและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เมื่อเก็บข้อมูล

เรียบร้อยแล้วน าแบบสอบถามที่ได้ครบจ านวน 113 ชุด มา
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ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป คือ แยกตามส่วนข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูล

ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนา พรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ 

ร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ 

ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์

ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้ 

ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาผู้วิจัยท าการทดสอบสมมติฐานโดยแบ่งตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ท าการทดสอบค่าที (t-

test) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

          3. ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค์และข้ันตอน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

                (1)   ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่าบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.8 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 37.2 บุคลากรมีอายุอยู่ในช่วง 26 – 35 ปี

มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมามีอายุ 36-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.0 และกลุ่มที่มีอายุน้อยที่สุดอยู่

ที่ระหว่าง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.1  รอง

ลองมาการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี คิดแป็นร้อยละ 23.9 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.9 มัธยมศึกษา/ปวช 

คิดเป็นร้อยละ 4.4 และกลุ่มที่ระดับการศึกษาน้อยที่สุด ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 2.7  มี

รายได้ต่อเดือนมากที่สุด 15001 -30000 บาทคิดเป็นร้อยละ 56.6 รองลงมามีรายได้ 5 ,000-15,000 คิด

เป็นค่าเฉลี่ย 31.9 รายได้อ่ืนๆ คิดเป็นเป็นร้อยละ 9.7 รายได้ที่ต่ าที่สุด  คือมากกว่า 30 ,015 คิดเป็นร้อย

ละ 1.8  

               (2)   ผลการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพบว่า การศึกษาความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งเป็นการบวนการจัดการขยะวิธี

หนึ่ง มีผลรวมเพศชายตอบถูกจ านวน 42 คนไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามผิดและเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 71 

คน ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามผิด อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับดี ขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีสามารถน าขยะบางส่วนมารีไซเคิลได้ ผลรวมเพศชายตอบถูกจ านวน 37 

คน ตอบผิดจ านวน 2 คน และเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 76 ตอบผิดจ านวน 3 คนอยู่ในเกณฑ์การให้

คะแนนระดับดี การลดปริมาณขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถท าได้โดยใช้

ภาชนะที่ใช้แทน ถุงพลาสติก เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ผลรวมเพศชายตอบถูกจ านวน 39 คน ไม่มีผู้ตอบ
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แบบสอบถามผิดและเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 69 คน ตอบผิดจ านวน 5 คนอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนน

ระดับดี การก าจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ ถ้าท าไม่ถูกวิธีจะท าให้เกิดมลพิษในน้ าใต้ดิน ผลรวมเพศชาย

ตอบถูกจ านวน 40 คน ตอบผิดจ านวน 2 คน และเพศหญิงที่ตอบถูก 70 คน  ตอบผิดจ านวน 1 คน อยู่ใน

เกณฑ์การให้คะแนนระดับดี ขยะมูลฝอยเกิดจากสิ่งที่เราไม่ใช้แล้ว เช่น ถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน และ แก้ว

น้ าที่ช ารุด ผลรวมเพศชายตอบถูกจ านวน 39 คน ตอบผิดจ านวน 3 คนและเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 69 

คนตอบผิดจ านวน 2 คนอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับดี การเก็บรวบรวมขยะที่ถูกต้องภายในอาคาร 

ควรใช้ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพ่ือไม่ท าให้น้ ารั่วซึมและส่งกลิ่นเหม็น ผลรวมเพศชายตอบถูกจ านวน 39 

คน ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามผิด และเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 72 คน ตอบผิดจ านวน 2 คนอยู่ในเกณฑ์

การให้คะแนนระดับดี การขนส่งขยะมูลฝอยเป็นการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ ใส่ยานพาหนะเพ่ือ

น าไปสถานที่ก าจัด ผลรวมเพศชายตอบถูกจ านวน 35 คน ตอบผิดจ านวน 2 คน และเพศหญิงที่ตอบถูก

จ านวน 73 คน ตอบผิดจ านวน 3 คนอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับดี กระบวนการก าจัดหรือท าลายขยะ

มูลฝอยควรมีการคัดแยกขยะก่อนเพ่ือความสะดวกในการก าจัดหรือท าลายขยะแต่ละประเภทให้เหมาะสม 

ผลรวมเพศชายตอบถูกจ านวน 38 คน ตอบผิดจ านวน 1 คน และเพศหญิงที่ตอบถูกจ านวน 73 คนตอบ

ผิดจ านวน 1 คนอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับด ี

  (3)   ผลการศึกษาระดับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่าในการศึกษาถึงทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งผู้วิจัยท าการศึกษาทัศนคติในประเด็นต่างๆทั้งหมด 8 

ประเด็น ผลการศึกษาในแต่ละประเด็น ดังนี้ การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งจะท าให้การจัดการขยะของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความสะดวกรวดเร็วขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับดี การดูแล

รักษาความสะอาดภายในอาคาร/ตึก เป็นหน้าที่ของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ต้อง

ช่วยกันคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับดีการจัดภาชนะรองรับขยะอันตรายแยกจากขยะทั่วไปจะช่วยให้

การจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความเหมาะสมยิ่งขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ใน

ระดับดีคิดว่าการน าเศษขยะหรือของเหลือใช้ไปขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าเป็นเรื่องน่าอายคิดเป็นค่าเฉลี่ย 

4.29อยู่ในระดับดีการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยวิธีการแยกขยะเป็นถังขยะแห้ง ถังขยะเปียก ถังขยะอันตราย 

ท่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.24อยู่ในระดับดี   การลดปริมาณขยะมูลฝอย ท าได้โดย

การใช้ถุงผ้าไปใส่ของที่ตลาดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.38  อยู่ในระดับดี   การรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจะ

สร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคิดเป็น

ค่าเฉลี่ย 4.53  อยู่ในระดับดีมีความยินดีที่จะช่วยลดขยะเปียกในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการ
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น าขยะเปียกไปท าปุ๋ยหมักที่บ้านพักคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับดี และผลการศึกษาในภาพรวม

ทั้งหมดพบว่าบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่วนใหญ่มีการการรณรงค์แก้ไข

ปัญหาขยะมูลฝอยจะสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมามีการลดปริมาณขยะมูลฝอย ท าได้โดยการใช้ถุงผ้าไปใส่ของที่ตลาด

คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.38  การจัดภาชนะรองรับขยะอันตรายแยกจากขยะทั่วไปจะช่วยให้การจัดการขยะของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความเหมาะสมยิ่งขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.35  การดูแลรักษาความสะอาด

ภายในอาคาร/ตึก เป็นหน้าที่ของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ต้องช่วยกันคิดเป็นค่าเฉลี่ย 

4.33  การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งจะท าให้การจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความ

สะดวกรวดเร็วขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.32 คิดว่าการน าเศษขยะหรือของเหลือใช้ไปขายให้กับผู้รับซื้อของเก่า

เป็นเรื่องน่าอายคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.29  และการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยวิธีการแยกขยะเป็นถังขยะแห้ง ถัง

ขยะเปียก ถังขยะอันตราย ท่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.24  และมีทัศนคติที่น้อยที่สุด

คือมีความยินดีที่จะช่วยลดขยะเปียกในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการน าขยะเปียกไปท าปุ๋ย

หมักท่ีบ้านพักคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับดี 

          (4) ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่าผลการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดพบว่าการจัดการขยะมูลฝอย ของ

บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สรุปได้ว่าส่วนใหญ่เป็นการเก็บรวบรวมขยะมูล

ฝอยมีค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงการคัดแยกขยะมูลฝอยมีค่าเฉลี่ย 4.01 การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิดมีค่าเฉลี่ย 

3.97 และการขนส่ง การแปรสภาพขยะมูลฝอยมีค่าเฉลี่ย 3.93 และต่ าสุดคือการก าจัดขยะมูลฝอยมี

ค่าเฉลี่ย 3.58 ซึ่งภาพรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยรวม 3.902 

  (5) ผลเปรียบเทียบความไม่แตกต่างบุคลากรเพศชายและเพศหญิงเกี่ยวกับความรู้การจัด

ขยะมูลฝอยโดยเพศชายค่าเฉลี่ย 0.9683 และเพศหญิง 0.9613 (Sig. เท่ากับ 0.728)  

          (6) ผลเปรียบเทียบความไม่แตกต่างบุคลากรเพศชายและเพศหญิงเกี่ยวกับทัศนคติการจัด

ขยะมูลฝอยโดยเพศชายค่าเฉลี่ย 4.2798 และเพศหญิง 4.358  (Sig. เท่ากับ 0.382) 

           (7) ผลเปรียบเทียบความไม่แตกต่างบุคลากรเพศชายและเพศหญิงเก่ียวกับพฤติกรรมการจัด

ขยะมูลฝอยโดยเพศชายค่าเฉลี่ย 6.5899 และเพศหญิง 6.4317 (Sig. เท่ากับ0.758) 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในครั้งนี้ท าให้มีข้อเสนอแนะและประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ 

ซึ่งมีประเด็นที่ควรน าไปพิจารณาดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังนี้ 

(1) ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ประสบปัญหาในการเก็บแบบสอบถามเนื่องจาก  

บุคลากรในแต่ละคณะบางส่วนติดภารกิจ จึงไม่สะดวกต่อการให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล และมี

บางส่วนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

(2) ควรมีเนื้อหาในแบบสอบถามที่ครอบคลุมและเข้าใจง่ายขึ้นในแต่ละตอน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

(1) จากปัญหาส าหรับงานวิจัยมีบุคลากรบางส่วนไม่สะดวกต่อการให้ความร่วมมือใน  

การเก็บข้อมูลและบางส่วนให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงอยากให้มีการส่งแบบสอบถามภายในบุคลากรให้ทั่วถึง

กว่านี้ 

(2) การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามควรเก็บข้อมูลโดยนักวิจัยสัมภาษณ์บุคลากรตาม 

แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

(3) เวลาในการเก็บแบบสอบถามครั้ งนี้มีน้อยเกินไปจึงท าให้ รวบรวมแบบสอบถาม 

มาแบบไม่ครบถ้วนจึงอยากให้ครั้งต่อไปเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บและรวบรวมแบบสอบถามมากกว่านี้ 
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ภาคผนวก ก  

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย  
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แบบสอบถาม 

เรื่อง    การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    

ค าชี้แจง  

1. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    

2. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดท าเพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 

  ตอนที่ 3 ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย 

  ตอนที่ 4 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 

  ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓  ลงในช่อง  (   )   และหรือเติมข้อความในช่องว่างให้ครบสมบูรณ์

ทุกข้อ  

1. เพศ 

 (   ) 1.ชาย    (   ) 2.หญิง 

2. อายุ ( ระบุ ) ................ ปี  
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3. ระดับการศึกษา 

 (   ) 1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า (   ) 2.มัธยมศึกษา / ปวช. 

 (   ) 3. ปริญญาตรี  (   ) 4. สูงกว่าปริญญาตรี(   ) 5. อื่นๆ(ระบุ).......... 

4. รายได้ 

 (   ) 1. 5,000-15,000บาท/เดือน   (   ) 2. 15,001-30,000บาท/เดือน 

 (   ) 4. มากกว่า 30,001บาท/เดือน  (   ) 4. อ่ืนๆ(ระบุ).......... 

ตอนที่ 2  ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่อง “ ถูก “ หรือ “ผิด”  ตามความคิดเห็นของท่านเพียงช่อง

เดียว 

 

ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย ถูก ผิด 

1. การคัดแยกขยะมลูฝอยก่อนท้ิงเปน็กระบวนการจดัการขยะอีกวิธีหนึ่ง   
2. ขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทาถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีสามารถ

น าขยะบางส่วนมารีไซเคลิได ้

  

3. การลดปริมาณขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถท าไดโ้ดย
ใช้ภาชนะท่ีใช้แทนถุงพลาสติก เช่น ถุงผ้า ตะกร้า 

  

4. ขยะมูลฝอยเกดิจากสิ่งที่เราไม่ใช้แล้ว เช่น ถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน แก้วน้ าท่ีช ารุด  
เป็นต้น 

  

5. การก าจัดขยะมลูฝอยโดยการฝังกลบ ถ้าท าไม่ถูกวิธีจะท าใหเ้กิดมลพิษในน้ าใต้ดิน   

6. การเก็บรวบรวมขยะที่ถูกต้องภายในอาคาร ควรเก็บในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
เพื่อไม่ท าให้น้ ารั่วซมึและส่งกลิ่นเหม็น 

  

7. การขนส่งขยะมลูฝอยเป็นการน าขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได้ ใสร่ถรบัขนขยะมูล
ฝอยเพื่อน าไปสถานท่ีก าจัด 

  

8. กระบวนการก าจัดหรือท าลายขยะมูลฝอยควรมีการคดัแยกขยะก่อนเพื่อความ
สะดวกในการก าจัดหรือท าลายขยะแต่ละประเภทให้เหมาะสม 
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ตอนที่ 3 ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 

ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
ระดับทัศนคติ 

เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1. การคัดแยกขยะมลูฝอยก่อนท้ิงจะท าให้การ
จัดการขยะของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทามีความสะดวกรวดเร็วข้ึน 

     

2. การดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคาร/
ตึก เป็นหน้าที่ของทุกคนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาที่ต้องช่วยกัน 

     

3. การจัดภาชนะรองรับขยะอันตรายแยกจาก
ขยะทั่วไปจะช่วยให้การจัดการขยะของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทามคีวาม
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

     

4. ท่านคิดว่าการน าเศษขยะหรือของเหลือใช้
ไปขายให้กับผูร้ับซื้อของเก่าเป็นเรือ่งน่าอาย 

     

5. การคัดแยกขยะมลูฝอยโดยวิธีการแยกขยะ
เป็นถังขยะแห้ง ถังขยะเปียก ถังขยะ
อันตราย ท่านรูส้ึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก 

     

6. การลดปริมาณขยะมูลฝอย ท าได้โดยการใช้
ถุงผ้าไปใส่ของที่ตลาด 

     

7. การรณรงค์แก้ไขปญัหาขยะมูลฝอยจะสร้าง
ความตระหนักในการแกไ้ขปัญหาขยะของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

     

8. ท่านมีความยินดีที่จะช่วยลดขยะเปียกใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โดยการ
น าขยะเปียกไปท าปุ๋ยหมักที่บ้านพัก 
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ตอนที่ 4 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ✓  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 

 

 

พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอย 
ระดับการปฏิบัติ 

บ่อยที่สุด บ่อยมาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ท่านให้ความร่วมมือในการใช้ปิ่นโตไป
ซื้ออาหารแทนการใช้กล่องโฟมในการ
ใส่อาหาร 

     

2. ท่านใช้แก้วน้ าแบบพกพาไปซื้อน้ าดื่ม
แทนแก้วพลาสติกจากร้านค้า 

     

3. ท่านเลือกใช้ถุงผ้าไปใส่ของเมื่อไปซื้อ
ของแทนการใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้า 

     

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย 
4. ท่านมักจะทิ้งขยะเปียก เช่น เศษ

อาหาร ลงในถังขยะย่อยสลายทีม่ฝีา
ปิด 

     

5. ท่านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิงลงถัง
ขยะของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทา 

     

6. ท่านน าแบตเตอรี่ หรือ ถ่านไฟฉาย ท่ี
ไม่ใช้แล้วน าไปท้ิงในถังขยะมลูฝอยที่
รองรับขยะอันตราย 

     

7. ท่านเก็บรวบรวมกระดาษที่ใช้หน้า
เดียวเพื่อน ากลับมาใช้ซ้ า 
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 

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

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

8. ท่านรวบรวมขยะที่ใช้ประโยชน์ได ้
เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติกไว้ขาย 

     

9. ท่านรวบรวมขยะมูลฝอยไปไว้ท่ีจดุ
รวบรวมขยะของคณะเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ของมหาวิทยาลัยน าไปก าจัด 

     

พฤติกรรมการขนส่ง แปรสภาพขยะมูลฝอย 
10. ท่านน าขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว

น ามาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ใส่ต้นไม้ 
ท าแจกันฯลฯ 

     

11. ท่านน าเศษกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
ที่ไม่ใช้แล้วไปท าให้เกดิประโยชน์อืน่ๆ 
เช่น น าไปท ากระดาษห่อช่อดอกไม้ 

     

12. ท่านน าถุงขยะมูลฝอยไปท้ิงในถังขยะ
เพื่อให้แม่บ้านมาเก็บและขนต่อไป 

     

พฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย 
13. ท่านน าขยะมูลฝอยทุกประเภทไป

ก าจัดโดยการฝังกลบ 
     

14. ท่านรวบรวมขยะอันตราย เช่น 
ถ่านไฟฉายไวไ้ห้ได้จ านวนมากพอเพื่อ
ส่งให้เทศบาลน าไปก าจดั 

     

15. ท่านน าเศษใบไม้ เศษหญ้าไปก าจดั
โดยท าปุ๋ยหมัก 

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

แบบประเมินความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ( lOC ) 
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   แบบประเมินคุณภาพแบบสอบถามส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

เร่ือง    การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ค าชี้แจง 

1.   แบบประเมินนี้ใช้ส ำหรับประเมินแบบสอบถำมเรื่อง กำรศึกษำควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำร

จัดกำรขยะมูลฝอยของบุคลำกรสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

 1.1 ให้ควำมเห็น +1 เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมสอดคล้องกับเนื้อหำสำมำรถน ำไปใช้ได้ 

 1.2 ให้ควำมเห็น 0 เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมสอดคล้องกับเนื้อหำหรือไม่ สำมำรถน ำไปใช้ได้

หรือไม ่

 1.3 ให้ควำมเห็น -1 เมื่อแน่ใจว่ำข้อค ำถำมไม่สอดคล้องกับเนื้อหำ ไม่สำมำรถน ำไปใช้ได้ 

2.   โปรดท ำเครื่องหมำย✔ ลงในช่องควำมคิดเห็นที่ท่ำนเห็นด้วย 

3.   หำกมีข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดเขียนข้อควำมที่ท่ำนเห็นสมควรแก้ไข 

 

 

 

 

รุจิรำ   พิทักษ์ 

ขอบรุ้ง   ชำวนำ 

ผู้จัดท ำ 
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ตอนที่ 2  ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 

 

ข้อ ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม 
1 

ไม่
แน่ใจ 

0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. กำรคัดแยกขยะมลูฝอยก่อนท้ิงเปน็กำรบวน
กำรจัดกำรขยะวิธีหนึ่ง 

    

2. ขยะมูลฝอยในมหำวิทยำลัยรำชภฏัสวน
สุนันทำถ้ำมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดสีำมำรถ
น ำขยะบำงส่วนมำรีไซเคลิได ้

    

3. กำรลดปริมำณขยะมูลฝอยในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ สำมำรถท ำไดโ้ดยใช้
ภำชนะท่ีใช้แทนถุงพลำสติก เช่น ถุงผ้ำ 
ตระกร้ำ 

    

4. กำรก ำจัดขยะมลูฝอยโดยกำรฝังกลบ ถ้ำท ำ
ไม่ถูกวิธีจะท ำให้เกดิมลพิษในน้ ำใต้ดิน 

    

5. ขยะมูลฝอยเกดิจำกสิ่งที่เรำไม่ใช้แล้ว เช่น 
ถุงพลำสติกที่ปนเปื้อน และ แก้วน้ ำที่ช ำรุด 

    

6. กำรเก็บรวบรวมขยะที่ถูกต้องภำยในอำคำร 
ควรใช้ภำชนะท่ีมีฝำปดิมิดชดิ เพื่อไม่ท ำให้
น้ ำรั่วซึมและส่งกลิ่นเหม็น 

    

7. กำรขนส่งขยะมลูฝอยเป็นกำรน ำขยะมูล
ฝอยท่ีเก็บรวบรวมได้ ใส่ยำนพำหนะเพื่อ
น ำไปสถำนท่ีก ำจดั 

    

8. กระบวนกำรก ำจัดหรือท ำลำยขยะมูลฝอย
ควรมีกำรคดัแยกขยะก่อนเพ่ือควำมสะดวก
ในกำรก ำจัดหรือท ำลำยขยะแตล่ะประเภท
ให้เหมำะสม 
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ตอนที่ 3 ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย 

ข้อ ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม
1 

ไม่แน่ใจ
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. กำรคัดแยกขยะมลูฝอยก่อนท้ิงจะท ำให้กำร
จัดกำรขยะของมหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนัน
ทำมีควำมสะดวกรวดเร็วขึ้น 

    

2. กำรดูแลรักษำควำมสะอำดภำยในอำคำร/ตึก 
เป็นหน้ำที่ของทุกคนในมหำวิทยำลัยรำชภฏั
สวนสุนันทำที่ต้องช่วยกัน 

    

3. กำรจัดภำชนะรองรับขยะอันตรำยแยกจำก
ขยะทั่วไปจะช่วยให้กำรจัดกำรขยะของ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนันทำมคีวำม
เหมำะสมยิ่งขึ้น 

    

4. กำรน ำเศษขยะหรือของเหลือใช้ไปขำยให้กับ
ผู้รับซื้อของเก่ำเป็นเรื่องน่ำอำย 

    

5. กำรคัดแยกขยะมลูฝอยโดยวิธีกำรแยกขยะ
เป็นถังขยะแห้ง ถังขยะเปียก ขยะอันตรำย 
ท่ำนรู้สึกว่ำเป็นเรื่องที่ยุ่งยำก 

    

6. กำรลดปริมำณขยะมูลฝอย ท ำได้โดยกำรใช้
ถุงผ้ำไปใส่ของที่ตลำด 

    

7. กำรรณรงค์แก้ไขปญัหำขยะมูลฝอยจะสร้ำง
ควำมตระหนักในกำรแกไ้ขปัญหำขยะของ
บุคลำกรในมหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนันทำ 

    

8. ท่ำนมีควำมยินดีที่จะช่วยลดขยะเปียกใน
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนันทำ โดยกำรน ำ
ขยะเปียกไปท ำปุ๋ยหมักที่บ้ำนพัก 
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ตอนที่ 4 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 

ข้อ พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอ
แนะ เหมาะสม 

1 
ไม่แน่ใจ 

0 
ไม่เหมาะสม 

-1 
พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอย 
1. ท่ำนให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ปิ่นโตไปซื้ออำหำร

แทนกำรใช้กล่องโฟมในกำรใส่อำหำร 
    

2. ท่ำนใช้แก้วน้ ำแบบพกพำไปซื้อน้ ำดื่มแทนแก้ว
พลำสติกจำกร้ำนคำ้ 

    

3. ท่ำนเลือกใช้ถุงผ้ำใส่สิ่งของใบเดียวมำกกว่ำใช้
ถุงพลำสติกใบเล็กๆหลำยๆใบจำกร้ำนค้ำ 

    

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย 
4. ท่ำนมักจะทิ้งขยะเปียก เช่น เศษอำหำร ลงใน

ภำชนะท่ีมีฝำปดิ 
    

5. ท่ำนคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิงลงถังขยะของ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนันทำ 

    

6. ท่ำนน ำแบตเตอรี่ หรือ ถ่ำนไฟฉำย ท่ีไม่ใช้แล้ว
น ำไปทิ้งในถังขยะมูลฝอยที่รองรับขยะอันตรำย 

    

พฤติกรรมการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
7. ท่ำนจัดภำชนะรองรับขยะแตล่ะประเภทแยกจำก

กัน 
    

8. ท่ำนรวบรวมขยะที่ใช้ประโยชน์ได ้เช่น ขวดแก้ว 
ขวดพลำสติกไว้ขำย 

    

9. ท่ำนรวบรวมขยะมูลฝอยไปไว้ท่ีจดุรวบรวมขยะ
ของคณะเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของมหำลัยน ำไปก ำจัด 

    

พฤติกรรมการขนส่ง แปรสภาพขยะมูลฝอย 
10. ท่ำนน ำขวดพลำสติกที่ไม่ใช้แล้วน ำมำใช้ประโยชน์

ใหม่ เช่น ใส่ต้นไม้ ท ำแจกันฯลฯ 
    

11. ท่ำนน ำเศษกระดำษหรือหนังสือพิมพ์ท่ีไม่ใช้แล้ว
ไปท ำให้เกิดประโยชน์อื่นๆ เช่น น ำไปท ำกระดำษ
ห่อช่อดอกไม ้
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ข้อ พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
ข้อเสนอ

แนะ เหมาะสม 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

12. ท่ำนน ำขวดกำแฟท่ีหมดแล้วมำประยุกต์ใส่น้ ำตำล
ทรำยใช้ที่บ้ำน 

    

พฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย 
13. ท่ำนน ำเศษอำหำรที่เหลือจำกรับประทำนแล้วไป

ก ำจัดโดยกำรฝังกลบ 
    

14. ท่ำนรวบรวมขยะอันตรำย เช่น ถ่ำนไฟฉำยไวไ้ห้ได้
จ ำนวนมำกพอเพื่อส่งให้เทศบำลน ำไปก ำจัด 

    

15. ท่ำนน ำเศษใบไม้ เศษหญ้ำไปก ำจดัโดยท ำปุ๋ยหมัก     
 

   ชื่อ………………………………………….(ผู้ประเมิน) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

และผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ( lOC ) 

1. ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ 

ต าแหน่ง  :  อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท  วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   :  ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์เคมี)  

       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

2. ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี  

ต าแหน่ง  :  อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมของเสียอันตราย) 

  จุฬาลงกรณ์วิยาลัย 

   :  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 

  :  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช 

ต าแหน่ง  :  อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  :   ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์),วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม ( lOC ) 

ตอนที่ 2  ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ข้อ ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า lOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. การคัดแยกขยะมลูฝอยก่อนท้ิงเปน็
กระบวนการจดัการขยะอีกวิธีหนึ่ง 

1 1 1 3 1 

2. ขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนันทาถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี
สามารถน าขยะบางส่วนมารไีซเคลิได ้

1 1 1 3 1 

3. การลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
สามารถท าไดโ้ดยใช้ภาชนะท่ีใช้แทน
ถุงพลาสติก เช่น ถุงผ้า ตะกร้า 

1 0 1 2 0.6 

4. การก าจัดขยะมลูฝอยโดยการฝังกลบ 
ถ้าท าไม่ถูกวิธีจะท าให้เกดิมลพิษในน้ า
ใต้ดิน 

1 1 0 2 0.6 

5. ขยะมูลฝอยเกดิจากสิ่งที่เราไม่ใช้แล้ว 
เช่น ถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน แก้วน้ าที่
ช ารุด  
เป็นต้น 

1 1 0 2 0.6 

6. การเก็บรวบรวมขยะที่ถูกต้องภายใน
อาคาร ควรเก็บในภาชนะท่ีมีฝาปดิ
มิดชิด เพื่อไม่ท าให้น้ ารั่วซึมและสง่กลิ่น
เหม็น 

1 0 1 2 0.6 

7. การขนส่งขยะมลูฝอยเป็นการน าขยะ
มูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ ใส่รถรับขน
ขยะมูลฝอยเพื่อน าไปสถานที่ก าจดั 

1 0 1 2 0.6 

8. กระบวนการก าจัดหรือท าลายขยะมูล
ฝอยควรมีการคดัแยกขยะก่อนเพ่ือ
ความสะดวกในการก าจดัหรือท าลาย
ขยะแต่ละประเภทให้เหมาะสม 

1 1 1 3 0.6 
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ตอนที่ 3 ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย 

ข้อ ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า 
lOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. การคัดแยกขยะมลูฝอยก่อนท้ิงจะท าให้การจัดการ

ขยะของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทามีความ

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

1 1 0 2 0.6 

2. การดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคาร/ตึก เป็น

หน้าท่ีของทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาท่ีต้องช่วยกัน 

1 1 1 3 1 

3. การจัดภาชนะรองรับขยะอันตรายแยกจากขยะ

ทั่วไปจะช่วยให้การจดัการขยะของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทามีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

1 1 0 2 0.6 

4. ท่านคิดว่าการน าเศษขยะหรือของเหลือใช้ไปขาย

ให้กับผู้รับซื้อของเก่าเป็นเรื่องน่าอาย 
1 1 0 2 0.6 

5. การคัดแยกขยะมลูฝอยโดยวิธีการแยกขยะเป็นถัง
ขยะแห้ง ถังขยะเปียก ถังขยะอันตราย ท่านรูส้ึกว่า
เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก 

1 1 1 3 1 

6. การลดปริมาณขยะมูลฝอย ท าได้โดยการใช้ถุงผ้า

ไปใส่ของที่ตลาด 
1 0 1 2 0.6 

7. การรณรงค์แก้ไขปญัหาขยะมูลฝอยจะสร้างความ

ตระหนักในการแก้ไขปญัหาขยะของบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

1 1 1 3 1 
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ตอนที่ 3 ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย(ต่อ) 

ข้อ ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูล
ฝอย 

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
รวม ค่า lOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

8. ท่านมีความยินดีที่จะช่วยลดขยะเปียก

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยการน าขยะเปียกไปท าปุย๋หมักที่

บ้านพัก 

1 0 1 2 0.6 

  

ตอนที่ 4 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 

ข้อ พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า lOC 
คนที่ 1 คนที่ 

2  
คนที่ 3 

พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอย 
1. ท่านให้ความร่วมมือในการใช้ปิ่นโตไปซื้ออาหาร

แทนการใช้กล่องโฟมในการใส่อาหาร 
1 1 1 3 1 

2. ท่านใช้แก้วน้ าแบบพกพาไปซื้อน้ าดื่มแทนแก้ว

พลาสติกจากร้านคา้ 
1 1 1 3 1 

3. ท่านเลือกใช้ถุงผ้าไปใส่ของเมื่อไปซื้อของแทนการ

ใช้ถุงพลาสติกจากร้านคา้ 
0 1 1 2 0.6 

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย 
4. ท่านมักจะทิ้งขยะเปียก เช่น เศษอาหาร ลงในถัง

ขยะย่อยสลายที่มฝีาปดิ 
1 1 1 3 1 

5. ท่านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิงลงถังขยะของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
1 1 1 3 1 
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ข้อ พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า lOC 
คนที่ 1 คนที่ 

2  
คนที่ 3 

6. ท่านน าแบตเตอรี่ หรือ ถ่านไฟฉาย ที่ไม่ใช้แล้ว

น าไปทิ้งในถังขยะมูลฝอยที่รองรับขยะอันตราย 
1 1 1 3 1 

พฤติกรรมการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย   
7. ท่านเก็บรวบรวมกระดาษที่ใช้หน้าเดียวเพื่อน า

กลับมาใช้ซ้ า 
1 0 1 2 0.6 

8. ท่านรวบรวมขยะที่ใช้ประโยชน์ได ้เช่น ขวดแก้ว 
ขวดพลาสติกไว้ขาย 

1 1 1 3 1 

9. ท่านรวบรวมขยะมูลฝอยไปไว้ท่ีจดุรวบรวมขยะ
ของคณะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยน าไป
ก าจัด 

1 1 1 3 1 

พฤติกรรมการขนส่ง แปรสภาพขยะมูลฝอย 

10. ท่านน าขวดพลาสติกท่ีไม่ใช้แล้วน ามาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ใส่ต้นไม้ ท าแจกันฯลฯ 

1 1 1 3 1 

11. ท่านน าเศษกระดาษหรือหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้
แล้วไปท าให้เกิดประโยชน์อื่นๆ เช่น น าไป
ท ากระดาษห่อช่อดอกไม้ 

1 1 1 3 1 

12. ท่านน าถุงขยะมูลฝอยไปทิ้งในถังขยะเพ่ือให้
แม่บ้านมาเก็บและขนต่อไป 

1 1 1 3 1 

พฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย 

13. ท่านน าขยะมูลฝอยทุกประเภทไปก าจัดโดย
การฝังกลบ 

1 0 1 2 0.6 

14. ท่านรวบรวมขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย
ไว้ไห้ได้จ านวนมากพอเพ่ือส่งให้เทศบาล
น าไปก าจัด 

1 1 1 3 1 

15. ท่านน าเศษใบไม้ เศษหญ้าไปก าจัดโดยท า
ปุ๋ยหมัก 

1 1 1 3 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

ผลหาความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 
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ผลหาความเชื่อมั่น 

 เมื่อท ำกำรทดสอบแบบสอบถำม กับกลุ่มตัวอย่ำงที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่ำงที่จะ

ศึกษำจ ำนวน 30 คน โดยวิธีสมัประสิทธ์แอลฟำครอนบำค โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติในกำร

ค ำนวณ มีค่ำ .715 

ตารางที่ ง-1 ตำรำงสรุปกำรหำค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม 

Reliability 

  

  N % 
Cass Valid 30 100 

 Excludeda 
 

0 
 

.0 
 

 Total 30 100.0 
   a. Listwise deletion based on all 

   variables in the procedure. 

 

ตารางที่ ง-2 ข้อมูลสถิติในกำรหำค่ำควำมเชื่อมั่นในแบบสอบถำม 

Cronbach's Alpha N of Items 

.715 35 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

ประมวลภาพการด าเนินการวิจัย 
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ภาพ จ-1 น ำแบบสอบถำมไปสอบถำมให้บุคลำกรคณะวิทยำกำรจัดกำร 

 

 

 

ภาพ จ-2น ำแบบสอบถำมไปสอบถำมให้บุคลำกรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
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ภาพ จ-3น ำแบบสอบถำมไปสอบถำมให้บุคลำกรคณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 

 

ภาพ จ-4 น ำแบบสอบถำมไปสอบถำมให้บุคลำกรคณะครุศำสตร์ 

 



93 
 

 

 

ภาพ จ-5น ำแบบสอบถำมไปสอบถำมให้บุคลำกรคณะศิลปกรรมศำสตร์ 

 


