
การจดัการขยะฐานศูนย์: กรณศึีกษา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รุ่งกจิ บูรณ์เจริญ 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (การจดัการส่ิงแวดล้อม) 

คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

2554 





 
 

บทคดัย่อ 

 
ช่ือวทิยานิพนธ์ การจดัการขยะฐานศูนย:์ กรณีศึกษา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์

อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ 
ช่ือผู้เขียน นางสาว รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ 
ช่ือปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 
ปีการศึกษา 2554 
 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะของนกัเรียนโรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย ์เพื่อประยุกต์การจดัการ
ขยะฐานศูนย์ และศึกษาผลส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะฐานศูนย์ ท่ีน าไป
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเพื่อน าไปสู่การหาแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการขยะฐานศูนย ์ใน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนจ านวน 335 คน และสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูอ้  านวยการ และอาจารย ์การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การ
ทดสอบสมมติฐานใช ้t-test และ F-test ผลการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน พบวา่ มีความรู้เก่ียวกบั
การจดัการขยะอยู่ในระดบัปานกลาง การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ส าหรับ
กลุ่มตวัอยา่งอาจารย ์พบวา่ ไดรั้บความรู้จากส่ือโทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์และการฟังจากการบอกเล่า และ
เห็นด้วยกับโครงการขยะฐานศูนย์ว่าเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
จดัการขยะฐานศูนยข์องนักเรียนท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษา 
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ ความร่วมมือของนกัเรียนใน
การจดัการขยะฐานศูนย ์ความใส่ใจในการจดัการขยะฐานศูนยข์องผูอ้  านวยการและอาจารยป์ระจ า
ชั้น ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะได้รับจากการจดัการขยะฐานศูนย ์การบงัคบัใช้กฎระเบียบ/
มาตรการในดา้นการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน การประยุกต์หลกัการจดัการขยะฐานศูนย ์
ในขั้นตอน “กลางทาง” จะเป็นการด าเนินโครงการธนาคารขยะยิ้ม โดยผลจากการส ารวจปริมาณ
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ขยะ พบว่า ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 14.16 และจากการศึกษาความพึงพอใจในโครงการธนาคาร
ขยะยิม้ พบวา่ นกัเรียน และอาจารยมี์ความพึงพอใจในโครงการเฉล่ียในระดบัมาก และเกือบร้อยละ 
100 ของนกัเรียน และอาจารยมี์ความพึงพอใจในระดบัมาก ปัญหา/อุปสรรคในการจดัการขยะฐาน
ศูนยใ์นโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้แก่ การขาดความร่วมมือจากนักเรียนภายในโรงเรียน 
รองลงมาขาดการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารโรงเรียน ขาดอุปกรณ์ในการจดัการขยะฐานศูนย ์เช่น ถงั
ขยะสีต่าง ๆ ไวใ้นการคดัแยก การขาดความรู้/ความเขา้ใจในการจดัการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขาดเงินทุน/งบประมาณ และบุคลากรในการจดัการขยะฐานศูนย ์ขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะ
ฐานศูนย ์ไดแ้ก่  ควรสนบัสนุนการท ากิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มให้เพิ่มมากข้ึนระหวา่งเพศชาย
กบัเพศหญิง ส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นแกนน าในการริเร่ิม
ท าโครงการต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนสนใจในการท าประโยชน์ให้แก่โรงเรียน อาจารยผ์ูส้อนควรเนน้การ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนผ่านส่ือการเรียนการสอน และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีควบคู่กับการ
ปฏิบติั/การท ากิจกรรม และการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายโดยจดัให้นกัเรียนทุกห้องไดมี้โอกาส
น าเสนอข่าวสารต่าง ๆ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งกวา้งขวาง 
 



 
 

ABSTRACT 
 
Title of Thesis Zero Waste Management: A Case Study of Chomphraprachasan School, 

Chomphra District, Surin Province 
Author Miss Rungkit Boonchareon 
Degree  Master of Science (Environmental Management) 
Year 2011 
 

 
The objectives of this study were 1) to study zero waste management behavior of 

students in Chomphraprachasan School; 2) to study factors related to behavior of zero waste 
management in Chomphraprachasan School, and 3) to apply zero waste management best 
practices, problems and obstacles for zero waste management implementation in the school. It 
was a quantitative and workshop research that used questionnaire and an in-depth interview as 
tools for data collection. The questionnaires were distributed to 335 students in the 
Chomphraprachasan School and the in-depth interview was conducted to the school director and 
teachers. Then, the data were analyzed for frequency, percentage and mean. The hypotheses were 
tested by using t-test and F- test. The study revealed that students’ understanding on waste and 
waste management, the perception towards waste and waste management information, and the 
perception on zero waste management were at moderate level. In contrast, teachers’ received 
information on waste and waste management from television, printed media, and word-of-mouth. 
They agreed that the zero waste management project was useful for the school. Factors related to 
behavior of zero waste management in Chomphraprachasan School were at the significant level 
of 0.05. They were sex, age, education level, knowledge about waste management, perception on 
waste management information, cooperation from students, attention from school director and 
class teacher, school’s benefit from zero waste management implementation, and rules and 
regulations enforcement on cleanness in the school. For the implementation process, the Smile 
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Trash Bank Project was conducted during the mid-way waste management process. The survey 
indicated that the amount of waste was decreased by 14.6%.  Besides, students and teachers were 
very satisfied with the project at high level. Almost 100% of students and teacher were satisfied at 
high level. The study also revealed some problems and obstacles on zero waste management. 
They were the lack of cooperation from students in the school, the lack of support from the school 
administrative, insufficient waste management equipments (trash bins), and personnel. 
Recommendations for zero waste management are support environment activities that focus on 
male and female participation, support high school students to become a new activities mainstay 
which will give a good reputation to their school, teacher should focus on a new learning process 
by using a different way of teaching such as a different kinds of instruction media learning or 
field trip that need a practices/activities and publicity any environmental news that students are 
interested in by school’s voice line. 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 

 การพัฒนาของประเทศไทยท่ีผ่านมา ได้เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

และโครงสร้างพื้นฐานเป็นส าคัญ แต่สภาพทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงแสดงให้

เห็นถึงปัญหาทางสังคมต่าง ๆ มากมาย และในขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ี

ตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยได้เพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก

การขาดระบบการจัดการท่ีดี การขาดพื้นท่ีรองรับปริมาณขยะ รวมถึงการขาดจิตส านึก ท าให้

พฤติกรรมการทิ้งขยะไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่มีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยเฉพาะ

ในชุมชนเมือง ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างมาก และในปี 2552 ขยะมูลฝอยมีมากกว่า 15.03 

ล้านตัน ทั่วประเทศ หรือคิดเฉล่ียวันละ 41,410 ตัน/วัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 12) และเม่ือ

เปรียบเทียบกับปริมาณขยะเม่ือ 10 ปี ท่ีผ่านมาในปี 2542 มีขยะเกิดขึ้นทั่วประเทศ 13.93 ล้านตัน 

หรือคิดเฉล่ียวันละ 38,170 ตัน/วัน จะเห็นว่ามีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจาก 10 ปี ท่ีแล้วอย่างมาก (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2553: 1) และพบว่ามีการน าขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ประมาณ 

3.03 ล้านตัน ซ่ึงมีปริมาณท่ีค่อนข้างต ่าเม่ือเทียบกับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น และมีแนวโน้มท่ีจะ

เพิ่มขึ้นทุกปี จ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น ยังส่งผลต่อ

ทัศนียภาพท่ีไม่สวยงาม และไม่เป็นระเบียบ แม้ว่าจะมีการจัดการขยะจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก็

ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน เป็น

แหล่งก าเนิดของเชื้อโรค และพาหะน าโรคต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 แต่อย่างไรก็ตามการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะต้องอาศัยองค์

ความรู้ท่ีเป็นระบบเพื่อให้มีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางในบริบทต่าง ๆ ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้กรณีศึกษาของเทศบาลต าบลปริก
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เป็นแนวทางการศึกษาเบื้องต้นโดยการจัดการขยะฐานศูนย์ เป็นอีกแนวคิด และยุทธวิธีในการ

บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ ท่ีทางเทศบาลดังกล่าวได้เลือกเอามาเป็นแนวทางเพื่อจัดการกับ

ปัญหาขยะท่ีเกิดขึ้น ประกอบกับการอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมในการร่วมกันหาทาง

ออกเพื่อแก้ไขปัญหาขยะท่ีเกิดขึ้น โดยทางเทศบาลได้เริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ และทิศทาง

ของการไหลเวียนของเศษวัสดุเหลือใช้ของแต่ละวันในระดับครัวเรือนและชุมชนน าไปสู่การ

บริหารจัดการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเกิดประโยชน์ มีความคุ้มค่า และเป็นแนวทางของการจัดการขยะ 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ซ่ึงหมายถึง กระบวนการท่ีท าให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นและให้เหลือเศษ

วัสดุท่ีจะต้องส่งก าจัดให้เหลือน้อยท่ีสุดโดยการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นการจัดการขยะต้นทางเป็น

ส าคัญ ประกอบด้วย การลดใช้ถุงพลาสติก/โฟม (Reduce) การใช้ซ ้า (Reuse) และการคัดแยกขยะ 

(Solid Waste Separation) (กรมควบคุมมลพิษ, 2547: 17) โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะแล้วน าขยะท่ี

คัดแยกแต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์ และเข้าสู่ขั้นตอนของการจัดการกลางทาง โดยจัดตั้งธนาคารขยะ

ขึ้นซ่ึงผู้ศึกษาได้ท าการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการลดการเกิดขยะ การน ากลับมาใช้ซ ้า การคัดแยก

ขยะ และด าเนินกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้มีการจัดการขยะท่ีเริ่มต้นจากโรงเรียนโดยมุ่งเน้น

การใช้ประโยชน์จากขยะก่อนการก าจัด และมุ่งส่งเสริมการบริโภคสินค้าท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม เช่น โฟม ขวดพลาสติกต่าง ๆ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี เพ่ือการลดปัญหาด้านพื้นท่ี

ทิ้งขยะ รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือปลูกฝังทัศนคติ และสร้างค่านิยมให้แก่นักเรียน และ

อาจารย์เพ่ือน าความรู้สู่ชุมชน ในการรักษาความสะอาด โดยมุ่งสร้างทีมขับเคล่ือนจากบุคคลใน

โรงเรียน เช่น นักเรียน นักการภารโรง ซ่ึงกลุ่มคนเหล่านี้มีศักยภาพในการสร้างประโยชน์ด้านการ

จัดการขยะได้เป็นอย่างดี แต่ขาดความรู้และโอกาสในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ    

 โรงเรียนจอมพระประสรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 6 

ระดับชั้น คือ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงมีการจัดการขยะมูลฝอยท่ียังขาดระบบการ

จัดการท่ีเหมาะสม ประกอบกับข้อจ ากัดทางด้านบริเวณพื้นท่ีทิ้งขยะมูลฝอยท่ีจ ากัด และไม่มี

มาตรการและ/หรือข้อก าหนดท่ีชัดเจนส าหรับการด าเนินการเพื่อสานต่อนโยบายให้กับผู้บริหาร 

และ/หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงการขาดแรงจูงใจในการจัดการขยะมูลฝอยไม่ว่าจะเป็น 

การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การน ากลับมาใช้ซ ้า ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกโดยเฉพาะถัง

ขยะท่ีไม่มีการแบ่งแยกประเภทส าหรับขยะแต่ละประเภท สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งท่ียัง

รอการแก้ไขปรับปรุงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าหากได้มีการศึกษาการจัดการขยะฐานศูนย์ใน

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซ่ึงปัจจุบันในปี 
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2554 มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,517 คน และอาจารย์ จ านวน 79 คน การท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนได้

ทราบถึงแนวทางการขับเคล่ือนและ/หรือการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการขยะฐานศูนย์ โดยเฉพาะ

ปัญหาทางด้านการจัดการขยะย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ/หรือ

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน และอาจารย์ท่ีมี

บ้านพักอาศัยในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียน ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะของ

นักเรียน เพ่ือน าการจัดการขยะฐานศูนย์ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะของโรงเรียน เพ่ือวิเคราะห์

ปัญหา อุปสรรค และผลส าเร็จของการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและจัดท าข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะ

ในชุมชนใกล้เคียงต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้กับนักเรียนซ่ึงเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ท่ีได้จาก

ห้องเรียน และจากการท ากิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือนได้

อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผล ต่อไป 

 

1.2 ค าถามการวิจัย 
 

1) พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์เป็นอย่างไร 

2) มีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ 

3) การจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีน าไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์จะมี
ความส าเร็จ และปัญหาและอุปสรรคหรือไม่อย่างไร 

4) แนวทางส าหรับการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ควรเป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1)   เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค์  

3) เพ่ือประยุกต์การจัดการขยะฐานศูนย์ และศึกษาผลส าเร็จ และปัญหา/อุปสรรคของการ

จัดการขยะฐานศูนย์ ท่ีน าไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
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4) เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชา

สรรค์ 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 
 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการขยะฐานศูนย์ กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 
 

 1.4.1  ด้านประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จ านวน 2,517 คน (ข้อมูล 

ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2553) 
 

 1.4.2  ด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 

  1.4.2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

   1)  ปัจจัยส่วนบุคคล  

 (1)  อายุ   

(2)  เพศ  

(3)  ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา 

2)  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

3)  การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

4)  ปัจจัยสนับสนุน 

(1)  ความร่วมมือของนักเรียนในการจัดการขยะฐานศูนย์ 

(2)  ความใส่ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพของ

ผู้อ านวยการ และอาจารย์ประจ าชั้น 

 (3)  ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะได้รับจากการจัดการขยะฐานศูนย์ 

(4)  การบังคับใช้กฎระเบียบ/มาตรการในด้านการรักษาความสะอาด

ภายในโรงเรียน 

 1.4.2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่  

 ตัวแปรตามในกรอบแนวคิดของการวิจัย คือ ผลของการจัดการขยะฐานศูนย์ของ

นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 พฤติกรรมการจัดการขยะ 3 ด้านได้แก่  

1) พฤติกรรมด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce)  

2) พฤติกรรมด้านการน ากลับมาใช้ซ ้า (Reuse) 
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3) พฤติกรรมด้านการคัดแยกมูลฝอย (Solid Waste Separation) 

ซ่ึงโดยรวมจะเป็นพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ 

  1.4.3  ด้านพื้นที่ คือโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ บ้านกระทุ่ม หมู่ท่ี 6 ถนนเทศบาล 1 

ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  

 

 1.4.4  ด้านเวลา คือ ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานและแผนการด าเนินงาน (3 ธันวาคม 

2553 - 1 กันยายน 2554) 

 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1) ได้ทราบถึงพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
2) ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียนโรงเรียนจอม

พระประชาสรรค์ 
3) ได้ทราบถึงการประยุกต์การจัดการขยะฐานศูนย์ ผลส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ของการ

จัดการขยะฐานศูนย์ ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
4) ได้ทราบถึงแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะฐานศูนย์ ในโรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค์ และอาจเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนอ่ืน ๆ 
 



 
 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาการจดัการขยะฐานศูนย ์กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐาน และแนวทางการวจิยั ดงัน้ี 

2.1  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการขยะ 
2.2  แนวคิดการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการขยะฐานศูนย ์
2.4  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
2.5  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรม 
2.6  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัโรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์
2.7  เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการขยะ 

  
2.1.1  ปัญหาทีเ่กดิจากขยะ 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากขยะเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ ให้กบัชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัทั้ง

ชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก แลว้แต่สภาพปัญหาและผลกระทบของแต่ละชุมชน ทั้งน้ี
ปัญหาท่ีเกิด ข้ึนอยูก่บัสภาพทัว่ไปของชุมชน และวิธีการจดัการของชุมชนเอง ซ่ึงในแต่ละชุมชนก็
ไม่ไดน่ิ้งนอนใจหรือไม่ตระหนกักบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน จะเห็นไดว้า่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้งใหค้วามส าคญั และพยายามหาทางแกไ้ขปัญหา ซ่ึงหากไม่มีการเก็บหรือขนถ่ายและก าจดั
ขยะอย่างถูกตอ้งเหมาะสมแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ต่อชุมชนโดยสาเหตุหลกั ท่ีท าให้เกิด
ปัญหาขยะมูลฝอยมกัเกิดจากความมกัง่าย การขาดความรู้ความเข้าใจของประชาชน และขาด
จิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (เกษม จนัทร์แกว้ และคณะ, 2542: 86) 
ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการทิ้งขยะลงตามพื้น หรือแหล่งน ้ า โดยไม่ทิ้งลงในถงัรองรับท่ีจดัไวใ้ห้ และ
โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งลกัลอบน าส่ิงปฏิกูลไปทิ้งตามท่ีวา่งเปล่า การผลิตหรือใชส่ิ้งของมาก
เกินความจ าเป็น เช่น การผลิตสินคา้ท่ีมีกระดาษหรือพลาสติกหุม้หลายชั้น และการซ้ือสินคา้โดยห่อ
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แยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง ท าให้มีขยะปริมาณมากและการเก็บหรือท าลายหรือน าขยะไปใช้
ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกคา้ง กองหมกัหมมและส่งกล่ินเหม็นไปทัว่บริเวณจนก่อ
ปัญหามลพิษให้กบัส่ิงแวดลอ้ม โดย วิธวฒัน์ สวาศรี และคณะ (2548: 7-8) ไดย้กตวัอยา่งปัญหาท่ี
เกิดจากขยะซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม 
(Pollution) ซ่ึงท าให้ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ของชุมชนเกิดมลพิษ เช่น น ้ าเสีย อากาศเสีย การปนเป้ือน
ของดิน หรือเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของเช้ือโรคและแมลงต่าง ๆ (Breeding Places) ซ่ึงขยะมูลฝอยอาจ
มีเช้ือท่ีท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได ้ถา้หากมีการก าจดัท่ีไม่ถูกตอ้งโดยจะส่งผลให้เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ของแมลงวนั หนูซ่ึงเป็นพาหะน าโรคหรือแมก้ระทัง่ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนท่ี
อาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ (Health Risk) โดยเฉพาะชุมชนท่ีขาดการจดัการในดา้นการ
ก าจัดขยะท่ีดีและ/หรือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและ/หรือหลักเกณฑ์การ
สุขาภิบาลซ่ึงผลกระทบดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูท่ี้พกัอาศยัอยูใ่นบริเวณดงักล่างเส่ียงต่อการเป็นโรค
ต่าง ๆ ไดง่้าย ไม่วา่จะเป็นโรคทางเดินอาหาร และผลท่ีเกิดจากการสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Economic 
Loss) ซ่ึงชุมชนจะตอ้งเสียค่าใช้จ่าย ส าหรับการก าจดัขยะเป็นประจ าทุกเดือน และถ้าหากมีการ
ก าจดัไม่ถูกตอ้งก็ย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่และ/หรือเป็นวฐัจกัรท่ีเป็นผลมาจากการขาดการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผลกระทบดังกล่าวข้างต้นไม่เพียงแต่ท าให้เกิดปัญหา
ทางด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เท่านั้น ยงัส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งโดยเฉพาะลักษณะทาง
กายภาพไม่ว่าจะเป็นการ ท าให้ขาดความสง่า (Aesthetics) ซ่ึงเห็นไดจ้ากการเก็บขนขยะท่ีไม่เป็น
ระบบและยงัขาดประสิทธิภาพหรือแม้แต่ปัญหาท่ีทุกคนอาจมองข้าม นั่นก็คือการก่อให้เกิด
อุบติัเหตุ (Accident Risk) จากขยะท่ีกองทิ้งไวซ่ึ้งอาจมีทั้งเศษกระดาษท่ีติดไฟ หรือสารพิษ/สาร
ปนเป้ือนโดยเฉพาะคนเก็บของเก่าอาจไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกายทั้งทางการสูดดมและ/หรือการ
สัมผสัท่ีอาจซึมเขา้สู่ผิวหนงัได ้ซ่ึงหากขาดความระมดัระวงัก็จะส่งผลต่อชีวิตและผลกระทบทาง
สุขภาพท่ีตามมาได้ และปัญหาท่ีผูว้ิจยัทบทวนวรรณกรรมท่ีหลายหน่วยงานได้กล่าวเป็นเสียง
เดียวกนัหรือแมแ้ต่การสอบถามจากประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอยท่ีขาดการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกนัว่าได้รับกล่ินเหม็นจากขยะซ่ึงก่อให้เกิดความ
ร าคาญ (Nuisance) และส่งผลต่อสุขอนามยัไดเ้ช่นกนั 

 
2.1.2  ความรู้พืน้ฐานและความหมายของขยะมูลฝอย (Refuse of Solid Waste) 

 กากของเสียมีค าจ  ากดัความหรือค านิยามท่ีแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค ์เช่น ค านิยามท่ี
ใชก้นัในหมู่คนทัว่ ไป หรือค านิยามท่ีใชเ้ฉพาะทางกฎหมาย แต่ไม่วา่จะเป็นค านิยามในลกัษณะใด
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ก็เห็นไดว้า่ กากของเสียเป็นวตัถุหรือส่ิงของท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้ (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553: 2) ใน
ท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงค านิยามของค าวา่ “ขยะมูลฝอย”  
 จากการทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของ “มูลฝอย” หมายความว่า 
เศษวสัดุทั้งขยะเปียก ขยะแห้งโดยจะเห็นไดจ้ากเศษพลาสติกทุกชนิด เศษกระดาษ เศษผา้ เศษ
อาหาร มูลสัตว ์ (พระราชบญัญติัการสาธารณสุข, 2535: 2) รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจาก
ถนน ตลาดและกล่าวรวมโดยสรุปไดว้า่ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภคจากมมนุษยจึ์งท าให้
เกิดของเสียต่าง ๆ มากมาย และในส่วนของ พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “ของเสีย” หมายถึง ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย 
อากาศเสีย มลสาร หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษรวมทั้ง
กากตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากแหล่งต่าง ๆ และในส่วนของ พจนานุกรมนกัเรียนฉบบัเฉลิมพระ
เกียรติ พ.ศ. 2540 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความค าว่า “มูลฝอย” หมายถึง เศษส่ิงของท่ีทิ้งแล้วในท านอง
เดียวกนักบั Neal and Schubel (1987: 218) ให้ความหมายของขยะมูลฝอย(Solid Wastes) หมายถึง 
วตัถุส่ิงของท่ีทิ้งจากอาคารบา้นเรือน สถานท่ีท างาน โรงงานอุตสาหกรรม เช่น เศษอาหาร เศษ
ส่ิงของ วสัดุเหลือใช ้ซากรถยนต ์และตะกอน กากน ้าเสีย เป็นตน้ 
 โดยส่ิงของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซ่ึงเส่ือมสภาพจนใชก้ารไม่ไดห้รือไม่
ตอ้งการใชแ้ลว้ ซ่ึงท าให้มีผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและสุขภาวะต่าง ๆ เน่ืองจากความสกปรก 
เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคท าให้เกิดมลพิษและทศันะอุจาดจึงส่งผลต่อการเกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น การทิ้งขยะลงในแหล่งน ้า และส่งผลใหเ้กิดกล่ินเน่าเหมน็จากพฤติกรรมดงักล่าวตามมา ซ่ึงจาก
ค าจ ากัดความท่ีผูว้ิจยัได้สรุปไวข้้างต้นท าให้ผูว้ิจยันึกถึงค ากล่าวท่ีว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึง
ดวงดาว” โดยเกิดจากการกระท าของมนุษย์ทั้ งส้ินท่ีมีกิจกรรม การด ารงชีวิตในแต่ละวนั ซ่ึง
หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะก่อให้เกิดของเสียโดยเห็นไดจ้ากการต่ืนเช้ามาก็ตอ้งแปรงฟันซ่ึงจากกิจกรรม
แรก เราจะตอ้งใชท้รัพยากรตั้งแต่ยาสีฟันท่ีท าให้เกิดน ้ าเสีย การทานอาหารเชา้ ก็ยอ่มมีเศษอาหารท่ี
เหลือจากการบริโภค จึงมิอาจปฏิเสธไดว้า่มนุษยไ์ดเ้ป็นผูใ้ช/้ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เช่นกนั 
  ดงันั้นอาจจะกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษส่ิงของท่ีไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ ทั้งท่ี
เน่าเป่ือยไดแ้ละไม่เน่าเป่ือย รวมตลอดถึงเถา้ ซากสัตว ์มูลสัตว ์ฝุ่ นละออง และเศษวตัถุท่ีทิ้งจาก
อาคารบา้นเรือน ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะก่อให้เกิดของเสีย แต่มนุษย์
สามารถท่ีจะลดการเกิดขยะไดโ้ดยการใชซ้ ้ า การน ากลบัมาใชใ้หม่ และขั้นตอนท่ีสูงข้ึนไปก็คือการ
น าไปผ่านกระบวนการแปรรูป ต่าง ๆโดยการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่นั้นและ/หรือ การใช ้
ประโยชน์จากมูลฝอย จะช่วยลดปริมาณขยะท่ีก่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีวิธีการท่ีแตกต่างกนัไม่วา่
จะเป็น การคดัแยกของเสียจากแหล่งก าเนิด (Solid Waste Separation) มาหมุนเวียนใชใ้หม่ คือ ของ
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เสียจากอาคารบา้นเรือนท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ เช่น ขวด กระดาษ พลาสติก ยาง โลหะ 
ฯลฯ ซ่ึงสามารถน าไปจ าหน่ายยงัโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้า การน ามูลฝอยหรือของเสียมาใช้
ประโยชน์ด้านพลังงานของเสียมีสารประกอบจ านวนมาก  ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นผลผลิตทาง
พลงังาน โดยขบวนการเผาไหมจ้ากมูลฝอยสามารถใชป้ระโยชน์ในดา้นพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
ทั้งสามารถเก็บเป็นพลงังานไดอี้ก และการน ากากของเสียไปเป็นอาหารสัตว์ และใชป้ระโยชน์ทาง
การเกษตร เป็นตน้ 

 
2.1.3  ประเภทของขยะมูลฝอย (Type of Solid Waste) 
การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเก่ียวกบัขยะมูลฝอยสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภท

ตามเกณฑ์ท่ีใชแ้บ่ง เช่น ขยะเปียกกบัขยะแห้งหรือขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก กบัขยะท่ีตอ้ง
ส่งก าจดั เป็นตน้ ในท่ีน้ีขอแบ่งประเภทขยะออกเป็น 4 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ, 2542) ไดแ้ก่ 
1) ขยะทัว่ไป (General Waste) ไม่ว่าจะเป็นขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้าง /ถนนหนทาง หรือ ขยะ
ส านักงานก็จดัเป็นแหล่งของการเกิดขยะชนิดทัว่ไป เช่นขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น 
กระเบ้ือง เศษอิฐ กรวด ทราย เศษปูน หิน ซ่ึงขยะประเภทน้ีไม่เกิดการยอ่ยสลายและไม่เน่าเหม็น 
โดยในการก าจดัขยะทัว่ไปนั้นควรคดัแยกขยะท่ีสามารถน ามาใช้ใหม่ได้ก่อนการส่งก าจดัต่อไป 
และ 2) ขยะอินทรีย ์ (Organic Waste) ส่วนใหญ่จะเป็นขยะท่ีเกิดจากครัวเรือน ร้านอาหาร/โรง
อาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม อนัไดแ้ก่ เศษอาหาร ซาก/มูลสัตว ์ ซ่ึงขยะประเภทน้ีจะเป็น
ชนิดท่ีย่อยสลายและเน่าเป่ือยไดง่้าย เน่ืองจากเป็นสารประกอบอินทรียท่ี์มีความช้ืนค่อนขา้งสูง
ประกอบกบัขยะประเภทน้ี ค่อนขา้งมีกล่ินเหม็น ดงันั้นในการก าจดัขยะประเภทน้ีควรพิจารณาถึง
ความเป็นไปไดก่้อน เพื่อป้องกนัปัญหาการเกิดการเน่าเสียโดยขาดระบบการจดัการท่ีเหมาะสม เช่น
ใชใ้นการท าปุ๋ยหมกั และ/หรือท าน ้ าหมกัชีวภาพ เป็นตน้ 3) ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) 
เกิดจากระบวนการ และ/หรือขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงประเภทของขยะก็จะ
แตกต่างกนัในประเภทของอุตสาหกรรมนั้น ๆ และขยะประเภทน้ีอาจเป็นสารอินทรียท่ี์เน่าเป่ือย
หรือช้ินส่วนประกอบของยานยนต์ก็ได ้ ไม่ว่าจะเป็น ยาง แบตเตอร่ี เศษไขมนั ซ่ึงในการก าจดั 
ผูป้ระกอบการควรพิจารณาและ/หรือให้ความส าคญัในการคัดแยกประเภทขยะ/ช้ินส่วนท่ียงั
สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ไดโ้ดยเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการลดปริมาณขยะได้ และ 4) ขยะติดเช้ือ
และขยะอนัตราย (Hazardous Waste) ซ่ึงส่วนใหญ่นั้นจะเกิดจากสถานพยาบาล ซ่ึงขยะประเภทน้ี
จะตอ้งใชก้รรมวิธีในการท าลายเป็นพิเศษ อนัไดแ้ก่วสัดุท่ีผา่นการใชใ้นโรงพยาบาลโดยการก าจดั
ขยะติดเช้ือจากแหล่งดงักล่าว จะท าลายโดยการเผาในเตาเผาท่ีมีประสิทธิภาพ/ใช้อุณภูมิท่ีสูงกว่า
การก าจดัขยะทัว่ไป ส่วนขยะอนัตรายอ่ืนๆนั้น อาจพบไดใ้นสถานท่ีทัว่ ๆไปไม่วา่จะเป็น แบตเตอร่ี 
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กระป๋องสี พลาสติก ฟิล์มถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย ซ่ึงขยะประเภทน้ีหากขาดความระมดัระวงัในการใช้
ประกอบกบัขาดการทิ้งและ/หรือก าจดัท่ีถูกตอ้งอาจส่งผลต่อทั้งมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มในทางลบได้
  

2.1.4  แหล่งทีม่าของขยะมูลฝอย (Sources of Refuse) 
 การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของมูลฝอยโดยจะเห็นไดจ้ากจาก
บา้นพกัอาศยั (Residential Waste) ซ่ึงเป็นขยะประเภทเศษอาหารและเศษวสัดุเหลือใชต่้าง ๆ รวมถึง
อาจพบขยะอนัตรายอนัไดเ้ช่นกนั ซ่ึงไม่ว่าจะเป็น หลอดไฟ เศษแกว้ ถ่านไฟฉาย เป็นตน้ และใน
ส่วนของแหล่งท่ีมาของขยะมูลฝอยจากธุรกิจการคา้ (Commercial Waste) ก็เช่นเดียวกนัซ่ึงมีความ
เป็นไปไดท่ี้ประเภทขยะจากบา้นเรือนจะพบไดใ้นส่วนของภาคธุรกิจการคา้ และมูลฝอยจากการ
พกัผอ่นหยอ่ยใจ (Recreational Wastes) ก็มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงและ/หรือคาบเก่ียวกบัประเภทขยะ
ท่ีมาจาก 2 แหล่งดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ช่นกนั ดงันั้นการจดัประเภทถึงแหล่งท่ีมาของขยะมูลฝอยนั้นมี
จุดมุ่งหมายเพื่อใหท้ราบถึงประเภท/ชนิดขยะท่ีเกิดจากแหล่งต่าง ๆ เท่านั้น ซ่ึงหากมองอยา่งละเอียด
ลึกซ้ึงแลว้จะพบว่าร้อยละของปริมาณขยะท่ีพบมากท่ีสุดจากแหล่งต่าง ๆ จะมีเพียงไม่ก่ีประเภท
เท่านั้น แต่โดยทัว่ไปแลว้นั้นขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ อาจจะเกิดไดทุ้กสถานท่ี ซ่ึงในส่วนของมูล
ฝอยจากโรงพยาบาล(Hospital Waste) ก็เป็นอีกประเภทหน่ึงท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัตรงชนิดขยะท่ี
เป็นประเภทขยะติดเช้ือและขยะอนัตราย โดยมิอาจกล่าวไดว้า่จะไม่พบขยะติดเช้ือจากแหล่งต่าง ๆ 
ก็หาไม่ เน่ืองจากขยะติดเช้ืออาจพบไดจ้ากสถานท่ีทัว่ ๆ ไป แต่ร้อยละของปริมาณขยะติดเช้ืออาจจะ
มีสัดส่วนท่ีน้อยกว่าเท่านั้นเอง แต่มิไดห้มายความจะไม่พบขยะติดเช้ือเลยท่ีพบไดน้อกเหนือจาก
โรงพยาบาลหรือแหล่งคลินิกต่าง ๆ เป็นต้น และในส่วนของมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม 
(Industrail Wastes) ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ล่าวไปขา้งตน้แลว้ในส่วนของประเภทของขยะมูลฝอย และมูล
ฝอยจากการเกษตร (Agriculture Wastes) ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นขยะประเภท มูลสัตวต่์าง ๆ วชัพืช 
และขยะอตัรายได้แก่ สารเคมีต่าง ๆ ซ่ึงขยะเหล่าน้ีหากขาดการก าจดัท่ีถูกตอ้งก็จะส่งผลต่อทั้ง
เกษตรกรโดยตรงรวมถึงสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เป็นตน้ (ธวชัชยั ศุภดิษฐ,์ 2552: 598) 
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ภาพที่ 2.1 ลักษณะมูลฝอยจากกิจกรรมต่าง ๆ  

แหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2553. 

 

 

ขยะมูลฝอย 

(Solid Wastes) 

ขยะชุมชนมูลฝอย 

(Community Wastes) 

ขยะมูลฝอยจากการเกษตร 

(Agricltoral Waste) 

ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม 

(Industrial Wastes) 

   ขยะมูลฝอยทั้วไป 

(Gerneral Wastes) 

ขยะมูลฝอยท่ีเป็น 

อันตรายในบ้านเรือน 

(Household Agricult Wastes) 

ขยะมูลฝอยท่ีไม่ 

เป็นอันตราย 

(Non-Hazardous Wastes) 

ของเสียอันตราย 

(Hazardousn 

Wastes) 

ขยะแห้ง 

(Refuse) 

ขยะเปียก 

(Garbage) 

ขยะมูลฝอยทั่วไป 

(Gerneral Wastes) 

ขยะมูลฝอยอันตราย 

(Hazardous Wastes) 

กระดาษ 

พลาสติก 

ขวด 

แก้ว 

ผ้า 

โลหะ 

ยาง 

ฯลฯ 

เศษพืช 

ผัก 

ผลไม้ 

เศษอาหาร 

ฯลฯ 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

ฯลฯ 

ถ่านไฟฉาย 

สี/กระป๋องสี 

กากสารเคมีและภาชนะบรรจุ 

ของเสียเป็นพิษ 

ของเสียมีฤทธิ์

กัดกร่อน 

ของเสีย

กัมมันตรังสี 

ฯลฯ 
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ภาพท่ี 2.1 สามารถสรุปและอธิบายชนิดของขยะแต่ละประเภทไดห้ลกั ๆ คือ 
ขยะ (Solid Waste) ไดแ้ก่ ขยะเปียก ส่ิงปฏิกลู กากตะกอน และวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ โดยอธิบาย

ต่อไปว่าขยะจะไม่อยู่ในรูปของเหลว และไม่สามารถละลายไดใ้นน ้ าหรือตวัท าละลายอ่ืน ๆ โดย
ขยะจากอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การผลิตในครัวเรือน และการเกษตร ถูกจดัรวมอยู่ในของเสีย
ดงักล่าว (ธวชัชยั ศุภดิษฐ,์ 2552: 598) 

ขยะเปียก หมายถึง ขยะพวกเศษอาหาร พืชพกั เศษสัตว ์และส่ิงของซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจาก
การประกอบอาหาร จากยา่นตลาดการคา้ หรือเศษท่ีเหลือจากการรับประทานอาหาร 

ขยะแหง้ หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีมีลกัษณะไม่เกิดการเน่าเสียไดง่้ายทั้งท่ีติดไฟได ้และไม่ติด
ไฟ ไม่วา่จะเป็น กระดาษ เศษผา้ เศษแกว้ กระป๋อง ขวด ไม ้ก่ิงไม ้โลหะต่าง ๆ เป็นตน้ 

ขยะมูลฝอยท่ียอ่ยสลายได ้หมายถึง สารอินทรียใ์นขยะมูลฝอยท่ีสามารถยอ่ยสลายไดด้ว้ย
จุลินทรีย ์โดยอาศยัปฏิกิริยาทางเคมี โดยชนิดท่ีพบมาก และเป็นเศษท่ีเหลือจากการบริโภค เศษ
อาหาร เศษผลไม ้

ของเสียท่ีเป็นอันตราย หมายถึง ของเสียหรือมูลฝอยท่ีมีส่ิงเจือปนด้วยของเสียท่ีเป็น
อนัตรายโดยมีปริมาณความเขม้ขน้ หรือคุณสมบติัทางกายภาพ/ทางเคมี หรือการติดเช้ือโรค ซ่ึงอาจ
เป็นสาเหตุหรือท าใหเ้กิดการเจบ็ป่วยไดง่้าย 

จากการทบทวนเอกสาร สามารถสรุป ประเภทของมูลฝอย โดยจ าแนกตามลักษณะ
กิจกรรมของแหล่งก าเนิดมูลฝอย อนัไดแ้ก่ มูลฝอยจากชุมชน (Community waste) เช่น มูลฝอยจาก
ท่ีพกัอาศัย ย่านธุรกิจ พาณิชยกรรม สถานท่ีราชการ สถานท่ีสาธารณะ ฯลฯ และมูลฝอยจาก
อุตสาหกรรม (Industrial waste) และมูลฝอยจากการเกษตรกรรม (Agricultural waste) และจ าแนก
ตามลกัษณะความเป็นอนัตรายต่อชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็น มูลฝอยทัว่ไป (General waste) 
และของเสียอตัราย (Hazardous waste) และยงัสามารถจ าแนกตามลกัษณะสมบติัของมูลฝอย เช่น 
มูลฝอยแหง้ มูลฝอยเปียก มูลฝอยท่ีเผาได ้มูลฝอยท่ีเผาไหมไ้ม่ได ้เป็นตน้ 

 
2.1.5  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อปริมาณการเกดิขยะ และลกัษณะของขยะ 
ในอดีตนั้น การทิ้งมูลฝอยเกล่ือนกลาดทัว่ไปโดยไม่มีการจดัการใด ๆ ยงัไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้มเท่าใดนกั เพราะจ านวนประชากรยงัมีไม่มาก และการพฒันาประเทศยงัอยูใ่น
อตัราท่ีไม่สูงนกั จึงมีปริมาณมูลฝอยค่อนขา้งนอ้ย รวมทั้งยงัมีท่ีดินวา่งเปล่ามากพอท่ีจะรองรับการ
ก าจดัมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนได้ (อดิศกัด์ิ ทองไข่มุกต์, สุณี ปิยะพนัธ์ุพงศ์, นภวสั บวัสรวง และ อิมราน 
หะยีบากา, 2546: 13) แต่ในปัจจุบนัมูลฝอยนบัวนัจะเพิ่มจ านวนมากข้ึนตามจ านวนประชากรและ
การพฒันาทางเทคโนโลยี ท าให้มีปริมาณมูลฝอยเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีมูลฝอยท่ีถูก
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ผลิตข้ึนในระยะหลงั ๆ อาณัติ ต๊ะปินตา (2553: 33) จะมีส่วนประกอบของวสัดุท่ีก าจดัไดย้ากมาก
ข้ึน เช่น พลาสติก โฟม รวมทั้งสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตส่ิงของต่าง ๆ ดงันั้นหากยงัไม่มีระบบการ
จดัการท่ีเหมาะสมยอ่มจะตอ้งเกิดปัญหาความสกปรกอยา่งแน่นอน 

 การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการเกิดและ
ลกัษณะของขยะท่ีเกิดจากการด ารงชีวิตข้ึนอยู่กับปัจจยัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านท่ีตั้งภูมิศาสตร์ 
ฤดูกาล รายได ้โครงสร้างของครอบครัว อุปนิสัยในการซ้ือสินคา้ พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 
รูปแบบการด ารงชีวติ และกฎหมายขอ้บงัคบั โดย วธิวฒัน์ สวาศรี และคณะ (2548: 14-15) ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการเกิดและลกัษณะของขยะ โดยสามารถจ าแนกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลได้
ดังต่อไปน้ี 1) สถานท่ีตั้ งของแหล่งก าเนิดมูลฝอยท่ีมีการคมนาคมขนส่งสะดวก มีความเจริญ 
สะดวกสะบายในการซ้ือสินคา้ ซ่ึงท าให้ปริมาณ และลกัษณะของขยะท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างกนั
ไปตามประเภทของสถานท่ี ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากการคมนาคม โดยถา้การคมนาคมขนส่งสะดวกก็จะ
ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากตามความเจริญนั่น ๆ และในทางตรงกันข้ามถ้าหากการ
คมนาคมไม่สะดวกก็จะท าใหมี้ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนนั้นนอ้ยเช่นกนั 2) ฤดูกาลเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผล
ให้เกิดประเภทและ/หรือปริมาณขยะท่ีแตกต่างกนั โดยพิจารณาจากฤดูกาลผลไม้ ก็จะมีปริมาณ
เปลือกผลไมม้ากกวา่ปกติ 3) รายไดแ้ละโครงสร้างของครอบครัว ครอบครัวขนาดใหญ่มีรายไดสู้ง
ก าลงัการซ้ือยอ่มมีมาก และเพิ่มปริมาณมูลฝอยไดม้าก และหลากหลายชนิดยิง่ข้ึน 4) อุปนิสัยในการ
ซ้ือสินคา้ และพฤติกรรมในการบริโภคของแต่ละบุคคลซ่ึงแตกต่างกนั จึงท าใหป้ริมาณและลกัษณะ
ของขยะท่ีเกิดข้ึน จะแปรเปล่ียนไปกบัสามญัส านึกของแต่ละบุคคลนั้น ๆ วา่จะอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
มากน้อยเพียงใด ซ่ึงในท่ีน้ีไม่เอาตวัรายไดม้าเป็นตวัช้ีวดั และ 5) กฎหมายขอ้บงัคบัก็เป็นอีกปัจจยั
หน่ึงท่ีส่งผลใหเ้กิดปริมาณขยะ และลกัษณะของขยะเช่นกนั ซ่ึงเห็นไดจ้ากค่าธรรมเนียมการจดัเก็บ
ขยะโดยจะคิดตามปริมาณการเกิดขยะ ตลอดจนการลงโทษผูฝ่้าฝืน หรือเขม้งวดการทิ้งขยะใน
ลกัษณะท่ีเป็นอนัตราย โดยเขา้หลกัการของผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย เป็นตน้ 

 
2.2  แนวคดิการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

 การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
หลายหน่วยงาน หลายองคก์ร ไดศึ้กษาแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการวางแผนจดัการขยะมูลฝอย
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะตอ้งลดปริมาณขยะมูลฝอย (Reduce) ท่ีจะตอ้งส่งก าจดัให้ไดม้าก
ท่ีสุด และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งในส่วนของการใชซ้ ้ า (Reuse) และการแปรรูปกลบัมาใช้
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ใหม่ (Recycle) ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลพลอยไดจ้ากการก าจดัขยะไม่วา่จะเป็นการท าปุ๋ยหมกั การท าขยะ
หอม (น ้าจุลินทรีย)์ การท าก๊าซชีวภาพ โดย (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2553ก: 
9-11) ไดใ้หแ้นวทางในการศึกษาโดยพิจารณาไดจ้ากการลดปริมาณการผลิตมูลฝอย (Reduce) โดย
การรณรงค์ให้ประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมโดยจะตอ้งลดการทิ้งขยะและ/หรือบรรจุภณัฑ์ต่าง ๆให้
นอ้ยลง เช่น ป่ินโต จาน และกล่องใส่อาหารแทนการใชถุ้งพลาสติกรวมถึงการใชสิ้นคา้ชนิดเติม 
ต่าง ๆ เช่น ครีมอาบน ้ า น ้ ายาลา้งจาน และการเลือกใช้สินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ห่อน้อย เพื่อลดการใช้
วสัดุยอ่ยสลายยาก เช่น การใชผ้า้เช็ดหนา้แทนการใชก้ระดาษทิชชู การลดปริมาณขยะโดยการใชซ้ ้ า 
(Reuse) โดยการใชว้สัดุส่ิงของต่างๆให้คุม้ค่าท่ีสุดไม่วา่จะเป็นการใชก้ระดาษทั้ง 2 หนา้ การน า
บรรจุภณัฑ์มาใช้ซ ้ า เช่น การน ากล่อง ถุงมาใช้ประโยชน์ซ ้ าหลายคร้ัง และการน าขวดน ้ าด่ืมท่ี
หมดแลว้น ามาใชใ้ส่น ้ าด่ืม การน าขวดแกว้มาท าเป็นแจกนัดอกไม ้ประกอบกบัการจดัระบบการรี
ไซเคิล (Recycle) โดยการคดัแยกประเภทขยะ เพื่อน าไปสู่การแปรรูปใชใ้หม่ได ้และจดัระบบให้เอ้ือ
ต่อการรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อน ากลบัมาแปรรูปใหม่ ไม่วา่จะเป็นการจดัภาชนะแยกประเภทขยะท่ี
ชดัเจนเป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงัท่ี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2553ก: 3-4) ได้
จดัประเภทถงัแต่ละสีในการคดัแยกขยะ เช่น สีเขียว รองรับขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 
โดยเฉพาะเศษอาหาร ส่วนสีเหลือง รองรับขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิล สีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะท่ีมี
อนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม เช่น ภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่าง ๆ และในส่วนของสีฟ้านั้น
จะรองรับขยะยอ่ยสลายไม่ได ้การจดัการดงักล่าวจึงเป็นการลดการปนเป้ือนของขยะมูลฝอยเพื่อน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้ประกอบกบัการประสานงานกบัร้านรับซ้ือของเก่าเพื่อใหร้าคาเศษวสัดุ
เหลือใชท่ี้เหมาะสมตามแหล่งก าเนิด ซ่ึงอาจมีการจดัตั้งศูนยว์สัดุรีไซเคิลเพื่อรองรับปริมาณขยะใน
แต่ละวนัทั้งจากในชุมชน และชุมชนใกลเ้คียง เป็นตน้ 

 
2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการขยะฐานศูนย์ (Zero Waste Management) 
 

การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะฐานศูนย์โดย (กรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2553: 1) ไดใ้หค้วามหมายของ “ขยะฐานศูนย”์ ไวว้า่ เป็นกระบวนการท่ีท าให้
มีปริมาณขยะเกิดข้ึนและตอ้งส่งก าจดันอ้ยท่ีสุด โดยภายใตค้วามหมายดงักล่าวสามารถน าหลกั 3Rs 
มาประยุกตใ์ช้ซ่ึงประกอบดว้ย การลดใชถุ้งพลาสติก/โฟม(Reduce) การใชซ้ ้ า(Reuse) เช่นการใช้
กระดาษสองหน้า การใช้ขวดน ้ าด่ืมซ ้ า และการแปรรูปน ากลบัมาใช้ใหม่(Recycle)โดยก่อนเขา้สู่
กระบวนการ การแปรรูปมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ จะตอ้งมีการคดัแยกมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 
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(Solid Waste Separation) เพื่อให้การแปรรูปเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเทศบาลต าบล 
ปริกได้ศึกษาการจดัการขยะฐานศูนย์ รวมถึงการวางกรอบแนวคิดซ่ึงจะต้องอาศัยกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนเช่นเดียวกบัการจดัการขยะ
โดยทัว่ไป แต่ลกัษณะส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้เกิดความแตกต่างและสามารถด าเนินโครงการจดัการ
ขยะฐานศูนยข์องเทศบาลต าบลปริกอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบได้นั้นจะตอ้งมี การวางกรอบ
แนวความคิดท่ีคอบคลุม ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่ นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีต าบลปริก 
และคณะเทศมนตรีเป็นผูมี้บทบาทและหนา้ท่ีหลกั ในการวางกรอบแนวความคิดเพื่อการจดัการขยะ
ฐานศูนย ์ซ่ึงกรอบแนวความคิดหลกัของเทศบาลต าบลปริกไดอ้าศยักรอบแนวความคิด 3 ขั้นตอนสู่
การจดัการขยะฐานศูนย์ (สุริยา ยีขุน, 2550: 12-13) ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนมีการก าหนดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนอยา่งมีนยัส าคญัไวว้า่   

โดยในขั้นตอนแรกของกระบวนการจดัการขยะฐานศูนยน์ั้นจะตอ้งเร่ิมจากการจดัการตั้งแต่
ตน้ทาง ซ่ึงเป็นการด าเนินกิจกรรมโดยการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และทดลองปฏิบติั เพื่อ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการเดินรณรงคแ์ละเคาะประตูบา้นใน
การให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะขยะท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการ
จากการร่วมแรงร่วมใจของเยาวชนอาสา และผูน้ าชุมชน ซ่ึงในระยะแรกของการด าเนินโครงการ
พบวา่ ประชาชนในชุมชนมกัมีการกองขยะหรือเศษวสัดุเหลือใชเ้พื่อรอการจดัเก็บจากทางเทศบาล
จ านวนมาก แต่เม่ือมีการรณรงค์และให้ความรู้ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการทิ้งขยะโดยพบวา่ กองขยะหรือเศษวสัดุเหลือใชท่ี้น ามาวางเพื่อรอการจดัเก็บจากทาง
เทศบาลมีจ านวนนอ้ยลง นอกจากน้ีมีการส่งเสริมให้เกิดการทดลองเชิงเปรียบเทียบระหวา่งบา้นท่ี
เข้าร่วมโครงการและบ้านท่ีไม่เข้าร่วมโครงการปรากฏว่า บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทิ้งขยะนอ้ยลง  

ซ่ึงในส่วนของการจดัการกลางทางนั้น จะเป็นการด าเนินกิจกรรมท่ีค่อนขา้งมีความส าคญั 
คือ ธนาคารขยะ โดยมีการจดัการในระยะแรกใชก้ลุ่มประชาชนหรือสมาชิกในกลุ่มต่างๆ ในการ
ขบัเคล่ือนธนาคารขยะ ซ่ึงกิจกรรมหลกัของธนาคารขยะ คือ การน าขยะท่ีมีการคดัแยกเรียบร้อย
แลว้มาแลกกบัไข่ โดยไดรั้บความสนใจจากเด็กและเยาวชน อยา่งไรก็ตามในระยะต่อมาการด าเนิน
กิจกรรมของธนาคารไดป้รับเปล่ียนจากบทบาทของประชาชนหรือสมาชิกในกลุ่มต่างๆ มาเป็นกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในทอ้งท่ีต าบลปริกท่ีมีความกระตือรือร้น และมีจิตสาธารณะ เพราะกลุ่มประชาชน
หรือสมาชิกในกลุ่มต่างๆ จ าเป็นตอ้งไปประกอบอาชีพของตนเองจึงไม่มีเวลาว่างมากพอท่ีจะ
ด าเนินกิจกรรมของธนาคารขยะประกอบกบัระบบการแลกเปล่ียนไม่เป็นท่ีดึงดูดใจของคนทัว่ไป 
และมีการพฒันาระบบการแลกเปล่ียนมาเป็นระบบการซ้ือขายดว้ยการก าหนดราคาท่ีสอดคลอ้งกบั
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ระบบตลาดรับซ้ือขยะในพื้นท่ี ซ่ึงผลจากการเปล่ียนแปลงระบบดงักล่าวท าให้ธนาคารขยะกลบัมา
ไดรั้บความนิยมและสร้างกระแสการคดัแยกขยะเพื่อน ามาจ าหน่ายอีกคร้ัง 

เช่ือวา่กิจกรรมการจดัการ “ปลายทาง” นั้นมาจากแนวความคิดท่ีไม่ตอ้งการเพิ่มถงัขยะโดย
มีการลดจ านวนถงัขยะลงเร่ือยๆ เช่น จากเดิมถงัขยะ 1 ใบต่อบา้น 2 หลงัปรับเปล่ียนเป็นถงัขยะ 1 
ใบต่อบา้น 3 หลงั และจะด าเนินการปรับเปล่ียนไปในทิศทางดงักล่าวเร่ือยๆ ซ่ึงแนวความคิด
ดงักล่าวทางเทศบาลต าบลปริกสามารถผลกัดนัให้เกิดผลในทางปฏิบติัไดแ้ลว้ส่วนหน่ึง แต่อยา่งไร
ก็ตามขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลปริกก็จ  าเป็นตอ้งมีการจดัทิ้งในลกัษณะฝัง
กลบ ซ่ึงก่อนการฝังกลบเจา้หนา้ท่ีของทางเทศบาลจะมีการคดัแยกขยะ เช่นขยะอินทรีย ์ กระดาษ 
แกว้ ขวดและถุงพลาสติก ปัจจุบนัทางเทศบาลต าบลปริกรับภาระการก าจดัขยะต่อวนัลดลงเหลือ
ประมาณ 3-4 ตนั จากเดิมประมาณ 8 ตนัต่อวนั ใชร้ถขนขยะเพียง 1 คนั จากเดิมตอ้งใชถึ้ง 2 คนัต่อ
วนั และใชเ้จา้หนา้ท่ีประจ ารถเพียง 5 คนเท่านั้น ท าให้เทศบาลต าบลปริกสามารถลดตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นจ านวนมาก ส าหรับแนวทางปฏิบติัท่ีส าคญัเก่ียวกบัการจดัการขยะอินทรีย ์การใช้
น ้าหมกัชีวภาพราดเพื่อท าปุ๋ยหมกั ส่วนขยะท่ีมีมูลค่าก็น าไปจ าหน่ายต่อไป นอกจากน้ีทางเทศบาล
ต าบลปริกยงัคงมีแนวความคิดเก่ียวกบัการน าขยะท่ีอยูใ่นหลุมฝังกลบโดยเฉพาะขยะพลาสติกกลบั
ข้ึนมาแลว้หัน่และบีบอดัเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

ซ่ึงงานวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัประเด็นความเห็นและขอ้เสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาฯใน
ดา้นการจดัการขยะและดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงในส่วนของการจดัการขยะนั้นได้มี
การจัดท าแผนแม่บทในการจัดการขยะอย่างครบวงจร และก าหนดเป็นวาระแห่งชาติท่ีต้อง
ด าเนินการอยา่งเร่งด่วนโดยใชแ้นวคิดการจดัการขยะฐานศูนย ์(Zero Waste Management: ZWM)
ท าการรณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคโดยบริโภคเฉพาะส่ิงท่ีจ  าเป็น และลดการทิ้งขยะอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้มีขยะเหลือนอ้ยท่ีสุดซ่ึงจะสะดวกในการจดัการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในโรงเรียนและ
สถาบนัการศึกษาเพื่อปลูกฝังและสร้างนิสัยในการบริโภค และสร้างค่านิยมให้กบัสังคมไดเ้ห็นถึง
คุณค่าในการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่หรือน ามาเพิ่มมูลค่าโดยการจ าหน่ายเป็นของเก่า และควรน าขยะ
ท่ีถูกฝังกลบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การน ากลบัมารีไซเคิลหรือการน าไปแปรรูปเป็น
พลงังานทดแทน ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลดีต่อการลดการน าเขา้พลงังานรวมถึงการลดปัญหาผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว และในดา้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น จะตอ้งผลกัดนัและ
ปลูกจิตส านึกให้คนไทยทุกคนเห็นปัญหาขยะเป็นปัญหาท่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ เป็นความผกูพนั
ทางสังคม (Social Commitment) ท่ีจะตอ้งช่วยกนัป้องกนัและแก้ไข ประกอบกบัส่งเสริม และ
สนบัสนุนใหป้ระชาชน ชุมชนในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแนวทาง และแผนการจดัการขยะ
ตั้งแต่ขั้นศึกษาขอ้มูล จดัท าแผนการจดัการ การปฏิบติั ติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผล และ
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ร่วมปรับแผนเพื่ อให้สอดคล้องกับปัญหา ส่ง เส ริมและสนับสนุนให้ ชุมชน โรง เ รียน 
สถาบนัการศึกษา วดั และสถานท่ีท างาน ไดมี้กิจกรรมดา้นการจดัการขยะในสถานท่ีของตนเอง 
เช่น การตั้งธนาคารขยะ การทอดผา้ป่าขยะ เป็นตน้ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 
2553ก: 1-4) 

 

2.4  แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม 
 
 แนวคิดพื้นฐานของการมีส่วนร่วม (Concept of Participation) (ไพจิตร วสันตเสนานนท ์และ

คณะ, 2548: 19-20 ) เกิดจากแนวคิดท่ีส าคญั 3 ประการซ่ึงประกอบดว้ย ความสนใจและความห่วง
กังวลร่วมกัน ซ่ึงเกิดจากความสนใจและความกังวลของบุคคลเป็นความบังเอิญพ้องต้องกัน
กลายเป็นความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนัของส่วนรวม และอาจเกิดจากความเดือดร้อน และ
ความไม่พึงพอใจร่วมกนัท่ีมีต่อสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่นั้นผลกัดนัให้มุ่งไปสู่การรวมกลุ่มวางแผน 
และลงมือท าร่วมกัน และพื้นฐานอีกประการหน่ึง คือ การตกลงใจร่วมกันของประชาชนท่ีจะ
เปล่ียนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนาโดยมีการตดัสินใจร่วมกนัท่ีตอ้งมีแรงขบั
และ/หรือแรงผลกัดนัท่ีโดดเด่นเพื่อน าไปสู่การริเร่ิมและ/หรือกระท าการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในสังคม ซ่ึงแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
อาศยัหลกัการ/ขั้นตอนท่ีถูกตอ้งโดยในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะตอ้งเร่ิมจากการ
ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีเรียกว่าการค้นหาประด็นท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้วย
กระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านเองซ่ึงจะท าให้ทราบถึงท่ีมาของปัญหาได้อย่างละเอียดลึกซ้ึง 
จากนั้นจึงด าเนินการในขั้นของการวางแผนซ่ึงในขั้นตอนดงักล่าวจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ
เขา้มาแนะแนวทางในการท ากิจกรรม เน่ืองจากชาวบา้นไม่มีทกัษะในดา้นของการกระตุน้ให้แสดง
ความคิดเห็นจึงตอ้งอาศยันกัวิชาการมาเป็นส่วนหน่ึงในการกระบวนการวางแผน จากนั้นก็จะเขา้สู่
ขั้นตอนของการปฏิบติัในขั้นตอนน้ีจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการท ากิจกรรมซ่ึงจะตอ้งอาศยัการ
มีส่วนร่วมอยา่งเป็นรูปธรรมเน่ืองจากเป็นตวับ่งช้ีวา่ชาวบา้นให้ความส าคญัต่อกิจกรรมนั้น ๆ มาก
นอ้ยเพียงใด และในขั้นตอนสุดทา้ยจะเป็นการติดตามและประเมินผล ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะเป็นเคร่ืองช้ี
วดัว่าการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ และมากน้อย
เพียงใด และยงัท าให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ของกิจกรรมนั้น ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี และ
สุภางค ์จนัทวานิช (2540: 46) กล่าวถึงวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไม่ยึดติดกบัรูปแบบอนั
เป็นมาตรฐานใด ๆ (Standard Design) การรวบรวมขอ้มูลจึงสามารถใชไ้ดห้ลายรูปแบบ ส่วนใหญ่
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จะใช้วิธีการวิจัยเช่นเดียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ แต่จะมีขั้นตอนมากกว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเพราะ

ต้องมีการปฏิบัติหรือกิจกรรมเพิ่มเข้ามา ตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมนั้น 

อย่างไรก็ดีกระบวนการในการท ากิจกรรมและการติดตามยังคงใช้วิธีการเชิงคุณภาพเช่นกัน และ   

ธัญวัลย์ พิรุฬห์สิทธิ์ (2547: 19-20)ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของนักเรียนในโครงการ

ธนาคารขยะ กล่าวคือ การท่ีนักเรียนได้รวมตัวกันด าเนินกิจกรรม บริหารจัดการในการรับฝากขยะ

จากสมาชิกของโครงการธนาคารขยะซ่ึงความหมายของการมีส่วนร่วมของนักเรียนไม่ใช่ให้

นักเรียนไปเก็บขยะแต่หมายถึงการท่ีนักเรียนเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมร่วมกันและแสดงความเห็นกับ

การจัดการขยะโดยลักษณะการมีส่วนร่วมของนักเรียนในโครงการธนาคารขยะ จ าแนกออกเป็น 5 

ลักษณะ คือ 1) การมีถังรองรับขยะประจ าบ้าน 2) การทิ้งขยะในภาชนะถังรองรับ 3) การลดปริมาณ

ขยะ 4) การปฏิบัติร่วมรณรงค์กิจกรรมการรักษาความสะอาดในโรงเรียน และ5) การเสนอปัญหา

ข้อเสนอแนะและติดตามประเมินผลต่อการมีส่วนร่วมของนักเรียนในโครงการดังกล่าวคือ ปัจจัย

ทางด้านบุคคลและปัจจัยทางด้านสังคม ซ่ึงประกอบด้วยความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองขยะ และความ

คิดเห็นต่อปัญหาขยะ แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการมีส่วนร่วมจะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่

กับปัจจัยอีกหลายประการท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ งบประมาณในการส่งเสริมการท ากิจกรรม รูปแบบการ

บริหารงานท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงเป็นสิ่งท่ีค่อนข้างยากเน่ืองจากการบริหารงานมักทับซ้อนกันในด้าน

ต าแหน่งงาน/บทบาทหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบก็เป็นอีกประการหน่ึง  

 

2.5 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 

2.5.1 ความหมายของพฤติกรรม 

พจนานุกรม Longman Dictionary of Psychology and Psychiatry (1984) ได้ให้ค าจ ากัดความ

ว่า พฤติกรรมเป็นการกระท า หรือการตอบสนองการกระท าทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล และเป็น

ปฏิสัมพันธ์ในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภายในหรือภายนอก รวมทั้งเป็นกิจกรรมการกระท า  

ต่าง ๆ ท่ีเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย สังเกตได้ หรือเป็นกิจกรรมการกระท าต่าง ๆ ท่ีได้ผ่านการ

ใคร่ครวญมาแล้ว หรือเป็นไปอย่างไม่รู้สึกตัว ส่วน Albert (1997: 16)ได้ให้ค าจ ากัดความ 

“พฤติกรรม” หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ หรือความเช่ือของคน ซ่ึงมีบทบาทส าคัญต่อการ

แสดงออกของพฤติกรรมในท านองเดียวกันกับ Martin และ Pear (1992: 3) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า 

“พฤติกรรม” คือ กิจกรรม การกระท า การแสดงออก การตอบสนอง ความรับผิดชอบ และการ
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โตต้อบ พฤติกรรมเป็นส่ิงท่ีบุคคลจะแสดงออกมาทั้งการพูดหรือการกระท า ตลอดจนให้ทศันะว่า
ส่ิงแวดลอ้มเป็นสาเหตุของพฤติกรรม Zimbardo และ Gerrig (1996: 4) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ 
พฤติกรรม เป็นผลจากการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้าในสถานการณ์ต่าง ๆ สิทธิโชค วรานุ
สันติกูล (2548: 14)ให้ความหมาย พฤติกรรม คือ การกระท าของส่ิงมีชีวิตโดยท่ีรู้สึกตวั และไม่
รู้สึกตวัในลกัษณะท่ีสังเกตไดห้รือไม่ก็ตามถือว่าเป็นการกระท าทั้งส้ิน และในส่วนของวิมลสิทธ์ิ 
หรยางกูล (2526: 35) กล่าววา่ พฤติกรรมมนุษยน์ั้นมีความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมทางจิต หรือ
พฤติกรรมภายใน ได้แก่ ความคิด ทศันคติ ความรู้สึก ความเช่ือ จะท าหน้าท่ีควบคุมพฤติกรรม
ภายนอก จากความหมายต่าง ๆ ของพฤติกรรมท่ีน ามากล่าวไวข้า้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรม
คือ การแสดงออกซ่ึงการกระท าของมนุษยท่ี์สังเกตเห็นไดจ้ากภายนอก มีรากฐานจากความรู้ ความ
เช่ือ ทัศนคติส่วนบุคคล โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกจะถูกควบคุม สั่งการด้วยระบบจารีต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

 
2.5.2  ประเภทของพฤติกรรม 
สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ (2526: 26) และ สิทธิโชค วรานุสันติ  (2548: 14) ได้จ  าแนก

พฤติกรรมของบุคคลแบ่งออกไดห้ลายลกัษณะหากจ าแนกโดยอาศยัการสังเกตเป็นหลกั สามารถ
แบ่งประเภทของพฤติกรรมได ้2 ประเภท หลกั ๆ คือ 

2.5.2.1  พฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมปกปิด (Covert Behavior) หมายถึง การ
กระท าหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล ซ่ึงสมองจะท าหน้าท่ีรวบรวมและสั่งการ ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็น
รูปธรรม อนัได้แก่ การเตน้ของหัวใจ การบีบตวัของล าไส้ และท่ีเป็นนามธรรม ได้แก่ ความคิด 
ความรู้สึก ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม ซ่ึงมีอยูใ่นสมองของคนท่ีไม่สามารถสังเกตได ้

2.5.2.2  พฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมเปิดเผย (Overt Behavior) หมายถึง 
ปฏิกิริยาของบุคคล หรือกิจกรรมของบุคคลท่ีปรากฎออกมาใหบุ้คคลอ่ืนเห็นได ้ทั้งวาจา การกระท า
ท่าทางต่าง ๆ เช่น การพดู การหวัเราะ การกินอาหาร การรักษาความสะอาด การปลูกตน้ไม ้เป็นตน้ 
ซ่ึงพฤติกรรมภายนอกเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดของมนุษยท่ี์จะก่อให้เกิดการอยูร่่วมกนักบับุคคลอ่ืน 
และเป็นสาเหตุท่ีส าคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 
2.5.3  องค์ประกอบของพฤติกรรม 
Cronbach (1972: 14) อธิบายวา่ พฤติกรรมของมนุษยมี์องคป์ระกอบอยู ่7 ประการ คือ 

2.5.3.1  เป้าหมาย (Goal) หมายถึง วตัถุประสงค์ หรือความตอ้งการ ซ่ึงก่อให้เกิด
พฤติกรรมโดยมนุษย์ต้องท ากิจกรรมเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตนและอาจมีความ
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ต้องการหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน มนุษย์จึงต้องเลือกท่ีจะตอบสนองความต้องการท่ีส าคัญ

ก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยสนองตอบความต้องการอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญน้อยกว่าในภายหลัง 

2.5.3.2 ความพร้อม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะ และความสามารถท่ี

จ าเป็นในการท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ 

2.5.3.3  สถานการณ์ (Situation) หมายถึง ลู่ทางหรือโอกาส หรือเหตุการณ์ท่ีเปิด

โอกาสให้เลือกท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ 

2.5.3.4  การแปลความหมาย (Interpretation) หมายถึง การพิจารณาลู่ทางหรือ

สถานการณ์ เพื่อเลือกหาวิธีท่ีคิดว่าจะสนองความต้องการให้เป็นท่ีพอใจมากท่ีสุด 

2.5.3.5 การตอบสนอง (Response) หมายถึง การด าเนินการท ากิจกรรม เพื่อสนอง

ความต้องการตามวิธีท่ีเลือกสรรแล้ว 

2.5.3.6 ผลท่ีตามมา (Consequence) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท ากิจกรรม

นั้น ซ่ึงอาจได้ผลตรงกับท่ีคาดหวังไว้ หรือตรงข้ามกับท่ีคิดหวังไว้ 

2.5.3.7 ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) หมายถึง ปฏิกิริยาท่ี

เกิดขึ้น เม่ือสิ่งท่ีเกิดขึ้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 

 

2.5.4  ส่ิงที่ก าหนดพฤติกรรม 

 สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์มีหลายประการ ซ่ึงอาจจ าแนกได้ 2 ประการ (ชุดา 

จิตพิทักษ์, 2525: 58) คือ 

  2.5.4.1  ลักษณะนิสัยส่วนตัว ได้แก่ 

1)   ความเช่ือ หมายถึง การท่ีบุคคลคิดถึงอะไรก็ได้ในแง่ของข้อเท็จจริง ซ่ึง

ไม่จ าเป็นจะต้องถูกหรือผิดเสมอไป ความเช่ืออาจมาโดยการเห็น การบอกเล่า การอ่าน รวมทั้งการ

คิดขึ้นมาเอง 

2) ค่านิยม หมายถึง สิ่งท่ีคนนิยมยึดถือประจ าใจท่ีช่วยตัดสินใจในการเลือก 

3) ทัศนคติหรือเจตคติ มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล กล่าวคือ 

ทัศนคติเป็นแนวโน้มหรือขั้นเตรียมพร้อมของพฤติกรรมและถือว่าทัศนคติมีความส าคัญในการ

ก าหนดพฤติกรรมของสังคม 

4) บุคลิกภาพ เป็นสิ่งก าหนดว่าบุคคลหน่ึงจะท าอะไร ถ้าเขาตกอยู่ใน

สถานการณ์หน่ึง เป็นสิ่งท่ีบอกว่าบุคคลจะปฏิบัติอย่างในสถานการณ์หน่ึง ๆ  

  2.5.4.2  กระบวนการอ่ืน ๆ ทางสังคม ได้แก่ 
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1) สิ่งกระตุ้นพฤติกรรม (Stimulus object) และความเข้มข้นของสิ่งกระตุ้น

พฤติกรรม ลักษณะนิสัยของบุคคล คือ ความเช่ือ ค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมก็จริง แต่พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม ซ่ึงเป็นปัจจัยภายใน

บุคคล ได้แก่ การสะสมความรู้ ประสบการณ์ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเคยได้รับหรืออาจได้รับจากภายนอก 

อาทิ จากข่าวสาร ค าบอกเล่าของบุคคล เป็นต้น 

2) สถานการณ์ (Situation) หมายถึง สิ่งแวดล้อมทั้งท่ีเป็นบุคคล ไม่ใช่

บุคคลซ่ึงอยู่ในสภาวะท่ีบุคคลก าลังจะมีพฤติกรรม 

สรุปได้ว่าสิ่งท่ีก าหนดพฤติกรรมจากความหมายท่ีให้ไว้ข้างต้น สามารถ

อธิบายได้ว่า พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมซ่ึงไม่ว่าจะเป็น ความเช่ือ 

ค่านิยม ทัศนคติ และบุคลิกภาพของบุคคล สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

หรือในช่ือเรียกท่ีคล้ายกันว่า “Socialization” รวมทั้งลักษณะท่ีเกิดขึ้นในทางสภาพแวดล้อมท่ี

เรียกว่า ประสบการณ์ ซ่ึงในกระบวนการดังกล่าวข้างต้น จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมและ/หรือการ

กระท าของมนุษย์นั่นเอง 

 

2.5.5  กระบวนการพฤติกรรมของมนุษย์ 

กระบวนการพฤติกรรมมีขั้นตอนของกระบวนการเกิดพฤติกรรม 3 กระบวนการ ซ่ึง     

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2526: 7-9) ได้อธิบายกระบวนการเกิดพฤติกรรมโดยเกิดจาก 1) กระบวนการ

รับรู้ (Perception) คือกระบวนการรับข่าวสารจากสภาพแวดล้อมโดยผ่านทางระบบประสาทสัมผัส 

กระบวนการจึงรวมความรู้สึก (Sensation) ด้วย 2) กระบวนการรับรู้(Cognition) คือกระบวนการท่ี

เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางจิตท่ีรวมถึงการเรียนรู้ การจ า การคิด การพัฒนาซ่ึงกระบวนการทาง

จิตดังกล่าวหมายรวมถึงการพัฒนาด้านกระบวนการรู้ท่ีเกิดจากการตอบสนองทางอารมณ์ (Affect) 

ซ่ึงกระบวนการรับรู้ กระบวนการรู้ และกระบวนการทางอารมณ์นี้ เป็นพฤติกรรมภายใน (Covert 

Behavior) ในขณะท่ี 3) กระบวนเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม (Spatial Behavior) จะเป็น

กระบวนการท่ีบุคคลมีพฤติกรรมเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมผ่าน

การกระท าโดยสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เช่น การพูด การหัวเราะ การกิน

อาหาร เป็นต้น 
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2.5.6  ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) 

ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล ของไอเซนและฟิชบายน์ (Ajzen and Fishbein ,1980) เป็นอีก

ทฤษฎีหน่ึงท่ีใช้ในการท านายและอธิบายพฤติกรรม ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยทางทัศนคติ และปัจจัย

ทางการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคม ดังภาพท่ี 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล 

แหล่งที่มา: Ajzen and Fishbein , 1980: 11. 

 

 Ajzen และ Fishbein (1980 อ้างถึงใน ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ, 2537: 10-11) ได้ข้อสรุปว่า 

ทัศนคติท่ีเป็นองค์ประกอบทางการมุ่งกระท า สามารถท านายพฤติกรรมได้ดีกว่าองค์ประกอบทาง

ความรู้สึก โดยเรียกองค์ประกอบทางการมุ่งกระท านี้ว่า ความมุ่งมั่นท่ีจะกระท า (Behavior 

Intention) หมายถึง ความโน้มเอียง หรือความพร้อมท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ

ความรู้สึกของตน และเสนอสูตรในการท านายพฤติกรรมผ่านความมุ่งมั่นท่ีจะกระท า ร่วมกับตัว

แปรบรรทัดฐานทางสังคมต่อสถานการณ์นั้นๆ ส าหรับตัวแปรบรรทัดฐานทางสังคมนั้น คือการท่ี

กลุ่มบุคคลมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง หรือมีความส าคัญกับผู้ศึกษายอมรับและให้การสนับสนุน

พฤติกรรมประเภทนั้น และเห็นว่าควรกระท าอย่างยิ่ง อีกตัวแปรหน่ึงคือ แรงจูงใจท่ีจะคล้อยตาม

บรรทัดฐานทางสังคม มีสูตรดังนี้ 

ความเช่ือของบุคคลว่า การ

กระท าของเขาจะก่อให้เกิดผล

อย่างหน่ึงอย่างใด และการ

ประเมินผลการกระท านั้น 

ความเช่ือของบุคคลว่า บุคคล

หรือกลุ่มอ่ืนใดท่ีมีความส าคัญ

ต่อเขาคิดว่าเขาควรกระท าและ

แรงจูงใจของบุคคลท่ีจะคล้อย

ตามความคาดหวังของผู้ท่ีมี

ความส าคัญ 

ทัศนคติต่อพฤติกรรม 

ความส าคัญเกี่ยวข้อง

ของทัศนคติ และ

บรรทัดฐานทางสังคม

ท่ีมีต่อพฤติกรรมต่าง ๆ  

การรับรู้บรรทัดฐาน

ทางสังคม 

ความตั้งใจ 

ท่ีจะท า

พฤติกรรม 

 

พฤติกรรม 
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   B – I = [AB] w1 +    [(NB) (MC)] w2 
            จากสมการ B = พฤติกรรม 
   I = ความมุ่งมัน่ท่ีจะกระท า 
   AB = ทศันคติต่อพฤติกรรม 
   NB = ความเช่ือเก่ียวกบับรรทดัฐานในเร่ืองนั้น 
   MC = แรงจูงใจท่ีคลอ้ยตามบรรทดัฐานทางสังคม 
         w1, w2 = การใหค้วามส าคญัหรือน ้าหนกัแก่ตวัแปรนั้นๆ ตาม 
     ลกัษณะของผูถู้กวดัวา่จะเป็นตวัของตวัเองมากหรือ 
     พึ่งพิงกลุ่มใดมาก 
 
 ทศันคติต่อพฤติกรรมมีความส าคญัยิง่ข้ึนในการท านายความมุ่งมัน่ท่ีจะกระท าถา้บุคคลนั้น
มีประสบการณ์ในเร่ืองนั้นมาก่อน ในขณะเดียวกนัความส าคญัของบรรทดัฐานทางสังคมในเร่ือง
ของบุคคลข้ึนอยูก่บัวา่บุคคลนั้นมีความเป็นตวัของตวัเองกบัการคลอ้ยตามบรรทดัฐานทางสังคมมี
ความขดัแยง้กนัหรือสอดคลอ้งกนัเพียงไร หากมีความสอดคลอ้งกนัมากความเช่ือในบรรทดัฐาน
ทางสังคมในเร่ืองนั้น จะเป็นตวัแปรส าคญัท่ีสามารถท านายพฤติกรรมไดดี้ยิง่ข้ึนตามสูตรขา้งตน้ 
 

2.5.7  ทฤษฎพีฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 
 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายส าหรับการศึกษา
ทศันคติและอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เป็นทฤษฎีท่ีเป็นผลจากการ
พฒันาเพิ่มเติมจาก The Theory of Reasoned Action(TRA) หลกัการของ Theory of Planned 
Behavior กล่าวว่าการแสดงพฤติกรรมของมนุษย ์ (Human behavior) จะไดรั้บอิทธิพลจากความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรม(Behavioral intention) และส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้น 
ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 3 ประการไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitudes towards the 
behavior) บรรทดัฐานของบุคคลเก่ียวกบัพฤติกรรม (Subjective norm about the behavior) และการ
รับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ  (Perceived behavioral control 
of the behavior) โดยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมน้ียงัมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมดว้ย 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตามทฤษฎี Theory of Planned Behavior ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ แสดงใน
รูปของแบบจ าลองไดด้งัภาพท่ี 2.3 
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ภาพที่ 2.3 แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน The Theory of Planned Behavior 

แหล่งที่มา: สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ และคณะ, ม.ป.ป. 

 

 จากภาพท่ี 2.3 ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม คือ การประเมินของบุคคลท่ีมีต่อภาพรวมของ

พฤติกรรมใดๆ ซ่ึงเกิดจากความเช่ือเกี่ยวกับผลท่ีน่าจะตามมาจากพฤติกรรม (Behavioral beliefs) 

และการประเมินหรือตัดสินผลท่ีตามมานั้นไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือลบ ถ้าผลการประเมินของ

บุคคลต่อผลท่ีตามมาเป็นบวกบุคคลนั้นก็จะมีทัศนคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงข้ามถ้า 

ผลการประเมินเป็นลบ บุคคลนั้นก็จะมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมดังกล่าว 

 บรรทัดฐานของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม (Subjective norm) คือ การรับรู้ของบุคคล

เกี่ยวกับความคาดหวัง หรือความต้องการของสังคมท่ีมีต่อบุคคลนั้น ในการท่ีจะกระท าหรือไม่

กระท าพฤติกรรมใดๆ ซ่ึงเกิดจากความเช่ือของบุคคลต่อความต้องการของสังคม (Normative 

beliefs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิดกับบุคคลนั้น อาทิ คนในครอบครัว เป็นต้น ท่ีต้องการจะให้

บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง และการประเมินหรือตัดสินความเช่ือนั้นไม่ว่าจะเป็น

ทางบวกหรือลบ ปัจจัยสุดท้าย ได้แก่ การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดง

พฤติกรรมใดๆ (Perceived behavioral control) คือความรู้สึกยากหรือง่ายในการแสดงพฤติกรรม

Attitudes 

                 Subjective norm 

Perceived behavioral control 

Behavioral 

intention 

 

Behavior 

Behavioral 

beliefs 

Attitude 

toward 

the behavior 

Normative 

beliefs 

Subjective 

norm 

Control 

beliefs 

Perceived 

behavioral 

control 
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ใดๆ ซ่ึงเกิดจากความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อปัจจยัท่ีอาจส่งเสริมหรือขดัขวางการแสดงพฤติกรรมนั้น 
(Control beliefs) และการรับรู้ถึงก าลงัของปัจจยัดงักล่าวท่ีมีต่อความเช่ือมัน่ท่ีจะท าใหบุ้คคล 
สามารถแสดงพฤติกรรมไดห้รือไม่ 
 เน่ืองจากทศันคติและพฤติกรรมของมนุษยน์ั้น มีความไม่แน่นอนสูง ดว้ยเหตุน้ีการศึกษา
งานทางด้านเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ควรท าการศึกษาค้นควา้แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ เก่ียวกับ
พฤติกรรมให้ครอบคลุมประเด็นท่ีจะศึกษาอย่างกวา้งขวาง เพื่อให้สามารถน าไปอธิบายการเกิด
พฤติกรรมไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิน่ข้ึน 
 
 2.5.8  Norm-activation Theory 
 Schwartz (1977 อา้งถึงใน สุรเมศวร์ พิริยะวฒัน์ และคณะ, ม.ป.ป.) เสนอทฤษฎีท่ีไดรั้บ
ความนิยมในการน าไปประยกุตใ์ชส้ าหรับอธิบายการเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษย์ โดยมีสมมติฐาน
ว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเป็นไปเพื่อส่ิงท่ีดีข้ึน ในมุมมองของการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม (Pro-environment) ก็เช่นเดียวกนั มนุษยจ์ะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบทาง
ลบต่อส่ิงแวดลอ้มก็ต่อเม่ือรับรู้ถึงผลกระทบดงักล่าวท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืน (Non-human species) และ
ธรรมชาติ (Biosphere)  
 ตามหลกัการของ Norm activation theory กล่าววา่ มนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมหรือเปล่ียน
พฤติกรรมไปในแนวทางท่ีสนบัสนุนเป้าหมายท่ีตั้งไวข้องตนเอง ก็ต่อเม่ือบุคคลนั้นเกิดจิตส านึกใน
ใจถึงส่ิงท่ีถูกตอ้ง และเช่ือมโยงไปถึงความคาดหวงัถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมา ซ่ึงเป็นผลมาจากคุณ
ค่าท่ีมีอยู่ในส่ิงท่ีพิจารณา (Values) ความเช่ือหรือการรับรู้ในคุณค่าของส่ิงนั้นๆ (Beliefs) และ
บรรทดัฐานของบุคคล (Personal norm) ทั้งน้ีความส าเร็จในการเปล่ียนพฤติกรรม จะเป็นผลมาจาก
การปลุกเร้าบรรทดัฐานเชิงมโนธรรม (Moral norm) ใหเ้กิดข้ึนในบุคคล 
 การเปล่ียนพฤติกรรมจะเกิดข้ึนหรือไม่นั้น จะข้ึนอยู่กบัระดบัของการปลุกเร้าซ่ึงไดรั้บ
อิทธิพลจากปัจจยัส าคญั 3 ประการ ประการแรก ไดแ้ก่ การยอมรับในคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีบุคคลทัว่ไปในสังคมให้ความส าคญั (Personal values) ประการท่ีสอง ไดแ้ก่ การท่ีบุคคล
เช่ือวา่ส่ิงส าคญัท่ีก่อให้เกิดคุณค่าในส่ิงท่ีวา่นั้น อยูใ่นภาวะวิกฤติ หรือการตระหนกัถึงผลกระทบท่ี
ตามมาจากการกระท าต่อบุคคลอ่ืน (Awareness of consequence, AC) ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมุ่งเนน้ไปท่ี
ภาวะวกิฤติของส่ิงท่ีคนทัว่ไปในสังคมเห็นพอ้งกนัวา่มีความส าคญัและมีคุณค่า และประการสุดทา้ย 
ได้แก่ การตระหนกัถึงความรับผิดชอบในผลของการกระท าท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน (Ascription of 
responsibility, AR) นั่นคือ การเช่ือว่าผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ต่อบุคคลอ่ืนในสังคม และ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ หรือธรรมชาติ ซ่ึงเป็นผลจากการกระท าของตวัเรานั้นสามารถบรรเทาหรือแกไ้ขได้
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ดว้ยการเปล่ียนพฤติกรรมหรือกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง และเช่ือว่าการเปล่ียนพฤติกรรม หรือ
การกระท าดงักล่าว สามารถบรรเทาวิกฤติท่ีเกิดข้ึนและฟ้ืนฟูส่ิงท่ีมีคุณค่าส าหรับคนในสังคมท่ีถูก
ท าลายลงไปแลว้นั้นใหก้ลบัมามีสภาพท่ีดีเหมือนเดิมได ้
 จึงสามารถสรุปไดว้า่การเปล่ียนพฤติกรรมมนุษยน์ั้น อาศยัปัจจยัทางดา้นทศันคติ ความเช่ือ 
ความตระหนกั การเห็นคุณค่าต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน เช่น การรักษา/อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มให้อยูคู่่กบัสังคม 
การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ในการท่ีจะช่วยกันปกป้องรักษาทรัพยากรให้
ลูกหลานได้ใช้ในอนาคต ด้วยเหตุน้ีมนุษย์จึงต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากร อัน
ประกอบดว้ย การถนอมรักษา (Preservation) การฟ้ืนฟู (Restoration or Renewal) การน าส่ิงอ่ืนมา
ใช้ทดแทน (Substitution)  ฯลฯ  มาตรการดังก ล่ าว เ ป็น ส่ิ ง ท่ีม นุษย์ เ ป็นผู ้ตั้ ง ข้ึน เพื่ อ ให้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีการใชอ้ยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุดและเกิดประโยชน์สูงสุด ดงันั้นจะ
เห็นไดว้่ามาตรการต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อสร้างความ
ตระหนกัและสร้างจิตส านึกในการใชท้รัพยากร 

 
2.6  ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
 
  2.6.1  ประวตัิของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

 ประวติัโดยยอ่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ สังกดักอง
การมธัยมศึกษา กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งแรกของอ าเภอ
จอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ตั้งอยู่บริเวณโคกฟ้าผา่ หมู่ท่ี 6 ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ จงัหวดั
สุรินทร์ มีพื้นท่ี 46 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวาพื้นท่ีตั้งมีลกัษณะเป็นท่ีราบสูงมีอาณาเขตติดต่อกบั
สถานท่ีต่าง ๆ ดงัน้ี คือทิศเหนือ ติดกบัหว้ยสาธารณะ ทิศตะวนัออกติดกบัโรงเรียนบา้นกระทุ่ม ทิศ
ใตติ้ดกบัส านกังานท่ีดินอ าเภอจอมพระและทิศตะวนัตกติดกบัทุ่งนาเอกชน โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรคต์ั้งอยูห่่างจากจงัหวดัสุรินทร์ประมาณ 27 กิโลเมตร และอยูห่่างจากชุมชนตลาดของ
อ าเภอจอมพระเป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตรโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ไดรั้บการ
ประกาศจดัตั้งเป็นโรงเรียน 

 ในปี พ.ศ. 2503 เปิดท าการสอนคร้ังแรกในปีการศึกษา 2504 โดยใชห้ลกัสูตรมธัยมศึกษา
ตอนตน้ พุทธศกัราช 2503 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา มี นายสนิท จินดากุล เป็นอาจารยใ์หญ่คน
แรก  
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 ในปีการศึกษา 2524 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้หลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ และสนองนโยบายกรมสามัญศึกษา

โดยตลอด โดยเฉพาะในเร่ืองโอกาสทางการศึกษา กล่าวคือโรงเรียนได้เปิดโรงเรียนสาขาโรงเรียน

จอมพระประชาสรรค์ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นโรงเรียนแล้ว 5 แห่งคือ

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา (โรงเรียนมัธยมประจ าต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ) โรงเรียนบุแกรง

วิทยาคม (โรงเรียนมัธยมประจ าต าบลบุแกรง อ าเภอจอมพระ) โรงเรียนหนองสนิทวิทยา (โรงเรียน

มัธยมประจ าต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ) โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม (โรงเรียนมัธยมประจ าต าบล

ตั้งใจ อ าเภอเมือง)โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ (โรงเรียนมัธยมประจ าต าบลบึง กิ่งอ าเภอเขวาสินริ

นทร์) 

 ปัจจุบันในปี 2554 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มี นายสุพัฒน์ โพธิสาร ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียน เปิดท าการสอนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

2.6.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 

จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน เป็นคนดี มีปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีอาจารย์

เช่ียวชาญ ประสานชุมชน   มีมาตรฐานสากล  ปี 2554 

 

2.6.3 พันธกิจ (Mission) 

2.6.3.1 จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาให้ผู้เรียนมี

ความรู้มีคุณธรรมค้นพบความถนัด ความสามารถของตนเองและมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

2.6.3.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ 

มีความรู้และทักษะในการวิจัยในชั้นเรียน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

2.6.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มีการรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาแก่สาธารณชนภายนอก 

2.6.3.4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนและส่ือ

อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อันน าไปสู่การเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 
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2.6.3.5 ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ท่ีเข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการ

มีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร ประชาสังคม ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วม

พัฒนา 

 

2.6.4 เป้าประสงค์ (Goals) 

 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ อาจารย์และ

บุคลากรได้รับการพัฒนา ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยวงจรคุณภาพ ทุก

องค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

2.6.5 นโยบายโรงเรียน (Policy)  

2.6.5.1 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูง และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอีก

ทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

2.6.5.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ 

มีทักษะทางวิจัยในชั้นเรียน การวัดผลประเมินผล การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

2.6.5.3 พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 

2.6.5.4 พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ

ให้มีคุณภาพส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเน้นความสามารถในด้านกีฬา เพ่ือ

เตรียมการแข่งขันในระดับจังหวัด ศิลปะดนตรีท่ีเป็นเอกลักษณ์เป็นของโรงเรียนอย่างน้อยด้านละ 1 

รายการ 

 

2.7  เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

  การศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ก็ดี องค์ประกอบ หรือ

แม้กระทั่งการศึกษาถึงสภาพปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นอาจเรียกได้ว่า

เป็นวัฐจักรของโลกท่ีเราอาศัยอยู่ โดยเฉพาะปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าปัญหา

ขยะ เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ระบบนิเวศน์เกิดความไม่สมดุลตามวัฐจักรท่ีควรจะเป็น โดย

แนวทางการแก้ปัญหานั้น มนุษย์ได้พยายามก้าวข้ามสิ่งท่ีเป็นอุปสรรคและ/หรือสิ่งท่ีขัดขวางความ
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เจริญนั้นได้อย่างไร จึงเป็นค าถามท่ีมนุษยใ์นนามของนกัวิชาการออกมาบอกว่าเราควรท่ีจะตอ้ง
ศึกษาวจิยัถึงสาเหตุ และแนวทางการแกไ้ขออกมาเป็นรูปธรรมโดยใชช่ื้อวา่ “งานวจิยั”  
  โดยในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมทางด้านการจดัการขยะและ/หรือท่ีมีช่ือเรียกท่ี
คลา้ยคลึงกนัก็มีอยูใ่นหลากหลายประด็นท่ีผูว้จิยัไดห้ยบิยกมาเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 
  การศึกษาท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะคือ การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยใ์นดา้นท่ีเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึน ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นส่ิงท่ีสามารถ
ตอบโจทยข์องปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงในท่ีน้ีอาจไม่ไดมี้เพียงแต่ปัจจยัในด้านดงักล่าว
ขา้งตน้เท่านั้น แต่ยงัมีปัจจยัท่ีผูว้จิยัและ/หรือนกัวชิาการหลาย ๆ ท่านก็มิอาจควบคุมได ้ซ่ึงพิจารณา
จาก งานวจิยัหลาย ๆ งานวจิยัเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนไปตามยคุสมยั เพื่อท่ีจะสามารถตอบโจทย์
ของสังคมในช่วงเวลานั้นได ้และสามารถแกปั้ญหาใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ซ่ึงงานวิจยัในลกัษณะ
น้ีมีทั้งท่ีมีคุณภาพและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลย แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาทางดา้นการ
จดัการขยะนั้น ก็เป็นประเด็นท่ีมีนกัวจิยัหลากหลายสาขาใหค้วามสนใจ และในงานศึกษาเหล่าน้ีก็มี
ตวัแปรหลาย ๆ ตวัท่ีอยูใ่นการศึกษาน้ี ตวัอยา่งเช่น   
  การศึกษาพฤติกรรมการคดัแยกขยะของพนกังานโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สุขาภิบาล  3 
(มยุรี คงแถลง, 2551: 72-78) ความตระหนักเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสะอาดของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร (สมเพียร ตั้งบริบูรณ์
รัตน์, 2546: 69) แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (ธนัวา กาญ
จนพนัธ์ุ, 2551: 84-87) พฤติกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใน
จงัหวดัฉะเฉิงเทรา (เสาวนิตย ์มงคลสกุณี, 2545: 47) การมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาศูนยว์สัดุ
รีไซเคิลชุมชน และธนาคารขยะเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (บณัฑิต เอ้ือวฒันานุกูล และไพฤทธ์ิ 
สุขเกิด, 2544: 5-6) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา (ฐิติกุล บวัภา, 2550: 75-80) ความรู้และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนหวัรถจกัรตึกแดง เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร (ชนิสรา อิสสริยะกุล, 2544: 81-82) การจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนเมืองบวัอยา่ง
มีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลเมืองบวั อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด (ไพจิตร วสันตเสนานนท ์
และคณะ, 2548: 116-118) การจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมในจงัหวดักระบ่ี (วนัวิสา วลัยด์าว, 
2553: 118-126) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการจดัการมูล
ฝอยชุมชน:กรณีศึกษา เทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา (ปานกมล พิสิฐอรรถกุล, 
2546: 146-166) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่สาย (พฤกษพงศ ์วิสุทธ์ิ
ดวงดุษดี, 2550: 207-216) ปัจจยัทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของ
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นกัเรียนในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการรุ่งอรุณ (ลินดา สุวรรณดี, 2543: 170-179) และพฤติกรรม 
การมีส่วนร่วม การรับรู้ปัญหา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ 
ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมดแสดงความส าคญัของตวัแปรตามเหล่าน้ี จึงควรท่ีจะรวมตวัแปร
เหล่าน้ีเขา้ไปกบัการวคิราะห์พฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย ์
 อยา่งไรก็ดี ยงัมีตวัแปรกลุ่มหน่ึงท่ีไดร้วมอยูใ่นการวเิคราะห์ ตวัอยา่งเช่น การจดัการขยะตน้
ทาง การจดัการขยะกลางทาง การจัดการขยะปลายทาง โดยผูว้ิจยัเนน้ตวัแปรการจดัการขยะตน้ทาง
เน่ืองจากเป็นกระบวนการหน่ึงในการศึกษาวจิยัเชิงปฏิบติัการจึงเลือกท่ีจะน ามาศึกษาในคร้ังน้ีดว้ย 
 จากค าจ ากดัความกวา้ง ๆ ของ การจดัการขยะ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ การศึกษาเก่ียวกบั
การจดัการขยะ เช่น การศึกษาพฤติกรรมการคดัแยกขยะของพนักงานโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
สุขาภิบาล 3 (มยุรี คงแถลง, 2551: 72-78) ซ่ึงพบวา่การรับรู้ข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
คดัแยกขยะ ทศันคติเก่ียวกบัการคดัแยกขยะ อยูใ่นระดบัสูง และมีพฤติกรรมในการคดัแยกขยะอยู่
ในระดบัปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะ 
ไดแ้ก่ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการคดัแยกขยะ และทศันคติเก่ียวกบัการ
คดัแยกขยะ ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อายุงาน
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ แต่การศึกษาความตระหนกัเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยีสะอาดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ จากการเปรียบเทียบความตระหนกัเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสะอาดของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั
ดา้นประเภทของโรงเรียน และระดบัชั้นการเรียน มีความตระหนกัเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสะอาด
ระดบัสูง อย่างไรก็ดี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะ พบว่า เพศ 
ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเร่ืองการจดัการขยะ การถือครองท่ีอยู่อาศยั ความคิดเห็นต่อปัญหา
และผลกระทบของขยะ ความศรัทธาต่อผูน้ าชุมชน การเห็นประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม (ฐิติกุล บวัภา, 2550: 75-80) และในงานศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ
อนุรักษ์น ้ า และดา้นการอนุรักษส์ัตวป่์า แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (เสาวนิตย ์มงคลสกุณี, 
2545: 47) และในท านองเดียวกนักบัการศึกษาในช่ืองานวิจยัท่ีวา่ ความรู้และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนหวัรถจกัรตึกแดง เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิติกุล บวัภาในดา้นของการรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกบัขยะมูลฝอย จากสมมติฐานท่ีวา่ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนหวัรถจกัรแดงแตกต่างกนั ท่ี
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ระดบันยัส าคญั 0.05 และ พบวา่ ความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอยดา้นต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
จดัการขยะมูลฝอยโดยรวม รวมถึงพฤติกรรมดา้นการคดัแยกขยะและการใชป้ระโยชน์จากขยะมูล
ฝอย ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (ชนิสรา อิสสริยะกุล, 2544: 81-82) นอกจากน้ีก็มีการศึกษาแนวทางการ
จดัการขยะมูลฝอยของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  จากผลการศึกษาควรมีแนวทางการ
จดัการอย่างเป็นรูปธรรม ควรสนบัสนุนให้มีการปลูกฝังทศันคติรวมถึงการประชาสัมพนัธ์ และ
รณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง จดัท าแผนการจดัการขยะมูลฝอย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่การเก็บ
รวบรวม การขนส่ง การบ าบดั และการก าจดัขั้นสุดทา้ย ตลอดจนการจดัหาพื้นท่ีส าหรับใชก้ าจดั
ขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งเพียงพอในระยะยาว และด าเนินการให้มีการก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ โดยการ
เพิ่มปริมาณถงัขยะ และแยกประเภทของถงัขยะ ให้มีการคดัแยกขยะก่อนทิ้งรวมถึงลดการบริโภค
วสัดุท่ีก าจัดยากเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและสนับสนุนให้มีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ (ธันวา กาญจนพนัธ์ุ, 2551: 84-87) ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลแม่สาย พบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่สาย
ประกอบดว้ยสมรรถนะองคก์ารดา้นการจดัการขยะมูลฝอย สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม 
การมีส่วนร่วมของธุรกิจซ้ือขายของเก่าในทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชน การมีส่วนร่วม
ขององค์กรเอกชน การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน นโยบายการจดัการขยะมูล
ฝอยชุมชนของประเทศไทยและของเทศบาลต าบลแม่สาย กฎหมายและสภาพบงัคบัทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่สาย (พฤกษพงศ์ วิสุทธ์ิดวงดุษดี, 2550: 
207-216) ในงานศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของ
นกัเรียนในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการรุ่งอรุณโดยมุ่งศึกษาปัจจยัเชิงเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
การลดปริมาณขยะของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการรุ่งอรุณ ซ่ึง
ผลการวิจยั พบวา่ 1) นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการรุ่งอรุณ มีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะทั้งในดา้น
พฤติกรรมการใช้ส่ิงของอย่างคุม้ค่าและพฤติกรรมหลีกเล่ียงการสร้างขยะ สูงกว่านกัเรียนท่ีไม่ได้
เขา้ร่วมโครงการรุ่งอรุณอยา่งเด่นชดั จึงส่งผลให้นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณ
ขยะมาก มีความพร้อมท่ีจะกระท าการลดปริมาณขยะมาก มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง รับรู้
ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มมาก และรับรู้ปทสัถานทางสังคมสูง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นปัจจยัเหตุท่ีส าคญั
ของพฤติกรรมการลดปริมาณขยะทั้งสองดา้น 2) ปัจจยัทางจิตลกัษณะ สามารถท านายพฤติกรรม
หลีกเล่ียงการสร้างขยะ และพฤติกรรมการใชส่ิ้งของอยา่งคุม้ค่า ในนกัเรียนกลุ่มรวมได ้45 % และ
ท านายพฤติกรรมหลีกเล่ียงการสร้างขยะได้สูงสุด 51% ในกลุ่มผูท่ี้มีผลการเรียนสูง ท านาย
พฤติกรรมการใชส่ิ้งของอยา่งคุม้ค่าไดสู้งสุด 41% ในกลุ่มนกัเรียนเพศหญิง โดยมีตวัท านายท่ีส าคญั
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คือ ความพร้อมท่ีจะกระท าการลดปริมาณขยะ ทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ ลกัษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน และสุขภาพจิตดี ตามล าดบั 3) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีส าคญั  
คือ การรับรู้ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเม่ือรวมกบัปัจจยัทางจิตลกัษณะสามารถท านายพฤติกรรม
หลีกเล่ียงการสร้างขยะ และพฤติกรรมการใชส่ิ้งของอยา่งคุม้ค่าในนกัเรียนกลุ่มรวมได ้47 % และ
ท านายพฤติกรรมหลีกเล่ียงการสร้างขยะได้สูงสุด 52% ในกลุ่มผูท่ี้มีผลการเรียนสูง และกลุ่ม
นกัเรียนท่ีครอบครัวมีฐานะสูง ส่วนพฤติกรรมการใช้ส่ิงของอยา่งคุม้ค่าท านายไดสู้งสุด 42% ใน
กลุ่มนกัเรียนเพศหญิง และกลุ่มท่ีมีผลการเรียนสูง และ 4) พบวา่นกัเรียนท่ีแตกต่างกนัทางชีวสังคม
และภูมิหลงั ได้รับผลดีจากโครงการรุ่งอรุณแตกต่างกันอย่างเด่นชัด โดยผูท่ี้ได้รับผลดีมกัเป็น
นกัเรียนเพศหญิง นักเรียนท่ีมีผลการเรียนสูง และนกัเรียนท่ีมีฐานะของครอบครัวต ่า นอกจากน้ี
นกัเรียนท่ีมีจิตลกัษณะเดิมแตกต่างกนั ยงัไดรั้บผลดีจากโครงการฯ แตกต่างกนัโดยผูท่ี้ไดรั้บผลดี
มกัพบในนักเรียนท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และนักเรียนท่ีมีสุขภาพจิตดีน้อย ส่วน
นกัเรียนท่ีแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มทางสังคม พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บผลดีต่อพฤติกรรมการลด
ปริมาณขยะทั้งสองดา้น มกัเป็นนกัเรียนท่ีมีลกัษณะ 3 ประการพร้อมกนั คือ มีสุขภาพจิตดีนอ้ย รับรู้
ข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อม แต่ได้รับการเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใช้เหตุผลมาก (ลินดา สุวรรณดี, 
2543: 170-179) และในส่วนทา้ยของการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจยัได้น าเสนอผลของ
งานศึกษา การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 8 ตวัอย่าง ซ่ึงในงานศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน: 
กรณีศึกษาศูนยว์สัดุรีไซเคิลชุมชน และธนาคารขยะเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครเป็นโครงการ
จดัการขยะมูลฝอยโดยชุมชน โดยเนน้ท่ีการมีส่วนร่วมของชุมชน และนบัเป็นโครงการท่ีประสบ
ความส าเร็จในหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งชุมชน ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ  รวมทั้งมีส่วนช่วยในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ใน
การด าเนินโครงการ ความส าเร็จท่ีเห็นไดช้ดัเจนอีกประการหน่ึงคือ ความสะอาดท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

ปริมาณขยะท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผลส าเร็จอีกด้านท่ีนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คือเกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน ในการเรียนรู้ปัญหา หาสาเหตุของปัญหา และร่วมกนั
หาแนวทางแกไ้ข ซ่ึงกระบวนนการเรียนรู้ร่วมกนัน้ีเองจะส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมดา้นอ่ืน ๆ 
ของชุมชนมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จไดม้ากยิ่งข้ึน (บณัฑิต เอ้ือวฒันานุกูล และไพฤทธ์ิ สุข
เกิด, 2544: 5-6) ส่วนงานศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนเมืองบวัอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
ต าบลเมืองบวั อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยใชแ้นวทางการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งมีส่วน
ร่วม ประกอบดว้ยการประชาสัมพนัธ์ ธนาคารขยะรีไซเคิล จากกระบวนการวิจยั พบวา่ ประชาชน
เห็นความส าคญัในการจดัการขยะทั้งระดบัครัวเรือน ชุมชน จะเห็นได้จากการท่ีชุมชนให้ความ
ร่วมมือจดัการขยะในครัวเรือนของตนเอง ประกอบกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมและชุมชนไดเ้รียนรู้การ
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น าเศษอาหาร เศษผกัผลไมไ้ปท าน ้ าหมกัชีวภาพ และปุ๋ยหมกั การน าวสัดุเหลือใชก้ลบัมาแปรรูป
เป็นของใช้ เพิ่มมูลค่าให้กบัช้ินงานเป็นการสร้างรายไดใ้นครัวเรือนของตนเอง มีความรู้ในการ
จัดการขยะและคัดแยกขยะได้ ปัญหาของขยะมูลฝอยไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ มีภูมิทัศน์
สุนทรียภาพ โรคติดต่ออนัเน่ืองมาจากขยะลดลง (ไพจิตร วสันตเสนานนท ์และคณะ, 2548: 116-
118) ในงานศึกษาดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมในจงัหวดักระบ่ี โดยพบวา่ปัจจยัภายในท่ี
มีผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ ความใส่ใจในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมจากเจา้ของโรงแรม ความร่วมมือของพนกังานในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ของโรงแรม และผลประโยชน์ท่ีโรงแรมจะไดรั้บจากการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ส่วนปัจจยัภายนอก
ของโรงแรมท่ีมีผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ ผลกระทบ
จากการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงแรมต่อชุมชน การเรียกร้องของชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
จัดการส่ิงแวดล้อมของโรงแรม การบังคับใช้กฎหมาย/ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ การ
สนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ กระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (วนัวิสา วลัยด์าว, 2553: 119-124)
และในส่วนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการจดัการมูล
ฝอยชุมชน: กรณีศึกษา เทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงจากกระบวนการศึกษาวิจยั พบว่า การใช้รูปแบบการวิจยัดังกล่าวสามารถ
พฒันาการมีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการมูลฝอยชุมชน ปรากฎ
วา่ ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการศึกษา มีการด าเนินโครงการในการจดัการ
มูลฝอยโดยมีภาครัฐเขา้มาสนบัสนุน หลงัจากท่ีมีการเขา้มาท าโครงการท าให้ชุมชนมีความสะอาด
และเป็นระเบียบมากข้ึน ประชาชนบางส่วนเร่ิมมีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อจ าหน่าย มีการ
ปรับเปล่ียนทศันคติ และพฤติกรรมดา้นการจดัการมูลฝอยอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจากผลการวิจยั พบวา่ 
ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการจดัการ
มูลฝอยชุมชน ไดแ้ก่ การขาดผูน้ าชุมชนท่ีเขม้แข็ง สถานการณ์ความขดัแยง้ดา้นการเมืองในชุมชน 
สภาพสังคมของชุมชน และขอ้จ ากดัของเทศบาลดา้นบุคลากร งบประมาณและเวลา และในส่วน
ของปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ในการจดัการมูลฝอย ไดแ้ก่ 
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การด าเนินการเชิงรุกโดยใชรู้ปแบบวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากปัจจยัภายนอก และการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง (ปาน
กมล พิสิฐอรรถกุล, 2546: 146-166) สอดคลอ้งกบังานงานวิจยัของ อารีย ์ลดัดาชยาพร (2541: 120-
124) เร่ืองการรณรงค์คดัแยกขยะในชุมชนและส านักงานเขต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
วธีิการฝึกอบรมและประชาสัมพนัธ์โดยผา่นส่ือต่าง ๆ พบวา่ ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการ
คัดแยกมูลฝอยเพิ่มข้ึน แต่ยงัไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าท่ีควร เน่ืองจากการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนไม่ครบกระบวนการ คือ ไม่ไดร่้วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผดิชอบ และร่วมประเมินผลในการ
รณรงคด์งักล่าว 

และงานวิจยัต่างประเทศ Burchett (1972: 4439A.) ได้ศึกษาเจตคติเก่ียวกับปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4,5,6 ผลการศึกษา พบวา่ นกัเรียนมีเจตคติต่อปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในทิศทางบวก ปัญหาส่ิงแวดล้อมในอนาคตจะรุนแรงมากกว่าในปัจจุบนั ส่ิงท่ีมี
อิทธิพลต่อเจตคติต่อนักเรียน คือ การสอนของอาจารย ์และส่ิงเร้าภายนอก เช่นส่ือภาพยนต์ ซ่ึง
ปัจจุบนัมีความส าคญัท่ีจะส่งผลถึงเจตคติของนักเรียน และองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะเป็นตวั
เปล่ียนแปลงเจตคติของนกัเรียน คือ การไดมี้ส่วนร่วมในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม และงานวิจยัของ 
Winston (1974 อา้งถึงใน สมศกัด์ิ น้อยวิเศษ, 2545: 35) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ความ
ตระหนักในปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมกบัความเป็นห่วงกงัวลต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยเลือก
โรงเรียนในชิคาโก เพื่อจะน าขอ้มูลท่ีได้มาเป็นพื้นฐานในการจดัหลกัสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า ความตระหนักในปัญหา กบัความห่วงกงัวลของนักเรียนไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อย่างมีนยัส าคญั สรุปไดว้่า นักเรียนท่ีแสดงตนว่ามีความเป็นห่วงกงัวลต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมไม่
จ  าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจความตระหนักในปัญหาส่ิงแวดล้อม การมุ่งสอนให้เกิดความรู้มิใช่ทาง
น าไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาไดเ้สมอไป Zacher (1975: 4883A.) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้นปีท่ี 11 ในรัฐมอนตานา ผลการวิจยั พบว่า เพศ ขนาด
ครอบครัว การอ่านหนงัสือพิมพ ์การไดศึ้กษาความรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน และภูมิล าเนา
ของนกัเรียนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และจากการเปรียบเทียบปัจจยัต่าง ๆ 
ปรากฎผลว่า เด็กชายมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่เด็กหญิง เด็กจากครอบครัวเล็กมีคะแนนสูงกวา่เด็กจาก
ในครอบครัวใหญ่ เด็กท่ีอ่านหนงัสือพิมพต์ั้งแต่ 3 ฉบบัข้ึนไปไดค้ะแนนสูงกวา่เด็กท่ีอ่านนอ้ยกวา่
นั้น และ Johnston (1974: 4911-4912A.) ไดศึ้กษาความคิดเห็น และเจตคติของอาจารยใ์นโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีสอนวทิยาศาสตร์ และอาจารยท่ี์สอนวชิาอ่ืนในรัฐมิสซิสชิปป้ีผลปรากฎวา่ อาจารยท่ี์
สอนวิทยาศาสตร์และอาจารยท่ี์สอนวิชาอ่ืนมีความเห็นเหมือนกนัว่า อาจารยค์วรมีบทบาทในการ
ควบคุมมลพิษ (Pollution Control) เพราะอาจารยเ์ป็นผูใ้หค้วามรู้แก่นกัเรียนในโรงเรียนจึงควรสอน
เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม วิธีสอนท่ีเหมาะสมในการสอนส่ิงแวดล้อม คือ วิธีสอนแบบอภิปรายเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีควรสอน คือ มลพิษของน ้า มลพิษของอากาศและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสังเคราะห์ตวัแปรต่าง ๆ เพื่อน ามา
เป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยข์องนักเรียนโรงเรียนจอม
พระประชาสรรค์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษา จะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วน
ปัจจยัท่ีผูศึ้กษาเห็นว่ามีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย์ของนักเรียนนั้น ควรมีปัจจยัท่ี
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สนับสนุนความเป็นไปได้ และ/หรือโอกาสท่ีจะบรรลุผลส า เร็จได้ไม่มากก็น้อย ได้แก่ ความรู้
เก่ียวกบัการจดัการขยะ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ ความร่วมมือของนกัเรียน ความใส่
ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพของผู ้อ  านวยการและอาจารย์ประจ าชั้ น 
ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะไดรั้บจากการจดัการขยะฐานศูนย ์การบงัคบัใชก้ฎระเบียบ/มาตรการ
ในดา้นการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน เห็นไดว้า่ตวัแปรดงักล่าวไดม้าจากการศึกษางานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยผูศึ้กษาน ามาประยกุตใ์ชใ้นบริบทท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละตวัแปรท่ีน ามาศึกษา
คร้ังน้ี ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ งานวิจยัท่ีด าเนินการศึกษาท่ีใช้ตวัแปรเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัใน
ลักษณะของประโยค และ/หรือ วลีท่ีใช้ กลับพบว่า การนิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการ มีผลต่อการ
ก าหนดนิยามศพัทข์อง ตวัแปรนั้น ๆ อยา่งไรก็ตามการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ผูศึ้กษา
ทราบถึงองคป์ระกอบของกระบวนการไดม้าซ่ึงวธีิการศึกษาก็ดี ขั้นตอนของการสร้างกรอบแนวคิด
ก็ดี ลว้นแลว้แต่มีความส าคญัในทุก ๆ ขั้นตอน  



 

 

บทท่ี 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาการ

ประยุกต์ใช้การจัดการขยะฐานศูนย์ กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ต าบลจอมพระ 

อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ เอกสาร

การวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการตอบ

แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีรายละเอียดของวิธีการศึกษา ดังนี้ 

  

3.1  ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

3.2  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

3.3  สมมติฐานในการศึกษา 

3.4  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

3.5  เคร่ืองมือและวิธีการท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.6  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.7  วิธีประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 

 3.1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดตัวแปรอิสระ 

ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ 

3.1.1.1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 

1) อายุ 

2) เพศ 

3) ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา 
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3.1.1.2  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ  

3.1.1.3  การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

3.1.1.4 ปัจจัยสนับสนุน 

1) ความร่วมมือของนักเรียนในการจัดการขยะฐานศูนย์ 

2) ความใส่ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์ของผู้อ านวยการและอาจารย์

ประจ าชั้น 

3) ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะได้รับจากการจัดการขยะฐานศูนย์ 

4) การบังคับใช้กฎระเบียบ/มาตรการในด้านการรักษาความสะอาด

ภายในโรงเรียน 

 

 3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ในการศึกษาเร่ืองนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ตัวแปร

ตามคือ พฤติกรรมการจัดการขยะ 3 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) 

2) ด้านการน ากลับมาใช้ซ ้า (Reuse) 

3) ด้านการคัดแยกมูลฝอย (Solid Waste Separation) 

ซ่ึงหมายถึง พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ในภาพรวม 
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3.1.3   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ปัจจัยด้านการรับข้อมูลข่าวสาร 

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับขยะ และการจัดการ 

ปัจจัยสนับสนุน 

1. ความร่วมมือของนักเรียนในการจัดการ

ขยะฐานศูนย์ 

2. ความใส่ใจในการจัดการขยะของ

ผู้อ านวยการและอาจารย์ประจ าช้ัน 

3. ผลประโยชน์ของโรงเรียนที่จะได้รับจาก

การจัดการขยะฐานศูนย์ 

4. กฎระเบียบ/มาตรการในด้านการรักษา

ความสะอาดภายในโรงเรียน 

5. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครั 

ลักษณะส่วนบุคคล 

1. อายุ  

2. เพศ 

3. ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา  

 
 พฤติกรรมการจัดการขยะ 

1. ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) 

2.     ด้านการน ากลับมาใช้ซ ้า (Reuse)  

3.     ด้านการคัดแยกมูลฝอย (Solid Waste 

      Separation)  

 

 

โครงการจัดการขยะฐานศูนย์ 

 

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

 

 

 

 

 

 

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

ปัจจัยสนับสนุน 

1. ความร่วมมือของนักเรียนในการจัดการ

ขยะฐานศูนย์ 

2. ความใส่ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์

ของผู้อ านวยการและอาจารย์ประจ าช้ัน 

3. ผลประโยชน์ของโรงเรียนที่จะได้รับจาก

การจัดการขยะฐานศูนย์ 

4. การบังคับใช้กฎระเบียบ/มาตรการในด้าน

การรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน 
 

 

- ปริมาณขยะภายในโรงเรียนลดลง 

- ความพึงพอใจของนักเรียนและอาจารย์ต่อ

โครงการธนาคารขยะยิ้ม 
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3.2 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

 

  เพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกัน จึงก าหนดความหมายของค าต่าง ๆ ท่ี

ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

การจัดการขยะฐานศูนย์ หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้มีปริมาณขยะหรือเศษวัสดุท่ีจะต้อง

ส่งก าจัดให้เหลือน้อยท่ีสุด ซ่ึงประกอบด้วยการจัดการขยะ ดังนี้ 

1) การจัดการขยะต้นทาง หมายถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนใน

การคัดแยกขยะและชี้ให้เห็นว่าขยะประเภทใดบ้างท่ีสามารถน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้ และสร้าง

มูลค่าเป็นตัวเงินได้ 

2) การจัดการขยะกลางทาง หมายถึง ขั้นตอนของการน าเศษวัสดุท่ีไม่สามารถใช้

ประโยชน์ได้น ามาเข้าสู่ระบบธนาคารขยะ เป็นการดักขยะไว้อีกชั้นหน่ึงเพื่อไม่ให้ขยะออกสู่

สาธารณะ เป็นต้น 

3) การจัดการขยะปลายทาง หมายถึง เป็นการน าขยะท่ีย่อยสลายไปใช้ประโยชน์ 

เช่น ท าก๊าซชีวภาพ เป็นต้น 

พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ หมายถึง พฤติกรรมการจัดการขยะ 3 ด้าน ได้แก่  

1) พฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) หมายถึง การปฏิบัติหรือการ

กระท าของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ในการลดการทิ้งขยะและ/หรือบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

ให้น้อยลง เช่น ใช้ปิ่นโต จานและกล่องใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก/โฟม  

2) พฤติกรรมการน ากลับมาใช้ซ ้า (Reuse) หมายถึง การปฏิบัติหรือการกระท าของ

นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยการใช้วัสดุสิ่งของต่างๆให้คุ้มค่าท่ีสุดไม่ว่าจะเป็นการ

ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า การน าบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ ้า เช่น การน ากล่อง ถุงมาใช้ประโยชน์ซ ้าหลายครั้ง

และการน าขวดน ้าด่ืมท่ีหมดแล้วน ามาใช้ใส่น ้าด่ืม  

3) พฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอย (Solid Waste Separation) หมายถึง การปฏิบัติ

หรือการกระท าของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยการคัดแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ 

เช่น กระดาษ พลาสติก เพื่อทิ้งลงถังรองรับขยะท่ีถูกต้อง  

 เพศ หมายถึง เพศหญิง และเพศชายของนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค์ 

 ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

โดยแบ่งเป็นระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
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การมีส่วนร่วม หมายถึง นักเรียน และอาจารย์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์เข้ามามี
บทบาทเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะฐานศูนยข์องโรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์  

การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั หมายถึง นกัเรียน และอาจารยโ์รงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ร่วมกนัก าจดัขยะในกิจกรรมตามโครงการ “การจดัการขยะฐานศูนย”์  

ธนาคารขยะ หมายถึง รูปแบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมการคดัแยกขยะ การลดปริมาณ
ขยะ และการใช้ซ ้ า ซ่ึงประกอบดว้ย ผูจ้ดัการธนาคารขยะ เจา้หน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เจา้หน้าท่ี
ฝ่ายบญัชีและการเงิน และเจา้หนา้ท่ีคดัแยกขยะ สามารถแบ่งแยกหนา้ท่ีได ้ดงัน้ี 

1)  ผูจ้ดัการธนาคารขยะจะมีหนา้ท่ี ก ากบัดูแลเก่ียวกบัการซ้ือขาย การคดัแยกขยะ 
การติดต่อกบัร้านรับซ้ือขยะ การก าหนดราคาขายรายเดือน การรายงานยอดซ้ือเป็นรายวนั และ
รายงานยอดขายเป็นรายสัปดาห์/รายเดือนแลว้แต่ความเหมาะสม และการด าเนินงานภายในธนาคาร
ขยะยิม้ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

2)  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ มีหน้าท่ีเก็บรวบรวมบญัชีของสมาชิก และการ
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

3)  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน มีหนา้ท่ีบริการแก่สมาชิกในโครงการธนาคาร
ขยะ/เบิกจ่ายยอดเงินในแต่ละวนั ตรวจสอบขยะ ชัง่น ้าหนกัท่ีตวัแทนนกัเรียนน ามาจ าหน่าย สรุปผล
ยอดขายทุกวนัใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมการด าเนินโครงการ 

4)  เจา้หน้าท่ีคดัแยกขยะ จะเป็นก าลงัส าคญัในการคดัแยกขยะรีไซเคิล ซ่ึงการ
ด าเนินงานเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายจะอยูภ่ายใตค้วามดูแลของคณาจารยห์มวดสังคมศึกษา 

ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ หมายถึง ความรู้ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการเก่ียวกบัประเภท
และ/หรือชนิดของขยะ ผลกระทบจากขยะมูลฝอยและการจดัการ 

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ หมายถึง การติดตามข่าวสารเก่ียวกบัขยะมูลฝอย
ด้านการคดัแยก การน ากลบัมาใช้ซ ้ า การน ากลบัมาใช้ใหม่ การลดปริมาณขยะ โดยได้รับรู้จาก
เอกสารท่ีอาจารย์สอนในห้องเรียน หรือการได้รับข่าวสารจากส่ือมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพ ์วารสาร 

สภาพการณ์ในการบริหาร หมายถึง สาเหตุภายนอกซ่ึงเป็นสภาวะแวดล้อมท่ีสนับสนุน
หรือส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย ์ไดแ้ก่ นโยบายของโรงเรียนในดา้น
การส่งเสริมการจัดการขยะ งบประมาณของโรงเรียนด้านการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
กฎระเบียบ/มาตรการในดา้นการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน และการแบ่งประเภทของถงั
รองรับขยะท่ีชดัเจน 
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3.3 สมมติฐานในการศึกษา 
 
           สมมติฐานที่  1  นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั 
           สมมติฐานที่  2  นกัเรียนท่ีมีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั 
           สมมติฐานที ่ 3  นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาระดบัชั้นต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยท่ี์
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที ่ 4  นกัเรียนท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการ
ขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่  5  นกัเรียนท่ีมีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการ
จดัการขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่ 6  นกัเรียนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความร่วมมือในการจดัการขยะฐานศูนย์
ต่างกนัจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่ 7  นกัเรียนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความใส่ใจในการจดัการขยะฐานศูนยข์อง
ผูอ้  านวยการและอาจารยป์ระจ าชั้นต่างกนัจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่ 8 นกัเรียนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบั ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะไดรั้บจาก
การจดัการขยะฐานศูนยต่์างกนัจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่ 9  นกัเรียนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎระเบียบ/มาตรการในดา้น
การรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนต่างกนัจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั 

 
3.4  ประชากร และผู้ให้ข้อมูลส าคญัทีใ่ช้ในการศึกษา 

 
 3.4.1  หน่วยทีใ่ช้ในการศึกษา (Unit of Analysis)  
 หน่วยท่ีใช้ในการศึกษา คือ นกัเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จ  านวน 2,517 คน ท า

การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (ขอ้มูลจากโรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม 
2553)  

 
 3.4.2  กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์โดยแบ่งเป็น

นกัเรียนท่ีอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยใช้เกณฑ์จ านวนตวัอย่างจาก
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ตาราง เครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จาก
ประชากร 2,517 คน ไดข้นาดตวัอยา่ง 335 คน จึงหาขนาดตวัอยา่งแบบโควตา้เป็นสัดส่วนจะท าให้
ได้จ  านวนตวัอย่างในแต่ละชั้นเรียน และในแต่ละชั้นเรียนท าการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic 
Random Sampling) โดยการเลือกตวัอยา่งดงักล่าว ใชช่้วงการเลือกตวัอยา่ง (Sampling Interval) ซ่ึง
เป็นระยะห่างระหว่างหน่วยแต่ละหน่วยท่ีเลือก ด้วยสาเหตุท่ีจ  านวนห้องเรียนของแต่ละชั้ น
การศึกษามีจ านวนห้องเรียนท่ีแตกต่างกันตามจ านวนประชากร ซ่ึงค านวนจากสูตร ตามข้อท่ี 
3.4.2.2 (สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2550: 96)  

 3.4.2.1  วิธีการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับชั้น (สมศกัด์ิ น้อยวิเศษ, 
2545: 38) 

 

สูตร        

       จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละระดบัชั้น 
       จ านวนประชากรในแต่ละระดบัชั้น 
                               จ านวนประชากรทั้งหมด 
       จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 ดงันั้น จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ตามตารางท่ี 3.1  
 

ตารางที ่3.1  กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

ระดับช้ัน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 465 62 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 499 66 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 408 54 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 413 55 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 392 53 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 340 45 

รวม 2,517 335 
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 3.4.2.2 วิธีการหากลุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบโดยใช้ช่วงการเลือกตัวอย่างและท า

การค านวณภายหลังจากการผ่านขั้นตอนของการหาจ านวนตัวอย่างของแต่ละระดับชั้นแล้ว 

(Sampling Interval) ซ่ึงค านวณจากสูตร ดังนี้ (สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2550: 96) 

 

         ขนาดประชากร 

   ช่วงการเลือก =  

        ขนาดตัวอย่าง 

   

 ตัวอย่าง เช่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีช่วงการเลือกสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 

      465 

 ช่วงการเลือก =          

       62 

          = 7.5 

     ดังนั้น  จึงเลือกช่วงอันตรภาคชั้นเท่ากับ 8  

 

3.4.2.3 การหาตัวอย่าง จับฉลากตัวเลขแรก 1 ถึง 8 สมมติได้ 2 เลขท่ีคิดต่อไปคือ 

10 ,18 ,26 ,… จนครบจ านวนตัวอย่างท่ี 335 คน 

 

3.4.3 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้อ านวยการ และอาจารย์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ซ่ึงท าการ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ

ฐานศูนย์ของนักเรียน แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.5 เคร่ืองมือ และวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  3.5.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.5.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูติจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การ

พูดคุย และสัมภาษณ์อาจารย์ การสอบถามนักเรียนในโรงเรียน และการสังเกตการณ์โดยตรง และ

การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การส ารวจประเภท และปริมาณขยะ  
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  3.5.1.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ  

1) แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็น

ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบสอบถามซ่ึงเป็นตัวชี้วัดระดับพฤติกรรมการ

จัดการขยะฐานศูนย์ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ ล้วน

แล้วแต่ศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และได้ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ท าการตรวจและแนะน า

ในรายละเอียดแก้ไขแบบสอบถามแล้วจึงน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือท าคู่มือการลงรหัส

ข้อมูล แล้วจึงน าไปใช้ในการประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในล าดับต่อไป 

2) ค าถามการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ และอาจารย์ โดยเป็นการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียน เช่น ความ

ร่วมมือของนักเรียน ความใส่ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพของผู้อ านวยการ 

และอาจารย์ประจ าชั้น การบังคับใช้กฎระเบียบ/มาตรการในด้านการรักษาความสะอาด และปัญหา/

อุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียน แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียน เป็นต้น 

 

3.5.2  ลักษณะของเคร่ืองมือ 

  3.5.2.1  แบบสอบถามท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง แบ่ง

ออกเป็น 6 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1  เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ได้แก่ อายุ เพศ ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา เป็นค าถามแบบปลายปิดและปลายเปิด จ านวน 3 ข้อ  

 ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ลักษณะค าถาม

เป็นแบบถูกผิด มีข้อค าถามจ านวน 14 ข้อ ในแต่ละข้อประกอบด้วยข้อค าถามให้เลือกตอบว่าใช่

หรือไม่ใช่ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะโดยใช้เกณฑ์

ในการประเมิน ดังนี้ 

 ระดับความรู้ความเข้าใจ               (คะแนน) 

  ต ่า   หมายถึง    0  -  5 

  ปานกลาง  หมายถึง    6  -  10 

  สูง   หมายถึง    11 - 14 

 เกณฑ์การวัดระดับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการขยะ คิดจาก

จ านวนคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือนักเรียนมีระดับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเกี่ยวกับการ
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จดัการขยะ อยูใ่นระดบัสูง คือ ไดค้ะแนนสูง คือ 11 – 14 คะแนน ในท านองเดียวกนัถา้คะแนนของ
กลุ่มตวัอยา่ง อยูใ่นระดบัต ่า 0 - 5 คะแนน คือ นกัเรียนมีระดบัความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัการ
จดัการขยะในระดบัต ่า 

 ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ เป็นค าถาม
ปลายปิดมีจ านวน 10 ขอ้ ใช้ขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 6 ระดบั โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี   

 

ตารางที่ 3.2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้ความเชิงนินามและเชิงนิเสธตามระดบัการรับรู้ข่าวสาร 
 

ระดับการรับรู้ข่าวสาร คะแนน 

เชิงนินาม ( + ) เชิงนิเสธ ( - ) 
             จริงท่ีสุด 6 1 

จริง 5 2 
             ค่อนขา้งจริง 4 3 

ค่อนขา้งไม่จริง 3 4 
ไม่จริง 2 5 

             ไม่จริงเลย 1 6 

 
และก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 
  อตัรภาคชั้น = พิสัย ( max – min ) 
                          จ  านวนชั้น( 3 ชั้น) 
 คะแนน 4.34-6.00 หมายถึง การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะอยูใ่นระดบัสูง   
 คะแนน 2.67-4.33 หมายถึง การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
  คะแนน 1.00-2.66 หมายถึง การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะอยูใ่นระดบัต ่า 

 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย ์3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) ด้านการน ากลบัมาใช้ซ ้ า (Reuse) และด้านการคดัแยกขยะ 
(Solid Waste Separation) เป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 24 ขอ้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบัตามวธีิการของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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ตารางที ่3.3 เกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้ความเชิงนินามและเชิงนิเสธตามระดบัพฤติกรรม 
 

ระดับพฤติกรรม คะแนน 

เชิงนินาม ( + ) เชิงนิเสธ ( - ) 
ปฏิบติัทุกคร้ัง 5 1 
ปฏิบติับ่อยคร้ัง 4 2 
ปฏิบติับางคร้ัง 3 3 
ปฏิบติันอ้ยคร้ัง 2 4 
ไม่เคยปฏิบติัเลย 1 5 

 
โดยก าหนดให้ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 คะแนน   4.50-5.00 หมายถึง พฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยอ์ยูใ่นระดบัสูง 
  คะแนน   3.50-4.49 หมายถึง พฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยอ์ยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งสูง 
  คะแนน   2.50-3.49 หมายถึง พฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยอ์ยูใ่นระดบัปาน
กลาง 
  คะแนน   1.50-2.49 หมายถึง พฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยอ์ยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งต ่า 
  คะแนน   1.00-1.49 หมายถึง พฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยอ์ยูใ่นระดบัต ่า 

ส่วนท่ี 5  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
จดัการขยะฐานศูนยข์องนกัเรียน 4 ดา้น 1) ความร่วมมือของนกัเรียนในการจดัการขยะฐานศูนย ์ 2) 
ความใส่ใจในการจดัการขยะฐานศูนยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพของผูอ้  านวยการ และอาจารยป์ระจ าชั้น  
3) ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะไดรั้บจากการจดัการขยะฐานศูนย ์4) กฎระเบียบ/มาตรการในดา้น
การรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน เป็นค าถามปลายปิดเชิงความคิดเห็น มีจ านวน 4 ขอ้ ใชข้อ้
ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี   
  คะแนน 4 หมายถึง มีผลมาก 

 คะแนน 3 หมายถึง มีผลค่อนขา้งมาก 
 คะแนน 2 หมายถึง มีผลค่อนขา้งนอ้ย 
 คะแนน 1 หมายถึง มีผลนอ้ย 

และก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
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    อัตรภาคชั้น =   พิสัย ( max – min ) 

                            จ านวนชั้น( 3 ชั้น) 
 

 คะแนน 3.01-4.00 หมายถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของ

นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ “สูง”       

 คะแนน 2.01-3.00 หมายถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของ

นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ “ปานกลาง” 

 คะแนน 1.00-2.00 หมายถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของ

นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ “ต ่า” 

 ส่วนท่ี 6  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะฐานศูนย์ 

ลักษณะของค าถาม เน้นการแสดงความคิดเห็น แนวทางการแก้ไขอ่ืน ๆ  

     3.5.2.2 ค าถามสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับผู้บริหารโรงเรียน  

โดยเนื้อหาของค าถามสัมภาษณ์ผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะ จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

1) การจัดการขยะของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ในปัจจุบัน 

2) ปัญหาการจัดการขยะท่ีส าคัญของโรงเรียน  

3) ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการขยะท่ีผ่านมาของโรงเรียน  

4) มีแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพของ

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  

5) ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

    3.5.2.3  ค าถามสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับอาจารย์  

โดยเนื้อหาของค าถามส าหรับอาจารย์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 

   ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์

ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 

1) ความร่วมมือของนักเรียนในการจัดการขยะฐานศูนย์  

2) ความใส่ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพของ

ผู้อ านวยการและอาจารย์ประจ าชั้น  

3) ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะได้รับจากการจัดการขยะฐานศูนย์  
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4) การบังคับใช้กฎระเบียบ/มาตรการในด้านการรักษาความสะอาด

ภายในโรงเรียน  

ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดเชิงความคิดเห็น มีจ านวน 4 ข้อ โดยใช้การวิเคราะห์ผล

แบบพรรณาความ 

 

ตารางที่ 3.4 การก าหนดข้อค าถามในด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของ

 นักเรียน 
 

ตัวแปร ค าถาม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐาน

ศูนย์ของนักเรียน 

1. ความร่วมมือของนักเรียนในการจัดการขยะ

ฐานศูนย์ 

 

 

1. ความร่วมมือของนักเรียนในการช่วยกันคัดแยก

ขยะ 

2. ความใส่ใจในการจัดการขยะของผู้อ านวยการ

และอาจารย์ประจ าชั้น 

2. ความใส่ใจในการจัดการขยะของผู้อ านวยการ

และอาจารย์ประจ าชั้น 

3. ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีโรงเรียนจะได้รับ

จากการจัดการขยะฐานศูนย์ 

3. ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีโรงเรียนจะได้รับ

จากการจัดการขยะฐานศูนย์ 

4. กฎระเบียบ/มาตรการในด้านการรักษาความ

สะอาดภายในโรงเรียน 

 

4. การบังคับใช้กฎระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ ของ

โรงเรียน ท่ีเกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะ การทิ้ง

ขยะลงถัง เป็นต้น 

 

 ส่วนท่ี 3  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค์ มีข้อค าถาม ดังนี้ 

1)   ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะฐานศูนย์ใน

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

2)   แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียน 

ส่วนท่ี 4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียน

จอมพระประชาสรรค์ มีข้อค าถาม ดังนี้ 
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1)   ท่านคิดว่าโรงเรียนควรส่งเสริม/สนับสนุนโครงการการจัดการขยะ

ฐานศูนย์ หรือโครงการธนาคารขยะ 

2)   ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  

 

 3.5.3  ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

    3.5.3.1  ศึกษาเอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ และต าราท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง

ในการด าเนินการสร้างแบบวัดพฤติกรรม ตามลักษณะของตัวแปร  

    3.5.3.2  สร้างค าถามแบบวัดพฤติกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะ 3 ด้าน 

และแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ แบบวัดการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะ แบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ ตามจ านวนข้อ

ท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว โดยแบบวัดท่ีสร้างขึ้นประกอบด้วย ข้อความเชิงนินาม/เชิงบวก (Positive) 

และเชิงนิเสธ/เชิงลบ (Negative) โดยมีลักษณะการตอบแบบสอบถามเป็นระบบต่อเน่ืองแบบ

ประมาณค่า (Rating Scale) และเป็นค าถามความรู้ ซ่ึงมีลักษณะการตอบแบบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ โดยท า

การเลือกตอบ โดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นต้น 

 

3.6  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

  การวิจัยโดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจะต้องค านึงถึงความถูกต้องตามหลัก

วิชาการ โดยเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีข้อค าถามท่ีสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยได้อย่างครบถ้วน จึงจ าเป็นต้องทดสอบแบบสอบถาม 2 ขั้นตอน คือ 

1) การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยทดสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหาโดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบเคร่ืองมือ จากนั้นจึงน าผลจากการพิจารณา

ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) จ านวน 3 ท่าน พบว่า ค่าดัชนีความ

สอดคล้องของค าถามทุกข้อเกิน 0.5 จึงใช้ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

2) การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability Test) ก่อนท่ีจะน าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูล

จริง ผู้วิจัยได้มีการน าแบบสอบถามไปทดสอบโดยเลือกประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาโดยเลือกโรงเรียนเมืองพญาแล จังหวัดชัยภูมิ เพราะเป็นโรงเรียนท่ีมี

ลักษณะการเรียนการสอนแบบสหศึกษา และมีระดับชั้นเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนจอมพระประชา
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สรรค์ โดยการทดสอบแบบสอบถามนั้นได้น าไป (Pretest) จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.31 ของ

กลุ่มตัวอย่าง 

จากนั้นจึงน าผลท่ีได้ไปค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธี สัมประสิทธิ์

อัลฟาของครอนบราค (Cronbach Alpha) และKuder Richarson (K 20)โดยแยกเป็นรายด้านดังนี้  

(1) พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.78  

(2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.79  

(3) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.76 

(4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ ได้ค่าความ

เช่ือมั่นเท่ากับ 0.72  

3)  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือและความครบถ้วนของข้อมูล เพ่ือประเมินคุณภาพของ

ข้อมูลว่าอยู่ในระดับท่ีจะน ามาวิเคราะห์ และตอบค าถามการวิจัยได้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2546: 23, 

32-35) ด้วยวิธีการเทคนิคแบบสามเส้า (Triangulation) โดยข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

ผู้อ านวยการ และอาจารย์ และจากแบบสอบถามนักเรียน เพ่ือพิจารณาข้อมูลทั้ง 2 ฝ่ายว่าเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันหรือไม่ ซ่ึงการตรวจสอบข้อมูลจะด าเนินการไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูลโดยมี

ลักษณะเป็นการตรวจสอบทันทีในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ท าให้ผู้วิจัยทราบว่าข้อมูลท่ีได้รับมานั้น

เป็นความจริงหรือไม่มากน้อยเพียงใด จนแน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นความจริงมากท่ีสุด 
 

3.7  วิธีประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.7.1  การประมวลผลข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS ด าเนินการ

วิเคราะห์ 
 

3.7.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.7.2.1  อธิบายลักษณะทั่วไปของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) 

3.7.2.2  วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค์และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ โดยใช้

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

3.7.2.3  วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ และคณาจารย์ โดยการพรรณาความ 

(Descriptive Analysis) และอาศัยการวิเคราะห์โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลท่ีได้ในการเช่ือมโยงและ



51 
 
สนบัสนุนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามส าหรับนกัเรียนดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
จดัการขยะฐานศูนยข์องนกัเรียนเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปไปในทิศทางเดียวกนั 

3.7.2.4  ทดสอบหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ t - test และ F - test 
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บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการศึกษาการจัดการขยะฐานศูนย์ กรณีศึกษา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ าเภอ

จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 

4.1  ผลการศึกษาในส่วนของนักเรียน 7 ด้าน ได้แก่ 

       4.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

       4.1.2  ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

       4.1.3  ผลการวิเคราะห์การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

       4.1.4  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการขยะ 

       4.1.5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ 

       4.1.6  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะฐานศูนย์ 

4.1.7  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

4.2  ผลการศึกษาในส่วนของอาจารย์ 3 ด้าน ได้แก่ 

       4.2.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ 

       4.2.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ 

       4.2.3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการท่ีควรท า 

 

4.1  ผลการศึกษาในส่วนของนักเรียน 

 

 4.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

   4.1.1.1  ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 335 คน ดัง

ตารางท่ี 4.1 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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   อายุ พบวา่ นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด มีอาย ุ13–14 ปี จ  านวน 137 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมา อาย ุ15–16 ปี จ  านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 มีอาย ุ17–18 ปี 
จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และนอ้ยท่ีสุด อาย ุ11–12 ปี จ  านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 

 เพศ พบวา่ นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามเกินกวา่ก่ึงหน่ึง เป็นเพศหญิง จ านวน 192 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมา เป็นเพศชาย จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 

 ระดับช้ัน พบวา่ นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 รองลงมา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 54 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุ 
11 – 12 ปี 

 
36 

 
10.7 

13 – 14 ปี 137 40.9 
15 – 16 ปี 94 28.1 
17 – 18 ปี 68 20.3 

รวม 335 100 
เพศ   

ชาย 143 42.7 
หญิง 192 57.3 

รวม 335 100 
ระดับช้ัน   

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 62 18.5 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 66 19.7 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 54 16.1 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 55 16.4 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 53 15.8 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 45 13.4 

รวม 335 100 

 

 4.1.2  ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ  

    4.1.2.1  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ของนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม 

   ตารางท่ี 4.2 จ านวนความถ่ี ร้อยละของผู้ท่ีตอบผิด และผู้ท่ีตอบถูก จ านวนทั้งสิ้น 

335 คน จากข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อ โดยแบ่งเป็นค าถามเชิงบวก 4 ข้อ และค าถามเชิงลบ 10 ข้อ  

   ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

ข้อท่ีตอบถูกมากท่ีสุด คือ ข้อท่ี 9 การน าผลิตภัณฑ์มาใช้ซ ้า (Reuse) เป็นการน าวัสดุของใช้กลับมา

ใช้ในรูปแบบเดิม หรือน ามาใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ตอบถูก จ านวน 228 คน 

คิดเป็นร้อยละ 68.1 รองลงมา  คือข้อท่ี 7 การน าขยะประเภทถ่านไฟฉาย ไปก าจัดโดยการเผาไม่

ก่อให้เกิดมลพิษ (เชิงลบ) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ตอบถูก จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 

และน้อยท่ีสุด คือ ข้อท่ี 5 โฟม เป็นวัสดุท่ีใช้บรรจุอาหารโดยก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยน้อยท่ีสุด 

(เชิงลบ) พบว่า นักเรียนเกินกว่ากึ่งหน่ึงตอบถูก จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 

  ส่วนข้อท่ีนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ต ่าท่ีสุด มี 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 11 

รีดิวซ์ (Reduce) คือ การน าวัสดุผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ (เชิงลบ) พบว่า 

นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิดมากท่ีสุด จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 ข้อ 4 ขยะอันตรายคือ ขยะ

ท่ีมีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง ของเสียจากโรงพยาบาล การก าจัดไม่จ าเป็นต้องใช้กรรมวิธีในการ

ท าลายเป็นพิเศษ (เชิงลบ) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิด จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3   

ข้อ 3 ขยะเปียก คือ ขยะจ าพวกเศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม้ หรือขยะท่ีไม่สามารถย่อยสลาย

ได้ (เชิงลบ) พบว่า นักเรียน เกินกว่ากึ่งหน่ึงตอบผิด จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 และข้อ 12 

การน าสิ่งของใด ๆ มาใช้ซ ้า โดยไม่มีการแปรรูป เรียกว่า รีไซเคิล (Recycle) (เชิงลบ) พบว่า 

นักเรียนเกินกว่ากึ่งหน่ึงตอบผิด จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 
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ตารางที่ 4.2  จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถามความรู้

เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

 

 

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ  

ตอบผิด ตอบถูก 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ ซากรถยนต์ ตะกอน และกากน ้า

เสีย 

117 

(34.9) 

218 

(65.1) 

2. ขยะรีไซเคิลคือ ขยะท่ีไม่มีมูลค่าและไม่สามารถน ากลับมาแปรรูป

ใช้ใหม่ ได้* 

125 

(37.3) 

210 

(62.7) 

3. ขยะเปียก คือ ขยะจ าพวกเศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม้ หรือ

ขยะท่ีไม่สามารถย่อยสลายได้* 

4. ขยะอันตรายคือ ขยะท่ีมีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง ของเสียจาก 

โรงพยาบาล การก าจัดไม่จ าเป็นต้องใช้กรรมวิธีในการท าลายเป็น

พิเศษ* 

198 

(59.1) 

232 

(69.3) 

 

137 

(40.9) 

103 

(30.7) 

 

5. โฟม เป็นวัสดุท่ีใช้บรรจุอาหารโดยก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย

น้อยท่ีสุด* 

155 

(46.3) 

180 

(53.7) 

6. การคัดแยกขยะไม่สามารถท าให้ปริมาณขยะลดลงได้* 126 

(37.6) 

209 

(62.4) 

7. การน าขยะประเภทถ่านไฟฉาย ไปก าจัดโดยการเผาไม่ก่อให้เกิด

มลพิษ* 

116 

(34.6) 

219 

(65.4) 

8. หลักการอย่างหน่ึงของการก าจัดขยะโดยการฝังกลบตามหลัก

สุขาภิบาล คือ การน าขยะมาฝัง หรือกองในท่ีโล่งแจ้งในพื้นท่ีด้อย

คุณค่าทางการเกษตรไม่เป็นท่ีลุ่มน ้าขัง ดินสามารถอุ้มน ้าได้ดี  

119 

(35.5) 

216 

(64.5) 

9. การน าผลิตภัณฑ์มาใช้ซ ้า (Reuse) เป็นการน าวัสดุของใช้กลับมา

ใช้ในรูปแบบเดิม หรือน ามาใช้ประโยชน์ อ่ืน ๆ 

10. การก าจัดขยะไม่ถูกต้อง ไม่ได้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของเชื้อโรค 

แมลงวัน และหนู* 

 

107 

(31.9) 

118 

(35.2) 

228 

(68.1) 

217 

(64.8) 



 56 

 

ตารางที่ 4.2  ( ต่อ) 

 

  

 

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ  

 

ตอบผิด ตอบถูก 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

11. รีดิวซ์ (Reduce) คือ การน าวัสดุผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็น

ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่* 

244 

(72.8) 

91 

(27.2) 

12. การน าสิ่งของใด ๆ มาใช้ซ ้า โดยไม่มีการแปรรูป เรียกว่า รีไซเคิล 

(Recycle)* 

168 

(50.1) 

167 

(49.9) 

13.  ขยะท่ีรวบรวมได้จากภายในโรงเรียนโดยไม่มีการคัดแยก ใช้

วิธีการเผา เป็นวิธีการก าจัดขยะท่ีถูกต้องท่ีสุด* 

132 

(39.4) 

203 

60.6 

14. หลอดไฟฟ้า จัดเป็นขยะอันตราย ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะประเภท

อ่ืน ๆ 

150 

(44.8) 

185 

(55.2) 

 

หมายเหตุ: * ประโยคเชิงลบได้กลับการให้คะแนนแล้ว 

 

     4.1.2.2  ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ ในภาพรวม 

     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดการขยะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง จ านวน 264 คน 

คิดเป็นร้อยละ 78.8 รองลงมา มีความรู้ความเข้าใจในระดับต ่า จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 

และ น้อยท่ีสุด มีความรู้ความเข้าใจในระดับสูง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.3  จ านวน และร้อยละของนักเรียน แยกตามระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

 

จ านวนคะแนน จ านวนคน 

(335) 

ร้อยละ 

(100) 

ระดับความรู้ความ

เข้าใจ 

0 – 5  52 15.5 ต ่า 

6 – 10 264 78.8 ปานกลาง 

11 ขึ้นไป 19 5.7 สูง 
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คะแนนเฉล่ีย = 7.7   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 2.0 
คะแนนต ่าท่ีสุด   = 1   คะแนนสูงท่ีสุด  = 14 

 
 4.1.3  ผลการวเิคราะห์การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัการจัดการขยะ  

 ผลการวิเคราะห์จากการเก็บแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ พบว่า 
นักเรียนมีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 9 ฉันสนใจติดตาม
ข่าวสารทางส่ือแผน่พบัในเร่ืองเก่ียวกบัสถานการณ์ขยะในปัจจุบนัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.08 ซ่ึงเป็นการ
รับข่าวสารในระดับสูง รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 1 ฉันได้รับข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาขยะจากการชม
โทรทศัน์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 3 ฉนัชอบฟังข่าวสารเก่ียวกบั
ปัญหาขยะทางวทิย ุมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 เป็นการรับข่าวสารในระดบัปานกลาง ดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ  
 

 
การรับรู้ข่าวสาร 

 

ระดับการรับรู้ข่าวสาร 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1.ฉนัไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาขยะจากการชมโทรทศัน์ 4.77 0.82 สูง 

2.ฉนัเคยชมนิทรรศการเก่ียวกบัปัญหาขยะท่ีเพื่อน ๆ หรือ
อาจารยใ์นโรงเรียนจดัข้ึน 

4.47 
 

0.96 
 

สูง 
 

3.ฉนัไม่ชอบฟังข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาขยะทางวทิยเุลย 
4.ฉนัไม่เคยตั้งใจอ่านโปสเตอร์รณรงคใ์หล้ดใชถุ้งพลาสติก
เลย* 

3.76 
4.21 

1.21 
1.24 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

5.ฉนัไม่สนใจติดตามข่าวสารทางนิตยสารและวารสารต่างๆ 
ท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะ* 

4.04 1.27 ปานกลาง 

6.ฉนัเรียนรู้หลกัการคดัแยกขยะจากส่ือคอมพิวเตอร์ช่วย 
สอน (e-Learning) 

3.87 1.04 ปานกลาง 

7.เพื่อน ๆ มกับอกฉนัเสมอวา่การน าขวดพลาสติกไปขายท า
ใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 

5.08 1.07 สูง 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

 

   

 

การรับรู้ข่าวสาร 

ระดับการรับรู้ข่าวสาร 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

8.ฉันมักได้รับการบอกกล่าวจากเพื่อน ๆ ให้ช่วยกันลดใช้

ถุงพลาสติก 

4.37 1.13 สูง 

9.ฉันไม่สนใจติดตามข่าวสารทางส่ือแผ่นพับในเร่ือง

เกี่ยวกับสถานการณ์ขยะในปัจจุบัน* 

3.85 1.17 สูง 

10.อาจารย์ไม่เคยอธิบายถึงประโยชน์ของเศษวัสดุต่าง ๆ ท่ี

เหลือใช้ให้ฉันและเพ่ือน ๆ ฟังในห้องเรียนเลย* 

4.44 1.45 สูง 

รวม 4.28 0.60 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: *ประโยคเชิงลบได้กลับการให้คะแนนแล้ว 

 

 4.1.4   ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ 

 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชา

สรรค์ มีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.45 

เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ข้อท่ี 1 ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ฉัน

พยายามทานอาหารจนหมดจานทุกครั้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 เป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ในระดับค่อนข้าง

สูง รองลงมา คือข้อท่ี  2 ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ฉันซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพเพื่อให้ใช้ได้นาน ๆ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 เป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ข้อท่ี 

20 ด้านการคัดแยกมูลฝอย ฉันมักชักชวนเพื่อน ๆ ให้ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

2.94 เป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.5 
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ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียน

จอมพระประชาสรรค์ จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

 

พฤติกรรมการจัดการขยะ 

ระดับการปฏิบัติ  

 

 

S.D. 

 

ระดับ    ปฏิบัติ

ทุก

คร้ัง 

ปฏิบัติ 

บ่อย 

คร้ัง 

ปฏิบัติ 

บาง 

คร้ัง 

ปฏิบัติ 

น้อย

คร้ัง 

ไม่เคย 

ปฏิบัติ

เลย 

ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce)       

1.ฉันพยายามทานอาหารจน

หมดจานทุกครั้ง 

118 

(35.2) 

118 

(35.2) 

82 

(24.5) 

11 

(3.3) 

6 

(1.8) 

  3.98 0.94    ค่อน 

ข้างสูง 

2.ฉันซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพ

เพ่ือให้ใช้ได้นาน ๆ 

107 

(31.9) 

121 

(36.1) 

81 

(24.2) 

22 

(6.6) 

4 

(1.2) 

3.91 0.96    ค่อน 

ข้างสูง 

3.ฉันเลือกซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

72 

(21.5) 

127 

(37.9) 

100 

(29.9) 

28 

(8.4) 

8 

(2.4) 

3.67 0.98    ค่อน 

ข้างสูง 

4.ฉันใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม  

(รีฟิล) 

28 

(8.4) 

106 

(31.6) 

108 

(32.2) 

68 

(20.3) 

25 

(7.5) 

3.13 1.06 ปาน

กลาง 

5.ฉันเลือกใช้ถุงผ้าใส่สิ่งของใบ

ใหญ่เพียงใบเดียวมากกว่าการ

ใช้ถุงพลาสติก 

18 

(5.4) 

53 

(15.8) 

126 

(37.6) 

99 

(29.6) 

39 

(11.6) 

3.26 1.03 ปาน

กลาง 

6.ฉันเลือกซื้อสินค้าท่ีผลิตจาก

วัสดุธรรมชาติ 

39 

(11.6) 

105 

(31.3) 

137 

(40.9) 

48 

(14.3) 

6 

(1.8) 

3.36 0.92 ปาน

กลาง 

7.ฉันจะใช้กล่องข้าวทุกครั้งท่ี 

ฉันห่อข้าวไปโรงเรียน 

8.ฉันมักใช้กระดาษเช็ดหน้า

แทนการใช้กระดาษทิชชู 

46 

(13.7) 

69 

(20.6) 

65 

(19.4) 

108 

(32.2) 

94 

(28.1) 

78 

(23.3) 

93 

(27.8) 

40 

(11.9) 

37 

(11.0) 

40 

(11.9) 

2.97 

 

3.37 

 

1.21 

 

1.26 

 

ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

ด้านการน ากลับใช้ซ ้า (Reuse)        

9.ฉันเก็บหนังยางมัดปากถุง 

ไว้ใช้งานอีก 

 

92 

(27.5) 

128 

(38.2) 

81 

 (24.2) 

23 

(6.9) 

11 

 (3.3) 

3.79 1.02 

 

ค่อน 

 ข้างสูง 

X 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

     

        

 

พฤติกรรมการจัดการขยะ 

ระดับการปฏิบัติ  

 

 

S.D. 

 

ระดับ ปฏิบัติ

ทุก 

คร้ัง 

ปฏิบัติ 

บ่อย 

 คร้ัง 

ปฏิบัติ 

บาง 

   คร้ัง 

ปฏิบัติ 

น้อย   

คร้ัง 

ไม่เคย 

ปฏิบัติ

เลย 

10.ฉันไม่เคยเก็บวัสดุตกแต่ง

ต่าง ๆ ไว้ใช้ในงานครั้งต่อไป 

38 

(11.3) 

94 

(28.1) 

122 

(36.4) 

61 

(18.2) 

20 

(6.0) 

3.20 1.05 ปาน

กลาง 

11.ฉันเก็บถุงท่ีใช้แล้วไว้ใส่ของ

อ่ืน ๆ อีก 

80 

(23.9) 

123 

(36.7) 

84 

(25.1) 

37 

(11.0) 

11 

(3.3) 

3.66 1.05    ค่อน 

ข้างสูง 

  12.ฉันมักน าเสื้อผ้าท่ีพี่ฉันให้มา

ใช้ 

56 

(16.7) 

119 

(35.5) 

97 

(29.0) 

45 

(13.4) 

18 

(5.4) 

3.44 1.08 ปาน

กลาง 

1. 13.ฉันมักน าขวดกาแฟหรือขวด

โหลแก้ว ท่ีใช้หมดแล้วมาใช้ 

บรรจุเคร่ืองปรุงอาหารหรือสิ่ง

อ่ืนๆในครัวเรือน 

43 

(12.8) 

107 

(31.9) 

102 

(30.4) 

54 

(16.1) 

29 

(8.7) 

3.24 1.13 ปาน

กลาง 

14.ฉันเก็บสมุดหรือกระดาษ ท่ี

มีหน้าว่างมาใช้ท าเป็นกระดาษ

ทดเลข 

83 

(24.8) 

138 

(41.2) 

92 

(27.5) 

19 

(5.7) 

3 

(0.9) 

3.83 0.89    ค่อน 

ข้างสูง 

15.ฉันเก็บขวดน ้าพลาสติกไว้

ใช้ประโยชน์อีก 

75 

(22.4) 

132 

(39.4) 

86 

(25.7) 

37 

(11.0) 

5 

(1.5) 

3.70 0.98    ค่อน 

ข้างสูง 

16.ฉันพยายามใช้ปากกาจน

หมึกหมดก่อนท่ีจะเปล่ียนใหม่ 

99 

(29.6) 

132 

(39.4) 

70 

(20.9) 

23 

(6.9) 

11 

(3.3) 

3.85 1.02 ค่อน 

ข้างสูง   

ด้านการคัดแยกมูลฝอย (Solid Waste Separation)      

17.ฉันไม่เคยเก็บถุงพลาสติกท่ี

ใช้แล้วแยกทิ้ง หรือไว้ขายเลย 

41 

(12.2) 

99 

(29.6) 

117 

(34.9) 

50 

(14.9) 

28 

(8.4) 

3.22 

 

1.10 

 

ปาน

กลาง 

18.ก่อนทิ้งขยะ ฉันไม่เคย 

ไตร่ตรองว่าจะทิ้งด้วยวิธีการ 

อย่างไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

43 

(12.8) 

 

89 

(26.6) 

 

115 

(34.3) 

66 

(19.7) 

 

22 

(6.5) 

3.19 1.09 ปาน

กลาง 

X 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

 

พฤติกรรมการจัดการขยะ 

ระดับการปฏิบัติ  

 

 

S.D. 

 

ระดับ ปฏิบัติ

ทุก 

คร้ัง 

ปฏิบัติ 

บ่อย 

 คร้ัง 

ปฏิบัติ 

บาง 

คร้ัง 

ปฏิบัติ 

น้อย   

คร้ัง 

ไม่เคย 

ปฏิบัติ

เลย 

19.ฉันกวาดเศษอาหารท่ีเหลือ

แยกลงถังใส่เศษอาหาร หลัง

รับประทานอาหารท่ีโรงเรียน 

40 

(11.9) 

107 

(31.9) 

111 

(33.1) 

61 

(18.2) 

16 

(4.8) 

3.28 1.04 ปาน

กลาง 

20.ฉันมักชักชวนเพ่ือน ๆ ให้

ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

27 

(8.1) 

65 

(19.4) 

133 

(39.7) 

83 

(24.8) 

27 

(8.1) 

2.94 1.04 ปาน

กลาง 

21.ฉันแยกกระดาษหรือ

หนังสือท่ีใช้แล้ว ไว้ขายให้กับผู้

ท่ีมารับซื้อของเก่า 

84 

(25.1) 

110 

(32.8) 

98 

(29.3) 

36 

(10.7) 

7 

(2.1) 

3.68 1.03    ค่อน 

ข้างสูง 

22.ฉันคัดแยกขวดน ้าด่ืมและ

กระป๋องโค้กเพ่ือน าไปขาย 

70 

(20.9) 

125 

(37.3) 

90 

(26.9) 

44 

(13.1) 

6 

(1.8) 

3.62 1.01    ค่อน 

ข้างสูง 

23.ฉันมักคัดแยกขยะประเภท

ถ่านไฟฉายก่อนทิ้งลงในถังขยะ 

52 

(15.5) 

80 

(23.9) 

99 

(29.6) 

76 

(22.7) 

28 

(8.4) 

3.15 1.18 ปาน

กลาง 

24.ฉันไม่เคยเก็บกระดาษท่ีใช้

แล้วไว้ขายหรือแยกทิ้งเลย 

52 

(15.5) 

108 

(32.2) 

91 

(27.2) 

62 

(18.5) 

22 

(6.6) 

3.31 1.13 ปาน

กลาง 

รวม      3.45 0.51 ปาน

กลาง 

   

 ซ่ึงพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ 3 ด้าน ได้แก่ การลดการเกิดขยะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมการลดการเกิดขยะมากท่ีสุด ในระดับค่อนข้างสูง จ านวน 148 คน รองลงมา มีพฤติกรรม

การลดการเกิดขยะ ในระดับปานกลาง จ านวน 146 คน และน้อยท่ีสุดมีพฤติกรรมการลดการเกิด

ขยะ ในระดับต ่า จ านวน 1 คน ส่วนการน ากลับมาใช้ซ ้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการน า

กลับมาใช้ซ ้ามากท่ีสุด ในระดับค่อนข้างสูง จ านวน 170 คน รองลงมา มีพฤติกรรมการน ากลับมาใช้

ซ ้า ในระดับปานกลาง จ านวน 120 คน และน้อยท่ีสุดมีพฤติกรรมการน ากลับมาใช้ซ ้า ในระดับ

X 
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ค่อนข้างต ่า จ านวน 12 คน และพฤติกรรมการคัดแยกขยะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการคัด

แยกขยะมากท่ีสุด ในระดับปานกลาง จ านวน 181 คน รองลงมา มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ ใน

ระดับค่อนข้างสูง จ านวน 131 คน และน้อยท่ีสุดมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ ในระดับต ่า จ านวน 1 

คน ซ่ึงภาพรวมพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์อยู่ใน

ระดับ “ปานกลาง” (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยท่ีพฤติกรรมการน ากลับมาใช้ซ ้า 

มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากับ 3.59 รองลงมา พฤติกรรมลดการเกิดขยะ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 และ

พฤติกรรมการคัดแยกขยะ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 ตามล าดับ ดังตารางท่ี 4.6 
 

ตารางที่ 4.6  พฤติกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ แบ่งเป็นรายด้าน 

 

การจัดการขยะฐานศูนย์

ในโรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค์ 

ระดับพฤติกรรม  

ค่า 

เฉลี่ย 

 

SD. 
 

ระดับ  

ต ่า 
ค่อน 

 ข้างต ่า 

ปาน

กลาง 

ค่อน 

ข้างสูง 

 

สูง 

1. การลดการเกิดขยะ 1 19 146 148 21 3.50 0.71 ค่อนข้างสูง 

2.การน ากลับมาใช้ซ ้า - 12 120 170 33 3.66 0.70  ค่อนข้างสูง 

3.การคัดแยกขยะ 1 11 181 131 11 3.41 0.62 ปานกลาง 

รวม - 6 171 151 7 3.47 0.57 ปานกลาง 
 

 4.1.5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ 

 4.1.5.1  ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการ

ขยะฐานศูนย์ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ดังตารางท่ี 4.7 
 

ตารางที่ 4.7  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของ

นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
 

 

 

ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการจัดการขยะฐานศูนย์ของโรงเรียน 

 
 

ค่า 

เฉลี่ย 

 

SD. 

 

 

ระดับ มาก ค่อนข้าง 

มาก 

ค่อนข้าง

น้อย 

น้อย 

1.ความร่วมมือของนักเรียนใน

การช่วยกันคัดแยกขยะ 

233 

(69.6) 

43 

(12.8) 

46 

(13.7) 

13 

(3.9) 

3.48 0.87 สูง 
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   ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะ
ฐานศูนยข์องนกัเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์ดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.7 พบวา่ นกัเรียนมี
ความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะฐายศูนยใ์นโรงเรียนในระดบัสูง ไดแ้ก่ ความร่วมมือ
ของนกัเรียนในการช่วยกนัคดัแยกขยะ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48) การบงัคบัใชก้ฎระเบียบ/ขอ้บงัคบัต่าง 
ๆ ของโรงเรียน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดัแยกขยะ การทิ้งขยะลงถงั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28) ตามล าดบั 
   ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะฐานศูนยใ์นโรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรคท่ี์อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะไดรั้บจากการจดัการขยะ
ฐานศูนย ์เช่น ภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงเรียนในดา้นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.88) ความใส่ใจในการจดัการขยะอย่างมีประสิทธิภาพของผูอ้  านวยการและอาจารย์ประจ าชั้น 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.22) ตามล าดบั 
 
 

ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

 
 

ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผล
ต่อการจัดการขยะฐานศูนย์ของโรงเรียน 

 
 

ค่า 
เฉลีย่ 

 
SD. 

 
 

ระดับ 

 

มาก ค่อนข้าง 
มาก 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย 

2.ความใส่ใจในการจดัการขยะฐาน
ศูนยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพของ
ผูอ้  านวยการและอาจารยป์ระจ าชั้น 

20 
(6.0) 

38 
(11.3) 

276 
(82.4) 

1 
(0.3) 

2.22 0.55 ปาน
กลาง 

3.ผลประโยชน์ของโรงเรียน 
ท่ีจะไดรั้บจากการจดัการขยะฐาน
ศูนย ์ 

102 
(30.4) 

112 
(33.4) 

102 
(30.4) 

19 
(5.7) 

2.88 0.90 ปาน
กลาง 

4.การบงัคบัใชก้ฎระเบียบ/
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคดัแยกขยะการ 
ทิ้งขยะลงถงั  

131 
  (39.1) 

170 
(50.7) 

34 
(10.1) 

0 
(0.00) 

3.28 0.64 สูง 
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 4.1.6  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะฐานศูนย์ 

  4.1.6.1  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอม

พระประชาสรรค์     

    ตารางท่ี 4.8 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอม

พระประชาสรรค์โดยนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามเลือกการขาดความร่วมมือจากนักเรียนภายใน

โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.09 รองลงมาผู้ตอบเลือกขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 16.20 ขาดอุปกรณ์ในการจัดการขยะฐานศูนย์ เช่น ถังขยะสีต่าง ๆ ไว้ในการคัดแยก คิดเป็น

ร้อยละ 15.38  การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 15.26 การ

ขาดความรู้/ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 14.44 ขาดเงินทุน/

งบประมาณในการจัดการขยะฐานศูนย์ ขาดบุคลากรในการจัดการขยะฐานศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 

11.08 และน้อยท่ีสุด ขาดบุคลากรในการจัดการขยะฐานศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 9.55 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.8  จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัญหา/

อุปสรรคในการจัดการขยะฐานศูนย์ ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
 

 

ปัญหา/อุปสรรค* 
จ านวน 

ตอบ ร้อยละ 

1.ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน 275 16.20 

2.ขาดความร่วมมือจากนักเรียนภายในโรงเรียน 307 18.09 

3. การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องไม่เพียงพอ 259 15.26 

4.ขาดอุปกรณ์ในการจัดการขยะฐานศูนย์ เช่น ถังขยะสีต่าง ๆ 261 15.38 

5.ขาดความรู้/ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 245 14.44 

6.ขาดเงินทุน/งบประมาณในกระบวนการจัดการขยะฐานศูนย์ 188 11.08 

7.ขาดบุคลากรในการจัดการขยะฐานศูนย์ 162 9.55 

8.อ่ืน ๆ  0 0 

 

หมายเหตุ : *ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 

 4.1.6.2  แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียน 

 นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามต้องการถังขยะเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจุดท่ีทิ้งขยะ

ห่างไกลจากบริเวณท่ีนั่งพักผ่อน เน่ืองจากจุดท่ีวางถังขยะเป็นจุดใหญ่นักเรียนจึงไม่มีแรงจูงใจท่ีจะ
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น าขยะไปทิ้งในบริเวณดงักล่าว ประกอบกบันกัเรียนตอ้งการให้นกัวิชาการมาให้ความรู้เก่ียวกบั
การจดัการขยะฐานศูนย์อย่างเป็นรูปธรรม และควรให้นักเรียนทุกห้องได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการธนาคารขยะยิ้ม ควรมีการออกกฎระเบียบ/มาตรการในการรักษาความสะอาดท่ีเขม้งวด
มากข้ึน เช่น ให้ผูท่ี้เห็นนกัเรียนไม่ทิ้งขยะลงถงั สามารถจดช่ือนกัเรียนท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน จะถูกส่งรายช่ือไปยงัฝ่ายปกครอง เพื่อลงโทษนกัเรียนท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ดงักล่าว รวมทั้งตอ้งการใหมี้ถงัขยะส าหรับการทิ้งขยะแต่ละประเภท เป็นตน้ 

 

4.1.7  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ในการศึกษาน้ีตวัแปรอิสระ คือ ลักษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา) 

ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ ความร่วมมือของนกัเรียนใน
การจดัการขยะฐานศูนย ์ความใส่ใจในการจดัการขยะฐานศูนยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพของผูอ้  านวยการ
และอาจารยป์ระจ าชั้น ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะไดรั้บจากการจดัการขยะฐานศูนย ์และการ
บงัคบัใช้กฎระเบียบ/มาตรการในด้านการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน ตวัแปรตาม คือ 
พฤติกรรมการจดัการขยะ ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ดา้นการน ากลบัมาใชซ้ ้ า และดา้นการคดั
แยกมูลฝอย ซ่ึงรวมแลว้จะเป็นพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย์ และผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์เพื่อ
พิสูจน์สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ตามล าดบั ดงัน้ี 

 4.1.7.1  สมมติฐานที่ 1 นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย์
ท่ีแตกต่างกนั 

  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปร เพศ กบัพฤติกรรมการจดัการ
ขยะฐานศูนย ์พบวา่ ค่าสถิติทดสอบ t = -5.38 และค่า Sig. (2 - tailed) = 0.000 (<0.05) หมายความ
วา่ นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 

 

ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบตวัแปร เพศกบัพฤติกรรมการ
  จดัการขยะฐานศูนย ์
 

เพศ จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ S.D. t Sig. 
(2 - tailed) 

ชาย 143 3.28 0.45 -5.38 0.000 
หญิง 192 3.57 0.52 
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 4.1.7.2  สมมติฐานที่ 2 นักเรียนท่ีมีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์

ท่ีแตกต่างกัน 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ โดยจ าแนกตามอายุ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 17 – 18 ปี และอายุ 15 – 16 ปี มีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ ในระดับ

ค่อนข้างสูง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 และ3.51 ตามล าดับ) และกลุ่มตัวอย่างอายุ 13 -14 ปี และอายุ 11 – 

12 ปี มีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.30 เท่ากัน) และ

พบว่า ค่าสถิติทดสอบ F = 14.53 และค่า Sig. (p - value) = 0.000 (<0.05) หมายความว่า นักเรียนท่ีมี

อายุต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 

 

ตารางที่ 4.10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์  

  จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ จ านวน 

(คน) 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

11 – 12 ปี 36 3.30 0.40 ปานกลาง 

13 – 14 ปี 137 3.30 0.46 ปานกลาง 

15 – 16 ปี 94 3.51 0.52 ค่อนข้างสูง 

17 – 18 ปี 68 3.74 0.50 ค่อนข้างสูง 

 

ตารางที่ 4.11  เปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

(p - value) 

ระหว่างกลุ่ม 3 10.219 3.406 14.53 0.000 

ภายในกลุ่ม 331 77.598 0.234 

รวม 334 87.817  
 

หมายเหตุ : มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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  เม่ือท าการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่โดยวธีิ LSD พบวา่ คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ นกัเรียนอาย ุ
11–12 ปี กบั 15-16 ปี และอายุ 17-18 ปี นกัเรียนอายุ 13-14 ปี กบั 15-16 ปี และอายุ 17-18 ปี และ
นกัเรียนอายุ 15-16 ปี กบั 17-18 ปี โดยนกัเรียนท่ีมีอายุ 15-18 ปี มีพฤติกรรมการจดัการขยะฐาน
ศูนยใ์นระดบัค่อนขา้งสูง ซ่ึงสูงกวา่นกัเรียนท่ีมีอาย ุ11-14 ปี ซ่ึงมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย์
ในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12  เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่โดยวธีิ LSD จ าแนกตามอาย ุ
 

ช่วงอายุ 11–12 ปี 13-14 ปี 15-16 ปี 17-18 ปี 
11–12 ปี   * * 
13-14 ปี   * * 
15-16 ปี 
17-18 ปี 

* 
* 

* 
* 

 
* 

* 
 

 
หมายเหตุ: * คู่ท่ีแตกต่างกนั 
 
 4.1.7.3  สมมติฐานที่ 3 นักเรียนท่ีก าลังศึกษาระดับชั้ นต่างกันมีพฤติกรรมการ
จดัการขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย ์โดยจ าแนกตาม
ระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีท่ี 5 และปีท่ี 4 มีพฤติกรรม
การจดัการขยะฐานศูนย ์ในระดบัค่อนขา้งสูง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73  3.63  3.53) ตามล าดบั และกลุ่ม
ตวัอยา่งระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีท่ี 2 และปีท่ี 1 มีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย ์ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34  3.31 และ3.25 ตามล าดบั) ดงัตารางท่ี 4.13 และพบวา่ ค่าสถิติ
ทดสอบ F = 8.57 และค่า Sig. (p - value) = 0.000 (<0.05) หมายความวา่ นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นท่ี
ก าลงัศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 โดยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 มีพฤติกรรมการจดัการขยะ
ฐานศูนย ์ในระดบัสูงกวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3ดงัตารางท่ี 4.14 
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ตารางที่ 4.13  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์  

  จ าแนกตามระดับชั้นท่ีก าลังศึกษาของนักเรียน 

 

ระดับที่ก าลังศึกษา จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 62 3.25 0.42 ปานกลาง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 66 3.31 0.52 ปานกลาง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 54 3.34 0.40 ปานกลาง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 55 3.53 0.54 ค่อนข้างสูง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 53 3.63 0.46 ค่อนข้างสูง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 45 3.73 0.56 ค่อนข้างสูง 

 

ตารางที่ 4.14  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ จ าแนกตามระดับชั้นท่ีก าลัง  

 ศึกษาของนักเรียน 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

(p - value) 

ระหว่างกลุ่ม 5 10.119 2.024 8.57 0.000 

ภายในกลุ่ม 329 77.698 0.236 

รวม 334 87.817  

 

หมายเหตุ : มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

เม่ือท าการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี LSD พบว่า คู่ท่ีแตกต่างกัน คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ปีท่ี 1 มีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์แตกต่างกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปี

ท่ี 5 และปีท่ี 6 ส่วน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์แตกต่างกับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีท่ี 5 และปีท่ี 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีพฤติกรรมการ

จัดการขยะฐานศูนย์แตกต่างกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีท่ี 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

4 มีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์แตกต่างกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15  เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่โดยวธีิ LSD จ าแนกตามระดบัชั้นท่ีก าลงัศึกษาของ
 นกัเรียน 

 
ระดับช้ัน ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 

มธัยมศึกษา ปีท่ี 1    * * * 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2    * * * 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3     * * 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
 

* 

 
 
 

* 
 
 

 
หมายเหตุ: * คู่ท่ีแตกต่างกนั 
 
  4.1.7.4  สมมติฐานที่ 4 นักเรียนท่ีมีความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะท่ีต่างกันมี
พฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย์ โดยจ าแนกตาม
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ ในระดบัปาน
กลาง จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ ใน
ระดบัต ่า จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และนอ้ยท่ีสุดกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการ
ขยะ ในระดบัสูง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.16 และพบวา่ ค่าสถิติ
ทดสอบ F = 0.093 และค่า Sig. (p - value) = 0.911 (>0.05) หมายความวา่ นกัเรียน ท่ีมีระดบัความรู้
เก่ียวกับการจดัการขยะท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย์ท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 4 ดงัตารางท่ี 4.17 
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ตารางที่ 4.16  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ 

จ าแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

 

ระดับความรู้เกี่ยวกับการ

จัดการขยะ 

จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ต ่า 52 15.5 3.44 0.50 ปานกลาง 

ปานกลาง 264 78.8 3.45 0.51 ปานกลาง 

สูง 19 5.7 3.40 0.58 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.17  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ จ าแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับ

การจัดการขยะ 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

(p - value) 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.049 0.025 0.093 0.911 

ภายในกลุ่ม 332 87.768 0.264 

รวม 334 87.817  

 

หมายเหตุ : มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 4.1.7.5  สมมติฐานท่ี 5 นักเรียนท่ีมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะท่ีต่างกัน

มีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีแตกต่างกัน 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ โดยจ าแนกตามการ

รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ พบว่า ค่าสถิติทดสอบ  t = -8.71 และค่า Sig. (2 - tailed) = 

0.000 (<0.05) หมายความว่า นักเรียนท่ีมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะต่างกัน มี

พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 5 ดังแสดงในตารางท่ี 4.18 
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ตารางที ่4.18  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย ์  
 จ าแนกตามระดบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

 
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
เกีย่วกบัการจัดการขยะ 

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ S.D. t Sig. 
(2 - tailed) 

ต ่า - ปานกลาง 185 3.25 0.43 -8.71 0.000 

สูง 150 3.69 0.49 

 
หมายเหตุ : เน่ืองจากจ านวนตวัอยา่งในกลุ่มระดบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมีจ านวน
 นอ้ยมากมีเพียง 1 คนเท่านั้น ดงันั้นจึงรวมเขา้กบักลุ่มระดบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการ
 จดัการขยะระดบัปานกลาง 
 

 4.1.7.6  สมมติฐานที ่6 นกัเรียนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความร่วมมือในการจดัการ
ขยะฐานศูนยต่์างกนัจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั 

 ผลการศึกษา พบว่า นกัเรียนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความร่วมมือในการจดัการ
ขยะฐานศูนยต่์างกนัจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (t = -2.99, Sig = 0.003) และพบวา่นกัเรียนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ร่วมมือในการจดัการขยะฐานศูนยข์องนกัเรียนในระดบัต ่า-ปานกลาง จะมีพฤติกรรมการจดัการขยะ
ฐานศูนย ์เฉล่ีย 3.32 คะแนน และนกัเรียนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความร่วมมือในการจดัการขยะ
ฐานศูนยข์องนกัเรียนในระดบัสูง จะมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย ์เฉล่ีย 3.50 คะแนน ดงันั้น
จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 6 รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.19  
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ตารางที่ 4.19  ผลการเปรียบเทียบการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ตาม

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือของนักเรียน 

 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ร่วมมือของนักเรียนในโรงเรียนใน

การจัดการขยะฐานศูนย์ 

จ านวน 

(คน) 

ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig. 

 

ต ่า - ปานกลาง 102 3.32 0.46 -2.99 0.003 

สูง 233 3.50 0.52   

รวม             335 3.45 0.51   

 

หมายเหตุ : เน่ืองจากจ านวนตัวอย่างในกลุ่มระดับความร่วมมือของนักเรียนในโรงเรียนในการ 

       จัดการขยะฐานศูนย์มีจ านวนน้อยมากมีเพียง 13 คนเท่านั้น ดังนั้นจึงรวมเข้ากับกลุ่ม

       ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือของนักเรียนในโรงเรียนในการจัดการขยะฐาน

       ศูนย์ปานกลาง 

 

 4.1.7.7  สมมติฐานท่ี 7 นักเรียนท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความใส่ใจในการจัดการ

ขยะฐานศูนย์ของผู้อ านวยการและอาจารย์ประจ าชั้นต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์

ท่ีแตกต่างกัน 

 ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความใส่ใจในการจัดการขยะ

ฐานศูนย์ของผู้อ านวยการและอาจารย์ประจ าชั้นต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ี

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 (t = -4.18 , Sig = 0.000) และพบว่า

นักเรียนท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความใส่ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์ของผู้อ านวยการและอาจารย์

ประจ าชั้นในระดับสูง จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์เฉล่ีย 3.90 คะแนน และนักเรียนท่ีมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความใส่ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์ของผู้อ านวยการและอาจารย์ประจ าชั้น

ระดับปานกลาง จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์เฉล่ีย 3.42 คะแนน ดังนั้นจึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 7 รายละเอียดดังตารางท่ี 4.20  
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ตารางที่ 4.20  ผลการเปรียบเทียบการจดัการขยะฐานศูนยใ์นโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ตาม

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความใส่ใจในการจดัการขยะฐานศูนยข์องผูอ้  านวยการ
และอาจารยป์ระจ าชั้น 

 
ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบั
ความใส่ใจในการจัดการขยะ
ฐานศูนย์ของผู้อ านวยการและ

อาจารย์ประจ าช้ัน 

จ านวน 
 

ค่าเฉลีย่ S.D. t Sig. 
 

ปานกลาง 315 3.42 0.50 - 4.18 0.000 

สูง 20 3.90 0.44   

รวม             335 3.45 0.51   
 
 4.1.7.8  สมมติฐานที ่8 นกัเรียนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบั ผลประโยชน์ของโรงเรียน

ท่ีจะไดรั้บจากการจดัการขยะฐานศูนยต่์างกนัจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยท่ี์แตกต่างกนั 
 ผลการศึกษา พบว่า ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะไดรั้บจากการจดัการขยะฐาน

ศูนยข์องนกัเรียนมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยข์องนกัเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 (t = 3.20, Sig = 0.002) และพบว่านกัเรียนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะได้รับจากการจดัการขยะฐานศูนยข์องนักเรียนในระดบั สูง จะมี
พฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย์ เฉล่ีย  3.31 คะแนน และนักเรียนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะไดรั้บจากการจดัการขยะฐานศูนยข์องนกัเรียนในระดบัต ่า - ปาน
กลาง จะมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย ์เฉล่ีย 3.50 คะแนน ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 8 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.21 
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ตารางที่ 4.21  ผลการเปรียบเทียบการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ตาม

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะได้รับจากการจัดการขยะ

ฐานศูนย์ 

 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ของโรงเรียนที่จะ

ได้รับจากการจัดการขยะฐานศูนย์ 

จ านวน 

 

ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig. 

 

ต ่า - ปานกลาง 233 3.51 0.50 3.20 0.002 

สูง 102 3.31 0.51   

รวม             335 3.45 0.51   

 

หมายเหตุ : เน่ืองจากจ านวนตัวอย่างในกลุ่มระดับผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะได้รับจากการ 

 จัดการขยะฐานศูนย์มีจ านวนน้อยมีเพียง 19 คนเท่านั้น ดังนั้นจึงรวมเข้ากับกลุ่มระดับ

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะได้รับจากการจัดการขยะฐานศูนย์

 ปานกลาง 

 

4.1.7.9  สมมติฐานท่ี 9 นักเรียนท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบ/มาตรการ

ในด้านการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ี

แตกต่างกัน 

ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบ/มาตรการใน

ด้านการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 (t = -3.34 , Sig = 0.001) และพบว่านักเรียนท่ีมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบ /มาตรการในด้านการรักษาความสะอาดภายใน

โรงเรียนของนักเรียนในระดับสูง จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ เฉล่ีย 3.56 คะแนน และ

นักเรียนท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบ /มาตรการในด้านการรักษาความสะอาด

ภายในโรงเรียนของนักเรียนในระดับปานกลาง จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ เฉล่ีย 3.37 

คะแนน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 9 รายละเอียด ดังตารางท่ี 4.22 
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ตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบการจดัการขยะฐานศูนยใ์นโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ตาม

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบงัคบัใช้กฎระเบียบ /มาตรการในดา้นการรักษาความ
สะอาดภายในโรงเรียน 

 
ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัการ
บังคับใช้กฎระเบียบ /มาตรการ
ในด้านการรักษาความสะอาด 

จ านวน 
 

ค่าเฉลีย่ S.D. t Sig. 
 

ปานกลาง 204 3.37 0.50 - 3.34 0.001 

สูง 131 3.56 0.50   

รวม             335 3.45 0.51   

 
4.2  ผลการศึกษาในส่วนของอาจารย์ 
 
  4.2.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ 
  4.2.1.1  การจดัการขยะของโรงเรียนจอมพระประชาสรรคใ์นปัจจุบนั 
  ผลการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์สามารถสรุปภาพรวม 
ถึง “การมีส่วนร่วม” ของนักเรียนเป็นหลกั โดยการมีส่วนร่วมในท่ีน้ี หมายถึง การร่วมคิด ร่วม
วางแผน และร่วมปฏิบติั โดยมีโครงการต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัพื้นท่ีรับผิดชอบของ
นกัเรียนแต่ละระดบัชั้นเรียนในการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนและ “การมอบหมาย
หน้าท่ีเพื่อให้นักเรียนได้มีความรับผิดชอบในกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้ก าหนดพื้นท่ีให้นั้น เป็น
ประโยชน์ต่อทั้งตวัของนักเรียนเอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนท่ีเปรียบเสมือนกับการให้
นักเรียนมีความรู้สึกหวงแหน และเป็นส่ิงท่ีเขาควรช่วยกนัดูแล โดยเฉพาะความสะอาดภายใน
โรงเรียน” โดยการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละชั้นเรียนนั้นไดค้ดัเลือกห้องเรียนท่ีมีพื้นท่ี
รับผิดชอบท่ีสะอาดไม่มีเศษขยะ ห้องเรียนท่ีไดรั้บรางวลัก็จะไดใ้บประกาศเกียรติบตัร ในแต่ละ
รอบปีต่าง ๆ ประกอบกับนักการภารโรงท่ีปฏิบติัหน้าท่ีช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ท าให้
นกัเรียน และนกัการภารโรงไดมี้ส่วนช่วยกนัเก็บ กวาด ในบริเวณท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยขยะท่ีได้
ในแต่ละอาคารเรียนจะน ามากองไวใ้นถงัขยะท่ีจดัเตรียมไวใ้นบริเวณทางเดิน ดงัภาพท่ี 4.1 บริเวณ
พื้นท่ีวางถงัขยะ 
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ภาพที่ 4.1  บริเวณพื้นท่ีวางถังขยะ 

 

   โดยมีทางเทศบาล ต าบลจอมพระมารับขยะเป็นประจ าทุกวัน เว้นวันหยุดเสาร์ 

อาทิตย์ ในส่วนของการแยกประเภทถังขยะนั้น ทางโรงเรียนไม่มีการแบ่งประเภทถังขยะเน่ืองจาก

ขยะส่วนใหญ่ภายในโรงเรียนเป็นขยะจ าพวก ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก และเศษใบไม้ เป็นส่วน

ใหญ่ ดังภาพท่ี 4.2 รถขยะเทศบาล 

 

 
 

ภาพที่ 4.2  รถเทศบาลมารับขยะภายในโรงเรียน 

 

   ส่วนการด าเนินการจัดการขยะแบบบูรณาการทางโรงเรียนได้มีการให้นักเรียนแต่

ละคณะสี ซ่ึงประกอบด้วย 5 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีชมพู และสีฟ้า ซ่ึงแต่ละคณะสี

ประกอบด้วยนักเรียนทุกชั้นเรียนประจ าแต่ละคณะสี เป็นผู้ด าเนินการจัดการขยะด้วยตนเองโดยมี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นคณะกรรมการสีดูแลน้อง ๆ ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดใน

บริเวณโรงเรียน ซ่ึงขยะส่วนใหญ่นั้นจะเป็นขยะจ าพวกขวดน ้าด่ืม แก้วพลาสติก ท่ีมาจากการ

บริโภคของนักเรียน ดังนั้นขยะท่ีได้จึงเป็นการรวบรวมเอาไปขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าโดยเงินท่ีได้

ก็น าไปบ ารุงคณะสีต่าง ๆ 
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   4.2.1.2  ปัญหาการจดัการขยะท่ีส าคญัของโรงเรียน  
    ในการด าเนินการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
เน่ืองจากการส่งต่อขยะจากโรงเรียน ยงัประสบปัญหาในดา้นเวลา โดยขาดความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะ เทศบาลต าบลจอมพระท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการมารับขยะจาก
โรงเรียน เน่ืองจากการเก็บขนขยะนั้น มีระบบการมารับขยะไม่เป็นเวลา โดยส่วนใหญ่นั้นมารับขยะ
ในช่วงสาย ในช่วงเวลา 08.00 น. ข้ึนไป จึงท าให้ปริมาณขยะท่ีถูกกองไวใ้นถงัขยะท่ีรองรับบริเวณ
ทางเดินมีโอกาสลน้ออกนอกถงัรองรับขยะได ้จึงท าให้ไม่เป็นระเบียบ และซ่ึงเป็นเวลาท่ีนกัเรียน
จะตอ้งมารวมตวักนัในบริเวณหนา้เสาธงเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติในตอนเชา้ ดงัภาพท่ี 4.3 
แสดงจ านวนถงัขยะมีไม่เพียงพอ 

 

 
 
ภาพที ่4.3  จ  านวนถงัขยะมีไม่เพียงพอ 
 

  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากจ านวนนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึน ตน้ไมโ้ตข้ึน
ท าให้มีปริมาณใบไมเ้พิ่มมากข้ึน จ านวนร้านอาหาร กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัระบบธรรมชาติท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น ใบไมร่้วง เป็นตน้  
  4.2.1.3  ปัญหา และอุปสรรคในการจดัการขยะท่ีผา่นมาของโรงเรียน  

ปัญหาพื้นฐานท่ีส าคญัของตวับุคคล ไดแ้ก่ พฤติกรรมของนกัเรียนในการทิ้งขยะท่ี
ปฏิบติัตนในฐานะนักเรียน และปฏิบติัตนในฐานะลูกของคุณพ่อ คุณแม่ ท่ีบา้น อาจมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้น จึงเห็นวา่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนกัเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในการ
จดัการขยะให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกบัการขาดการเขา้ร่วมกิจกรรมของนักเรียน และ/หรือ 
ความใส่ใจในการลงมือปฏิบติัของตวันกัเรียนเอง และยงัขาดความตระหนกัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
โดยเฉพาะความมีวนิยัในการทิ้งขยะลงถงั แต่อยา่งไรก็ตามปัญหาท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้เป็นปัญหาท่ีคน
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ส่วนน้อยประพฤติปฏิบัติท่ีแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ จึงเป็นปัญหาระดับบุคคลท่ีจะต้องได้รับการ

แก้ไขต่อไป 

4.2.1.4  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพของ

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  

  ผลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ พบว่า สิ่งท่ีส าคัญมากท่ีสุด คือ “การมีส่วนร่วม” ใน

การพัฒนาระบบการจัดการขยะของโรงเรียนนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการส่งผู้เช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่ คณาจารย์ และนักเรียน เพื่อ

เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการร่วมกันพัฒนาทั้งระบบการเรียน

การสอน และการท ากิจกรรมร่วมกัน  และในส่วนข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ผู้อ านวยการ เน้นการท างาน

แบบองค์รวม (Holistic) เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีท าให้ระบบการท างานท่ีอาศัยการประสานเช่ือมโยงกัน 

โดยเฉพาะระบบราชการ ท่ีมีหน่วยงานต่าง ๆท่ีจะต้องท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น ภาพท่ี 4.4 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ 

 

 
 

ภาพที่ 4.4  สัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

 

 4.2.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ 

 ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปจากอาจารย์ จ านวน 79 คน พบว่า อาจารย์ สังกัดกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์มากท่ีสุด รองลงมา วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และน้อยท่ีสุดคือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ประเภทขยะท่ีทิ้ง พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ ทิ้งขยะแห้งมากท่ีสุด 

ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก กล่องโฟม รองลงมาเป็นขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ 
ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะฐานศูนย์จากการสัมภาษณ์ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะฐานศูนย์น้อย และ พบว่าอาจารย์บางส่วนมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะฐานศูนย์ โดยได้รับความรู้จาก ส่ือโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ 
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ใบปลิว) และจากการฟังจากการบอกเล่า ในส่วนของการรับข่าวสารประชาสัมพนัธ์ พบวา่ อาจารย์
ส่วนใหญ่ ไม่เคยไดรั้บการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโครงการขยะฐานศูนย ์และมีอาจารยเ์พียงบาง
ท่านเคยได้รับการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโครงการขยะฐานศูนย์ โดยได้รับข่าวสารจาก 
ผูบ้งัคบับญัชา/เพื่อนร่วมงาน และ เจา้หน้าท่ีจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และจากการ
สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการขยะฐานศูนย ์พบวา่ อาจารยส่์วนใหญ่เห็นวา่มีประโยชน์ต่อ
โรงเรียน และมีเพียงบางท่านเท่านั้นท่ีเห็นวา่โครงการดงักล่าวไม่มีประโยชน์ต่อโรงเรียน  
    4.2.2.1  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะฐานศูนย ์
   ผลการสัมภาษณ์อาจารย์เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการขยะฐานศูนย์ใน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ พบว่า อาจารยมี์ความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะฐาน
ศูนยใ์นโรงเรียนในระดบัสูง ได้แก่ ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะไดรั้บจากการจดัการขยะฐาน
ศูนย์ เช่น ภาพลักษณ์ท่ีดีของโรงเรียนในด้านการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การบังคับใช้
กฎระเบียบ/ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของโรงเรียน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะฐานศูนย ์การทิ้งขยะลงและ 
ความใส่ใจในการจดัการขยะฐานศูนยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพของผูอ้  านวยการและอาจารย์ประจ าชั้น 
รองลงมา ไดแ้ก่ งบประมาณสนบัสนุนดา้นการจดัการขยะฐานศูนย์ ความร่วมมือของนกัเรียนใน
การช่วยกนัจดัการขยะ ตามล าดบั 

4.2.2.2  ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะฐานศูนยใ์นโรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ 
  ผลการสัมภาษณ์อาจารยซ่ึ์งไดเ้สนอแนะ และแสดงความคิดเห็นต่อการจดัการขยะ
ฐานศูนยใ์นโรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์โดยส่วนใหญ่เห็นวา่ควรสนบัสนุนโครงการจดัการขยะ
ฐานศูนย/์โครงการธนาคารขยะ และมีเพียงบางท่านท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการท าโครงการ 

4.2.2.3  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะฐานศูนยใ์นโรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค ์
    ผลการสัมภาษณ์อาจารย ์พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะฐานศูนยใ์น
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ เห็นว่าการขาดความรู้ในการจดัการขยะอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาเห็นว่าการขาดความร่วมมือจากนักเรียนภายในโรงเรียน การขาด
บุคลากรในการจดัการขยะฐานศูนย ์ขาดเงินทุน/งบประมาณในการจดัการขยะฐานศูนย ์ขาดการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์ในการจดัการขยะฐานศูนย ์
เช่น ถงัขยะสีต่าง ๆ ไวใ้นการคดัแยก ขาดการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารโรงเรียน และอาจารยบ์างท่าน
เห็นวา่ นิสัยความมกัง่ายของนกัเรียน เป็นปัญหา และอุปสรรค ตามล าดบั  
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       4.2.2.4  แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอม

พระประชาสรรค์ 

1) ควรมีการฝึกวินัย และสร้างความตระหนัก/จิตส านึกในการทิ้งขยะ

ให้แก่นักเรียนรวมทั้งคณาจารย์ทุกระดับประกอบกับโครงการของภาครัฐเข้ามาสนับสนุน

โดยเฉพาะเทศบาลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการเป็นส าคัญ ตลอดจนสนับสนุน

งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท  

2) ควรรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อท าความเข้าใจถึงสาเหตุ และ

ผลกระทบจากการทิ้งขยะไม่เป็นท่ี และชี้ให้เห็นทั้งประโยชน์ และโทษ  

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกระดับชั้นตลอดจนคณาจารย์ท่ีต้องอาศัย

ความร่วมมืออย่างเคร่งครัดในการจัดการกระบวนการตั้งแต่ ต้นทาง คือ ลดปริมาณขยะลง ซ่ึง

นอกจากจะลดจ านวนขยะท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วยังเป็นส่วนท่ีท าให้สามารถลดจ านวนถังขยะลง

ได้ 

4) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ดูแล และมีอาจารย์ท่ีปรึกษา

คอยให้ค าแนะน า และควรมีรางวัลให้กับห้องเรียนท่ีดูแลบริเวณพื้นท่ีรับผิดชอบ สะอาด ไม่มีขยะ   

 

 4.2.3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการที่ควรท า  

  ผลการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ และอาจารย์ในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการท่ีควรท า 

สามารถสรุปโครงการต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1) โครงการก าจัดขยะ โครงการธนาคารขยะ โครงการแยกขยะ โครงการขยะยิ้มได้

และจัดท านโยบายระเบียบข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการขยะ โครงการขยะมีมูลค่ามหาศาล 

โครงการลดโลกร้อน  

2) โครงการโรงเรียนรักสะอาด โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการคัดแยกขยะเพ่ือ

น าไป รีไซเคิล  

3) โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการสนับสนุนการแยกขยะและทิ้งขยะลงถัง 

4) โครงการจิตส านึกของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน 

 



 

 

 

บทที ่5  

 

ผลการศึกษาโครงการธนาคารขยะยิม้ 

 
 การศึกษาการจดัการขยะฐานศูนย์ กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ผูว้ิจยัได้

ร่วมมือกบันกัเรียน และอาจารยใ์นการจดัท าโครงการธนาคารขยะยิ้ม โดย ผูว้ิจยัแบ่งขั้นตอนการ

ด าเนินโครงการ เป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 5.1  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และกระบวนการเรียนรู้ในการจดัการขยะ 

 5.2  การประยกุตห์ลกัการจดัการขยะฐานศูนย ์

 5.3  การด าเนินโครงการธนาคารขยะยิม้ 

 5.4  การประเมินผลโครงการธนาคารขยะยิม้ 

 

5.1  การส่งเสริมการมส่ีวนร่วม และกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะ 

 

  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ในการจดัการขยะในโรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรคเ์ป็นการด าเนินงานโดยผา่นทางกระบวนการศึกษาและการส่วนร่วมของนกัเรียน และ

อาจารย ์

 

  5.1.1  ขั้นเตรียมวจัิย 

 วตัถุประสงค์เพื่อก าหนดพื้นท่ีศึกษา พบว่าโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์เป็นโรงเรียน

ต้นแบบ “หน่ึงโรงเรียนในฝันของจังหวดัสุรินทร์” จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นพื้นท่ีใน

การศึกษาซ่ึงจากสภาพการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและความเป็นไปได้ในการ

ไดรั้บความร่วมมือจากผูอ้  านวยการโรงเรียน และผูว้ิจยัเองมีการแนะน าตวัทั้งอยา่งเป็นทางการโดย
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การจดัประชุมกลุ่มเป้าหมาย และอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความคุน้เคยและไวว้างใจจาก

โรงเรียน 

 

  5.1.2  ขั้นเตรียมทมีวจัิย 

  วตัถุประสงคเ์พื่อแนะน าโครงการวจิยัอยา่งละเอียด โดยใหค้ณะกรรมการนกัเรียน /ตวัแทน

แต่ละชั้นเรียนร่วมเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะฐานศูนย ์และท าความเขา้ใจปัญหาร่วมกนั รวมทั้ง

การแนะน าโครงการวิจยัการจดัการขยะฐานศูนย ์อนัจะน าไปสู่ความตระหนกัและเห็นความส าคญั

ในการมีส่วนร่วม ซ่ึงการท่ีใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสในการเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ปัญหา ร่วม

คิดหาแนวทางแก้ปัญหา ร่วมปฏิบัติ  ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับ

ผลประโยชน์นั้น ถือวา่เป็นการพฒันาคน ไปพร้อม ๆ กนั อนัจะน าไปสู่การพึ่งตนเองได ้โดยการ

ด าเนินการประกอบดว้ย 

 

  5.1.3  ขั้นศึกษาปัญหาขยะในโรงเรียน 

 ผูว้ิจยัส ารวจปริมาณและองคป์ระกอบขยะของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  มีอตัราการ

ผลิตเฉล่ียต่อวนัปริมาณมากนอ้ยเพียงใด และการน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นใดบา้ง 

  5.1.3.1  ผลการส ารวจประเภท และปริมาณขยะ 

   การส ารวจบริบทโรงเรียน โดยการสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยการโรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค ์พบวา่ ในพื้นท่ีบริเวณโรงเรียนจอมพระประชาสรรคป์ระสบปัญหาการจดัการขยะท่ี

ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความต่อเน่ือง ประกอบกบัจ านวนถงัขยะมีไม่เพียงพอ ในขณะท่ีการแยก

ประเภทถงัขยะยงัไม่เป็นระบบและ/หรือยงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและยงัมีขอ้จ ากดัในด้าน

งบประมาณ จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกตและสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กบัอาจารยแ์ละคณะกรรมการนกัเรียน ดงัภาพท่ี 5.1 ซ่ึงปริมาณขยะท่ีพบในโรงเรียนต่อสัปดาห์เป็น

น ้ าหนัก 1,130 กิโลกรัม โดยทราบน ้ าหนักจากการน ารถขยะเทศบาลท่ีมารับขยะไปชั่งท่ีศูนย์

ประสานงานกบัเทศบาล 
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ภาพที ่5.1 สัมภาษณ์คณะกรรมการสภานกัเรียน 
 

  5.1.3.2  ปริมาณและองคป์ระกอบขยะของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

 ปริมาณและองค์ประกอบของขยะในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  ท าการชั่ง

น ้ าหนกัขยะ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2554 มีน ้ าหนกัประมาณ 1,130 กิโลกรัม/สัปดาห์ หรือคิดเป็น 

161.43 กิโลกรัม/วนั ซ่ึงโดยเฉล่ียมีอตัราการผลิตเฉล่ีย  0.06 กิโลกรัม/คน/วนั ขยะเกินกวา่ก่ึงหน่ึง

เป็นขวดพลาสติก ถุงพลาสติก และกล่องโฟม คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมา ไดแ้ก่ เศษอาหาร ผกั

ผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 15.2 เศษกระดาษหนงัสือพิมพ ์13.9 และนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ใบไม ้เศษไม ้คิด

เป็นร้อยละ 7.6 จากการส ารวจประเภทขยะในเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งแยกประเภทขยะออกเป็น 2 

ประเภท ไดแ้ก่   ขยะท่ีมีมูลค่า คิดเป็นร้อยละ 77.2 ขยะอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 22.8 ดงัภาพท่ี 5.2 

ขยะท่ีพบมากท่ีสุด 

 

 
 

ภาพที ่5.2 ประเภทขยะท่ีพบมากท่ีสุด 
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  5.1.3.3  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปประเด็นปัญหา  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปประเด็นปัญหาโดยอาศยัขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณและ

องคป์ระกอบขยะ และขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

นโยบายของโรงเรียนในดา้นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ งบประมาณของโรงเรียนในดา้นการ

ส่งเสริมการจดัการขยะ กฎระเบียบ/มาตรการในดา้นการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน วสัดุ 

อุปกรณ์/จ านวนถงัขยะ สามารถน ามาวิเคราะห์ เช่ือมโยงถึงพฤติกรรมในการจดัการขยะฐานศูนย์

ของนกัเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงสภาพการจดัการขยะ สรุปไดด้งัน้ี  

1)  รูปแบบการจดัการขยะของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ เร่ิมจากการ

ส ารวจปริมาณถงัรองรับขยะท่ีไม่มีการแบ่งประเภทถงัขยะไวส้ าหรับคดัแยกขยะภายในโรงเรียน

เน่ืองจากจ านวนขยะท่ีพบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นขยะประเภทถุงพลาสติกและขวดน ้ าด่ืม ซ่ึงจากการ

สอบถามผูอ้  านวยการโรงเรียนให้เหตุผลวา่ขยะท่ีพบในโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นประเภทพลาสติก

จึงไม่มีเหตุจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีถงัรองรับท่ีแบ่งประเภทขยะแต่ละชนิดซ่ึงในส่วนน้ีผูว้ิจยัเห็นวา่ยงัเป็น

ช่องโหว่ในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนเน่ืองจากยงัมีโรงอาหารท่ีผู ้ประกอบการ

ร้านอาหารจ านวนมากท่ีไม่มีถงัรองรับขยะแต่ละประเภทโดยไม่มีการคดัแยกขยะก่อนทิ้งและใน

ดา้นนโยบายของผูอ้  านวยการท่ีด ารงต าแหน่งอยูน่ั้นต่างก็เห็นในแง่มุมการจดัการขยะท่ีหลากหลาย

จึงขาดการสานต่อนโยบายรวมทั้งนกัเรียนขาดแรงจูงใจและ/หรือเห็นคุณค่าในการคดัแยกขยะ โดย

ในอดีตนั้นขยะส่วนใหญ่ของโรงเรียนจะใชว้ิธีการเผาแต่ในปัจจุบนัไดมี้เจา้หนา้ท่ีของทางเทศบาล

มารับขยะจากโรงเรียนไปก าจดัต่อไป  

2)  สถานการณ์ดา้นขยะและสาเหตุของปัญหาขยะในโรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค ์สามารถสรุปเป็น 3 ประการส าคญั คือ  

(1)  ไม่มีการคดัแยกรวมทั้งไม่มีการแบ่งแยกประเภทถงัขยะท่ีถูกตอ้ง 

(2)  ระบบการจดัการขยะยงัไม่มีประสิทธิภาพ  

(3)  มีการใชถุ้งพลาสติก แกว้พลาสติกและขวดพลาสติกจ านวนมาก 
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5.1.4 ขั้นศึกษาส ารวจหาแนวทางแก้ไข 

 โดยการจดัท ากิจกรรมอบรมเร่ืองการจดัการขยะฐานศูนยโ์ดยการระดมความคิดเห็นจาก

ผูอ้  านวยการโรงเรียน คณะอาจารย ์และคณะกรรมการนกัเรียนเพื่อหาแนวทางเสริมสร้างการจดัการ

ขยะอยา่งมีประสิทธิภาพผา่นกิจกรรมการใหค้วามรู้ดา้นการคดัแยกประเภทขยะ  

 5.1.4.1  การใหค้วามรู้และการอบรม  

 เร่ิมต้นใน วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2554 โดยผูว้ิจยัได้จัดนิทรรศการเก่ียวกับ
กระบวนการจดัการขยะฐานศูนย ์ประกอบกบัวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 ในช่วงเช้าผูว้ิจยัไดใ้ห้
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะฐานศูนย ์ไดแ้ก่ ขั้นตอน ตน้ทาง กลางทาง และปลายทาง โดยผูว้ิจยั
ไดแ้จกแผ่นพบัให้ความรู้แก่นกัเรียนทุกชั้นเรียน จากนั้นจดัอบรมให้ความรู้กบันกัเรียนโรงเรียน
จอมพระประชาสรรคโ์ดยการส่งตวัแทนของคณะกรรมการของแต่ละชั้นเรียนรวมจ านวน 150 คน 
ระยะเวลาการอบรม ใชเ้วลา 1 วนั คือ 27 พฤษภาคม 2554 ในการอบรมใชส่ื้อสารคดีเก่ียวกบัปัญหา
ขยะ/สไลด/์ตอนทา้ยของการอบรมจะมีการเล่นเกมส์ตอบค าถาม ประกอบการบรรยายโดยแนวทาง
ดงักล่าว ผูว้จิยัเล็งเห็นวา่การสร้างความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ี
มีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนกัเรียนในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์  ดงัภาพท่ี 5.3 - 5.6 

 

 
 

ภาพที ่5.3 ใหค้วามรู้นกัเรียนหนา้เสาธง 
 

 
 

ภาพที ่5.4 คณะกรรมการนกัเรียนแจกแผน่พบัใหก้บันกัเรียน 
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ภาพที ่5.5 มอบอุปกรณ์ท าความสะอาดใหโ้รงเรียน 
 

 
 

ภาพที ่5.6 ผูว้จิยัใหค้วามรู้แก่ตวัแทนนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
 

 5.1.4.2  การประชุมร่วมกบัคณะอาจารย ์

 การประชุมร่วมกบัคณะอาจารยส์ังกดักลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เร่ืองการ

จดัการขยะฐานศูนย ์ดงัภาพท่ี 5.7 เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจถึงแนวความคิดและวิธีการในการ

ลดปริมาณขยะและให้คณาจารยไ์ดท้ราบถึงประเภท แหล่งท่ีมา และผลกระทบของขยะ ตลอดจน

วธีิการคดัแยกขยะท่ีถูกตอ้ง  
 

 

 

ภาพที ่5.7 คณาจารยห์มวดสังคมศึกษาท่ีควบคุมนกัเรียนเขา้ร่วมการอบรม 
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 5.1.5  ขั้นเลอืกแนวทางแก้ปัญหา 

 การเลือกแนวทางการส่งเสริมการคดัแยกขยะท่ีถูกตอ้ง โดยการให้ความรู้แก่นกัเรียนเป็น

อนัดบัแรกเพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากเป็นการเสริมสร้างการรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียน โดยแสดงการจดันิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกบัการ

จดัการขยะฐานศูนย ์ตามภาพท่ี 5.8 
 

 
 

ภาพที ่5.8 การจดันิทรรศการใหค้วามรู้แก่นกัเรียน 
 

 

 5.1.6  ขั้นปฏิบัติตามแผน 

 ใหค้วามรู้แก่นกัเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรคโ์ดยตวัแทนของคณะกรรมการของแต่

ละชั้นเรียนมาเขา้ร่วมกิจกรรมโดยการอบรมใชส่ื้อสารคดีเก่ียวกบัปัญหาขยะ และสไลด์ให้ความรู้

กบันกัเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์ และโครงการท่ีไดด้ าเนินการตามแผนปฏิบติัการ คือ 

โครงการธนาคารขยะยิ้ม ซ่ึงพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยวนัท่ีเปิด

โครงการก็มีตวัแทนห้องไดน้ าขยะมาจ าหน่ายทนัทีซ่ึงเป็นการเสริมสร้างก าลงัใจให้กบัแกนน าคือ

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 ดงัภาพท่ี 5.9 
 

 
 

ภาพที ่5.9 การน าขยะมาจ าหน่าย 
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 5.1.7  การติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหา 

 หลงัจากด าเนินโครงการธนาคารขยะยิม้ในโรงเรียน 3 สัปดาห์พบวา่ แกนน าพอใจกบัการ

ด าเนินการแกปั้ญหาตามโครงการและประเมินวา่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ โดยโรงเรียนมีความ

สะอาดข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั และบริเวณห้องเรียนท่ีเคยมีขวดน ้ าด่ืมไดมี้การเก็บรวบรวมเพื่อน าใส่ถุง

ผา้ท่ีผูว้จิยัร่วมกบัคณาจารยห์มวดสังคมไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อให้เด็กนกัเรียนไดน้ าไปจ าหน่ายยงัธนาคาร

ขยะยิ้ม และการแกไ้ขปัญหาควรมีการประชาสัมพนัธ์อย่างทัว่ถึง และสม ่าเสมอโดยอาจจดัให้มี

กิจกรรมเสียงตามสายเก่ียวกบัการรณรงคใ์หน้กัเรียนน าขยะไปจ าหน่ายท่ีธนาคารขยะยิม้ ซ่ึงในส่วน

น้ี ไดมี้การประชาสัมพนัธ์เวลารับซ้ือในช่วงเวลาท่ีก าหนด และประสานให้คณะอาจารยทุ์กกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ และควรขอการ

สนบัสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะเทศบาลต าบลจอมพระให้เขา้มามีส่วนร่วม

ในการด าเนินโครงการ และสนบัสนุนงบประมาณในการจดัซ้ือถงัขยะประเภทต่าง ๆ ไวส้ าหรับคดั

แยกขยะแต่ละประเภท 

 

5.2  การประยุกต์หลกัการจัดการขยะฐานศูนย์ 

 

 5.2.1  การยกระดับการพฒันาการจัดการขยะทัว่ไปสู่การจัดการขยะฐานศูนย์ 

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ในการจดัการขยะฐานศูนยข์องโรงเรียน

จอมพระประชาสรรคโ์ดยใชก้ารศึกษาแบบมีส่วนร่วม ท าใหน้กัเรียน และอาจารยโ์รงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค ์มีความตระหนกัและด าเนินการจดัการปัญหาขยะอยา่งจริงจงั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือ

พิจารณาขอ้มูลของปริมาณและองค์ประกอบของขยะจากการส ารวจขยะในโรงเรียน  เพื่อให้เห็น

ปริมาณของขยะท่ีแทจ้ริงของโรงเรียน ซ่ึงจากการส ารวจประเภทขยะดงักล่าวแลว้สามารถคดัแยก

ขยะ ไดด้งัน้ี 

 1)  ขยะมีมูลค่า ไดแ้ก่ ขวดพลาสติก กระดาษ ประมาณร้อยละ 77.2 

 2)  ขยะอินทรีย ์ประมาณร้อยละ 22.8 
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 จากสัดส่วนของขยะท่ีปรากฏจึงท าให้โครงการธนาคารขยะยิม้เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นหน่ึง

ในกระบวนการจดัการขยะฐานศูนย ์ โดยการคิดและสร้างแนวทางการจดัการขยะฐานศูนยด์ว้ย

กิจกรรมท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 

 

 5.2.2  การวางกรอบแนวความคิดการจัดการขยะฐานศูนย์ 

 การวางกรอบแนวความคิดการจดัการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

จ  าเป็นตอ้งอาศยักิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนเช่นเดียวกบั

การจดัการขยะโดยทัว่ไป แต่ลกัษณะส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้เกิดความแตกต่างและสามารถด าเนิน

โครงการการจดัการขยะฐานศูนยใ์นโรงเรียนจอมพระประชาสรรคอ์ยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ คือ 

การวางกรอบแนวความคิดการจดัการขยะฐานศูนย์ ซ่ึงกรอบแนวคิดหลกั มี 3 ขั้นตอนสู่การจดัการ

ขยะฐานศูนยป์ระกอบดว้ย การจดัการตน้ทาง การจดัการกลางทาง และการจดัการปลายทาง 

 

 5.2.3  การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ 

 การสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ตามแนวความคิด 3 ขั้นตอนสู่การ

จดัการขยะฐานศูนยใ์นโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนมีการก าหนดกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน ดงัน้ี 

  5.2.3.1  การจดัการตน้ทาง มีการด าเนินกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง โดยการจดักิจกรรมให้การฝึกอบรมแก่นกัเรียน

โดยใชส่ื้อแผน่ภาพประกอบเพื่อให้เกิดการคดัแยกขยะท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ี

ด าเนินการในช่วงเวลาหลงักิจกรรมเคารพธงชาติโดยผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินกิจกรรม ดงัภาพท่ี 5.10 และ 

ดงัภาพท่ี 5.11 ตามล าดบั 

 



90 
 

 

 

ภาพที ่5.10 การใหค้วามรู้นกัเรียนประกอบการบรรยายโดยใชส่ื้อการสอน 

 

 

 

ภาพที ่5.11 ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม  

 

  5.2.3.2  การจดัการกลางทาง เป็นการด าเนินกิจกรรมท่ีส าคญั คือ ธนาคารขยะยิม้

โดยให้คณะกรรมนกัเรียนทุกห้อง เป็นทีมขบัเคล่ือนธนาคารขยะยิม้ ซ่ึงกิจกรรมหลกัของธนาคาร

ขยะยิ้ม คือ การรับซ้ือขยะจากนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน โดยรับซ้ือขยะทุกชนิด ซ่ึงใน

ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีของนักเรียนแต่ละห้อง เน่ืองจากขยะท่ีน ามา

รวมกันของแต่ละห้องจะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันข้ึนอยู่กับความกระตือรือร้นและมีจิต

สาธารณะ โดยธนาคารขยะยิม้ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีบริเวณใตอ้าคาร 40 ปี ศรีประชา โดยเปิดท าการทุกวนั 

ในเวลา 07.00 – 16.00 น. ยกเวน้วนัหยดุราชการ หลงัจากนั้นคณะกรรมการธนาคารขยะยิม้จะติดต่อ

ให้ผูรั้บซ้ือของเก่าเป็นผูม้ารับขยะไปจ าหน่ายต่อไป ซ่ึงในขั้นดงักล่าวจะเป็นส่วนท่ีท าให้ นกัเรียน 
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และอาจารยเ์ห็นคุณค่าของขยะท่ีสามารถสร้างรายได ้ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ี

ผูว้ิจยัไดข้อค าแนะน าจากผูอ้  านวยการโรงเรียนและคณะอาจารยท่ี์ผูว้ิจยัไดส้อบถามและร่วมกนัหา

แนวทางท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทของโรงเรียนท่ีเห็นว่าควรสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้นกัเรียน

ทุกระดบัชั้นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมอย่างกวา้งขวาง ดงัภาพท่ี 5.12 การแจกถุงผา้รณรงค์การลดโลก

ร้อน ภาพท่ี 5.13 แสดงการเตรียมติดแผ่นป้าย ภาพท่ี 5.14 และภาพท่ี 5.15 พื้นท่ีตั้งโครงการ 

ตามล าดบั 
 

 
 

ภาพที ่5.12 ตวัแทนหอ้งเรียนไดรั้บกระเป๋าและสมุดบนัทึกการจ าหน่ายขยะ 
 

 
 

ภาพที ่5.13 การเตรียมการติดป้ายโครงการ 
 

 
 

ภาพที ่5.14 แกนน าโดยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 ร่วมกนัติดป้ายโครงการ 
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ภาพที ่5.15 ท่ีท  าการธนาคารขยะยิม้ 

 

  5.2.3.3  การจดัการปลายทาง ส าหรับกิจกรรมของการจดัการปลายทาง เป็นการน า

ขยะอินทรียท่ี์เกิดข้ึนในบริเวณโรงอาหาร น าไปเล้ียงสัตว ์และในส่วนขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายได้

ทางโรงเรียนไดจ้ดัตั้งระบบการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อน าไปใชส้ าหรับการเรียนการสอนในหมวดวิชา 

การงานอาชีพ ซ่ึงจะมีการใชก้๊าซหุงตม้ เป็นตน้ ดงัแสดงการตั้งระบบก๊าซชีวภาพ ตามภาพท่ี 5.16, 

5.17 แสดงบริเวณท่ีทิ้งขยะย่อยสลายได้ และแสดงระบบวาล์วเปิด - ปิดการท างาน ระบบการ

เดินสายต่อก๊าซ ตามภาพท่ี 5.18 และ 5.19 ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพที ่5.16 ท่ีตั้งระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ 
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ภาพที ่5.17 บริเวณท่ีทิ้งขยะยอ่ยสลายได ้

 

 

 
 

ภาพที ่5.18 ระบบวาลว์เปิด - ปิดการท างาน 

 

 
 

ภาพที ่5.19 ระบบการเดินสายท่อก๊าซ 
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5.3 การด าเนินโครงการธนาคารขยะยิ้ม 

 

  5.3.1  หลักการและเหตุผล 
  ความเป็นมาของโครงการ 

 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ โดยเฉพาะขยะประเภทขวดน ้า

พลาสติกอีกทั้งไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ท าให้มีปริมาณขยะรวมท่ีต้องก าจัด ประมาณ 33,900 

กิโลกรัม/เดือน และประกอบกับรถขยะเทศบาลมารับขยะไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด ท าให้มีขยะ

ตกค้างในถังขยะเพิ่มขึ้น จนก่อให้เกิดกลิ่นท่ีไม่พึงประสงค์ และเกิดภาพลักษณ์ทางลบต่อโรงเรียน 

โดยปัญหาท่ีเกิดขึ้น เป็นความผิดพลาด/ขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียน และเทศบาลท่ีมี

หน้าท่ีรับผิดชอบงานดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการแก้ปัญหาควรแก้ท่ีต้นเหตุ โดยแก้ท่ี

อุปนิสัยการบริโภคของนักเรียน และสนับสนุนการจัดการขยะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การลดการเกิดขยะ 

การน ากลับมาใช้ซ ้า และการคัดแยกขยะ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการธนาคารขยะยิ้ม

เป็นโครงการท่ีช่วยให้นักเรียน และอาจารย์ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์มีกระบวนการคัดแยก

ขยะตั้งแต่ต้นทางแล้ว ยังเป็นการจัดการน าขยะท่ีเกิดจากการบริโภคของนักเรียนภายในโรงเรียน 

สามารถน าขยะท่ีมีอยู่ไปจ าหน่ายยังโครงการดังกล่าว แล้วยังช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนให้

น้อยลง ซ่ึงเป็นการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมจากนักเรียนทุกระดับชั้น และเป็นการลด

การเกิดขยะก่อนท่ีจะถึงหลุมฝังกลบ ท าให้เทศบาลมีภาระในการเก็บขนขยะน้อยลง จึงเห็นว่า

โครงการดังกล่าวสามารถสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียน และชุมชนได้ 

 

5.3.2 วัตุประสงค์ 

1) เพ่ือประยุกต์การจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

2) เพ่ือให้นักเรียน และอาจารย์มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ซ่ึงเป็นการลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน 

3) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในการจัดการขยะฐานศูนย์ 
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5.3.3 เป้าหมาย 

1) ร้อยละ 10 ของขยะในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ลดลง เม่ือเทียบกับก่อนมี

โครงการ 

2) ร้อยละ 80 ของนักเรียน และอาจารย์มีความพึงพอใจในโครงการธนาคารขยะยิ้ม 

 

5.3.4 กิจกรรมของโครงการ 

การซื้อ-ขาย ขยะของนักเรียน และอาจารย์ภายในโรงเรียนโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

6/2 เป็นผู้จัดการธนาคารขยะ ซ่ึงการซื้อขาย จะเป็นวันต่อวัน และทั้งนี้การน าไปจ าหน่ายขึ้นอยู่กับ

ปริมาณขยะท่ีรับซื้อมา 
 

5.3.5 วีธีด าเนินงาน 

1) ประชุมคณาจารย์หมวดสังคมศึกษา เพ่ือระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการ

ร่วมกันด าเนินโครงการธนาคารขยะยิ้ม 

2) ก าหนดคณะท างานธนาคารขยะยิ้ม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เคร่ืองชั่ง

น ้าหนัก เคร่ืองคิดเลข จัดท าแบบสมุดบันทึกการจ าหน่าย 

3) ชี้แจงโครงการให้นักเรียนรับทราบ และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

และค าแนะน าถึงผลกระทบจากขยะมูลฝอย และวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยแก่นักเรียน 

4) นักเรียนรับสมุดบันทึกการจ าหน่ายขยะ และถุงผ้าส าหรับใส่ขยะท่ีทางโรงเรียนท า

ขึ้น 

5) ประเมินผลโครงการ และสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

5.3.6 โครงสร้างเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะยิ้ม 
 

 
 

ภาพที่ 5.20 โครงสร้างหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีธนาคารขยะยิ้ม 
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   และสามารถแบ่งแยกหน้าท่ีได้ ดังนี้ 

1) ผู้จัดการธนาคารขยะยิ้มมีหน้าท่ี ก ากับดูแลเกี่ยวกับการซื้อขาย การคัดแยกขยะ การ

ติดต่อกับร้านรับซื้อขยะ การก าหนดราคาขายรายเดือน การรายงานยอดซื้อเป็นรายวัน และรายงาน

ผลยอดขายเป็นรายสัปดาห์/รายเดือนแล้วแต่ความเหมาะสม และการด าเนินงานภายในธนาคารขยะ

ยิ้มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีเก็บรวบรวมบัญชีของสมาชิก และการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ 

3) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน มีหน้าท่ีบริการแก่สมาชิกในโครงการธนาคารขยะ

ยิ้ม/เบิกจ่ายยอดเงินในแต่ละวัน ตรวจสอบขยะ ชั่งน ้าหนักท่ีตัวแทนนักเรียนน ามาจ าหน่าย สรุปผล

ยอดขายทุกวันให้อาจารย์ผู้ควบคุมการด าเนินโครงการ 

4) เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะ มีหน้าท่ีแยกประเภทขยะท่ีได้จากการรับซื้อจากนักเรียน และ

อาจารย์ภายในโรงเรียน และเป็นก าลังส าคัญในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 

  ซ่ึงการด าเนินงานเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายจะอยู่ภายใต้ความดูแลของคณาจารย์หมวดสังคมศึกษา

โดยเป็นผู้ควบคุมการด าเนินโครงการธนาคารขยะยิ้ม 

 สิ่งท่ีต้องท าก่อนเปิดโครงการ 

1) เปรียบเทียบราคารับซื้อจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นท่ี 

2) ท าการเปรียบเทียบราคารับซื้อขยะ ทุกเดือน 

3) ให้ร้านรับซื้อมารับขยะด้วยตนเอง (ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในแต่ละเดือน) 

4) ประกาศราคารับซื้อให้นักเรียนทราบล่วงหน้า 3 วันก่อนเปิดท าการ 

5) วันเปิดธนาคารขยะยิ้มวันแรก มีเคร่ืองเขียนแจกนักเรียนท่ีมาจ าหน่ายขยะจนกว่า

ของจะหมด 
 

5.3.7  ระเวลาด าเนินการ 

 ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป 

 

5.3.8  งบประมาณ 

หมวดสังคมศึกษา เป็นผู้ด าเนินการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 
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5.3.9   ผู้รับผิดชอบ 

1) อาจารย์หมวดสังคมศึกษา 

2) นางสาว รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ 

 

5.3.10 ปัญหา-อุปสรรค 

1) นักเรียนไม่สนใจในบางส่วน 

2) ขาดแคลนงบประมาณ 

 

5.3.11  วิธีป้องกัน-แก้ไข 

1) ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และสม ่าเสมอ 

2) ให้อาจารย์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม 

3) ขอการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ในด้านการแบ่งแยกถังขยะ

ประเภทต่าง ๆ 

 

5.3.12 วิธีติดตามประเมินผล 

1) ตรวจสอบปริมาณขยะก่อน และหลังมีโครงการธนาคารขยะยิ้ม 

2) ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และอาจารย์โรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค์ 

 

5.3.13  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เกิดระบบการจัดการขยะท่ีดีในโรงเรียน 

2) นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและลดปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

3) สร้างรายได้และฝึกนิสัยการออมให้กับนักเรียน  

4) ปริมาณขยะท่ีลดลง 
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5.3.14 การด าเนินงาน 

 

ตารางที่ 5.1  ตารางกิจกรรม 

 

 

กิจกรรม 

เดือน พฤษภาคม 

(สัปดาห์) 

1 2 3 4 

1. ประชุมคณาจารย์หมวดสังคมศึกษา เพ่ือระดมความคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะในการร่วมกันด าเนินโครงการธนาคารขยะยิ้ม 

    

2. ให้การฝึกอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 และตัวแทน

นักเรียนทุกห้อง ในด้านการจัดการขยะฐานศูนย์ 

    

3. ด าเนินกิจกรรมด้านการกระตุ้นเตือน เช่น การให้ความรู้ผ่านส่ือ

แผ่นพับ และจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะฐาน

ศูนย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ก าหนดคณะท างานธนาคารขยะยิ้ม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ี

เกี่ยวข้อง เช่น เคร่ืองชั่งน ้าหนัก เคร่ืองคิดเลข จัดท าแบบสมุดบันทึก

การจ าหน่าย 

    

5.  ชี้แจงโครงการให้นักเรียนรับทราบ และให้ความรู้เกี่ยวกับการ

จัดการขยะมูลฝอย และค าแนะน าถึงผลกระทบจากขยะมูลฝอย และ

วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยแก่นักเรียน 
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5.4 การประเมินผลโครงการธนาคารขยะยิ้ม  

 

5.4.1 ผลการลดลงของปริมาณขยะ (หลังจากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ 

และหลังจากการให้ความรู้) 

 ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 14.16 โดยคิดจากน ้าหนักขยะวันท่ี 17 

พฤษภาคม 2554 มีน ้าหนักขยะ 161.43 กิโลกรัม/วัน และวันท่ี 6 มิถุนายน 2554 มีน ้าหนักขยะ 

138.57 กิโลกรัม/วัน โดยปริมาณขยะลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ซ่ึงจากการตรวจสอบชนิด และ

ประเภทขยะท่ีนักเรียนน ามาจ าหน่าย พบว่า เป็นขวดน ้าด่ืมพลาสติก และกระดาษรีไซเคิลท่ีมาจาก

การจ าหน่ายของคณาจารย์ภายในโรงเรียน ประกอบกับการชั่งน ้าหนักขยะมูลฝอยโดยทางเทศบาล

เป็นผู้ด าเนินการในส่วนการชั่งน ้าหนักขยะ และวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการได้จากบริเวณ

ภายในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์สะอาดขึ้น  

 

 5.4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในโครงการธนาคารขยะยิ้ม 

   ผลการประเมินความพึงพอของนักเรียนในโครงการธนาคารขยะยิ้มในภาพรวม พบว่า 

นักเรียนมีระดับความพึงพอใจในโครงการธนาคารขยะยิ้ม ในระดับมาก และสามารถอธิบาย ได้

ดังนี้  

  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อโครงการธนาคารขยะยิ้ม พบว่า นักเรียนทุก

คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการให้

รับทราบก่อนเริ่มโครงการธนาคารขยะยิ้ม นักเรียนช่วยกันน าขยะโดยเฉพาะขวดพลาสติกท่ีมี

จ านวนมากในโรงเรียนมาจ าหน่ายยังธนาคารขยะยิ้มเพื่อน าเงินเข้าห้องเรียน โครงการธนาคารขยะ

ยิ้มท าให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โครงการธนาคารขยะยิ้มช่วยให้จ านวนขยะของ

โรงเรียนลดลง โครงการธนาคารขยะยิ้มสามารถสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมใน

โครงการธนาคารขยะยิ้ม โครงการธนาคารขยะยิ้มสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โครงการธนาคารขยะยิ้มสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประโยชน์

ท่ีได้รับจากโครงการธนาคารขยะยิ้ม และความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการธนาคารขยะยิ้ม โดย

มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 2.96 คะแนน ดังตารางท่ี 5.2 
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ตารางที่ 5.2  ระดบัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อโครงการธนาคารขยะยิ้มของโรงเรียนจอม  

           พระประชาสรรค ์โดยใชค้วามถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

 

 

หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ  

ค่า 

เฉลีย่ 

 

SD.  

มาก 
ปาน

กลาง 

 

น้อย 

1.การประชาสัมพนัธ์โครงการใหรั้บทราบก่อนเร่ิม
โครงการธนาคารขยะยิม้ 

146 

(97.3) 

4 

(2.7) 

- 2.97 

(มาก) 

0.162 

2.นกัเรียนช่วยกนัน าขยะโดยเฉพาะขวดพลาสติกท่ีมี
จ านวนมากในโรงเรียนมาจ าหน่ายยงัธนาคารขยะยิม้
เพื่อน าเงินเขา้หอ้งเรียน 

144 

(96.0) 

6 

(4.0) 

- 2.96 

(มาก) 

0.197 

3.โครงการธนาคารขยะยิม้ท าใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

140 

(93.3) 

9 

(6.0) 

1 

(0.7) 

2.93 

(มาก) 

0.286 

4.โครงการธนาคารขยะยิม้ช่วยใหจ้  านวนขยะของ
โรงเรียนลดลงได ้

138 

(92.0) 

11 

(7.3) 

1 

(0.7) 

2.91 

(มาก) 

0.305 

5.โครงการธนาคารขยะยิม้สามารถสร้างรายไดใ้หก้บั
โรงเรียน 

148 

(98.7) 

2 

(1.3) 

- 2.99 

(มาก) 

0.115 

6.นกัเรียนมีส่วนร่วมในโครงการธนาคารขยะยิม้ 143 

(95.3) 

7 

(4.7) 

- 2.95 

(มาก) 

0.212 

7.โครงการธนาคารขยะยิม้สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

148 

(98.7) 

2 

(1.3) 

- 2.99 

(มาก) 

0.115 

8.โครงการธนาคารขยะยิม้สร้างความตระหนกัในการ
คดัแยกขยะก่อนทิ้ง 

149 

(99.3) 

1 

(0.7) 

- 2.99 

(มาก) 

0.082 

9. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการธนาคารขยะยิม้ 
 

147 

(98.0) 

3 

(2.0) 

- 2.98 

(มาก) 

0.140 

10.ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการธนาคารขยะยิม้ 146 

(97.3) 

4 

(2.7) 

- 2.97 

(มาก) 

0.162 



101 
 

   5.4.3  ผลการประเมินความพงึพอของอาจารย์ในโครงการธนาคารขยะยิม้ 

   ผลการประเมินความพึงพอของอาจารยใ์นโครงการธนาคารขยะยิ้มในภาพรวม พบว่า 

อาจารยมี์ระดบัความพึงพอใจในโครงการธนาคารขยะยิม้ ในระดบัมาก และสามารถอธิบาย ไดด้งัน้ี  

  ผลการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยท่ี์มีต่อโครงการธนาคารขยะยิ้ม พบว่า อาจารยทุ์ก

ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการประชาสัมพนัธ์โครงการให้

รับทราบก่อนเร่ิมโครงการธนาคารขยะยิม้ โครงการธนาคารขยะยิม้ท าให้นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้

เกิดประโยชน์ โครงการธนาคารขยะยิม้ช่วยใหจ้  านวนขยะของโรงเรียนลดลง โครงการธนาคารขยะ

ยิม้สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัโรงเรียน นกัเรียนมีส่วนร่วมในโครงการธนาคารขยะยิม้ โครงการ

ธนาคารขยะยิม้สร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โครงการธนาคาร

ขยะยิม้สร้างความตระหนกัในการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ความส าเร็จ/ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการ

ธนาคารขยะยิม้ และความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการธนาคารขยะยิม้ โดยมีคะแนนเฉล่ียความ

พึงพอใจเท่ากบั 3.00 คะแนน 

  และความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการธนาคารขยะยิ้ม พบว่า อาจารยมี์

ระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 90.9 โดยมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 2.91 

ดงัตารางท่ี 5.3  

 

ตารางที่ 5.3  ระดบัความพึงพอใจของอาจารยท่ี์มีต่อโครงการธนาคารขยะยิ้มของโรงเรียนจอม  

        พระประชาสรรค ์โดยใชค้วามถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
 

 

หัวข้อ 

ระดับความพงึพอใจ  

ค่า 

เฉลีย่ 

 

SD.  

มาก 
ปาน

กลาง 

 

น้อย 

1.การประชาสัมพนัธ์โครงการใหรั้บทราบก่อนเร่ิม
โครงการธนาคารขยะยิม้ 

11 

(100) 

- - 

 

3.00 

(มาก) 

0.000 

2.ความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ
ธนาคารขยะยิม้ 

10 

(90.9) 

1 

(9.1) 

- 2.91 

(มาก) 

0.302 
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ตารางที ่5.3  (ต่อ) 
 

   

 

 

หัวข้อ 
 

ระดับความพงึพอใจ  

ค่า 

เฉลีย่ 

 

SD.  

มาก 
ปาน

กลาง 

 

น้อย 

3.โครงการธนาคารขยะยิม้ท าใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

11 

(100) 

- - 3.00 

(มาก) 

0.000 

5.โครงการธนาคารขยะยิม้สามารถสร้างรายไดใ้หก้บั
โรงเรียน 

11 

(100) 

- - 3.00 

(มาก) 

0.000 

6.นกัเรียนมีส่วนร่วมในโครงการธนาคารขยะยิม้ 11 

(100) 

- - 3.00 

(มาก) 

0.000 

7.โครงการธนาคารขยะยิม้สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

11 

(100) 

- - 3.00 

(มาก) 

0.000 

8.โครงการธนาคารขยะยิม้สร้างความตระหนกัในการ
คดัแยกขยะก่อนทิ้ง 

11 

(100) 

- - 3.00 

(มาก) 

0.000 

9.ความส าเร็จ/ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการ
ธนาคารขยะยิม้ 

11 

(100) 

- - 3.00 

(มาก) 

0.000 

10.ความพอใจของท่านต่อการด าเนินโครงการ
ธนาคารขยะยิม้ 

11 

(100) 

- - 3.00 

(มาก) 

0.000 

 

 โดยสรุปแล้วการประเมินผลโครงการธนาคารขยะยิ้ม ท าให้ผูว้ิจยัทราบว่า ปริมาณขยะ

ภายในโรงเรียนลดลงมากกว่าร้อยละ 10 นั่นหมายความว่า ปริมาณขยะท่ีชัง่ไดห้ลงัจากด าเนิน

โครงการธนาคารขยะยิม้ท าให้ปริมาณขยะภายในโรงเรียนลดลงร้อยละ 14.16 และในภาพรวมของ

การประเมินระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน และอาจารย ์ท าให้ทราบวา่ ทั้งนกัเรียน และอาจารย ์

เกือบร้อยละ 100 มีระดบัความพึงพอใจในโครงการธนาคารขยะยิม้ นัน่หมายความวา่ ร้อยละ 80 

นกัเรียน และอาจารย์ มีความพึงพอใจในระดบัมาก โดย การประชาสัมพนัธ์โครงการ และ
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ประโยชน์ของการท าโครงการ ไดแ้ก่ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้จ  านวนขยะของ

โรงเรียนลดลง สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัโรงเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน สร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สร้างความตระหนกัในการคดัแยกขยะ

ก่อนทิ้ง และมีความพึงพอใจในผลส าเร็จ และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงการธนาคารขยะยิม้ 



 

 

 

บทท่ี 6 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง การจัดการขยะฐานศูนย์ กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1)  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  

 2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียนโรงเรียนจอม

พระประชาสรรค์ 

  3) เพ่ือประยุกต์การจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียน และศึกษาผลส าเร็จ ปัญหาและ

อุปสรรคของการจัดการขยะฐานศูนย์ ท่ีน าไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

 4)  เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชา

สรรค์ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้

แบบสอบถามส าหรับนักเรียน 335 คน ซ่ึงแบบสอบถามนักเรียนได้รับกลับคืนมาครบทั้งหมด คิด

เป็นร้อยละ 100 และใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows Version 

13.0) และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและคณาจารย์โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิง

ลึก ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

 

6.1  สรุปผลการศึกษา 

 

 6.1.1  ผลการศึกษาของนักเรียน 

อายุ พบว่า มีอายุ 13–14 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 40.9 รองลงมา อายุ 15–16 ปี ร้อยละ 28.1 

และน้อยท่ีสุด อายุ 11–12 ปี ร้อยละ 10.7 ส่วนเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.3 

รองลงมา เป็นเพศชาย ร้อยละ42.7 และระดับชั้นของนักเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มากท่ีสุด ร้อยละ 19.7 รองลงมา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 18.5 และน้อยท่ีสุด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 13.4 ตามล าดับ 
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 ผลการศึกษาด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักเรียนท่ีตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ อยู่ใน ระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 7.7 จากคะแนนเต็ม 14 คะแนน) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน)  

 และพฤติกรรมการจัดการขยะ 3 ด้าน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และแยกเป็น

รายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการน ากลับมาใช้ซ ้า อยู่ในระดับค่อนข้างสูง รองลงมา 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการลดการเกิดขยะ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และกลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมการคัดแยกขยะ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย (3.66, 3.50, 3.41) ตามล าดับ 

 

  6.1.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียน

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

6.1.2.1 ลักษณะส่วนบุคคล 

   ลักษณะส่วนบุคคลท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นท่ีก าลัง

ศึกษา สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะส่วนบุคคล ได้ดังนี้ 

   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนท่ีมีลักษณะส่วนบุคคลต่างกันมี

พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ 

อายุ และระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา 

   6.1.2.2   ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะท่ี

ต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

6.1.2.3 การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนท่ีมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05  

6.1.2.4 ปัจจัยสนับสนุน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ความร่วมมือของนักเรียนในการจัดการขยะฐานศูนย์ ความใส่ใจในการ

จัดการขยะฐานศูนย์ของผู้อ านวยการและอาจารย์ประจ าชั้น ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะได้รับ
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จากการจัดการขยะฐานศูนย์ การบังคับใช้กฎระเบียบ/มาตรการในด้านการรักษาความสะอาดภายใน

โรงเรียน  

ผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 6.1 

 

ตารางที่ 6.1  ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์

ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

 
 

ตัวแปร 
มีผลต่อการจัดการขยะ

ฐานศูนย์ในโรงเรียน 

ไม่มีผลต่อการจัดการ

ขยะฐานศูนย์ในโรงเรียน 

ปัจจัยส่วนบุคคล   

1. เพศ 0.000  

2.อายุ 0.000  

3.ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา 0.000  

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

 

0.000 

0.911 

ปัจจัยสนับสนุน   

1.  ความร่วมมือของนักเรียนในการ

จัดการขยะฐานศูนย์ 

  

2. ความใส่ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์

ของผู้อ านวยการและอาจารย์ประจ าชั้น 

0.000  

3.ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะได้รับ

จากการจัดการขยะฐานศูนย์ 

0.005  

4. การบังคับใช้กฎระเบียบ/มาตรการใน

ด้านการรักษาความสะอาดในโรงเรียน 

 

0.001 

 

 

 

หมายเหตุ: ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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6.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนให้ความส าคัญกับประเด็นด้านการมี

ส่วนร่วม ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน และรวมปฏิบัติ โดยมีการด าเนินการจัดการขยะแบบบูรณา

การโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นผู้ด าเนินการเอง  แต่อย่างไรก็ตามการจัดการขยะของ

โรงเรียนขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลมารับขยะไม่เป็นไปตาม

ก าหนดการท่ีวางไว้ เน่ืองจากระบบการขนส่งต้องอาศัยเจ้าหน้าท่ีในการเก็บขนขยะและถังขยะมีไม่

เพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น พฤติกรรมของนักเรียนในการทิ้งขยะอาจมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน 

ดังนั้น จึงเห็นว่าการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนจึงเป็นสิ่งท่ีเป็นอุปสรรคในการจัดการขยะ

ให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการขาดการเข้าร่วมกิจกรรม/ ความใส่ใจในการลงมือปฏิบัติของ

นักเรียน และขาดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และสิ่งท่ีส าคัญมากท่ีสุด คือ “การมีส่วน

ร่วม” ในการพัฒนาระบบการจัดการขยะของโรงเรียนนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยต้องอาศัยการท างานแบบองค์รวมเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 6.1.4  ผลการศึกษาของอาจารย์ 

  ผลการสัมภาษณ์ของอาจารย์ จ านวน 79 คน พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ ทิ้งขยะแห้งมาก

ท่ีสุด ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก กล่องโฟม รองลงมาเป็นขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก 
ผลไม้ ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะฐานศูนย์จากการสัมภาษณ์ พบว่า อาจารย์ส่วน

ใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะฐานศูนย์น้อย และ พบว่าอาจารย์บางท่านมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะฐานศูนย์ โดยได้รับความรู้จาก ส่ือโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ 

ใบปลิว) และจากการฟังจากการบอกเล่า ในส่วนของการรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ พบว่า อาจารย์

ส่วนใหญ่ ไม่เคยได้รับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการขยะฐานศูนย์ และมีอาจารย์เพียงบาง

ท่านเคยได้รับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการขยะฐานศูนย์ โดยได้รับข่าวสารจาก 

ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน และ เจ้าหน้าท่ีจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจากการ

สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการขยะฐานศูนย์ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อ

โรงเรียน และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่มีประโยชน์ต่อโรงเรียน  
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6.1.5 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะของโรงเรียน 

1) โรงเรียนขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร เน่ืองจากผู้บริหารไม่บริหารงาน

ด้านงบประมาณในการส่งเสริมโครงการธนาคารขยะยิ้มเพราะงบท่ีได้มาจากคณาจารย์หมวดสังคม

ศึกษาท่ีได้จากการน าขยะไปจ าหน่ายเอง 

2) การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องไม่เพียงพอ เน่ืองจาก

หน่วยงานภาครัฐมีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะสนับสนุนในด้านการส่งเสริมการจัดการขยะไม่ว่าจะ

เป็นการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน จัดซื้อถังขยะ รถเก็บขยะ รวมถึงบุคลากรมีไม่เพียงพอในการ

ขนถ่ายขยะจึงท าให้เกิดความล่าช้า/ติดขัดทางด้านเทคนิค รถขนขยะเสียบ่อยเป็นเหตุให้มีการตกค้าง

ของขยะภายในโรงเรียนเป็นประจ า  

3) โรงเรียนขาดอุปกรณ์ในการจัดการขยะฐานศูนย์ เช่น ถังขยะสีต่าง ๆ ไว้ใน

การคัดแยก ซ่ึงนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามอยากให้โรงเรียนมีการตั้งถังขยะไว้ส าหรับคัดแยก

ประเภทขยะแต่ในด้านความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนเห็นว่าไม่จ าเป็นเน่ืองจากประเภท/

ชนิดขยะนั่นส่วนใหญ่เป็นขวดน ้าพลาสติก และเศษใบไม้ จึงไม่จ าเป็นท่ีต้องเพิ่มและผู้วิจัยเห็น

เพิ่มเติมว่าถังขยะของโรงเรียนไว้ในพื้นท่ีโล่งแจ้งจึงช ารุดเสียหายได้เพราะเป็นพลาสติกดังนั้น

อุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีระยะเวลาในการใช้ลดลงด้วยเหตุนี้การติดป้ายบอกประเภทจึงท าได้ยาก 

4) บุคลากรขาดความรู้/ความเข้าใจในการจัดการขยะ เน่ืองจากคณาจารย์มี

ภาระหน้าท่ี ท่ีจะต้องรับผิดชอบในด้านการเรียนการสอนจึงไม่มีเวลาในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

เพราะจากการสัมภาษณ์อาจารย์ และการสอบถามนักเรียนต่างเห็นว่าปัจจัยทางด้านความรู้/ความ

เข้าใจในการจัดการขยะเป็นสิ่งท่ีผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าโครงการหรือเป็นผู้ขับเคล่ือนโครงการ

จัดการขยะฐานศูนย์จะต้องมีความรู้เพ่ือสอดรับกับการจัดการขยะและการคัดแยกขยะได้อย่างเป็น

ระบบ 

5) โรงเรียนขาดเงินทุน/งบประมาณในกระบวนการจัดการขยะฐานศูนย์ 

เน่ืองจากเงินทุนเป็นต้นทุนเป็นปัจจัยส าหรับการเริ่มโครงการ/สนับสนุนโครงการให้มีความสะดวก

มีความคล่องตัว และผู้บริหารโรงเรียนไม่สนับสนุนโครงการเท่าท่ีควรจึงเป็นเหตุผลท่ีไม่มี

งบประมาณในการตั้งโครงการธนาคารขยะยิ้ม แต่ทั้งนี้งบประมาณในการตั้งโครงการธนาคารขยะ

ยิ้มได้มาจากเงินของหมวดสังคมศึกษาเท่านั้น จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณจากส่วนกลาง 

6) โรงเรียนขาดบุคลากรในการจัดการขยะฐานศูนย์ เน่ืองจากบุคลากรใน

โรงเรียนติดขัดด้านการเริ่มลงมือปฏิบัติหรืออาจกล่าวได้ว่าขาดแกนน าในการปฏิบัติประกอบกับไม่

มั่นใจกับการน ากระบวนการจัดการขยะฐานศูนย์มาประยุกต์ใช้กับโรงเรียน 
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6.1.6  ผลการประยุกต์การจัดการขยะฐานศูนย์ 

การประยุกต์หลักการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์จ าเป็นต้อง

อาศัยกิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเช่นเดียวกับการจัดการ

ขยะโดยทั่วไป แต่ลักษณะส าคัญท่ีช่วยผลักดันให้เกิดความแตกต่างและสามารถด าเนินโครงการ

การจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์อย่างต่อเน่ือง โดยอาศัยการจัดการตั้งแต่

ต้นทางจากค าถามท่ีว่าจะท าอย่างไรให้ขยะภายในโรงเรียนลดลง ดังนั้นจึงต้องมีการลดการเกิดขยะ

ตั้งแต่ต้นทางโดยลดการเกิดขยะ การน ากลับมาใช้ซ ้า และการคัดแยกขยะ จากนั้นจึงเข้าสู่การจัดการ

กลางทางด้วยค าถามท่ีว่าจะท าอย่างไรให้ขยะท่ีมีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางมีการจัดการอย่างเป็น

ระบบ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธนาคารขยะขึ้นมารองรับระบบการจัดการขยะต้นทาง เพ่ือให้ระบบการ

จัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.1.6.1  โครงการธนาคารขยะยิ้ม 

 การด าเนินโครงการธนาคารขยะยิ้มโดยผู้วิจัยร่วมกับคณาจารย์หมวดสังคมศึกษา

เป็นผู้ร่วมด าเนินโครงการในครั้งนี้ ซ่ึงโครงการธนาคารขยะยิ้มเป็นรูปแบบการด าเนินงานท่ีอาศัย

ความร่วมมือจากนักเรียนภายในโรงเรียนเป็นส าคัญซ่ึงจะก่อให้เกิดระบบการจัดการขยะท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและลดปัญหาขยะล้นถังและสามารถ

สร้างรายได้ให้กับห้องเรียนอีกทั้งยังเป็นการฝึกนิสัยการออมให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดยมี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 เป็นคณะท างานโครงการธนาคารขยะยิ้ม ซ่ึงประกอบด้วย 

ผู้จัดการธนาคารขยะ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน และเจ้าหน้าท่ีคัด

แยกขยะ โดยนักเรียนระดับชั้นดังกล่าว เป็นผู้เลือกหัวหน้าแต่ละฝ่ายเอง ซ่ึงในส่วนนี้จะสามารถ

เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น าและการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติ 

6.1.6.2  ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการธนาคารขยะยิ้ม 

 ผลการประเมินโครงการธนาคารขยะยิ้มผ่านไป 3 สัปดาห์ พบว่า น ้าหนักขยะ 

วันท่ี 6 มิถุนายน2554 มีน ้าหนักประมาณ 970 กิโลกรัม/สัปดาห์ หรือคิดเป็น 138.57 กิโลกรัม/วัน 

เทียบกับวันท่ี 17 พฤษภาคม 2554 น ้าหนักขยะประมาณ 1,130 กิโลกรัม/สัปดาห์ หรือคิดเป็น 

161.43 กิโลกรัม/วัน ซ่ึงปริมาณขยะลดลงเป็นร้อยละ 14 ซ่ึงจากการตรวจสอบชนิดและประเภทขยะ

ท่ีนักเรียนน ามาจ าหน่าย พบว่า เป็นขวดน ้าด่ืมพลาสติก และกระดาษรีไซเคิลท่ีมาจากการจ าหน่าย

ของคณาจารย์ภายในโรงเรียน ประกอบกับการชั่งน ้าหนักขยะมูลฝอยโดยทางเทศบาลเป็น

ผู้ด าเนินการในส่วนการชั่งน ้าหนักขยะ และวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการได้จากบริเวณภายใน

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์สะอาดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขยะล้นถัง ดังภาพท่ี 6.1 แต่อย่างไรก็

ตามปัญหาดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากเทศบาลมารับขยะไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด และขึ้นอยู่กับ



 

 
110 

พนักงานเก็บขนขยะท่ีมีความพร้อมในการมารับขยะเวลาใด ท าให้การเก็บขนขยะเป็นไปอย่างไม่มี

ประสิทธิภาพ 

 

 
 

 

 

6.1.6.3  ความพึงพอใจในโครงการธนาคารขยะยิ้ม 

  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในโครงการธนาคารขยะยิ้ม พบว่า นักเรียน และ

อาจารย์ มีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 และพบว่า ปริมาณขยะภายในโรงเรียนลดลงเกิน

กว่าร้อยละ 10 โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อโครงการธนาคารขยะยิ้ม 

พบว่า นักเรียนมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43) ส่วนในภาพรวมระดับ

ความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อโครงการธนาคารขยะยิ้ม พบว่า อาจารย์มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53) 

 

6.2 อภิปรายผล 

 

 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีน าไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ซ่ึงแบ่งเป็นลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ และปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ความร่วมมือของนักเรียนในการจัดการ

ขยะฐานศูนย์ ความใส่ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์ของผู้อ านวยการและอาจารย์ประจ าชั้น 

ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะได้รับจากการจัดการขยะฐานศูนย์ การบังคับใช้กฎระเบียบ/มาตรการ

ในด้านการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 

ภาพที่ 6.1 ถังขยะมีไม่เพียงพอ 
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6.2.1  ลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียน

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

 นักเรียนท่ีมีลักษณะส่วนบุคคลต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ และระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา 

   6.2.1.1  เพศ  

  ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีมีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ี

แตกต่างกันนั่น เพศหญิงมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ ในระดับค่อนข้างสูง เม่ือเทียบกับ 

พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของเพศชาย ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากเพศสามารถ

แบ่งแยกพฤติกรรมในการท่ีจะเลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในการจัดการขยะทั้งในเชิงสร้างสรรค์และ

ท าลาย ประกอบกับเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความใส่ใจในการรักษาความสะอาดมากกว่าเพศชาย ด้วย

บรรทัดฐานทางสังคมท่ีว่า เพศหญิงย่อมมีความเป็นกุลสตรีจึงมีพฤติกรรมท่ีอ่อนโยน และรักความ

สะอาดมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ (ชุดา จิตพิทักษ์, 2525: 58) ซ่ึงเช่ือว่าทัศนคติหรือเจตคติ มี

ความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล กล่าวคือ ทัศนคติเป็นแนวโน้มหรือขั้นเตรียมพร้อมของ

พฤติกรรมและถือว่าทัศนคติมีความส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมในสังคมเพราะเน่ืองจากความ

แตกต่างของ เพศ สามารถเป็นตัวบ่งชี้ทัศนคติส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม ในขณะท่ี Ajzen และ 

Fishbein (1980: 11) กล่าวว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเกิดจากความเช่ือของบุคคลว่า บุคคลหรือ

กลุ่มอ่ืนใดท่ีมีความส าคัญต่อเขาคิดว่าเขาควรกระท าและแรงจูงใจ/ความตั้งใจของบุคคลท่ีจะคล้อย

ตามความคาดหวังของผู้ท่ีมีความส าคัญ โดยเกิดจากการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมท่ีส่งผลต่อการ

เกิดพฤติกรรมของมนุษย์จึงมิอาจปฏิเสธได้ว่า ทัศนคติมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบรรทัดฐานทาง

สังคม จึงแสดงให้เห็นว่า เพศส่งผลต่อการเกิดทัศนคติและด้วยบรรทัดฐานทางสังคมท่ีก าหนด

หน้าท่ีของทั้งเพศหญิง และเพศชายให้มีบทบาทหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านภาวะความเป็นผู้น าในสังคม โดยวิธวัฒน์ สวาศรี และคณะ(2548: 14-15) ได้ศึกษา

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการเกิดและลักษณะของขยะท่ีกล่าวว่า อุปนิสัยในการซื้อสินค้า และ

พฤติกรรมในการบริโภคของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้ปริมาณและลักษณะของขยะท่ี

เกิดขึ้น จะแปรเปล่ียนไปกับสามัญส านึกของแต่ละบุคคลนั้น ๆ ว่าจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากน้อย

เพียงใด ดังนั้นจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติกุล  บัวภา (2550: 81) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์

กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพะเยา 

พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่าง

กันและงานวิจัยของเสาวนิตย์ มงคลสกุณี (2545: 47) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า นักเรียนท่ีมีเพศต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
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การอนุรักษ์น ้าและด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zacher (1975: 

4883A.) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นปีท่ี 11 ในรัฐ

มอนตานา ผลการวิจัย พบว่า เพศ เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น

จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า เพศ เป็นสิ่งท่ีสามารถก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ได้ เน่ืองจาก เพศมี

บทบาทท่ีส าคัญต่อการแสดงออกของพฤติกรรม ท่ีบุคคลนั้น จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ หรือ

ความเช่ือในตัวตน (Bandura ,1977: 16) สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม ท่ีสมจิตต์ สุพรรณ

ทัศน์ (2526: 26) และ สิทธิโชค วรานุสันติ (2548: 14) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมภายนอกหรือ

พฤติกรรมเปิดเผย (Overt Behavior) เป็นปฏิกิริยา หรือกิจกรรมของบุคคลท่ีปรากฏออกมาให้บุคคล

อ่ืนเห็นได้ จากการกระท าท่าทางต่าง ๆ เช่น การรักษาความสะอาด ซ่ึงพฤติกรรมภายนอกเป็นปัจจัย

ท่ีส าคัญท่ีสุดของมนุษย์ท่ีจะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืน และเป็นสาเหตุท่ีส าคัญท่ีจะ

ก่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 6.2.1.2  อายุ 

 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีมีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ี

แตกต่างกันนั่น หมายความว่า อายุท่ีต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียน 

เน่ืองจากนักเรียนท่ีมีอายุมากขึ้นส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะไปในทิศทางท่ีดีขึ้น สอดคล้อง

กับทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีว่า การแสดงออกซ่ึงการกระท าของมนุษย์จะอยู่ภายใต้พฤติกรรม

ปกปิด ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก ความเช่ือ ซ่ึงจะท าหน้าท่ีควบคุมพฤติกรรมภายนอก ซ่ึง

อายุเป็นหน่ึงในกระบวนการก าหนดทัศนคติของบุคคล และถ้าบุคคลมีอายุท่ีมากขึ้นก็ย่อมมีความ

รับผิดชอบหรือมีทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการขยะ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูล, 2526: 35) สอดคล้องกับ 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ท่ีกล่าวว่าการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ (Human behavior) จะได้รับ

อิทธิพลจากความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral intention) และสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมนั้น ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการได้แก่ ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม 

(Attitudes towards the behavior) จะเห็นได้ว่าทัศนคติมีผลต่อการเกิดพฤติกรรม เน่ืองจากอายุท่ีมาก

ขึ้นส่งผลต่อการเกิดทัศนคติท่ีดีขึ้น และมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทิศทางท่ีดีขึ้น 

ประกอบกับความเช่ือในบรรทัดฐานทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรม (Subjective norm 

about the behavior) ท่ีว่าการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความคาดหวัง หรือความต้องการของสังคมท่ีมี

ต่อบุคคลนั้น ในการท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมใด ๆ ซ่ึงเกิดจากความเช่ือของบุคคลต่อ

ความต้องการของสังคม (Normative beliefs) และประการสุดท้าย การก าหนดการรับรู้ถึงการ

ควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ (Perceived behavioral control of the 

behavior) โดยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมนี้ยังมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมด้วย (สุรเมศวร์ 
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พิริยะวัฒน์ และคณะ, ม.ป.ป.) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอายุท่ีมากขึ้นส่งผลต่อความเช่ือ ทัศนคติ หลอม

รวมมาเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมโดยการแสดงพฤติกรรมจะอยู่ภายใต้การควบคุมของ

บรรทัดฐานทางสังคมและพฤติกรรมจะเป็นไปในทิศทางลบหรือทางบวกนั้น ยังขึ้นอยูกับการ

ก าหนดการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองด้วย และ Bandura (1977: 16)ได้กล่าวว่า 

ความรู้ ความเข้าใจ หรือความเช่ือของคนมีบทบาทส าคัญต่อการแสดงออกของพฤติกรรม จึงเป็น

ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดของมนุษย์ท่ีจะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืน และเป็นสาเหตุท่ีส าคัญท่ีจะ

ก่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียน ผลการศึกษา

พบว่า นักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 15-18 ปี เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นพี่ท่ีต้อง

ท าตนเป็นแบบอย่างท าให้มีพฤติกรรมการจัดการขยะในระดับค่อนข้างสูง ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ มยุรี คงแถลง (2551: 72) ศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะของพนักงานโรงพยาบาล

เกษมราษฎร์สุขาภิบาล 3 พบว่าพนักงานท่ีมีอายุต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะแตกต่างกัน  

 6.2.1.3  ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา 

 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีก าลังศึกษาระดับชั้นต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะ

ฐานศูนย์ท่ีแตกต่างกัน ทั้งนี้เน่ืองจากนักเรียนแต่ละระดับชั้นมีช่วงอายุไปในทิศทางเดียวกันกับ

ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษาจึงมีการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะและความรับผิดชอบ ท่ี

ต่างกันท าให้มีระดับพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียนแตกต่างกัน ซ่ึงนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้ท่ีมีระดับพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ ในระดับ

ค่อนข้างสูง เม่ือเทียบกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ 

อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม ของ ชุดา จิตพิทักษ์ (2525: 58) สามารถอธิบาย

กระบวนการเกิดพฤติกรรม ได้ว่า การสะสมความรู้ ประสบการณ์ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเคยได้รับหรืออาจ

ได้รับจากภายนอก เช่น การรับข่าวสาร การฟังจากค าบอกเล่าของบุคคลอ่ืน ๆ เป็นกระบวนการทาง

สังคมรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมของบุคคลให้มีลักษณะท่ีแตกต่างกัน และเช่ือว่าสิ่งท่ี

ก าหนดพฤติกรรม เกิดจาก ความเช่ือ ค่านิยม และทัศนคติซ่ึงจะหล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพส่งผลท า

ให้มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นระดับชั้นท่ีก าลังศึกษาจึงมีความสัมพันธ์กับอายุจึงส่งผลให้

ระดับชั้นท่ีสูงขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้น และมีทัศนคติท่ีดีในท านองเดียวกันกับ Martin และ 

Pear (1992: 3) ได้อธิบาย “พฤติกรรม” คือ กิจกรรม การกระท า การแสดงออก การตอบสนอง 

ความรับผิดชอบ และการโต้ตอบ พฤติกรรมเป็นสิ่งท่ีบุคคลจะแสดงออกมาทั้งการพูดหรือการ

กระท า ตลอดจนให้ทัศนะว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมท่ีต่างกัน ดังนั้นจึงกล่าว

ได้ว่านักเรียนท่ีมีระดับชั้นการศึกษาท่ีสูงขึ้น Ajzen และ Fishbein (1980 อ้างในปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ

, 2537: 10-11) มีความเช่ือว่าการกระท าของเขาจะก่อให้เกิดผลในทิศทางท่ีดีขึ้น อันเป็นผลสืบเน่ือง



 

 
114 

จากแรงจูงใจท่ีจะกระท าตามบรรทัดฐานทางสังคม จึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายมีความพร้อมในการมุ่งมั่นท่ีจะกระท า (Behavior Intention) มากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น ดังท่ีทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลของ Ajzen และ Fishbein (1980 อ้างในปิยฉัตร กลิ่น

สุวรรณ, 2537: 10-11) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรมมีความส าคัญยิ่งขึ้นในการท านายความ

มุ่งมั่นท่ีจะกระท าถ้าบุคคลนั้นมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้นมาก่อน ในขณะเดียวกันความส าคัญของ

บรรทัดฐานทางสังคมในเร่ืองของบุคคลขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมีความเป็นตัวของตัวเองกับการคล้อย

ตามบรรทัดฐานทางสังคมมีความขัดแย้งกันหรือสอดคล้องกันเพียงไร หากมีความสอดคล้องกัน

มากความเช่ือในบรรทัดฐานทางสังคมในเร่ืองนั้น จะเป็นตัวแปรส าคัญท่ีสามารถท านายพฤติกรรม

ได้ดียิ่งขึ้น และงานวิจัยของสมเพียร ตั้งบริบูรณ์รัตน์ (2546: 69) ท่ีศึกษาความตระหนักเกี่ยวกับการ

ใช้เทคโนโลยีสะอาดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 

กรุงเทพมหานคร พบว่าจากการเปรียบเทียบความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสะอาดของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกัน

ด้านประเภทของโรงเรียนและระดับชั้นการเรียน มีความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสะอาด

ระดับสูง  

 

6.2.2  นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะ

ฐานศูนย์ไม่แตกต่าง 

  ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการ

จัดการขยะฐานศูนย์ไม่แตกต่างกันนั่น หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะไม่มีผลต่อพฤติกรรม

การจัดการขยะฐานศูนย์ เน่ืองจากความรู้ไม่สามารถแบ่งแยกว่านักเรียนท่ีมีคะแนนความรู้มากจะ

ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะในระดับสูงได้หากขาดจิตส านึกและความตระหนักต่อปัญหา

สิ่งแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี คงแถลง (2551: 72) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมการคัดแยก

ขยะของพนักงานโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สุขาภิบาล 3 พบว่า พนักงานท่ีมีระดับความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการคัดแยกขยะท่ีต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Winston (1974 อ้างถึงใน สมศักดิ์ น้อยวิเศษ, 2545: 35) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ความตระหนักในปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับความเป็นห่วงกังวลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

ในชิคาโก พบว่า ความตระหนักในปัญหา กับความห่วงกังวลของนักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 และสรุปได้ว่า นักเรียนท่ีแสดงตนว่ามีความเป็นห่วงกังวลต่อปัญหา

สิ่งแวดล้อมไม่จ าเป็นต้องมีความเข้าใจ และความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม การมุ่งสอนให้เกิด

ความรู้ไม่ใช่ทางน าไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาได้เสมอไป และ Zimbardo และ Gerrig 
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(1996: 4) ได้ให้ค าจ ากัดความของ พฤติกรรม เป็นผลจากการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ในท านองเดียวกันกับ วิมลสิทธิ์ หรยางกูล (2526: 35) กล่าวว่า พฤติกรรมมนุษย์

นั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจิต หรือพฤติกรรมภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ 

ความรู้สึก ความเช่ือ จะท าหน้าท่ีควบคุมพฤติกรรมภายนอก ซ่ึงสิ่งนี้เองเป็นตัวแปรท่ีผันแปรไปตาม

สภาวการณ์ทางอารมณ์ หรือกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นการเกิดพฤติกรรมให้

มีลักษณะท่ีแตกต่างกัน 

 

6.2.3  นักเรียนที่มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการ

ขยะฐานศูนย์ที่แตกต่างกัน 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะท่ีต่างกันมีพฤติกรรม

การจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีแตกต่างกันนั่น หมายถึง การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมีผลต่อ

พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียน เน่ืองจากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารท าให้นักเรียน

ทราบถึงรูปแบบของการจัดการขยะและส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะไปในทิศทางท่ีดี โดย 

Longman (1984: 90) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า พฤติกรรมเป็นการกระท า หรือการตอบสนองการ

กระท าทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล และเป็นปฏิสัมพันธ์ในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภายในหรือ

ภายนอก รวมทั้งเป็นกิจกรรมการกระท าต่าง ๆ ท่ีเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย สังเกตได้ หรือเป็น

กิจกรรมการกระท าต่าง ๆ ท่ีได้ผ่านการใคร่ครวญมาแล้ว หรือเป็นไปอย่างไม่รู้สึกตัว และ Bandura 

(1977: 16) ได้กล่าวต่อไปว่า “พฤติกรรม” เกิดจาก ความรู้ ความเข้าใจ หรือความเช่ือของคน ซ่ึงมี

บทบาทส าคัญต่อการแสดงออกของพฤติกรรม สอดคล้องกับงานของ Schwartz (1977 อ้างถึงใน สุร

เมศวร์ พิริยะวัฒน์ และคณะ, ม.ป.ป.) ในทฤษฎี Norm-activation theory โดยมีสมมติฐานท่ีว่าการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นไปเพื่อสิ่งท่ีดีขึ้น ในมุมมองของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(Pro-environment) ก็เช่นเดียวกัน มนุษย์จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อ

สิ่งแวดล้อมก็ต่อเม่ือรับรู้ถึงผลกระทบดังกล่าวท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน (Non-human species) และ

ธรรมชาติ (Biosphere) โดยการรับรู้ของมนุษย์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายท่ีสุดเห็นจะเป็นการรับข้อมูล

ข่าวสารโดยวิธีการต่างๆ การเปล่ียนพฤติกรรมจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับระดับของการปลุก

เร้าซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส าคัญ 3 ประการ ประการแรกได้แก่ การยอมรับในคุณค่าของสิ่งใด

สิ่งหน่ึงซ่ึงเป็นสิ่งท่ีบุคคลทั่วไปในสังคมให้ความส าคัญ (Personal values) เช่น คุณค่าของการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประการท่ีสอง ได้แก่ การท่ีบุคคลเช่ือว่าสิ่งส าคัญท่ี

ก่อให้เกิดคุณค่าในสิ่งท่ีว่านั้น อยู่ในภาวะวิกฤติ หรือการตระหนักถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการ

กระท าต่อบุคคลอ่ืน (Awareness of consequence) ซ่ึงโดยทั่วไปจะมุ่งเน้นไปท่ีภาวะวิกฤติของสิ่งท่ี
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คนทั่วไปในสังคมเห็นพ้องกันว่ามีความส าคัญและมีคุณค่า เช่น การเห็นว่าปัญหาขยะมูลฝอย

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และประการสุดท้าย ได้แก่ การตระหนักถึง

ความรับผิดชอบในผลของการกระท าท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน (Ascription of responsibility) นั่นคือ การเช่ือ

ว่าผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ต่อบุคคลอ่ืนในสังคม และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ หรือธรรมชาติ ซ่ึงเป็นผล

จากการกระท าของตัวเรานั้นสามารถบรรเทาหรือแก้ไขได้ด้วยการเปล่ียนพฤติกรรม และเช่ือว่าการ

เปล่ียนพฤติกรรมดังกล่าว สามารถบรรเทาวิกฤติท่ีเกิดขึ้นและฟื้นฟูสิ่งท่ีมีคุณค่าส าหรับคนในสังคม

ท่ีถูกท าลายลงไปแล้วนั้นให้กลับมามีสภาพท่ีดีเหมือนเดิมได้ ดังนั้นจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ชนิสรา อิสสริยะกุล (2544: 81) ท่ีศึกษางานเกี่ยวกับความรู้และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติกุล บัวภา (2550: 80) ในด้านของการ

รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยจากสมมติฐานท่ีว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยท่ีแตกต่าง

กันมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนหัวรถจักรแดง

แตกต่างกัน และงานวิจัยของมยุรี คงแถลง (2551: 73) พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการคัดแยก

ขยะท่ีต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะแตกต่างกันและยังมีงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

ของ ลินดา สุวรรณดี (2543: 176) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ

ลดปริมาณขยะของนักเรียนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการรุ่งอรุณโดยพบว่า การรับรู้ข่าวสารด้าน

สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะทั้งในด้านพฤติกรรมการใช้สิ่งของ

อย่างคุ้มค่าและพฤติกรรมหลีกเล่ียงการสร้างขยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีเข้า

ร่วมโครงการรุ่งอรุณ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zacher (1975: 4883A.) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นปีท่ี 11 ในรัฐมอนตานา ผลการวิจัย พบว่า 

การอ่านหนังสือพิมพ์ การได้ศึกษาความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ของนักเรียนเป็นปัจจัยท่ี

มีความสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม และงานของ Burchett (1972: 4439A.) ท่ีศึกษาเจต

คติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีท่ี 5 และปีท่ี6 ผลการวิจัย พบว่า 

สิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติต่อนักเรียน คือ การสอนของอาจารย์ และสิ่งเร้าภายนอก เช่น ส่ือภาพยนต์ 

ซ่ึงปัจจุบันมีความส าคัญท่ีจะส่งผลถึงเจตคติของนักเรียน 

 

6.2.4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์

ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของ

นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้แก่ ความร่วมมือของนักเรียนในการจัดการขยะฐานศูนย์ 
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ความใส่ใจการจัดการขยะของผู้อ านวยการและอาจารย์ประจ าชั้น ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะ

ได้รับจากการจัดการขยะฐานศูนย์ การบังคับใช้กฎระเบียบ/มาตรการในด้านการรักษาความสะอาด

ภายในโรงเรียน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และงบประมาณสนับสนุน 

นักเรียนท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดการขยะฐานศูนย์ต่างกันจะมี

พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากโรงเรียนจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ

จากนักเรียนในการจัดการขยะและเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีส าคัญของกระบวนการจัดการขยะฐานศูนย์

ในขั้นต้นทางและกลางทาง ซ่ึงการจัดการขยะของโรงเรียนจะไม่ส าเร็จถ้าหากขาดความร่วมมือจาก

นักเรียน และต้องอาศัยความพร้อมในการลงมือปฏิบติจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญในการท ากิจกรรมเพื่อ

สนองตอบความต้องการ (Cronbach, 1972: 14) สอดคล้องกับธัญวัลย์ พิรุฬห์สิทธิ์ (2547: 19) ท่ี

กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของนักเรียนในโครงการธนาคารขยะจะต้องมีการปฏิบัติร่วมกันโดยรณรงค์

กิจกรรมการรักษาความสะอาดในโรงเรียนซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้กระบวนการมีส่วนร่วมบรรลุ

เป้าหมายอีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของพฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี (2550: 207) ท่ีว่าการมี

ส่วนร่วมของประชาชน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ต าบลแม่สายและสอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิต เอื้อวัฒนานุกูล และไพฤทธิ์ สุขเกิด (2544: 6) 

ท่ีว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนเป็นปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับการด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะเขตบางกะปิให้ประสบความส าเร็จ 

นักเรียนท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความใส่ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์ของผู้อ านวยการและ

อาจารย์ประจ าชั้นต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีแตกต่างกัน ทั้งนี้เน่ืองจาก

ผู้อ านวยการและอาจารย์ประจ าชั้นเป็นพลังส าคัญท่ีจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ

นักเรียนโดยเฉพาะงานด้านวิชาการ แต่อย่างไรก็ตามงานทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ

ส่งเสริมการจัดการขยะล้วนต้องอาศัยการเอาใจใส่เพื่อให้โรงเรียนด าเนินการขับเคล่ือน

กระบวนการจัดการขยะฐานศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและยังสามารถพิจารณาได้จาก

ผู้อ านวยการท่ีมีความใส่ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์ก็ย่อมมีการก าหนดนโยบายด้านการคัดแยก

ขยะ การจัดพื้นท่ีรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดให้กับทุกระดับชั้นเรียนได้เป็นส่วนหน่ึงใน

การมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อีกทั้งยังมีการติดตามประเมินผลจากความสะอาดของ

บริเวณพื้นท่ีรับผิดชอบในแต่ละระดับชั้นโดยใช้อุปกรณ์ คือ กล้องถ่ายรูปเป็นเคร่ืองมือในการ

ประเมินให้เห็นในเชิงประจักษ์ทั้งในกรณีท่ีบริเวณท่ีสะอาดปราศจากขยะ และในบริเวณท่ีพบขยะ

อยู่เป็นประจ ามาเป็นเง่ือนไขในการให้รางวัล ซ่ึงสิ่งดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทั้งผู้อ านวยการและ

อาจารย์ประจ าชั้นมีความตระหนักต่อปัญหาขยะท่ีเพิ่มสูงขึ้นในการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดการ

ขยะ สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีว่า กระบวนการเกิดพฤติกรรมต้องอาศัยสิ่งท่ีมา
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กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม โดยอาศัย ความเช่ือ ค่านิยม ทัศนคติ โดยบุคคลมีการสะสมความรู้ 

ประสบการณ์ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเคยได้รับ เช่น การรับข่าวสารต่าง ๆ จึงเป็นกระบวนการทางสังคม

รูปแบบหน่ึงในการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม (ชุดา จิตพิทักษ์, 2525: 58) สอดคล้องกับประเด็น

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาฯในด้านการจัดการขยะและด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2553ข: 4) ท่ีว่ากระบวนการจัดการ

ขยะฐานศูนย์ต้องอาศัยปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณขยะโดยส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมการจัดการขยะในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเพ่ือปลูกฝังและสร้างนิสัยในการบริโภค

และวางแผนการจัดการขยะตั้งแต่ขั้นศึกษาข้อมูล ติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผล และร่วม

ปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธันวา กาญจนพันธ์ุ 

(2551: 84) จากผลการวิจัยแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ท่ีว่าผู้บริหารควรมีการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้มีการปลูกฝังทัศนคติรวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์อย่างต่อเน่ืองประกอบกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ลดการบริโภควัสดุท่ี

ก าจัดยากเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและสนับสนุนให้มีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ และ

สอดคล้องกับ Johnston (1974: 4911-4912 A.) ท่ีศึกษาความคิดเห็น และเจตคติของอาจารย์ใน

โรงเรียนประถมศึกษาท่ีสอนวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ท่ีสอนวิชาอ่ืนในรัฐมิสซิสชิปปี้ พบว่า 

อาจารย์ท่ีสอนวิทยาศาสตร์และอาจารย์ท่ีสอนวิชาอ่ืนมีความเห็นเหมือนกันว่า อาจารย์ควรมีบทบาท

ในการควบคุมมลพิษ (Pollution Control) เพราะอาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนจึง

ควรสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วิธีสอนท่ีเหมาะสมในการสอนสิ่งแวดล้อม คือ วิธีสอนแบบอภิปราย

เร่ืองสิ่งแวดล้อมท่ีควรสอน คือ มลพิษของน ้า มลพิษของอากาศและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

นักเรียนท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะได้รับจากการจัดการขยะ

ฐานศูนย์ต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากการจัดการขยะฐาน

ศูนย์เป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าหาก

กระบวนการจัดการขยะประสบผลส าเร็จ/มีลักษณะการด าเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึงในขั้นตอนของ

กระบวนการจัดการขยะฐานศูนย์ก็เช่ือได้ว่าโรงเรียนจะสามารถขยายผลสู่โรงเรียนในเครือของ

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์หรือโรงเรียนอ่ืน ๆ ประกอบกับโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียน

ต้นแบบในจังหวัดสุรินทร์ท าให้มีการเผยแพร่ความรู้ได้จากการศึกษาดูงานระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ 

ใน “งานจอมพระนิทรรศ” ซ่ึงสิ่งนี้เองป็นภาพลักษณ์ท่ีดีในด้านการตรวจประเมินสถานศึกษาจาก

ศึกษานิเทศ/คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล้วนเป็นผลประโยชน์ท่ีโรงเรียนจะได้รับจากการ

จัดการขยะในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาของวันวิสา วัลย์ดาว (2553) ท่ีว่า
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ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี เช่น ภาพลักษ์ท่ีดีมีความสัมพันธ์กับการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรม 

นักเรียนท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบ/มาตรการในด้านการรักษาความ

สะอาดภายในโรงเรียนต่างกันจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ท่ีแตกต่างกัน เป็นอีกปัจจัย

หน่ึงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียนเน่ืองจาก กฎระเบียบ/มาตรการท่ีทาง

โรงเรียนตั้งขึ้นเป็นเง่ือนไขของการอยู่ร่วมกันของนักเรียนและเป็นสิ่งท่ีนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบเพราะไม่เช่นนั้นนักเรียนต้องถูกลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอีกทั้งยัง

เป็นการฝึกระเบียบวินัยการทิ้งขยะให้ถูกท่ีประกอบกับเป็นการป้องปรามโดยใช้กฎระเบียบ

ข้อบังคับเป็นเคร่ืองมือในการจัดระเบียบการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนให้อยู่ในกฎระเบียบ

ของโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของวิธวัฒน์ สวาศรี และคณะ (2548: 14) ท่ีกล่าวว่ากฎหมาย

ข้อบังคับเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดปริมาณขยะและลักษณะของขยะและถ้าผู้ใดฝ่าฝืนกฎข้อบังควร

ถูกลงโทษ อีกทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพฤกษพงศ์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี (2550: 207) ท่ีว่านโยบาย

การจัดการขยะมูลฝอย กฎหมายและสภาพบังคับทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย

เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยของแทศบาลต าบลแม่สาย  

 

6.3  ข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ืองการจัดการขยะฐานศูนย์ กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ าเภอจอม

พระ จังหวัดสุรินทร์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

6.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 

1) ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

(1) ควรสนับสนุนการท ากิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้นระหว่างเพศ

ชายกับเพศหญิง 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นแกนน าในการ

ริเริ่มท าโครงการต่าง ๆ ท่ีนักเรียนสนใจในการท าประโยชน์ให้แก่โรงเรียน เช่น การรณรงค์การใช้

ถุงผ้า เป็นต้น 

(3) อาจารย์ผู้สอนควรเน้นการเรียนรู้ให้กับนักเรียนผ่านส่ือการเรียนการสอน และ

การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีควบคู่กับการปฏิบัติ/การท ากิจกรรม 
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(4) การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายโดยจัดให้นักเรียนทุกห้องได้มีโอกาสน าเสนอ

ข่าวสารต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง 

2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(1) อาจารย์ผู้สอนควรสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ความรู้อย่างสม ่าเสมอ โดย

เน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติให้เด็กและเยาวชนคิด/วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและรู้

ท่ีมาท่ีไปของกระบวนการจัดการขยะฐานศูนย์ 

(2)  โรงเรียนควรมีนโยบายการจัดการขยะท่ีชัดเจนสอดคล้องกับลักษณะการจัดการ

เรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางประกอบกับการเอาใจใส่ของคณาจารย์ผู้สอน 

(3) หน่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายการฝึกอบรมให้ความรู้หรือส่งเจ้าหน้าท่ีมาให้

ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการท่ีส่งเสริม/สนับสนุนงานด้านการจัดการขยะ/การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

(4) ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่าง

เป็นระบบเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม 

(5) หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลควรเข้ามามี

บทบาทในการสนับสนุนงบประมาณ/หรือเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่การเข้ามาให้

ความรู้และร่วมรณรงค์ในงานด้านการจัดการขยะให้กับโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชน 

(6) ผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจท่ี

ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการจัดการขยะฐานศูนย์เพื่อก่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

(7) กระทรวงศึกษาธิการควรปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยการสนับสนุนหลักการ

จัดการขยะฐานศูนย์โดยให้ผู้สอนเน้นวิธีการสอน เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนักต่อปัญหา

การจัดการขยะเป็นส าคัญ ปลูกฝังค่านิยมการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(8) กระทรวงศึกษาธิการควรขยายรูปแบบการบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใช้

หลักการจัดการขยะฐานศูนย์ให้กว้างขวาง และครอบคลุมมิติต่าง ๆ ยิ่งขึ้น 

(9) กระทรวงศึกษาธิการควรให้การสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนให้

มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดการขยายองค์ความรู้ในด้าน

การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพสู่ชุมชนต่อไป  

3) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

ผลการวิจัยเร่ือง การจัดการขยะฐานศูนย์ กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
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(1) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์มีพฤติกรรมการ

จัดการขยะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นถ้าต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการ

จัดการขยะอยู่ในระดับสูง อาจารย์ผู้สอนทุกวิชา ควรจัดกิจกรรมท่ีเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของนักเรียนทุกระดับชั้นประกอบกับจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัติควบคู่กับการให้ความรู้

และปลูกจิตส านึกให้นักเรียนรู้จัก/หรือเรียนรู้ในกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้นักเรียนทุก

ระดับชั้นได้ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนการเป็นแกนน าโครงการต่าง ๆ  

(2) การศึกษาด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะควรมีการให้ความรู้นักเรียนมาก

ขึ้น เน่ืองจากนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามในด้านดังกล่าว พบว่ามี 4 ข้อ ท่ีอยู่ในระดับต ่าท่ีสุด ได้แก่ 

ด้านการลดการเกิดขยะ เช่น ข้อค าถามท่ีว่า รีดิวซ์ (Reduce) คือ การน าวัสดุผ่านกระบวนการผลิต

ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ ส่วนด้านการคัดแยกขยะ เช่น ขยะอันตรายคือ ขยะท่ีมีพิษ เช่น 

กระป๋องยาฆ่าแมลง ของเสียจากโรงพยาบาล การก าจัดไม่จ าเป็นต้องใช้กรรมวิธีในการท าลายเป็น

พิเศษ ขยะเปียก คือ ขยะจ าพวกเศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม้ หรือขยะท่ีไม่สามารถย่อยสลาย

ได้ และ การน าสิ่งของใด ๆ มาใช้ซ ้า โดยไม่มีการแปรรูป เรียกว่า รีไซเคิล (Recycle) ซ่ึงจากข้อ

ค าถามเหล่านี้ส่วนใหญ่นักเรียนมีความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง 

(3) ควรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมทางด้าน

สิ่งแวดล้อม เน่ืองจากนักเรียนในระดับชั้นตอนปลายมีระดับพฤติกรรมการจัดการขยะในระดับ

ค่อนข้างสูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจึงควรท่ีจะเป็นแบบอย่างในการท ากิจกรรม 

(4)  ควรจัดให้มีการแข่งขันกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงในด้านการน าขยะมา

จ าหน่ายยังโครงการธนาคารขยะยิ้ม เพื่อเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมการรักษาความสะอาดและสร้าง

ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น  

(5) อาจารย์ผู้สอนควรให้ความส าคัญกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีทางหมวดวิชา

ต่าง ๆ จัดขึ้นเน่ืองจากกิจกรรมท่ีแต่ละหมวดการเรียนรู้มีรูปแบบและแนวคิด/ทัศนคติท่ีแตกต่างกัน

ซ่ึงเห็นได้จากความร่วมมือจากการจัดท าโครงการธนาคารขยะยิ้ม การเข้ามามีส่วนร่วมของ

คณาจารย์จากหลากหลายสาขายังมีจ านวนน้อยมากซ่ึงการประสานการท างาน/การท ากิจกรรม    

ต่าง ๆ ยังแยกส่วนไม่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

(6) โครงการควรด าเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยเฉพาะในด้าน

การเริ่มคิด เริ่มปฏิบัติโดยเป็นความต้องการของนักเรียนเป็นหลักเพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 

(7) การจัดท าโครงการต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญในด้านการประชาสัมพันธ์ให้

ครอบคลุมกลุ่มประชากรมากขึ้น และต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์หรือบุคลากรท่ี
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เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ซึมซับความรู้ด้านการจัดการ

ขยะหรือในโครงการธนาคารยิ้มเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน 

 

6.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในเร่ืองต่อไปนี้ 

1) ควรศึกษาในปัจจัยด้านความตระหนักและปัจจัยด้านจิตส านึกเกี่ยวกับพฤติกรรม

การจัดการขยะฐานศูนย์บนพื้นฐานของทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) 

เพื่อใช้ในการท านายพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนมากขึ้นในกลุ่มตัวอย่างอ่ืน เช่น นักเรียนระดับประถม

ศึกษา พนักงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือประชาชนทั่วไป  

2) ผลการวิจัยครั้งนี้ใช้อ้างอิงเฉพาะโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ าเภอจอมพระ 

จังหวัดสุรินทร์เท่านั้น ควรท าการวิจัยกับนักเรียนในจังหวัดอ่ืนในโรงเรียนท่ีมีโครงการธนาคาร

ขยะอยู่แล้วกับโรงเรียนท่ีไม่เคยท าโครงการธนาคารขยะเพื่อน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบว่ามี

ความส าเร็จดีกว่าหรือไม่อย่างไร 

3) ควรศึกษาผลด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในเชิงปริมาณท่ีได้รับจาก

การจัดการขยะฐานศูนย์เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการน าไปปฏิบัติ 
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สรุปผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เร่ือง การจัดการขยะฐานศูนย์ กรณีศึกษา: 

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

วัตถุประสงค์ 

3) เพ่ือประยุกต์การจัดการขยะฐานศูนย์

ผลส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการ

ขยะฐานศูนย์ ท่ีน าไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

จอมพระประชาสรรค์ 

วัตถุประสงค์ 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

จัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค์ 

วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของ

นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

วัตถุประสงค์ 

4) เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการ

จัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค์ 

ผลการศึกษา  

นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะทั่วไป

อยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการจัดการขยะฐาน

ศูนย์ในภาพรวม “ปานกลาง” 

อาจารย์ ได้รับความรู้จาก ส่ือโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ 

ใบปลิว) การฟังจากการบอกเล่า และอาจารย์เห็นด้วยกับ

โครงการขยะฐานศูนย์ว่าเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  

 

ผลการศึกษา 

 เพศ อายุ ระดับชั้นท่ีก าลังศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการ

จัดการขยะ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ ความ

ร่วมมือของนักเรียนในการจัดการขยะฐานศูนย์ ความใส่ใจใน

การจัดการขยะฐานศูนย์ของผู้อ านวยการและอาจารย์ประจ าชั้น 

ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะได้รับจากการจัดการขยะฐาน

ศูนย์ การบังคับใช้กฎระเบียบ/มาตรการในด้านการรักษาความ

สะอาดภายในโรงเรียน 

ผลการศึกษา 

ผลการประเมินโครงการธนาคารขยะยิ้ม พบว่า น ้าหนัก

ขยะ ลดลงร้อยละ 14.16 ซ่ึงจากการตรวจสอบชนิดและ

ประเภทขยะท่ีนักเรียนน ามาจ าหน่าย พบว่า เป็นขวดน ้าด่ืม

พลาสติก และกระดาษรีไซเคิล และพบว่า นักเรียน และ

อาจารย์มีความพึงพอใจในโครงการเฉล่ียในระดับมาก และ

เกือบร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในระดับมาก พบว่า การขาด

ความร่วมมือจากนักเรียนภายในโรงเรียน รองลงมาขาดการ

สนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน ขาดอุปกรณ์ในการจัดการ

ขยะฐานศูนย์ เช่น ถังขยะสีต่าง ๆ ไว้ในการคัดแยก 

ผลการศึกษา 

 การจัดท าโครงการต่าง ๆ ควรให้

ความส าคัญในด้านการประชาสัมพันธ์โดย

อาศัยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์หรือบุคลากร

ท่ีเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์โครงการให้

นักเรียนกระดับทุกระดับชั้นได้ซึมซับความรู้

ด้านการจัดการขยะหรือในโครงการธนาคารยิ้ม

เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน 

ภาพที่ 6.2 สรุปผลการศึกษา 
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กรมควบคุมมลพิษ.  2547.  การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางครบวงจร คูมือสําหรับผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน.  กรุงเทพมหานคร: กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และสิ่งแวดลอม. 

กรมควบคุมมลพิษ.  2553.  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2551-2552.  คนวันที่ 2 

 ตุลาคม 2553 จาก: http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_municipal.html. 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น.  2553.  เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.  คนวันที่ 2 

 ตุลาคม 2553 จาก: http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb1/stan9.htm. 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.  2540.  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย. 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.  2553.  แนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชน.  คนวันที่ 9 มิถุนายน 

 2554 จาก: http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-

 uploads/libs/html/31823/unit3_1_1.html. 

กรมอนามัย.  2553.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535.  คนวันที่ 2 ตุลาคม 2553  

 จาก: http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-

 uploads/libs/html/31823/unit3_1_1.html. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  2553ก  (1-4 มีนาคม)  การจัดการขยะของประเทศ

 ไทย.  รายงานผลการพิจารณา/ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี. 

http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_municipal.html�
http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-�
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  2553ข.  นิยามความหมายขยะ.  คนวันที่ 2 ตุลาคม 

 2553 จาก: http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_municipal.html. 

กิตต์ิสิริ แกวพิพัฒน.  2551.  เรียนรูการจัดการของเสียในตางประเทศเพื่อพัฒนาทิศทางการจัดการ

 ของไทย.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

เกษม จันทรแกว และคณะ.  2542.  สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

คณะอนุกรรมการฝายเวทีผลงานการมีสวนรวมของพลเมือง.  2544.  ผลงานการมีสวนรวมของ

 พลเมือง เลม 2 (Public Participation Fair) การประชุมวิชาการประจําป คร้ังท่ี 2.

 กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา. 

ชลลดา แสงมณี.  2546.  รายงานวิจัยยอยฉบับสมบูรณ “คนหลืบ” คนเก็บขยะยังชีพในเขตเทศบาล

 นครศรีธรรมราช.  ชุดโครงการการพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนดอย

 โอกาสในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ชนิสรา อิสสริยะกุล.  2544.  ความรูและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือนของประชาชนในชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร.  

สาร นิพนธคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา.  ม.ป.ป.  การจัดการมูลฝอย (Solid Waste Management).  เอกสาร

 ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 617330 สํานักวิชาแพทยศาสตร สาขาอนามยั  

 สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

ชุดา จิตพิทักษ.  2525.  พฤติกรรมศาสตรเบื้องตน.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: บริษัทสาร

 มวลสาร. 

ฐิติกุล บัวภา.  2550.  การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบล

ในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

เทศบาลตําบลปริก.  2553ก.  ขอมูลท่ัวไปเทศบาลตําบลปริก จังหวัดสงขลา.  คนวันที่ 2 ตุลาคม 

 2553 จาก: http://www.tonprik.org/paper. 

เทศบาลตําบลปริก.  2553ข.  นโยบายการพัฒนาของเทศบาลตําบลปริก จังหวัดสงขลา.  คนวันที่ 2 

 ตุลาคม 2553 จาก: http://www.tonprik.org/paper. 

ธงชัย สันติวงษ.  2517.  พฤติกรรมการบริโภค.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
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ธวัชชัย ศุภดิษฐ.  2552.  สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และการจัดการ.  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: 

 โรงพิมพทิพเนตรการพิมพ. 

ธัญวัลย พิรุฬหสิทธิ์.  2547.  การมีสวนรวมของนักเรียนในการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา: 

โรงเรียนในเขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร.  ปญหาพิเศษปริญญารัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ธันวา กาญจนพันธุ.  2551.  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สารนิพนธคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

บัณฑิต เอ้ือวัฒนานุกูล และไพฤทธิ์ สุขเกิด.  2544.  การมีสวนรวมของชุมชน: กรณีศึกษาศูนยวัสดุ

รีไซเคิลชุมชนและธนาคารขยะเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันพระปกเกลา. 

ปานกมล พิสิฐอรรถกุล.  2546.  การสงเสริมการมีสวนรวมและกระบวนการเรียนรูของประชาชน

ในการจัดการมูลฝอยชุมชน: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัด

สงขลา.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

ปยฉัตร กลิ่นสุวรรณ.  2537.  ลักษณะจิตสังคมของพระสงคท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวมทํางานในศูนย

อบรมเด็กกอนเกณฑในวัด.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หาร ศาสตร. 

พรชนก ทองลาด.  2553.  แนวคิดทางการวิจัยพฤติกรรมการบริหารการเงินตามปรัชญาเศรษฐกิจ

 พอเพียงของผูประกอบการ.  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 

พฤกษพงศ วิสุทธิ์ดวงดุษดี.  2550.  ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลแม

 สาย.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ไพจิตร วสันตเสนานนท และคณะ.  2548.  โครงการศึกษาวิจัยการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

บานเมืองบัวอยางมีสวนรวมของชุมชน ตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด

รอยเอ็ด.  กรุงเทพมหานคร: สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ไพโรจน ดํารงศักด์ิ.  รองผูอํานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค.  2553.  (2 ธันวาคม).  การ

 สัมภาษณ. 

มยุรี คงแถลง.  2551.  การศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะของพนักงานโรงพยาบาลเกษมราษฎร

 สุขาภิบาล 3. สารนิพนธคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

 ศาสตร. 
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ราชบัณฑิตยสถาน.  2540.  พจนานุกรมนักเรียนฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2540.  

 กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน. 

ลินดา สุวรรณดี.  2543.  ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของ

 นักเรียนในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการรุงอรุณ.  วิทยานิพนธปริญญาหาบัณฑิต สถาบัน

 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

วรรณี แกมเกตุ.  2551.  วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: 

 โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

วันวิสา วัลยดาว.  2553.  การจัดการสิ่งแวดลอมของโรงแรมในจังหวัดกระบี่.  วิทยานิพนธปริญญา

 มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

วิธวัฒน สวาศรี และคณะ.  2548.  โครงการวิจัยการมีสวนรวมในการจัดการขยะอยางย่ังยืนของผูมี

 สวนเก่ียวของในพื้นท่ีตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม .  

 กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.   

วิมลสิทธิ์ หรยางกูล.  2526.  พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหง

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สมจิตต สุพรรณทัสว.  2526.  ความหมายของพฤติกรรม.  เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หนวย

 ที่ 1-7.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สมเพียร ต้ังบริบูรณรัตน.  2546.  ความตระหนักเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสะอาดของนักเรียน

 มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร .  

วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 

สมศักด์ิ นอยวิเศษ.  2545.  ความรูและความตระหนักเกี่ยวกับปญหามลพิษสิ่งแวดลอมในจังหวัด

สระบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอม เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 

สากล ฐินะกุล.  2552.  กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ.  กรุงเทพ: กรม

 สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม. 

สิทธ ธีรสรณ.  2550.  แนวคิดพื้นฐานทางการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง จุฬาลงกรณ

 มหาวิทยาลัย. 

สิทธิโชค วรานุสันกูล.  2548.  จิตวิทยาสังคม: ทฤษฎีและการประยุกต.  กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด

 ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน). 
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สุภางค จันทวานิช.  2546.  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ.  พิมพคร้ังที่ 5.

กรุงเทพมหานคร.  สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุภาพร ศรีงาม.  2552.  พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหัวฬอ 

 อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี.  งานนิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สุรเมศวร พิริยะวัฒน และคณะ.  ม.ป.ป.  ทฤษฎีทัศนคติและพฤติกรรม ทางเลือกสําหรับการ

 วิเคราะหพฤติกรรมการเดินทาง.  คนวันที่ 20 กรกฎาคม 2554  จาก: 

 http://www.surames.com/images/column_1227454930/TRP-

 001_surames%20piriyawat.pdf. 

สุริยา ยีขุน.  2550.  การจัดการขยะฐานศูนย และการประยุกตใชแนวความคิดของเทศบาลตําบล

ปริกเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอมและสรางเสริมสุขภาพชุมชน.  สงขลา: เทศบาลตําบล

ปริก. 

เสาวนิตย มงคลสกุณี.  2545.  การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้น

 มัธยมศึกษาปท่ี 2 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบัน
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แผ่นพบัให้ความรู้ เร่ืองการจัดการขยะฐานศูนย์  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สรุป 

  

 หากเราสามารถจดัการขยะทั้งสามขั้นตอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยไม่เหลือเศษท่ีเราเรียกว่า ขยะ ออกสู่สาธารณะได ้หรือเหลือขยะท่ีจะตอ้ง

ท้ิงลงหลุมฝังกลบนอ้ยท่ีสุด นั้นกจ็ะเป็นการจดัการขยะแบบไม่ให้มีขยะ ถา้จะ

ยงัคงมีกใ็หมี้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะนอ้ยได ้หรือท่ีเราเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า **

การจัดการขยะแบบฐานศูนย์ **นัน่เอง.... 

ตวัอย่างชุมชนทีป่ระสบความส าเร็จ 

 เทศบาลต าบลปลิก อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นอีกกรณีศึกษาหน่ึงท่ี

ด าเนินการ จัดการขยะฐานศูนย ์อย่างเป็นรูปธรรม การวางกรอบแนวคิดได้

อาศยักิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นตวัขบัเคล่ือนพลงัชุมชน  

 

 

ส่ิงท่ีน่าสนใจต่อการขบัเคล่ือนการจดัการขยะของเทศบาลปริก 

คือ การสร้างกลไกทางสังคมท่ีน ามาสู่การขับเคล่ือนการจัดการขยะ 

หลากหลายประกอบกบัการพฒันานโยบายเชิงแนวคิดขยะฐานศูนย ์ตั้งแต่

การผลิต การบริโภค และการน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่นการจดัการขยะอินทรีย์

โดยท าน ้ าหมกัชีวภาพเพื่อท าปุ๋ยหมกั ส่วนขยะท่ีมีมูลค่าก็น าไปจ าหน่าย

ต่อไป โดยอาศยักระบวนการจัดการขยะตั้ งแต่ ตน้ทาง กลางทาง และ

ปลายทาง  

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคัญ คือ ปัญหาขยะท่ีมีจ านวนมากในเขต

เทศบาล จากปัญหาดังกล่าวจึงได้เกิดการแกไ้ขปัญหาโดยการด าเนินงาน

ธนาคารขยะ ขบัเคล่ือนโดยกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีความกระตือรือร้นและมี

จิตสาธารณะ  

ปัจจุบันทางเทศบาลต าบลปริกรับภาระการก าจัดขยะต่อวัน

ลดลงเหลือประมาณ 3-4 ตนั จากเดิมประมาณ 8 ตนัต่อวนั ใชร้ถขนขยะเพียง 

1 คนั จากเดิมตอ้งใชถึ้ง 2 คนัต่อวนั ท าให้เทศบาลต าบลปริกสามารถลด

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นจ านวนมาก  

 

 

 

  Zero Waste Management.  

  (การจดัการขยะฐานศูนย)์ 
 

 

 

จดัท ำโดย 

นำงสำวรุ่งกิจ บูรณเ์จริญ  นกัศึกษำหลกัสตูร

กำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม(ภำคปกติ) สถำบนั

บณัฑติพฒันบริหำรศำสตร ์(NIDA) 



 
 

“ขยะฐานศูนย์” คืออะไร 

 “ขยะฐานศูนย์” คือ กระบวนการท่ีท าให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นและ

ต้องส่งก าจัดน้อยท่ีสุด  

 

กระบวนการจัดการขยะฐานศูนย์ 

 

ต้นทาง เป็นการลดปริมาณขยะโดยการใช้ซ ้าและนักเรียนควรคัดแยกประเภท

ขยะเพื่อสะดวกต่อการน าไปจ าหน่ายต่อในขั้นตอน กลางทาง โดยเด็ก ๆ 

จะต้องมีการ 

 รีดิวซ์(Reduce) การลดใช้ถุงพลาสติก/โฟม 

 

 รียูส(Reuse) การใช้ซ ้า เช่นการใช้กระดาษสองหน้า การใช้ขวดน ้า

ด่ืมซ ้า เช่น 

 

 

 กลางทาง หน่วยท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญได้แก่ ธนาคารขยะ /

รูปแบบท่ีมีลักษณะการรวบรวมขยะเพื่อน าไปจ าหน่ายก็ถือว่าเป็นการจัดการ

ขยะกลางทาง ซ่ึงในขั้นตอนนี้      จะต้องมีการคัดแยกขยะ เพื่อน าไปสู่

ขั้นตอนการจ าหน่าย และน าขยะไม่มีมูลค่า เช่นเศษใบไม้ เศษอาหาร เข้าสู่

ขั้นตอน ปลายทาง 

 รีไซเคิล  

 

 

ปลายทาง นักเรียนสามารถท าได้โดยการลดจ านวนถังขยะ

ลง เช่น จากเดิมมีถังขยะ 1 ใบ ต่อ 1 ห้องเรียน ก็ลดปริมาณถังขยะลง 

ตามความเหมาะสมได้ ซ่ึงในส่วนนี้ขยะประเภทท่ีไม่สามารถจ าหน่าย

ได้ เช่นเศษใบไม้/เปลือกผลไม้นักเรียนสามารถน าไปท าเป็นน ้าสกัด

ชีวภาพ /ท าเป็นก๊าซหุ่งต้มได้ เท่านี้ก็เป็นการลดปริมาณขยะในแต่ละวัน

เม่ือไปถึงหลุมฝังกลบ/ลดการถ่ายเทขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชนได้นั่นเอง 
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แบบสัมภาษณ์อาจารย์ 

เร่ือง การจัดการขยะฐานศูนย์ กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1) ท่านอยู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2) ขยะท่ีท่านทิ้งเป็นขยะประเภทใดมากท่ีสุด 

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

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

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

3) ในแต่ละวันขยะมูลฝอยประเภทใดท่ีมีมากท่ีสุด 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

4) ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะฐานศูนย์ หรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

5) ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะฐานศูนย์โดย  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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6) ท่านเคยได้รับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ การจัดการขยะฐานศูนย์ จากหน่วยงาน   

ต่าง ๆ หรือไม่  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

7) โครงการ การจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนมีประโยชน์กับโรงเรียนของท่าน หรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียน

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  

1) ความร่วมมือของนักเรียนในการช่วยกันจัดการขยะฐานศูนย์ เป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2) ความใส่ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์ของผู้อ านวยการและอาจารย์ประจ าชั้น เป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3) ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะได้รับจากการจัดการขยะฐานศูนย์ เช่น ภาพลักษณ์ท่ีดีของ

โรงเรียนในด้านการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ มีผลมากน้อยเพียงใด 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 



136 

 

 

4) การบังคับใช้กฎระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน ท่ีเกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะ การ

ทิ้งขยะลงถัง เป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

1) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชา

สรรค์ มีอะไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2) แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียน 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชา

สรรค์ 

1) ท่านคิดว่าโรงเรียนควรส่งเสริม/สนับสนุนโครงการการจัดการขยะฐานศูนย์ หรือ

โครงการธนาคารขยะ หรือไม่ อย่างไร 

เห็นด้วย (    ) ระบุ  โครงการท่ีควรท า

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

……………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………….. 
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ไม่เห็นด้วย (    ) เพราะ 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

2) ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………............................. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
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แบบสอบถามส าหรับนักเรียน 

เร่ือง การจัดการขยะฐานศูนย์ กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

เลขท่ีแบบสอบถาม..................... 
 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม  

1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ี

มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 3) เพ่ือ

ประยุกต์การจัดการขยะฐานศูนย์ และศึกษาผลส าเร็จ และปัญหา/อุปสรรคของการจัดการขยะฐาน

ศูนย์ ท่ีน าไปประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ และ 4) เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม

ส าหรับการจัดการขยะฐานศูนย์ ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  

2. แบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 

3. ส่วนประกอบของแบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 6 ตอน จ านวน 7 หน้า  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ  

ตอนที่ 3 การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ  

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชา

สรรค์ 

ตอนที่ 6 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะฐานศูนย์ 

 

  ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม 

   นักศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติ) หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

      รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ 

             ผู้ศึกษา 
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ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  / ลงในช่องว่าง (   ) ท่ีตรงกับความเป็นจริง 

 

1. อายุ……….ปี (ระบุ) 

2. เพศ   

ชาย(    )  หญิง(    ) 

3. ระดับการศึกษาปัจจุบัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 (    )    มัธยมศึกษาปีท่ี 4 (    ) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 (    )    มัธยมศึกษาปีท่ี 5 (    ) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (    )    มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (    ) 

 

ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ  

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่องว่าง ให้ตรงกับค าตอบทางด้านขวามือ 

 

ข้อ

ที่ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1. ขยะมูลฝอย หมายถึง ซากรถยนต์ ตะกอน และกากน ้าเสีย   

2. ขยะรีไซเคิล คือ ขยะท่ีไม่มีมูลค่าและไม่สามารถน ากลับมาแปรรูปใช้

ใหม่ ได้ 

  

3. ขยะเปียก คือ ขยะจ าพวกเศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม้ หรือขยะท่ี

ไม่สามารถย่อยสลายได้ 

  

4. ขยะอันตราย คือ ขยะท่ีมีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง ของเสียจาก

โรงพยาบาล ซ่ึงการก าจัดไม่จ าเป็นต้องใช้กรรมวิธีในการท าลายเป็น

พิเศษ 

  

5. โฟม เป็นวัสดุท่ีใช้บรรจุอาหารโดยก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยน้อยท่ีสุด   

6. การคัดแยกขยะไม่สามารถท าให้ปริมาณขยะลดลงได้   

7. การน าขยะประเภทถ่านไฟฉาย ไปก าจัดโดยการเผาไม่ก่อให้เกิดมลพิษ   
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ข้อ
ที่ 

                                                       ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8. 
 
 

หลกัการอยา่งหน่ึงของการก าจดัขยะโดยการฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาล 
คือ การน าขยะมาฝัง หรือกองในท่ีโล่งแจง้ในพื้นท่ีดอ้ยคุณค่าทาง
การเกษตรไม่เป็นท่ีลุ่มน ้าขงั ดินสามารถอุม้น ้าไดดี้ เป็นตน้ 

 
 
 

 
 
 

9. การน าผลิตภณัฑม์าใชซ้ ้ า (Reuse) เป็นการน าวสัดุของใชก้ลบัมาใชใ้น
รูปแบบเดิม หรือน ามาใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ  

  

10. การก าจดัขยะไม่ถูกตอ้ง ไม่ไดเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของเช้ือโรค แมลงวนั 
และหนู 

  

11. รีดิวซ์ (Reduce) คือ การน าวสัดุผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็น
ผลิตภณัฑช้ิ์นใหม่ 

  

12. การน าส่ิงของใด ๆ มาใช้ซ ้ า โดยไม่มีการแปรรูป เรียกว่า รีไซเคิล 
(Recycle) 

  

13. ขยะท่ีรวบรวมไดจ้ากภายในโรงเรียนโดยไม่มีการคดัแยก ใชว้ิธีการเผา 
เป็นวธีิการก าจดัขยะท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

  

14. หลอดไฟฟ้า จดัเป็นขยะอนัตราย ไม่ควรทิ้งรวมกบัขยะประเภทอ่ืน ๆ    

 
ตอนที ่3 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ  
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่องวา่ง ใหต้รงกบัค าตอบทางดา้นขวามือ 
 
ข้อที่ ค าถาม จริง

ทีสุ่ด 
จริง ค่อน 

  ข้าง     
จริง 

ค่อน 
ข้าง 

ไม่จริง 

ไม่
จริง 

ไม่
จริง
เลย 

1. ฉนัไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาขยะจาก
การชมโทรทศัน์ 

 
 

     

2. ฉนัเคยชมนิทรรศการเก่ียวกบัปัญหาขยะ
ท่ีเพื่อนหรืออาจารยใ์นโรงเรียนจดัข้ึน  

      

3. ฉนัไม่ชอบฟังข่าวสารเก่ียวกบัปัญหา
ขยะทางวทิยเุลย 
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ข้อที่ ค าถาม จริง
ทีสุ่ด 

จริง ค่อน 
ข้าง
จริง 

ค่อน 
ข้าง 

ไม่จริง 

ไม่
จริง 

ไม่
จริง
เลย 

4. 
 

ฉนัไม่เคยตั้งใจอ่านโปสเตอร์รณรงคใ์ห้
ลดใชถุ้งพลาสติกเลย 

      

5. 
 

ฉนัไม่สนใจติดตามข่าวสารทางนิตยสาร
และวารสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะ 

      

8. 
 

ฉันมกัไดรั้บการบอกกล่าวจากเพื่อน ๆ 
ใหช่้วยกนัลดใชถุ้งพลาสติก 

      

9. ฉนัไม่สนใจติดตามข่าวสารทางส่ือแผน่
พบัในเร่ืองเก่ียวกบัสถานการณ์ขยะใน
ปัจจุบนั 

      

10. อาจารยไ์ม่เคยอธิบายถึงประโยชน์ของ
เศษวสัดุต่าง ๆ ท่ีเหลือใชใ้ห้ฉนัและ
เพื่อน ๆ ฟังในห้องเรียนเลย 

      

 
ตอนที ่4 พฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย ์
ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่องวา่ง ใหต้รงกบัค าตอบทางดา้นขวามือ 
 

 
ข้อ 
ที่ 

 
พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ 

ปฏิบัติ
ทุก
คร้ัง 

ปฏิบัติ
บ่อย 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
บาง 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
น้อย 
คร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ
เลย 

ด้านการลดการเกดิขยะมูลฝอย (Reduce) 
1. ฉนัพยายามทานอาหารจนหมดจานทุกคร้ัง      

2. ฉนัซ้ือสินคา้ท่ีมีคุณภาพเพื่อใหใ้ชไ้ดน้าน       

3. ฉนัเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม      

4. ฉนัใชผ้ลิตภณัฑช์นิดเติม (รีฟิล)      
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ข้อ 
ที่ 

 
พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ 

 

ปฏิบัติ
ทุก
คร้ัง 

ปฏิบัติ
บ่อย 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
บาง 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
น้อย 
คร้ัง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติ
เลย 

5. 
 

ฉนัเลือกใชถุ้งผา้ใส่ส่ิงของใบใหญ่เพียงใบ
เดียวมากกวา่การใชถุ้งพลาสติก 

     

7. ฉันจะใช้กล่องขา้วทุกคร้ังท่ีฉันห่อข้าวไป
โรงเรียน 

     

8. ฉันมักใช้กระดาษเช็ดหน้าแทนการใช้
กระดาษทิชชู 

     

ด้านการน ากลบัใช้ซ ้า (Reuse) 

9. ฉนัเก็บหนงัยางมดัปากถุงไวใ้ชง้านอีก      
10. ฉันไม่เคยเก็บวสัดุตกแต่งต่าง ๆ ไวใ้ช้ใน

งานคร้ังต่อไป 
     

11. ฉนัเก็บถุงท่ีใชแ้ลว้ไวใ้ส่ของอ่ืน ๆ อีก      
12. ฉนัมกัน าเส้ือผา้ท่ีพี่ฉนัใหม้าใช ้      
13. 
 

ฉนัมกัน าขวดกาแฟหรือขวดโหลแกว้ ท่ีใช้
หมดแลว้มาใชบ้รรจุเคร่ืองปรุงอาหารหรือ
ส่ิงอ่ืนๆในครัวเรือน 

     

14. ฉนัเก็บสมุดหรือกระดาษ ท่ีมีหนา้วา่งมาใช้
ท าเป็นกระดาษทดเลข 

     

15. ฉนัเก็บขวดน ้าพลาสติกไวใ้ชป้ระโยชน์อีก      
16. ฉันพยายามใช้ปากกาจนหมึกหมดก่อนท่ี

จะเปล่ียนใหม่ 
     

ด้านการคัดแยกมูลฝอย (Solid Waste Separation) 

17. ฉันไม่เคยเก็บถุงพลาสติกท่ีใช้แลว้แยกทิ้ง 
หรือไวข้ายเลย 

     

18. 
 

ก่อนทิ้งขยะ ฉันไม่เคยไตร่ตรองว่าจะทิ้ง
ดว้ยวธีิการอยา่งไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
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ข้อ 
ที่ 

 
พฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ 

 

ปฏิบั
ติทุก
คร้ัง 

ปฏิบัติ
บ่อย 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
บาง 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
น้อย 
คร้ัง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติ
เลย 

ด้านการคัดแยกมูลฝอย (Solid Waste Separation) 

19. 
 

ฉันมัก เก็บ เศษใบไม้  ทิ้ ง รวมกับขยะ
ประเภทอ่ืน ๆ เพื่อความสะดวก 

     

20. 
 

ฉันมกัชักชวนเพื่อน ๆ ให้ช่วยกันคดัแยก
ขยะก่อนทิ้ง 

     

23. ฉนัมกัคดัแยกขยะประเภทถ่านไฟฉายก่อน
ทิ้งลงในถงัขยะ 

     

24. ฉนัไม่เคยเก็บกระดาษท่ีใชแ้ลว้ไวข้ายหรือ
แยกทิ้งเลย 

     

 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะฐานศูนยข์องนกัเรียนโรงเรียนจอมพระ 

 ประชาสรรค ์นกัเรียนคิดวา่ ประเด็นใดต่อไปน้ีท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนย ์
 ของนกัเรียน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

 
ข้อ
ที่ 

 
ค าถาม 

ความคิดเห็น 

มาก ค่อน 
ข้างมาก 

ค่อน 
ข้างน้อย 

น้อย 

1. ความร่วมมือของนักเรียนในการจดัการขยะฐาน
ศูนย ์

    

2. ความใส่ใจในการจดัการขยะของผูอ้  านวยการและ
อาจารยป์ระจ าชั้น 

    

3. 
 
 

ผลประโยชน์ของโรงเรียนท่ีจะไดรั้บจากการจดัการ
ขยะฐานศูนย ์เช่น ภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงเรียนใน
ดา้นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ 
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ตอนที่ 6 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

ค าช้ีแจง โปรดเขียนหมายเลขเรียงล าดับ 1 – 5 ท่ีตรงกับความเป็นจริงส าหรับท่านมากท่ีสุด 

 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชา

สรรค์     (1 หมายถึง มากท่ีสุด 2 รองลงมา และ 5 น้อยท่ีสุด) 

……..1. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน 

……..2. ขาดความร่วมมือจากนักเรียนภายในโรงเรียน 

……..3. การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องไม่เพียงพอ 

……..4. ขาดอุปกรณ์ในการจัดการขยะฐานศูนย์ เช่น ถังขยะสีต่าง ๆ ไว้ในการคัดแยก 

……..5. ขาดความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

……..6. ขาดเงินทุน/งบประมาณในกระบวนการจัดการขยะฐานศูนย์ 

……..7. ขาดบุคลากรในการจัดการขยะฐานศูนย์ 

……..8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………  
 

2. แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียน 

ข้อ

ที่ 

ค าถาม ความคิดเห็น 

มาก ค่อน 

ข้างมาก 

ค่อน 

ข้างน้อย 

น้อย 

4. 

 

 

การบังคับใช้กฎระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ ของ

โรงเรียน ท่ีเกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะ และการทิ้ง

ขยะลงถัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับ

การจัดการขยะฐานศูนย์ในโรงเรียน 

    

6. กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การลดภาวะ

โลกร้อน 

    

7. งบประมาณสนับสนุนด้านการจัดการขยะฐานศูนย์     

8. ปัจจัยอ่ืน ๆ (โปรด

ระบุ).................................................... 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………..  
 

ขอบคุณค่ะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก ง 

 

แบบสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ 

เร่ือง การจัดการขยะฐานศูนย์ กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์...................................................................ต าแหน่ง.................................................. 

สถานท่ีสัมภาษณ์.............................................................................................................................. 

วัน...............ที่.............เดือน...................................ปี.............................เวลา................................น. 

ผู้สัมภาษณ์........................................................................................................................................ 

 

ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

1. การจัดการขยะของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ปัญหาการจัดการขยะท่ีส าคัญของโรงเรียน มีอะไรบ้าง 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการขยะท่ีผ่านมาของโรงเรียน มีอะไรบ้าง 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. มีแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพของโรงเรียนจอมพระ

ประชาสรรค์ อย่างไร 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

ภาคผนวก จ 
 

แบบสอบถามนักเรียน เร่ือง การประเมินความพึงพอใจในโครงการธนาคารขยะยิ้ม  

ค าชี้แจง                โปรดใส่เคร่ืองหมาย    ลงในช่องว่างตามความคิดเห็น เพียงช่องเดียว 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1. การประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะยิ้มให้รับทราบ

ก่อนเริ่มโครงการ 

     

2. นักเรียนช่วยกันน าขยะโดยเฉพาะขวดพลาสติกท่ีมีจ านวน

มากในโรงเรียนมาจ าหน่ายยังธนาคารขยะยิ้มเพื่อน าเงินเข้า

ห้องเรียน 

     

3. โครงการธนาคารขยะยิ้มท าให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

     

4. โครงการธนาคารขยะยิ้มช่วยให้จ านวนขยะในโรงเรียน

ลดลงได้ 

     

5. โครงการธนาคารขยะยิ้มสามารถสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน      

6. นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการธนาคารขยะยิ้ม      

7. โครงการธนาคารขยะยิ้มสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

8. โครงการธนาคารขยะยิ้มสร้างความตระหนักในการคัดแยก

ขยะก่อนทิ้ง 

     

9. ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการธนาคารขยะยิ้ม      

10. ความพอใจของท่านต่อการด าเนินโครงการธนาคารขยะยิ้ม      

 

รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ 

นักศึกษาสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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แบบสอบถามอาจารย์ เร่ือง การประเมินความพึงพอใจในโครงการธนาคารขยะยิ้ม  

ค าชี้แจง                โปรดใส่เคร่ืองหมาย    ลงในช่องว่างตามความคิดเห็น เพียงช่องเดียว 

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1. การประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบก่อนเริ่มโครงการ

ธนาคารขยะยิ้ม 

     

2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการธนาคาร

ขยะยิ้ม 

     

3. โครงการธนาคารขยะยิ้มท าให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

     

4. โครงการธนาคารขยะยิ้มช่วยให้จ านวนขยะของโรงเรียน

ลดลงได้ 

     

5. โครงการธนาคารขยะยิ้มสามารถสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน      

6. นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการธนาคารขยะยิ้ม      

7. โครงการธนาคารขยะยิ้มสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

8. โครงการธนาคารขยะยิ้มสร้างความตระหนักในการคัดแยก

ขยะก่อนทิ้ง 

     

9. ความส าเร็จ/ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการธนาคารขยะยิ้ม      

10. ความพอใจของท่านต่อการด าเนินโครงการธนาคารขยะยิ้ม      

 

 

รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ 

 นักศึกษาสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม  

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 



 
 

 

 

ประวัติผู้เขียน 

 
ช่ือ  นามสกุล นางสาวรุ่งกิจ บูรณ์เจริญ 

 

ประวัติการศึกษา ปี 2555 จบการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ 

 ปี 2551 จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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