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ABSTRACT 
 
Title of Thesis Management Waste Detection in the Departure Terminal in 
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The objectives of this quantitative research are to study problems of waste management 

in the Departure Terminal in Suvarnabhumi Airport, to study factors affecting opinions and 
satisfaction in performing of waste detection in Suvarnabhumi Airport, and therefore to 
investigate appropriate means  for waste management in the Departure Terminal in Suvarnabhumi 
Airport.  This study collected data from a sample of 400 respondents by using questionnaire. 
Interview with officers involved was also carried out. The results showed that passengers did not 
pay attention to the information point in the waste detection which the airport has already 
provided before check-in. In the terminal, there were few public media and size of the media were 
small that make it not get attention from passenger. To receive information and understanding of 
the performing in waste detection is associated with opinion in waste detection. The hypothesis 
test shows that passengers with different gender have different opinion on the waste detection at 
statistical level of 0.05 and in addition, information receiving and understanding on the waste 
detection were related to opinion on the waste detection at statistical level of 0.05 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของอุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงมีภารกิจหนา้ท่ี
ในการบริการขนส่งทางอากาศในพื้นท่ีบริการของท่าอากาศยาน โดยตอ้งด าเนินกิจการท่าอากาศ
ยานให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐานขององคก์รการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) ตั้งแต่ 
วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 กรมการขนส่งทางอากาศไดป้ระกาศใช้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการน า
ของเหลว เจล สเปรย  ์ หรือวตัถุ และสารอ่ืน ๆ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัติดตวัข้ึนเคร่ืองบินของ
ผูโ้ดยสารทุกสัญชาติ โดยสัมภาระติดตวัท่ีเป็นของเหลวต่าง ๆ เช่น ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืม 
อาหารกระป๋อง ช็อกโกแลต น ้ ายาบ้วนปาก ครีมโกนหนวด สเปรย์จดัแต่งทรงผม น ้ าหอม 
โคโลญจน์ ครีม ยาหม่อง ยาทาเล็บ เทียนไข ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง เช่น ลิปกลอส มาสคารา ครีม
รองพื้น และอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นของเหลว สามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้โดยขนาดของแต่ละบรรจุ
ภณัฑต์อ้งไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (100 CC) ซ่ึงของเหลวทั้งหมดตอ้งบรรจุภายในถุงพลาสติกใสขนาด
ไม่เกิน 20 x 20 เซนติเมตร ท่ีเปิดปิดผนึกได ้หรือถุงซิปล็อค โดยขนาดของถุงพลาสติกตอ้งมีความจุ
ไม่เกิน 1 ลิตร และผูโ้ดยสาร 1 คน สามารถน าถุงพลาสติกใสข้ึนเคร่ืองไดค้นละ 1 ใบ เท่านั้น 
เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการมีความมัน่ใจในเร่ืองความปลอดภยัสูงสุด มีการก าหนดนโยบายความปลอดภยั
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการตรวจคน้ผูโ้ดยสารและสัมภาระติดตวั เพื่อคน้หาอาวุธ  วตัถุ
อนัตรายหรือวตัถุตอ้งห้ามท่ีผูโ้ดยสารตอ้งน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิให้อาวุธหรือ
วตัถุอนัตรายอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจน ามาใชใ้นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ยกฎหมายถูกน าข้ึนไปบนอากาศยาน 
ไม่วา่จะเป็นการพกพาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือ การซุกซ่อน หรือน าไปโดยวิธีอ่ืนใดก็ตาม เพื่อให้
การรักษาความปลอดภยัต่อกิจการการบิน เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือน
ระหวา่งประเทศ (ICAO) หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นการตรวจคน้มีการปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงตอ้งห้าม
โดยขอ้ปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้นั้น ท าใหมี้ส่ิงท่ีหลงเหลือตกคา้งจากการตรวจคน้ ก่อให้เกิดปัญหามูล
ฝอยของจุดตรวจคน้ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีปริมาณท่ีมากข้ึนเร่ือย ๆ ในการควบคุมและลดปริมาณมูลฝอย
ของจุดตรวจคน้นั้นท าไดต้ั้งแต่แหล่งก าเนิด ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมจากผูโ้ดยสารและเจา้หนา้ท่ีท่ี
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เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการส ารวจประเมินเบ้ืองตน้เก่ียวกบักิจกรรมหลกั ณ สนามบินสุวรรณ
ภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 และผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั้น 2 ท่ีก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พบว่า 
ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย
อยา่งถูกตอ้ง และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปัญหามลภาวะท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในส่วนของท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมินั้นพบปริมาณขยะตรวจคน้ประมาณ 1,619.8 กิโลกรัมต่อวนั สามารถคดัแยกไดเ้ป็น 
น ้าด่ืม 1,099.58 กิโลกรัมต่อวนั เจลท่ีใชไ้ม่ได ้171.75 กิโลกรัมต่อวนั ขวดน ้ ามีซีน 131 กิโลกรัมตนั
ต่อวนั ขวด PET 84.66 กิโลกรัมต่อวนั อาหาร 80 ตนัต่อวนั ของเหลวท่ีท าลาย 21.5 กิโลกรัมต่อวนั 
ถุงใส่เจล 12.7 กิโลกรัมต่อวนั ขวดแกว้ 9.2 กิโลกรัมต่อวนั แอลกอฮอล์ 3.6 กิโลกรัมต่อวนั กระป๋อง
อลูมิเนียม-สังกะสี 2.95 กิโลกรัมต่อวนั พลาสติก-กล่องนม 2.86 กิโลกรัมต่อวนั (ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ, 2556) ซ่ึงการจดัการขยะตรวจคน้ในปัจจุบนันั้นส่วนใหญ่เป็นการฝังกลบ การเผา โดย
การจดัการขยะตรวจคน้จะมีปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการน าขยะตรวจคน้ไปก าจดั
และปัญหาดา้นพื้นท่ีในการน าขยะมูลฝอยไปก าจดั นอกจากน้ีปัญหาท่ีตามมาคือ มลพิษทางอากาศ
อีกดว้ย 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัการจดัการปัญหาขยะตรวจคน้ของจุดตรวจคน้ 
กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเสนอแนวทางในการจดัการขยะตรวจคน้เพื่อลดปริมาณ
ขยะตรวจคน้ของจุดตรวจคน้ และจดัการขยะตรวจคน้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
1.2  วตัถุประสงค์   
 

1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาขยะตรวจคน้ในอาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ 
ตลอดจนการจดัการในปัจจุบนั 

1.2.2  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นและความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ในอาคารของสนามบิน
สุวรรณภูมิ 

1.2.3  เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะตรวจคน้ ในอาคารผูโ้ดยสารขาออก
สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.3.1  ไดท้ราบถึงสภาพปัญหาขยะตรวจคน้ในอาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ 
ตลอดจนการจดัการในปัจจุบนั 
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1.3.2  ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นและความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ในอาคารผูโ้ดยสารขาออก
สนามบินสุวรรณภูมิ 

1.3.3  ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการ
ขยะตรวจคน้ ในอาคารผูโ้ดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

1.4.1  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
ศึกษาปัญหาขยะตรวจคน้ท่ีเกิดข้ึนในอาคารผูโ้ดยสารขาออกและการจดัการในปัจจุบนัของ

สนามบินสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
ตลอดจนเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะตรวจคน้ โดยมีตวัแปรในการศึกษา ดงัน้ี 

1.4.1.1  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
1)  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

(1)  อาย ุ  
(2)  เพศ  
(3)  สัญชาติ 
(4)  ระดบัศึกษา 

2)  ขอ้มูลการเดินทาง ประกอบดว้ย 
(1)  ความถ่ีในการเดินทาง 
(2)  การเดินทางในประเทศ และระหวา่งประเทศ 

3)  ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตร
เกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ และการบริหารจดัการขยะตรวจคน้ 

4)  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี 
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

5)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี 
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

1.4.1.2  ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นและความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
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1.4.2  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูโ้ดยสารขาออกของสนามบินสุวรรณภูมิ จ  านวน 

15,043,495 คน (ขอ้มูล ณ ตุลาคม 2555-มิถุนายน 2556) ระยะเวลา 9 เดือนในปีงบประมาณ 2556 
 
1.4.3  ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
อาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ 

  
1.4.4  ขอบเขตด้ำนเวลำ 
พฤษภาคม 2556-กนัยายน 2556 

 

1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 ขยะตรวจคน้ หมายถึง ขยะท่ีถูกทิ้งจากมาตรการการปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด และส่ิงเทียมอาวธุ 

รูปแบบการจดัการขยะตรวจคน้ หมายถึง วิธีการจดัการขยะตรวจคน้เพื่อลดปริมาณขยะตรวจ
คน้ก่อนทิ้งลงถงัขยะ การจดัเก็บและขนส่ง การใช้ซ ้ า และการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ การมี
จิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะตรวจคน้ การเลือกใช้เทคโนโลยีในการจดัการขยะ
ตรวจคน้  

การจดัการขยะตรวจค้น หมายถึง การจัดการขยะตรวจค้นตามหลักวิชาการ ได้แก่ การ
ประชาสัมพนัธ์ การให้ความรู้เก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด 
และส่ิงเทียมอาวุธ การเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินกว่า
ก าหนด และส่ิงเทียมอาวุธ รวมทั้งการลดปริมาณขยะตรวจคน้โดยมุ่งเนน้การลดปริมาณขยะตรวจ
คน้ตั้งแต่แหล่งก าเนิด  

 



 
บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาการจดัการขยะตรวจคน้ของอาคารผูโ้ดยสารขาออก กรณีศึกษาท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
พื้นฐาน และแนวทางการวจิยั ดงัน้ี 

2.1  การจดัการขยะมูลฝอย และขยะตรวจคน้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยและขยะตรวจคน้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ข่าวสาร  
2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
2.6  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ และความคิดเห็น 
2.7  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  การจัดการขยะมูลฝอย และขยะตรวจค้นของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
2.1.1  ความเป็นมาของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 10210  เดิมใช้ช่ือว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวง
คมนาคม เร่ิมด าเนินกิจการตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2522 ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษทัภายใต้
นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ช่ือ บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) และปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยช่ือย่อของบริษัทยงัใช้ช่ือ ทอท. ส่วนช่ือ
ภาษาองักฤษคือ Airports of Thailand Public Company Limited  และ ใชช่ื้อยอ่วา่ AOT ตั้งแต่วนัท่ี 
30 กนัยายน 2545 เป็นตน้มา ทอท. เป็นผูบ้ริหารงานท่าอากาศยานระหวา่งประเทศรวม 6 แห่ง คือ 
ท่าอากาศยานกรุงเทพ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ท่าอากาศยานหาดใหญ่  ท่าอากาศยานภูเก็ต  ท่า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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ภารกิจของ ทอท. คือ การประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานรวมทั้งด าเนินกิจการ
อ่ืนท่ีเก่ียวกบั หรือต่อเน่ืองกบัการประกอบกิจการท่าอากาศยาน  ไดแ้ก่ 

1) กิจการการจดัตั้งสนามบิน หรือท่ีข้ึน–ลง ชัว่คราวของอากาศยาน 
2) กิจการการจดัตั้งเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
3) การใหบ้ริการช่างอากาศ 
4) การบริการต่าง ๆ เก่ียวกบัอากาศยาน สินคา้ พสัดุภณัฑ ์ผูโ้ดยสาร และลูกจา้ง

ของผูป้ระกอบธุรกิจในการเดินอากาศ รวมตลอดถึงการใหบ้ริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวก อนั
เก่ียวกบัหรือต่อเน่ืองกบักิจการดงักล่าว 

ภารกิจดา้นการบริการ เป็นภารกิจส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับการด าเนินกิจการท่าอากาศยาน ซ่ึง
เป็นหัวใจส าคญัของการบริการท่ี ทอท. ยึดถือมาโดยตลอด คือความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่า
อากาศยาน ดังนั้น ทอท. จึงได้จดับริการหลักท่ีส าคญัไวห้ลายประการส าหรับผูใ้ช้บริการ เช่น 
บริการโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน บริการส่ิงอ านวยความสะดวกภายในและภายนอก
อาคารผูโ้ดยสาร บริการดา้นการรักษาความปลอดภยั บริการรถโดยสารรับจา้งสาธารณะ เป็นตน้ 
และตลอดเวลาท่ีผา่นมา ทอท. ไดป้รับปรุงและพฒันาการบริการดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไปอยา่งเพียงพอ 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และได้มาตรฐานท่าอากาศยานระหว่างประเทศเสมอมาเน่ืองจากท่า
อากาศยานของ ทอท. เป็นสถานท่ีซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นสะพานเช่ือมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไทยและ
นานาชาติ รวมทั้งเป็นห้องรับแขกของชาติในการตอ้นรับผูเ้ดินทางจากทัว่โลก ซ่ึงจะสามารถน า
รายไดเ้ขา้สู่ประเทศปีละเป็นจ านวนมาก ตลอดจนสร้างความประทบัใจให้ผูเ้ดินทางมาเยือนตั้งแต่
กา้วแรกท่ีเขา้สู่ประเทศไทย 

เป้าหมายของ ทอท.มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาท่าอากาศยานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถ
รองรับการขยายตวัของปริมาณการจราจรไดเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความพร้อมใน
การเขา้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครบทุกดา้นภายในปี 2547 และมีการก ากบัดูแลท่ีดีครบถว้น
ตามมาตรฐานภาครัฐและเอกชน อีกทั้งสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถรักษาความเป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินตั้งอยูท่ี่ถนนบางนา-บางปะกง ในต าบลราชาเทวะ 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร 
เปิดให้บริการเชิงพาณิชยเ์ต็มรูปแบบอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2549 รัฐบาลได้
ก าหนดใหท้่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลกัของประเทศไทยแทนท่าอากาศ
ยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูนยก์ลางการบินในทวีปเอเชีย อีกทั้งการเน้นพฒันาคุณภาพการ
ให้บริการของท่าอากาศยานให้ไดรั้บการจดัอนัดบั 1 ใน 10 ท่าอากาศยานท่ีมีคุณภาพการบริการดี
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ท่ีสุดในโลก ท่ีผ่านมา สภาท่าอากาศยานสากล (Airport Council International หรือ ACI) ได้
ประกาศผลท่าอากาศยานดีเด่นของโลกในประเภทต่าง ๆ ประจ าปี 2553 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็น ท่าอากาศยานดีเด่นอนัดบั 5 ของโลก ในกลุ่มท่าอากาศยานท่ีมีผูโ้ดยสาร
มากกวา่ 40 ลา้นคนต่อปี จากการส ารวจความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการจากท่าอากาศยาน
ต่าง ๆ ทัว่โลก จ านวนกวา่ 260,000 คน โดยมีท่าอากาศยานขนาดใหญ่ท่ีมีผูโ้ดยสารมากวา่ 40 ลา้น
คนต่อปี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.  ฝ่ายรักษาความปลอดภยั, 2553) 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกแบบโดยเฮลมุต ยาห์น มีหอควบคุมท่ีสูงท่ีสุดในโลก 132.2 เมตร 
และอาคารผูโ้ดยสารเด่ียวท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในท่าอากาศยานท่ี
มีผูโ้ดยสารมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก สามารถรองรับเท่ียวบิน 76 เท่ียวต่อชัว่โมง และผูโ้ดยสาร  
45 ลา้นคนต่อปี และศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศ สามารถรองรับสินคา้ได ้3 ลา้นตนัต่อปี นอกจากน้ี 
ยงัมีทางหลวงพิเศษท่ีทันสมัย ซ่ึงเช่ือมต่อระหว่างท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร และนิคม
อุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด   สายการบินหลายแห่ง ไดแ้ก่ การบินไทย บางกอกแอร์เวย ์ไดเ้ลือก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบิน ช่ือของสนามบินสุวรรณภูมิ มีความหมายว่า 
“แผ่นดินทอง” เป็นช่ือพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2543 (ช่ือดงักล่าวถูกน ามาใช้แทนช่ือเดิม คือ “หนองงูเห่า” และเสด็จ
พระราชด าเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ในวนัท่ี 19 
มกราคม พ.ศ. 2545 ช่ือสากลของสนามบินสะกดตามการถ่ายตัวสะกดภาษาอังกฤษ ว่า 
“Suvarnabhumi” แทนการเขียนทบัศพัทต์ามระบบราชบณัฑิตยสถาน ซ่ึงสะกดวา่ “Suwannaphum” 
(บริษทั ท่าอากาศยานไทย, 2556ค) 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นท่ีประมาณ 20,000 ไร่ ตั้งอยู่ท่ีถนนบางนา-ตราด ประมาณ
กิโลเมตรท่ี 15 อยูใ่นเขตต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงอยูห่่างจากใจกลาง
กรุงเทพมหานครไปประมาณ 25 กิโลเมตร ใชง้บประมาณก่อสร้างราว 150,000 ลา้นบาท ใชเ้วลา
ก่อสร้างนานถึง 45 ปี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีรันเวยข์นาน 2 เส้น กวา้งเส้นละ 60 เมตร ยาว 
3,700 เมตร และ 4,000 เมตร ห่างกนั 2,200 เมตร และมีทางขบัขนานกบัทางวิ่งทั้ง 2 เส้น เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่อากาศยานขาออกและขาเขา้ไดพ้ร้อมกนั นอกจากน้ี ท่าอากาศยานไทยยงัมี
แผนการท่ีจะขยายและปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิดว้ยงบ ประมาณ 800 ลา้นบาท โดยมีเป้าหมาย
ท่ีจะเพิ่มจ านวนผูโ้ดยสารจาก 45 ลา้นคนต่อปี เป็น 80 ลา้นคนต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2559 รายละเอียด
ส่วนหลกัอาคารผูโ้ดยสารสนามบินสุวรรณภูมิสามารถประมวลได ้ดงัน้ี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, 
2556) 
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1) ชั้นใตดิ้น (B2) ชานชาลาของสถานีรถไฟฟ้า  
2) ชั้นใตดิ้น (B1) สถานีรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของโครงการรถไฟฟ้า

เช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
3) ชั้น 1 สถานีรถโดยสาร ศูนยก์ารแพทย ์และส านกังานตรวจสอบไฟฟ้าท่าอากาศ

ยานไทยและศูนยค์วบคุมท่าอากาศยาน 
4) ชั้น 2 หอ้งโถงส าหรับผูโ้ดยสารขาเขา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
5) ชั้น 3 หอ้งนัง่เล่น จุดนดัพบ ร้านคา้ จุดตรวจ และเคาเตอร์ใหบ้ริการ 
6) ชั้น 4 หอ้งโถงส าหรับผูโ้ดยสารขาออกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จุดตรวจ

ควบคุมภาษีศุลกากร ศูนยร์าชการบางแห่ง บูทสายการบิน และเคาเตอร์ขอ้มูลสนามบิน 
7) ชั้น 5 ส านกังานบริษทัการบินไทย และกลุ่มสายการบิน 
8) ชั้น 6 ภตัตาคาร  
9) ชั้น 7 ชั้นชมทศันียภาพ 
 

2.1.2  การจัดการขยะมูลฝอยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
การจดัการขยะมูลฝอยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการจ าแนกออกตามลกัษณะของ

สถานท่ีต่าง ๆ ออกเป็น 9 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
1)  Air-Side 
2)  กลุ่มอาคาร MTB 
3)  กลุ่มอาคารรอบนอก 
4)  หอ้งเยน็ MTB A,G 
5)  หอ้งรวบรวมขยะตะวนัออก, หอ้งรวบรวมขยะตะวนัตก 
6)  ขยะอากาศยาน 
7)  ขยะติดเช้ือจากส านกังาน 
8)  ขยะอนัตราย 
9)  ขยะเฉพาะกิจ (กากขยะ) 

ซ่ึงมีอตัราเฉล่ียของขยะต่อวนั ขยะทัว่ไป 38.7 ตนั ขยะอนัตราย 0.25 ตนั ขยะติดเช้ือ 0.21 
ตนั หลงัจากจดัเก็บขยะและวสัดุเหลือใชจ้าก 9 กลุ่มแลว้สามารถจ าแนกชนิดของขยะและวิธีการคดั
แยกและบ าบดัดงัน้ี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, 2556) 

1)  ขยะทัว่ไป น าออกไป ณ สถานีขนถ่าย เพื่อคดัแยกและบ าบดั ขนส่งไปก าจดั
ภายนอก Waste Management Siam Co., Ltd. ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยวิธีการ
ฝังกลบ ระยะห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงหลุมฝังกลบ 121 กิโลเมตร 
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ภาพที ่2.1  การจดัการขยะทัว่ไป 
 

2)  ขยะอนัตราย น าออกไป ณ สถานีขนถ่าย เพื่อคดัแยกและบ าบดั ขนส่งไปก าจดั
ภายนอก Waste Management Siam Co., Ltd. ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยวิธีการ
ฝังกลบ ระยะห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงหลุมฝังกลบ 121 กิโลเมตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  การจดัการขยะอนัตราย 

 

    ขยะทัว่ไปจากจุดจดัเก็บ 

ชัง่น ้ าหนกั 

สถานีคดัแยก 

หลุมฝังกลบ 

    ขยะอนัตรายจากจุดจดัเก็บ 

ชัง่น ้ าหนกั 

Transfer Station 

หลุมฝังกลบ 
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3)  ขยะติดเช้ือ 
(1) ขยะติดเช้ือจากสถานประกอบการ น าไปเก็บไวใ้นห้องปรับอากาศ (Cold 

Room) บริเวณสถานีขนถ่ายขยะ น าออกไป ณ สถานีขนถ่าย ขนส่งไปก าจดัท่ีเตาเผาขยะติดเช้ือ 
บริษทัอคัคีปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3  การจดัการขยะติดเช้ือจากสถานประกอบการ 
 

(2)  ขยะติดเช้ือจากอากาศยาน รับแจง้จากด่านควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ 
น าไปเก็บไวใ้นห้องปรับอากาศ (Cold Room) บริเวณสถานีขนถ่ายขยะ น าออกไป ณ (Transfer 
Station) ขนส่งไปก าจดัท่ีเตาเผาขยะติดเช้ือ บริษทัอคัคีปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

ภาพที ่2.4  การจดัการขยะติดเช้ือจากจากอากาศยาน 

    ขยะติดเช้ือจากจุดจดัเก็บ 

ชัง่น ้ าหนกั 

หอ้งเยน็ 

เตาเผา 

ขยะติดเช้ืออากาศยาน 

ชัง่น ้ าหนกั 

หอ้งเยน็ 

เตาเผา 
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2.1.3  ขยะตรวจค้น และการจัดการขยะตรวจค้น  
2.1.3.1 ขยะตรวจค้นเกิดจากการตรวจคน้ผูโ้ดยสารและสัมภาระก่อนข้ึนอากาศ

ยาน โดยจดัให้มีการตรวจคน้ผูโ้ดยสารและสัมภาระ (Cabin Baggage and Hold Baggage) ดว้ย
เคร่ือง X-ray เคร่ืองตรวจจบัโลหะชนิดเดินผา่น (Walk Through Metal Detector) และเคร่ืองตรวจ
จบัโลหะชนิดมือถือ (Hand Held Metal Detector) เพื่อป้องกนัมิให้มีการส่งหรือพกพาวตัถุระเบิด
หรือกลอุปกรณ์ท่ีเป็นอนัตรายอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจใช้ในการกระท าอนัเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มิ.ย.50 เป็นตน้มาไดป้ฏิบติัตามมาตรการการรักษาความปลอดภยัท่ี 
ICAO และกรมการบินพลเรือน ก าหนด กล่าวคือผูโ้ดยสารท่ีเดินทางไปกบัอากาศยานตอ้งน าวตัถุท่ี
เป็นของเหลว เจลและสเปร์ยทุกชนิดใส่กระเป๋าสัมภาระ (Hold Baggage) ก่อนจะน าไปเช็คอิน 
กรณีน าติดตวัไปใหบ้รรจุในถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกไดค้นละ 1 ถุงตามขนาดท่ีก าหนด (ปริมาณ
ช้ินละไม่เกิน 100 มิลลิลิตร/กรัม รวมทุกช้ินแลว้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร/กรัม) ผา่นจุดตรวจคน้ไป
กบัอากาศยานได ้ในส่วนท่ีเกินจากปริมาณ ดงักล่าวตอ้งทิ้ง ส าหรับนม อาหารเด็กหรือยาในปริมาณ
ท่ีเหมาะสม ผูโ้ดยสารสามารถน าติดตวัผา่นจุดตรวจคน้ไปกบัอากาศยานได ้

หลกัเกณฑ์และวิธีการปฎิบติัเก่ียวกบัการน าสัมภาระติดตวัประเภทของเหลว เจล 
หรือสเปรยข้ึ์นเคร่ืองบินตามประกาศของกรมการขนส่งทางอากาศซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวทางปฎิบติั
ของ ICAO ท่ีจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิ.ย.2550 นั้นมีดงัน้ี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, 2556)  

1)  ของเหลว เจล หรือ สเปรย ์ตามประกาศของกรมการขนส่งทางอากาศ 
ไดแ้ก่ น ้า เคร่ืองด่ืม ครีม โลชัน่ ออยส์ น ้าหอม สเปรย ์เจลใส่ผม เจลส าหรับอาบน ้ า โฟมชนิดต่าง ๆ 
ยาสีฟัน น ้ายาก าจดักล่ินตวั และของอ่ืน ๆ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั      

2)  ของเหลวซ่ึงไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งปฎิบติัตามประกาศฉบบัน้ี ไดแ้ก่ 
นมและอาหารส าหรับเด็ก ยา ในปริมาณท่ีเหมาะสม ซ่ึงไดใ้ห้พนกังานท่ีจุดตรวจคน้เพื่อการรักษา
ความปลอดภยัตรวจสอบแลว้      

3)  การปฎิบติัตามประกาศฉบบัน้ีให้ใชก้บัทุกเท่ียวบินทั้งเท่ียวบินระหวา่ง
ประเทศและเท่ียวบินภายในประเทศ ซ่ึงเดินทางออกจากสนามบินในประเทศไทย  

4)  ห้ามผูโ้ดยสารน าสัมภาระติดตวัซ่ึงมีของเหลว เจล หรือ สเปรย์ ข้ึน
เคร่ืองบิน เวน้แต่จะไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี               

(1)  ของเหลว เจล สเปรย ์หรือวตัถุและสารอ่ืน ๆ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนัตอ้งบรรจุในภาชนะซ่ึงมีปริมาณความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (หรือปริมาณท่ีเทียบเท่ากนัใน
หน่วยวดัปริมาตรอ่ืน) ส าหรับภาชนะซ่ึงมีปริมาณความจุเกิน 100 มิลลิลิตรจะน าข้ึนเคร่ืองบินไม่ได้
แมว้่าจะบรรจุของเหลว เจล สเปรย  ์ หรือวตัถุและสารอ่ืน ๆ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัไวเ้พียง
เล็กนอ้ย           
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(2)  ภาชนะท่ีใส่ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวตัถุและสารอ่ืนๆซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ตอ้งใส่รวมไวใ้นถุงพลาสติกใสท่ีมีปริมาณความจุไม่เกิน 1 ลิตร (ประมาณ 
20X20 ซม.) และสามารถปิดผนึกได ้(Transparent Re-Sealable Plastic Bag) โดยตอ้งปิดผนึกปาก
ถุงใหเ้รียบร้อย           

(3)   ผูโ้ดยสารตอ้งแยกถุงพลาสติกใสซ่ึงใส่ภาชนะของเหลว เจล หรือ 
สเปรย ์ออกจากสัมภาระติดตวัอ่ืน ๆ รวมทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop Computer) และ
เส้ือคลุม เม่ือถึงจุดตรวจคน้เพื่อการรักษาความปลอดภยั (Security Screening Point) ดงัแสดงใน         
ภาพท่ี 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5  วธีิการปฎิบติัเก่ียวกบัการน าสัมภาระติดตวัประเภทของเหลว เจล หรือสเปรยข้ึ์น 
                   เคร่ืองบิน 
แหล่งทีม่า:  บริษทั ท่าอากาศยานไทย, 2556ข. 
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ภาพที ่2.6  ขั้นตอนการปฏิบติัของจุดตรวจคน้ 
แหล่งทีม่า:  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.  ฝ่ายรักษาความปลอดภยั, 2553. 

ตรวจบตัรท่ีนัง่/หนงัสือเดินทาง 
 

ให้ผูโ้ดยสารแยกส่ิงของติดตวัท่ีเป็นโลหะน า
ใส่ถุง /แยกของเหลวฯ ในปริมาณท่ีก าหนด 

ตามประกาศ ขอ. 

ให้ผูโ้ดยสารน าสมัภาระและส่ิงของ              
ท่ีแยกไวน้ าผ่านเคร่ือง X-Ray 

วินิจเคราะห์ภาพ X-Ray 
พบของเหลว เจลฯ ท่ีมีปริมาณเกินกวา่ท่ีก าหนด พบวตัถุตอ้งสงสยั/วตัถุตอ้งห้าม/ส่ิงเทียมอาวธุ 

เปิดตรวจท่ีโตะ๊หลงัจุดตรวจ 
คน้ดว้ยมือ 

แจง้ให้ผูโ้ดยสารทราบถึง 
มาตรการ รปภ. 

ทิ้งลงถงัท่ีก าหนด     

ผูค้วบคุมจุดตรวจคน้ตรวจสอบ
และควบคุมของเหลวฯ มอบให้
บริษทั จดัจา้ง บริหารจดัการขยะ 

ทสภ. รับด าเนินการ 

พบวตัถุระเบิด 

หยดุเคร่ือง X-ray ไวใ้น
อุโมงค ์เคร่ือง X-ray 

แจง้ผูค้วบคุมจุดตรวจคน้ 
และ แจง้ หน.ชุด 

 แจง้ศูนยสุ์วรรณภูมิ                          
และแจง้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง (EOD) 

รายงานผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัชั้น 

เปิดตรวจท่ีโตะ๊หลงัจุด
ตรวจคน้ ดว้ยมือ 

แจง้ให้ผูโ้ดยสารทราบ
ถึงมาตรการ รปภ. 

ทิ้งลงถงัท่ีก าหนด 

บริจาคหน่วยงานราชการ/ อ่ืนๆ 
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2.1.3.2  การจดัการขยะตรวจคน้  
การจดัการขยะตรวจค้น เร่ิมจากการเก็บรวบรวมขยะตรวจค้นท่ีตรวจพบจากผู ้

เดินทาง จากนั้นน าไปชัง่น ้าหนกั แลว้ส่งไปยงัสถานีขนถ่าย ส าหรับขยะตรวจคน้ท่ีใชง้านไดก้็จะถูก
น าไปใชง้าน (Reuse) ส่วนท่ีไม่สามารถใชง้านไดน้ าไปก าจดัโดยวธีิการฝังกลบ (ดงัภาพท่ี 2.7) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2.7  การจดัการขยะตรวจคน้ 

 
 

 
 

ภาพที ่2.8  การจดัการขยะตรวจคน้ท่ีเป็นของเหลว และถงัรองรับ 
 

    ขยะตรวจคน้จากจุดจดัเก็บ 

ชัง่น ้ าหนกั 

สถานีขนถ่าย 

ฝังกลบ 

Reuse 
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แลว้น าออกไป ณ สถานีขนถ่าย เพื่อคดัแยกและบ าบดั ขนส่งไปก าจดัภายนอก โดย
จา้งบริษทั Waste Management Siam Co., Ltd. ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยวิธีการ
ฝังกลบ 

ขยะตรวจคน้ท่ีใชง้านไดก้็จะถูกน าไปใชง้าน (Reuse) จ าพวกของมีคมต่าง ๆ น ากลบัมาใชอี้ก 
โดยทางหน่วยงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ น าไปบริจาค (ดงัภาพท่ี 2.9) 

 

 
 
ภาพที ่2.9  ขยะตรวจคน้ท่ีใชง้านไดก้็จะถูกน าไปใชง้าน (Reuse) 
 
2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอย และขยะตรวจค้นอย่างม ี
       ประสิทธิภาพ 

 
2.2.1  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) 
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ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการทิ้งขยะลงตามพื้น หรือแหล่งน ้ า โดยไม่ทิ้งลงในถงัรองรับท่ีจดัไวใ้ห้ และ
โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งลกัลอบน าส่ิงปฏิกูลไปทิ้งตามท่ีวา่งเปล่า การผลิตหรือใชส่ิ้งของมาก
เกินความจ าเป็น เช่น การผลิตสินคา้ท่ีมีกระดาษหรือพลาสติกหุม้หลายชั้น และการซ้ือสินคา้โดยห่อ
แยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง ท าให้มีขยะปริมาณมากและการเก็บหรือท าลายหรือน าขยะไปใช้
ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกคา้ง กองหมกัหมมและส่งกล่ินเหม็นไปทัว่บริเวณจนก่อ
ปัญหามลพิษให้กบัส่ิงแวดลอ้ม โดย วิธวฒัน์ สวาศรี และคณะ (2550: 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/หรือหลักเกณฑ์ การ
สุขาภิบาลซ่ึงผลกระทบดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูท่ี้พกัอาศยัอยูใ่นบริเวณดงักล่างเส่ียงต่อการเป็นโรค
ต่าง ๆ ไดง่้าย ไม่วา่จะเป็นโรคทางเดินอาหาร และผลท่ีเกิดจากการสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Economic 
Loss) ซ่ึงชุมชนจะตอ้งเสียค่าใช้จ่าย ส าหรับการก าจดัขยะเป็นประจ าทุกเดือน และถ้าหากมีการ
ก าจดัไม่ถูกต้องก็ย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่และ หรือเป็นวฐัจกัรท่ีเป็นผลมาจากการขาดการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผลกระทบดังกล่าวข้างต้นไม่เพียงแต่ท าให้เกิดปัญหา
ทางด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เท่านั้น ยงัส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งโดยเฉพาะลักษณะทาง
กายภาพไม่ว่าจะเป็นการ ท าให้ขาดความสง่า (Aesthetics) ซ่ึงเห็นไดจ้ากการเก็บขนขยะท่ีไม่เป็น
ระบบและยงัขาดประสิทธิภาพหรือแม้แต่ปัญหาท่ีทุกคนอาจมองข้าม นั่นก็คือการก่อให้เกิด
อุบติัเหตุ (Accident Risk) จากขยะท่ีกองทิ้งไวซ่ึ้งอาจมีทั้งเศษกระดาษท่ีติดไฟ หรือสารพิษ/สาร
ปนเป้ือนโดยเฉพาะคนเก็บของเก่าอาจไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกายทั้งทางการสูดดมและ/หรือการ
สัมผสัท่ีอาจซึมเขา้สู่ผิวหนงัได ้ซ่ึงหากขาดความระมดัระวงัก็จะส่งผลต่อชีวิตและผลกระทบทาง
สุขภาพท่ีตามมาได ้(รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ, 2554: 6-7)  
 

2.2.2  ความรู้พืน้ฐานและความหมายของขยะมูลฝอย (Refuse of Solid Waste) 
 กากของเสียมีค าจ  ากดัความหรือค านิยามท่ีแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค ์เช่น ค านิยามท่ี
ใชก้นัในหมู่คนทัว่ ไป หรือค านิยามท่ีใชเ้ฉพาะทางกฎหมาย แต่ไม่วา่จะเป็นค านิยามในลกัษณะใด
ก็เห็นไดว้า่ กากของเสียเป็นวตัถุหรือส่ิงของท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้ (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553: 2) ใน
ท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงค านิยามของค าวา่ “ขยะมูลฝอย”  
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จากการทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของ “มูลฝอย” หมายความวา่ 
เศษวสัดุทั้งขยะเปียก ขยะแห้งโดยจะเห็นไดจ้ากเศษพลาสติกทุกชนิด เศษกระดาษ เศษผา้ เศษ
อาหาร มูลสัตว ์ (กรมอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม, 2553: 2) รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน 
ตลาดและกล่าวรวมโดยสรุปไดว้า่ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภคจากมนุษยจึ์งท าให้เกิดของ
เสียต่าง ๆ มากมาย และในส่วนของ พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “ของเสีย” หมายถึง ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย อากาศเสีย 
มลสาร หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษรวมทั้งกาก
ตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากแหล่งต่าง ๆ  
  ดงันั้นอาจจะกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษส่ิงของท่ีไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ ทั้งท่ี
เน่าเป่ือยไดแ้ละไม่เน่าเป่ือย รวมตลอดถึงเถา้ ซากสัตว ์มูลสัตว ์ฝุ่ นละออง และเศษวตัถุท่ีทิ้งจาก
อาคารบา้นเรือน ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะก่อให้เกิดของเสีย แต่มนุษย์
สามารถท่ีจะลดการเกิดขยะไดโ้ดยการใชซ้ ้ า การน ากลบัมาใชใ้หม่ และขั้นตอนท่ีสูงข้ึนไปก็คือการ
น าไปผ่านกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ โดยการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่นั้นและ/หรือ การใช ้
ประโยชน์จากมูลฝอย จะช่วยลดปริมาณขยะท่ีก่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีวิธีการท่ีแตกต่างกนัไม่วา่
จะเป็น การคดัแยกของเสียจากแหล่งก าเนิด (Solid Waste Separation) มาหมุนเวียนใชใ้หม่ คือ ของ
เสียจากอาคารบา้นเรือนท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ เช่น ขวด กระดาษ พลาสติก ยาง โลหะ 
ฯลฯ ซ่ึงสามารถน าไปจ าหน่ายยงัโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินคา้ การน ามูลฝอยหรือของเสียมาใช้
ประโยชน์ด้านพลังงานของเสียมีสารประกอบจ านวนมาก  ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นผลผลิตทาง
พลงังาน โดยขบวนการเผาไหมจ้ากมูลฝอยสามารถใชป้ระโยชน์ในดา้นพาณิชย์ และอุตสาหกรรม
ทั้งสามารถเก็บเป็นพลงังานไดอี้ก และการน ากากของเสียไปเป็นอาหารสัตว ์และใชป้ระโยชน์ทาง
การเกษตร เป็นตน้ (รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ, 2554: 7-9) 
 

2.2.3  ประเภทของขยะมูลฝอย (Type of Solid Waste) 
การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเก่ียวกบัขยะมูลฝอยสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภท

ตามเกณฑ์ท่ีใชแ้บ่ง เช่น ขยะเปียกกบัขยะแห้งหรือขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้กกบัขยะท่ีตอ้ง
ส่งก ำจดั เป็นตน้ ในท่ีน้ีขอแบ่งประเภทขยะออกเป็น 4 ประเภท (กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน, 
ส ำนกัมำตรฐำนกำรบริหำรงำนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ม.ป.ป.) ไดแ้ก่   1) ขยะทัว่ไป (General 
Waste) ไม่วา่จะเป็นขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้าง/ถนนหนทาง หรือ ขยะส านกังานก็จดัเป็นแหล่งของ
การเกิดขยะชนิดทัว่ไป เช่น ขยะท่ีเกิดจากการก่อสร้าง ไม่วา่จะเป็น กระเบ้ือง เศษอิฐ กรวด ทราย 
เศษปูน หิน ซ่ึงขยะประเภทน้ีไม่เกิดการยอ่ยสลายและไม่เน่าเหม็น โดยในการก าจดัขยะทัว่ไปนั้น
ควรคดัแยกขยะท่ีสามารถน ามาใช้ใหม่ไดก่้อนการส่งก าจดัต่อไป และ 2) ขยะอินทรีย ์ (Organic 
Waste) ส่วนใหญ่จะเป็นขยะท่ีเกิดจากครัวเรือน ร้านอาหาร/โรงอาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม 
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อนัไดแ้ก่ เศษอาหาร ซาก/มูลสัตว ์ ซ่ึงขยะประเภทน้ีจะเป็นชนิดท่ีย่อยสลายและเน่าเป่ือยไดง่้าย 
เน่ืองจากเป็นสารประกอบอินทรียท่ี์มีความช้ืนค่อนขา้งสูงประกอบกบัขยะประเภทน้ี ค่อนขา้งมี
กล่ินเหมน็ ดงันั้นในการก าจดัขยะประเภทน้ีควรพิจารณาถึงความเป็นไปไดก่้อน เพื่อป้องกนัปัญหา
การเกิดการเน่าเสียโดยขาดระบบการจดัการท่ีเหมาะสม เช่นใชใ้นการท าปุ๋ยหมกั และ/หรือท าน ้ า
หมกัชีวภาพ เป็นตน้ 3) ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) เกิดจากกระบวนการ และ/หรือ
ขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงประเภทของขยะก็จะแตกต่างกนัในประเภทของ
อุตสาหกรรมนั้น ๆ และขยะประเภทน้ีอาจเป็นสารอินทรียท่ี์เน่าเป่ือยหรือช้ินส่วนประกอบของยาน
ยนตก์็ได ้ ไม่วา่จะเป็น ยาง แบตเตอร่ี เศษไขมนั ซ่ึงในการก าจดั ผูป้ระกอบการควรพิจารณาและ/
หรือใหค้วามส าคญัในการคดัแยกประเภทขยะ/ช้ินส่วนท่ียงัสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดโ้ดยเป็นอีก
แนวทางหน่ึงในการลดปริมาณขยะได้ และ 4) ขยะติดเช้ือและขยะอนัตราย (Hazardous Waste) ซ่ึง
ส่วนใหญ่นั้นจะเกิดจากสถานพยาบาล ซ่ึงขยะประเภทน้ีจะตอ้งใชก้รรมวิธีในการท าลายเป็นพิเศษ 
อนัไดแ้ก่วสัดุท่ีผา่นการใชใ้นโรงพยาบาลโดยการก าจดัขยะติดเช้ือจากแหล่งดงักล่าว จะท าลายโดย
การเผาในเตาเผาท่ีมีประสิทธิภาพ/ใชอุ้ณภูมิท่ีสูงกวา่การก าจดัขยะทัว่ไป ส่วนขยะอนัตรายอ่ืน ๆ นั้น 
อาจพบไดใ้นสถานท่ีทัว่ ๆไปไม่วา่จะเป็น แบตเตอร่ี กระป๋องสี พลาสติก ฟิล์มถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย 
ซ่ึงขยะประเภทน้ีหากขาดความระมดัระวงัในการใช้ประกอบกับขาดการทิ้งและ/หรือก าจดัท่ี
ถูกตอ้งอาจส่งผลต่อทั้งมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มในทางลบได ้(รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ, 2554: 9-10) 

 
2.2.4  แหล่งทีม่าของขยะมูลฝอย (Sources of Refuse) 

 การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเก่ียวกับแหล่งท่ีมาของมูลฝอยโดยจะเห็นได้จาก
บา้นพกัอาศยั (Residential Waste) ซ่ึงเป็นขยะประเภทเศษอาหารและเศษวสัดุเหลือใชต่้าง ๆ รวมถึง
อาจพบขยะอนัตรายไดเ้ช่นกนั ซ่ึงไม่วา่จะเป็น หลอดไฟ เศษแกว้ ถ่านไฟฉาย เป็นตน้ และในส่วน
ของแหล่งท่ีมาของขยะมูลฝอยจากธุรกิจการคา้ (Commercial Waste) ก็เช่นเดียวกนัซ่ึงมีความ
เป็นไปไดท่ี้ประเภทขยะจากบา้นเรือนจะพบไดใ้นส่วนของภาคธุรกิจการคา้ และมูลฝอยจากการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ (Recreational Waste) 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 มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste) และมูล
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ฝอยจากการเกษตร (Agriculture Waste) ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นขยะประเภท มูลสัตวต่์าง ๆ วชัพืช 
และขยะอตัรายได้แก่ สารเคมีต่าง ๆ ซ่ึงขยะเหล่าน้ีหากขาดการก าจดัท่ีถูกตอ้งก็จะส่งผลต่อทั้ง
เกษตรกรโดยตรงรวมถึงสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เป็นตน้ (ธวชัชยั ศุภดิษฐ์, 2552: 598) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.10  ลกัษณะขยะมูลฝอยจากกิจกรรมต่าง ๆ  
แหล่งทีม่า:  กรมอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม,  2553. 

ขยะมูลฝอย 
(Solid Wastes) 

ขยะชุมชนมูลฝอย 
(Community Wastes) 

ขยะมูลฝอยจากการเกษตร 
(Agricltoral Waste) 

ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม 
(Industrial Wastes) 

ขยะมูลฝอยทั้วไป 
(Gerneral Wastes) 

ขยะมูลฝอยท่ีเป็น 
อนัตรายในบา้นเรือน 

(Household Agricult Wastes) 

ขยะมูลฝอยท่ีไม่ 
เป็นอนัตราย 

(Non-Hazardous 
Wastes) 

ของเสียอนัตราย 
(HazardousnWastes
) 

ขยะแหง้ 
(Refuse) 

ขยะเปียก 
(Garbage) 

ขยะมูลฝอยทัว่ไป 
(Gerneral Wastes) 

ขยะมูลฝอย
อนัตราย 

(Hazardous 
Wastes) กระดาษ 

พลาสติก 

ขวด 

แกว้ 

ผา้ 

 โลหะ 

 ยาง 

 ฯลฯ 

เศษพืช 

ผกั 

ผลไม ้

เศษอาหาร 

ฯลฯ 

หลอดฟลูออเรสเซนต ์

ฯลฯ 

ถ่านไฟฉาย 

สี/กระป๋องสี 
 กากสารเคมีและภาชนะ
บรรจ ุ

ของเสียเป็นพษิ 

ของเสียมีฤทธ์ิ
กดักร่อน 

ของเสีย
กมัมนัตรังสี 

ฯลฯ 
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ภาพท่ี 2.10 สามารถสรุปและอธิบายชนิดของขยะแต่ละประเภทไดห้ลกั ๆ คือ 
ขยะ (Solid Waste) ไดแ้ก่ ขยะเปียก ส่ิงปฏิกูล กากตะกอน และวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ (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) 
และของเสียอนัตราย (Hazardous Waste) และยงัสามารถจ าแนกตามลกัษณะสมบติัของมูลฝอย เช่น 
มูลฝอยแห้ง มูลฝอยเปียก มูลฝอยท่ีเผาได ้มูลฝอยท่ีเผาไหมไ้ม่ได ้เป็นตน้ (รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ, 2554: 
10-12) 

 
2.2.5  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อปริมาณการเกดิขยะ และลกัษณะของขยะ 
ในอดีตนั้น การทิ้งมูลฝอยเกล่ือนกลาดทัว่ไปโดยไม่มีการจดัการใด ๆ ยงัไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้มเท่าใดนกั เพราะจ านวนประชากรยงัมีไม่มาก และการพฒันาประเทศยงัอยูใ่น
อตัราท่ีไม่สูงนกั จึงมีปริมาณมูลฝอยค่อนขา้งนอ้ย รวมทั้งยงัมีท่ีดินวา่งเปล่ามากพอท่ีจะรองรับการ
ก าจดัมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนได ้(อดิศกัด์ิ ทองไข่มุกต,์ สุณี ปยะพนัธุพงศ, นภวสั บวัสรวง  และอิมราน 
หะยีบากา, 2546: 13) แต่ในปัจจุบนัมูลฝอยนบัวนัจะเพิ่มจ านวนมากข้ึนตามจ านวนประชากรและ
การพฒันาทางเทคโนโลยี ท าให้มีปริมาณมูลฝอยเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีมูลฝอยท่ีถูก
ผลิตข้ึนในระยะหลัง ๆ จะมีส่วนประกอบของวสัดุท่ีก าจดัได้ยากมากข้ึน เช่น พลาสติก โฟม 
รวมทั้งสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตส่ิงของต่าง ๆ ดงันั้นหากยงัไม่มีระบบการจดัการท่ีเหมาะสมย่อม
จะตอ้งเกิดปัญหาความสกปรกอยา่งแน่นอน (อาณติั ตะ๊ปินตา (2553: 33) 
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การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการเกิดและ
ลกัษณะของขยะท่ีเกิดจากการด ารงชีวิตข้ึนอยู่กับปัจจยัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านท่ีตั้งภูมิศาสตร์ 
ฤดูกาล รายได ้โครงสร้างของครอบครัว อุปนิสัยในการซ้ือสินคา้ พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 
รูปแบบการด ารงชีวิต และกฎหมายขอ้บงัคบั โดย วิธวฒัน์ สวาศรี และคณะ (2550: 14-15) ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณการเกิดและลกัษณะของขยะ โดยสามารถจ าแนกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลได้
ดังต่อไปน้ี 1) สถานท่ีตั้ งของแหล่งก าเนิดมูลฝอยท่ีมีการคมนาคมขนส่งสะดวก มีความเจริญ 
สะดวกสะบายในการซ้ือสินคา้ ซ่ึงท าให้ปริมาณ และลกัษณะของขยะท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างกนั
ไปตามประเภทของสถานท่ี ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากการคมนาคม โดยถา้การคมนาคมขนส่งสะดวกก็จะ
ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากตามความเจริญนั้น ๆ และในทางตรงกันข้ามถ้าหากการ
คมนาคมไม่สะดวกก็จะท าใหมี้ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนนั้นนอ้ยเช่นกนั 2) ฤดูกาลเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผล
ให้เกิดประเภทและ/หรือปริมาณขยะท่ีแตกต่างกนั โดยพิจารณาจากฤดูกาลผลไม ้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 (รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ, 2554: 
12-13) 

 
2.2.6  แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การทบทวนวรรณกรรมหรือแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น 
หลายหน่วยงาน หลายองคก์ร ไดศึ้กษาแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการวางแผนจดัการขยะมูลฝอย
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะตอ้งลดปริมาณขยะมูลฝอย (Reduce) ท่ีจะตอ้งส่งก าจดัให้ไดม้าก
ท่ีสุด และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งในส่วนของการใชซ้ ้ า (Reuse) และการแปรรูปกลบัมาใช้
ใหม่ (Recycle) ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลพลอยไดจ้ากการก าจดัขยะไม่วา่จะเป็นการท าปุ๋ยหมกั การท าขยะ
หอม (น ้าจุลินทรีย)์ การท าก๊าซชีวภาพ โดย กระทรวงวทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม (2553: 9-11) ได้
ให้แนวทางในการศึกษาโดยพิจารณาได้จากการลดปริมาณการผลิตมูลฝอย (Reduce) โดยการ
รณรงค์ให้ประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมโดยจะตอ้งลดการทิ้งขยะและ/หรือบรรจุภณัฑ์ต่าง ๆ ให้
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นอ้ยลง เช่น ป่ินโต จาน และกล่องใส่อาหารแทนการใชถุ้งพลาสติกรวมถึงการใชสิ้นคา้ชนิดเติม 
ต่าง ๆ เช่น ครีมอาบน ้ า น ้ ายาลา้งจาน และการเลือกใช้สินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ห่อน้อย เพื่อลดการใช้
วสัดุยอ่ยสลายยาก เช่น การใชผ้า้เช็ดหนา้แทนการใชก้ระดาษทิชชู การลดปริมาณขยะโดยการใชซ้ ้ า 
(Reuse) โดยการใชว้สัดุส่ิงของต่าง ๆ ให้คุม้ค่าท่ีสุดไม่วา่จะเป็นการใชก้ระดาษทั้ง 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 ้และจดัระบบให้
เอ้ือต่อการรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อน ากลบัมาแปรรูปใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจดัภาชนะแยกประเภท
ขยะท่ีชดัเจนเป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงัท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2553: 3-4) 
ไดจ้ดัประเภทถงัแต่ละสีในการคดัแยกขยะ เช่น สีเขียว รองรับขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายไดเ้ร็ว 
โดยเฉพาะเศษอาหาร ส่วนสีเหลือง รองรับขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิล สีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะท่ีมี
อนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม เช่น ภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่าง ๆ และในส่วนของสีฟ้านั้น
จะรองรับขยะยอ่ยสลายไม่ได ้การจดัการดงักล่าวจึงเป็นการลดการปนเป้ือนของขยะมูลฝอยเพื่อน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้ประกอบกบัการประสานงานกบัร้านรับซ้ือของเก่าเพื่อใหร้าคาเศษวสัดุ
เหลือใชท่ี้เหมาะสมตามแหล่งก าเนิด ซ่ึงอาจมีการจดัตั้งศูนยว์สัดุรีไซเคิลเพื่อรองรับปริมาณขยะใน
แต่ละวนัทั้งจากในชุมชน และชุมชนใกลเ้คียง เป็นตน้ (รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ, 2554: 13-14) 
 

2.3  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรับรู้ข่าวสาร 
 

การด าเนินโครงการเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ จะตอ้งอาศยัการส่ือสารท่ีมีองคป์ระกอบ
และกระบวนการในการส่ือสารรวมถึงการประชาสัมพนัธ์ท่ีนบัวา่เป็นหวัใจส าคญั การส่ือสารและ
การประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ตอ้งมีวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจนและมีการก าหนดวิธีการ การ
วางแผนในการเลือกและใช้ส่ืออย่างเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายย่อมจะประสบความส าเร็จ ตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

นรินทร์ชยั พฒันพงศา (2542: 3) ไดอ้ธิบายไวว้่า การส่ือสาร หมายถึง การแลกเปล่ียน
ข่าวสารระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร โดยใชส่ื้อ หรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อมุ่งหมายโนม้นา้วจิตใจให้
เกิดผลในการ รับรู้ หรือ เปล่ียนทศันคติ หรือ เปล่ียนพฤติกรรม และการประชาสัมพนัธ์  เป็นการ
ส่ือสารขององคก์รเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัประชาชน โดยการเสนอข่าวสาร การสร้างกิจกรรมให้
เป็นข่าวสาร การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือการแสดงความปรารถนาดีต่อประชาชนใน
ฐานะท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข และเก้ือกลูผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัความสัมพนัธ์ในลกัษณะน้ีจะ
น าไปสู่ ทศันคติในเชิงบวก หรือภาพพจน์ ท่ีน่านิยมขององคก์ร และไปสู่พฤติกรรมท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 
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องคป์ระกอบของการส่ือสาร 
นรินทร์ชัย พฒันพงศา (2542: 3) ได้กล่าวว่า ในการส่ือสาร มีส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึง

องคป์ระกอบ 4 ประการ ดงัน้ี 
1) ผูส่้งสาร (Sender) หมายถึง บุคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีมีความคิด มีความตอ้งการ และมี

ความตั้งใจท่ีจะส่งข่าวสาร ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ทศันคติ ความเช่ือและอ่ืน ๆ ไปสู่ผูรั้บสาร 
ผูส่้งสารท่ีดี มีความส าคญัและความจ าเป็นอย่างยิ่ง ควรมีคุณลกัษณะท่ีมีความเหมาะสมด้วย
คุณลกัษณะท่ีดี ของผูส่้งสาร ประกอบดว้ยปัจจยัต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้ ความสามารถ ในขอ้มูลข่าวสาร หรือเร่ืองท่ีจะส่ือสาร 
(2) มีบุคลิกลกัษณะในท่าทาง ความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ และการตดัสินใจ 
(3) ได้รับการยอมรับในสังคม ผูท่ี้ได้รับการยอมรับทั้งแบบท่ีเป็นผูน้ าเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ รวมถึงผูท่ี้มีช่ือเสียงในสังคม จะไดรั้บการยอมรับดว้ยดี 
(4) เป็นคนเปิดเผยจริงใจ จะสามารถสร้างความไวว้างใจกบัผูรั้บสารไดดี้ 

2) สาร (Message) หมายถึง ข่าว ขอ้มูล และอ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายท่ีแสดงออกโดยอาศยั
ภาษา หรือสัญลกัษณ์ท่ีจะสามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกนัได ้ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร สาร
จะเป็นตวัเร่งเร้าและกระตุน้ให้ผูรั้บสารรับรู้และเขา้ใจความหมาย และมีปฏิกิริยาในการตอบสนอง
ไดคุ้ณลกัษณะของสารท่ีดี เน้ือหาข่าวสารท่ีดีจะท าใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิผล 

(1) สารนั้นจะตอ้งมุ่งถึงผูรั้บสารและไดรั้บความสนใจจากผูรั้บสาร 
(2) สารนั้นตอ้งมีสัญลกัษณ์แสดงถึงความเหมือนกนัของผูส่้งสารและผูรั้บสารเพื่อ

แลกเปล่ียนความหมายซ่ึงกนัและกนั 
(3) สารต้องเร้าความต้องการของผูรั้บสาร และแนะน าวิธีการท่ีผูรั้บสารจะได้รับ

ประโยชน์หรือการตอบสนองตามความตอ้งการ 
(4) สารต้องแนะน าวิธีท่ีผูรั้บสารจะตอบสนองความต้องการของตน ตามความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ และสอดคลอ้งกบัการด าเนินวถีิชีวติ 
3) ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือ (Channel) หมายถึง ส่ิงท่ีจะน าสารไปส่งยงัผูรั้บสาร ซ่ึงมี

หลายช่องทางโดยผา่นส่ือต่างๆ เช่น ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออีเล็กทรอนิกส์ ส่ือพื้นบา้น เป็นตน้ 
การท่ีจะพิจารณาในการใชส่ื้อหรือช่องทางการส่ือสารใด ควรพิจารณาถึง ปัจจยัต่อไปน้ี 

(1) ความเหมาะสมของส่ือกบัผูส่้งสาร ผูส่้งสารตอ้งเลือกช่องทาง หรือการใช้ส่ือท่ี
เหมาะสมและตนมีความช านาญในส่ือนั้น ๆ 

(2) ความเหมาะสมของส่ือนั้นกบัการถ่ายทอดสาร 
(3) ความเหมาะสมของส่ือกบัสภาพแวดลอ้ม 
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4) ผูรั้บสาร (Receiver) ในกระบวนการส่ือสารผูรั้บสารและผูส่้งสาร จะตอ้งเปล่ียนแปลง
บทบาทระหว่างกนั คือเป็นทั้งผูรั้บสารและผูส่้งสารดว้ยคุณลกัษณะของผูรั้บสารท่ีดี เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผล มีดงัน้ี 

(1) ทกัษะในการส่ือสาร ผูรั้บสารจะตอ้งมีความสามารถหรือมีความช านาญในทกัษะ
การส่ือสาร 

(2) ทศันคติในการส่ือสาร ทศันคติต่อตนเอง ต่อสารและต่อผูส่้งสาร เพราะเป็นส่วน
ส าคญัต่อพฤติกรรมการรับสารของผูรั้บสารท่ีจะถูกก าหนดออกมาในลกัษณะใด 

(3) ระดบัความรู้ ความรู้เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการรับและแปลความหมายของสารเป็น
อยา่งมาก 

(4)  สถานภาพในระบบสังคมและวฒันธรรม 
ออเนอร์ (n.d. อา้งถึงใน นรินทร์ชยั พฒันพงศา, 2542) ไดเ้ขียนหลกั 10 ประการ ของการ

ส่ือสารท่ีดีไว ้ดงัน้ี  
1)  จงท าความเขา้ใจกบัความคิดของท่านใหแ้จ่มแจง้ก่อนจะส่ือสารไปยงัผูอ่ื้น 
2)  จงตรวจสอบจุดมุ่งหมายอนัแทจ้ริงของการส่ือสารทุกคร้ัง 
3)  จงพิจารณาถึงส่ิงแวดลอ้มและตวับุคคลในการส่ือสาร 
4)  จงปรึกษาหารือกบัผูอ่ื้นตามความเหมาะสมในการวางแผนเพื่อการส่ือสาร 
5)  จงระมดัระวงัน ้าเสียงของท่านเช่นเดียวกบัเน้ือหาของขอ้ความท่ีส่งออกไป 
6)  จงใชโ้อกาสท่ีจะใหส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บทนัที 
7)  จงติดตามผลการส่ือสารของท่าน 
8)  จงค านึงถึงผลของการส่ือสารทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
9)  จงระวงัใหท้่าทางของท่านสนบัสนุนการส่ือสารของท่านดว้ย 
10)   จงเป็นผูฟั้งท่ีดี อยา่พยายามใหผู้อ่ื้นเขา้ใจท่านฝ่ายเดียวแต่ท่านตอ้งเขา้ใจผูอ่ื้น 

ในการส่ือสารย่อมต้องพบปัญหาและอุปสรรค จึงมีหลักและวิธีการขจัดปัญหาและ
อุปสรรคในการติดต่อส่ือสาร ดงัน้ี 

1)  ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ถา้บุคคลท่ีติดต่อส่ือสารดว้ยเป็นผูท่ี้เช่ือถือได ้ไม่
เคยหลอกลวง เม่ือมีการติดต่อส่ือสารคร้ังใดยอ่มไดรั้บความสนใจ เช่ือฟังและท าตาม หรืออาจกล่าว
ง่ายไดว้า่ คนใหค้วามเช่ือถือข่าวสารนั้น 

2)  ความละเอียด (Context) ใหค้  าอธิบายท่ีละเอียดชดัเจน ไม่มีเน้ือความใดท่ีขาดตก
บกพร่อง 

3)  เน้ือหา (Content) ค าพูดตอ้งเป็นเน้ือหาสาระท่ีจะท าให้คนอ่ืนสนใจไดดี้ควรจะ
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เป็นข่าวสารท่ีแสดงผลดี และผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนแก่ผูรั้บสารนั้น หรือเป็นการเสนอวิธีการปฏิบติั ผูท่ี้
รับข่าวสารจะปฏิบติัไดโ้ดยไม่ถูกลอ้เลียนหรือตั้งขอ้รังเกียจเพราะไม่ ถูกกบัค่านิยมของกลุ่ม 

4)  ความชัดเจน (Clarity) คือการท่ีพูดด้วยศพัท์ท่ีผูฟั้งเขา้ใจทางเดียวตามท่ีผูส่้ง
ข่าวสารตอ้งการใหเ้ขา้ใจ ไม่ใช่ค าท่ีตีความได ้2 แง่ 3 ง่าม 

5)  การกล่าวซ ้ า (Consistency) ถา้ข่าวสารท่ีให้นั้นมีความสลบัซับซ้อนเขา้ใจยาก
ควรตอ้งอธิบายซ ้ าหลายๆ คร้ัง เพื่อความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงและป้องกนัการหลงลืม 

6)  ช่องทาง (Channel) การเลือกช่องทางการติดต่อส่ือสารให้ถูกกบัสถานการณ์และ
บุคคลต่าง ๆ บุคคลท่ีอยูใ่กลเ้คียงอาจส่งข่าวสารดว้ยวาจาได ้แต่ถา้ข่าวสารยาก สลบัซบัซ้อนอาจใช้
การจดบนัทึกประกอบข่าวสารบางอย่างตอ้งการส่งให้บุคคลโดย ทัว่ไป ไดรั้บทราบ อาจใช้การ
ส่ือสารทางมวลชน เช่น วิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ข่าวสารท่ีส่งไป ถึงบุคคลเฉพาะคน อาจใช้
จดหมาย โทรเลข โทรศพัท ์เป็นตน้ 

7)  ความสามารถ (Capability) ของทั้งผูส่้งข่าวสาร (Sender) และผูรั้บข่าวสาร
(Receiver) บุคคลบางคนมีความจ าดีเพียงบอกกล่าวดว้ยวาจาก็อาจสามารถจดจ าไดห้มด แต่บางคน
มีความสามารถทางน้ีจ ากดั อาจตอ้งมีการจดบนัทึกช่วยความจ า ผูส่้งข่าวสาร บางคนรู้จกัเลือกใช้
ถอ้ยค าอธิบายให้คนเขา้ใจไดง่้าย แต่บางคนมีความสามารถทางน้ีจ ากดั อาจใชก้ารจดบนัทึกช่วย 
เพื่อไดมี้โอกาสเลือกใชถ้อ้ยค าส านวนไดดี้ข้ึนจะเห็นว่า การติดต่อส่ือสารท่ีไดผ้ลนั้น ไม่ไดข้ึ้นอยู่
กบัการกระท าของผูส่้งข่าวสารแต่ฝ่ายเดียว ตอ้งข้ึนอยูก่บัทั้งตวัผูส่้งข่าวสาร (Sender) ผูรั้บข่าวสาร 
(Receiver) ช่องทาง (Channel) และตวัข่าวสารเอง (Message) ทั้ง ๆ ท่ีเม่ือมีอุปสรรคในการติดต่อส่ือสาร
เกิดข้ึนการส่ือสารตามแนวคิดของนรินทร์ชยั พฒันพงศา (2542: 3) อธิบายให้เห็นวา่การส่ือสารจะ
มีความเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่องคป์ระกอบทุกตวัในกระบวนการส่ือสารต่าง
มีอิทธิพล ซ่ึงกนัและกนั และตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมดงักล่าวขา้งตน้ จะท าให้ประชาชน มี
ความรู้ ความเขา้ใจและรับรู้ส่ิงต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ในการสนบัสนุนการท างาน และการมี
ส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ การแลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่งผูส่้งสาร และผูรั้บสาร โดยใชส่ื้อ หรือ
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อมุ่งหมายโนม้นา้วจิตใจให้เกิดผลในการ รับรู้ หรือ เปล่ียนทศันคติ หรือ เปล่ียน
พฤติกรรม  
 

2.4  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ ความเข้าใจ 
 
2.4.1 ความหมายของความรู้ความเข้าใจ  
ความรู้ ความเขา้ใจ คือ ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์  
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รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์
ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิด หรือการปฏิบติัองค์วิชาในแต่ละสาขาตามท่ีพจนานุกรม 
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 (2546: 1-7) ไดใ้ห้ความหมายไวแ้ละ Bloom (1981) ไดจ้  าแนก
ความหมายระหวา่งความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อประโยชน์ในการส่ือความหมายไว ้ดงัน้ี 

ควำมรู้ หมำยถึง พฤติกรรมและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ซ่ึงเน้นกำรจ ำ ไม่วำ่จะเป็นกำรระลึกถึง 
หรือระลึกไดก้็ตำม เป็นสภำพกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองมำจำกกำรเรียนรู้ โดยเร่ิมตน้จำกกำรรวบรวม
สำระต่ำง ๆ จนกระทัง่พฒันำไปสู่ขั้นท่ีมีควำมสลบัซับซ้อนยิ่งข้ึน โดยควำมรู้น้ีอำจแยกออกเป็น
ควำมรู้เฉพำะส่ิง และควำมรู้เร่ืองสำกล เป็นตน้  

ความเขา้ใจ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัของการส่ือความหมายโดยอาศยัความสามารถทางสมอง
และทกัษะ ซ่ึงอาจจะกระท าได้โดยการใช้ปากเปล่า ขอ้เขียน ภาษา หรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ โดยการ 
ท าความเขา้ใจนั้นอาจไม่มีผลสมบูรณ์เสมอไป ส าหรับพฤติกรรมความเข้าใจแบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบ 
คือการแปลความ การตีความ และการสรุปอ้างอิง ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัท่ี ศิพล ร่ืนใจชน (2549) 
ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ความรู้ตามพจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) ของ 
Good and Markel (1973) วา่เป็นขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บและเก็บ
รวบรวมสะสมไว ้ซ่ึงคลา้ยกบัความหมายตาม The Lexicon Webster Dictionary (1977) ท่ีไดใ้ห้ค  า
จ  ากดัความของความรู้ วา่เป็นความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง กฎเกณฑโ์ครงสร้างท่ีเกิดจากการศึกษาหรือ
คน้หา หรือเป็นความรู้เก่ียวกบัสถานท่ี ส่ิงของหรือบุคคลท่ีไดจ้ากการสังเกตประสบการณ์หรือจาก
รายงาน การรับรู้ขอ้เท็จจริงตอ้งชดัเจนและตอ้งอาศยัเวลา และใกล้เคียงกบัความหมายท่ี  Bloom 
(1981) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้เป็นเร่ืองเก่ียวกับการระลึกถึงเฉพาะเร่ือง ระลึกถึงวิธีการ 
กระบวนการหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นความจ า และสมศกัด์ิ ศรีสันติสุข (2538) ได้ให้
ความหมายของความรู้ หมายถึงการรับรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง เหตุการณ์ รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
การสังเกตการศึกษา ประสบการณ์ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและสังคมความรู้พื้นฐาน 
หรือภูมิหลงัของแต่ละบุคคล ท่ีบุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไวแ้ละสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรมท่ีสังเกตหรือวดัได ้ 

ส าหรับประภาเพญ็ สุวรรณ (2520) ไดใ้หค้วามส าคญัต่อพฤติกรรมมนุษยใ์นดา้นท่ีเก่ียวกบั
ความรู้ ความเขา้ใจถึงขอ้เท็จจริงต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาถึงการพฒันาความสามารถทกัษะทางสติปัญญา
และการใชว้จิารณญาณของมนุษยเ์พื่อประกอบการตดัสินใจ  

จากแนวคิดต่าง ๆ ผู ้วิจ ัยสามารถสรุปความหมายดังน้ี ความรู้และความเข้าใจ เป็น
กระบวนการรับรู้เร่ืองราวหรือขอ้มูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และสามารถรวบรวม หรือแยกแยะใน
ประเด็นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งละเอียดและสามารถล าดบัขั้นตอนไดอ้ยา่งชดัเจน 
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2.4.2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความรู้ 
ในแต่ละบุคคลต่างมีความรู้ ความเขา้ใจ ในส่ิงต่าง ๆ มากน้อยไม่เท่ากนัข้ึนอยู่กบัสภาพ

ความพร้อมในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อความความรู้ ความเขา้ใจท่ีส าคญั ซ่ึง 
Worthington and Grant (1971) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนหรือระดบัการเรียนของ
นักเรียนท่ีมีความสอดคล้องกัน กล่าว คือพบว่ามีความสัมพนัธ์กับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 
องค์ประกอบทางด้านสติปัญญาและองค์ประกอบด้านท่ีไม่ใช้สติปัญญา องค์ประกอบท่ีไม่ใช้
สติปัญญา ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจสังคม ครอบครัว และการจูงใจ และสรรพวุฒิ 
พิพฒัพนัธ์ุ (2538: 13) ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ไว ้2 
ปัจจยั ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัดงัน้ี  

1) ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย  
(1)  ระดบัการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออก เพราะจะท าให้บุคคล

มีความรู้ และมีความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งมีเหตุและมีผล  
(2) ความเช่ือ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ในการยอมรับต่อส่ิงต่าง ๆ 

ซ่ึงอาจแตกต่างกนัออกไป  
(3) สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิทธิและหนา้ท่ีท่ีมีต่อผูอ่ื้น และสังคม  
(4) ประสบการณ์ เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจและส่งผลต่อความ

คิดเห็น  
2) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย  

(1) ครอบครัว หมายถึง การสะสมความรู้โดยทางตรง หรือทางออ้มจากระเบียบ 
วิธีปฏิบติั กฎเกณฑ์ และค่านิยมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มได้ก าหนดไวเ้ป็นระเบียบของความประพฤติ และ
ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในสังคมนั้น  

(2) กลุ่มและสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง มีอิทธิพลต่อบุคคลอยา่งมากเพราะเม่ือบุคคลอยู่
ในกลุ่ม หรือสังคมใดตอ้งยอมรับ และปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มและสังคมนั้น  

(3)  ส่ือมวลชน ได้แก่ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อ 
การเรียนรู้ และการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นของบุคคล   

ส าหรับปัจจยัและแนวคิดดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่ ความรู้ ความเขา้ใจ แต่ละบุคคลจะ
มากหรือนอ้ยอยูท่ี่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคมครอบครัว  
และการจูงใจ ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ของแต่ละบุคคลจะมากหรือน้อย
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางในการล าดบัความส าคญัซ่ึง Bloom (1981) ไดแ้บ่งระดบั
ความรู้ความสามารถทางดา้นสติปัญญา (Cognitive Domain) ออกเป็น 6 ระดบั ดงัน้ี 
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1)  ความรู้ (Knowledge) เป็นขั้นแรกของพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการ
จดจ าอาจจะโดยการนึกได ้มองเห็น ไดย้นิ หรือไดฟั้ง ความรู้ในชั้นน้ีประกอบดว้ยความจ ากดัความ 
ความหมาย ขอ้เท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแกปั้ญหา มาตรฐาน เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้่า 
ความรู้น้ีเป็นเร่ืองราวของการจดจ าไดห้รือระลึกได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วามคิดท่ีซบัซ้อนและไม่
ตอ้งใชส้มองมากนกั ดงันั้นการจ าไดห้รือระลึกไดจึ้งเป็นกระบวนการท่ีส าคญัทางจิตวิทยาและเป็น
ขั้นตอนท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจ การน าความรู้ไปใช้ ในการวิเคราะห์การ
สังเคราะห์และการประเมินผล ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีไดค้วามคิดและความสามารถดา้นสมองเพิ่มมากข้ึน  

2)  ความเขา้ใจ (Comprehensive) เป็นพฤติกรรมข้ึนต่อมาจากความรู้ ขั้นตอนน้ี
จะตอ้งใชค้วามสามารถทางสมองและทกัษะในขั้นสูงจนถึงระดบัของ “การส่ือความหมาย” ซ่ึงอาจ
ท าไดท้ั้งท่ีเป็นการใช้ปากเปล่า ขอ้เขียน ภาษา หรือการใช้สัญลกัษณ์ มกัเกิดข้ึนหลงัจากท่ีบุคคล
ไดรั้บทราบข่าวสารต่าง ๆ แลว้ โดยการฟัง เห็น อ่าน หรือเขียน ความเขา้ใจน้ีอาจแสดงออกในรูป
ของการใชท้กัษะหรือการแปลความหมายต่าง ๆ เช่น การบรรยายข่าวสาร โดยใชค้  าพูดของตนเอง
หรือการแปลความหมายจากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึง โดยคงความหมายเดิมไว้ หรืออาจเป็น
การแสดงความคิดหรือใชข้อ้สรุปหรือการคาดคะเนไดเ้ช่นกนั 

3)  การน าความรู้ไปใช ้(Application) ความสามารถในการน าความรู้ไปใชน้ี้เป็น
พฤติกรรม ขั้นท่ีสาม ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความสามารถหรือทกัษะทางด้านความเขา้ใจดงักล่าวมาแลว้ 
การน าความรู้ไปใช้น้ีกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือการแกปั้ญหานัน่เอง ซ่ึงมีอยู่ 6 ขั้นตอน และเม่ือน ามา
พิจารณาจะเห็นวา่ความเขา้ใจในหลกัทฤษฎีวธีิการต่าง ๆ จะถูกน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา  

4)  การวเิคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการช่วยแยกภาพรวมออกเป็นส่วน ๆ 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีชดัเจนข้ึน อาจจะแบ่งเป็นขั้นยอ่ย ๆ ได ้3 ขั้น ดว้ยกนั 1) ความสามารถ ใน
การแยกแยะองค์ประกอบของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ 2) ความสามารถในการเห็นถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างส่วนประกอบ และ 3) ความสามารถในการมองเห็นหลกัของการผสมผสานปัญหาท่ีมี
องคป์ระกอบยอ่ยมากมาย  

5)  การสังเคราะห์ (Synthesis) คือ ความสามารถในการน าเอาส่วนประกอบย่อย
หลาย ๆ ส่วนมารวมกนัเขา้เป็นกรอบโครงสร้างท่ีแน่ชดั โดยทัว่ไปแลว้การน าเอาประสบการณ์ใน
อดีตมารวมกนักบัประสบการณ์ในปัจจุบนั และน ามาสร้างเป็นกรอบท่ีมีระเบียบแบบแผนเป็นส่วน
หน่ึงของพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคห์รือความคิดริเร่ิม จึงตอ้งมีความเขา้ใจในการน า
ความรู้ไปใชใ้นการวเิคราะห์มาประกอบ  
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6)  การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการประเมินผลท่ีเก่ียวของ
กบัการใหค้่าต่อความรู้หรือขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นส่วนประกอบใน
การประเมินผลมาตรฐานน้ีอาจจะอยูใ่นทุกขั้นตอนของความสามารถหรือทกัษะต่าง ๆ  

 ดงันั้นความหมายของความรู้และความเขา้ใจในขา้งตนไดก้ล่าวถึงกระบวนการเกิดความรู้ 
น าไปสู่ความเขา้ใจและน าไปใช้ โดยผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนอย่าง
ชดัเจนโดยช้ีให้เห็นว่าความรู้เป็นขั้นตอนแรกในการท่ีสมองรับเอาขอ้มูลเขามาเก็บไวใ้นระบบ
ความจ า จากนั้นขั้นตอนท่ีสองจึงเป็นเร่ืองราวของความเข้าใจในความหมายของขอ้มูลจากความรู้
นั้น ๆ จนถึงขั้นถ่ายทอดหรือส่ือความหมายออกมาให้ผูอ่ื้นรับรู้ต่อไปได ้แลว้จึงมาถึงขั้นน าความรู้
ไปใชจ้ากความเขา้ใจดว้ยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลต่อไป จึงไม่สามารถแยกอธิบาย
เร่ืองความรู้และความเขา้ใจ ก่อนท่ีจะรู้ระดบัความรู้ ความเขา้ใจของแต่ละบุคคลจะตอ้งท าการวดั
ความรู้ ซ่ึงเสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ และคณะ (2541) ไดเ้สนอแนวคิดในดา้นวิธีการวดัความรู้ท่ีเป็นท่ี
นิยมไวว้า่ วิธีการวดัผลความรู้ กระท าไดห้ลายวิธีท่ีนิยมปฎิบติักนัโดยทัว่ไป คือการวดัโดยการใช้
แบบทดสอบ และเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice Tests) เป็นส่วนใหญ่เพราะเป็น
แบบทดสอบท่ีวดัได้รอบดา้น สามารถวดัผลของการเรียนรู้ไดห้ลายอยา่ง ตั้งแต่กระบวนการทาง
สติปัญญาชั้นสูง ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่าตลอดจนถึงการจดจ าเบ้ืองตน้  

 
2.5  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม  

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนไดถู้กน าไปใช้ในเร่ืองต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นความหมายของการมีส่วนร่วม จึงถูกให้ค  าจ  ากดัความแตกต่างกนั
ไปตามวตัถุประสงค ์

      ธัญวลัย ์พิรุฬห์สิทธ์ิ (2547: 19-20)ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของนักเรียนใน
โครงการธนาคารขยะ กล่าวคือ การท่ีนกัเรียนไดร้วมตวักนัด าเนินกิจกรรม บริหารจดัการในการรับ
ฝากขยะจากสมาชิกของโครงการธนาคารขยะซ่ึงความหมายของการมีส่วนร่วมของนกัเรียนไม่ใช่
ใหน้กัเรียนไปเก็บขยะแต่หมายถึงการท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมร่วมกนัและแสดงความเห็น
กบัการจดัการขยะโดยลกัษณะการมีส่วนร่วมของนกัเรียนในโครงการธนาคารขยะ จ าแนกออกเป็น 
5 ลกัษณะ คือ 1) การมีถงัรองรับขยะประจ าบา้น 2) การทิ้งขยะในภาชนะถงัรองรับ 3) การลดปริมาณ
ขยะ 4) การปฏิบติัร่วมรณรงคกิ์จกรรมการรักษาความสะอาดในโรงเรียน และ 5) การเสนอปัญหา
ขอ้เสนอแนะและติดตามประเมินผลต่อการมีส่วนร่วมของนกัเรียนในโครงการดงักล่าวคือ ปัจจยั
ทางดา้นบุคคลและปัจจยัทางดา้นสังคม ซ่ึงประกอบดว้ยความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองขยะ และความ
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คิดเห็นต่อปัญหาขยะ แต่อยา่งไรก็ตามกระบวนการมีส่วนร่วมจะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่
กบัปัจจยัอีกหลายประการท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ไม่วา่จะเป็นภาวะเศรษฐกิจท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ งบประมาณในการส่งเสริมการท ากิจกรรม รูปแบบการ
บริหารงานท่ีเก่ียวข้องซ่ึงเป็นส่ิงท่ีค่อนข้างยากเน่ืองจากการบริหารงานมกัทบัซ้อนกันในด้าน
ต าแหน่งงาน/บทบาทหนา้ท่ี ท่ีรับผดิชอบก็เป็นอีกประการหน่ึง  

ยวุฒัน์ วฒิุเมธี (2526: 25) ไดก้ล่าวถึงสาระส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่ หมายถึง 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การร่วมปฏิบติั 
และการร่วมรับผดิชอบในเร่ืองต่าง ๆ อนัมีผลกระทบถึงตวัของประชาชนเอง เพื่อแกไ้ขปัญหาและ
น ามาซ่ึงสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของประชาชน 
 

2.5.1  ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ปริศนา โกลละสุต ( 2534: 13) ไดใ้หค้วามส าคญัของการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 

1) จะช่วยให้ประชาชนยอมรับโครงการมากข้ึน เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีตรงกบั
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 

2)  ประชาชนจะมีความรู้สึกผกูพนั และมีความรู้สึกเป็นเจา้ของมากยิง่ข้ึน 
3)  การด าเนินโครงการจะราบร่ืน ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนมากข้ึน 
4)  จะช่วยพฒันาขีดความสามารถของประชาชนมากข้ึน 
5) โครงการจะใหป้ระโยชน์แก่ประชาชนมากข้ึน และมีการระดมทรัพยากรเพื่อการ

ด าเนินโครงการมากข้ึน 
 

2.5.2  ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
Cohen and Uphoff (1980: 219-222) ไดแ้บ่งชนิดของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิดคือ  

1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ประกอบดว้ย ริเร่ิมตดัสินใจ 
ด าเนินการตดัสินใจ และตดัสินใจปฏิบติัการ 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation) ประกอบดว้ย การสนบัสนุน
ดา้นทรัพยากรการบริหาร และการประสานงานขอความร่วมมือ 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ประกอบดว้ย ผลประโยชน์ทางดา้น
วตัถุผลประโยชน์ทางสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
จกัรกฤษณ์ นรนิติผดุงกำร (2527: 10) ไดแ้บ่งขั้นตอนของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนไว้

เป็น 4 ขั้นตอนคือ 
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1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา 
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน 
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

มิติในการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวคิดของ Stiefel and Pearse (n.d. อา้งถึงใน ปรัชญา 
เวสารัชช์, 2528: 5) ไดเ้สนอการมีส่วนร่วมไว ้5 มิติ คือ 

 1) การมีส่วนร่วมในการประจนัหนา้ โดยถือวา่การมีส่วนร่วมสะทอ้นลกัษณะการ
แจกแจงแบ่งสรรอ านาจในการตดัสินใจท่ี ผิดไปจากเดิม จึงอาจมองไดว้่าเป็นการประจนัหน้า
ระหวา่งกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มสังคม กลุ่มชนชั้นต่าง ๆ เป็นการปะทะกนั (Confrontation) ระหวา่ง
ผลประโยชน์ของคนในเมือง หรือเป็นการเผชิญหน้าระหว่างสมาชิกองค์การอาสาสมคัร กบั
หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนมัน่คงแลว้และไม่ยอมเปล่ียนแปลง (Immobile Establishments) ซ่ึงโดยทัว่ไป
หมายถึงหน่วยงานราชการการมองการมีส่วนร่วมในมิติของการประจนัหน้าเช่นน้ีช้ีให้เกิดความ
สนใจลกัษณะ การเปล่ียนแปลงสถาบนัซ่ึงน าไปสู่การต่อตา้นการมีส่วนร่วมโดยองคก์ารเก่า แสดง
การเปล่ียนหรือปรับโครงสร้างทางอ านาจ รวมทั้งช่วยให้สนใจประเมินผลไดผ้ลเสียท่ีเกิดจากการ
ประจนัหนา้  

2) การมีส่วนร่วมเป็นเร่ืองของกลุ่มและขบวนการในการเขา้ร่วม มิติน้ีพิจารณาการ
มีส่วนร่วมจากการวิเคราะห์โครงสร้าง วิธีด าเนินการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมของกลุ่มและ
ขบวนการท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ร่วม โดยเนน้องคป์ระกอบส าคญัท่ีก่อให้เกิดพลงั เช่น โครงสร้าง
และการจดัรูปองคก์ารภายในกลุ่มหรือภายในขบวนการ องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพจะเปล่ียนคนแต่
ละคนท่ีปราศจากอ านาจให้เป็นพลงัสังคม  และเกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในขั้นตอนการ
ประจนัหน้า อีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญัจากมิติของกลุ่ม คือรูปแบบและลกัษณะของภาวะผูน้ า 
รวมทั้งสัมพนัธภาพระหว่าง “ผูน้ า” กบั “ผูต้าม” ในขบวนการมิติเก่ียวกบักลุ่มและขบวนการน้ี 
ยงัให้ความสนใจขอบข่ายของการร่วมเป็นพนัธมิตรระหวา่งกลุ่มหรือขบวนการต่าง ๆ ซ่ึงอาจมีผล
ต่อเน่ืองถึงการประสานขบวนการต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อปกป้องและเผยแพร่ผลประโยชน์ของกลุ่ม
และขบวนการท่ีเขา้ร่วม 

3) การมีส่วนร่วมเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล ตามนิยามทัว่ไป การมีส่วนร่วม
เป็นเร่ืองของพฤติกรรมกลุ่มแต่ขณะเดียวกนัการตดัสินใจเขา้ร่วม กบักลุ่มเป็นการตดัสินใจเฉพาะ
บุคคล ซ่ึงผูส้นใจอาจศึกษาไดจ้ากประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคน ในแง่น้ีอาจกล่าวถึงการท า
ความเขา้ใจการมีส่วนร่วมจากการศึกษาประวติัส่วนตวั และการท าความเขา้ใจแนวคิดส าคญั
บางอยา่ง เช่น “การตดัสินใจ” “ความส านึกในชนชั้น” “การสร้างส านึก” “การจูงใจ” และ “ความรู้สึก
แปลกแยก” ทั้งน้ีเพราะแนวคิดดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ขณะเดียวกนัก็
เป็นเร่ืองเฉพาะตวับุคคลดว้ย 
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4)  การมีส่วนร่วมเป็นโครงการ (Programme or Project) ในวงราชการและองคก์าร
ระหวา่งประเทศ การมีส่วนร่วมของประชาชนมกัหมายไปถึงโครงการซ่ึงถูกก าหนดเพื่อส่งเสริม
การพฒันาเฉพาะดา้น นกัวิจยัท่ีสนใจมิติน้ีอาจศึกษาระบบการจูงใจซ่ึงท าให้ขา้ราชการ นกัปฏิบติั
ภาคสนาม หรือ ผูน้ าโครงการมีส่วนด าเนินการเผยแพร่โครงการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ า 
การเปล่ียนแปลงกบัเป้าหมายในโครงการ รวมทั้งศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมซ่ึงมกัข้ึนกบัลกัษณะ
โครงการ 

การพิจารณาการมีส่วนร่วมจากมิติของโครงการน้ีอาศยัขอ้สมมติท่ีวา่ ถึงแมโ้ครงการ
จะถูกก าหนดข้ึนจากแหล่งใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดจากเบ้ืองบน แต่ก็เช่ือว่าถ้า
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมแลว้ โครงการจะเกิดผล และการเขา้ร่วมของกลุ่มเป้าหมายยอ่มเกิดข้ึนได้
ถา้ใชว้ธีิการเขา้ถึงปัญหา ท่ีถูกตอ้ง 

5) การมีส่วนร่วมเป็นนโยบาย ตามความหมายกวา้ง เราอาจมองประเด็นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนวา่เป็นเร่ืองเดียวกนักบั ประชาธิปไตย ทั้งน้ีเพราะในปัจจุบนัแทบไม่มีรัฐบาลใด
กลา้คดัคา้นหลกัการประชาธิปไตยอยา่ง เปิดเผย ดงัท่ีเชอร์ร่ี อาร์นสไตน์ (Sherry Arnstein) เขียนไวว้า่ 
“โดยหลกัการไม่มีใครคดัคา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งน้ีเพราะการมีส่วนร่วมเป็นส่ิงดีตาม
ทฤษฎีแลว้การมีส่วนร่วมของผูใ้ต ้ปกครองนั้นเป็นหลกัหินแห่งประชาธิปไตย…” 

การมีส่วนร่วมเป็นแกนกลางของนโยบายรัฐบาล แต่ในทางปฏิบติั ผูน้ าหรือผูป้ฏิบติัเอง
อาจมิไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย  ทั้งน้ีดว้ยเหตุผลจากความกลวัหรือความไม่เช่ือว่าจะ
เกิดผล แต่มีบางรัฐบาลพยายามระดมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมวลชนให้สนบัสนุน 
รัฐบาล จึงเนน้การมีส่วนร่วมในนโยบายของรัฐ ซ่ึงตามแนวคิดของยุวฒัน์ วุฒิเมธี (2526: 25) ได้
อธิบายใหเ้ห็นสาระส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การร่วมปฏิบติั และการร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ 
อนัมีผลกระทบถึงตวัของประชาชนเอง เพื่อแกไ้ขปัญหาและน ามาซ่ึงสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของ
ประชาชน และไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527: 6-7) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการส าคญัเร่ือง นโยบายการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการพฒันา กระบวนการท่ีรัฐบาลท าการส่งเสริม ชกัน า สนบัสนุนและสร้างโอกาส
ให้ประชาชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค์การอาสาสมคัรรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมด าเนินงานในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหลายเร่ืองรวมกนัเพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์และนโยบายของการพฒันาจากแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะการมีส่วนร่วม ผูว้ิจยัน ามา
ศึกษาเพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะและวธีิการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การท ากิจการใด ๆ จนประสบ
ผลส าเร็จ ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงไดน้ าแนวความคิดเก่ียวกบัลกัษณะการมีส่วนร่วมของ โคเฮน
และอฟัฮอฟฟ์ และ ไพรัชน์ เดชะรินทร์ ท่ีไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงกล่าวถึงกิจกรรม
ท่ีปฏิบติัในชุมชน คือ กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการมูลฝอย การจ าแนกประเภทขยะมูลฝอย
และการลดปริมาณขยะมูลฝอย 



33 

2.6  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ และความคดิเห็น 
 
2.6.1  แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจเป็นเร่ืองท่ีนักบริหารและนักจิตวิทยาสนใจศึกษามานานแล้วและมีผูใ้ห ้ 
ความหมายไวด้งัน้ี   

Secord and Backman (1964) กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจเกิดจากความตอ้งการและความ
ตอ้งการนั้น ๆ ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ บุคคลในโรงเรียนอาจเกิดความพึงพอใจแตกต่าง
กนั บางคนอาจพึงพอใจเพราะงานท่ีท าประสบความส าเร็จ บางคนอาจพึงพอใจเพราะลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั แต่บางคนอาจพึงพอใจเพราะเพื่อนร่วมงาน   

Applewhite (1965) มีความเห็นว่า ขวญัและก าลงัใจเป็นเร่ืองของกลุ่ม แต่ความพึงพอใจ
เป็นเร่ืองบุคคลและความพึงพอใจในการท างานมีความหมายรวมถึงความพอใจในสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพของท่ีท างานดว้ย เช่น การมีความสุขกบัการท างานท่ีมีเพื่อนร่วมงานท่ีเขา้กนัได ้การมี
ทศันคติท่ีดีต่องานและความพึงพอใจเก่ียวกบัรายได ้   

Good and Markel (1973: 320) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่หมายถึง คุณภาพ 
สภาพหรือระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นผลจากความสนใจต่าง ๆ และทศันคติของบุคคลท่ีมีต่องาน   

Morse, Solberg, Neander, Bottorff and Johnson  (1990) อธิบายวา่ ความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้สึกท่ีปราศจากความเครียด ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยน์ั้นมีความตอ้งการ ถ้าความ
ตอ้งการนั้นไดรั้บการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจจะ
เกิดข้ึนและในทางกลบักนั ถา้ความตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึง
พอใจก็จะเกิดข้ึน  

Locke (1976) ใหค้วามหมายวา่ หมายถึง ความรู้สึกหรือสภาพอารมณ์ทางบวกท่ีมีผลจากการ
ประเมินงานประสบการณ์ในงานของบุคคลคนหน่ึงซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบกบัความตอ้งการ
ของตน 

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
ไดรั้บการตอบสนองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ีคือ  นโยบายและการบริหารงาน 
การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน สภาพการท างาน  เงินเดือนและสวสัดิการ  
การนิเทศงาน  ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในการ
ท างาน  

2.6.1.1  ความส าคญัของความพึงพอใจ 
สมบูรณ์ พรรณาภพ (2521: 167) เสนอวา่ ความพึงพอใจจะเป็นตวัช้ีพฤติกรรมท่ีส าคญั

ของบุคลากร ดงัน้ี   
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1) ความสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั   
2) ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิง่กวา่ประโยชน์ส่วนตน    
3) ความตั้ งใจ เอาใจใส่ และรู้จักรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานท่ีได้รับ

มอบหมายแลว้   
4) ความรู้สึกห่วงกงัวลต่อผลท่ีจะเกิดจากการหยดุงานของตน คือจะไม่ขาด

หรือหยดุงานโดยไม่จ  าเป็น 
5) ความพร้อมท่ีจะรับอาสาในการปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม   
6) ความพร้อมเพรียงในการหมัน่ปรึกษาหารือเก่ียวกบัการเตรียมงาน และ

การแกปั้ญหาต่าง ๆ   
อินทิรา  เพง็แกว้ (2538: 44) ไดศึ้กษาทศันะของนกัวชิาการแลว้ประมวลความส าคญั

ของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยสรุปไวด้งัน้ี 

1) ความพึงพอใจก่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคข์องโรงเรียน 

2)  ความพึงพอใจเสริมสร้างให้ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนั และ
ต่อโรงเรียน 

3) ความพึงพอใจเสริมสร้างให้ผูป้ฏิบติังานมีความซ่ือสัตย ์จงรักภกัดีต่อ
โรงเรียน 

4) ความพึงพอใจก่อให้เกิดความสามคัคีในหมู่คณะและมีการรวมพลงัเพื่อ
ก าจดัปัญหาในโรงเรียนร่วมกนั 

5) ความพึงพอใจช่วยเก้ือหนุนให้กฎเกณฑ์ระเบียบและขอ้บงัคบัสามารถ
ใชบ้งัคบัควบคุมความประพฤติของผูป้ฏิบติังานใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัอนัดี   

6) ความพึงพอใจก่อให้เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาในโรงเรียนท่ีร่วมมือ
กนัปฏิบติังาน   

7) ความพึงพอใจช่วยเก้ือหนุนให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดความสร้างสรรค์ใน
กิจการต่าง ๆ    

สรุปว่า เม่ือครูมีความพึงพอใจจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องโรงเรียนดว้ยความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีความสามคัคี เช่ือมัน่และศรัทธาใน
โรงเรียน จนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.6.1.2  ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการท างานนั้น  กล่าววา่เกิดข้ึนคร้ังแรกโดย   Taylor, 

(1947) มีแนวคิดการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์โดยเช่ือวา่ผลการท างานเกิดความความพึงพอใจ
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ในผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการท างานของคนงาน ต่อมา เมโย และคณะ Mayo (1933) ไดท้ดลอง  
เก่ียวกบัการท างานของคนงานท่ีบริษทัเวสเทิร์น อีเลคทริค คอมพานี (Western Electric Company) 
พบว่าความพึงพอใจของคนงานไม่ไดเ้กิดจากเงินเพียงอยา่งเดียว แต่ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มทาง
สังคมของหน่วยงานและอิทธิพลของกลุ่มท่ีเกิดจากการดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดีของผูบ้ริหาร และ
จะรู้สึกไม่พึงพอใจหากไดรั้บการปฏิบติัเสมือนเคร่ืองจกัร   

ในเร่ืองน้ี Maslow (1970: 210) ได้เสนอทฤษฎีล าดบัขั้นตอนของความตอ้งการ 
(Need-hierarchy Theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีการจูงใจท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง ทฤษฎีการจูงใจ
ของมาสโลว ์ตั้งอยู่บนสมมติฐานท่ีว่ามนุษยมี์ความตอ้งการอยูเ่สมอไม่มีท่ีส้ินสุด ความตอ้งการมี
ล าดบัขั้นตามล าดบัความส าคญั ซ่ึงล าดบัขั้นความตอ้งการมีดงัน้ี 

1)  ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiology Needs) เป็นความตอ้งการขั้น
พื้นฐานและจ าเป็น ท่ีสุดส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย ์เป็นความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง
ก่อนความตอ้งการอ่ืน ๆ  ความตอ้งการดา้นน้ี ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร น ้า ท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ 

2)  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เม่ือความตอ้งการดา้น
ร่างกายได้รับการ ตอบสนองแล้ว มนุษยก์็จะเกิดความตอ้งการความปลอดภยั เป็นความรู้สึกท่ี
ตอ้งการความมัน่คง ปลอดภยั การไดรั้บความคุม้ครอง การไดอ้ยูใ่นสังคมท่ีเป็นระเบียบ  มีกฎหมาย
ท่ีจะช่วยคุม้ครอง ใหพ้น้ภยนัตรายต่าง ๆ  

3)  ความตอ้งการการเป็นเจา้ของ (Love and Belongingness Needs) เป็น
ความตอ้งการเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนั การไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และการเป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่มทางสังคม 

4)  ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่ง (Esteem Needs)  ตอ้งการไดรั้บการยก
ยอ่งเคารพนบัถือจากคนในสังคม รวมถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง ความส าเร็จ ความสามารถ ความเป็น
อิสระและเสรีภาพ  

5)  ความตอ้งการไดรั้บความส าเร็จตามความนึกคิด (The Needs for Self 
Actualization) เม่ือความตอ้งการทั้ง 4 ขั้น ขา้งตน้ไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการ
อยากจะเป็นในส่ิงท่ีตนอยากเป็น แต่ก็เป็นการยากล าบากท่ีจะบรรลุถึงความตอ้งการขั้นน้ีได ้
 

2.6.2  แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัความคิดเห็น 
ควำมคิดเห็น ไดมี้นกัวิชำกำรให้ควำมหมำยของควำมคิดเห็นไวห้ลำกหลำย ดงัน้ี  Webster’s 

New Twentieth Country Dictionary (1968: 1254) ไดใ้ห้ควำมหมำยวำ่ ควำมคิดเห็นคือ ควำมเช่ือท่ี
ไม่ได้ตั้งอยู่บนควำมแน่นอน หรือควำมรู้อนัแท้จริง แต่จะตั้งอยู่ในจิตใจ ความเห็นและการลง
ความเห็นของแต่ละบุคคลท่ีน่าจะเป็นจริงหรือน่าจะตรงตามท่ีคิดไว ้
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Good and Markel (1973: 339) ให้ค  าจ  ากดัความว่าความคิดเห็น หมายถึง ความเช่ือ การ
ตดัสินใจความรู้สึกประทบัใจท่ีไม่ไดม้าจากการพิสูจน์หรือชัง่น ้าหนกัความถูกตอ้งหรือไม่   

Best (1977: 169) กล่าววา่ ความคิดเห็นคือ การแสดงออกในด้านความเช่ือและความรู้สึก
ของแต่ละบุคคล โดยการพดูท่ีน าไปสู่การคาดคะเน หรือการแปลผลในพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ 

Isaak (1981: 203) ใหค้วามหมายวา่ความคิดเห็น คือ การแสดงออกทางค าพูดหรือค าตอบท่ี
บุคคลไดแ้สดงออกต่อสถานการณ์ใดสถานหน่ึง โดยเฉพาะจากค าถามท่ีไดรั้บทัว่ ๆ ไป ซ่ึงปกติแลว้ 
ความคิดเห็นต่างจากเจตคติ คือ ความคิดเห็นจะเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยเฉพาะแต่เจตคติจะ
เป็นเร่ืองทัว่ไปซ่ึงมีความหมายกวา้งกวา่  

ปทำนุกรมสังคมวิทยำ (รำชบณัฑิตยสถำน, 2532: 246) ไดบ้ญัญติัค าวา่ความคิดเห็น ซ่ึง
ตรงกบัค าวา่ Opinion ในภาษาองักฤษไวว้า่ หมายถึง  

1)  ขอ้พิจารณาเห็นว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญาความคิดประกอบ ถึงแม้จะไม่ได้
อาศยัหลกัฐานพิสูจน์ยนืยนัไดเ้สมอไปก็ตาม  

2)  ทศันะหรือประมาณการเก่ียวกบัเน้ือหาหรือประเด็นใดประเด็นหน่ึง  
3)  ค าแถลงท่ียอมรับนับถือกันว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญในหัวข้อปัญหาท่ีมีผู ้น ามาขอ

ปรึกษา ค าว่าความคิดเห็นมีความหมายใกล้เคียงกบัค าว่า เจตคติ ซ่ึงมีค าอธิบายไวว้า่แนวโน้มท่ี
บุคคลไดรั้บมาหรือเรียนรู้มาและกลายเป็นแบบอยา่งในการแสดงปฏิกิริยาสนบัสนุน หรือเป็นปฏิปักษ์
ต่อบางส่ิงบางอยา่งหรือต่อบุคคลบางคน  

จ ารอง เงินดี (2552: 2) ไดใ้ห้ความหมายของความคิดเห็นว่า เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงใดในลกัษณะท่ีไม่ลึกซ้ึงเหมือนทศันคติ ความคิดเห็นนั้นอาจกล่าวไดว้่าเป็นการแสดงออก
ของทศันคติก็ได้ สังเกตและวดัได้จากคน แต่มีส่วนท่ีแตกต่างไปจากทศันคตินั้นเจ้าตวัอาจจะ
ตระหนกัหรือไมต่ระหนกัก็ได ้

บุญเรียง ขจรศิลป์ (2534: 78) ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางวาจาของเจตคติการ
ท่ีบุคคลกล่าววา่เขามีความเช่ือ หรือความรู้สึกอย่างไรเป็นการแสดงความคิดเห็นของบุคคล ดงันั้น
การวดัความคิดเห็นของบุคคลนั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้ 

Kolasa (1969) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลในอนัท่ีจะแสดง
ขอ้เท็จจริง อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือเป็นการประเมินผลส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 
หรือเป็นการแสดงออกถึงการลงความเห็นของบุคคลหน่ึงในขอ้เทจ็จริง  

จากการใหค้วามหมายของความคิดเห็นของท่านทั้งหลาย สรุปความหมายของความคิดเห็น
กล่าวคือ ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก ทศันคติ ความเช่ือ และค่านิยมของแต่ละ
บุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ เร่ืองราว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีประสบในสังคม โดยมีพื้นฐานมาจาก
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ภูมิหลงัทางสังคม ความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของบุคคลนั้น ๆโดยไม่มีกฎเกณฑ์
ตายตวั 

  
2.6.3  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความคิดเหน็  
ความคิดเห็นเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือส่ิงเดียวกนั ไม่

จ  าเป็นตอ้งคลา้ยคลึงหรือเหมือนกนัเสมอไป โกศล คงสมปราชญ ์(2554) ข้ึนอยูก่บัปัจจยัพื้นฐาน
ของแต่ละบุคคล เช่น ความรู้ ประสบการณ์ในการท างาน สภาพแวดล้อม ปัจจยัพื้นฐานและมีผู ้
เสนอความคิดไวพ้อสรุปไดด้งัน้ี 

เรืองเวทย ์แสงรัตนา (2522: 20) กล่าววา่ ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางดา้นความรู้สึก
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ยการพดู หรือการเขียน โดยอาศยัพื้นความรู้ ประสบการณ์และสภาพแวดลอ้ม  

ขวญัใจ สมรรคบุตร (2524: 8) กล่าววา่ “ความคิดเห็นของบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติ
ประจ าตวัของบุคคลอีกดว้ยซ่ึงคุณสมบติัประจ าตวับางอยา่ง เช่น พื้นความรู้ประสบการณ์ ในการ
ท างานและการติดต่อกนัระหวา่งบุคคลนบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บุคคลและกลุ่มมีความคิดเห็นไป
ในทิศทางใดทิศทางหน่ึง”  

สุโท เจริญสุข (2519: 58-59) กล่าววา่ ความคิดเห็นเป็นสภาพความรู้สึกทางดา้นจิตใจท่ีเกิด
จากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล อนัเป็นผลให้บุคคลมีความคิดต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงใน
ลกัษณะท่ีชอบ ไม่ชอบ หรือเฉย ๆ  

 
2.6.4  ประเภทของความคิดเห็น  

  Remmer (1954: 6-7) กล่าววา่ความคิดเห็นมี 2 ประการดว้ยกนั คือ  
1) ความคิดเห็นเชิงบวกสุด–เชิงลบสุด (Extreme Opinion) เป็นความคิดเห็นท่ีเกิด

จากการเรียนรู้และประสบการณ์ ซ่ึงสามารถทราบทิศทางได ้ทางบวกสุด ได้แก่ ความรักจนหลง
ทางลบสุด ไดแ้ก่ ความรังเกียจ ความคิดเห็นน้ีรุนแรงเปล่ียนแปลงยาก  

2) ความคิดเห็นจากความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Contents) การมีความเห็นต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงข้ึนอยูก่บัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อส่ิงนั้น เช่น ความรู้ความเขา้ใจในทางท่ีดี ชอบ ยอมรับ 
เห็นดว้ย ความรู้ความเขา้ใจในทางท่ีไม่ดี ไดแ้ก่ ไม่ชอบ ไมย่อมรับ ไม่เห็นดว้ย  

 
2.6.5 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความคิดเหน็  
การแสดงความคิดเห็นเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล ซ่ึงความคิดเห็นของแต่ละคนต่อเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงแมเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั โกศล คงสมปราชญ ์(2554) ไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนัเสมอไปและอาจ
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แตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัพื้นฐานของแต่ละบุคคลท่ีได้รับมาจนมีอิทธิพลต่อการ
แสดงความคิดเห็น  

Oskamp (1977: 119–133) ไดส้รุปปัจจยัท่ีท าให้เกิดความคิดเห็น ดงัน้ี 
1)  ปัจจยัทางพนัธุกรรม และร่าง (Genetic and Physiological Factors) เป็นปัจจยัตวั

แรกท่ีไม่ค่อยจะไดพ้ดูถึงมากนกั โดยมีการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นพนัธุกรรม จะมีผลต่อระดบัความ
กา้วร้าวของบุคคล ซ่ึงจะมีผลต่อการศึกษา เจตคติ หรือความคิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ ได ้ปัจจยัดา้น
ร่างกาย เช่น อาย ุความเจบ็ป่วย และผลกระทบจากการให้ยาเสพติดจะมีผลต่อความคิดเห็นและเจต
คติของบุคคล เช่น คนท่ีมีความคิดอนุรักษนิ์ยมมกัจะเป็นคนท่ีมีอายมุาก  เป็นตน้  

2)  ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Direct Personal Experience) คือ บุคคลไดรั้บ
ความรู้สึกและความคิดต่าง ๆ จากประสบการณ์โดยตรง เป็นการกระท าหรือพบเห็นต่อส่ิงต่าง ๆ 
โดยตนเอง ท าใหเ้กิดเจตคติหรือความคิดเห็นจากประสบการณ์ท่ีตนเองไดรั้บ เช่น เด็กทารกท่ีแม่ได้
ป้อนน ้าส้มคั้นใหท้าน เขาจะมีความรู้สึกชอบ  เน่ืองมาจากน ้ าส้มหวาน เยน็ หอม ช่ืนใจ ท าให้เขามี
ความรู้สึกต่อน ้าส้มท่ีไดท้านเป็นคร้ังแรกเป็นประสบการณ์โดยตรงท่ีเขาไดรั้บ  

3) อิทธิพลจากครอบครัว (Parental Influence) เป็นปัจจยัท่ีบุคคลเม่ือเป็นเด็กจะ
ไดรั้บอิทธิพลจากการอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่และครอบครัว ทั้งน้ีเม่ือตอนเป็นเด็กเล็ก ๆ ท่ีจะไดรั้บ
การ อบรมสั่งสอน ทั้งในดา้นความคิด การตอบสนองความต้องการทางดา้นร่างกาย การให้รางวลั
และการลงโทษซ่ึงเด็กจะไดรั้บจากครอบครัวและจากประสบการณท่ีตนเองไดรั้บมา  

4) เจตคติและความคิดเห็นของกลุ่ม (Group Determinants of Attitude) เป็นปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลอยา่งมากต่อความคิดเห็นหรือเจตคติของแต่ละบุคคล เน่ืองจากบุคคลจะตอ้งมีสังคมและ
อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ดงันั้น ความคิดเห็นและเจตคติต่าง ๆ จะไดรั้บการถ่ายทอดและมีแรงกดดนัจากกลุ่ม 
ไม่วา่จะเป็นเพื่อนในโรงเรียน กลุ่มอา้งอิงต่าง ๆ ซ่ึงท าใหเ้กิดความคลอ้ยตามเป็นไปตามกลุ่มได ้

5) ส่ือมวลชน (Mass Media) เป็นส่ือต่าง ๆ ท่ีบุคคลได้รับส่ือเหล่าน้ีไม่วา่จะเป็น
หนงัสือพิมพภ์าพยนตร์ วทิย ุโทรทศัน์ จะมีผลท าให้บุคคลมีความคิดเห็นมีความรู้สึกต่าง ๆ เป็นไป
ตามขอ้มูลขา่วสารท่ีไดรั้บจากส่ือ  

จ าเรียง ภาวิจิตร (2526: 248-249) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความคิดเห็นวา่ ข้ึนอยูก่บั
กลุ่มทางสังคมในหลายประการคือ  

1) ภูมิหลงัทางสังคม หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีภูมิหลงัท่ีแตกต่างกัน โดยทัว่ไปจะมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัไปด้วย เช่น ความคิดเห็นระหว่างผูเ้ยาวก์บัผูสู้งอายุ ชาวเมืองกบัชาว
ชนบท เป็นตน้ 

2) กลุ่มอา้งอิง หมายถึง การท่ีคนเราจะคบหาสมาคมกบัใคร หรือกระท าส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดให้แก่ผูใ้ด หรือการท่ีค านึงถึงอะไรบางอย่างรวมกันหรืออา้งอิงกันได้ เช่น ประกอบอาชีพ
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เดียวกบัการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสมาคมเดียวกนั เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีย่อมมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น
ของบุคคลเหล่านั้น ดว้ย  

3) กลุ่มกระตือรือร้น หรือกลุ่มเฉ่ือยชา หมายถึง การกระท าใดท่ีก่อให้เกิดความ
กระตือรือร้นเป็นพิเศษอนัจะก่อใหเ้กิดกลุ่มผลประโยชนข้ึนมาได ้ยอ่มส่งผลต่อการจูงใจให้บุคคลท่ี
เป็นสมาชิกเหล่านั้นมีความคิดเห็นท่ีคลอ้ยตามไดไ้ม่วา่จะใหค้ลอ้ยตามในทางท่ีเห็นดว้ยหรือไม่เห็น
ดว้ยก็ตามในทางตรงกนัขา้มกลุ่มเฉ่ือยชาก็จะไม่มีอิทธิพลต่อสมาชิกมากนกั  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลคือ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของบุคคลโดยตรง เช่น เพศ อายุ รายได้ และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม คือ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของบุคคลโดยออ้ม เช่น ส่ือมวลชน กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง และครอบครัว  
   

2.6.6  การวดัความคิดเห็น  
Best (1977: 171) กล่าววา่ การวดัความคิดเห็นโดยทัว่ไปจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 อยา่งคือ 

บุคคลท่ีจะถูกวดั ส่ิงเร้าท่ีมีการตอบสนองซ่ึงจะออกมาในระดบัสูงต ่า มากนอ้ย วิธีวดัความคิดเห็น
นั้ นโดยมากจะใช้ตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์โดยให้ผู ้ท่ีตอบค าถามเลือกตอบ 
แบบสอบถาม และผูถู้กวดัจะเลือกตอบตามความคิดเห็นของตนในเวลานั้น การใชแ้บบสอบถาม
ส าหรับวดัความคิดเห็นนั้นใชก้ารวดัแบบลิเคิร์ท โดยเร่ิมดว้ยการรวบรวม หรือเรียบเรียงข้อความท่ี
เก่ียวกับความคิดเห็นและระบุให้ผู ้ตอบ ตอบว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยเก่ียวกับข้อความท่ี
ก าหนดให้ ซ่ึงขอ้ความแต่ละขอ้ความจะมีความคิดเห็นเลือกตอบ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง     
 
พนารัตน์ พ่วงบุญปลูก (2542) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอย

ในเขตเทศบาลต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการ
จดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแสนสุขในระดบัปานกลาง โดยตวัแปร ความรู้ เก่ียวกบัการ
จดัการขยะมูลฝอย ทศันคติต่อปัญหาขยะมูลฝอย อาชีพ ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัในเขตเทศบาลต าบล
แสนสุข มีผลต่อความคิดเห็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแสนสุขอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ปัญหาอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลแสนสุข
พบวา่ ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัวธีิการเก็บรวบรวมและก าจดั
ขยะมูลฝอย และเทศบาลเองก็มีบุคลากร เช่น ช่างเทคนิค เจา้หนา้ท่ีเทศกิจ ไม่เพียงพออุปกรณ์ต่าง ๆ 
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เช่น ถุงขยะมีจ านวนน้อย เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการท าความสะอาดไม่ไดรั้บการดูแลรักษาเท่าท่ีควร 
กลุ่มตวัอยา่งจึงไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแสนสุข ดงัน้ี คือ 
เทศบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรจดักิจกรรมรณรงคใ์ห้ความรู้เก่ียวกบัการรวบรวมและก าจดั
ขยะมลฝอยท่ีถูกวธีิแก่ประชาชน 

ประวิตร ชูศรี (2542) ศึกษาความรู้และความคิดเห็นของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการก าจดั
ขยะมูลฝอย บริเวณชายหาดชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้และ
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง ความรู้กับความคิดเห็นมีความสัมพนัธ์กันในเชิงบวก โดยมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ตวัแปรท่ีมีผลก่อให้เกิดความแตกต่างดา้นความรู้และความคิดเห็น 
คือ ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในสถานประกอบการ ประเภทของกิจกรรม มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั.01 ส่วนตวัแปรระยะเวลาท่ีอยู่อาศยัในชุมชนมีผลต่อความแตกต่างดา้นความรู้และความ
คิดเห็น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัการก าจดัขยะมูลฝอย 
บริเวณชายหาดชะอ า เทศบาลต าบลชะอ า ควรจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบัการก าจดัขยะมูลฝอยให้กบัผูป้ระกอบการ และควรมีโครงการรณรงค์ ดา้นการรักษาความ
สะอาด บริเวณสถานประกอบการ ถนนเลียบหาด และบริเวณชายหาด โดยการประชาสัมพนัธ์ทุก
รูปแบบและมีระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะเป็นแนวทางในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียวแห่งน้ีไวไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

โกวิทย ์นาเมืองรักษ์ (2544: บทคดัย่อ) ศึกษาศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ใหบ้ริการจดัเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลกลาง อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ พบวา่ 

1) ประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษา
มธัยมศึกษาสถานภาพสมรส ทุกอาชีพมีจ านวนเท่ากนั รายได ้2,501-5,000 บาท บริการเก็บขยะมูล
ฝอยก่อนเวลา 06.00 น. ไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และประชาชนกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
จากโทรทศัน์มากท่ีสุด 

2) ประชาชนมีความรู้เก่ียวกบัการก าจดัขยะมูลฝอยในระดบัปานกลาง 
3) ประชาชนมี ส่วนร่วมในการก าจดัขยะมูลฝอยในระดบัปานกลาง 
4) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการก าจดัขยะมูลฝอยในภาพรวมในระดบั

เห็นดว้ยเม่ือพิจารณาเป็นดา้น พบว่า มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นประชาชนมากท่ีสุดในดา้นการจดัการ 
รองลงมาคือดา้นเง่ือนไขในการบริการ ดา้นบุคลากรและดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

5) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการจดัเก็บขยะมูลฝอย 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระยะเวลาในการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
และการ มีส่วนร่วมในการก าจดัขยะมูลฝอย ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อ
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การให้บริการจดัเก็บขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรสและความรู้เก่ียวกบัการ
ก าจดัขยะมูลฝอย 

เรืองเดช ทองสถิต (2545: บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นในการจดัการขยะ
ของชุมชน กรณีศึกษา ต าบลหมอเมือง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัน่าน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเป็นอายุ
การศึกษา อาชีพ ระดบัรายได ้ปัจจยัทางสังคมท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม การเขา้ร่วมกิจกรรม แหล่งรับรู้ข่าว
ในการจดัการขยะและปัจจยัความคิดเห็นทางด้านส่ิงแวดลอ้ม คือ สภาพทางกายภาพและสภาพ
ชุมชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในการจดัการขยะและไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ อย่างไรก็
ตามปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นในการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนัและมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส าหรับความสัมพนัธ์ของตวัแปรอ่ืน ๆ พบวา่ การศึกษา ระดบัรายได ้
แหล่งรับรู้ข่าวสาร มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบับทบาทการจดัการขยะของชุมชน แต่ความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้มดา้นสภาพชุมชนมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบับทบาทการจดัการขยะของ
ชุมชนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลจากการสนทนากลุ่มและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า 
นโยบายพระราชบญัญติัและงบประมาณมีผลต่อความคิดเห็นในการจดัการขยะของชุมชน แนวทาง
ในการจดัการขยะในชุมชนท่ีไดจ้ากกการศึกษา คือ การลดการเกิดขยะในชุมชนใชม้าตรการท่ีใคร
เป็นผูก่้อขยะผูน้ั้นตอ้งรับผิดชอบ ดงันั้นแนวทางปฏิบติั คือ มีการณรงคเ์พื่อสร้างความตระหนกัใน
ชุมชนมีการก าจดัขยะในครัวเรือนเองและการก าจดัขยะท่ีย่อยสลายยาก รวมถึงขยะอนัตรายในท่ี
ส่วนรวมของชุมชน 

ชยัวฒัน์ ถาวรวฒันยงค์ (2546: บทคดัย่อ) ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกับการจดัการมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
คิดเห็นของประชาชนในการจดัการมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบว่า อาชีพ การรับรู้
ข่าวสารระยะเวลาในการตั้งถ่ินฐานและการใชป้ระโยชน์ของอาคารบา้นเรือนมีผลต่อความคิดเห็น
ในการจดัการมูลฝอยในขณะท่ีปัจจยัดา้นอายุ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดข้องครอบครัวไม่มีผลต่อ
ความคิดเห็นในการจดัการมูลฝอยท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีข้อเสนอแนะว่า
เทศบาลควรจะตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล โดยพิจารณาตาม
กลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประชาชนท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานใหม่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี รวมทั้ง
ควรมีการส่งเสริมให้เขา้ใจถึงปัญหาตลอดจนปลูกฝังทศันคติและสร้างค่านิยมในการรักษาความ
สะอาดการจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในเขตเทศบาลท่ีถูกตอ้ง โดยเจา้หนา้ท่ีเทศบาลซ่ึงจะท าให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ธเนศ สิทธิธรรมวติั (2546: บทคดัยอ่) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ
จดัเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย พบว่า ประชาชนมี
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ความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอยและมีส่วนร่วมในการก าจดัขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัมาก โดยประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อการให้บริการก าจดัขยะมูลฝอยในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของประชาชนในระดบัปานกลางมากท่ีสุด คือ ดา้นการจดัการ
รองลงมาคือ ดา้นเง่ือนไขในการบริการและดา้นบุคลากรค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นวสัดุอุปกรณ์โดย
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการจดัเก็บขยะมูลฝอย ไดแ้ก่
ระยะเวลาในการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการ
ก าจดัขยะมูลฝอย ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ
จดัการเก็บขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรสและความรู้
เก่ียวกบัการก าจดัขยะมูลฝอย 

ปานกมล พิสิฐอรรถกุล (2546) ในส่วนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการ
เรียนรู้ของประชาชนในการจดัการมูลฝอยชุมชน: กรณีศึกษา เทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงจากกระบวนการศึกษาวิจยั พบวา่ การ
ใชรู้ปแบบการวจิยัดงักล่าวสามารถพฒันาการมีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการมูลฝอยชุมชน ปรากฎวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการศึกษา มี
การด าเนินโครงการในการจดัการมูลฝอยโดยมีภาครัฐเขา้มาสนบัสนุน หลงัจากท่ีมีการเขา้มาท า
โครงการท าให้ชุมชนมีความสะอาดและเป็นระเบียบมากข้ึน ประชาชนบางส่วนเร่ิมมีการคดัแยก
ขยะมูลฝอยเพื่อจ าหน่าย มีการปรับเปล่ียนทศันคติ และพฤติกรรมด้านการจดัการมูลฝอยอย่าง
เหมาะสม ซ่ึงจากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการจดัการมูลฝอยชุมชน ได้แก่ การขาดผูน้ าชุมชนท่ีเขม้แข็ง 
สถานการณ์ความขดัแยง้ดา้นการเมืองในชุมชน สภาพสังคมของชุมชน และขอ้จ ากดัของเทศบาล
ดา้นบุคลากร งบประมาณและเวลา และในส่วนของปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
กระบวนการเรียนรู้ในการจดัการมูลฝอย ไดแ้ก่ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การด าเนินการเชิงรุกโดย
ใช้รูปแบบวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การไดรั้บการสนบัสนุนจากปัจจยัภายนอก และการ
ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง จะเห็นไดว้า่การรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมมีส่วน
ช่วยในใหเ้กิดการปฏิบติั และสามารถเปล่ียนทศันคติได ้

ถนอมขวญั พนัธ์สนิท (2550: บทคดัยอ่) การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ
มูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ่อทอง
อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี และเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูล
ฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี โดยศึกษาจากกลุ่ม
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ตวัอย่าง จ  านวน 363 คน โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน t - test, One – way 
ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดบั
นอ้ยเม่ือพิจารณาการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนเป็นรายดา้นมากท่ีสุด คือ
ดา้นการวางแผนและตดัสินใจ รองลงมาคือ ดา้นการรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหาและดา้นการ
ท ากิจกรรมโครงการ โดยในดา้นการวางแผนและการตดัสินใจประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความเขม้แข็งให้กบัชุมชนในดา้นการรับรู้สถานการณ์ ประชาชนท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา เยาวชน
ไดมี้โอกาสรับทราบถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาอยูเ่สมอและในดา้นการท ากิจกรรมโครงการ
ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติัตามนโยบายแผนงานโครงการของเทศบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอย ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี พบวา่ อายุ รายได ้ระยะเวลาท่ี
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ่อทอง อบรมเก่ียวกับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยและ
แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยท่ีต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 

พรรณี  ตนัติญานนัท ์(2550: บทคดัยอ่) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าจดัขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลต าบลท่าสะอา้น อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าจดัขยะมูลฝอยและเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของ
ประชาชนท่ีมีความแตกต่างกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าจดัขยะมูลฝอย กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลท่าสะอา้น โดยสุ่มตวัอยา่ง จ  านวน
326 หลงัคาเรือน ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One - way ANOVA) ผล
การศึกษาพบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีระดบัการมีส่วนร่วมในการก าจดัขยะมูลฝอย คือ การมีส่วน
ร่วมดา้นการปฏิบติักิจกรรม การมีส่วนร่วมดา้นการติดตามประเมินผลและการมีส่วนร่วมดา้นการ
ตดัสินใจตามล าดบัและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมในการก าจดัขยะมูลฝอยจาก
การทดสอบสมมุติฐาน ค่าระดบันัยส าคญั .05 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ก าจดัขยะมูลฝอยไม่แตกต่างตามเพศ ระดบัการศึกษาและระดบัรายได ้แต่มีระดบัการมีส่วนร่วมท่ี
แตกต่างกนัตาม อายุ อาชีพ สถานภาพท่ีอยู่อาศยัและระยะเวลาท่ีอาศยัในเขตเทศบาลต าบลท่า
สะอา้นโดยผูว้จิยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี ปัญหาระดบัการมีส่วนร่วมโดยรวมอยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้น
จึงควรมีการใหค้วามรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัถึงปัญหาของขยะมูลฝอยแก่ประชาชนวิธีการ
ต่าง ๆ เช่นการณรงคใ์ห้ความรู้ โดยการจดัท าคู่มือแนะน าแนวทางการมีส่วนร่วมจดัท าโครงการต่าง ๆ 
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เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการก าจดัขยะมูลฝอยจดัท าประชาคมเพื่อขอความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองของ
ขยะมูลฝอยของประชาชน ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ หรือแนวทางการด าเนินการต่าง ๆ จะไดม้าจากประชาชน
โดยตรงจะท าใหเ้กิดความร่วมมือในการด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
สนบัสนุนให้ประชาชนจดัตั้งกลุ่มหรือชมรม เพื่อเป็นการสร้างความเขม้แข็งในชุมชนและติดตาม
ผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน ามาวางแผนการด าเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเน่ือง  



 
บทที ่3 

 
กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 

 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อหาแนวทางท่ี

เหมาะสมในการจดัการขยะตรวจคน้ อาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการศึกษา
และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารการวิจยั วิทยานิพนธ์ วารสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
พร้อมทั้ งการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สังเกตการณ์โดยมีรายละเอียดของวธีิการศึกษา ดงัน้ี 

3.1  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.2  สมมติฐานในการศึกษา 
3.3  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.4  เคร่ืองมือ และวธีิการท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6  วธีิประมวลผล และวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
3.1.1  ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)  
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 2 ส่วนไดแ้ก่ 

3.1.1.1  ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  
1)  อายุ 
2)  เพศ 
3)  สัญชาติ 
4)  ระดบัการศึกษา 

3.1.1.2 ขอ้มูลการเดินทาง 
1)  ความถ่ีในการเดินทาง 
2)  เดินทางภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ 
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3.1.1.3   การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

3.1.1.4  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตร
เกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

3.1.1.5  ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 
3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
ในการศึกษาเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดให้ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นและความพึงพอใจใน

การปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

ซ่ึงมีกรอบแนวคิดในการวจิยัดงัน้ี 
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 ลกัษณะส่วนบุคคล 
- อาย ุ
- เพศ 
- สญัชาติ 
- ระดบัการศึกษา 

ขอ้มูลการเดินทาง 
- ความถ่ีในการเดินทาง 
- การเดินทางภายในประเทศ
และระหวา่งประเทศ 

 

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัในการปฏิบติัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ ท่ีมีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

ความเขา้ใจเก่ียวกบัในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

- การสมัภาษณ์ 
นโยบายของผุบ้ริหาร และการ
บริหารจดัการขยะตรวจคน้ 

 

ความคิดเห็นในการปฏิบัติการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ท่ี มี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ 

        -      การสงัเกตการณ์ 
        - สภาพขยะตรวจคน้และ  การ

จดัการขยะตรวจคน้ 
การมี ส่วน ร่วมในการปฏิบัติการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 

การจดัการขยะตรวจคน้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

 

สภาพปัญหา 
ขยะตรวจคน้ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ท่ี มี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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3.2  สมมติฐานในการศึกษา 
 

จากกรอบแนวความคิดท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนเพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้เป็น
แนวทางก าหนดสมมติฐานเพื่อใชต้อบปัญหาการวจิยัตามวตัถุประสงคคื์อ 

สมมติฐานท่ี 1  ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการปฏิบัติการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2  ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในการปฏิบัติการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3  ผูโ้ดยสารท่ีมีสัญชาติท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4  ผูโ้ดยสารท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการปฏิบติัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5  ผูโ้ดยสารท่ีมีความถ่ีท่ีมาใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิท่ีแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตราย
ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 6  ผูโ้ดยสารท่ีมีลกัษณะการใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิท่ีแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตราย
ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 7  ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 8  ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 9 ผูโ้ดยสารท่ีมีสัญชาติท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 10  ผู ้โดยสารท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 11  ผูโ้ดยสารท่ีมีความถ่ีท่ีมาใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิท่ีแตกต่างกนั 
มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 



49 

สมมติฐานท่ี 12 ผูโ้ดยสารท่ีมีลกัษณะการใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิท่ีแตกต่างกนั 
มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 13 การรับทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็น เก่ียวกบัการ
ปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 14 ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัเก่ียวกบัในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง  ๆ ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองๆ มีความสัมพนัธ์กบั
ความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตราย
ต่าง ๆ 

สมมติฐานท่ี 15 การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตร
เกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

สมมติฐานท่ี 16 ความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตร
เกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 

3.3  ประชากร และผู้ให้ข้อมูลส าคญัทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
หน่วยท่ีใชใ้นการศึกษา (Unit of Analysis)  
ประชากร คือ ผูโ้ดยสารขาออกของสนามบินสุวรรณภูมิ จ  านวน 15,043,495 คน (ขอ้มูล ณ 

ตุลาคม 2555- มิถุนายน 2556 ) ระยะเวลา 9 เดือนในปีงบประมาณ 2556 
โดยใชเ้กณฑ์จ านวนตวัอยา่งจากตาราง Krejcie and Morgan (1970: 608) ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% จากประชากร จ านวน 15,043,495  คน ไดข้นาดตวัอยา่ง  400 คน ขนาดตวัอยา่งแบบ
โควตา้แบบไม่เป็นสัดส่วนเก็บขอ้มูลใน 1 สัปดาห์ ดงันั้นจึงเก็บวนัละ 57 ตวัอยา่ง และแบ่งออกเป็น 
3 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 19 ตวัอยา่งและ เก็บตวัแบบบงัเอิญในแต่ละช่วงเวลา 
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ภาพที ่3.2  การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.4  เคร่ืองมอื และวธิีการทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
3.4.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.4.1.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูติจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
เก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ การสังเกตการตรวจขยะตรวจคน้ การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร การสอบถาม
ผูโ้ดยสาร การส ารวจประเภท และปริมาณขยะตรวจคน้  

3.4.1.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ  
1)  แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารเป็นผูต้อบ

แบบสอบถาม ผูว้ิจยัได้ด าเนินการออกแบบสอบถามซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัระดับ ความรู้เก่ียวกับการ
ปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ การรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ ความคิดเห็นการปฏิบติัเก่ียวกบัการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในการจดัการปฏิบติัการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ศึกษาจากเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง และได้ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ท าการตรวจและแนะน าในรายละเอียดแก้ไข
แบบสอบถามแล้วจึงน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อท าคู่มือการลงรหัสข้อมูล แล้วจึง
น าไปใชใ้นการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในล าดบัต่อไป 

โควตา้ 
แบบไม่เป็นสดัส่วน 

 
 
 

 
 
 

 

โควตา้ 
แบบไม่เป็นสดัส่วน 

 

1 วนั  
( 57ตวัอยา่ง )  

 
 
 

 
 
 

 

ช่วงค ่า  
( 19ตวัอยา่ง ) 

ช่วงกลางวนั  
( 19 ตวัอยา่ง) 

          ช่วงเชา้  
( 19ตวัอยา่ง ) 

1 สปัดาห์  
(400ตวัอยา่ง)  

 
 
 
 

 
 
 

 

แบบบงัเอิญ 
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2)  ค าถามการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
การบริหารจดัการขยะตรวจคน้ 

3)  แบบการสังเกตการณ์ 
 
3.4.2  ลกัษณะของเคร่ืองมือ 

3.4.2.1  แบบสอบถาม 
ลกัษณะของแบบสอบถาม แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1)  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย กลุ่มประชากรจ าแนกตาม เพศ อายุ 
สัญชาติ การศึกษา  

2) ขอ้มูลการเดินทาง ประกอบดว้ย ลกัษณะการเดินภายในประเทศ หรือ
ระหวา่งประเทศ และจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ   

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม การจดัการขยะตรวจคน้ จ านวน 42 ขอ้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1)  ค าถามใช้ว ัดการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการปฏิบัติการตรวจ

ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ (จ านวน 2 ขอ้ใหญ่) เป็น
การให้เลือกว่าทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาณเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายจากแหล่งไดบ้า้ง  

2)  ค าถามใชว้ดัความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ี
มีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ และการจดัการขยะตรวจคน้ (จ านวน 10 ขอ้) เป็น
การใหเ้ลือกตอบผดิใหค้ะแนน 0 ตอบถูกใหค้ะแนน 1 โดยมีเกณฑก์ารแปลผลดงัน้ี 

คะแนน 0.00 - 0.33 หมายถึง ระดบัต ่า 
คะแนน 0.34 - 0.67 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
คะแนน 0.68 - 1.00 หมายถึง ระดบัสูง 

3)  ค าถามใช้วดัความคิดเห็นของผูม้าใชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิเก่ียวกบั
การปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอันตรายต่าง ๆ 
(จ านวน 10 ขอ้) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

(1) ค าถามเชิงบวก 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่  4 คะแนน 
เห็นดว้ย   3 คะแนน 
ไม่ดว้ย   2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  1 คะแนน 



52 

(2) ค าถามเชิงลบ 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่  1 คะแนน 
เห็นดว้ย   2 คะแนน 
ไม่ดว้ย   3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  4 คะแนน 

โดยหลกัเกณฑใ์นการวดัระดบัความส าคญั ดงัน้ี 
มีความคิดเห็นในระดบัสูง  ค่าเฉล่ีย   3.01 – 4.00 
มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย  2.01 – 3.00 
มีความคิดเห็นในระดบัต ่า  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 2.00 

4)  ค าถามใชว้ดัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์
ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ (จ านวน 11 ขอ้) เป็นค าถามท่ีช้ีให้เห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบติัตนอยา่งไร โดยหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ปฏิบติั คะแนน  1 คะแนน 
ไม่ปฏิบติั   คะแนน  0 คะแนน 

5)  ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติการตรวจของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ เป็นค าถามท่ีแสดงถึงความพึงพอใจในการ
มาใชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิ โดยหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

พอใจมาก   3 คะแนน 
พอใจปานกลาง  2 คะแนน 
พอใจนอ้ย   1 คะแนน 
ไม่มีความเห็น  0 คะแนน 

โดยหลกัเกณฑใ์นการวดัระดบัความส าคญั ดงัน้ี 
มีความพึงพอใจในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.66 
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย  1.67 – 2.33 
มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย ค่าเฉล่ีย  2.34 – 3.00 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจขยะตรวจคน้ เป็น
ค าถามปลายเปิด 

3.4.2.2  แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร โดยเน้ือหาของค าถามสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
1)  ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและมาตรการในการจดัการขยะ

ตรวจคน้ในปัจจุบนัอย่างไรบา้ง และกฎระเบียบของภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีผลต่อการ
จดัการขยะตรวจคน้อยา่งไรบา้ง 
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2)  ท่านคิดว่าวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัประสบความส าเร็จมาก
นอ้ยเพียงใดกบัการบริหารจดัการขยะตรวจคน้ 

3)  ท่านคิดวา่วธีิการแกไ้ขปัญหาขยะตรวจคน้ท่ีดีควรเป็นอยา่งไร  
4)  ท่านคิดว่าถา้น าวิธีการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสาร เพื่อให้ผูท่ี้ใช้

บริการไดรั้บรู้เพิ่มมากข้ึน ท่านมีความคิดวา่ เห็นดว้ยมากนอ้ยเพียงใด และควรจะเป็นไปในทิศทางใด  
5)  ปัจจยัใดท่ีท่านคิดวา่มีผลต่อการบริหารจดัการขยะตรวจคน้เพื่อก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
3.4.2.3  แบบสังเกตการณ์ โดยเน้ือหาของการสังเกตการณ์ ดงัน้ี  

1) การเรียนรู้จุดประชาสัมพนัธ์แจง้เตือน เร่ือง การปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

2)  การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์แจง้เตือน เร่ือง การปฏิบติัการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

3)  การตรวจสอบของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ ก่อนท าการ Check–in ของผูโ้ดยสาร 

4)  เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานของสายการบินกบัการประชาสัมพนัธ์ และทบทวน
เร่ือง การปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
กบัผูโ้ดยสารประกอบดว้ย 

(1)  ความสุภาพเรียบร้อย 
(2)  ความใส่ใจในความถูกตอ้ง 
(3)  การปฏิบติัอยา่งเสมอภาค 

5)  เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์หนา้จุดตรวจคน้ แจง้เตือนเร่ือง การปฏิบติัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ กบัผูโ้ดยสาร 

6)  อ่ืน ๆ ระบุ 
 

3.5  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  

3.5.1  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ในการสร้างและพฒันาแบบสอบถามให้มีคุณภาพ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือดว้ยตนเองโดย

รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ เพื่อน าเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เม่ือท าการสร้าง
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการวจิยัแลว้ ผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือและ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
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3.5.1.1  การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ (Validity) ไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนไปหาความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามฉบบัร่างไปให้กรรมการ
วิทยานิพนธ์ จ านวน 2 ท่าน และผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 1 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เพื่อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือในดา้นเน้ือหาค าถาม เพื่อให้ครอบคลุมและวดัได้ตรงตามท่ี
ตอ้งการวดั รวมทั้งตรวจสอบความเป็นปรนยั (Objectivity) ของค าถาม ค าตอบแต่ละขอ้ เพื่อให้ไดข้อ้
ค าถามท่ีถูกตอ้งชดัเจน เม่ือผา่นการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามมาท าการ
ปรับแกใ้หเ้หมาะสมทั้งภาษาและเน้ือหาตามความคิดเห็นและขอ้เสนอ แนะของผูท้รงคุณวฒิุ  

3.5.1.2  การทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไป
ทดลองใชก้บัผูโ้ดยสาร จ านวน 30 คน ในสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อตรวจสอบภาษาท่ีใชใ้ห้เป็นท่ีเขา้ใจ
และมีความชัดเจนเม่ือน าแบบสอบถามไปใช้ได้จริง และน าไปทดสอบความเช่ือมัน่โดยใช้ Kuder 
ส าหรับขอ้ค าถามในตอนท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 0.5833 ส าหรับขอ้ค าถามเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ค่าความ
เช่ือมัน่ขอ้ค าถามในตอนท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 0.8103 ส าหรับขอ้ค าถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ และสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 
Coefficient Alpha ของ Cronbach โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เม่ือทดสอบค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Cronbach’s Alpha) มีค่าเท่ากบั .736 ดงัภาคผนวก  

3.5.1.3  ท าการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของแบบสอบถามขั้นสุดทา้ย ในดา้นการใช้
ภาษา ส านวนภาษาในขอ้ค าถามให้เขา้ใจง่ายและเขา้ใจตรงกนั มีความเท่ียงตรง มีความเหมาะสมใน
การน าไปใช ้แลว้จึงน าไปท าการสอบถามจากลุ่มตวัอยา่งจริง 

  
3.5.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งน ามาวิเคราะห์ ท าการลงรหสัจากนั้นได้

น าไปวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows และใน
การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ทางสถิติในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95    
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (α = 0.05) เป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวจิยั 
 

3.6  วธีิประมวลผล และวเิคราะห์ข้อมูล 
 
3.6.1  วธีิประมวลผล 
วิธีประมวลผลการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS 

for Windows 
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3.6.2  การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.6.2.1  วเิคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) กบั
ตวัแปรอิสระทุกตวัท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

3.6.2.2  ค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียตวัแปรสองกลุ่ม (t-test) 
3.6.2.3  ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หาค่าความแตกต่างตวัแปร

มากกวา่ 2 กลุ่ม 
3.6.2.4  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) 
3.6.2.5  ทดสอบหาค่าความสัมพนัธ์สมมติฐานผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานเพื่อใช้ในการ

ตอบปัญหาตามวตัถุประสงค ์ 
3.6.2.6  การวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์ หลงัจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารจ านวน 7 

ท่าน จึงน าขอ้มูลมาสรุปผลการสัมภาษณ์ในเชิงพรรณา  
3.6.2.7   การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกตการณ์อาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบิน

สุวรรณภูมิ จากนั้นน าขอ้มูลมาสรุปผลการสังเกตการณ์ในเชิงพรรณา 

 



 
บทที ่4 

 
ผลการวจิยั 

 
การศึกษาเร่ือง การจดัการขยะตรวจคน้ของอาคารผูโ้ดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ 

เพื่อหาแนวทางการจดัการขยะตรวจคน้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหามลพิษจากขยะท่ีส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมและต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนโดยตรงท าการศึกษาโดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามกบัผูโ้ดยสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ กบัผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

n แทน จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
X  แทน ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
S.D แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
F แทน  ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ (ตาราง F – test) 
t แทน  ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ (ตาราง t – test) 
Sig แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติในการทดสอบสมมติฐานท่ีโปรแกรม SPSS 

ค านวณไดใ้ชใ้นการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน                                                  
* แทน มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4.1  สภาพปัญหาและการจัดการขยะตรวจค้น 
 

4.1.1  สภาพปัญหา  
 สภาพปัญหาขยะตรวจคน้ในอาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิในปัจจุบนัพบวา่
การจดัการขยะตรวจคน้ของอาคารผูโ้ดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิโดยผูโ้ดยสารยงัไม่ให้
ความสนใจกับจุดประชาสัมพนัธ์ท่ีทางสนามบินจดัแสดงไวก่้อนท าการเช็คอินโดยตอ้งด าเนิน
กิจการท่าอากาศยานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐานขององคก์รการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 
(ICAO) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 กรมการขนส่งทางอากาศไดป้ระกาศใช้ขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการน าของเหลว เจล สเปรยห์รือวตัถุ และสารอ่ืน ๆ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัติดตวัข้ึน
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เคร่ืองบินของผูโ้ดยสารทุกสัญชาติโดยสัมภาระติดตวัท่ีเป็นของเหลวต่าง ๆ โดยขนาดของแต่ละ
บรรจุภณัฑ์ตอ้งไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (100 CC) เป็นไปตามมาตรฐานขององคก์ารการบินพลเรือน
ระหวา่งประเทศ (ICAO) หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหมี้ส่ิงท่ีหลงเหลือตกคา้งจากการตรวจคน้ 
ก่อให้เกิดปัญหามูลฝอยของจุดตรวจคน้ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีปริมาณท่ีมากข้ึนเร่ือย ๆ ในปี 2556 พบ
ปริมาณขยะตรวจค้นประมาณ 1,619.8 กิโลกรัมต่อวนั สามารถคดัแยกได้เป็น น ้ าด่ืม 1,099.58 
กิโลกรัมต่อวนั เจลท่ีใชไ้ม่ได ้171.75 กิโลกรัมต่อวนั ขวดน ้ ามีซีน 131 กิโลกรัมตนัต่อวนั ขวด PET 
84.66 กิโลกรัมต่อวนั อาหาร 80 ตนัต่อวนั ของเหลวท่ีท าลาย 21.5 กิโลกรัมต่อวนั ถุงใส่เจล 12.7 
กิโลกรัมต่อวนั ขวดแกว้ 9.2 กิโลกรัมต่อวนั แอลกอฮอล์ 3.6 กิโลกรัมต่อวนั กระป๋องอลูมิเนียม-
สังกะสี 2.95 กิโลกรัมต่อวนั พลาสติก-กล่องนม 2.86 กิโลกรัมต่อวนั (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, 
2556 )  การจดัเก็บรวบรวมขยะตรวจคน้เพื่อรอการขนยา้ยนั้นตอ้งใชพ้ื้นท่ี และภาชนะจดัเก็บท่ีมาก
ข้ึนขณะรอการเคล่ือนยา้ยจดัเก็บก่อใหเ้กิดปัญหาเร่ืองกล่ิน ท าลายภาพลกัษณะของพื้นท่ีจุดตรวจคน้ 
ของสนามบินในทางแกไ้ขเบ้ืองตน้ทางสนามบินจดัให้เพิ่มเวลาในการจดัเก็บขยะตรวจคน้มากข้ึน
กวา่เดิม ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ และอตัราค่าจา้งในการก าจดัและจดัเก็บเฉล่ียต่อเดือนสูงถึง 
2,750,00 บาท  แนวโนม้สูงข้ึนทุก ๆ ปีถา้หากลดปริมาณค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะตรวจคน้ลงจะ
เป็นผลประโยชน์ต่อองค์กรได้มาก และลดปัญหาการสูญเสียทรัพย์สิน ประหยดัค่าใช้จ่ายของ
ผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิ ท่ีจ  าเป็นตอ้งทิ้งของเคร่ืองใชส่้วนตวัต่าง ๆ เม่ือเขา้รับ
การตรวจตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย การปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีมี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ กบัผูโ้ดยสาร ถือเป็นการลดปริมาณขยะตั้งแต่จุด
ก าเนิด  ลดค่าใช้จ่ายการจดัเก็บและท าลายขยะตรวจคน้และช่วยลดปัญหาโลกร้อน ตามนโยบาย
ของผูบ้ริหารระดับสูงท่ีมุ่งเน้นการท าสนามบินท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามรายการตามแผน
วิสาหกิจ ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ฉบบัท่ี 3 ปีงบประมาณ 2553–2557 เน้นสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดลอ้มและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริหารจดัการสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์การด าเนินการดา้น CSR อยา่งเป็นรูปธรรม
และชดัเจน ก าหนดใหมี้คณะกรรมการก ากบัดูแลส่ิงแวดลอ้มของท่าอากาศยาน เร่งรัดจดัการปัญหา
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของชุมชนรอบท่าอากาศยาน กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบิน 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจึงมีความซบัซอ้นหลากหลายทั้งในสารมลพิษท่ีเกิดข้ึน (Pollutant) ลกัษณะของ
ผลกระทบ (Impact) รวมถึง ผูไ้ดรั้บผลกระทบ (Receptor) ผลกระทบหลกัจากกิจกรรมการบินและ
การด าเนินงานของท่าอากาศยานท่ี มีผลต่อทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เสียง (Aircraft Noise) น ้ าเสีย (Wastewater) 
การจดัการของเสีย (Waste Management) การระบายน ้ า (Drainage System) ระบบคมนาคมและ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (Transportation & Infrastructure) การใชท่ี้ดิน (Land Use) เพื่อการ
พฒันาและเพิ่มคุณค่าให้องคก์ร สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนลดผลกระทบ การด าเนินงานตาม
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั ท่าอากาศยานไทย ไดเ้น้นให้ความส าคญัในดา้น
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ผลกระทบต่อชุมชน และส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นผลกระทบหลกัท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
การด าเนินการดา้น CSR ของทอท การจดัท าโครงการต่างๆ อาทิ เช่น การร่วมมือกบักรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และส านกัพุทธศาสนาแห่งชาติ จดัท าโครงการ  “ท าดีเพื่อแผน่ดิน ลดคาร์บอน 
ลดโลกร้อน” เพื่อส่งเสริมการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และสังคม เป็นตน้ 

ปริมาณขยะขยะตรวจคน้ท่ีพบในแต่ละวนันั้นสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) ขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดั  โดยการจดัเก็บและน าเขา้สู่ระบบก าจดัตามขั้นตอน ไดแ้ก่ 

สัมภาระติดตวัท่ีเป็นของเหลวต่าง ๆ เจล และสเปรย ์หรือวตัถุและสารอ่ืน ๆ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนั ท่ีบรรจุขนาดเกินกวา่ 100 มิลลิลิตร เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 1 ลิตร และน าผา่นเคร่ือง X-Ray 
ซ่ึงแยกจากสัมภาระติดตวัอ่ืน ๆ เช่น ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมอาหารกระป๋อง ช็อกโกแลต น ้ ายา
บว้นปาก ครีมโกนหนวด สเปรยจ์ดัแต่งทรงผมน ้าหอม โคโลญจน์ ครีม ยาหม่อง ยาทาเล็บ เทียนไข  
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางเช่น ลิปกลอส มาสคารา ครีมรองพื้นและอ่ืน ๆ ก าจดัโดยน าออกไป ณ 
สถานีขนถ่าย ทั้งหมดเพื่อคดัแยกและบ าบดัขนส่งไปก าจดัภายนอก Waste Management Siam   
Co., Ltd. ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยวธีิการฝังกลบ 

2) ขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ ไดแ้ก่ สัมภาระติดตวัท่ีบรรจุวตัถุแหลมคมทุก
ชนิด ท่ีเป็นอนัตรายต่ออากาศยานขณะท าการบิน ซ่ึงจะจดัเก็บและรวบรวมไวใ้นภาชนะท่ีจดัเตรียม
ไว ้และสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ โดยการน าไปบริจาคให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ประโยชน์
ต่อไป และรวมถึงชุมชนโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิท่ีตอ้งการใช้ประโยชน์อีกด้วย สนามบิน
สุวรรณภูมิมีการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
ให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้ม ให้กบัชุมชนและสังคม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินหน่ึง ท่ีมีโครงการตอบแทนสังคมหลายด้าน ด้านชุมชนสัมพนัธ์เป็นกิจกรรมท่ีท า
อย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนรอบขา้งอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการ “มอบ
ความรู้สู่ชุมชน สร้างความสัมพนัธ์สมานฉันท์สุวรรณภูมิ” โดยการมอบให้กบัโรงเรียนโดยรอบ
พื้นท่ี จ  านวน 38 แห่ง และห้องสมุดประชาชนอีก 2 แห่ง โครงการ “เยาวชนคนเก่ง” โดยจดัให้
นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหนงัสือ และส่ิงของตามโครงการ “มอบความรู้สู่ชุมชน สร้างความสัมพนัธ์
สมานฉันท์สุวรรณภูมิ” เขา้แข่งขนัตอบปัญหาเพื่อชิงทุนการศึกษา โครงการ “พาน้องท่องสุวรรณ
ภูมิ” โดยนกัเรียนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาเยี่ยมชม โครงการ “สัมมนาครู” โดยน า
ครูผูส้อนไปร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลต่าง ๆ เป็นตน้ ในการด าเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัอยา่งเต็มท่ี และสม ่าเสมอเป็น
การตระหนกัใหเ้ป็นส านึกการรับผดิชอบต่อสังคมอนัย ัง่ยนืขององคก์ร 
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4.1.2  การจัดการขยะตรวจค้น 
รูปแบบการจดัการขยะตรวจคน้ตรงจุดตรวจคน้อาคารผูโ้ดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ 

เร่ิมจากการตรวจรับบตัรผูโ้ดยสารท่ีเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินเพื่อลดปริมาณขยะตรวจคน้ 
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี และภาพท่ี 4.1 

1)   เจา้หนา้ท่ีตรวจบตัรโดยสารสอบถามผูโ้ดยสารดว้ย Standard Security Questions 
ในระหว่างการให้บริการตรวจบตัรโดยสาร ระบุค าถามเก่ียวกบัของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาณ
เกินก าหนด และวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถน าติดตัวข้ึนเคร่ืองได้ (ถือเป็นส่วนหน่ึงใน
ขั้นตอนเพื่อประกนัความปลอดภยัของเคร่ืองบินผูโ้ดยสารและลูกเรือ จากการกระท าท่ีผิดกฎหมาย
หรือความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุ ป้ายประกาศเตือนจะติดตั้งอยู่บนแต่ละเคาน์เตอร์ตรวจบตัร
โดยสารเพื่อแจ้งให้ผูโ้ดยสารทราบถึงส่ิงของท่ีเป็นอนัตราย) ดงันั้นการตรวจบตัรโดยสารหรือ
เช็คอิน (Check-in) เจา้หนา้ท่ีสายการบินแจง้เตือนกบัผูโ้ดยสารอีกคร้ังเร่ืองมาตรการของเหลวท่ีจะ
น าติดตวัข้ึนเคร่ืองรวมทั้งวตัถุแหลมคม ทุกชนิดใส่ในกระเป๋าสัมภาระท่ีจะผ่านการเช็คอินเพื่อ
ล าเลียงส่งข้ึนเคร่ืองบิน หากตอ้งการน า ของเหลว เจล สเปรย ์ถือติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบิน ของเหลว
นั้น ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร โดยตอ้งน าใส่ไวใ้นถุงพลาสติกใสแบบ Zip-lock 
ขนาด 20x20 เซนติเมตร (มีจดัเตรียมไวท่ี้โต๊ะหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน) ผูโ้ดยสาร 1 คน ต่อ 1 
ถุง ปริมาณของเหลวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร (หรือ 1 ลิตร) 

2)   หลงัจากขั้นตอนการตอบค าถามต่าง ๆ แลว้ปรากฏวา่ผูโ้ดยสารครอบครองวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ ทั้งท่ีอยู่ในกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสัมภาระให้สายการบินแจง้ให้ผูโ้ดยสารน าออก
จากกระเป๋าสัมภาระ 

3)   ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารตอ้งการจะน าวตัถุอนัตรายไปดว้ยให้ปฏิบติัตามมาตรการ
รักษาความปลอดภยัของสนามบิน หรือของสายการบิน 

การจดบนัทึกกรณีไม่สามารถน าข้ึนสู่อากาศยาน ดงัภาพท่ี 4.1 

 
ล าดบั
ที ่

ช่ือเอกสาร อ้างองิ สถานทีเ่กบ็ ระยะเวลา
เกบ็ 

ผู้มอี านาจอนุมตัิ
ท าลาย 

วธีิท าลาย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

ภาพที ่4.1  การจดบนัทึกกรณีไม่สามารถน าข้ึนสู่อากาศยาน 
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ขั้นตอนการปฎิบติัเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน เพื่อลดปริมาณของเหลวท่ีเกินก าหนดและ วตัถุ
อนัตรายท่ีไม่สามารถน าติดตวัข้ึนเคร่ือง ดงัภาพท่ี 4.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
      ผูโ้ดยสาร 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.2  ขั้นตอนการปฏิบติัเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน เพื่อลดปริมาณของเหลวท่ีเกิน 
                   ก าหนดและ วตัถุอนัตรายท่ีไม่สามารถน าติดตวัข้ึนเคร่ือง 
  

 
 
  
 

เร่ิมขั้นตอนการด าเนินการกบัวตัถุอนัตรายท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจบตัรโดยสาร
สอบถามผูโ้ดยสารดว้ย 

Standard Security Question วา่
มีวตัถุอนัตรายหรือไม่ 

 

 
บตัรท่ีนัง่ 

 

มี 

ไม่มี 
น าออกจาก
กระเป๋า 

ปฏิบติัตาม
มาตรการของ 

สนามบิน และหรือ
ของสายการบิน 

ไม่น าไปดว้ย 

น าไปดว้ย 
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ขั้นตอนการปฏิบติัตรวจคน้ดงัภาพท่ี 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.3  ขั้นตอนการจดัการจุดตรวจคน้ 
 
 
 

ขั้นตอนการตรวจคน้ 

ให้ผูโ้ดยสารแยกส่ิงของติดตวัท่ีเป็นโลหะน า
ใส่ถุง /แยกของเหลวฯ ในปริมาณท่ีก าหนด 

ตามประกาศ  

ให้ผูโ้ดยสารน าสมัภาระและส่ิงของ              
ท่ีแยกไวน้ าผ่านเคร่ือง X-Ray 

พบของเหลว เจลฯ ท่ีมีปริมาณเกินกวา่ท่ีก าหนด พบวตัถุตอ้งสงสยั/วตัถุตอ้งห้าม/ส่ิงเทียมอาวธุ 

เปิดตรวจท่ีโตะ๊หลงัจุดตรวจคน้ดว้ยมือ 

แจง้ให้ผูโ้ดยสารทราบถึง มาตรการ      

ทิ้งลงถงัท่ีก าหนด     

ผูค้วบคุมจุดตรวจคน้ตรวจสอบและ      
ควบคุมของเหลวฯ มอบให้บริษทั จดัจา้ง          

บริหารจดัการขยะ รับด าเนินการ 

เปิดตรวจท่ีโตะ๊หลงัจุดตรวจคน้ ดว้ยมือ 

แจง้ให้ผูโ้ดยสารทราบถึง                               
มาตรการ รปภ. 

ทิ้งลงถงัท่ีก าหนด 

บริจาคหน่วยงานราชการ/ อ่ืนๆ 
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การตรวจคน้ผูโ้ดยสารก่อนข้ึนเคร่ืองนั้น ให้ผูโ้ดยสารแยกส่ิงของติดตวัท่ีเป็นโลหะน าใส่
ถุง โดยแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาณเกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ินและรวมกนัแลว้ไม่เกิน 1 ลิตร 
น าสัมภาระและส่ิงของท่ีแยกไวผ้า่นเคร่ือง X-Ray หากพบของเหลวท่ีเกินก าหนดน ามาเปิดหลงัจุด
ตรวจคน้ดว้ยมือพร้อมผูโ้ดยสาร เจา้หนา้ท่ีแจง้ให้ผูโ้ดยสารทราบถึงมาตรการของเหลว เจล สเปรย ์
ท่ีเกินก าหนด วตัถุตอ้งสงสัย วตัถุตอ้งหา้ม หรือส่ิงเทียมอาวธุ และปฏิบติัดงัน้ี 

1)  ผูโ้ดยสารเจา้ของกระเป๋า เป็นผูเ้ปิดกระเป๋าสัมภาระบริเวณซิป หรือล็อก แลว้
ถอยหลงัไป 1 กา้ว (StandBack) 

2)  พนกังานจดัจา้งเป็นผูค้น้หาวตัถุของเหลว เจล สเปรยฯ์ 
3)  หากเปิดตรวจสอบแลว้พบวา่เป็นของเหลว เจล สเปรยฯ์ แจง้ผูโ้ดยสารทราบถึง

มาตรการการรักษาความปลอดภยั และแยกวตัถุของเหลว เจล สเปรย์ฯ ท่ีมีปริมาตรเกินกว่าท่ี
ก าหนด แยกออกจากสัมภาระของผูโ้ดยสาร จากนั้นใส่ถุงพลาสติก และมดัปากถุงให้เรียบร้อย น า
ใส่ภายในภาชนะท่ีเตรียมไว ้

4)   เจ้าหน้าท่ีตรวจค้นบนัทึกจ านวนถุงของเหลว เจล สเปรย์ฯ และทิ้งลงถังท่ี
ก าหนด ผูค้วบคุมจุดตรวจค้นตรวจสอบและส่งมอบให้บริษทัจดัจ้างบริหารจดัการขยะรับไป
ด าเนินการต่อ ส่วนในกรณีพบวตัถุตอ้งสงสัย วตัถุตอ้งหา้ม หรือส่ิงเทียมอาวธุ ผูค้วบคุมจุดตรวจคน้
จะแจง้ให้ผูโ้ดยสารทราบถึงมาตรการการรักษาความปลอดภยัของสนามบินสุวรรณภูมิ และทิ้งลง
ถงัท่ีก าหนดโดยเฉพาะ และน าไปบริจาคหน่วยราชการ อ่ืน ๆ ต่อไป 

ส าหรับมาตรการเร่ืองของเหลวและการตรวจคน้ ดงัภาพท่ี 4.3 เป็นขั้นตอนการตรวจคน้
ส าหรับผูโ้ดยสาร และเจา้หน้าท่ีประจ าอากาศยานท่ีเดินทางไปกบัอากาศยานในทุกเท่ียวบินท่ีท า
การบินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งเจา้หน้าท่ีและบุคคลท่ีได้รับสิทธิในการเขา้-ออก
พื้นท่ีหวงห้ามหลงัจุดตรวจคน้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไม่ใช้ปฏิบติัส าหรับของเหลว เจล 
สเปรย ์หรือวตัถุและสารอ่ืนๆ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ประเภทยาและนม หรืออาหารส าหรับ
ทารก ซ่ึงใหน้ าข้ึนในหอ้งโดยสารอากาศยานไดใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม 

ขั้นตอนปฏิบติัการตรวจคน้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1) กรณีท่ีเป็นสัมภาระส่วนตวั 

(1) ตอ้งบรรจุในภาชนะท่ีมีก าหนดปริมาณความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ต่อช้ิน 
(2) ภาชนะแต่ละช้ินตอ้งใส่รวมในถุงพลาสติกใส รวมกันแล้วไม่เกิน 1,000 

มิลลิลิตรและปิดผนึกปากถุงใหเ้รียบร้อย โดยอนุญาตใหผู้โ้ดยสาร 1 คน ต่อ 1 ถุง 
(3) ผูโ้ดยสารแยกถุงพลาสติกออกจากกระเป๋า/สัมภาระอ่ืน ๆ ท่ีจะน าข้ึนในห้อง

โดยสารอากาศยาน เพื่อตรวจคน้เป็นการเฉพาะ 
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2) กรณีท่ีเป็นสินคา้ปลอดอากร 
(1) ผูโ้ดยสารขาออก ผูโ้ดยสารผ่าน ผูโ้ดยสารเปล่ียนล า ท่ีมีถุงบรรจุท่ีซ้ือจาก

ร้านปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานหรือบนอากาศยาน อนุญาตให้น าข้ึนในห้องโดยสารอากาศยานได ้
หากถุงนั้นผนึกและไม่มีร่องรอยการฉีกขาดหรือเปิดปากถุงหลงัจากการซ้ือ 

(2) ตอ้งมีหลกัฐานท่ีแสดงไวว้่าซ้ือ ณ วนัท่ีเดินทาง โดยรายการตอ้งตรงกบัท่ี
บรรจุอยูภ่ายในถุง 

ขั้นตอนการผา่นจุดตรวจคน้ 
1) ก่อนเขา้สู่จุดตรวจคน้เพื่อการรักษาความปลอดภยั 
เม่ือผา่นกระบวนการ Check-in  แลว้ผูโ้ดยสารจะเขา้สู่กระบวนการตรวจคน้เพื่อการ

รักษาความปลอดภยัก่อนข้ึนเคร่ืองบิน โดยในขั้นตอนแรกผูโ้ดยสารเตรียมบัตรท่ีนั่ง เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

2) ณ จุดตรวจคน้เพื่อรักษาความปลอดภยั 
(1) เม่ือเขา้สู่ช่องทางเคร่ือง X-Ray ขอให้ผูโ้ดยสารน ากระเป๋า สัมภาระทุกช้ิน

ใส่ถาดเพื่อผา่นเคร่ือง X-Ray หากผูโ้ดยสารมีคอมพิวเตอร์พกพา เส้ือคลุม และถุงบรรจุของเหลว 
ใหแ้ยกออกจากสัมภาระก่อนน าใส่เคร่ือง X-Ray 

(2) ผูโ้ดยสารน าถาดผา่นเคร่ือง X-Ray 
(3) ผูโ้ดยสารผา่นเคร่ืองตรวจจบัโลหะ ตามการก ากบัดูแลของเจา้หนา้ท่ี 
(4) ผูโ้ดยสารท่ีเดินผา่นเคร่ืองตรวจจบัโลหะแลว้ไม่เกิดสัญญาณเตือน ให้ไปรับ

สัมภาระของตนท่ีผา่นการตรวจแลว้จากเคร่ือง X-Ray  
(5) ผูโ้ดยสารท่ีเดินผ่านเคร่ืองตรวจจบัโลหะแลว้เกิดสัญญาณเตือน ผูโ้ดยสาร

ตอ้งเดินกลบัออกไปเพื่อส ารวจดูอีกคร้ังวา่ ยงัมีส่ิงของท่ีเป็นโลหะหลงเหลืออยูต่ามร่างกายหรือไม่ 
หากพบว่ามี ให้น าส่ิงของออกจากร่างกายและใส่ถาดท่ีจดัเตรียมไวผ้่านเขา้เคร่ือง X-Ray และเดิน
ผา่นเคร่ืองตรวจจบัโลหะเป็นคร้ังท่ี 2  

(6) กรณีผูโ้ดยสารเดินผา่นเคร่ืองตรวจจบัโลหะเป็นคร้ังท่ี 2 แลว้ยงัมีสัญญาณ
เตือนเจา้หนา้ท่ีจะเชิญให้ผูโ้ดยสารไปรับการตรวจคน้ร่างกาย เพื่อตรวจหาสาเหตุท่ีเคร่ืองตรวจจบั
โลหะส่งสัญญาณ 

(7) ระหวา่งขั้นตอนการตรวจคน้ร่างกาย ขอให้ผูโ้ดยสารปฏิบติัตามค าแนะน า
ของเจา้หนา้ท่ี 

(8) ระหว่างขั้นตอนการตรวจคน้ร่างกายแลว้ ผูโ้ดยสารอาจถูกขอรับการเปิด
ตรวจสัมภาระท่ีน าติดตวั ขอใหผู้โ้ดยสารปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี 
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(9) ผูโ้ดยสารท่ีถูกตรวจสอบพบวา่มีวตัถุตอ้งห้ามน าข้ึนอากาศยาน บรรจุอยูใ่น
กระเป๋าสัมภาระ ขอให้ผูโ้ดยสารปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีและปฏิบติัตามมาตรการการ
รักษาความปลอดภยัของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

3) เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการการตรวจคน้ ขอให้ตรวจสอบสัมภาระท่ีน าติดตวัมา
ทุกช้ินก่อนออกจากจุดตรวจคน้ 

4) ผูโ้ดยสารปฏิเสธการตรวจคน้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคน้กระเป๋า สัมภาระหรือ
การตรวจคน้ร่างกาย และปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัตามมาตรการการรักษาความปลอดภยั ทางท่าอากาศยาน
ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหผู้โ้ดยสาร ผา่นจุดตรวจคน้ 

 
4.1.3   การจัดการขยะตรวจค้น 
การจดัการขยะตรวจคน้ของอาคารผูโ้ดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ โดยการขนยา้ย

ออกจากจุดโดยพนกังานจดัจา้ง บนัทึกเวลา ชัง่น ้ าหนกั น าไปเขา้กระบวนการคดัแยกตามขั้นตอน
ดงัน้ี 

1) เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรวบรวมขยะตรวจคน้ จากจุดรองรับขยะตรวจคน้ 
2) เจา้หน้าท่ีล าเลียงขยะออกจากจุดตรวจคน้ โดยรถเข็นไปยงัรถจดัเก็บท่ีจอดรอ

ดา้นนอกอาคารผูโ้ดยสาร 
3) น าขยะไปชัง่น ้าหนกัและจดบนัทึกขอ้มูล 
4) น าเข้าสถานีขนถ่ายขยะโดยน าออกไปก าจัดด้านนอกสนามบินสุวรรณภูมิ 

น าออกไป ณ สถานีขนถ่าย เพื่อคดัแยกและขนส่งไปก าจดัภายนอก Waste Management Siam   
Co., Ltd. ต าบลบ่อวนิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี โดยวธีิการฝังกลบ ดงัภาพท่ี 4.4 
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ภาพที ่4.4   ขั้นตอนการโดยการขนยา้ยออกจากจุดโดยพนกังานจดัจา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.5  ขั้นตอนการการจดัการขยะตรวจคน้ 
 

 การขนยา้ยออกจากจุดโดยพนกังานจดัจา้ง มีการบนัทึกเวลา ชัง่น ้ าหนกั บนัทึกการจดัเก็บ
ขยะประจ าวนั ระบุ เวลา ทะเบียนรถท่ีจดัเก็บ น ้ าหนกั จากจุดตรวจคน้ น าส่งสถานีขนถ่าย เพื่อคดั
แยก และบ าบัดของสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยมีแบบบันทึกการน าเข้าประจ าวนั และน าออก
ประจ าวนั การสรุปการจดัเก็บขยะ และอตัราค่าจา้งแก่ผูรั้บจา้ง ตามสัญญาจา้งของสนามบินสุวรรณภูมิ 
กระบวนการคดัแยกตามขั้นตอน ดงัภาพท่ี 4.6 

ขยะตรวจคน้จากจุดจดัเก็บ 

ชัง่น ้ าหนกั 

สถานีขนถ่าย 

ฝังกลบ 

Reuse 
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รถ+ขยะ รถเปล่า สุทธิ

เวลา

ออก
ทะเบียนรถ พนักงานขบัรถ

น า้หนัก-เข้าช่ัง  ( นน./กก)
ผู้รับขนส่ง

บันทึกการจัดเกบ็ขยะประจ าวัน 

วัน/เดอืน/ปี ล าดบั หมายเลขบัตร รหัส ขยะเปียก ขยะแห้ง หมายเลข MANIFEST
เวลา

เข้า

 
 
 

รวม รถ สุทธิ

รวม

(กม.)
ขยะไปไหน พนง. ขบัรถ เวลาที่ใช้

เวลา

ออก

เวลา

เข้า
ทะเบียนรถ

น า้หนัก-เข้าช่ัง  ( นน./กก) เลขไมล์

รถออก

เลขไมล์

รถเข้า
วัน/เดอืน/ปี ล าดบั บัตรช่ัง สถานที่-จุดจัดเกบ็

ประเภท

ขยะ
รหัส

                                                                                                                                                                                                    บันทึกการจัดเกบ็ขยะประจ าวัน (น าเข้า)

 
 
 

 ภาพที ่4.6 ขั้นตอนการจดัเก็บ การบนัทึกขยะตรวจคน้ 
 

66 
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รถ+ขยะ รถเปล่า สุทธิ
ผู้รับก าจัด

บันทึกการจัดเกบ็ขยะประจ าวัน ( น าออก )

วัน/เดอืน/ปี ล าดบั หมายเลขบัตร รหัส ขยะเปียก ขยะแห้ง หมายเลข MANIFEST
เวลา

เข้า
หมายเหตุ

เวลา

ออก
ทะเบียนรถ พนักงานขบัรถ

น า้หนัก-เข้าช่ัง  ( นน./กก)
ผู้รับขนส่ง

 
 
 

น ้ำหนกั รวม รวม

วนัท่ี จ  ำนวน จ ำนวน อตัรำภำระ จ ำนวน จ ำนวน อตัรำภำระ จ ำนวน จ ำนวน อตัรำภำระ จ ำนวน จ ำนวน อตัรำภำระ ก่อนปรับปรุง น ้ำหนกั เงิน

เท่ียว น ้ำหนกั (1,815/ตนั) เท่ียว น ้ำหนกั (1,815/ตนั) เท่ียว น ้ำหนกั (4,114/ตนั) เท่ียว น ้ำหนกั (4,114/ตนั) (กก.) (กก.) (บำท)

ไมถึ่ง 40 ตนั

(1,815/ตนั)

สรุปการจัดเกบ็ขยะและอตัราค่าจ้าง

ขยะทัว่ไป ขยะอำกำศยำน ขยะอนัตรำย ขยะติดเช้ือ ปรับปรุง

 
 
 
ภาพที ่4.6 (ต่อ)

67 
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4.2  ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 
 

4.2.1  ส่วนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ตารางที ่4.1  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ 
                     แบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 191 47.8 

หญิง 209 52.3 

รวม 400 100.0 

อายุ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 53 13.3 

21 – 30 ปี 148 36.9 

31 – 40 ปี 112 28.0 

     41 – 50 ปี 50 12.5 

     51 – 60 ปี  28 7.0 

61 ปี ข้ึนไป 9 2.3 

รวม 400 100.0 

สัญชาติ 

ไทย 339 84.8 

อ่ืน ๆ 61 15.3 

รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)  
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

การศึกษา 

ประถมศึกษา 11 2.8 

มธัยมศึกษา/ปวช. 65 16.3 

อนุปริญญา/ปวส. 31 7.8 

ปริญญาตรี 232 58.0 

     สูงกวา่ปริญญาตรี 61 15.3 

รวม 400 100.0 

จ านวนคร้ังทีม่าใช้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิ 

อาทิตยล์ะคร้ัง    26 6.5 

     เดือนละคร้ัง 48 12.0 

2 – 3 เดือนคร้ัง   100 25.0 

6 เดือนคร้ัง 72 18.0 

      ปีละคร้ัง 98 24.5 

     อ่ืน ๆ 56 14.0 

รวม 400 100.0 

ลกัษณะการใช้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิ 

      ภายในประเทศ   165 41.3 

      ระหวา่งประเทศ 62 15.5 

     ภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ 173 43.2 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน และร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 
400 คน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) เพศ 
ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เกินก่ึงหน่ึงเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.3 

และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.8 
2) อาย ุ
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน จ านวนมากท่ีสุดมีอายุ 21–30 ปี คือ148 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.9 รองลงมามีอายุ 31– 40 ปีคิดเป็นร้อยละ 28.0 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุ 61 ปี ข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 2.3 

3) สัญชาติ 
ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติไทย คิดเป็นร้อยละ 84.8 

รองลงมาเป็นสัญชาติอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 15.3 
4) การศึกษา 
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เกินกว่าก่ึงหน่ึงมีระดับการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมามีการศึกษาในมธัยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 16.3และ
นอ้ยท่ีสุดมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.8  

5) จ านวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิ 
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน จ านวนมากท่ีสุดมีจ านวนคร้ังท่ีมาใช้บริการ

ของสนามบินสุวรรณภูมิใน 2–3 เดือนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาคือปีละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
24.5 และนอ้ยท่ีสุดอาทิตยล์ะคร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 6.5 

6) ลกัษณะการใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิ 
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มากท่ีสุดมีลกัษณะการใชบ้ริการของสนามบิน

สุวรรณภูมิภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมาคือภายในประเทศ คิด
เป็นร้อยละ 41.3 และระหวา่งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 15.5 
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4.2.2 ส่วนที ่2  การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ในการปฏิบัติการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่
มีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 
ตารางที่ 4.2  แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร ในการปฏิบติัการตรวจ 
                     ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
 

การรับทราบข้อมูลข่าวสาร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ทราบ 353 88.3 

ไม่ทราบ 47 11.8 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่า การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ในการปฏิบัติการตรวจ

ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ โดยผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีการรับทราบข้อมูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 88.3 รองลงมาเป็นไม่
รับทราบขอ้มูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 11.8 
 
ตารางที่ 4.3  แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือประชาสัมพนัธ์ ท่ีเผยแพร่ความรู้เร่ืองการ 
                     ปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตราย 
                     ต่าง ๆ 
 

ส่ือประชาสัมพนัธ์ X  S.D 

1. Brochure (แผน่พบั) 3.39 1.30 

2. Poster (โปสเตอร์) 3.82 1.33 

3. Newspaper  (หนงัสือพิมพ)์ 3.51 2.78 
4. Magazine/Journal 
(วารสาร / ส่ือส่ิงพิมพ)์ 3.38 1.39 

5. Radio  (วทิย ุ/ เสียงตามสาย) 3.54 1.42 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 
   

ส่ือประชาสัมพนัธ์ X  S.D 

6. Television  (โทรทศัน์) 4.16 1.17 

7. Information (จุดประชาสัมพนัธ์) 3.91 1.29 

8. Website 3.84 1.35 

9. Exhibition (นิทรรศการ) 3.43 1.38 
10. Other Sources 
(จากแหล่งอ่ืน ๆ) 3.75 2.05 
 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงใหเ้ห็นวา่ ส่ือประชาสัมพนัธ์ ท่ีเผยแพร่ความรู้เร่ืองในการปฏิบติัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆไดดี้มากท่ีสุด คือ
โทรทศัน์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 และรองลงมาคือ จุดประชาสัมพนัธ์ ส่ือประชาสัมพนัธ์ ท่ีเผยแพร่
ความรู้เร่ืองการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตราย
ต่าง ๆ ไดดี้นอ้ยท่ีสุด คือวารสาร และส่ือส่ิงพิมพมี์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 

 
ตารางที่ 4.4  แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัในการปฏิบติัการตรวจ 
                     ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ และการ 
                     จดัการขยะตรวจคน้ 

 

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ทีม่ี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ และการจัดการขยะ

ตรวจค้น 

ทราบ 
(ร้อยละ) 

ไม่ทราบ 
(ร้อยละ) 

1. หา้มน าวตัถุอนัตรายดงัต่อไปน้ีไปกบัการเดินทาง เช่น ดอกไม้
เพลิงดินปืน วตัถุท่ีสามารถระเบิด เป็นตน้ 

389 
(97.3) 

11 
(2.8) 

2. ไม่น าของท่ีมีส่วนผสมของก๊าซ 3 ประเภท คือ ก๊าซไวไฟ (สเปรย)์
ก๊าซพิษ (ก๊าซแอมโมเนีย) ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษแต่เม่ือถูก
กระแทกแลว้อาจเกิดการระเบิดไดน้ าติดตวัข้ึนเคร่ือง 

370 
(92.5) 

30 
(7.5) 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ทีม่ี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ และการจัดการขยะ

ตรวจค้น 

ทราบ 
(ร้อยละ) 

ไม่ทราบ 
(ร้อยละ) 

3. ของเหลวไวไฟจ าพวก น ้ามนัไฟแช็ค แอลกอฮอลถื์อวา่เป็นส่ิง
ตอ้งหา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ือง 

367 
(91.8) 

33 
(8.3) 

4. หา้มน าอาวธุปืน และกระสุน ทุกชนิดติดตวัข้ีนเคร่ือง 388 
(97.0) 

12 
(3.0) 

5. อาวธุโดยสภาพหา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ือง เช่น สนบัมือ ดาบ มีดของ
แหลมคม 

386 
(96.5) 

14 
(3.5) 

6. ส่ิงเทียมอาวธุ เช่น ปืนไฟแช็ค ปืนเด็กเล่นหา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ือง 322 
(80.5) 

78 
(19.5) 

7. ของเหลว เช่น เจล สเปรย ์โลชัน่ น ้าหอมยาสีฟัน เป็นตน้ ตอ้งมี
ขนาดต่อช้ินไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

331 
(82.8) 

69 
(17.3) 

8. ของเหลวท่ีน าติดตวัตอ้งมีปริมาตรรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 1 ลิตร 268 
(67.0) 

132 
(33) 

9. ของเหลวท่ีไดรั้บยกเวน้น าติดตวัไปไดต้อ้งอยูใ่นปริมาณท่ี
เหมาะสมเช่น นม และอาหารส าหรับเด็กทารกรวมถึงยาประจ าตวัท่ี
มีเอกสารก ากบัไวช้ดัเจน 

297 
(74.3) 

103 
(25.8) 

10. หา้มน าวตัถุท่ีเป็นอนัตรายวตัถุกดักร่อน วตัถุกมัมนัตภาพรังสี
สารพิษสารแพร่เช้ือได ้  (เช่น จุลินทรีย)์ ติดตวัข้ึนเคร่ือง 

341 
(85.3) 

59 
(14.8) 

 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงใหเ้ห็นวา่ภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจใน

การปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ และ
การจดัการขยะตรวจคน้ ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองเม่ือพิจารณารายขอ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ทราบมาก
ท่ีสุด คือ หา้มน าวตัถุอนัตรายดงัต่อไปน้ีไปกบัการเดินทาง เช่น ดอกไมเ้พลิงดินปืน วตัถุท่ีสามารถ
ระเบิด เป็นตน้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ทราบรองลงมา คือห้ามน าอาวุธปืน และกระสุน ทุกชนิดติด
ตวัข้ีนเคร่ือง และทราบนอ้ยท่ีสุด คือ ของเหลวท่ีน าติดตวัตอ้งมีปริมาตรรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 1 ลิตร 

 



74 

ตารางที่ 4.5  แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล  
                     สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ทีม่ีปริมาตร

เกนิก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
ปฎบิัติ 
(ร้อยละ) 

ไม่ปฎบิัติ 
(ร้อยละ) 

1. ไม่น าของเหลว ซ่ึงเป็นวตัถุอนัตรายติดตวัข้ึนเคร่ือง 387 
(96.8) 

13 
(3.3) 

2. ของเหลวท่ีติดตวัข้ึนเคร่ือง มีปริมาตรต่อช้ินไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 373 
(93.3) 

27 
(6.8) 

3. ทุกคร้ัง แยกของเหลวท่ีน าติดตวัข้ึนเคร่ืองใส่ถุงพลาสติกและมีน ้าหนกั
รวมกนัแลว้ ไม่เกิน 1 ลิตร 

366 
(91.5) 

34 
(8.5) 

4. ของเหลวท่ีเกินขนาด 100 มิลลิลิตรโหลดลงเคร่ืองตั้งแต่ตอนเช็คอิน
เพื่อข้ึนเคร่ือง 

369 
(92.3) 

31 
(7.8) 

5. ศึกษาและใหค้วามสนใจขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการตรวจของเหลวท่ีปริมาตร
เกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายก่อนใชบ้ริการท่ีสนามบิน 

350 
(87.5) 

50 
(12.5) 

6. สนใจขอ้มูล ท่ีเก่ียวกบัขอ้ปฎิบติัในการเดินทางท่ีประกาศไวต้ามจุด
ต่าง ๆ ในอาคารผูโ้ดยสาร เช่น ป้ายประกาศ แผน่พบัจอแสดงขอ้มูล 
เป็นตน้ 

344 
(86.0) 

 

56 
(14.0) 

 
7. ศึกษากฏขอ้บงัคบั และความแตกต่างของกฏขอ้บงัคบัเร่ืองการน า

ของเหลวข้ึนเคร่ืองเพราะแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั หรืออาจ
สอบถามจากเจา้หนา้ท่ีสายการบินใหช้ดัเจนก่อน 

317 
(79.3) 

 

83 
(20.8) 

 
8. ใหค้วามร่วมมือในการตรวจคน้จากเจา้หนา้ท่ี หากพบส่ิงของท่ีไม่

อนุญาตน าติดตวัข้ึนเคร่ืองหรือปริมาตรเกินก าหนด และจ าเป็นตอ้ง
แยกส่ิงของดงักล่าวออก 

384 
(96.0) 

 

16 
(4.0) 

 
9. ใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีในการตรวจคน้เพื่อความปลอดภยัในการ

เดินทาง 
392 

(98.0) 
8 

(2.0) 
10. ตรวจสอบส่ิงของ ก่อนท าการตรวจคน้ 376 

(94.0) 
24 

(6.0) 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

  

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ทีม่ีปริมาตร
เกนิก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

ปฎบิัติ 
(ร้อยละ) 

ไม่ปฎบิัติ 
(ร้อยละ) 

11. ไม่ น าวตัถุอนัตรายต่าง ๆ และส่ิงเทียมอาวธุติดตวัไปกบัการเดินทาง
หากมีความจ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย ไดแ้จง้กบัทางสายการบินตั้งแต่ตอน
เช็คอินทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัในการเดินทางและเป็นการลดปริมาณ
ขยะท่ีเกิด 

392 
(98.0) 

 
 

8 
(2.0) 

 
 

 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่าภาพรวมของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆเม่ือ
พิจารณารายขอ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีในการตรวจ
คน้เพื่อความปลอดภยัในการเดินทางและไม่น าวตัถุอนัตรายต่าง ๆ และส่ิงเทียมอาวุธติดตวัไปกบั
การเดินทางหากมีความจ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย ไดแ้จง้กบัทางสายการบินตั้งแต่ตอนเช็คอินทั้งน้ีเพื่อ
ความปลอดภยัในการเดินทางและเป็นการลดปริมาณขยะท่ีเกิด  ปฏิบติัรองลงมา คือ ไม่น าของเหลว 
ซ่ึงเป็นวตัถุอนัตรายติดตวัข้ึนเคร่ือง และปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ ศึกษาและให้ความสนใจขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัการตรวจของเหลวท่ีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายก่อนใชบ้ริการท่ีสนามบิน 

 
ตารางที่ 4.6  แสดงระดบัความคิดเห็นและความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล  
                     สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
 

Variable x  SD Level 
1. ความคิดเห็น 2.67 .25 ปานกลาง 
2. ความพึงพอใจ 2.92 .48 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.6 แสดงใหเ้ห็นวา่ภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นและความพึง

พอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.7  แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล  
                     สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการปฏิบัติเกีย่วกบั 
การตรวจของเหลว เจล สเปรย์   ทีม่ี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ

อนัตรายต่าง ๆ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(ร้อยละ) 

เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย อย่าง

ยิง่ 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ 

1. ท่านคิดวา่การตรวจคน้ก่อนโดยสาร
เคร่ืองบินเป็นเร่ืองน่าเบ่ือ* 

96 
(24.0) 

144 
(36.0) 

107 
(26.8) 

53 
(13.3) 

1.75 
นอ้ย 

2. ท่านคิดวา่การเตรียมตวัล่วงหนา้ก่อน
โดยสารเคร่ืองบิน สามารถลดปริมาณ
ขยะตรวจคน้ 

162 
(40.5) 

208 
(52.0) 

25 
(6.3) 

5 
(1.3) 

3.32 
มาก 

 
3. ท่านคิดวา่การแจง้เตือนผูโ้ดยสารก่อน

ท าการเช็คอินเป็นการช่วยลดปริมาณ
ของขยะตรวจคน้ อีกวธีิหน่ึง 

132 
(33.0) 

213 
(53.3) 

39 
(9.8) 

16 
(4.0) 

3.15 
มาก 

 
4. ท่านคิดวา่การประชาสัมพนัธ์ของ

สนามบินใชส่ื้อไม่เหมาะสมในการ
ประชาสัมพนัธ์เร่ืองของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ* 

36 
(9.0) 

127 
(31.8) 

178 
(44.5) 

59 
(14.8) 

2.65 
ปาน
กลาง 

 
 

5. ท่านไม่ค่อยไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการ
การตรวจของเหลว เจล สเปรยท่ี์มี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ* 

17 
(4.1) 

87 
(21.8) 

205 
(51.3) 

91 
(22.8) 

2.92 
ปาน
กลาง 

 
6. เจา้หนา้ท่ีสายการบินควรจะ

ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

156 
(39.0) 

225 
(56.3) 

16 
(4.0) 

3 
(0.8) 

3.34 
มาก 

 
 

7. ท่านคิดวา่ผูใ้หบ้ริการดา้นสนามบิน
ควรคิดรูปแบบใหม่ๆในการ 

4 
(1.0) 

25 
(6.3) 

214 
(53.5) 

157 
(39.3) 

3.31 
มาก 
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 
 

    
 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการปฏิบัติเกีย่วกบั 
การตรวจของเหลว เจล สเปรย์   ทีม่ี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ

อนัตรายต่าง ๆ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(ร้อยละ) 

เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย อย่าง

ยิง่ 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ 

     ประชาสัมพนัธ์การเก่ียวกบัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกิน
ก าหนดรวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
เพื่อลดปริมาณขยะตรวจคน้* 

    

 
8. การประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หบ้ริการ

ดา้นการการตรวจของเหลว เจล 
สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆไม่
เพียงพอ* 

10 
(2.5) 

55 
(13.8) 

228 
(57.0) 

107 
(26.8) 

3.35 
มาก 

 
 
 

9. ท่านคิดวา่ขยะตรวจคน้ส่งผลใหเ้กิด
มลภาวะต่อสังคมต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
เป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

85 
(21.3) 

230 
(  57.5) 

80 
(20.0) 

5 
(1.3) 

2.99 
ปาน
กลาง 

10. ท่านคิดวา่ผูใ้หบ้ริการดา้นสนามบิน
ควรมีการจดัการขยะตรวจคน้ท่ีดีกวา่
น้ี* 

1 
(0.3) 

105 
(26.3) 

257 
(64.3) 

37 
(9.3) 

2.56 
ปาน
กลาง 

 

หมายเหตุ:  *ค าถามเชิงลบ 
 

จากตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นวา่ภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นการปฏิบติัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ เม่ือพิจารณารายขอ้
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัคิดเห็นมากท่ีสุดคือการประชาสัมพนัธ์ของผูใ้ห้บริการดา้นการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ซ่ึงเป็นค าถาม
เชิงลบ ระดบัคิดเห็นรองลงมา คือเจา้หน้าท่ีสายการบินควรจะประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นค าถามเชิงลบ และ
ระดบัความคิดเห็นท่ีน้อยท่ีสุด คือ การตรวจค้นก่อนโดยสารเคร่ืองบินเป็นเร่ืองน่าเบ่ือ ซ่ึงเป็น
ค าถามเชิงลบ 
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ตารางที่ 4.8  แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล  
                     สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
 

ความพงึพอใจเกีย่วกบัการปฏิบัติเกีย่วกบัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกิน

ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

พอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

พอใจปาน
กลาง 

(ร้อยละ) 

พอใจ
น้อย 

(ร้อยละ) 

 
ค่าเฉลีย่  

1. การประชาสัมพนัธ์ 52 
(13.0) 

263 
(65.8) 

78 
(19.5) 2.90 

 

2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 60 
(15.0) 

260 
(65) 

78 
(19.5) 2.95 

 

3. สถานท่ีตรวจคน้ 61 
(15.2) 

272 
(68.0) 

63 
(15.8) 2.98 

 

4. ระยะเวลาการตรวจคน้ 56 
(14.0) 

254 
(63.5) 

81 
(20.3) 2.89 

 

5. วธีิการตรวจคน้ 54 
(13.2) 

272 
(68.0) 

67 
(16.8) 2.93 

 

6. ความน่าเช่ือถือ 73 
(18.3) 

243 
(60.8) 

78 
(19.5) 2.96 

 

7. ความเสมอภาค 65 
(16.3) 

220 
(55.0) 

108 
(27.0) 2.86 

 

8. สามารถไวว้างใจได ้ 61 
(15.3) 

258 
(64.5) 

78 
(19.5) 2.94 

 

9.  ความช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งตรวจคน้ 

53 
(13.3) 

240 
(60.0) 

93 
(23.3) 2.83 

 

 
จากตารางท่ี 4.8 แสดงให้เห็นว่าภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจการปฏิบติัการ

ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ เม่ือพิจารณารายขอ้
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือสถานท่ีตรวจคน้ ระดบัความพึงพอใจ
รองลงมา คือความน่าเช่ือถือและระดบัความพึงพอใจท่ีน้อยท่ีสุด คือ ความช่วยเหลือในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งตรวจคน้ 
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4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.3.1 สมมติฐานที่ 1 ผู้โดยสารที่มีข้อมูลทั่วไปต่างกันมีความคิดเห็นในในการปฏิบัติการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ ที่
แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.9  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี 

                     ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามเพศ 
 

ความคิดเห็น เพศ N X  S.D T Sig. 

การตรวจขยะตรวจคน้     ชาย 191 2.6351 .23525 -2.917 .004* 
 
หญิง 

209 2.7081 .26308 
  

    รวม 400     

 
หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.9 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์

ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ แนกตามเพศโดยใชส้ถิติทดสอบคือ t-test ใน
การทดสอบพบวา่มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .004 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 นั่นคือ ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการตรวจขยะตรวจค้นท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 1.2 ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.10  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี 
                       ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามอายุ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
BetweenGroups .641 5 .128 2.055 .070 
Within Groups 24.525 393 .062   

Total 25.166 398    
 
หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.10 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์
ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามอายุโดยใชส้ถิติทดสอบคือ F-test ใน
การทดสอบพบวา่มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .070 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 นัน่คือ ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.3 ผูโ้ดยสารท่ีมีสัญชาติท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.11  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี 
                       ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามสัญชาติ 
 

ความคิดเห็น เช้ือชาต ิ N X  S.D T Sig. 

การตรวจขยะตรวจคน้     ไทย 339 2.6743 .25096 .203 .840 
 
อ่ืน ๆ 

61 2.6672 .26314 
  

    รวม 400     

 
หมายเหตุ:  *ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.11 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์
ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามสัญชาติโดยใชส้ถิติทดสอบคือ t-test 
ในการทดสอบพบว่ามีค่า ระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .840 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่คือ ผูโ้ดยสารท่ีมีสัญชาติท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.4  ผูโ้ดยสารท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการปฏิบติัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.12  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี 
                       ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
BetweenGroups .379 4 .095 1.495 .203 
Within Groups 25.064 395 .063   

Total 25.444 399    
 
หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์

ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยใชส้ถิติทดสอบ
คือ F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติเท่ากบั .203 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่คือ ผูโ้ดยสารท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นใน
การปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.5 ผูโ้ดยสารท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิท่ีแตกต่าง
กนั มีความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.13  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี 
                       ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ 
                       ของสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
BetweenGroups .246 5 .049 .769 .573 
Within Groups 25.198 394 .064   

Total 25.444 399    
 

หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.13 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์

ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีมาใช้บริการของ
สนามบินสุวรรณภูมิโดยใช้สถิติทดสอบคือ F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติเท่ากบั .573 ซ่ึงมีค่ามากกว่ากว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่คือ ผูโ้ดยสารท่ีมี
จ านวนคร้ังท่ีมาใช้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นในการปฏิบติัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีไม่แตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.6 ผูโ้ดยสารท่ีมีลกัษณะการใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิท่ีแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็น ในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.14  แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี 
                       ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามลกัษณะการใชบ้ริการของ           
                       สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
BetweenGroups .060 3 .020 .314 .815 
Within Groups 25.383 396 .064   

Total 25.444 399    
 

หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์
ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆจ าแนกตามลกัษณะการใชบ้ริการของสนามบิน
สุวรรณภูมิโดยใชส้ถิติทดสอบคือ F-test ในการทดสอบพบวา่มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 
.815 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นั่นคือ ผูโ้ดยสารท่ีมีลกัษณะการใช้
บริการของสนามบินสุวรรณภูมิท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 
 

4.3.2 สมมติฐานที ่2 ผู้โดยสารทีม่ีข้อมูลทัว่ไปต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบัติการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ที่
แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2.1 ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.15  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี 
                       ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามเพศ 
 

ความพึงพอใจ เพศ N X  S.D T Sig. 

การตรวจของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ 

    ชาย 191 2.9040 .45245 -.596 .552 
 
หญิง 209 2.9325 .49868 

  

    รวม 400     

 
หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์

ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามเพศโดยใชส้ถิติทดสอบคือ T-test ใน
การทดสอบพบวา่มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .552 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ
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ท่ีระดบั 0.05 นัน่คือผูโ้ดยสารท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.2 ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.16  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี 
                       ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามอายุ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
BetweenGroups 2.154 5 .431 1.912 .091 
Within Groups 88.541 393 .225   

Total 90.695 398    
 
หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล 

สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามอายุโดยใชส้ถิติทดสอบคือ F-
test ในการทดสอบพบว่ามีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .091 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่คือ ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.3 ผูโ้ดยสารท่ีมีสัญชาติท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.17  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี 
                       ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามเช้ือชาติ 
 

ความพงึพอใจ สัญชาติ N X  S.D T Sig. 

การตรวจของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ 

    ไทย 339 2.9138 .48654 -.503 .615 
 
อ่ืน ๆ 61 2.9472 .42096 

  

    รวม 400     

 
หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.17 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามเช้ือชาติโดยใช้สถิติทดสอบ
คือ t-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .615 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่คือ ผูโ้ดยสารท่ีมีสัญชาติท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.4 ผูโ้ดยสารท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.18  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี 
                       ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
BetweenGroups 2.736 4 .684 3.071*  .016 
Within Groups 87.966 395 .223   

Total 90.702 399    
 
หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.18 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์
ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยใชส้ถิติทดสอบ
คือ F-test ในการทดสอบพบวา่มีค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .016 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่กวา่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่คือ ผูโ้ดยสารท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ี
แตกต่างกนัซ่ึงจะตอ้งมีการทดลองรายคู่โดยวธีิ LSD ต่อไป 
 
ตารางที ่4.19  แสดงการเปรียบเทียบรายคู่โดยวธีิการทดสอบ LSD ของความพึงพอใจในการ 
                       ปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตราย 
                       ต่าง ๆ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
 

ค่าเฉลีย่ ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/
ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญา
ตรี 

สูงกว่า
ปริญญา
ตรี 

ประถมศึกษา 3.2020  .16270 .33105* .29350* .39874* 
มธัยมศึกษา/

ปวช. 
3.0393   .16835 .13079* .23604* 

อนุปริญญา/
ปวส. 

2.8710    -.03756 .06769 

ปริญญาตรี 2.9085     .10525 
สูงกวา่ปริญญา

ตรี 
2.8033      

 

จากการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการทดสอบ LSD พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ของผูใ้ช้บริการ
สนามบินสุวรรณภูมิท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา กบั อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี และ
สูงกวา่ปริญญาตรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ ความพึงพอใจในการปฏิบติัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ของผูใ้ช้บริการ
สนามบินสุวรรณภูมิท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. กบั ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญา
ตรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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สมมติฐานท่ี 2.5 ผูโ้ดยสารท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิท่ีแตกต่าง
กนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.20  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี 
                       ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ 
                       ของสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
BetweenGroups 1.386 5 .277 1.222 .298 
Within Groups 89.316 394 .227   

Total 90.702 399    
 
หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.20 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล 

สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการของ
สนามบินสุวรรณภูมิโดยใช้สถิติทดสอบคือ F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติเท่ากบั .298 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่คือ ผูโ้ดยสารท่ีมีจ านวน
คร้ังท่ีมาใช้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.6 ผูโ้ดยสารท่ีมีลกัษณะการใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิท่ีแตกต่างกนั 
มีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.21  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจขยะตรวจคน้จ าแนกตาม 
                       ลกัษณะการใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
BetweenGroups 1.354 2 .677 3.009 .050* 
Within Groups 89.347 397 .225   

Total 90.702 399    
 
หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.21 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล 

สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ คน้จ าแนกตามลกัษณะการใชบ้ริการของ
สนามบินสุวรรณภูมิโดยใช้สถิติทดสอบคือ F-test ในการทดสอบพบว่ามีค่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติเท่ากบั .050 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่คือ ผูโ้ดยสารท่ีมีลกัษณะ
การใช้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจะตอ้งมี
การทดลองรายคู่โดยวธีิ LSD ต่อไป 
 

ตารางที ่4.22  แสดงการเปรียบเทียบรายคู่โดยวธีิการทดสอบ LSD ของความพึงพอใจในการ 
                       ปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตราย 
                       ต่าง ๆ จ าแนกตามลกัษณะการใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

ระดับการศึกษา 
 

ค่าเฉลีย่ ลกัษณะการใช้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิ 

ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ ภายในประเทศ 
และระหว่าง
ประเทศ 

ภายในประเทศ     2.9818  .05350 .12633* 
ระหวา่งประเทศ 2.9283   .07282 
ภายในประเทศ และ
ระหวา่งประเทศ 

2.8555 
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จากการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการทดสอบ LSD พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ของผูใ้ช้บริการ
สนามบินสุวรรณภูมิท่ีลักษณะการใช้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิภายในประเทศ  กับ 
ผูใ้ช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิท่ีลกัษณะการใช้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิภายในประเทศ 
และระหวา่งประเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

4.3.3 สมมติฐานที ่ 3 ปัจจัยต่างๆทีม่ีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในการปฏิบัติการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย์ ทีม่ีปริมาตรเกนิก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

สมมติฐานท่ี 3.1 การรับทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็น เก่ียวกบัการ
ปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.23  แสดงการรับทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็น เก่ียวกบัการปฏิบติัการ 
                       ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ี 
                       แตกต่างกนั 
 

การรับทราบข้อมูลข่าวสาร N X  S.D T Sig 
ทราบ 353 2.6839 .25561 2.314 .021* 

ไม่ทราบ 47 2.5936 .21407   
 
หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากการวิเคราะห์ พบว่า การรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ โดยรวม
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 

สมมติฐานท่ี 3.2 ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์
ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ือง ๆ มีความสัมพนัธ์กบั
ความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ท่ี มีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ 
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ตารางที ่4.24  แสดงความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ือง ๆ มี
ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 
 ความเข้าใจ ความคิดเห็น 
ความเขา้ใจ Pearson Correlation 1 .101* 
 Sig. (2-tailed)  .044 
 N 400 400 
ความคิดเห็น Pearson Correlation .101* 1 
 Sig. (2-tailed) .044  
 N 400 400 

 

หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากการวิเคราะห์ พบว่า ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัในการปฏิบติัการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย์ ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอันตรายต่าง ๆ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองๆ มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัต ่ากบัความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

สมมติฐานท่ี 3.3 การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตร
เกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 

ตารางที ่4.25  แสดงการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในการปฏิบติัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 
 การมีส่วนร่วม ความคิดเห็น 
การมีส่วนร่วม Pearson Correlation 1 .113* 
 Sig. (2-tailed)  .024 
 N 400 400 
ความคิดเห็น Pearson Correlation .113* 1 
 Sig. (2-tailed) .024  
 N 400 400 

 

หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากการวิเคราะห์ พบว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัต ่ากบัความคิดเห็นใน
การปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ี
ระดบันยัส าคญั .05 

สมมติฐานท่ี 3.4 ความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตร
เกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
 
ตารางที ่4.26  แสดงความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกิน

ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในการปฏิบติัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 
 ความคิดเห็น ความพงึพอใจ 

ความคิดเห็น Pearson Correlation 1 .054 
 Sig. (2-tailed)  .278 
 N 400 400 
ความพึงพอใจ Pearson Correlation .054 1 
 Sig. (2-tailed) .278  
 N 400 400 
 
หมายเหตุ:  * ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากการวิเคราะห์ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี

ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ไม่มีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัต ่ากบัความ
คิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตราย
ต่าง ๆ ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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ตารางที ่4.27  การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติ 
ฐานที่ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1  
 
 

เพศ 
 
 

ความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 
 
 

2 
 
 

อาย ุ
 
 

ความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 
 
 

3 
 
 

สัญชาติ 
 
 

ความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 

4 
 
 

ระดบัการศึกษา 
 
 

ความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 

5 
 
 

ความถ่ีท่ีมาใช ้
บริการสนามบิน 

 

ความคิดเห็นในในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 

6 
 
 

ลกัษณะการใช้
บริการสนามบิน 
 

ความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 

7 
 
 

เพศ 
 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 

8 
 
 

อาย ุ
 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
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ตารางที ่4.27  (ต่อ) 
 
สมมติ 
ฐานที่ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

9 
 
 

สัญชาติ 
 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 
 

10 
 
 

ระดบัการศึกษา 
 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 
 
 

11 
 
 

ความถ่ีท่ีมาใช ้
บริการสนามบิน 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 
 
 

12 
 
 

ลกัษณะการใช้
บริการสนามบิน 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

 
 
 

13 
 
 

การรับทราบขอ้มูล
ข่าวสารท่ีแตกต่าง
กนั 

ความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 

 
 

14 
 
 
 
 
 

ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตร
เกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

ความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
 
 

 

 

15 
 
 
 
 
 

การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตร
เกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

ความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
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ตารางที ่4.27  (ต่อ) 
 
สมมติ 
ฐานที่ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

16 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจใน
การปฏิบติัการตรวจ
ของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตร
เกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

ความคิดเห็นในการปฏิบติัการตรวจของเหลว 
เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

4.4  ผลการสังเกตการณ์ 
 

ผลการสังเกตการณ์การจดัการขยะตรวจคน้ของอาคารผูโ้ดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ 
ผูท่ี้สังเกตการณ์ นายคมชาญ  เจือจอ้ย 
ระยะเวลาท่ีสังเกตการณ์ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น. 
สถานท่ีสังเกตการณ์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ 

จากการสังเกตการณ์การจดัการขยะตรวจคน้ของอาคารผูโ้ดยสารขาออกสนามบินสุวรรณ
ภูมิสามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1)  การเรียนรู้จุดประชาสัมพนัธ์แจง้เตือน เร่ือง การปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล 
สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด และส่ิงเทียมอาวธุ ของผูโ้ดยสาร   

ผลการสังเกตการณ์พบว่าผูโ้ดยสารยงัไม่ให้ความสนใจกับจุดประชาสัมพนัธ์ท่ีทาง
สนามบินจดัแสดงไวก่้อนท าการเช็คอิน ดา้นสายการบินมีการแสดงส่ือประชาสัมพนัธ์ก่อนท าการ
เช็คอิน แต่ค่อนขา้งนอ้ยและมีขนาดของส่ือท่ีมีขนาดเล็กจึงมิค่อยไดรั้บความสนใจจากผูโ้ดยสาร 

2)   การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์แจง้เตือน เร่ือง การปฎิบติัเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล 
สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด และส่ิงเทียมอาวธุของผูโ้ดยสาร 

ผลการสังเกตการณ์พบว่าผูโ้ดยสารส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจกบัส่ือท่ีจดัแสดงไว ้
ทางผูป้ระกอบการไดเ้สริมส่ือในดา้นต่าง ๆ เพิ่มข้ึน  เช่น  การประกาศเสียงตามสาย  การเตือนจาก
เจา้หนา้ท่ีในขณะเช็คอิน เป็นตน้ 
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3)  การตรวจสอบของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินกว่าก าหนด และส่ิงเทียมอาวุธ 
ก่อนท าการ Check-in ของผูโ้ดยสาร 

ผลการสังเกตการณ์พบว่าการตรวจสอบค่อนขา้งน้อยเน่ืองจากมีการจดัเตรียมสัมภาระมา
ก่อน เม่ือถึงสนามบินจึงท าการเช็คอินจึงไม่มีการตรวจสอบอีกคร้ัง 

4)  เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงานของสายการบินประชาสัมพนัธ์ และทบทวนเร่ืองการปฎิบัติ
เก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด และส่ิงเทียมอาวุธกบัผูโ้ดยสาร
ในดา้นความสุภาพเรียบร้อยความใส่ใจในความถูกตอ้ง และการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค 

ผลการสังเกตการณ์พบว่าเน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีสายการบินบางสายการบินได้จัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์อีกคร้ังท่ี เคาเตอร์เช็คอิน จึงมิไดมี้การแจง้เตือนอีกคร้ัง ประกอบกบัในบางเวลาท่ีมี
ผูโ้ดยสารจ านวนมากจึงละเลยการทบทวนอีกคร้ังในดา้นการให้บริการเร่ืองความสุภาพ     มีอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ืองความใส่ใจในความถูกตอ้ง  มีการแจง้เตือนบา้งแต่  ยงัคงถือวา่เป็นส่วนนอ้ย
เพราะอยูน่อกเขตการรับผดิชอบของสายการบินการปฏิบติัอยา่งเสมอภาค และเท่าเทียมกนั   

5)   เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์หน้าจุดตรวจคน้ แจง้เตือนเร่ือง การปฎิบติัเก่ียวกบัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด และส่ิงเทียมอาวธุกบัผูโ้ดยสาร   

ผลการสังเกตการณ์พบวา่มีการแจง้เตือนก่อนการผา่นจุดตรวจคน้ 
 

 
 

 

ภาพที ่4.7  การเรียนรู้จุดประชาสัมพนัธ์แจง้เตือน เร่ือง การปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล 
                  สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด และส่ิงเทียมอาวธุ ของผูโ้ดยสาร 
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ภาพที ่4.8  การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์แจง้เตือน เร่ือง การปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล  
                  สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด และส่ิงเทียมอาวธุของผูโ้ดยสาร 
 

 

 
 

 

ภาพที ่4.9  เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานของสายการบินประชาสัมพนัธ์ และทบทวนเร่ืองการปฏิบติัเก่ียวกบั 
                  การตรวจของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด และส่ิงเทียมอาวุธกบั 
                  ผูโ้ดยสาร 
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ภาพที ่4.10  เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์หนา้จุดตรวจคน้ แจง้เตือนเร่ือง การปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจ 
                    ของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด และส่ิงเทียมอาวธุกบัผูโ้ดยสาร 
 

4.5  ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
 
ผูบ้ริหารของสนามบินสุวรรณภูมิหลายท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายและมาตรการ

ในการจดัการตรวจคน้ในปัจจุบนัถือวา่เป็นนโยบายท่ีเขม้งวด มีขั้นตอนในการปฏิบติัละเอียด และมี
ความปลอดภยัสูงระดบัหน่ึง ซ่ึงท าให้ผูโ้ดยสารและสายการบินท่ีมาใชส้นามบินมีความเช่ือมัน่ใน
ความปลอดภยั ซ่ึงสังเกตไดจ้ากปริมาณผูโ้ดยสารและสายการบินท่ีเพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปี ในอีกแง่มุม
หน่ึงคิดวา่นโยบายและมาตรการในการจดัการตรวจคน้ในปัจจุบนันั้นสามารถป้องปรามการก่อการ
ร้ายในเบ้ืองตน้ได ้ทั้งน้ียงัเป็นการรักษาความปลอดภยัให้ผูโ้ดยสารและท่าอากาศยาน แต่ในทาง
ปฏิบติัเก่ียวกบัมาตรการในการจดัการตรวจคน้นั้นผูโ้ดยสารหลาย ๆ ท่านยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในระเบียบการปฎิบติัการตรวจ และการท างานของเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงควรมีวิธีการถ่ายทอด ส่ือสาร 
ประชาสัมพนัธ์ และอธิบายให้ผูใ้ช้บริการมีความเขา้ใจมากข้ึนซ่ึงการจดัการขยะตรวจคน้จะมี
ประสิทธิภาพนั้ นต้องข้ึนอยู่กับการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน ทั้ งในเร่ืองของจ านวนป้าย
ประชาสัมพนัธ์ และขนาดของป้ายประชาสัมพนัธ์ควรท าให้ชดัเจนให้ผูโ้ดยสารเขา้ใจง่าย เพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูใ้ช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ จึงจะน ามาสู่การปฏิบติัท่ีแทจ้ริงแต่ในทาง
กลบักนันั้นผูบ้ริหารของสนามบินสุวรรณภูมิบางท่านมีความคิดว่าควรแก้ไขกฎระเบียบการน า
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ของเหลว/เจล ข้ึนอากาศยานในเร่ืองการจ ากดัปริมาณบรรจุภณัฑ์ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยให้
เจา้หนา้ท่ีประจ าประตูเป็นผูต้รวจสอบและควรแกไ้ขนโยบายและมาตรการในการจดัการตรวจคน้
ในบางมาตรการ เช่น อาหารท่ีมีกล่ินแรง  เคร่ืองเทศชนิดต่างๆท่ีส่งกล่ินแรง ถือวา่เป็นวตัถุอนัตราย
ส่งกล่ิน  อาหารกระป๋อง ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่สมควรจดัการ 

ทางผูบ้ริหารของสนามบินสุวรรณภูมิให้ขอ้มูลเก่ียวกบัว่า สภาพปัญหาขยะตรวจคน้ใน
ดา้นปริมาณของขยะตรวจคน้นั้นข้ึนอยู่กบัจ านวนผูโ้ดยสารท่ีมาใช้บริการในแต่ละวนั โดยขยะ
ตรวจคน้ส่วนใหญ่ท่ีตรวจพบจะเป็นขวดน ้าและการจดัการขยะตรวจคน้ของสนามบินสุวรรณภูมิจะ
มีเจา้หน้าท่ีท่ีจุดตรวจคน้เก็บรวบรวมใส่ถงัท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้โดยแยกขยะท่ีเป็นน ้ าและขยะท่ีเป็น
ขวดภาชนะ จากนั้นแจง้ปริมาณขยะในแต่ละผลดัให้เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบไดรั้บทราบ หลงัจากนั้น
จะมีพนักงานท่ีทางท่าอากาศยานจ้างมาเก็บรวบรวมเพื่อน าไปก าจัดวนัต่อวนั นอกจากน้ีทาง
สนามบินสุวรรณภูมินั้นยงัมีการคดัแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดั ซ่ึงส่งผลให้ท่า
อากาศยานมีค่าใชจ่้ายในการก าจดัขยะลดลงดว้ย 

ทางผูบ้ริหารของสนามบินสุวรรณภูมิให้ข้อมูลว่า การบริหารจดัการขยะตรวจค้นใน
สนามบินสุวรรณภูมินั้นในปัจจุบนัยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากปริมาณขยะตรวจ
คน้ท่ีเก็บรวบรวมไดย้งัมีปริมาณมาก และมีแนวโนม้จะเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการบริหารจดัการขยะตรวจ
คน้ในสนามบินสุวรรณภูมิจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจของผูโ้ดยสารท่ีจะข้ึน
เคร่ือง ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการขยะตรวจคน้ในสนามบินสุวรรณภู มิ คือ 
ผูโ้ดยสารไม่ให้ความร่วมมือ และผูโ้ดยสารไม่ยินยอมเน่ืองจากส่ิงของท่ีผูโ้ดยสารได้น ามานั้นมี
ความจ าเป็นต้องใช้ ประกอบกบัส่ิงของเหล่านั้นมีมูลค่าสูง นอกจากน้ียงัมีการประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการจดัการขยะตรวจคน้ท่ีนอ้ยเกินไป ประกอบกบัสายการบินไม่แนะน าผูโ้ดยสาร  

ผูบ้ริหารของสนามบินสุวรรณภูมิได้ให้แนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาขยะตรวจคน้ท่ีดีคือ 
ควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึนโดยการประกาศทางเสียงตามสายภายในสนามบิน, การติด
ป้ายประชาพนัธ์ตามจุดต่าง ๆ ให้มากข้ึน, ประชาสัมพนัธ์ให้ผูโ้ดยสารทราบรายละเอียดการตรวจ
คน้ขยะตรวจคน้ตั้งแต่ขั้นตอนการเช็ดอินโดยให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูโ้ดยสารท่ีเพียงพอ และสายการ
บินควรใหค้  าเตือนกบัผูโ้ดยสาร พร้อมกบัใหแ้ต่ละสายการบินรับผิดชอบการตรวจคน้ขยะตรวจคน้
ของตนเอง 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าวธีิประสัมพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสาร เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บรู้เพิ่ม
มากข้ึน ทางท่านผูบ้ริหารสนามบินสุวรรณภูมิเห็นดว้ยเป็นอย่างมากในการน าวิธีประชาสัมพนัธ์ 
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารมาใชใ้นสนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน ทั้ง
ในส่ือต่าง ๆ เวบ็ไซต ์ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขยะ
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ตรวจคน้การจดัการขยะตรวจคน้ และการปฏิบติัตนเม่ือมาใช้บริการสนามบิน โดยทั้งหมดนั้นเป็น
ส่ิงท่ีจะช่วยลดปริมาณขยะตรวจคน้ได ้ 

ส าหรับการประสัมพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสาร เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บรู้เพิ่มมากข้ึนนั้นควรให้
สายการบินเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน โดยการแจง้ให้ผูโ้ดยสาร/ผูม้าใช้บริการทราบขณะท่ีก าลัง
เช็คอิน กระเป๋าขนาดใหญ่ก่อนมีการโหลดกระเป๋าข้ึนเคร่ืองบิน เพราะการท่ีประชาสัมพนัธ์ดว้ย
จอมอนิเตอร์นั้นไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ในอีกมุมหน่ึงท่านผูบ้ริหารสนามบินสุวรรณภูมิ
มองว่าการจะเร่ิมงานประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองการตรวจคน้ขยะแลว้ยึดนั้น ตอ้งมีมาตรฐานในการ
ปฏิบติังานท่ีเขม้งวดและแทจ้ริง โดยทุกฝ่ายตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน ไม่วา่จะ
เป็นสายการบิน, ส่วนประชาสัมพนัธ์ของท่าอากาศยานไทย และฝ่ายตรวจคน้ จากนั้นเม่ือก าหนด
มาตรฐานเสร็จเรียบร้อยแลว้ทุกฝ่ายก็ตอ้งน าถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด นอกจากนั้นแลว้การส่ือสารยงั
เป็นหัวใจส าคญัท่ีจะท าให้ทุกส่วน ทุกฝ่าย และทุกหน่วยงานเขา้ใจตรงกนั เพื่อท่ีเผยแพร่ข่าวสาร
ขอ้มูลไปยงัผูโ้ดยสารอยา่งถูกตอ้ง และการโฆษณาทางทีวีถือวา่มีส่วนส าคญัในการประชาสัมพนัธ์
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากผูโ้ดยสารสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารทางทีวีไดส้ะดวก ประกอบกบัคน
ส่วนใหญ่นั้นรับขอ้มูลข่าวสารทางทีว ี

ในมุมมองของผูบ้ริหารสนามบินสุวรรณภูมินั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการขยะตรวจ
คน้เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด อนัดบัแรกคือ การประชาสัมพนัธ์ให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงการ
ปฏิบติัตนในการมาใช้บริการสนามสุวรรณภูมิ ซ่ึงเม่ือผูม้าใช้บริการเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการการ
จดัการขยะตรวจคน้แลว้นั้น ก็จะส่งผลใหข้ยะตรวจคน้มีปริมาณนอ้ยลง ค่าใชจ่้ายในการก าจดัลดลง 
และสภาพแวดล้อมดีข้ึน อนัดับท่ีสองคือ ความเข้าใจของผูโ้ดยสาร มาตรการท่ีผูโ้ดยสารต้อง
รับทราบก่อนการเดินทาง อนัดบัท่ีสามคือ สายการบินตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้ผูโ้ดยสารทราบและ
เขา้ใจตั้งแต่ขั้นตอนการเช็คอิน ก่อนเขา้จุดตรวจคน้ อนัดบัท่ีส่ีคือ พนกังานในการจดัการขยะตรวจ
คน้ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และน าขยะตรวจคน้ไปจดัการอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
อนัดบัสุดทา้ยคือ ตอ้งมีภาชนะรับรองขยะตรวจคน้ท่ีเพียงพอจึงจะน าไปสู่การบริหารจดัการขยะ
ตรวจคน้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

ส าหรับขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการขยะตรวจคน้ของผูบ้ริหารสนามบินสุวรรณภูมิ
คือ ควรเพิ่มส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ใหม้ากข้ึน และศึกษาค าแนะน าก่อนข้ึนเคร่ืองบิน 



 
บทที ่5 

 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองการจดัการขยะตรวจคน้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อศึกษาสภาพปัญหาขยะ

ตรวจค้น และการจัดการขยะตรวจค้นของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในปัจจุบันและเสนอแนว
ทางการจดัการขยะตรวจคน้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูโ้ดยสารขาออกของ
สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยใชเ้กณฑ์จ านวนตวัอยา่งจากตาราง Krejcie and Morgan (1970: 608) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากประชากร จ านวน 15,049,455 คน ไดข้นาดตวัอย่าง  400 คน สุ่ม
ตวัอยา่งแบบโควตา ไม่เป็นสัดส่วนเก็บขอ้มูลใน 1 สัปดาห์ ดงันั้นจึงเก็บวนัละ 57 ตวัอยา่ง และแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 19 ตวัอยา่ง จากนั้นท าการเก็บตวัอยา่งแบบบงัเอิญท าให้ไดจ้  านวน
ตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าศึกษาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ ไดแ้ก่ สถิติค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

5.1  สรุปและอภิปรายผลการวจิัย  
 
5.1.1  สภาพปัญหาขยะและการจัดการขยะตรวจค้น  
ปัญหาขยะตรวจคน้ในอาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิพบวา่การจดัการขยะ

ตรวจคน้ ผูโ้ดยสารยงัไม่ใหค้วามสนใจกบัจุดประชาสัมพนัธ์ท่ีทางสนามบินจดัแสดงไวก่้อนท าการ
เช็คอิน การจดัเก็บรวบรวมขยะตรวจคน้เพื่อรอการขนยา้ยนั้นตอ้งใชพ้ื้นท่ี และภาชนะจดัเก็บท่ีมาก
ข้ึนขณะรอการเคล่ือนยา้ยจดัเก็บก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองกล่ิน ท าลายภาพลกัษณ์ของพื้นท่ีจุดตรวจคน้
ของสนามบิน ในทางแกไ้ขเบ้ืองตน้ทางสนามบินจดัให้เพิ่มเวลาในการจดัเก็บขยะตรวจคน้มากข้ึน
กวา่เดิม ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ และอตัราค่าจา้งในการก าจดัและจดัเก็บ ดา้นการจดัการขยะ
ตรวจคน้ของอาคารผูโ้ดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยการขนยา้ยออกจากจุดโดยพนกังาน
จดัจา้ง บนัทึกเวลา ชัง่น ้าหนกั น าไปเขา้กระบวนการคดัแยกและขนส่งไปก าจดัภายนอก การขนยา้ย
ออกจากจุดโดยพนกังานจดัจา้ง มีการบนัทึกเวลา ชัง่น ้ าหนกั บนัทึกการจดัเก็บขยะประจ าวนั ระบุ 
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เวลา ทะเบียนรถท่ีจดัเก็บ น ้ าหนกั จากจุดตรวจคน้ น าส่งสถานีขนถ่าย เพื่อคดัแยก และบ าบดัของ
สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยมีแบบบนัทึกการน าเขา้ประจ าวนั และน าออกประจ าวนั การสรุปการ
จดัเก็บขยะ และอตัราค่าจ้างแก่ผูรั้บจ้างปริมาณขยะขยะตรวจคน้ท่ีพบในแต่ละวนันั้นสามารถ
จ าแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ ขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดั  โดยการจดัเก็บและน าเขา้สู่ระบบก าจดัตาม
ขั้นตอน ได้แก่ สัมภาระติดตวัท่ีเป็นของเหลวต่าง ๆ เจล และสเปรย ์หรือวตัถุและสารอ่ืนๆ ซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ท่ีบรรจุขนาดเกินกวา่ 100 มิลลิลิตร เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งเกิน 1 ลิตร และขยะท่ี
สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ ไดแ้ก่ สัมภาระติดตวัท่ีบรรจุวตัถุแหลมคมทุกชนิด ท่ีเป็นอนัตรายต่อ
อากาศยานขณะท าการบิน ซ่ึงจะจดัเก็บและรวบรวมไวใ้นภาชนะท่ีจดัเตรียมไว ้และสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ไดอี้กดว้ยการน าไปบริจาคให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ใชป้ระโยชน์ต่อไป รวมถึงชุมชน
โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิท่ีตอ้งการใชป้ระโยชน์   

   
5.1.2   ปัจจัยทีม่ีผลต่อการจัดการขยะตรวจค้น 

   จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามกบัผูโ้ดยสาร การสังเกตการณ์ และการ
สัมภาษณ์ ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีสามารถสรุปนโยบายการจดัการและการบริหารจดัการขยะตรวจคน้ 
ของสนามบินสุวรรณภูมิ เร่ืองความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรย์
ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ือง การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจของเหลวเจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
และระดบัความคิดเห็นและความพึงพอใจในการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ รวมถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นและความพึงพอใจในการปฏิบติัการ
ตรวจของเหลวเจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ได ้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองเม่ือพิจารณารายขอ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ทราบ
มากท่ีสุด คือ ห้ามน าวตัถุอนัตรายดงัต่อไปน้ีไปกบัการเดินทาง เช่น ดอกไมเ้พลิงดินปืน วตัถุท่ี
สามารถระเบิด เป็นตน้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ทราบรองลงมา คือห้ามน าอาวุธปืน และกระสุน ทุก
ชนิดติดตวัข้ึนเคร่ือง และทราบนอ้ยท่ีสุด คือ ของเหลวท่ีน าติดตวัตอ้งมีปริมาตรรวมกนัแลว้ไม่เกิน 
1 ลิตร 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจของเหลวเจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ เม่ือพิจารณารายขอ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ให้ความ
ร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีในการตรวจคน้เพื่อความปลอดภยัในการเดินทางและไม่น าวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
และส่ิงเทียมอาวุธติดตวัไปกบัการเดินทางหากมีความจ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย ไดแ้จง้กบัทางสายการ
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บินตั้งแต่ตอนเช็คอินทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัในการเดินทางและเป็นการลดปริมาณขยะท่ีเกิด  
ปฏิบติัรองลงมา คือ ไม่น าของเหลว ซ่ึงเป็นวตัถุอนัตรายติดตวัข้ึนเคร่ือง และปฏิบติัน้อยท่ีสุด คือ 
ศึกษาและให้ความสนใจขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการตรวจของเหลวท่ีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายก่อนใชบ้ริการท่ีสนามบิน 

 ระดบัความคิดเห็นและความพึงพอใจในการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัคิดเห็นมาก
ท่ีสุดคือการประชาสัมพนัธ์ของผูใ้ห้บริการด้านการตรวจของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆไม่เพียงพอ ระดบัคิดเห็นรองลงมา คือเจา้หนา้ท่ีสายการบินควร
จะประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ และระดบัความคิดเห็นท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ การตรวจคน้ก่อนโดยสารเคร่ืองบินเป็นเร่ือง
น่าเบ่ือ ซ่ึงเป็นค าถามเชิงลบ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือสถานท่ีตรวจ
คน้ ระดบัความพึงพอใจรองลงมา คือความน่าเช่ือถือและระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ความ
ช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งตรวจคน้ 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของสนามบินสุวรรณภูมิมีความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายและ
มาตรการท่ีเขม้งวด มีขั้นตอนในการปฏิบติัละเอียด และมีความปลอดภยัระดบัสูง แต่ในทางปฏิบติั
เก่ียวกบัมาตรการในการจดัการตรวจคน้นั้นผูโ้ดยสารหลาย ๆ ท่านยงัขาดความรู้ความเขา้ใจใน
ระเบียบการปฏิบติัเก่ียวกับการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ มากข้ึน จ านวนป้ายประชาสัมพนัธ์ และขนาดของป้าย
ประชาสัมพนัธ์ควรท าใหช้ดัเจนเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิ ดา้น
สภาพปัญหาขยะตรวจคน้ในดา้นปริมาณของขยะตรวจคน้นั้นข้ึนอยู่กบัจ านวนผูโ้ดยสารท่ีมาใช้
บริการในแต่ละวนั การบริหารจดัการขยะตรวจคน้ในสนามบินสุวรรณภูมิในปัจจุบนัยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากปริมาณขยะตรวจค้นท่ีเก็บรวบรวมได้ยงัมีปริมาณมาก และมี
แนวโน้มจะเพิ่มมากข้ึน จะประสบความส าเร็จไดน้ั้นข้ึนอยู่กบัความเขา้ใจของผูโ้ดยสารท่ีจะข้ึน
เคร่ือง ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการขยะตรวจคน้ในสนามบินสุวรรณภูมิ คือ 
ผูโ้ดยสารไม่ให้ความร่วมมือ และผูโ้ดยสารไม่ยินยอมเน่ืองจากส่ิงของท่ีผูโ้ดยสารได้น ามานั้นมี
ความจ าเป็นตอ้งใช ้ประกอบกบัสายการบินไม่แนะน าขอ้มูลแก่ผูโ้ดยสาร  

แนวทาง วธีิการแกไ้ขปัญหาขยะตรวจคน้ท่ีดีคือ ควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึนโดย
การประกาศทางเสียงตามสายภายในสนามบิน, การติดป้ายประชาพนัธ์ตามจุดต่าง ๆ ให้มากข้ึน, 
ประชาสัมพนัธ์ให้ผูโ้ดยสารทราบรายละเอียดการตรวจคน้ขยะตรวจคน้ตั้งแต่ขั้นตอนการเช็ดอิน
โดยให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูโ้ดยสารท่ีเพียงพอ เพื่อให้ผูใ้ช้บริการได้รับรู้เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้
ผูใ้ชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะตรวจคน้ การจดัการขยะตรวจคน้ 
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และการปฏิบติัตนเม่ือมาใช้บริการสนามบิน โดยทั้งหมดนั้นเป็นส่ิงท่ีจะช่วยลดปริมาณขยะตรวจ
คน้ได ้ ดงันั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการขยะตรวจคน้เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
อนัดบัแรกคือ การประชาสัมพนัธ์ให้ผูใ้ช้บริการเข้าถึงการปฏิบติัตนในการมาใช้บริการสนาม
สุวรรณภูมิ ก็จะส่งผลให้ขยะตรวจค้นมีปริมาณน้อยลง ค่าใช้จ่ายในการก าจัดลดลง และ
สภาพแวดลอ้มดีข้ึน อนัดบัท่ีสองคือ ความเขา้ใจของผูโ้ดยสาร มาตรการท่ีผูโ้ดยสารตอ้งรับทราบ
ก่อนการเดินทาง อนัดบัท่ีสามคือ สายการบินตอ้งประชาสัมพนัธ์ใหผู้โ้ดยสารทราบและเขา้ใจตั้งแต่
ขั้นตอนการเช็คอิน ก่อนเขา้จุดตรวจคน้ อนัดบัท่ีส่ีคือ พนักงานในการจดัการขยะตรวจคน้ตอ้ง
ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และน าขยะตรวจคน้ไปจดัการอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ อนัดบั
สุดทา้ยคือ ตอ้งมีภาชนะรองรับขยะตรวจคน้ท่ีเพียงพอจึงจะน าไปสู่การบริหารจดัการขยะตรวจคน้
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นและความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลวเจล  
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ในอาคารของสนามบินสุวรรณภูมิคือ
ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศท่ีแตกต่าง กนัมีความคิดเห็นในการตรวจของเหลวเจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัและผูโ้ดยสารท่ีมีระดบัการศึกษา และลกัษณะการ
ใช้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว
เจล สเปรย์ ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันเพราะการรับรู้ท่ี
แตกต่างกนัเน่ืองจากเพศชายกบัเพศหญิงมีสัมภาระท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูห้ญิงอาจจะมีการพกพาของ
จ ำพวกของเหลว เจล สเปรยม์ำกกวำ่ผูช้ำย ท ำให้ไดรั้บกำรตรวจคน้มำกกว่ำผูช้ำยซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลกำรวจิยัของสินีนำถโหรหุตะ (2548: บทคดัยอ่) พฤติกรรมกำรจดักำรขยะมูลฝอยของประชำชน
บนพื้นท่ีสูงกรณีศึกษำ ต ำบลโปงแยง อ ำเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบวำ่ประชำชนบนพื้นท่ีสูงท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคลต่ำงกนั มีพฤติกรรมกำรจดักำรขยะมูลฝอย แตกต่ำงกนั โดยท่ีประชำชนท่ีมีระดบั
กำรศึกษำสูงมีพฤติกรรมกำรก ำจดัขยะมูลฝอยดีกวำ่ประชำชน ท่ีมีระดบักำรศึกษำต ่ำและในท ำนอง
เดียวกนัประชำชนท่ีมีกำรรับรู้ขอ้มูลข่ำวสำรผำ่นส่ือมำก มีพฤติกรรมกำรเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ดีกว่ำประชำชนท่ีมีกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนส่ือน้อยท ำนองเดียวกับสำริณีย์ สุวรรณศีลศกัด์ิ  
(2555: บทคัดย่อ) ศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนท้องถ่ินในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน
กรณีศึกษำ ตลำดน ้ ำอมัพวำ  จงัหวดัสมุทรสงครำมและปัจจยัท่ีมีต่อควำมคิดเห็นพบวำ่ ประชำชน
ทอ้งถ่ินมีควำมคิดเห็นในกำรจดักำรขยะมูลฝอยชุมชนระดบัปำนกลำงโดยปัจจยัท่ีมีผลต่อควำม
คิดเห็น คือ ควำมรู้เก่ียวกบักำรจดักำรขยะมูลฝอย เพศ อำยุ อำชีพ กำรขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน
ปัญหำ และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรจดักำรท่ีไม่ถูกวธีิ ขำดควำมรู้เร่ืองกำรจดัท่ีดี นอกจำกน้ีใน
ดำ้นกำรรับทรำบขอ้มูลข่ำวสำร กำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจ และควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรปฏิบติั
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เก่ียวกับการตรวจของเหลวเจล สเปรย์ ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอันตรายต่าง ๆ มี
ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในการตรวจของเหลวเจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ เพราะเม่ือเขา้ใจข่าวสารก็จะเขา้ใจถึงการปฏิบติัไดง่้ายกวา่บุคคลท่ีไม่เคยไดรั้บทราบ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการปฏิบติัการตรวจของเหลวเจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหพ้กติดตวัข้ึนเคร่ืองบินดงันั้นการรู้ระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจ
ของเหลวเจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ และมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับ
การตรวจค้นจึงเป็นส่ิงท่ีดีกว่าการท่ีไม่เคยรับทราบข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการตรวจ
ของเหลวเจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ และความเขา้ใจเก่ียวกบั
การปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจของเหลวเจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
ผูโ้ดยสารยงัไม่ให้ความสนใจกบัจุดประชาสัมพนัธ์ท่ีทางสนามบินจดัแสดงไวก่้อนท าการเช็คอิน 
ดา้นสายการบินมีการแสดงส่ือประชาสัมพนัธ์ก่อนท าการเช็คอิน แต่ค่อนขา้งนอ้ยและมีขนาดของ
ส่ือท่ีมีขนาดเล็กจึงมิค่อยไดรั้บความสนใจจากผูโ้ดยสารเก่ียวกบัการปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจขยะ
ตรวจคน้ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของพรรณี ตนัติญานันท์ (2550: บทคดัย่อ) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จังหวดั
ฉะเชิงเทรา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีระดบัการมีส่วนร่วมคือ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบติั
กิจกรรม การมีส่วนร่วมดา้นการติดตามประเมินผลและการมีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจตามล าดบั
และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี ควรมีการให้ความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนักถึงปัญหาเช่นการ
รณรงค์ให้ความรู้ จดัท าประชาคมเพื่อขอความคิดเห็น จะท าให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินการ
ไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพเพื่อน ำมำวำงแผนกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำอยำ่งต่อเน่ือง และ
สอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยัของจิรำย ุฮำนำฟ (2553: บทคดัยอ่) ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัขยะมูลฝอย 
กำรศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนในชุมชนขำ้งสถำนีรถไฟวงเวียนใหญ่ เขตธนบุรีกรุงเทพมหำนคร 
ต่อควำมรู้ ควำมเขำ้ใจท่ีมีผลต่อ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ท่ีมีควำมเห็นต่อควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
พบว่ำ คิดว่ำกำรก ำจดัขยะดว้ยกำรลดปริมำณและกำรคดัแยก เป็นกำรก ำจดัขยะมูลฝอยท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุด  ดำ้นกำรรับรู้ข่ำวสำร พบว่ำกำรประชำสัมพนัธ์ของเขตธนบุรีใช้ส่ือท่ีเขำ้ใจง่ำย  ดำ้นควำม
ตระหนักพบว่ำ กำรมีส่วนร่วมพฒันำประชำคมของประชำชน ต ำบลบำงขะแยง โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปำนกลำงจ ำแนกเป็นกำรรับรู้ข่ำวสำร กำรปรึกษำหำรือ กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น กำร
ร่วมในกำรตดัสินใจ และกำรใชก้ลไกทำงกฎหมำย ซ่ึงในทุกดำ้นมีส่วนร่วมกำรพฒันำในระดบัปำน
กลำง และสอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของสำริณีย ์สุวรรณศีลศกัด์ิ  (2555: บทคดัย่อ) ผลกำรศึกษำ 
พบวำ่ ประชำชนทอ้งถ่ินมีควำมคิดเห็นในกำรจดักำรขยะมูลฝอยชุมชนระดบัปำนกลำง โดยปัจจยัท่ี
ผลต่อควำมคิดเห็น คือ ควำมรู้เก่ียวกบักำรจดักำรขยะมูลฝอยท่ีระดบันยัส ำคญั 0.001 ส ำหรับปัญหำ 
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อุปสรรคท่ีส ำคญัในส่วนของประชำชน ไดแ้ก่ กำรขำดควำมรู้ควำมเขำ้ ใจในปัญหำและผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรจดักำรท่ีไม่ถูกวธีิ ขำดควำมรู้เร่ืองกำรจดักำรขยะมูลฝอยท่ีดี 
  

5.1.3  แนวทางการบริหารในการจัดการขยะตรวจค้น 
 แนวทางการบริหารงานในการจดัการขยะตรวจคน้ของอาคารผูโ้ดยสารขาออกสนามบิน

สุวรรณภูมิ เพื่อลดปริมาณขยะตรงจุดตรวจคน้ดงัน้ี  
1) ควรมีการส่งเสริม ให้ผูโ้ดยสารไดมี้ส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการ

จดัการขยะตรวจคน้ของอาคารผูโ้ดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ  ดว้ยการศึกษาให้ความสนใจ
ขอ้มูล กฎขอ้บงัคบั และความแตกต่างของกฎขอ้บงัคบั เร่ืองการตรวจของเหลวท่ีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตราย แนะน าวธีิการกบัผูโ้ดยสารท่านอ่ืน ๆ ท่ีจะน าของเหลวติดตวัข้ึนเคร่ือง 

2) ควรมีการส่งเสริมแนะน าใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีน าติดตวัตอ้งมีปริมาตรรวมกนัแลว้ไม่
เกิน 1 ลิตรท่ีห้ามน าข้ึนเคร่ืองบิน ท่ีประกาศไวต้ามจุดต่าง ๆ ในอาคารผูโ้ดยสาร เช่น ป้ายประกาศ 
จอแสดงขอ้มูล ค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีสายการบิน  

3) ส่ือประชาสัมพนัธ์ ควรอธิบายให้ผูใ้ช้บริการมีความเขา้ใจศึกษาและให้ความ
สนใจขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการตรวจของเหลวท่ีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายก่อนใชบ้ริการ
ท่ีสนามบิน ซ่ึงการจดัการขยะตรวจคน้จะมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งข้ึนอยู่กบัการประชาสัมพนัธ์ให้
มากข้ึน ทั้งในเร่ืองของจ านวนป้ายประชาสัมพนัธ์ และขนาดของป้ายประชาสัมพนัธ์ควรท าให้
ชดัเจนใหผู้โ้ดยสารเขา้ใจง่าย เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูใ้ชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิ  

4) สายการบินควรให้ค  าเตือนกับผูโ้ดยสาร พร้อมความช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างตรวจคน้ เพื่อเพิ่มระดบัความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ช้บริการให้ผูใ้ช้บริการ
ไดรั้บรู้เพิ่มมากข้ึน หลีกเล่ียงผูโ้ดยสารท่ีไม่ให้ความร่วมมือ และผูโ้ดยสารไม่ยินยอมปฏิบติัตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกับการตรวจของเหลวท่ีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอันตรายด้วยการ
ประชาสัมพนัธ์  แจง้เตือน จากเจา้หนา้ท่ีจุดตรวจคน้ก่อนท าการตรวจคน้เพื่อความปลอดภยัในการ
เดินทาง     
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ภาพที ่5.1  แนวทางในการจดัการขยะตรวจคน้ เพื่อลดปริมาณขยะตรงจุดตรวจคน้ 
 

ภาพท่ี 5.1 แนวทางในการตรวจคน้เพื่อการรักษาความปลอดภยัทัว่ไปเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์
ของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้น าติดตวัข้ึน
เคร่ืองในขณะท าการตรวจผูโ้ดยสารสามารถเก็บของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินก าหนดใน
กระเป๋าเดินทางโดยไม่ตอ้งทิ้ง 

การตรวจบตัรโดยสารหรือเช็คอิน (Check-in) เจา้หนา้ท่ีสายการบินแจง้เตือน กบัผูโ้ดยสาร
อีกคร้ังเร่ืองมาตราการของเหลวท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ือง 

1)  น าของเหลว เจล และสเปรย์ หรือวสัดุอ่ืน ๆ ซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันท่ีมี
ขนาดบรรจุภณัฑ์เกินกว่า 100 มิลลิลิตร รวมทั้งวตัถุแหลมคม ทุกชนิดใส่ในกระเป๋าสัมภาระท่ีจะ
ผา่นเช็คอินเพื่อล าเลียงส่งข้ึนเคร่ืองบิน 

2)  หากตอ้งการน า ของเหลว เจล สเปรย์ ถือติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบิน ของเหลวนั้น 
ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร โดยตอ้งน าใส่ไวใ้นถุงพลาสติกใสแบบ Zip-Lock 

การตรวจคน้เพื่อการรักษาความ
ปลอดภยั 

(Security Check, X-ray 

1.  ประชาสมัพนัธ์ของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหน้ าติด
ตวัข้ึนเคร่ือง 
2.  ผูโ้ดยสารสามารถเก็บของเหลว เจล สเปรยท่ี์มี
ปริมาตรเกินก าหนดในกระเป๋าเดินทางโดยไม่ตอ้งท้ิง 

1. น าของเหลว เจล และสเปรย ์หรือวสัดุอ่ืน ๆ ซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัท่ีมีขนาดบรรจุภณัฑเ์กินกวา่ 100 
มิลลิลิตร รวมทั้งวตัถุแหลมคม ทุกชนิดใส่ในกระเป๋า
สมัภาระท่ีจะผา่นเช็คอินเพ่ือล าเลียงส่งข้ึนเคร่ืองบิน 
2. หากตอ้งการน า ของเหลว เจล สเปรย ์ถือติดตวัข้ึนบน
เคร่ืองบิน ของเหลวนั้น ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 
100 มิลลิลิตร โดยตอ้งน าใส่ไวใ้นถุงพลาสติกใสแบบ 
Zip-Lock ขนาด 20x20 เซนติเมตร (มีจดัเตรียมไวท่ี้โตะ๊
หนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน) ผูโ้ดยสาร 1 คน ต่อ 1ถุง ปริมาณ
ของเหลวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร 
(หรือ 1 ลิตร) 

 

การตรวจบตัรโดยสารหรือ
เช็คอิน (Check-in) 

การตรวจคน้เพื่อการรักษาความ
ปลอดภยัดา้นอากาศยาน 
(Security Check, X-ray) 
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ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร (มีจดัเตรียมไวท่ี้โต๊ะหนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน) ผูโ้ดยสาร 1 คน ต่อ 1ถุง ปริมาณ
ของเหลวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร (หรือ 1 ลิตร) 

การตรวจคน้เพื่อการรักษาความปลอดภยัอากาศยาน เม่ือเจา้หน้าท่ีตรวจคน้ว่าตรวจพบ 
ของเหลว เจล สเปรยฯ์ ให้แจง้ผูโ้ดยสารทราบเพื่อขอเปิดสัมภาระตรวจสอบ โดยมีวิธีการปฏิบติั
ดงัน้ี 

1) ผูโ้ดยสารเจา้ของกระเป๋า เป็นผูเ้ปิดกระเป๋าสัมภาระบริเวณซิป หรือล็อก แล้ว
ถอยหลงัไป 1 กา้ว   

2) พนกังานจดัจา้งเป็นผูค้น้หาวตัถุของเหลว เจล สเปรยฯ์ 
3) หากเปิดตรวจสอบแลว้พบวา่เป็นของเหลว เจล สเปรยฯ์ แจง้ผูโ้ดยสารทราบถึง

มาตรการการรักษาความปลอดภยั และแยกวตัถุของเหลว เจล สเปรย์ฯ ท่ีมีปริมาตรเกินกว่าท่ี
ก าหนด แยกออกจากสัมภาระของผูโ้ดยสาร จากนั้นใส่ถุงพลาสติก และมดัปากถุงให้เรียบร้อย น า
ใส่ภายในภาชนะท่ีเตรียมไว ้

4)   จา้หนา้ท่ีตรวจคน้บนัทึกจ านวนถุงของเหลว เจล สเปรยฯ์ และมอบให้บริษทัจดั
จา้ง เป็นผูด้  าเนินการในการบริหารงานขยะต่อไป 

 

5.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการวจิัย  
  
จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัขอเสนอแนวทางการจดัการปัญหาขยะจุดตรวจคน้ เพื่อการจดัการ

ขยะของจุดตรวจค้นอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหามลพิษจากขยะท่ีส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนโดยตรงดงัน้ี 

1)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิควรมีการวางแผนในการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
ร่วมมือในการจดัการของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีไม่
อนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองบินใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการสนามบินสุวรรณภูมิใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ การจดัการขยะตรวจ
คน้ และการปฏิบติัตนเม่ือมาใช้บริการสนามบิน โดยทั้งหมดนั้นเป็นส่ิงท่ีจะช่วยลดปริมาณขยะ
ตรวจคน้ไดเ้พื่อลดปริมาณขยะตรงจุดตรวจคน้ 

2)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิควรมีการสร้างกิจกรรมวิธีการถ่ายทอด ส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์
ไดแ้ก่ การจดัท าโปสเตอร์ ส่ือส่ิงพิมพ ์จุดประชาสัมพนัธ์ ท าเสียงตามสาย ส่ือทางโทรทศัน์ภายใน
สนามบิน เพื่ออธิบายให้ผูใ้ช้บริการมีความเข้าใจมากข้ึนท่ีส่งเสริมให้มีความร่วมมือการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้น าข้ึน
เคร่ืองบิน 
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5.3  ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัติการจากการวจิัย  
 

1)  มีการจดัการส่งเสริมแนะน าการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด 
รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองบิน 

2)  มีการรายงานผลการด าเนินงานการจดัการขยะท่ีเกิดจากการตรวจคน้ของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอพร้อมกบัประเมินผลการ
ท างานอยา่งต่อเน่ือง  

3)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามผลและประเมินผลในการจดัการขยะท่ีเกิด
จากการตรวจคน้ของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ เพื่อ
รายงานผลการประเมินแก่ประชาชน  
 

5.4  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 
ผูท่ี้มีความสนใจศึกษา การจดัการขยะท่ีเกิดจากการตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีมี

ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ เลือกศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น การศึกษาถึงลกัษณะ
การตรวจขยะตรวจคน้ของเจ้าหนา้ท่ีท่ีให้บริการ ความพร้อมของเจา้หนา้ท่ี จิตส านึกการให้บริการ
ของเจา้หน้าท่ี และรูปแบบการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นตน้ ท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการ
ตรวจคน้ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมจากท่ีไดศึ้กษาไวแ้ลว้ในงานวจิยัน้ี 
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แบบสอบถาม 

 
ค าช้ีแจง  การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาขยะตรวจคน้ในอาคารผูโ้ดยสารขาออก  
                สนามบินสุวรรณภูมิ  ตลอดจนการจดัการในปัจจุบนั 
 
ข้อแนะน าเกี่ยวกบัแบบสอบถาม 
ส่วนที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคล  
ส่วนที ่2  เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด  
                รวมถึงวตัถุอนัตรายต่างๆ 

ตอนท่ี 1 ค าถามใชว้ดัการรับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ี
มีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ  

ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นในการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

ตอนท่ี 4  ค  าถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

ตอนท่ี 5 ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบติัการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีมี
ปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ  
 
ส่วนที ่3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านในการตอบ 
               ค  าถาม และขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม  
 
 
                                                                                                 คมชาญ  เจือจ้อย                                      

 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

     (NIDA) 

 

 



118 

แบบสอบถาม 
เร่ือง  การจดัการขยะตรวจคน้ ของอาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ 

           ชุดท่ี_____

ส่วนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง โปรดเติมค าในช่องวา่งหรือใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่องท่ีท่านเลือก 

ตอนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคล 

1 เพศ 

      ชาย   

        หญิง  

2. อาย ุ

  ต  ่ากวา่ 20 ปี  21 – 30 ปี 

  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี 

  51 – 60 ปี  61 ปี ข้ึนไป 

3. สัญชาติ     โปรดระบุ ....................................................... 

4. ระดบัการศึกษา 

       ประถมศึกษา      มธัยมศึกษา/ปวช. 

      อนุปริญญา/ปวส.      ปริญญาตรี 

      สูงกวา่ปริญญาตรี  

ตอนที ่2  ขอ้มูลการเดินทาง 

5. จ  านวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิ 

                อาทิตยล์ะคร้ัง                                           เดือนละคร้ัง 

                2 – 3 เดือนคร้ัง                                          6 เดือนคร้ัง 

                ปีละคร้ัง                                                    อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
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                    ภายในประเทศ                                                                    ระหวา่งประเทศ 

                    ภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ 

 

ส่วนที ่2  เป็นค าถามเกีย่วกบัความการคิดเห็น 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรือสอดคลอ้ง
กบัท่านมากท่ีสุด 
ตอนที ่1  การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และความเข้าใจเกีย่วกบัการปฏิบัติเกีย่วกบัการตรวจของเหลว  
                เจล สเปรย์ ทีม่ีปริมาตรเกนิก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
7. ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จากแหล่งใดบา้ง 
        1.  ทราบ ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )  
          1)   แผน่พบั     2)   โปสเตอร์ 

3)   หนงัสือพิมพ ์        4)   วารสาร / ส่ือส่ิงพิมพ ์
5)   วทิย ุ/ เสียงตามสาย   6)   โทรทศัน์ 
7)   จากบริษทัอ่ืน / หน่วยงานของรัฐ  8)   จาก Website 

  9)   จากนิทรรศการ / จุดแจง้เตือน            10)   จากแหล่งอ่ืนๆ 
        2.   ไม่ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ลกัษณะการใชบ้ริการของสนามบินสุวรรณภูมิ 
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8. ในความคิดของท่าน ส่ือประชาสัมพนัธ์ ท่ีเผยแพร่ความรู้เร่ืองการปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ไดดี้ 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่ง ตามความคิดเห็นของท่าน 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ส่ือประชาสัมพนัธ์ 
Excellent 
ได้ผลมาก
ทีสุ่ด 

Good 
ได้ผล
มาก 

Average 
ได้ผลปาน
กลาง 

Fair 
ได้ผล
น้อย 

Poor 
ได้ผลน้อย
ทีสุ่ด 

1. Brochure (แผน่พบั)       
2. Poster (โปสเตอร์)           
3. Newspaper  (หนงัสือพิมพ)์           
4. Magazine/Journal   
(วารสาร / ส่ือส่ิงพิมพ)์           
5. Radio  (วทิย ุ/ เสียงตามสาย)           
6. Television  (โทรทศัน์)           
7. Information (จุดประชาสัมพนัธ์)           
8. Website           
9. Exhibition (นิทรรศการ)           
10. Other Sources  
(จากแหล่งอ่ืนๆ)           
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ตอนที ่2  ค าถามเกีย่วกบัความรู้และความเข้าใจเกีย่วกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ทีม่ีปริมาตร 
                เกนิก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ   
 
9. โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่ง ตามความเขา้ใจของท่าน 

 

ความเข้าใจเกีย่วกบัการปฏิบัติเกีย่วกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

ทีม่ีปริมาตรเกนิก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ทีจ่ะน าติดตัวขึน้เคร่ือง 

1. หา้มน าวตัถุอนัตรายดงัต่อไปน้ีไปกบัการเดินทาง เช่น ดอกไมเ้พลิง  
    ดินปืน วตัถุท่ีสามารถระเบิด เป็นตน้ 

    

2. ไม่น าของท่ีมีส่วนผสมของก๊าซ 3 ประเภท คือ ก๊าซไวไฟ (สเปรย)์  
     ก๊าซพิษ (ก๊าซแอมโมเนีย) ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ แต่เม่ือถูก     
     กระแทกแลว้อาจเกิดการระเบิดได ้น าติดตวัข้ึนเคร่ือง 

    

3. ของเหลวไวไฟจ าพวก น ้ามนัไฟแช็ค แอลกอฮอล์ ถือวา่เป็น 
    ส่ิงตอ้งหา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ือง 

    

4. หา้มน าอาวธุปืน และกระสุน ทุกชนิดติดตวัข้ีนเคร่ือง     

5. อาวธุโดยสภาพหา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ือง เช่น สนบัมือ ดาบ มีด  
    ของแหลมคม 

    

6. ส่ิงเทียมอาวธุ เช่น ปืนไฟแช็ค ปืนเด็กเล่น หา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ือง     

7. ของเหลว เช่น เจล สเปรย ์โลชัน่ น ้าหอม  ยาสีฟัน เป็นตน้ ตอ้งมีขนาด 
    ต่อช้ินไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

    

8. ของเหลวท่ีน าติดตวัตอ้งมีปริมาตรรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 1 ลิตร     

9. ของเหลวท่ีไดรั้บ ยกเว้น น าติดตวัไปไดต้อ้งอยูใ่นปริมาณท่ีเหมาะสม 
    เช่น นม และอาหารส าหรับเด็กทารก รวมถึงยาประจ าตวัท่ีมีเอกสาร   
    ก ากบัไวช้ดัเจน 

    

10. หา้มน าวตัถุท่ีเป็นอนัตราย วตัถุกดักร่อน วตัถุกมัมนัตภาพรังสีสารพิษ 
      สารแพร่เช้ือได ้  (เช่น จุลินทรีย)์ ติดตวัข้ึนเคร่ือง 

    

 
 
 



122 

ตอนที ่3  ค าถามเกีย่วกบัความคิดเห็นในการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ทีม่ีปริมาตรเกินก าหนด  
                รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
 
10. โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่ง ตามความคิดเห็นของท่าน 
 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัการปฏิบัติเกีย่วกบั 
การตรวจของเหลว เจล สเปรย์   ทีม่ีปริมาตร 

เกนิก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิง่ 
1. ท่านคิดวา่การตรวจคน้ก่อนโดยสารเคร่ืองบินเป็น

เร่ืองน่าเบ่ือ 
        

2. ท่านคิดวา่การเตรียมตวัล่วงหนา้ ก่อนโดยสาร
เคร่ืองบิน สามารถลดปริมาณขยะตรวจคน้ 

        

3. ท่านคิดวา่การแจง้เตือนผูโ้ดยสาร ก่อนท าการเช็คอิน
เป็นการช่วยลดปริมาณของขยะตรวจคน้ อีกวธีิหน่ึง 

        

4. ท่านคิดวา่การประชาสัมพนัธ์ของสนามบินใชส่ื้อไม่
เหมาะสมในการประชาสัมพนัธ์เร่ืองของเหลว เจล 
สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตราย
ต่าง ๆ 

        

5. ท่านไม่ค่อยไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการ  การตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

        

6. เจา้หนา้ท่ีสายการบินควรจะประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
การ  การตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกิน
ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ  

        

7. ท่านคิดวา่ผูใ้หบ้ริการดา้นสนามบินควรคิดรูปแบบ
ใหม่ ๆ ในการประชาสัมพนัธ์การ  เก่ียวกบัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณขยะตรวจคน้ 
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ความคิดเห็นเกีย่วกบัการปฏิบัติเกีย่วกบั 
การตรวจของเหลว เจล สเปรย์   ทีม่ีปริมาตร 

เกนิก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิง่ 
8. การประชาสัมพนัธ์ของผูใ้หบ้ริการดา้นการ  การตรวจ

ของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึง
วตัถุอนัตรายต่าง ๆ ไม่เพียงพอ 

        

9. ท่านคิดวา่ขยะตรวจคน้ส่งผลใหเ้กิดมลภาวะต่อสังคม 
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

    

10. ท่านคิดวา่ผูใ้หบ้ริการดา้นสนามบินควรมีการจดัการ
ขยะตรวจคน้ ท่ีดีกวา่น้ี  

        

 
 
ตอนที ่4  ค าถามเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมในการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ทีม่ีปริมาตรเกนิก าหนด  
                รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
 
11. โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่ง ตามความเขา้ใจของท่าน 
 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเกีย่วกบัการตรวจของเหลว 
ปฎบิัติ ไม่ปฎบิัติ 

 เจล สเปรย์ ทีม่ีปริมาตรเกนิก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

1. ไม่น าของเหลว ซ่ึงเป็นวตัถุอนัตรายติดตวัข้ึนเคร่ือง     

2. ของเหลวท่ีติดตวัข้ึนเคร่ือง มีปริมาตรต่อช้ินไม่เกิน 100 มิลลิลิตร     

3. ทุกคร้ัง แยกของเหลวท่ีน าติดตวัข้ึนเคร่ืองใส่ถุงพลาสติกและมีน ้าหนกั
รวมกนัแลว้ ไม่เกิน 1 ลิตร 

    

4. ของเหลวท่ีเกินขนาด 100 มิลลิลิตร โหลดลงเคร่ืองตั้งแต่ตอน  เช็คอิน
เพื่อข้ึนเคร่ือง 

    

5. ศึกษาและใหค้วามสนใจขอ้มูล ท่ีเก่ียวกบัการตรวจของเหลวท่ีปริมาตร
เกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตราย ก่อนใชบ้ริการท่ีสนามบิน 
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การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเกีย่วกบัการตรวจของเหลว 
ปฎบิัติ ไม่ปฎบิัติ 

 เจล สเปรย์ ทีม่ีปริมาตรเกนิก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

6. สนใจขอ้มูล ท่ีเก่ียวกบัขอ้ปฎิบติัในการเดินทางท่ีประกาศไว ้ตาม 
    จุดต่าง ๆ ในอาคารผูโ้ดยสาร เช่น ป้ายประกาศ แผน่พบั จอแสดงขอ้มูล 

เป็นตน้ 

    

7. ศึกษากฏขอ้บงัคบั และความแตกต่างของกฏขอ้บงัคบั เร่ืองการน า
ของเหลวข้ึนเคร่ือง เพราะแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั หรืออาจ
สอบถามจากเจา้หนา้ท่ีสายการบินใหช้ดัเจนก่อน 

  

8. ใหค้วามร่วมมือในการตรวจคน้จากเจา้หนา้ท่ี หากพบส่ิงของท่ี ไม่ 
อนุญาตน าติดตวัข้ึนเคร่ือง หรือปริมาตรเกินก าหนด และจ าเป็นตอ้งแยก
ส่ิงของดงักล่าวออก 

  

9. ใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีในการตรวจคน้เพื่อความปลอดภยัใน 
     การเดินทาง 

  

10. ตรวจสอบส่ิงของ ก่อนท าการตรวจคน้   

11. ไม่ น าวตัถุอนัตรายต่าง ๆ และส่ิงเทียมอาวธุติดตวัไปกบัการเดินทาง 
หากมีความจ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย ไดแ้จง้กบัทางสายการบิน ตั้งแต่ตอน
เช็คอินทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง และเป็นการลดปริมาณ
ขยะท่ีเกิด 
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ตอนที ่5  ค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ทีม่ีปริมาตร 
                 เกนิก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ  
 
12. โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่ง ตามความคิดเห็นของท่าน 
 

ความพงึพอใจเกีย่วกบัการปฏิบัติเกีย่วกบัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ที่มีปริมาตรเกิน

ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 

พอใจ
มาก 

พอใจปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

ไม่มี
ความเห็น 

1. การประชาสัมพนัธ์         
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ         
3. สถานท่ีตรวจคน้         
4. ระยะเวลาการตรวจคน้         
5. วธีิการตรวจคน้         
6. ความน่าเช่ือถือ           
7. ความเสมอภาค           
8. สามารถไวว้างใจได ้         
9. ความช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งตรวจคน้ 
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ส่วนที ่3  ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติเกีย่วกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรย์ ทีม่ีปริมาตรเกนิก าหนด  
                รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
13. ท่านพบปัญหาในการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตราย
ต่าง ๆ และมีขอ้เสนอแนะในการตรวจคน้อยา่งไร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์เชิงลกึส าหรับผู้บริหาร 
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แนวการสัมภาษณ์ 

การจัดการปัญหาขยะตรวจค้น ของอาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ 
ส าหรับผู้บริหาร 

 
 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์.............................................. 
ต าแหน่ง..................................................... 
ผูส้ัมภาษณ์.................................................. 
วนั เดือน ปี.................................................. 
สถานท่ี................................เวลา................. 
 

นโยบายเร่ืองความปลอดภยัของท่าอากาศยาน ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของอุตสาหกรรม
การบินซ่ึงมีภารกิจหนา้ท่ีในการบริการการขนส่งทางอากาศในพื้นท่ีบริการ โดยตอ้งด าเนินกิจการ
ท่าอากาศยานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนด และมาตรฐานโดยการก ากบัดูแลของกรมการ
บินพลเรือน เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในเร่ืองของความปลอดภยัดา้นการบิน จุดตรวจคน้ผูโ้ดยสารเป็น
จุดๆหน่ึงท่ีมีบทบาทในเร่ืองความปลอดภยัอากาศยาน การปฎิบติัเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล 
สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่างๆ ท่ีเป็นส่งตอ้งหา้ม เป็นตน้ 

จากขอ้ปฎิบติัดงักล่าวขา้งตน้เพื่อความปลอดภยั ส่ิงท่ีหลงเหลือ ตกคา้ง จากการตรวจคน้
นั้นก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษแก่ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาของขยะท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณท่ีมากตามมาซ่ึง
สามารถควบคุมและลดปริมาณขยะไดต้ั้งแต่แหล่งก าเนิด 

 
 

 
              นายคมชาญ  เจือจอ้ย   
                      

คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

(NIDA)  
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1. ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายและมาตรการในการจดัการตรวจคน้ในปัจจุบนัอยา่งไรบา้ง 
และกฎระเบียบของภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีผลต่อการจดัการขยะตรวจคน้อยา่งไรบา้ง 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. สภาพปัญหาขยะตรวจคน้ของ  เช่น ปริมาณ   เป็นอยา่งไร   และมีการจดัการขยะตรวจคน้อยา่งไร 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. ท่านคิดวา่ในปัจจุบนัการบริหารจดัการขยะตรวจคน้ในสนามบินสุวรรณภูมิ มีความส าเร็จและ มี
ปัญหาและอุปสรรคมากนอ้ยเพียงใด 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. ท่านคิดวา่วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดกบัการบริหาร
จดัการขยะตรวจคน้ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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5. วธีิการแกไ้ขปัญหาขยะตรวจคน้ท่ีดีควรเป็นอยา่งไร  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
6. ท่านคิดว่าถา้น าวิธีการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสาร เพื่อให้ผูท่ี้ใชบ้ริการไดรั้บรู้เพิ่มมากข้ึน 
ท่านมีความคิดวา่ เห็นดว้ยมากนอ้ยเพียงใด และควรจะเป็นไปในทางทิศทางใด  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
7. ปัจจยัใดท่ีท่านคิดวา่มีผลต่อการบริหารจดัการขยะตรวจคน้เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
8. ขอ้เสนอในการบริหารจดัการขยะตรวจคน้    
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสังเกตการณ์ 
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แบบสังเกตการณ์ 
การจัดการขยะตรวจค้นของอาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
ผูท่ี้สังเกตการณ์................................................................................................................................. 
วนัและเวลาท่ีสังเกตการณ์................................................................................................................. 
สถานท่ีสังเกตการณ์   อาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
 

รายการ 
 

ผลการสังเกตุ 
 

 

 

1. การเรียนรู้จุดประชาสัมพนัธ์แจง้
เตือน เร่ือง การปฎิบติัเก่ียวกบัการ
ตรวจของเหลว เจล สเปรยท่ี์มี
ปริมาตรเกินกวา่ก าหนด และส่ิง
เทียมอาวธุ ของผูโ้ดยสาร   

 
2. การรับรู้ส่ือประชาสัมพนัธ์แจง้เตือน 

เร่ือง การปฎิบติัเก่ียวกบัการตรวจ
ของเหลว เจล สเปรยท่ี์มีปริมาตร
เกินกวา่ก าหนด และส่ิงเทียมอาวธุ 
ของผูโ้ดยสาร 

 
3. การตรวจสอบของเหลว เจล สเปรย์

ท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด และส่ิง
เทียมอาวธุ ก่อนท าการ CHECK – 
IN ของผูโ้ดยสาร 
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รายการ 
 

ผลการสังเกตุ 
 

 

 
4. เจา้หนา้ท่ีปฎิบติังานของสายการบิน
ประชาสัมพนัธ์ และทบทวนเร่ือง การ
ปฎิบติัเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล 
สเปรยท่ี์มีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด และ
ส่ิงเทียมอาวธุ กบัผูโ้ดยสาร 

-  ความสุภาพเรียบร้อย                    
-  ความใส่ใจในความถูกตอ้ง 
-  การปฏิบติัอยา่งเสมอภาค 
 

5. เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์หนา้จุด
ตรวจคน้ แจง้เตือนเร่ือง การปฎิบติั
เก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรย์
ท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ก าหนด และส่ิง
เทียมอาวธุ กบัผูโ้ดยสาร 
 
6.  อ่ืนๆ ระบุ................................ 

 

 

 

 

หมายเหตุ ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ง 

ผลการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั โดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 
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การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ หาค่าความเที่ยง โดยใช้สูตร 
คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน 20 

การหาค่าความเท่ียง โดยใชสู้ตรคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน 20 ของแบบสอบถามกบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ของขอ้ค าถามในตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ 
จ านวน 10 ขอ้ และตอนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ จ านวน 11 ขอ้     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ตารางที่ 1 ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ  

จ านวน 10 ขอ้ 
 

 ข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi 

คนที ่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 
 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
 7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 
 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 
 

 ข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi 

คนที ่ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 
 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 14 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6 
 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 19 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
 20 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 

  21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 22 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
 23 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
 24 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 
 

 ข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi 
 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 26 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 
 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 29 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 33 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 6 
 34 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5 
 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 36 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6 
 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 38 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
 39 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 
 40 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 
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ตารางที ่1  (ต่อ) 
 

 ข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi 
 

จ านวนท่ีตอบใช่ 40 36 35 40 38 32 34 27 34 32 8.7000 
สดัส่วนท่ีตอบใช่ (p) 1.0000 0.9000 0.8750 1.0000 0.9500 0.8000 0.8500 0.6750 0.8500 0.8000  

สดัส่วนท่ีตอบไม่ใช่ (q) 0.0000 0.1000 0.1250 0.0000 0.0500 0.2000 0.1500 0.3250 0.1500 0.2000  
p*q 0.0000 0.0900 0.1094 0.0000 0.0475 0.1600 0.1275 0.2194 0.1275 0.1600  
ข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi 

ผลรวม p*q 1.0413           
ค่าความเบ่ียงเบน 1.4884           
ค่าความแปรปรวน 2.2154           

r = 0.5883           

 
 
 
 
 
 

  



139 
 

139 
 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ หาค่าความเที่ยง โดยใช้สูตร 
คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน 20 (ต่อ) 

ตารางที่ 2 ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามในตอนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปริมาตรเกินก าหนด รวมถึงวตัถุ
อนัตรายต่าง ๆ จ านวน 11 ขอ้ 

 
 ข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Xi 

คนที ่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 
 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 
 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 8 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 
 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 12 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
 

 ข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Xi 

คนที ่ 13 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
 14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 
 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 
 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 20 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 
 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 22 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8 
 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
 

 ข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Xi 
 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 31 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 
 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 33 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 8 
 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 
 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
คนที ่ 37 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
 39 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 40 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 

จ านวนท่ีตอบใช่ 37 35 31 35 36 37 37 38 39 39 37 10.0250 
สดัส่วนท่ีตอบใช่ (p) 0.9250 0.8750 0.7750 0.8750 0.9000 0.9250 0.9250 0.9500 0.9750 0.9750 0.9250  

สดัส่วนท่ีตอบไม่ใช่ (q) 0.0750 0.1250 0.2250 0.1250 0.1000 0.0750 0.0750 0.0500 0.0250 0.0250 0.0750  
p*q 0.0694 0.1094 0.1744 0.1094 0.0900 0.0694 0.0694 0.0475 0.0244 0.0244 0.0694  
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
 

 ข้อที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Xi 
 

ผลรวม p*q 0.8569            
ค่าความเบ่ียงเบน 1.8036            
ค่าความแปรปรวน 3.2528            

r = 0.8103            
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ภาคผนวก จ  
ผลการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั โดยวธีิหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ หาค่าความเช่ือมั่นด้วยวธีิหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ของครอนบาร์ค 

 
จากการน าแบบสอบถามทดสอบกบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 คน  

คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ของขอ้ค าถามในตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัความ
คิดเห็นในการตรวจของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีมีปรอฃิมาตรเกินก าหยด รวมถึงวตัถุอนัตรายต่าง ๆ ดว้ย
วธีิหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ไดผ้ลการทดสอบดงัน้ี 
 
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
 
  Mean Std Deviation Cass 

1. P4.1 2.38 1.005 40 
2. P4.2 3.42 .636 40 
3. P4.3 3.40 .632 40 
4. P4.4 2.42 .844 40 
5. P4.5 2.60 .744 40 
6. P4.6 3.18 .549 40 
7. P4.7 3.22 .530 40 
8. P4.8 2.92 .797 40 
9. P4.9 3.02 .660 40 

10. P4.10 3.18 .501 40 
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N of 

Statistic for Mean Variance Std Deviation Variables 
SCALE 29.75 14.756 3.841 10 

 
 
Item – total Statistics 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item 
Total Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

P4.1 27.38 12.548 .168 .769 
P4.2 26.32 12.071 .516 .698 
P4.3 26.35 12.233 .480 .703 
P4.4 27.32 10.892 .566 .684 
P4.5 27.15 13.464 .135 .755 
P4.6 26.58 13.174 .321 .725 
P4.7 26.52 12.717 .465 .709 
P4.8 26.82 10.610 .676 664 
P4.9 26.72 13.025 .272 .732 

P4.10 26.58 12.302 .628 .692 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 40.0 
N of Item = 10 
Alpha  =  .736 

 



ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล นายคมชาญ  เจือจอ้ย 
 

ประวตัิการศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต 
การจดัการทัว่ไป แขนงวชิาการจดัการดา้นการผลิต  
มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร พ.ศ. 2543 
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