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บทคัดย่อ 
  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research design) 
โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มควบคุม 
(Control group)ท าการวัดก่อนและวัดหลังการทดลอง (Two group Pretest-Posttest Design) 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยจ านวน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือน  60 คน โดย
จัดการอบรมให้กลุ่มทดลองเพ่ือให้ความรู้เรื่อง 5Rs สาธิตการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน การ
สร้างแรงจูงใจจากการประดิษฐ์สิ่งของที่เหลือจากการบริโภคและมอบรางวัล  และเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม และแบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน  จ านวน 30 คน  และเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน แก่กลุ่มควบคุม 
จ านวน  30 คน โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ Paired T – Test และ Independent T-Test 
ก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่น 95%  

ผลการศึกษา พบว่า เพศในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.0 และ
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20.0 และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.0 และ
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.0 อายุในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ร้อยละ 46.7 และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ร้อย
ละ 40.0 มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
สูงสุดระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 26.7 และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 26.7 อาชีพในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
คิดเป็นร้อยละ 36.7 และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 36.7 ระยะเวลา
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ที่อาศัยในชุมชนในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า  5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60.0 
และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 50.0 ในกลุ่มทดลอง
หลังเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่อง 5Rs พฤติกรรมและแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน เพ่ิมขึ้นและสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับเชื่อมั่น 95% (P-value 
< 0.001)  พบว่าปริมาณขยะในครัวเรือนของกลุ่มทดลอง  จ านวน 30 ครัวเรือนหลังเข้าร่วม
โครงการฯ ลดลง 16.2 กิโลกรัม จาก 51.2 เป็น 35.0 กิโลกรัม และลดลงกว่ากลุ่มควบคุม 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมสร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ครัวเรือน โดยใช้หลักการลดขยะมูลฝอย 5Rs สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนได้หาก
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการขยะมูล
ฝอยครัวเรือนมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงควรน าหลักการดังกล่าวไปใช้ประยุกต์ให้เหมาะสมในแต่
ละพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึนจะสามารถลดขยะมูลฝอยในครัวเรือนรวมไปถึงขยะชุมชนได้ในอนาคต 
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ABSTRACT 
  

This research used a quasi-experimental research design. The sample was 
assigned to two groups randomly as the experimental group and the control group. 
Two group Pretest -Posttest Design was used as the study design.  The objective of 
this research was to study the effect of motivation program on household waste 
reduction of people in Mueang Bang Khlang Sub-district, Sawankhalok District, 
Sukhothai Province. There were 60 participants responsible for household waste 
management or  household representatives. The training was organized for the 
experimental group to provide knowledge about the 5Rs program, demonstrate 
household waste separation, build the motivation from invention of items left over 
from consumption and granting rewards. Data were collected from 30 participants 
through a questionnaire and household waste recording form. Besides, a 
questionnaire and household waste recording form were used to collect data from 
the control group (n=30). Data collected were then analyzed using descriptive 
statistics, including Paired T - Test and Independent T-Test with a given confidence at 
95%. 

The results of this study indicated that most of the participants in the 
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experimental group were females (80.0%), and the remaining (20.0%) were males. 
Most of the participants in the control group were females (70.0%), and the 
remaining (30.0%) were males. Most of the participants in the experimental group 
(46.7%) were 20-29 years old while those in the control group (40.0%) were 20-29 
years old. Most of the participants in the experimental group graduated with a 
primary school (26.7%) and most of the participants in the control group graduated 
with upper secondary school (26.7%).  most of the participants in the experimental 
group worked as farmers (36.7%) while most of the participants in the control group 
were employees (36.7%). Most of the participants in the experimental group have 
lived in the community for over 5 years (60.0%) while most of the participants in the 
control group have lived in the community for over 5 years (50.0%). 
In addition, after participating in the motivation promoting program, the experimental 
group had higher mean scores on 5Rs knowledge, motivation, and household waste 
reduction behavior than the control group and these scores of the experimental 
group were higher than before with a confidence level of 95% (P-value < 0.001). 
After participating in the program, average amount of household waste in the 
experimental group (n = 30 households) was reduced by 16.2 kg, from 51.2 kg to 35.0 
kg. This figure was lower than that of the control group. 

The findings indicated that the developed motivation promoting program in 
household waste reduction based on 5Rs principles could be practically used to 
reduce the amount of household waste if local people were trained to learn correct 
knowledge according to academic principles. Therefore, in order to achieve 
continuous household waste management, 5Rs principles should be applied 
appropriately in each area so that the amount of household and community waste 
could be reduced in the future. 
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลา
ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์อันประกอบไปด้วย 
ผศ.ดร.ถาวร มาต้น ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.พีรญา อ้ึงอุดรภักดี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จน
ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง และผู้น าท้องที่ต าบลเมืองบางขลัง 
อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  ที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็น
อย่างด ีและขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ 

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มี
พระคุณทุกๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ประเทศและผู้ที่สนใจบ้างไม่มากก็น้อย 

  
  

ฉัตรนภา  สนองบุญ 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

ความเป็นมาของปัญหา 
ผลกระทบจากขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะพบว่า สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมี

ความสัมพันธ์กัน เพราะการที่บุคคลจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้น นอกจากต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีวิธี
ป้องกันโรคที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว การอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดียังเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ แต่ปัจจุบันมนุษย์ได้สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย ทั้งปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม และปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้น เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางดิน หรือมลพิษจากขยะมูลฝอยและ  
สิ่งปฏิกูล ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
คนเรา ท าให้บุคคลเกิดการเจ็บป่วยและเกิดโรคที่บั่นทอนสุขภาพอนามัย เป็นต้นว่า การเกิดโรคปอด
หรือเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากได้รับฝุ่นละอองหรือสารพิษในอากาศที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ หรือได้รับอันตรายจากความเป็นพิษของขยะมูลฝอย โดยสรุปแล้วสิ่งแวดล้อมถือว่ามี อิทธิพล
ต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะหากมนุษย์เราอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมไม่ดี  
มีความสกปรก หรือมีการสะสมของสารพิษที่เป็นอันตรายอยู่มากบริเวณดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบที่
ก่อให้เกิดสุขภาพท่ีไม่ดี ท าให้เกิดความเจ็บป่วยตามมาในอนาคต 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียที่ก าลังแปรผันไปสู่ในสภาวะที่แย่ลง และปัญหาที่ส าคัญ
ก็คือ ปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากรส่งผลให้ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และไม่ได้มีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี และเหมาะสม จากข้อมูลธนาคารโลกซึ่งระบุว่าหากย้อนมอง
ไปเมื่อ 10 ปีก่อน มีคนอาศัยอยู่ในเมืองเพียง 2,900 ล้านคน และโดยเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งคนจะสร้าง
ขยะประมาณวันละ 0.64 กิโลกรัม ซึ่งรวมแล้วคนเมืองจะท าให้เกิดขยะปีละ 680 ล้านตัน แต่ใน
ปัจจุบัน มีคนเมืองอยู่ประมาณ 3,000 ล้านคนทั่วโลก และแต่ละคนท าให้เกิดขยะประมาณวันละ 1.2 
กิโลกรัม ดังนั้นเมื่อรวมแล้วจะสร้างขยะปีละ 1,300 ล้านตันต่อปี และในปี ค.ศ. 2025 ธนาคารโลก
ประเมินว่า จ านวนประชากรเมืองน่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 4,300 ล้านคน และแต่ละคนจะสร้างขยะเพ่ิมขึ้น
เป็นประมาณวันละ 1.42 กิโลกรัม หรือรวมแล้วประมาณ 2,200 ล้านตันต่อปี และปริมาณขยะก็ยัง
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในแถบเอเชียตะวันออก รวมถึงบางประเทศในยุโรปตะวันออกและภูมิภาค
ตะวันออกกลางด้วย ซึ่งอัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะในพ้ืนที่เหล่านี้ สอดคล้องกับการขยายตัว
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ของเขตเมือง และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีที่เพ่ิมขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ปริมาณขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลจะมากจะน้อยก็ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การพัฒนาของเศรษฐกิจ ระดับของ
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรม พฤติกรรมของคนในเมืองนั้นๆ และสภาพแวดล้อมของเมือง ระดับของ
รายได้และความเป็นชุมชนเมืองก็เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน โดยเมื่อคนมีรายได้สุทธิและชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะมีการบริโภคและอุปโภคสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งจะท าให้สร้างขยะ
เพ่ิมขึ้นเช่นกัน หากมองในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในแถบเอเชีย พบว่า เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
สร้างขยะประมาณ 270 ล้านตันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่มาจากจีน ที่คิดเป็นประมาณร้อยละ 
70 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดของภูมิภาค และชาวเอเชียแต่ละคนสร้างขยะเฉลี่ยประมาณ 0.95 
กิโลกรัมต่อวัน (The World Bank, 2013)  

สถานการณ์การจัดการมูลฝอยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560  มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
ทั้งประเทศ ทั้งหมดประมาณ 27.40 ล้านตัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณขยะเกิดขึ้น 27.06 ล้านตัน  

จึงเห็นได้ว่ามีปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.26 สาเหตุเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร
และการขยายตัวของชุมชน แต่ในปี พ.ศ. 2559 อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนมีปริมาณ 1.14 
กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ลงลงเป็น 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน โดยเป็นผลมาจากการร่วมมือ
ของประชารัฐในการร่วมมือกันรณรงค์และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยจากต้น
ก าเนิด และการใช้ประโยชน์จากมูลฝอย โดยเปรียบเทียบในปี 2559 และปี 2560 การจัดการขยะมูล
ฝอยถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง จาก 9.57 ล้านตัน เป็น 11.70 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 22 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ จาก 5.80 ล้านตัน เป็น 8.52 ล้านตัน เพิ่มข้ึนจากเดิม 
ร้อยละ 47 จึงท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่างไม่ถูกต้องลดลง จากเดิม 11.69 ล้านตัน 
เป็น 7.18 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 39 ถึงแม้ว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อคนมีอัตราลดลง และการก าจัด
อย่างถูกต้องรวมไปถึงการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมมากข้ึน แต่ยังคงมีปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดการขยะมูล
ฝอยไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ประชาชนยังไม่สอดคล้องกับการด าเนินงาน ในบางพ้ืนที่ยังไม่สามารถด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย
จากต้นทางได้ หรือในบางพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมในการให้บริการเก็บขน
และก าจัดขยะมูลฝอย มีการด าเนินการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การขาดความร่วมมือจาก
ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงยัง
มีการใช้สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ อาทิเช่น ถุงพลาสติกและโฟม 
รวมไปถึงการลักลอบทิ้งในเขตพ้ืนที่สาธารณะหรือลักลอบทิ้งลงสู่แม่น้ า ฯลฯ เป็นต้น (กรมควบคุม
มลพิษ, 2560ข) 
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นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ของเขตตรวจ
ราชการที่ 17 ณ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในภาพรวมประมาณ 3,015.21 ตันต่อวัน และมีปริมาณขยะสะสมประมาณ 323,995 ตัน 
โดยจ าแนกตามจังหวัดได้ ดังนี้ จังหวัดพิษณุโลกมีประชากร จ านวน 865,368 คน มีปริมาณขยะที่
เกิดข้ึน จ านวน 586.64 ตันต่อวัน จังหวัดตากมีประชากร จ านวน 644,267 คน มีปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น จ านวน 531.00 ตันต่อวัน จังหวัดอุตรดิตถ์มีประชากร จ านวน 457,092 คน มีปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้น จ านวน 332.69 ตันต่อวัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากร จ านวน 995,331 คน  
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จ านวน 529.00 ตันต่อวัน และจังหวัดสุโขทัยมีประชากร จ านวน 
599,319 คน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จ านวน 575.88 ตันต่อวัน มีปริมาณขยะสะสม จ านวน 
45,911 ตันต่อปี เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะต่อคนต่อวัน พบว่า จังหวัดสุโขทัยมีปริมาณขยะต่อคน
ต่อวันมากที่สุด  (0.96 กิโลกรัม/คน/วัน) และจากรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ประจ าปีงบประมาณ รอบที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 17 ได้สรุปปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัยไว้ว่า เนื่องจากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยยังไม่ประสบผลส าเร็จอย่างเพียงพอ ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรมของประชาชน เนื่องจากความเคยชิน ความสะดวก ไม่ทราบปัญหาและ
ผลกระทบจากมลพิษจากขยะที่มีต่อชุมชน ตลอดจนยังไม่เกิดความตระหนักและจิตส านึกพอที่จะ
ปรับเปลี่ยนตนเองให้ลดการสร้างขยะในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นมากทุกวัน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  การจัดหาระบบ 
การจัดการระบบขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเกินศักยภาพของท้องถิ่นขนาดเล็ก 
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการมาก ในขณะที่การขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มีขั้นตอน
และระยะเวลาในการด าเนินการนานมากและมีขั้นตอนในการด าเนินการยุ่งยาก จึงท าให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนเลือกก าจัดขยะแบบเทกองกลางแจ้งจนเกิดปัญหาขยะไม่ถูกก าจัด  
อย่างถูกสุขลักษณะ (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2559) 

ปัจจุบันการจัดการขยะมีหลายแนวคิด ตั้งแต่ 3R ไปจนถึง 10R ซึ่งสามารถใช้แนวคิด
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งการจัดการขยะของประเทศไทย รัฐบาลได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะโดยใช้แนวคิด 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle โดยจัดท า 
Roadmap จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – 2564 เพ่ือเป็นกรอบและทิศทาง 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ โดยมีการวางโครงสร้างให้เกิดการจัดการในรูปแบบประชา
รัฐ แบ่งเป็น 4 มาตรการ คือ 1) แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสม 2) สร้างรูปแบบการจัดการ
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ขยะมูลฝอยใหม่ 3) วางระเบียบและมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ 4)การสร้างวินัยคน
ในชาติ อีกทั้งยังมีการหารือเพ่ือตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2570 จะลดขยะที่มีอยู่ในทะเลลงกว่าร้อยละ 
50 เนื่องจากตามที่เป็นข่าวดังตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมาก
ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมีขยะในทะเลกว่า 11.47 ล้านตัน ซึ่งร้อยละ 80  มาจากขยะบนบก 
ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2560) พบว่า 
ขยะพลาสติกเป็นขยะที่พบในทะเลกว่าครึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการก าจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี เช่น การเผาโดย
ไม่มีการควบคุม ซึ่งสร้างมลพิษในระบบนิเวศ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ และส่งผลต่อสุขภาพท าให้เป็น
อันตรายต่อผู้คนทั่วไปที่สูดดมหรือสัมผัส โดยโรคภัยจากขยะที่เกิดบ่อย ได้แก่ โรคระบบทางเดิน
อาหาร โรคภูมิแพ้ คลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะ โรคจากการติดเชื้อ และโรคมะเร็ง เป็นต้น ส่วนในด้าน
ทางเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลไทยใช้งบประมาณในการจัดการขยะมากถึง 13,000 ล้านบาท/ปี โดยใน
จ านวนนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาเมื่อเกิดโรค รวมทั้งการจัดการดินเสียและน้ าท่วมจากการอุด
ตันของขยะเมื่อขยะมากกว่าครึ่งถูกก าจัดด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องจึงน ามาซึ่งปัญหาสุขภาพ 
ปัญหาเศรษฐกิจ และท่ีส าคัญ ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม (กรมควบคุมมลพิษ, 2561ค) 

ส าหรับสถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมี
จ านวนประชากรในปี พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 608,492 คน ท าให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 581.24 
ตันต่อวัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 และได้มาจากการค านวณโดยใช้จ านวนประชากรในพ้ืนที่คูณ
ด้วยอัตราการเกิดขยะในพ้ืนที่ของกรมควบคุมมลพิษ โดยพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสุโขทัยที่มีปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 
เทศบาลเมืองสวรรคโลก และเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย โดยมีปริมาณขยะ 23.1,19.22 และ 17.76 
ตันต่อวันตามล าดับ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง, 2561ก) 

ต าบลเมืองบางขลัง เป็นต าบลหนึ่งในเขตอ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีประชากร
จ านวน 4,863 คน 1,771 ครัวเรือน เทศบาลต าบลเมืองบางขลังได้ด าเนินการตามนโยบายของกรม
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560-2564 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมีกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์ในที่นี้  คือ ร้อยละ 80  ของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  และปริมาณขยะจากต้นทางลดลงจากเดิม ร้อยละ 5 (แผนพัฒนาสี่ปี 2560-2564 
เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง) และมีจ านวนขยะมูลฝอยครัวเรือนที่เกิดขึ้นเฉลี่ยในปี 2560 ปริมาณ  33 
กิโลกรัมต่อวัน 12.05 ตันต่อปี และปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 35 
กิโลกรัมต่อวัน 12.74 ตันต่อปี ซึ่งเป็นขยะที่ทางเทศบาลต าบลเมืองบางขลังสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 
เนื่องจากการจัดการขยะภายในชุมชนจะมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละบ้านของตนเอง และ
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ในชุมชนไม่มีถังขยะส าหรับรองรับ ไม่มีการเก็บขนจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเพียงแต่จุ ด
รวบรวมเฉพาะขยะอันตรายเท่านั้น จึงส่งผลให้ขยะมูลฝอยถูกทิ้งไม่เป็นที่ ทั้งเศษอาหาร หรือขยะที่
เป็นอันตราย เช่น กระป๋องสเปรย์และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์จะถูกทิ้งรวมโดยไม่มีการคัดแยก
ประเภทโดยบางครั้งน าไปใส่ไว้ในถังขยะอันตรายที่ทางเทศบาลต าบลเมืองบางขลังจัดไว้ให้ ประกอบ
กับ ไม่มีรถในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีท าให้มูลฝอยเกิดการตกค้าง 
ชาวบ้านก าจัดขยะมูลฝอยเหล่านี้โดยวิธีการที่ตนเองสะดวก เช่น การเผา หรือฝังกลบโดยไม่ถูกหลัก 
รวมไปถึงการลักลอบทิ้งในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เขตต าบลใกล้เคียง ซึ่งวิธีการเหล่ านี้ท าให้เกิดผล
กระทบทางด้านสุขภาพร่างกาย เช่นการสูดดมควัน และยังท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น 
ภาวะโลกร้อน และสร้างผลกระทบทางสุขภาพจิต เช่น สร้างเหตุร าคาญ หรือส่งกลิ่นเหม็นให้แก่เพ่ือน
บ้านรอบข้าง รวมไปถึงปัญหาของต าบลเมืองบางขลัง ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ
เทศบาลต าบลเมืองบางขลังได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง, 2561ข) 

จากการศึกษาข้อมูลของปัญหาดังกล่าวของต าบลเมืองบางขลัง และจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า งานวิจัยที่ผ่านมามีการใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
และความรู้มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย (บัวผิน สิงห์แก้ว, 2558; ปัญจะ หัตตะโสภา, 
2557; ภิญโญ หงส์ทอง, 2560; ลินิน พูนผล, จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย, และธีรยุทธ อุดมพร, 2557; สุทธิ์ 
บุญโท, 2559) ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น  
ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการบริหารจัดการและลดขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตน 
เพ่ือเป็นการลดขยะที่ต้นทาง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าโปรแกรมสร้างแรงจูงใจ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นรวมทั้งประสบการณ์หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
ที่ตนเองได้รับ มาเผยแพร่หรือบอกต่อ ซึ่งจะท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนอ่ืนๆ สามารถเข้าใจได้ถึงสภาพ
ปัญหา เพ่ือแก้ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และออกแบบงานวิจัยเป็นแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi-experimental design) โดยมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ต าบล
เมืองบางขลัง โดยการเพ่ิมกิจกรรมการบอกเล่าประสบการณ์และปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่พบ
ในครัวเรือน การอบรมการลดขยะโดยใช้หลัก 5Rs การปฏิบัติการคัดแยกขยะ การท าโครงการ
ครัวเรือนไร้ถังขยะ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และการสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยี เพ่ือ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนในต าบล
เมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ให้ดียิ่งขึ้น 

ค าถามการวิจัย 
โปรแกรมสร้างแรงจูงใจ ส่งผลท าให้เกิดการการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนของ

ประชาชนในเขตต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยได้หรือไม่อย่างไร  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนของ

ประชาชนในเขตต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่อง 5Rs พฤติกรรม และแรงจูงใจในการลดขยะ

มูลฝอยของประชาชนภายในกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมสร้างแรงจูงใจ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม 
2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่อง 5Rs พฤติกรรมและแรงจูงใจในการลดขยะมูล

ฝอยของประชาชนระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมสร้างแรงจูงใจกับกลุ่มควบคุมก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรม 

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนที่เข้าร่วมโปรแกรม
สร้างแรงจูงใจ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม 

ขอบเขตของงานวิจัย  
ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research design) 

โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มควบคุม 
(Control group) ท าการวัดก่อนและหลังการทดลอง (Two group Pretest-Posttest Design) เพ่ือ
ศึกษาผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนในเขต
ต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครัวเรือนประชากร ในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอ

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 60 คน โดยเลือก
ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน แล้วแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 
คน 

ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1. ความรู้เรื่อง 5Rs หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ

อันตรายจากขยะมูลฝอย การลดขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 5Rs การประดิษฐ์สิ่งของจากขยะมูลฝอยแก่
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ผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะหรือตัวแทนสมาชิกครัวเรือน วัดผลโดยใช้แบบสอบถามแบบให้
เลือกตอบถูก - ผิด และวัดระดับความรู้ออกเป็น 3 ระดับโดยอิงเกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1975) 

2. พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน หมายถึง การปฏิบัติของบุคคลในครัวเรือนที่
แสดงถึงเจตนาในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือนแต่ละประเภทได้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการ
จัดการขยะ 5Rs ได้แก่ Reduce การลดการบริโภคและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ Reuse การน าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้ถุงผ้าไปจ่ายตลาดแทน
ถุงพลาสติก Repair การทะนุถนอม การซ่อมแซมเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไปได้ 
Recycle การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้ว กระป๋องเครื่องดื่มต่างๆ 
Reject คือ การหลีกเลี่ยงหรือการปฏิเสธการใช้วัสดุที่ท าลายยาก เช่น โฟม วัดผลโดยใช้แบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ และวัดระดับของพฤติกรรมโดยอิงเกณฑ์ของเบสท์ 
(Best, 1977) 

3. แรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วย
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลักการ 5Rs ได้แก่ แรงจูงใจภายนอก คือ 
การยอมรับ การมีช่องทางการสื่อสาร การได้รับประโยชน์ และ แรงจูงใจภายใน คือ การสร้างความรู้
และการตั้งเป้าหมายในการลดขยะในครัวเรือน วัดผลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) 3 ระดับ และวัดระดับของแรงจูงใจออกเป็น 3 ระดับโดยอิงเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 
1977) 

4. การลดขยะมูลฝอยครัวเรือน หมายถึง ขยะย่อยสลาย ได้แก่ เศษอาหาร ขยะรีไซเคิล 
ได้แก่ เศษกระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว หรือบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะทั่วไป 
ได้แก่ ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ได้แก่ โฟม เปลือกลูกอม ซองขนม วัดผลโดยการชั่งน้ าหนักเพ่ือวัด
ปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนทั้งหมด (กิโลกรัม) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการ
ทดลอง 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสร้างแรงจูงใจ ประชาชนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมมี

คะแนนความรู้เรื่อง 5Rs พฤติกรรม และแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน สูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรม 

2. ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสร้างแรงจูงใจ ประชาชนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมมี
ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลงมากกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุม 



 
 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยใช้หลัก 5Rs และ

เพ่ือเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งในครัวเรือนของประชาชนต าบล
เมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีแรงจูงใจ 
(Theories Of Motivation) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา และได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่ที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ดังต่อไปนี้   

1. สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลเมืองบางขลัง 
2. สถานการณ์ด้านขยะมูลฝอยในต าบลเมืองบางขลัง 
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอยครัวเรือน และแนวคิดเกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอย

ครัวเรือนโดยใช้หลัก 5Rs  
4. แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2560-2564 
5.  แนวคิดทฤษฎีด้านความรู้ 
6. แนวคิดทฤษฎีด้านแรงจูงใจ 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลเมืองบางขลัง 
ที่ตั้ง  
ต าบลเมืองบางขลัง อยู่ห่างจากอ าเภอสวรรคโลก 23 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากจุดที่ตั้งของ

อ าเภอ ตามถนนสายสวรรคโลก - ทุ่งเสลี่ยม ผ่านต าบลนาทุ่ง ถึงทางแยกซอย 9 เข้าต าบลเมืองบาง
ขลัง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ    ติดกับ  ต าบลนาทุ่ง 
ทิศใต ้      ติดกับ  อ าเภอศรีส าโรง 
ทิศตะวันออก   ติดกับ  ต าบลหนองกลับ 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  อ าเภอทุ่งเสลี่ยม 
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เนื้อที่   
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 54.12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,868 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่

อยู่ในเขตสหกรณ์นิคมพระร่วง และส านักงานปฏิรูปที่ดิน (สปก.) 3,750 ไร่ 
ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่ม น้ าท่วมถึง มีภูเขาบางส่วน ในฤดูน้ าหลากจะมี

น้ ามากส่วนหน้าแล้งจะแห้งแล้งอย่างมาก แหล่งน้ าตื้นเขิน 
จ านวนหมู่บ้าน 
จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลเมืองบางขลังเต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่  1  บ้านคลองแห้ง     
หมู่ที่  2  บ้านปากคลองช้าง                             
หมู่ที่  3  บ้านปากคลองช้าง                             
หมู่ที่  4  บ้านขอนซุง                              
หมู่ที่  5  บ้านวัดโบสถ์ 
หมู่ที่  6  บ้านน้ าด้วน 
หมู่ที่  7  บ้านนากลาง 
หมู่ที่  8  บ้านไผ่ขวาง 
หมู่ที่  9  บ้านขอนซุง 

สถานการณ์ด้านขยะมูลฝอยในต าบลเมืองบางขลัง 
ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย ต าบลเมืองบางขลัง 
ต าบลเมืองบางขลัง มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 1 แห่ง ได้แก่

เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 54.12 ตาราง
กิโลเมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น จ านวน 0.035 ตันต่อวัน ซึ่งขยะมูลฝอยทั้งหมดจะถูกจัดเก็บ
โดยรถจัดเก็บขยะแบบกระบะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เนื่องจากทางเทศบาลต าบลเมืองบางขลังไม่มีรถ
จัด เก็บขยะที่ ถูกหลักสุขาภิบาล และน าไปก าจัดที่ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง 
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต าบลเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย (ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตต าบลเมืองบางขลัง มีจ านวน 0.035 ตันต่อวัน คิดเป็นปริมาณขยะ
มูลฝอย/ปี ได้จ านวน 12.74 ตันต่อปี และไม่รวมกับปริมาณขยะที่ถูกลักลอบเผาโดยประชาชน)  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง, 2561ข) 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอยครัวเรือน และแนวคิดเกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนโดย
ใช้หลัก 5Rs 

ความหมายของขยะมูลฝอย 
ปัจจุบันประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราการใช้

เครื่องอุปโภค บริโภคจึงมีปริมาณมากข้ึนตามไปด้วย ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยหรือขยะที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะจากการด าเนินชีวิตประจ าวัน เป็นเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขยะมูลฝอย คือ ของที่เหลือทิ้งจากการผลิตและการใช้สอยของมนุษย์ อาจมี
ลักษณะที่แตกต่างกันไปตามบริบทของพ้ืนที่หรือแหล่งก าเนิด เช่น มูลฝอยจากครัวเรือนประชาชนซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากการการปรุงอาหารและการบริโภค พลาสติก มูลฝอย
จากโรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้า ก็มีลักษณะต่างๆ เปลี่ยนไปตามประเภทของกิจการนั้นๆ เป็นต้น มี
ผู้ให้ความหมายของขยะมูลฝอยไว้ ดังนี้ 

ราชกิจจานุเบกษา (5 เมษายน 2535)  ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “มูลฝอย หมายความ
ว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะกล่องใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซาก
สัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถุงมูลฝอยติด
เชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  

ราชกิจจานุ เบกษา (4 เมษายน 2535) ได้ ให้ค าจ ากัดความของค าว่า  “ของเสีย” 
หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุ อันตรายใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้ง
หรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพ
ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ”  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ค าจ ากัดความของ “ขยะ” หมายถึง 
หยากเยื่อ มูลฝอย ใช้ว่ากระยะก็มี และ “มูลฝอย” หมายถึง เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว หยากเยื่อ กุมฝอย 
หรือคุมฝอยก็ได”้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 

“ขยะมูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษเศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน  และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยที่ติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้น
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2545) 

“ขยะมู ลฝอยชุมชน” (Municipal Solid Waste) ตามนิ ยามแห่ งพระราชบัญ ญั ติ
สาธารณสุขพ.ศ. 2535 ค าว่า “มูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า 
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้ามูลสัตว์ หรือซากสัตว์รวมถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่
เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน (พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2558) 
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“การจัดการขยะมูลฝอย” หมายถึง หลักการในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
การทิ้งขยะมูลฝอย การเก็บขยะชั่วคราวไว้ในภาชนะ การรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถ่าย และการ
ขนส่ง การแปรรูปของขยะมูลฝอย และการก าจัดขยะมูลฝอย โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ในทางสุขอนามัย ทัศนียภาพ เศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการยอมรับของสังคม ขยะมูล
ฝอยเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อชุมชนต่างๆ มากมาย เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ก่อปัญหากลิ่นเหม็น
และน้ าเสียที่มาจากการชะกองขยะรอบๆ บริเวณ ดังนั้นความรู้และความเข้าใจระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยจะสามารถช่วยให้มีการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพสูงและถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2537) 

ดังนั้น จากความหมายและค าจ ากัดความข้างต้น สรุปได้ว่า ขยะมูลฝอยครัวเรือน หมายถึง
ขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น ที่อยู่อาศัย ร้านค้า ตลาดสด หรือสถานบริการต่างๆ โดยที่
ไม่นับรวมกับขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย เช่น เศษผ้า เศษอาหาร กระดาษ พลาสติกและเศษ
วัสดุต่างๆ เป็นต้น  

ประเภทของขยะมูลฝอย 
ได้จัดแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยออกตามลักษณะทางกายภาพได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2555) 
1. ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและ

ย่อยสลายได้ เร็ว สามารถน ามาหมั กท าปุ๋ ยได้ เช่น  เศษผัก เปลือกผลไม้  เศษอาหาร ใบไม้  
เศษอาหารเป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการโดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากท่ีสุดโดยพบมากถึงร้อยละ 64 ของปริมาณขยะ
ทั้งหมด 

2. ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือ
วัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่อง
เครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว เป็นต้น ส าหรับ
ขยะรีไซเคิลแบบนี้เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สอง คือ พบประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะ
ทั้งหมด 

3. ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีท าให้
เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสีวัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่
ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่
บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์  แบตเตอรี่
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะ
อันตรายนี้เป็นขยะท่ีมักจะพบได้น้อยที่สุด คือ พบประมาณเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณขยะท้ังหมด 

4. ขยะทั่วไป (General waste) หรือมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะ
ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม   
ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น 
ส าหรับขยะทั่วไปนี้เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย คือ จะพบประมาณร้อยละ 3 ของ
ปริมาณขยะท้ังหมด 

สรุปได้ว่าขยะมูลฝอยครัวเรือนที่เกิดขึ้นจากบ้านเรือนของประชาชนนั้น พบว่า  มีทุก
ประเภทที่เกิดขึ้น ได้แก่ ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป แต่งานวิจัยนี้ศึกษา
เฉพาะขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป เนื่องจากเป็นส่วนที่ประชาชนสามารถจัดการได้
ด้วยตนเองเป็นหลัก  

แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
เมื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงประชากรที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจึง

ท าให้ขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นตามด้วย ประกอบกับเทคโนโลยีการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จึงท าให้มี
ขยะมูลฝอยใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยะมูลฝอยแต่ละประเภทจะแตกต่างกันตามแหล่งก าเนิด 
สามารถแบ่งตามแหล่งก าเนิดได้ ดังนี้ (พิไท ตาทอง, 2557) 

1. มูลฝอยจากอุตสาหกรรม ขยะอันตรายทั่วประเทศไทย ร้อยละ 73 มาจากระบบ
อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการที่เหมาะสมโดยทิ้งกระจายอยู่ตามสิ่งแวดล้อม และทิ้งรวมกับ
มูลฝอยทั่วไป 

2. มูลฝอยจากโรงพยาบาลและสถานที่ศึกษาวิจัย ขยะมูลฝอยจากโรงพยาบาลเป็นของเสีย
อันตรายอย่างยิ่ง เช่น ขยะติดเชื้อ เศษสารคัดหลั่งของผู้ป่วย รวมทั้งของเสียที่ปนเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี สารเคมี ได้ทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมโดยปะปนกับมูลฝอยทั่วไปเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคและสารอันตราย  

3. มูลฝอยจากภาคเกษตรกรรม เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย มูลสัตว์ น้ าทิ้งจากการท าปศุสัตว์ 
เป็นต้น ฯลฯ 

4. มูลฝอยจากครัวเรือนแหล่งชุมชน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ แก้ว เศษอาหาร 
พลาสติก โลหะ หินไม้ กระเบื้อง ยาง เป็นต้น ฯลฯ 

5. มูลฝอยจากสถานประกอบการในเมือง เช่น ภัตตาคาร ตลาดสด วัด สถานบันเทิง 
สรุปได้ว่าจากแหล่งก าเนิดที่กล่าวมาข้างต้น แหล่งชุมชน กิจกรรมอุตสาหกรรม และ

กิจกรรมเกษตร จัดได้ว่าเป็นแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอยที่ส าคัญ หากไม่ได้รับการจัดการขยะที่



13 

เหมาะสมอาจเพ่ิมความเสี่ยงในการปนเปื้อนเข้าสู่สิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่างกายและสิ่งแวดล้อม  

ผลกระทบจากขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพปัจจุบันขยะมูลฝอยมีปริมาณที่เพ่ิม
มากขึ้น ดังนั้นหากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล จะน าไปสู่ปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบที่ตามมา โดยเป็นอันตรายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  และสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2553) 

1. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และพาหะน าโรค 
ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกขณะ หากใช้วิธีก าจัดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก

สุขาภิบาล ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมาเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอยมีโอกาสที่
จะขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนมากยิ่งขึ้นได้ เพราะขยะมูลฝอยมีทั้งความชื้นและสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ใช้
เป็นอาหาร ขยะพวกอินทรีย์สารที่ทิ้งค้างไว้ จะเกิดการเน่าเปื่อยกลายเป็นแหล่งเพาะ พันธุ์ของ
แมลงวัน นอกจากนั้นพวกขยะที่ปล่อยทิ้งไว้นานๆ จะเป็นที่อยู่อาศัยของหนู โดยหนูจะเข้ามาท ารัง
ขยายพันธุ์ เพราะมีทั้งอาหารและที่หลบซ่อน ดังนั้นขยะมูลฝอยที่เหลือตกค้างและขาดการเก็บ
รวบรวม หรือการก าจัดที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จึงท าให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ ส าคัญของเชื้อโรค 
แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึ่งเป็นหาหะน าโรคมาสู่คน 

2. ก่อให้เกิดความร าคาญ 
ขยะมูลฝอยที่มีการเก็บรวบรวม และการก าจัดที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ก็จะเกิด

เป็นปัญหาของชุมชน เช่น การส่งกลิ่นรบกวนกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชน การเกิดฝุ่นละอองที่เกิดจาก
การเก็บรวบรวมการขนถ่าย และยังคงเป็นเหตุร าคาญที่มักจะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนใน
ชุมชนอยู่เสมอ 

3. ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดมลพิษของสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
3.1  มลพิษทางน้ า เนื่องจากขยะมูลฝอยที่ขาดการเก็บรวบรวม หรือไม่น ามาก าจัดให้

ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ปล่อยทิ้งค้างไว้ในพ้ืนที่ของชุมชน เมื่อมีฝนตกลงมาจะไหลชะน าความ
สกปรก เชื้อโรค สารพิษจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ า ท าให้แหล่งน้ าเกิดเน่าเสียได้  

3.2  มลพิษทางดิน หากมีขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดฟลูออเรส
เซนต์มากข้ึนก็จะส่งผลต่อปริมาณโลหะหนักจ าพวกปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ในดินมาก ซึ่งจะส่งผลเสีย
ต่อระบบนิเวศน์ในดิน และสารอินทรีย์ในขยะมูลฝอยเมื่อมีการย่อยสลาย จะท าให้เกิดสภาพความเป็น
กรดในดิน และเมื่อฝนตกลงมาชะกองขยะมูลฝอยจะท าให้น้ าเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลปนเปื้อนดิน
บริเวณรอบๆ ท าให้เกิดมลพิษของดินได้  
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3.3  มลพิษทางอากาศ หากมีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้งท าให้เกิดควันมีสารพิษส่งผล
ต่อคุณภาพของอากาศท าให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ รวมถึงการเกิดแก๊สหรือสารระเหยในอากาศที่มนุษย์
สามารถสูดดมเข้าไปแล้วท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

4. ท าให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ขยะมูลฝอยที่ทิ้งและรวบรวมโดยขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอันตรายถ้า

ขาดการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนได้ง่าย เช่น โรคทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีแมลงวันเป็นพาหะ หรือได้รับ
สารพิษท่ีมากับของเสียอันตราย  

5. เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
ขยะมูลฝอยปริมาณมากๆ ย่อมต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการเพ่ือให้ได้

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลกระทบจากขยะมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นน้ าเสีย อากาศเสีย หรือดินปนเปื้อน
เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

6. ท าให้ขาดความสง่างาม 
การเก็บขนและก าจัดที่ดีและถูกหลักสุขาภิบาลจะช่วยให้ชุมชนเกิดความสวยงาม  

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่แสดงถึงความเจริญและวัฒนธรรมของชุมชน ฉะนั้นหากเก็บขนและ
การก าจัดที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ย่อมก่อให้เกิดความไม่น่าดู ขาดความสวยงาม บ้านเมือง
สกปรก และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

จากผลกระทบดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้น จะส่งผล
กระทบในหลายๆ ด้าน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทางออกส าหรับเรื่องนี้จึงไม่ ใช่
เพียงการหาพ้ืนที่ฝังกลบขยะแห่งใหม่ หรือโรงงานเผาขยะรุ่นใหม่เท่านั้น หากในระยะยาวแล้ว "การ
หาวิธีลดปริมาณขยะ" โดยค านึงถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้สิ่งของเหล่านี้อย่างรู้คุณค่าและมองว่าขยะ
ทุกชิ้น ก็คือ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งของโลกเรา  

การลดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  
การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดต่างๆ นับเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของการ

จัดการปัญหาดังกล่าว เพราะเมื่อมีขยะน้อยลงก็จะช่วยให้ภาระในการเก็บรวบรวม การขนส่ง รวมทั้ง
การน าไปก าจัดท าลายลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนก็จะลดลง
ด้วยเช่นกันการลดปริมาณขยะสามารถกระท าได้ในหลายแนวทาง โดยอาจเริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้อง กล่าวคือ การเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต ไม่เลือกซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยและในปริมาณมากเกินความจ าเป็น ซึ่งหากใช้ไม่หมดแล้วก็จะ
กลายสภาพไปเป็นขยะในที่สุด นอกจากนี้ผู้ผลิตสินค้าออกมาจ าหน่ายก็มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะได้
ด้วยการออกแบบสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์น้อยลงหรือผลิตสินค้าให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น เป็นต้น ใน
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ส่วนของผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปนั้นถือว่ามีบทบาทส าคัญยิ่งในการลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด ซึ่ง
กรมควบคุมมลพิษได้สรุปแนวทางดังกล่าวเอาไว้ 3 แนวทางด้วยกันดังต่อไปนี้ คือ (กรมควบคุมมลพิษ, 
2555) 

1.  การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ (Refuse) แนวทาง
นี้สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ ได้แก่ หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียวหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
อายุการใช้งานที่มีประสิทธิภาพต่ า การเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สบู่ แชมพูสระ
ผม ยาสีฟัน น้ ายาท าความสะอาด ผงซักฟอก หรือหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมี
ส่วนประกอบของขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก เป็นต้น 

2. การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ผลิตได้ (Return) แนวทางนี้สามารถ
ด าเนินการได้ เช่น เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์หลักจากการ
บริโภคของประชาชน หรือเลือกซ้ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีระบบมัดจ าและคืนเงิน (Deposit refund 
system) เช่น สินค้าประเภทขวดน้ าอัดลมหรือน้ าดื่มบรรจุขวด เป็นต้น 

3. การใช้ซ้ า (Reuse) หมายถึง การน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้งานแล้วมาใช้อีก โดย
ไม่ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปใดๆ เช่น เลือกใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ (Refill) เช่น 
ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาท าความสะอาด ซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ (Repair) ให้
สามารถใช้งานต่อไปได้อีก หรือบ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น การน าบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุ
เหลือใช้อ่ืนๆ กลับมาใช้ประโยชน์อีก เช่น การใช้ซ้ าถุงผ้า ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก กล่องกระดาษและ
ขวดแก้วต่างๆ ฯลฯ  

การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด  
เป็นขั้นตอนการด าเนินงานภายหลังจากที่มีขยะมูลฝอย เกิดขึ้นแล้วซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรม

เริ่มต้นที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เนื่องจากเป็นการช่วยท าให้ขยะ
หรือวัสดุเหลือใช้ที่มีศักยภาพในการน ามาใช้ใหม่ไม่ถูกปนเปื้อนด้วยขยะอ่ืนๆ ที่มีความสกปรกหรือ
ขยะเปียกต่างๆ จนท าให้คุณภาพของขยะที่จะน ากลับมาใช้ประโยชน์ด้อยลงไป หรืออาจท าให้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการล้างท าความสะอาดหรือท าการคัดแยกเพ่ิมเติมก่อนที่จะส่งเข้าสู่โรงงานแปรรูปต่อไป  
ข้อดีอีกประการหนึ่งของการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด ก็คือ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
จะต้องน าไปก าจัดขั้นสุดท้ายยังสถานที่ฝังกลบขยะให้เหลือน้อยลง อันเป็นการส่งผลทางอ้อมต่ออายุ
การใช้งานของสถานที่ฝังกลบให้สามารถใช้งานได้นานขึ้นกว่าเดิม และยังเป็นการประหยัด
งบประมาณจ านวนมหาศาลของรัฐที่จะต้องลงทุนเพ่ือก าจัดขยะอีกด้วย (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) 

การคัดแยกขยะสามารถด าเนินการได้ ณ จุดที่มีขยะเกิดขึ้นในแหล่งต่างๆ เช่น ขยะจ าพวก
เศษอาหาร เศษหญ้า เศษใบไม้ แก้ว กระดาษ โลหะ และพลาสติก ฯลฯ ที่เกิดขึ้นภายในบ้านเรือน 
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และสถานที่อ่ืนๆ จะถูกคัดแยกและเก็บรวบรวมไว้เพ่ือน าไปจ าหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่า หรือรอ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาท าการเก็บขนและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

จากข้างต้นสรุปได้ว่า แนวทางการจัดการขยะเป็นแนวทางที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ลดปริมาณขยะจากต้นก าเนิดซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการลดปริมาณขยะ รวมถึงการคัดแยก และการ
น าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในลักษณะของการแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป   

ผลกระทบของการจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ 
การลดปริมาณขยะโดยการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ หรือการน ากลับมาใช้ใหม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสีย ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
1. ผลกระทบด้านดี 

1.1  ลดปริมาณขยะและปัญหาการหาที่ดินเพ่ือฝังกลบขยะ 
การน าวัสดุเหลือใช้และบรรจุภัณฑ์น ากลับมาใช้ใหม่หรือการแปรรูปเพื่อน ากลับมา

ใช้ใหม่ จะท าให้ปริมาณขยะคงค้างลดน้อยลงซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก ท าให้ปริมาณขยะคงค้างที่
เหลือน าไปฝังกลบมีปริมาณลดลง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการหาที่ดินเพ่ือฝังกลบขยะ ซึ่งปัจจุบันหาได้
ยากขึ้น นอกจากนี้ขยะเปียกที่มีการปนเปื้อนน้อยสามารถน าไปท าเป็นปุ๋ยหมักได้ดีและสามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้ 

1.2  ลดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
การน าวัสดุเหลือใช้หรือการน าบรรจุภัณฑ์น ากลับมาใช้ใหม่รวมถึงการแปรรูป ไม่

ว่าจะเป็นวัสดุประเภทกระดาษ พลาสติก ไม้ แก้ว เหล็ก อะลูมิเนียม และโลหะอ่ืนๆ จะช่วยลดการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติลงได้มาก เช่น ลดการตัดไม้เพ่ือน ามาท ากระดาษ หรือเชื้อเพลิง ลดการขุด
ทรายธรรมชาติขึ้นมาใช้ ลดการขุดแร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น 

1.3  การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตสินค้ารีไซเคิล 
สินค้ารีไซเคิลส่วนใหญ่ต้นทุนจะต่ ากว่าสินค้าที่ผลิตจากวัสดุใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากการ

ซื้อวัสดุเก่าในราคาที่ต่ า เนื่องจากเป็นเศษวัสดุและผู้ผลิตมักจะเป็นผู้ก าหนดราคาได้เอง นอกจากนั้น
ในกระบวนการผลิตที่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการหลอม ได้แก่ การหลอมแก้ว อะลูมิเนียม ทองแดง โลหะ 
เหล็ก และพลาสติก วัสดุเหลือใช้เหล่านี้จะมีอุณหภูมิต่ ากว่าวัสดุใหม่ การใช้วัสดุเก่าจะช่วยลดค่า
เชื้อเพลิงในการหลอมได้ประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าท่ีใช้หลอมวัสดุใหม่ 

1.4  ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาขยะเป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่งส าหรับชุมชนเมือง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ท าให้เกิด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายๆ ด้านติดตามมา ได้แก่ ปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ปัญหาน้ าเสีย ปัญหา
ด้านความสกปรกและความไม่น่าดู เป็นต้น เมื่อมีแผนการน าวัสดุเหลือใช้และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มาใช้
ให้มากขึ้นก็จะช่วยท าให้ปริมาณขยะลดน้อยลง และเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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1.5  ก่อให้เกิดอาชีพ 
การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ท าให้เกิดอาชีพในหลายรูปแบบ เช่น อาชีพรับซื้อ

ของเก่าหรือวัสดุเหลือใช้เพ่ือน าไปดัดแปลงหรือจ าหน่ายต่อพ่อค้าคนกลางเพ่ือส่งไปยังโรงงานที่
สามารถรีไซเคิลได้ ขยะเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนให้แก่คนท าอาชีพเหล่านี้ได้ 

2. ผลกระทบด้านเสีย 
2.1  มีความซับซ้อนและยุ่งยากในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท 
2.2  ขยะชนิดรีไซเคิลบางชนิดมีคุณภาพต่ าลง เช่น เยื้อกระดาษสั้นลงท าให้ความเหนียว

ของกระดาษลดลง หรือมีสิ่งปนเปื้อนมากับขยะเหล่านี้ เป็นต้น 
2.3  สินค้ารีไซเคิลบางประเภทมีต้นทุนในการผลิตสูง เนื่องจากโรงงานที่ผลิตสินค้า

เหล่านี้ ต้องน าวัสดุที่รีไซเคิลไปขจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ออกก่อน และต้องใช้ต้นทุนในการซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ์บางส่วนเพิ่มเติม จึงส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าเพ่ิมข้ึน 

2.4  ทัศนคติของประชาชนผู้บริโภคสินค้ารีไซเคิล ซึ่งประชาชนผู้ใช้บางส่วนยังมีทัศนคติ
ทางด้านลบกับวัสดุรีไซเคิล ทั้งดานคุณภาพ หรือ ภาพลักษณ์ของสินค้าและวัสดุต่างๆ  

จากที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า การจัดการขยะที่ถูกหลักนั้น นอกจากจะเป็นการลดปริมาณ
ขยะจากต้นทางแล้ว ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ รวมถึงปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากขยะ และยังเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุดและลดต้นทุนในการก าจัดท าลายอีก
ด้วย การลดปริมาณการใช้วัสดุต่างๆ เป็นหน้าที่ของทุกครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และประเทศชาติ  

แนวคิดเกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนโดยใช้หลัก 5Rs  
ขยะมูลฝอยทุกวันนี้มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน มีผลมาจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนและการใช้

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ย่อยสลายได้ยาก และปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จาก 23.93 ล้านตัน
ในปี พ.ศ. 2551 เป็น 26.85 ล้านตันในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งในช่วง และมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย
ต่อคนต่อวัน 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน และการก าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 36 ที่ก าจัด
โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือมีการเทกองกลางแจ้งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง จากปัญหาดังกล่าวแนวคิดและแนวทาง
ในการปฏิบัติเพ่ือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดปริมาณขยะให้น้อยลง ประเทศไทยจึงมี
การน าแนวทางการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 
3Rs) มาประยุกต์ใช้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2561ก) ซึ่งประกอบด้วย 

1. Reduce คือ ลดการใช้ ลดการบริโภคสินค้าที่ฟุ่มเฟือย ใช้อย่างประหยัด และใช้เท่าที่
จ าเป็น เช่น ท าอาหารให้พอดีรับประทาน เลือกซื้อสินค้าที่ไม่บรรจุห่อหลายชั้น พกพาถุงผ้าไปจ่าย
ตลาด ฯลฯ เป็นต้น 
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2. Reuse คือ การใช้ซ้ า การน าสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เช่น ขวดแก้วน าไป
ล้างไว้ใส่น้ าดื่ม ฯลฯ เป็นต้น  

3. Recycle คือ การน ากลับมาใช้ใหม่ การน าขยะมาแปรรูป เพ่ือน ากลับมาใช่ใหม่ท าให้ไม่
ต้องน าทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตสิ่งของต่างๆ แต่ใช้ขยะเป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตสิ่งของ 
ต่างๆ ได้แก่ กระดาษ เช่น การน ากระดาษเก่ากลับมาใช้ การท ากระดาษสา ฯลฯ เป็นต้น  

การเริ่มต้นที่การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ ง เพ่ือไม่ให้ เกิดการปนเปื้อนก่อนเข้าสู่
กระบวนการ 3R เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัดให้มีปริมาณน้อยลงด้วย
และเป็นการลดภาวะการเกิดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

นอกจากรัฐบาลไทย จะมุ่งเน้นในเรื่องของ การก าจัดขยะมูลฝอยทั่วไป รวมไปถึงขยะ
อันตรายจากอุตสาหกรรมแล้ว อีกทางหนึ่งที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระอันนี้ได้เช่นกัน เพียงมนุษย์
ปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่าง และสามารถใช้วิธีการ 5Rs ดังนี้ (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน, 2554) 

1. Reduce คือ การลดของที่จะทิ้งให้น้อยลง หรือลดการสร้างขยะ 
2. Reuse คือ ยืดอายุการใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยการใช้ซ้ าแล้วซ้ าอีก

หลายๆ ครั้ง 
3. Recycle คือ เป็นการน าขยะที่คงรูปย่อยสลายได้ยาก เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ 

พลาสติก ไปผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ 
4. Repair คือ น าสิ่งของที่ยังพอแก้ไขได้มาซ่อมแซมให้สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ 
5. Reject คือ หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง น้ ายาขัดพ้ืน 

หรือสารเคมีอ่ืนๆ เป็นต้น 
สรุปได้ว่าหลัก 5Rs จะเพ่ิมการปรับเปลี่ยนนิสัยของมนุษย์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือช่วยใน

การลดปริมาณขยะมูลฝอย คือ Repair ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลดปริมาณขยะมูล
ฝอย ที่ต้องเป็นภาระในการก าจัดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานนาน เป็นการพยายามเลือกใช้
สินค้าที่มีความคงทนถาวร มีอายุการใช้งานนาน หากช ารุดแล้วควรมีการซ่อมแซมให้ใช้งานได้น าน
ที่สุดก่อนที่จะทิ้งไป และ Reject เป็นการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์ที่สะอาดในภาคการผลิต โดยลดการ
ใช้วัสดุ ลดพลังงาน และลดมลพิษ เพ่ิมศักยภาพการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การน าของเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ หลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ขยะพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารเคมี 
โฟม ฯลฯ เป็นต้น 

การป้องกันและควบคุมการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะที่ส าคัญ คือ การลดขยะที่แหล่งก าเนิด 
(Source reduction) โดยอาศัยขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน การลดปริมาณขยะ
จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะตั้งแต่การเก็บรวบรวม ขนส่ง การคัดแยกและใช้ประโยชน์ 
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ตลอดจนการก าจัดขั้นสุดท้าย ลดปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยทั่วไปแล้วหน่วยงานองค์กรและชุมชน สามารถลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะก่อนจะทิ้ง
ขยะ ควรไตร่ตรองถึงการลดปริมาณขยะและสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก และนอกจาก
หลัก 3R และ 5Rs ยังมีการพัฒนาแนวคิดการลดปริมาณขยะที่เชิญชวนประชาชน ลด ละ และเลิก
พฤติกรรมที่จะสร้างขยะเกินความจ าเป็น โดยมีแนวคิดไปจนถึง 10R อีกด้วย (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2557) 

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลักการจัดการขยะ
มูลฝอยมีหลายรูปแบบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมุ่ งเน้นให้ ใช้ ได้ทั้ งชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณขยะ ณ แหล่งก าเนิด เพ่ือน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด จากแนวทางการลดปริมาณขยะข้างต้น สรุปได้ว่าหลักการลดขยะ 5Rs 
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการลดปริมาณขยะ
ในระดับครัวเรือนตามหลัก 5Rs ประกอบด้วย 1) การลดขยะมูลฝอย (Reduce) 2) การใช้ซ้ า 
(Reuse) 3) การซ่อมหรือแก้ไข (Repair) 4) การหมุนเวียนกลับมาใช้ (Recycle) 5) การหลีกเลี่ยง
หรือการปฏิเสธการใช้วัสดุที่ท าลายยาก (Reject) เพ่ือเป็นลดปริมาณขยะท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 

แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2560-2564  

การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยถูกก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้จัดท า Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศซึ่งได้  
บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ ง 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร)  
และจัดท าเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยจะใช้
เป็นแนวทางการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพ่ือให้
การด าเนินงานมีกรอบทิศทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้รับการ
จัดการอย่างเป็นระบบและบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน ที่สามารถจัดการปัญหาขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ
พ้ืนที่ และสามารถด าเนินการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด มาตรการเพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผนแม่บทฯ ได้
ล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือเร่งด าเนินการ ดังนี้ (กรมควบคุม
มลพิษ, 2561ข) 
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1. จัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งมีรูปแบบเป็นกลุ่มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ กลุ่มพ้ืนที่ขนาด
กลาง กลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็ก  

2. สร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 
3. สนับสนุนให้มีการจัดการขยะมูลฝอยของตนเองภายในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 349 กลุ่มพ้ืนที่ 

โดยในระยะแรก (ปี 2559) ด าเนินการใน 67 กลุ่มพ้ืนที่และด าเนินการต่อเนื่องอีก 282 พ้ืนที่ ในปี 
2560-2564 

นโยบายและความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ  
การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสม

ในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย และกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัย
คนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเร่งก าจัดขยะมูลฝอย ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น 
ส่ งเสริมการรวมกลุ่ มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะสนับสนุนการจัดการขยะตั้ งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลด
ปริมาณการผลิตขยะ และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด สร้าง
วินัยของคนในชาติมุ่งสู่ การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนัก ให้
ประชาชน นักเรียน เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการบังคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง การสร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยไม่จ ากัดแค่เพียงการรับฟังความคิดเห็น แต่ควรสร้างการมีส่วนร่วมตลอด
กระบวนการจัดท าโครงการ เพ่ือสร้างการยอมรับและลดความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้ง
สร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วน ในการลงทุนเพ่ือการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดย
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐมากขึ้น สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ  มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถ น างบประมาณที่ได้จากการระดมทุนมาจัดการ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งพัฒนากระบวนการติดตามโครงการ ที่ด าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลไกเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการยุติธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ใช้
ประโยชน์จากสื่อสารมวลชนในการรณรงค์ เผยแพร่แนวคิดและการปฏิบัติที่ ดี ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์ปลูกป่า ยุติการเผาป่า และการคัดแยกขยะ เป็นต้น 
(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรหลักในระดับท้องถิ่นที่ต้องเข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินการเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเข้าใจมิติทางสังคมและ
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วัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ริเริ่มร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหา ปัจจุบันการด าเนินการเพ่ือจัดหาสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่เกิดขึ้นในชุมชนมักประสบปัญหาการคัดค้านจากประชาชนในชุมชน 
ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจกันและกันในการวางแผนและตัดสินใจใน
โครงการ ดังนั้นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนัก และเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม จะช่วย
ลดข้อขัดแย้งในโครงการพัฒนาต่างๆ ได้เป็นอย่างดีซึ่งความส าคัญของการมีส่วนร่วมในมิติต่างๆ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง, 2561ก) 

จากยุทธศาสตร์และการแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีนโยบายให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่
วิกฤต ผลักดันกฎหมาย และกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติ
เพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยเร่งก าจัดขยะมูลฝอย ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ส่งเสริม
การรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการร่วมลงทุนของภาคเอกชน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการขยะสนับสนุนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณการผลิตขยะ 
และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนักให้ประชาชน นักเรียน 
เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง และได้ก าหนดแนวทางการจัดการขยะไว้อย่างครบวงจร 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า หากจะเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะสนับสนุนการ
จัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยลดปริมาณการผลิตขยะ และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัด
แยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดนั้นจะต้องสร้างวินัยของคนในชาติด้วยการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยกันลดปริมาณขยะเพ่ือมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยการปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนัก 
ให้แก่ประชาชน นักเรียน เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือท าให้การเกิด
ปริมาณขยะลดน้อยลงในอนาคตต่อไป 

แนวคิดทฤษฎีด้านความรู้ 
ความรู้เป็นค าที่เข้าใจยากเนื่องจากมีความเป็นนามธรรมสูง ซึ่งในที่นี้มีนักวิชาการหลาย

ท่านได้กล่าวถึงความรู้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
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ความหมายของความรู้ 
“ความรู้” หมายถึง พฤติกรรมขั้นต้น ซึ่งผู้เรียนเพียงแต่จ าได้ อาจจะโดยการฝึกหรือโดย

การมองเห็น ความรู้ขั้นนี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ทฤษฎี ข้อเท็จจริง กฎ
โครงสร้าง และวิธีการแก้ปัญหา (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2520) 

“ความรู้” หมายถึง ความสามารถของสมองที่จะสามารถเก็บไว้ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ที่บุคคล
นั้นได้รับเข้าไว้ในสมอง การวัดว่าบุคคลนั้นมีความสามารถในการจ าเรื่องราวต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด
สามารถวัดได้จากการจ าได้หรือนึกออกของบุคคลนั้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2537) 

“ความรู้” หมายถึง กฎเกณฑ์ ข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับและเก็บไว้ในรูปของการ
จ า (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2535) 

“ความรู้” หมายถึง ข่าวสารที่เก็บไว้ในความทรงจ า ส่วนหนึ่งของข่าวสารจะเกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ของผู้บริโภค เรียกว่า ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค (Consumer Knowledge) ซึ่งอาจจะศึกษาได้
โดยการตอบค าถาม คือ ผู้บริโภครู้อะไร ความรู้จัดระเบียบอยู่ในความทรงจ าในรูปแบบใด และจะวัด
ความรู้ไดอ้ย่างไร (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2541) 

“ความรู้” หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา การค้นคว้า สารสนเทศที่ได้รับมาจาก
ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติ และท าความเข้าใจ การได้ฟัง การคิด หรือการได้ยิน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 

จากความหมายของความรู้ดังกล่าวนั้นอาจสรุปได้ว่า ความรู้ถือเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ใน
การรับรู้และจดจ าสิ่งต่างๆ โดยอาจจะเกิดขึ้นจากการระลึกได้ การเห็น การได้ยิน การฟัง การสัมผัส 
หรือจากประสบการณ์ และสามารถน าสิ่งเหล่านั้นมาสื่อความหมายโดยอาจแสดงออกมาในรูปแบบ
ของการแปลความหมาย การวิเคราะห์ การขยายความ การตีความ การแสดงความคิดเห็น การ
คาดคะเน และการสรุปความ 

ประเภทของความรู้  
ประเภทของความรู้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 

2547) 
1. ความรู้ที่อยู่ในตัวคนหรือความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่มองเห็นไม่

ชัดเจน ได้มาจากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจใน
สิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น การ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านการสังเกตทักษะในการท างาน การสนทนา การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 

2. ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบสื่อหรือเอกสารหรือความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น
ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อดิจิตอล เป็นต้น และบางครั้งอาจเรียกว่า “ความรู้แบบรูปธรรม” 
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ระดับของความรู้  
พฤติกรรมโครงสร้างความรู้สามารถแบ่งออกเป็น 6 ระดับ โดยมีรายละเอียดของแต่ละ

ระดับไว้ดังนี้ (Bloom, 1956) 
1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นถึงการจ าและการระลึกได้ถึงความคิด

วัตถุและปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นความจ าที่เริ่มจากสิ่งง่ายๆ ไปจนถึงความจ าในสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน
และมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

2. ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เป็นความสามารถของมนุษย์
ทางสติปัญญาในการขยายความรู้ ความจ าให้กว้างออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล การแสดง
พฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อความหมายและความสามารถในการแปลความหมาย  การสรุปหรือการ
ขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

3. การน าไปปรับใช้ (Application) เป็นการน าความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจหรือ
ความคิดรวบยอด (Comprehension) ในเรื่องนั้นๆ ที่มีพ้ืนฐานเดิมอยู่ไปปรับแก้ไขปัญหาที่ต่างไป
จากเดิมของเรื่องนั้น โดยการใช้ความรู้ต่างๆ เข้ามาผสมผสานกับความคิดรวบยอดและความสามารถ
ในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้น 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถและทักษะที่สูงกว่าความเข้าใจซึ่งเป็นการ
น าไปปรับใช้ โดยเป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาในส่วนที่มีความสัมพันธ์กันเพ่ือดูว่าส่วนนั้นสามารถ
เข้ากันได้หรือไม่ และช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริง 

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบย่อยๆ หรือ
ส่วนใหญ่ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้เป็นเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยจะมีลักษณะของการรวบรวม
เนื้อหาสาระของเรื่องต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์ภายในขอบเขตของสิ่งที่ก าหนดไว้ให้ 

6. การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด ค าตอบ 
ผลงาน ค่านิยม เนื้อหาสาระและวิธีการเพ่ือวัตถุประสงค์ในการกระท าครั้งนั้น โดยมีการก าหนดเกณฑ์ 
(Criteria) เป็นฐานในการพิจารณาตัดสินการประเมินผล จัดได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สูงสุดของพุทธิลักษณะ
ในการประเมินซึ่งจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

6.1 การประเมินค่าตามเกณฑ์ภายในเป็นการประเมินความถูกต้องของวัสดุ อุปกรณ์
ข้อความ เหตุการณ์ ตามคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ ข้อความหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

6.2 การประเมินค่าตามเกณฑ์ภายนอกเป็นการประเมินค่าความถูกต้องของวัสดุ อุปกรณ์
ข้อความของการน าไปใช้ 
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การวัดความรู้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความรู้มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับการวัดความรู้

ตามคุณลักษณะซึงแตกต่างกันออกไป เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ที่นิยมใช้วัดกันมาก คือ แบบทดสอบ 
เนื่องจากแบบทดสอบถือเป็นสิ่งเร้า เมื่อน าไปใช้กับผู้ถูกทดสอบ ผู้นั้นจะแสดงอาการตอบสนอง
ออกมาด้วยพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การเขียน การกระท าท่าทาง การพูด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถ
สังเกตเห็นหรือสามารถนับจ านวนได้  เพ่ือน าไปแทนอันดับหรือคุณลักษณะของบุคคลนั้น  
ซึ่งรูปแบบของข้อสอบหรือแบบทดสอบมี 3 ลักษณะ ดังนี้ (กิติมา ปรีดีดิลก, 2520) 

1. ข้อสอบปากเปล่า เป็นการทดสอบด้วยวาจา หรือค าพูดระหว่างผู้ทดสอบกับผู้ถู ก
ทดสอบโดยตรงหรืออาจเรียกว่า “การสัมภาษณ์” 

2. แบบสอบข้อเขียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
2.1  แบบความเรียง เป็นแบบที่ต้องการให้ผู้อธิบาย บรรยาย หรือวิจารณ์เรื่องราวที่

เกี่ยวกับความรู้นั้น 
2.2  แบบจ ากัดค าตอบ เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้สอบพิจารณาเปรียบเทียบ ตัดสิน

ข้อความหรือรายละเอียดต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 4 แบบ คือ แบบถูก - ผิด แบบจับคู่ และแบบเลือกตอบ 
3 ข้อสอบภาคปฎิบัติ เป็นข้อสอบที่ไม่ต้องการให้ผู้ถูกสอบตอบสนองออกมาด้วยค าพูด

หรือเขียนเครืองหมายใดๆ แต่มุ่งให้แสดงพฤติกรรมด้วยการกระท าจริง 
การวัดความรู้  ความสามารถในการระลึก (Recall) เรื่องราวข้อ เท็จจริงหรือ

ประสบการณ์ต่างๆ หรือเป็นการวัดการระลึก ประสบการณ์เดิมที่บุคคลได้รับจากค าสอนการบอก
กล่าว การฝึกฝนของผู้สอนรวมทั้งต าราจากสิงแวดล้อมต่างๆ ด้วยค าถามวัดความรู้ แบ่งออกเป็น  
3 ชนิด คือ ถามความรู้ในเนื้อเรื่อง ถามความรู้ในวิธีการ และถามความรู้รวบยอด (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 
2535) 

การสร้างแบบทดสอบเพื่อเป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความจ าที่เป็นที่รู้จัก  แบ่งออกเป็น  
2 ประเภท  คือ (รวีวรรณ ชินะตระกูล, 2533) 

1. แบบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่ผู้ถูกทดสอบต้องเขียนค าตอบ ซึ่งเป็นการยากที่จะ
ควบคุมการตอบของผู้สอบได้ แบบทดสอบชนิดนี้ยังแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1.1  แบบทดสอบที่ ไม่ จ ากัดค าตอบ (Essay – extended response) หมายถึ ง
แบบทดสอบท่ีผู้ตอบมีสิทธิในการตอบอย่างเสรี 

1.2   แบ บ ท ด ส อบ ที่ จ ากั ด ค าต อบ  (Essay – restricted response) ห ม ายถึ ง
แบบทดสอบท่ีผู้ตอบมีสิทธิในการตอบจ ากัด 

1.3  แบบทดสอบแบบตอบสั้นๆ (Short – answer) หมายถึง แบบทดสอบที่ต้องการ
ค าตอบที่เป็นวลีเท่านั้น 
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1.4 แบบทดสอบแบบให้เติมค าให้สมบูรณ์ หมายถึง แบบทดสอบที่ต้องการให้เติมค าตอบ
เพ่ือให้ค าตอบถูกต้องสมบูรณ์ 

2. แบบปรนัย เป็นแบบทดสอบที่มีรูปแบบ (Structure) มากที่สุด สามารถใช้วัดผลได้
แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

2.1  แบบถูกผิด (True – False) ค าถามชนิดนี้ถามถึงหลักการ ความจริง กฎต่างๆและ
การตีความ 

2.2  แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching) ลักษณะของข้อสอบจะมี 2 คอลัมน์ คอลัมน์
หนึ่งเป็นชุดของค าถาม อีกคอลัมน์หนึ่งเป็นชุดของค าตอบ ซึ่งผู้ตอบจะเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพ่ือให้
สอดคล้องกับค าถาม 

2.3  แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ข้อสอบแบบนี้จะประกอบด้วย  
2 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนของโจทย์ (Stem) อีกส่วนหนึ่งเป็นตัวเลือก (Alternative) มีตั้งแต่ 3 – 5 
ตัวเลือก แบบทดสอบประเภทนี้จะวัดความสามารถของสมองได้ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงข้ันสูงโดยค าตอบใน
ตัวเลือกนั้นจะมีข้อถูกอยู่เพียงข้อเดียว ส่วนข้ออ่ืนๆ เป็นเพียงตัวลวง (Distracters) ซึ่งแบบทดสอบ
ชนิดนี้เป็นแบบทดสอบที่นิยมใช้กันมาก เพราะมีข้อดี คือ การให้คะแนนไม่ว่าใครตรวจการให้คะแนน
จะเท่ากันเสมอ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ในการสร้างเครื่องมือวัดความรู้ความเข้าใจจะต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องกับนิยาม ซึ่งในที่นี้ คือ นิยามความรู้ความเข้าใจในการลดขยะครัวเรือนโดยใช้
หลัก 5Rs โดยรูปแบบเครื่องมือที่ใช้วัดมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย โดยผู้วิจัยสนใจที่จะใช้แบบสอบถาม
ที่มีลักษณะเป็นปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) มาเป็นเครื่องมือในการวัดความรู้ความ
เข้าใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ  
ความหมายของค าว่า “แรงจูงใจ มีผู้ให้ความหมายเอาไว้ดังนี้ คือ  
 “แรงจูงใจ” หมายถึง สภาวะที่อยู่ภายในตัวของผู้บริโภค ที่เป็นพลังท าให้ร่างกายมีการ

เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีเป้าหมายที่ได้เลือกไว้แล้วซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่มีอยู่ในภาวะสิ่งแวดล้อม 
(Loudon, & Bitta, 1988) 

“แรงจูงใจ” หมายถึง พลังกระตุ้น (Drive) ภายในของแต่ละบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลเกิด
การปฏิบัติ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) 

“แรงจูงใจ”หมายถึง เป็นกระบวนการที่ชักน าโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายาม
เพ่ือที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จการจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิม
พฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
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ต้องการแรงจูงใจเป็นกระบวนการต่างๆ ที่ร่างกายและจิตใจ ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าให้เกิดการแสดง
พฤติกรรมเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เป็นสภาวะที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นหรือผลักดันโดย
แรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมา เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ที่หวังไว้มีค าหลายค าซึ่ง
เกี่ ยวข้องกับการจู งใจอย่ างใกล้ชิ ด  เช่น  ความต้องการ (need) ความพยายาม (striving)  
ความปรารถนา (desire) แรงขับ (drive) ความทะเยอทะยาน (ambition) เป็นต้น (กันตา เพ่ิมผล, 
2551) 

จากค าอธิบายและความหมายที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า “แรงจูงใจ” เป็นกระบวนการที่บุคคล
ถูก กระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจ ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน เพ่ือให้เกิดการกระท าหรือพฤติกรรม
บางอย่างที่ต้องการ 

ธรรมชาติของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของผู้บริโภค ธรรมชาติของแรงจูงใจ (Nature of 

Motive) ของมนุษย์ ประกอบด้วย (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) 
1. แรงจูงใจที่มีพ้ืนฐานมาจากความต้องการ (Based on needs) คือ มีแรงจูงใจเกิดขึ้น

จากความต้องการ ซึ่งความต้องการแบบนี้ มีก็ได้ หรือไม่มีก็ได้ซึ่งไม่จัดเป็นแรงจูงใจ เมื่อไรทีความ
ต้องการมีความรุนแรงขึ้น จนเกิดความตึงเครียดและกลายเป็นแรงจูงใจขึ้นมา 

2. แรงจูงใจเป็นความหงุดหงิด หรือความตึงเครียด (Frustration) 
3. การมุ่งหมายความส าคัญไปที่เป้าหมาย (Goal – Directed) คือ การพยายามที่จะแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะต้องมีทิศทางที่แน่ชัดและทิศทางที่ว่านั้น จะต้องมุ่งตรงเข้าสู่เป้าหมายของชีวิตเป็น
การรวมพลัง 

4. การรวบรวมความพยายาม (Muster Up all the Efforts) เมื่อพยายามจะรวมพลัง 
รวมความพยายามต่างๆ ทั้งหลายเพ่ือจะบรรลุเป้าหมาย ที่เราต้องการจะแก้ไขให้ได้การจูงใจเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการแสดงออก 

ประเภทของแรงจูงใจ 
การจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความต้องการ 

ในการท าการเรียนรู้หรือแสวงหาบางอย่างด้วยตนเองโดยมิต้องให้มีบุคคลอื่นมาเก่ียวข้อง เช่นนักเรียน
สน ใจ เล่ า เรี ย น ด้ วยความรู้ สึ ก ใฝ่ ดี ใน ตั วของ เข า เอ งไม่ ใช่ เพ ราะถู กบิ ด าม ารด าบั งคั บ  
หรือเพราะมีสิ่งล่อใจใดๆ การจูงใจประเภทนี้ ได้แก่ (บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์, 2553) 

1.1  ความต้องการ (Need) เนื่องจากคนทุกคนมีความต้องการอยู่ภายในอันจะท าให้
เกิดแรงขับ แรงขับนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ขึ้น ให้บรรลุเป้าหมายและความพอใจ  
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1.2  เจตคติ (Attitude) หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่ดีที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งจะ
ช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลท าในพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น เด็กนักเรียนรักครูผู้สอน และพอใจ
วิธีการสอน ท าให้เด็กมีความสนใจ ตั้งใจเรียน เป็นพิเศษ 

1.3  ความสนใจพิเศษ (Special Interest) การที่เรามีความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษก็
จัดว่าเป็นแรงจูงใจให้เกิดความเอาใจใส่ในสิ่งนั้นๆ มากกว่าปกต ิ

2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคล ที่ได้รับแรง
กระตุ้นมาจากภายนอกให้มองเห็นจุดหมายปลายทางและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลแรงจูงใจเหล่านี้ ได้แก่ 

2.1  เป้ าหมายหรือความคาดหวังของบุคคลคนที่มี เป้าหมายในการกระท าใด  
ย่อมกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม เช่น พนักงานทดลองงาน มีเป้าหมายที่จะ
ได้รับการบรรจุเข้าท างานจึงพยายามตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ 

2.2  ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าคนที่มีโอกาสทราบว่าตนจะได้รับความก้าวหน้า
อย่างไรจากการกระท านั้นย่อมจะเป็นแรงจูงใจให้ตั้งใจและเกิดพฤติกรรมข้ึนได้ 

2.3  เครื่องล่อใจอ่ืนๆ มีสิ่งล่อใจหลายอย่างที่ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้พฤติกรรมขึ้น เช่น 
การให้รางวัล (Rewards) อันเป็นเครื่องกระตุ้นให้อยากกระท า หรือการลงโทษ (Punishment) ซึ่งจะ
กระตุ้นมิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้การชมเชยการติเตียน การประกวด การแข่งขัน หรือ
การทดสอบก็จัดวาเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมได้ทั้งสิ้น 

วงจรของแรงจูงใจ (Motivational Cycle)  
“แรงจูงใจ” เป็นทฤษฎีที่ผ่านการวิวัฒนาการตามแนวคิดและแนวคิดท่ีส าคัญๆ ตามยุคสมัย

และกรอบแนวความคิดความรู้ ซึ่งมีผู้ได้ให้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจได้หลากหลายทัศนะ 
ดังนี้ (กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2554) 

วงจรของแรงจูงใจ (Motivational Cycle) เป็นอิทธิพลภายในตัวอินทรีย์ เช่น ความ
ต้องการทางสรีระหรือทางจิตใจ ตลอดจนแรงขับทั้งหลายและอิทธิพลภายนอก เช่น สิ่งล่อใจ หรือ
รางวัลต่างๆ สามารถท าให้เกิดสภาวะขึ้นภายใน โดยนักจิตวิทยาเรียกสภาวะนี้ว่า “แรงจูงใจ” อันจะ
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ภายหลังจากที่บรรลุเป้าหมายแล้ว 
อิทธิพลต่างๆ ก็มีผลท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมไปสู่ เป้าหมายได้อีก ธรรมชาติ ของ
แรงจูงใจจึงมีลักษณะเป็นวงจร คือ เกิดแล้วสามารถเกิดซ้ าอีกได้ ซึ่งองค์ประกอบที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ
มีอยู่ 4 ประการ คือ  

1. องค์ประกอบด้านชีวภาพ (Biological Factors) ได้แก่ การท างานของร่างกาย เช่น 
ต่อมไร้ท่อ และระบบประสาท โดยเฉพาะ Hypothalamus ซึ่งมีบทบาทอย่างมากเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
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พ้ืนฐานต่างๆ เช่น ความต้องการอาหาร ความต้องการน้ า ความต้องการอุณหภูมิที่พอเหมาะ และ
ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

2. องค์ประกอบด้านสัญชาตญาณ (Instinct Factors) เป็นสิ่งที่คิดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด มี
ในมนุษย์ทุกคน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความต้องการทางกายภาพหรือการเรียนรู้ แต่เป็นปฏิกิริยาที่
ร่างกายต้องตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น อยากรู้อยากเห็น และอยากเคลื่อนไหว เป็นต้น 

3. องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive Factors) ดังได้กล่าวแล้วว่ามนุษย์ต้องมี
ความคิด เช่น คิดว่าก าลังท าอะไร จะท าอะไร เป็นต้น การคิดมักจะสัมพันธ์กับการสัมผัสและความจ า
หรือประสบการณ์ท่ีได้รับ ดังนั้น แรงจูงใจที่จะท าสิ่งต่างๆ จึงเกิดข้ึนจากการที่มนุษย์มีความคิด 

4. องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ (Learning Factors) จากการที่มนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ 
รอบตัวท าให้มนุษย์เกิดแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นผลจากสังคมที่เขาอาศัยอยู่ เช่น แรงจูงใจ
ที่จะประสบความส าเร็จ แรงจูงใจที่จะมีอ านาจ แรงจูงใจที่จะสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น 

จากองค์ประกอบทั้งหมดจึงเห็นว่า แรงจูงใจของมนุษย์เกิดได้จากสาเหตุภายในตัว บุคคล
และภายนอกตัวบุคคลที่มีพฤติกรรมแรงจูงใจ โดยพิจารณาองค์ประกอบหลายๆ ด้าน จึงท าให้เกิด
ทฤษฎีแรงจูงใจขึ้น 4 กลุ่ม คือ  

1. ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinct Theory) 
ทฤษฎีสัญชาติญาน (Instinct Theory) สัญชาติญานเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออก

โดยอัตโนมัติตามธรรมชาติของชีวิต เป็นความพร้อมที่จะท าพฤติกรรมได้ในทันทีเมื่ อปรากฏ สิ่งเร้า
เฉพาะต่อพฤติกรรมนั้น สัญชาติญาณจึงมีความส าคัญต่อความอยู่รอดของชีวิตนี้ ซึ่งส าหรับในมนุษย์ 
สัญชาติญาณอาจจะไม่แสดงออกมาอย่างชัดเจนแต่บุคคลสามารถรู้สึกได้ เช่น ความใกล้ชิดระหว่าง
ชายหญิงท าให้เกิดความต้องการทางเพศได้ พฤติกรรมนี้ไม่ต้องเรียนรู้เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ตายตัว
แน่นอนซึ่งก าหนดมาตามธรรมชาติจากปัจจัยทางชีวภาพ 

2. ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) 
แรงขับเป็นกลไกภายในที่รักษาระบบทางสรีระ ให้คงสภาพสมดุลในเรื่องต่างๆ ไว้ เพ่ือ

ท าให้ร่างกายเป็นปกติ หรืออยู่ในสภาพ โฮมิโอสแตซิส (Homeostasis) โดยการปรับระบบให้เข้ากับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทฤษฎีแรงขับอธิบายว่า เมื่อเสียสมดุลในระบบ โฮมิโอสแตซิส จะท าให้เกิด
ความต้องการ (Need) ขึ้นเป็นความต้องการทางชีวภาพเพ่ือรักษาความคงอยู่ของชีวิตและความ
ต้องการนี้จะท าให้เกิด “แรงขับ” อีกต่อหนึ่ง แรงขับเป็นสภาวะตื่นตัว ที่พร้อมจะท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ให้กลับคืนสู่สภาพสมดุลเพ่ือลดแรงขับนั้น (Drive Reduction) ตัวอย่างเช่น การขาดน้ าในร่างกาย 
จะท าให้เสียสมดุลทางเคมี ในเลือด เกิดความต้องการเพ่ิมน้ าในร่างกาย “แรงขับ” ที่เกิดจากต้องการ
น้ า คือ ความกระหาย ซึ่งจะจูงใจให้เราดื่มน้ าหรือหาน้ ามาดื่มหลังจากดื่มน้ าตามความต้องการแล้ว
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แรงขับก็ลดลง จึงกล่าวได้ว่า แรงขับผลักดันให้คนเรามีพฤติกรรมตอบสนองความต้องการ เพ่ือท าให้
แรงขับลดลงเพ่ือให้ร่างกายกลับสู่สภาพสมดุลอีกครั้งหนึ่ง 

แรงขับแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แรงขับปฐมภูมิ (Primary Drive) และแรงขับ
ทุติยภูมิ (Secondary Drive) แรงขับที่เกิดจาก ความต้องการพ้ืนฐานทางชีวภาพ เช่น ความต้องการ
อาหาร น้ า ความต้องการและแรงขับประเภทนี้ เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องเรียนรู้ เป็นแรงขับประเภทปฐม
ภูมิ ส่วนแรงขับทุติยภูมิ เป็นแรงขับที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ แรงขับประเภทนี้ เมื่อเกิดแล้วจะจูงใจคน
ให้กระท าสิ่งต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เช่น มนุษย์เรียนรู้ว่าเงินมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการสนองความต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ อีกมาก การไม่มีเงิน  
จึงเป็นแรงขับทุติยภูมิสามารถจูงใจให้คนกระท าพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือให้ได้เงินมาตั้งแต่การท างานหนัก 
จนถึงการท าสิ่งที่ผิดกฎหมาย  

3. ทฤษฎีการกระตุ้น (Arousal Theory) 
มนุษย์ถูกจูงใจให้กระท าพฤติกรรมบางอย่าง เพ่ือรักษาระดับการกระตุ้นที่พอเหมาะ 

(Optimal Level Of Arousal) เมื่อมีระดับการตื่นตัวต่ าลงก็จะถูกกระตุ้นให้ เพ่ิมขึ้น และเมื่อ 
การตื่นตัวมีระดับสูงเกินไปก็จะถูกดึงให้ลดลง เช่น เมื่อรู้สึกเบื่อคนจะแสวงหาการกระท าท่ีตื่นเต้นและ
เมื่อตื่นเต้นเร้าใจมานานระยะหนึ่งจะต้องการพักผ่อน เป็นต้น 

การกระตุ้น คือ ระดับการท างานที่เกิดขึ้นในหลายๆ ระบบของร่างกาย สามารถวัด
ระดับการท างานนี้ได้จากคลื่นสมอง การเต้นของหัวใจ การเกร็งของกล้ามเนื้อ หรือจากสภาวะของ
อวัยวะต่างๆ ขณะที่หลับสนิทระดับการตื่นตัวจะต่ าที่สุด และสูงสุดเมื่อตกใจหรือตื่นเต้นสุดขีด  
ตื่นตัวเพ่ิมขึ้นได้จากความหิว กระหายน้ าหรือแรงขับทางชีวภาพอ่ืนๆ หรือจากสิ่งเร้าที่เข้มข้น รุนแรง 
เหตุการณ์ไม่คาดหวังไว้ก่อน หรือจากสารกระตุ้นในกาแฟ และยาบางชนิดการท างานจะที่มี
ประสิทธิภาพสูง เมื่อมีระดับการกระตุ้นปานกลาง ระดับการตื่นตัวที่สูงเกินไปจะรบกวนความใส่ใจ 
การรับรู้ การคิด สมาธิ กล้ามเนื้อท างานประสานกันได้ยากเม่ือระดับการตื่นตัวต่ า 

4. ทฤษฎีสิ่งล่อใจ (Incentive Theory) 
ปัจจัยภายนอก หรือสิ่งแวดล้อมที่จูงใจจะดึงดูดให้คนมุ่งไปหาสิ่งนั้น มนุษย์กระท า

กิจกรรมต่างๆ เพ่ือแสวงหาสิ่งที่พอใจ (Positive Incentives) เช่น รางวัล ค ายกย่อง สิทธิพิเศษ และ
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พอใจ (Negative Incentives) เช่น ถูกลงโทษ ถูกต าหนิ ท าให้เจ็บกาย การที่คนมี
พฤติกรรมแตกต่างกัน หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับความแตกต่างในคุณค่า (Values) ของ
สิ่งจูงใจ ถ้าคิดว่าการกระท าอย่างใด อย่างหนึ่ง จะได้รับผลคุ้มค่าก็จะมีแรงจูงใจให้บุคคลกระท าอย่าง
นั้น  
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นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจไว้ ดังนี้ 
1. ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Human Needs) ประกอบด้วย 

5 ขั้นความต้องการ ได้แก่ (Maslow, 1987) 
ขั้นที่ 1 ความต้องการทางสรีระวิทยา (Physiological Needs) เป็นความต้องการระดับ

แรกขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้ชีวิตอยู่รอดและด ารงอยู่ได้ เป็นระดับความ
ต้องการทางสรีระ ได้แก่ เงิน ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ เครื่องนุ่งห่ม การขับถ่าย และความ
ต้องการทางเพศ ฯลฯ 

ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคง (Safety and Security Needs Protection Order 
Stability) ความต้องการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของชีวิต คือ ความต้องการการปกป้อง
คุ้มครอง ต้องการความมั่นคงของชีวิต ต้องการระเบียบวินัยในชีวิตต้องการ พ้นจากอันตรายหรือ
ต้องการสุขภาพที่แข็งแรง ต้องการมีอนามัยที่ดี เช่น น้ าประปา ตอบสนองขั้นที่ 1 ได้ แต่ตอบสนอง
ขั้นที่ 2 ไม่ได้ จึงเกิดทางเลือกในการบริโภคน้ าสะอาดจากการผลิตที่ผ่านมาตรฐาน เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 ความต้องการความรัก (Love Needs) คือ ความรู้สึกที่ดีต่อกัน (Affection) 
การยอมรับ (Acceptance) ซึ่งบางครั้งความต้องการการยอมรับในสังคมท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ 
เช่น การอุปโภคและบริโภคสินค้าที่มียี่ห้อ เป็นต้น 

ขั้นที่ 4 ความต้องการศักดิ์ศรี คือ ความต้องการความภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเอง 
ข้อนี้มักเกิดขึ้นกับคนที่มีฐานะดี เพราะในขั้นนี้ ไม่ได้ท าอะไรเพ่ือผู้อ่ืน แต่ท าเพ่ือแสดงสถานภาพของ
ตนเอง ท าเพ่ือให้รางวัลชีวิตกับตนเอง 

ขั้นที่  5 ความต้องการความส าเร็จ เป็นความปรารถนาของบุคคลที่จะตอบสนอง
ศักยภาพส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยทุกสิ่งที่บุคคลมีความสามารถจะต้องการเป็นตามค าอธิบายของ
มาสโลว์ ที่ว่า สิ่งที่บุคคลสามารถเป็นได้เขาจะต้องเป็นให้ได้ (What a man can be he must be) 
เช่น ความต้องการเป็นดารา นักกีฬาที่มีความสามารถในกีฬาประเภทต่างๆ เป็นความต้องการใน
ความสามารถของบุคคลเพ่ือสร้างสรรค์ (Capacity for Creativity) การที่ล าดับขั้นความต้องการของ
มาสโลว์ได้เขียนเป็นชั้นๆ นั้น เพราะมาสโลว์ได้วางหลักการของเขาเอาไว้ว่า ความต้องการของมนุษย์
มีความเป็นพ้ืนฐานไม่เท่ากัน บางอย่างมีความเป็นพ้ืนฐานมากกว่า บางอย่างนั้นวิวัฒนาการมากกว่า
ความต้องการที่มีความเป็นพ้ืนฐานมากกว่านั้น เป็นความต้องการที่ต้องได้รับการตอบสนองก่อนมี
ความส าคัญมากกว่าความต้องการด้านอ่ืนๆ ในกรณีที่มีทรัพยากรจ ากัด แต่ในเวลาที่ไม่มีข้อจ ากัด
ความต้องการในระดับสูงก็จะได้รับการตอบสนอง และมีความส าคัญมากกว่าขึ้นไปเรื่อยๆ แต่อย่างไร
ก็ตาม มาสโลว์ได้อธิบายขั้นตอนทั้ง5 ประการนี้ ว่าความต้องการทั้ง 5 ประการนี้ มีลักษณะเป็นพล
วัตร (Holistic Dynamic) หมายความว่า ความต้องการเหล่านี้ ไม่ได้เรียงล าดับ 1,2,3,4,5 เสมอไป 
แต่จะล าดับความส าคัญของแต่ละตัวแล้วแต่สถานการณ์ถึงแม้ว่าความต้องการดังกล่าวนั้นจะต้อง
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ได้รับการตอบสนองก่อนความต้องการอื่นจะเกิดขึ้น ความต้องการตั้งแต่ 2-5 อย่างสามารถเกิดขึ้นได้
พร้อมกันโดยที่แต่ละอย่างไม่ได้รับการตอบสนองเลยและในการที่ความต้องการใดจะมีบทบาท
มากกว่ากันนั้น ก็ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ที่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

ภาพ 1 แสดงล าดับความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Human 
Needs) 

ตามที่กล่าวมาแล้วในขั้นต่างๆ ทั้ง 5 ขั้นนี้ ไม่จ าเป็นต้องไปตามขั้นตอนจากระดับล่างไป
ระดับบนเสมอ อาจมีหลายขั้นตอนเกิดขึ้นพร้อมๆ กันก็ได้ ขั้นตอนใดส าคัญจะพิจารณาว่าเราอยู่ที่
ขั้นตอนใด นอกจากนี้ แล้วมาสโลว์จ าแนกความต้องการออกเป็น 2 ด้าน คือ 

1. ความต้องการเรื่องสุนทรีย์ (Aesthetics Needs) โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ต้องการเรื่อง
ความสุนทรีย์ (Aesthetics Needs) อะไรที่สวยกว่าย่อมได้เปรียบถึงแม้ว่าจะไม่เป็นแก่นสาร เช่น 
หนังสือเล่มหนึ่งแก่นสารอยู่ที่เนื้อหาแต่หน้าปกไม่สวย ก็อาจจะกลายเป็นหนังสือที่ไม่น่าสนใจ      

2. ความต้องการอยากเห็น (Needs to Know หรือ Curiosity Needs) ส่วนใหญ่มนษุย์
ทนไม่ได้กับความไม่รู้ จึงท าให้สินค้าหลายอย่างขายได้เพราะความอยากรู้อยากเห็นของคนนั่นเอง เช่น 
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ข่าววิทยุ ข่าวโทรทัศน์ บางคนอาจสั่งอาหารมารับประทานเพราะชื่อแปลก
ประหลาด จึงอยากรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร นิตยสารบางเล่มขายได้เพราะใส่ไว้ในถุงพลาสติกท าให้คน
อยากรู้ว่าหนังสือเล่มนั้น คือ อะไร Maslow อธิบายถึงความต้องการมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นล าดับขั้น
จากต่ าไปหาสูง (Hierarchy & Needs) และเป็นทฤษฎีที่ยอมรับแพร่หลาย ดังนี้ 
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2.1  มนษุย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด แต่สิ่งที่มนษุย์
ต้องการนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือยัง ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว
ความต้องการอื่นๆ ก็จะเข้ามาแทนท่ี กระบวนการนี้ ไม่มีที่สิ้นสุด และเริ่มตั้งแต่เกิดจนตาย 

2.2  ความต้องการที่ได้รับการสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไปความ
ต้องการเท่านั้นที่เป็นแรงจูงใจของพฤติกรรม 

2.3 ความต้องการของมนุษย์มีล าดับขั้นความส าคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้องการในระดับ
ต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที 

2. ทฤษฎี E. R. G. ของ Alderfer (Existence Relatedness Growth) 
Alderfer ได้ปรับปรุงล าดับขั้นความต้องการของ Maslow เป็นความต้องการ 3 ระดับ 

ดังนี้ (ขนิษฐา วิเศษสาธร, และมุกดา ศรียงค,์ 2537) 
2.1  ความต้องการด ารงชีวิตอยู่ (Existence Needs) คือ ความต้องการทางร่างกาย

และความปลอดกัย ความต้องการรายได้ สวัสดิการและสภาพแวดล้อมการท างาน 
2.2  ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness Needs) คือ ความต้องการทุกอย่างที่

เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในสถานที่ท างาน 
2.3  ความต้องการเจริญเติบโต (Growth Needs) คือ ความต้องการภายในเพ่ือการ

พัฒนาส่วนบุคคล ความต้องการของบุคคลที่จะเจริญเติบโตพัฒนา และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่
ด้วยการแสวงหาโอกาส และการเอาชนะความท้าทายใหม่ๆ  

ทฤษฎี E.R.G ของ Alfred Alder มีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ของ
Maslow ที่ว่า ความต้องการที่ยังไม่ตอบสนองจะจูงใจบุคคลและเห็นด้วยว่า โดยทั่วไปบุคคลจะก้าว
ขึ้นไปตามล าดับของความต้องการจากระดับต ่ากว่าก่อนความต้องการระดับสูง เมื่อความต้องการ
ระดับต ่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับต ่าจะมีความส าคัญน้อยลง  

แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง บุคคลอาจจะกลับมายังความต้องการ
ระดับต ่าได้ เช่น บุคคลที่คับข้องใจภายใน การตอบสนองความต้องการการเจริญเติบโต อาจจะถูกใจ
ให้ตอบสนองความต้องการความสัมพันธ์ที่ต ่าลงมา จึงท าให้ทฤษฎีนี้มีทั้ง ส่วนเหมือนและส่วนต่างกับ
ทฤษฎีความต้องการของ Maslow 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับ 
“การยอมรับ” หมายถึง การตัดสินใจใช้นวัตกรรมทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม โดย

ระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนั้นไม่มีก าหนดแน่นอนตายตัวขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของนวัตกรรม
นั้นๆ การที่ประชาชนได้เรียนรู้โดยผ่านการศึกษาสามารถบรรยายได้โดยผ่านขั้นการรับรู้ การยอมรับ
จะเกิดได้หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้นั้นจะได้ผลก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ทดลองปฏิบัติ
เมื่อเขาแน่ใจว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นสามารถให้ประโยชน์อย่างแน่นอนจึงกล้าลงทุนซื้อสิ่งประดิษฐ์นั้น 
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กระบวนการนี้อาจกินเวลาช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ คือ ตัวบุคคลและลักษณะของนวัตกรรม 
(สุพัตรา ถนอมวงค์, 2551)  

จากค าอธิบายและความหมายที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า “การยอมรับ” หมายถึง การ
ตัดสินใจใช้นวัตกรรมทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม โดยระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนั้นไม่มี
ก าหนดแน่นอนตายตัว การยอมรับจะเกิดได้หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้นั้นจะได้ผลก็
ต่อเมือ่บุคคลนั้นได้ทดลองปฏิบัติ 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 
การสื่อสารมีความส าคัญต่อมนุษย์ 5 ประการ สรุปได้ ดังนี้ (มัลลิกา คณานุรักษ์, 2557) 
4.1  ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน การสื่อสารมีบทบาทท่ีส าคัญยิ่งต่อชีวิตประจ าวัน ใน

วันหนึ่งเราใช้การสื่อสารตลอดเวลา ทั้งการสื่อสารกับตนเอง การสื่อสารกับผู้อ่ืน ตั้งแต่บุ คคลใน
ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน ผู้ร่วมงาน และทุกกิจกรรมในการด ารงชีวิต ก็ต้องใช้การสื่อสารทั้งนั้น จึงสรุปได้
ดังนี้  

4.1.1 การสื่อสารท าให้เราสามารถรับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของ
บุคคลอื่นได ้

4.1.2 การสื่อสารท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพราะการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่ง
ใน การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ตั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และบุคคลต่างๆ ใน
สังคม 

4.1.3 การสื่อสารท าให้เกิดการพักผ่อนหย่อนใจ ความสุนทรีย์  การผ่อนคลาย
อารมณ์ และเกิดความเพลิดเพลินทางจิตใจ และความสุขในชีวิต 

4.1.4 การสื่อสารช่วยในการสร้างเอกลักษณ์ของบุคคล ท าให้เข้าใจตนเอง และ
ผู้อื่น รู้จักแสดงออกพฤติกรรมในด้านต่างๆ รวมทั้งท าให้รู้จักบทบาทของตนเองและผู้อื่น 

4.1.5 การสื่อสารท าให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งผลต่อการพัฒนา 
ด้านสติปัญญา ความถนัด ความสนใจ ทักษะต่างๆ ในการด าเนินชีวิต และมีโลกทัศน์มากขึ้น 

4.1.6 การสื่อสารช่วยให้เกิดแรงจูงใจ ท าให้เกิดความหวัง การสร้างก าลังใจและ
การสร้างเป้าหมายในชีวิต 

4.1.7 การสื่อสารช่วยสอดส่องดูแลสิ่งแวดล้อมและท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลหรือข่าวสาร แล้วมีการน ามาเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งท าให้เกิด
การรับรู้ข้อมูล และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการร่วม
ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย 

4.2  ความส าคัญต่อความเป็นสังคม มนุษย์รวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมได้ตั้งแต่สังคมเล็ก
ระดับครอบครัว จนถึงสังคมที่ใหญ่ระดับประเทศและระดับโลกได้ ก็เพราะอาศัยการสื่อสารเป็น
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พ้ืนฐาน เมื่อมนุษย์อยู่รวมกัน และด าเนินชีวิตร่วมกันย่อมต้องมีข้อตกลงกัน โดยก าหนดเป็นระเบียบ 
กติกาต่างๆ เพ่ือใช้เป็น กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคม ท าให้สังคมนั้นด ารงอยู่ได้ และมนุษย์ใช้การสื่อสาร
ท าให้เกิดความเข้าใจกันอันดีต่อกัน และการที่สังคมมนุษย์ได้รับการพัฒนามาตลอดเวลาและอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะใช้การสื่อสารเป็นสายใยแห่งการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ความรู้สึกนึกคิดของคน
รุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 

4.3 ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอน
การตลาด การขาย การจัดหา วัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การผลิต การเงิน การบัญชี และการ
บริหารงานบุคคล ต้องใช้การสื่อสารทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การสื่อสารกันระหว่างบุคคลจนกระทั่งถึง
การสื่อสารกับมวลชน เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในปัจจุบันการสื่อสารได้เข้ามา มี
บทบาทส าคัญและ กลายเป็นเรื่องจ าเป็นมากด้านธุรกิจ รวมทั้งได้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การสื่อสารมากมาย 

4.4 ความส าคัญต่อการปกครอง การปกครองไม่ว่าจะเป็นการปกครองระดับใด หรือการ
ปกครองระบอบใดก็ตาม ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองจะต้องมีการตกลงร่วมกันในกฎเกณฑ์หรือ
ระเบียบต่างๆ ผู้ ปกครองต้อง เผยแพร่ข่ าวสารเหล่ านี้ ให้ ผู้ ถูกปกครองทราบทั้ งทางตรง  
และทางอ้อม รวมทั้งประชาชนหรือผู้ถูก ปกครองก็จะต้องสื่อสารเรื่องต่างๆ ไปยังผู้ปกครองด้วย เพ่ือ
ความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นส าคัญ 

4.5 ความส าคัญต่อการเมืองและเศรษฐกิจของทุกประเทศมีการติดต่อสื่อสารกันทั้ ง
ทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจ และปัจจุบันมีหน่วยงานหรือองค์กรของแต่ละประเทศที่ท าหน้าที่
ติดต่อสื่อสารข่าวการเมืองและ เศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือการสร้างเครือข่าย
หรือพันธมิตร ซึ่งการสื่อสารมวลชนก็เข้ามามีบทบาทร่วมด้วยเช่นกัน 

จากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจจึงท าให้ผู้วิจัยได้เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสิ่งที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมการลดขยะจากครัวเรือน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ความต้องการต่างๆ ของมนุษย์ 
ปัจจัยการกระตุ้น สิ่งล่อใจ กระบวนการยอมรับ และการสื่อสารที่ท าให้เกิดการเรียนรู้  ผู้วิจัยจึงน า
ทฤษฎีดังกล่าวมาท าเป็นกรอบแนวความคิด และออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับทฤษฎีเพ่ือส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมการลดขยะจากครัวเรือน ของประชาชนต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย  

เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ภานุวัติ ทองเจิม (2551) ศึกษาโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการลดปริมาณขยะใน

โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน ผลการศึกษา พบว่า โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียนอนุบาลก าแพงแสนที่สร้างขึ้นมีคุณภาพยอมรับได้ทั้ง 5 ด้าน (ความตรง ความเชื่อมั่น 
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อ านาจจ าแนก ความยากง่าย และความเป็นปรนัย) ปรากฏผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลังการใช้โปรแกรม
สูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรม (84.87) และเมื่อระยะเวลาผ่านไป 4 สัปดาห์ยังปรากฏค่าสูงกว่าก่อน 
การใช้โปรแกรม (84.48) และเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของโครางการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พบว่า ยังมีค่าสูงกว่า (85.48) อีกด้วย และใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์กลุ่มตัวอย่างได้ด าเนินการขยายผลการเรียนรู้ (การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการ
ขยะ) ไปสู่ประชากรทั้งโรงเรียน โดยตัวชี้วัดปรากฏมีการน าปริมาณขยะออกจากระบบโรงเรียนสู้
แหล่งเตรียมเป็นวัตถุดิบผลิตใหม่ มีปริมาณถึง 478.5 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 3,632.50 บาท 

ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ , สุชาติ นวกวงษ์, สยาม อรุณศรีมรกต , และไกรชาติ ตัน
ตระการอาภา (2553) ศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชนจากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
กรณีศึกษาชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครผลการศึกษา  พบว่า เมื่อ
ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งในระยะเวลา 1 เดือน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องน าไป
ก าจัด 182.09 กิโลกรัม จากเดิม 647.79 กิโลกรัม และหากทุกครัวเรือนในชุมชนมีการคัดแยกขยะมูล
ฝอย จะมีปริมาณที่ต้องน าไปก าจัด 6,828.38 กิโลกรัมจากปริมาณขยะมูลฝอยเดิมทั้ งหมด 
24,292.13 กิโลกรัม ธนาคารรีไซเคิลทรัพย์สินพัฒนามีรูปแบบการด าเนินงานโดยการรับสมัครสมาชิก
ในชุมชน โดยสมาชิกน าขยะรีไซเคิลที่คัดแยกมาฝากขายกับธนาคารขยะรีไซเคิล 

เบญจภรณ์ วงษ์สิน (2553) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนของกลุ่มแม่บ้านระดับ
ต าบลในเขตภาคกลาง ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม
แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนของกลุ่มแม่บ้าน  
มีกระบวนการของกิจกรรมตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ซึ่งผลการจัดกิจกรรม พบว่า  
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความรู้ ทักษะและเจตคติในการจัดการขยะในครัวเรือนหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการ

จัดการขยะในครัวเรือนของกลุ่มแม่บ้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x ̅= 4.73) 
ปภาวิน เหิดขุนทด (2554) ศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน

ชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านการลดการเกิดขยะมูล
ฝอย ผลการศึกษา พบว่า เมื่อน าข้อมูลมาแปรค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อระดับ

พฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 2.73, S.D. = 0.61) ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะ
ด้านการลดการเกิดขยะในระดับมาก มีร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วยลดขยะ รองลงมาเลือกใช้
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ถุงพลาสติกใส่ สิ่งของใบใหญ่ใบเดียวมากกว่าใบเล็กหลายๆ ใบ และให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนบ้านเพ่ือให้
ช่วยลดขยะ มูลฝอย ส่วนมีพฤติกรรมด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ ผลการศึกษา พบว่า น าข้อมูลมาแปร

ค่าเฉลี่ย พฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 2.85, S.D. = 0.58) พฤติกรรมที่มีมากท่ีสุด คือ ขยะ
ประเภทกล่องกระดาษหรือหนังสือพิมพ์เก็บไว้ขายหรือน ากลับมาใช้ใหม่  ผลการศึกษาพฤติกรรมด้าน

การคัดแยกขยะมูลฝอย พบว่า น าข้อมูลมาแปรค่าเฉลี่ย พฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 
2.63,S.D.= 0.73) พฤติกรรมที่มีมากท่ีสุดมีการคัดแยกขยะประเภทวัสดุพลาสติกก่อนทิ้ง 

ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ (2554) ศึกษาการใช้ประโยชน์และการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน
ประชาชน ต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาที่ส าคัญ  พบว่า  
ในแต่ละครัวเรือนมีกิจกรรมท าให้เกิดขยะทุกชนิดมีน้ าหนักรวมกันโดยเฉลี่ย 1.98 กิโลกรัมต่อ
ครัวเรือนต่อวัน  ขยะเปียกที่พบมากที่สุด ได้แก่ เศษอาหาร เศษข้าว เศษขนม ขยะรีไซเคิลที่พบมาก
ที่สุด ได้แก่  ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่องลัง กระดาษ ขยะทั่วไปพบมากที่สุด ได้แก่ ถุงพลาสติก ถุง
ก๊อบแก๊บ ส าหรับขยะอันตรายที่พบมากที่สุด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์น้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ต่างๆ 
ในส่วนของกิจกรรมที่ท าให้เกิดน้ าเสียหรือน้ าทิ้งของครัวเรือนนั้น พบว่า เป็นกิจกรรม การหุงต้ม
ประกอบอาหาร การซักล้างท าความสะอาดเสื้อผ้า การล้างถ้วยชามและใช้ในห้องน้ าห้องส้วม  
มีจ านวนใกล้เคียงกันทุกกิจกรรม ในด้านการจัดการขยะของครัวเรือนนั้น พบว่า ครัวเรือน ร้อยละ 
92.8 ได้ด าเนินการลดปริมาณขยะในครัวเรือน เช่น ใช้วัสดุหลายๆครั้งก่อนทิ้ง ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก ใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมี ครัวเรือน ร้อยละ 81.6 มีถังขยะประจ าบ้าน และร้อยละ 85.3  
ท าการคัดแยกขยะ น าขยะไปใช้ประโยชน์ เช่น น าขยะรีไซเคิลไปขาย น าขยะเปียกไปท าปุ๋ยหมัก 
ส าหรับขยะอ่ืนๆ ที่เหลือนั้น ครัวเรือน ร้อยละ 45.6 น าไปก าจัดโดยการเผาไฟ ร้อยละ 41.3 น าไปทิ้ง
ถังขยะของ อบต.ที่อยู่ใกล้บ้าน และร้อยละ 5.6 น าไปฝังกลบตามล าดับ ส าหรับน้ าเสียหรือน้ าทิ้งนั้น
ครัวเรือน ประมาณร้อยละ 38.4 ทิ้งลงในท่อระบายน้ าทิ้งของครัวเรือนและอีกประมาณร้อยละ 27.2 
ทิ้งลงใต้ถุนบ้านของตนเอง ส าหรับปัญหาจากขยะของครัวเรือนนั้น พบปัญหาการแพร่ระบาดของสัตว์
ที่เป็นพาหะน าโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบและหนู มากที่สุด รองลงมาเป็นปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน
และสกปรก เลอะเทอะ ตามล าดับ ส่วนปัญหาที่เกิดจาก น้ าทิ้งของครัวเรือน พบปัญหาการแพร่
ระบาดของยุงมากที่สุด รองลงมาเป็นปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนและปัญหาน้ าขังแฉะสกปรกเลอะเทอะ 
ตามล าดับ 

ทิพย์วรรณ สุพิเพช (2556) ศึกษาพฤติกรรมของแม่บ้านในการลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
อาคารที่พักอาศัยของกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย คือ ระดับการศึกษา รายได้ของครัวเรือน



37 

เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน สถานภาพทางสังคม การรับรู้ภาวะสุขภาพของ
ตนเอง และความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001  

ปัญจะ หัตตะโสภา (2557) ศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรม 5Rs ต่อความรู้และพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนในต าบลพนมสารคาม อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า 1) ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 5Rs ของประชาชนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมมี
คะแนนความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (t = -9.546, p < 0.05) 2) ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 5Rs ประชาชนกลุ่มที่เข้าร่วม
โปรแกรมมีคะแนนความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -11.363, p < 0.05) 3) ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 5Rs 
ประชาชนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนสูงกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้เข้าร่วม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t= 8.000, p< 0.05) 4) ภายหลังการเข้าร่วม
โปรแกรม 5Rs ประชาชนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย
ครัวเรือนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -8.318,  
p < 0.05) 

ลินิน พูนผล และคณะ (2557) ศึกษาการสร้างบุคคลต้นแบบในจัดการมูลฝอยโดยอาศัย
แรงจูงใจให้แกนน าชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนสามัคคีธรรม เทศบาลต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองมีระดับความรู้ ระดับการปฏิบัติ ระดับการมีส่วน
ร่วมเพ่ิมมากขึ้น กว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) องค์ประกอบของมูลฝอย พบว่า มูลฝอยรีไซเคิลมีสัดส่วนลดลง ร้อยละ 7 มูลฝอยอินทรีย์มี
สัดส่วนลดลง ร้อยละ 18 ปริมาณมูลฝอยลดลงเฉลี่ยวันละ 156.43 กิโลกรัม ผลวิจัยสรุปได้ว่า การใช้
โปรแกรมสร้างบุคคลต้นแบบคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย โดยประยุกต์กระบวนการ AIC ร่วมกับ
ทฤษฎีแรงจูงใจ ในการจัดการมูลฝอยชุมชน เป็นวิธีการที่ท าให้แกนน าชุมชนมีความรู้ การปฏิบัติ และ
การมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้น และช่วยให้ปริมาณมูลฝอยลดลง ดังนั้นจึงควรใช้เป็น
แนวทางในการจัดการมูลฝอยแก่พ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไปได ้

บัวผิน สิงห์แก้ว (2558) ศึกษาแรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเทศบาล
ต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ในเทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.69)  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลต าบล

ริมปิงอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด (x ̅= 3.77) ในด้านความมั่นคงปลอดภัย ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
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(x ̅= 3.60) ในด้านความรับผิดชอบ 2) การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ในเทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์
ความแตกต่างตามการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนเพศ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 3) ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเทศบาลต าบลริมปิง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน
ประกอบด้วยปัญหาเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนในเทศบาล และขาดความตระหนัก
ปล่อยปละละเลย รวมถึงสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลมีพ้ืนที่จ ากัดและไม่มีความเหมาะสม และ
งบประมาณจ านวนจ ากัด ซึ่งเทศบาลควรจัดกิจกรรม และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหา รวมถึงจัดหา
งบประมาณและจัดหาสถานที่ทิ้งขยะแหล่งใหม่ 4) การน าหลักฆราวาสธรรมใช้แรงจูงใจในการแยก
ขยะมูลฝอย เพ่ือเพ่ิมการจัดเก็บขยะมูลฝอย เป็นสิ่งเร้าให้เกิดการจัดเก็บขยะขยะมูลฝอย ช่วยให้ เกิด
การพัฒนาทางด้านลักษณะนิสัย มีความซื้อสัตย์ให้เป็นนิสัยและก่อให้เกิดความรับผิดชอบและข่มใจ
ตัวเองของแต่ละคนให้รักสิ่งแวดล้อม ร่วมถึงเป็นการให้ความร่วมมือทางอ้อมอีกทางหนึ่ง 

สุทธิ์ บุญโท (2559) ศึกษาประสิทธิผลการจัดการปริมาณขยะชุมชนจากการใช้หลัก 5Rs 
กรณีศึกษาต าบลทุ่งทราย จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ปัญหาขยะชุมชนและค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของประชาชนในการจัดการขยะโดยใช้หลัก 5Rs ก่อน
และหลังเข้าร่วมโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) และการศึกษา
ประสิทธิผลของโครงการจากการส ารวจปริมาณขยะของกลุ่มตัวอย่าง 20 ครัวเรือน พบว่า ปริมาณ
ขยะทั้ง 3 ครั้ง เท่ากับ 190.20,167.60 และ 168.70 กิโลกรัม ตามล าดับ 

ภิญโญ หงส์ทอง (2560) ศึกษาผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ต าบลพงศ์ประศาสน์ อ าเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า 1) ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.2 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี 
ร้อยละ 46.94 ความรู้ของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย พบว่า มีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะเปียก ร้อยละ 79.89 และมีความรู้น้อยที่สุดเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะในชุมชน ร้อยละ 81.95

พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า พฤติกรรมในการคัดแยกขยะอยู่ในระดับค่า (x ̅= 2.38)  

2) ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (x ̅= 19.23, sd = 0.89) 
และระดับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนหลังเข้าร่วมโปรแกรมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น

ระดับมาก (x ̅= 2.73, sd = 0.72) มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ 0.001 และผลสรุป
ความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนที่มีผลต่อโปรแกรมอยู่ระดับปานกลางถึงมากที่สุด  



39 

วันวิสาข์ คงพิรุณ , สรัญญา ถี่ป้อม , และวิโรจน์ จันทร (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการจัดการขยะ ในหมู่บ้านโป่งปะ ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
ผลการศึกษา พบว่า ความรู้และความตระหนัก ในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรส่งเสริมความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ยังอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ า และจัดให้มีถังขยะสาธารณะไว้
บริการในพ้ืนที่เนื่องจากพ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ชนบทจึงมักจะใช้การเผาเป็นวิธีการก าจัดขยะเป็นส่วนมาก  
ที่ส าคัญที่สุดต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนค านึงถึงความส าคัญของการแยกขยะและการก าจัดขยะที่
ถูกต้อง โดยประโยชน์ส าหรับงานวิจัยนี้สามารถน าไปปรับใช้เป็นแนวทางให้ชุมชนอ่ืนไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการขยะที่มี ประสิทธิภาพซึ่งน าไปสู่การลดปัญหาขยะในชุมชนต่อไปในอนาคต 

วริษฐา แสงยางใหญ่, ศรีรัตน์ล้อมพงศ์, และบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2560) ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ  
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนระดับน้อย ได้คะแนนเพียงร้อยละ 

57.3 (x ̅= 45.86, S.D.= 15.86)โดยมีพฤติกรรมคัดแยกไว้ใช้ประโยชน์มากสุด รองลงมา คือ การน า
กลับมาใช้ซ้ า การลดการใช้ การก าจัดบางส่วน ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 65.4, 59.6, 56.7 และ 47.6 

ตามล าดับ มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงมากที่สุดร้อยละ 84.8 (x ̅= 67.87, S.D. = 8.44) รองลงมา คือ  
การรับรู้ประโยชน์ ความคาดหวังผลลัพธ์ การรับรู้อุปสรรค และการสนับสนุนทางสังคม ได้คะแนน

เ ฉ ลี่ ย ร้ อ ย ล ะ  82.3 (x ̅ = 65.82, S.D. = 8.20), 78.3 (x ̅ = 62.67, S.D. = 8.92), 57.5  

(x ̅ = 45.96, S.D. = 11.73) และ 42.7 (x ̅ = 45.86, S.D. = 11.79) ตามล าดับ ปัจจัยที่มีผลร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือน ได้แก่ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน การสนับสนุนทางสังคม  
การรับรู้โอกาสเสี่ยงและลักษณะที่อยู่อาศัย โดยสามารถร่วมกันท านายได้ร้อยละ 41.3 ดังสมการ  
Y = -3.0005 + .571 (การสนับสนุนทางสังคม) + 1.784 (จ านวนสมาชิกในครัวเรือน) + .425  
(การรับรู้โอกาสเสี่ยง) - 5.070 (ลักษณะที่อยู่อาศัย) 

เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, และสุมาลี พุ่มภิญโญ (2558) ศึกษาพฤติกรรมในการจัดการ
ขยะของครัวเรือนตามแนวคิด 3Rs: กรณีศึกษาเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่า ขยะ
ส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก ส่วนขยะรีไซเคิลครัวเรือนมักคัดแยกเพ่ือน าขยะไปขายให้กับร้านรับซื้อของ
เก่าแต่ในการน าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ซ้ า การคัดแยกขยะเปียกเพ่ือไปใช้ประโยชน์และการลดการใช้
บรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงพลาสติกยังคงไม่เป็นที่นิยมนักเมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า  
กลุ่มผู้ท างานนอกบ้านจะมีการท ากิจกรรมด้าน 3Rs น้อยกว่ากลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้เกษียณอายุ  
การส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะเปียกในรูปแบบต่างๆ และลดการใช้บรรจุภัณฑ์จะช่วยลด
ปริมาณขยะท่ีจะน าไปทิ้งปลายทางได้ 
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Purnawan, & Kadarisman (2016) ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะใน
เมือง Depok ผลการวิจัย พบว่า ในกรอบความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอยของ Depok พบว่า 
1) ปัจจัยด้านระบบบริหารจัดการของเสียในเขตเมือง Depok ได้ด าเนินการอย่างถูกต้อง 2) ความ
ร่วมมือภาคเอกชน (Commercial solution) เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในเมือง 
Depok 3) เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมของ 3R (ลดน ากลับมาใช้ใหม่และน า
กลับมาใช้ใหม่) ในชุมชน Depok ทั้งหมดได้รับการด าเนินการพร้อมกับการประกาศ Depok Trash 
Care ต่อ Clean Trash Clean 2020 ในเดือนมีนาคม 2014 

Darban Astane, & Hajilo (2017) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างขยะในชนบท ผล
การศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยขยะที่เกิดจากแต่ละคนเท่ากับ 0.588 กิโลกรัมต่อวัน กับส่วนแบ่งของ
อินทรีย์ขยะมูลฝอยที่แต่ละคนผลิตได้ 0.409 กิโลกรัมต่อวันและขยะมูลฝอยที่เกิดจากแต่ละคนมี
น้ าหนัก 0.179 กิโลกรัมต่อวัน จากผลการกระจายตัวของขยะมูลฝอย พบว่า รูปแบบบางอย่างในสาม
กลุ่มและอัตราการเกิดของเสียที่สูงขึ้นในส่วนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
ปกครอง ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า รายได้ของครัวเรือน อายุและทัศนคติส่วนบุคคลเป็น
ตัวแปรที่ส าคัญที่สุดที่มีผลต่อการสร้างขยะทัศนคติของชาวบ้านและความรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส าคัญซึ่งสามารถช่วยลดการสร้างขยะได้ 

Thirumarpan, Thiruchelvam, Dilsath, & Minhajkhan (2015) ศึกษาความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติในการแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน: กรณีศึกษาใน
เขตเทศบาลเมือง Eravur, Batticaloa District ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยที่
ครัวเรือนสร้างขึ้น คือ 2.61 กิโลกรัม/วัน ขยะอาหารเป็นพ้ืนฐานที่ทุกครัวเรือนสร้างขยะอาหารได้ 
2.06 กิโลกรัมต่อวัน อาหาร (ร้อยละ 30.44) และถูกฝังอยู่ในบ้าน (ร้อยละ 25.89) ขยะจากโรงงาน
พลาสติกกระดาษโลหะและของเสียจากแก้วส่วนใหญ่ถูกท้ิงโดยครัวเรือนผ่านสถานที่ก าจัดที่มีบริการมี
เพียงร้อยละ 0.93 ของครัวเรือนที่ใช้กระดาษนี้ซ้ า ครัวเรือน Eravur-01B สร้างปริมาณขยะมูลฝอย
เฉลี่ยสูงสุด (3.17 กิโลกรัม/ครัวเรือน/วัน) นอกจากนี้ ยังพบว่า ร้อยละ 82 ของหัวหน้าครัวเรือนเชื่อ
ว่าการเผาของเสียท าให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ร้อยละ 98 ของหัวหน้าครัวเรือนกังวลเกี่ยวกับโรค 
(เช่น ไข้เลือดออก, ไข้มาลาเรีย) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและก าจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง ประมาณร้อยละ 
84 ของครัวเรือนมีความกังวลเกี่ยวกับบริการที่ได้รับจากสภาเมือง ร้อยละ 18 ของครัวเรือนไม่กังวล
เรื่องการก าจัดขยะเพราะปัญหาส่วนตัวของพวกเขา เช่น การว่างงานและค่าครองชีพที่สูง เป็นต้ น 
ข้อเสนอแนะ คือ ให้ครัวเรือนต่างๆ ต้องได้รับการศึกษาด้วยวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและ
รัฐบาลต้องเพ่ิมปริมาณของแข็งที่เหมาะสม การจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือเพ่ิมระดับความตระหนักและ
ความรู้ของผู้ประกอบการในพ้ืนที่เก็บรวบรวม 
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จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวความคิดต่างๆ ของ
นักวิชาการ รวมถึงผู้ที่ได้ท าวิจัย อันจะเป็นผลต่อการศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจต่อ
ความรู้เรื่อง 5Rs และพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนต าบลเมืองบางขลัง 
อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยซึ่งชี้ให้เห็นว่าปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ ต าบลเมืองบางขลัง 
มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในอนาคตได้  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ลดขยะในครัวเรือน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยครัวเรือน และแรงจูงใจการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยครัวเรือน โดยกิจกรรมของงานวิจัยที่ผ่านมามีการท ากิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย การสร้างบุคคลต้นแบบเพ่ือเป็นแกนน าสร้างแรงจูงใจในการลงปฏิบัติในชุมชน 
และการวัดปริมาณขยะมูลฝอย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าการทบทวนวรรณกรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็น
กรอบในการศึกษาครั้งนี้ 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวความคิดใน

การศึกษาไว้โดยได้ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ เพ่ือการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน มาใช้ในการสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจัยได้กรอบแนวคิด ดังนี้ 
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      ก่อนการทดลอง                                                          หลังการทดลอง 
 
กลุ่มทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
กลุ่มควบคุม 
 
 
 

 

 

ภาพ 2 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

โปรแกรมสร้างแรงจูงใจ  
1.กิจกรรม “บอกเล่าท้าวความ”  
2.กิจกรรม “รักบ้านรักษ์โลก”  
3.กิจกรรม “5R”  
4.กิจกรรม “คัดแยกกันเถอะ”  
5. กิจกรรม “โครงการครัวเรือนยุค
ใหม่ไร้ถังขยะ”  
6. กิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยกัน”  
7. การสร้างช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ 
Line group  
8.การได้รับประโยชน์  ได้แก่  มอบ
รางวัลการประกวดการท าสิ่งประดิษฐ์ 
 
 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- ระยะเวลาที่อาศัย
ในชุมชน 
- รายไดเ้ฉลี่ย 
- สถานะใน
ครอบครัว 
- การได้รบัข้อมูล
ข่าวสาร 

- ความรู้เรื่อง 5Rs 
- พฤติกรรมการลดขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน 
- แรงจูงใจของประชาชน
ในการลดขยะ 
- ปริมาณขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน 
 
 

- ความรู้เรื่อง 5Rs 
- พฤติกรรมการลดขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน 
- แ ร ง จู ง ใ จ ข อ ง
ประชาชนในการลดขยะ 
- ปริมาณขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน 
 
 

- ความรู้เรื่อง 5Rs 
- พฤติกรรมการลดขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน 
- แรงจูงใจของประชาชนใน
การลดขยะ 
- ป ริ ม าณ ขยะมู ลฝอย ใน
ครัวเรือน 
 
 

- ความรู้เรื่อง 5Rs 
- พฤติกรรมการลดขยะมลู
ฝอยในครัวเรือน 
- แรงจูงใจของประชาชนใน
การลดขยะ 
- ปริมาณขยะมลูฝอยใน
ครัวเรือน 
 
 

ผ ล ต่ า ง ค่ า เ ฉ ลี่ ย
คะแนนความรู้ เรื่อง 
5 Rs, พ ฤ ติ ก ร ร ม , 
แรงจูงใจการลดขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน 
และปริมาณขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน 
 
 



 
 

บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research design) 

โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มควบคุม 
(Control group) ท าการวัดก่อนและวัดหลังการทดลอง (Two group Pretest-Posttest Design) 
เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนในเขตต าบล
เมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย (ธวัชชัย วรพงศธร, 2540) ดังนี้  

แผนผังการวิจัย 
 
  

 กลุ่มทดลอง   O1                                X                            O2 
 

 
 กลุ่มควบคุม   O3                                                              O4   

   
ภาพ 3 แสดงแผนผังการวิจัย 

O1 =  การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองในกลุ่มทดลอง 
O2 =  การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง 
O3 =  การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองในกลุ่มควบคุม 
O4 =  การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองในกลุ่มควบคุม 
X =  โปรแกรมสร้างแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
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ภาพ 4 แสดงแผนภูมิการทดลอง 

O1, O3 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ด้วยแบบทดสอบความรู้  
แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน แบบสอบถามแรงจูงใจในการลดขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน และปริมาณขยะในแต่ละวันของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

O2, O4 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบความรู้ 
แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน แบบสอบถามแรงจูงใจใน  

การลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน และปริมาณขยะในแต่ละวันของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
X หมายถึง โปรแกรมสร้างแรงจูงใจ ซึ่งเป็นโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก 5Rs ในการลด

ขยะมูลฝอยครัวเรือน 
E หมายถึง การวัดผลจากคะแนนความรู้และคะแนนพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน 

และปริมาณขยะในแต่ละวันหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมสร้างแรงจูงใจ ของกลุ่มทดลอง และ 
กลุ่มควบคุม 

W หมายถึง สัปดาห์ที่ให้โปรแกรมสร้างแรงจูงใจ แก่กลุ่มทดลอง ซึ่งก าหนดไว้ 12 สัปดาห์ 

  

O1 
กลุ่ม

ทดลอง 
(12 สัปดาห์) 

 O2 
W 
1 
 

W 
2 
X1 
 

W 
3 
X2 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครัวเรือน ในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรค

โลก จังหวัดสุโขทัย จ านวน 1,771 ครัวเรือน จาก 9 หมู่บ้าน 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยหาขนาดตัวอย่างจากข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งได้แก่ พฤติกรรมใน

การจัดการขยะมูลฝอย ที่เคยศึกษามาก่อน เรื่อง การสร้างบุคคลต้นแบบในจัดการมูลฝอยโดยอาศัย
แรงจูงใจให้แกนน าชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนสามัคคีธรรม เทศบาลต าบลด่านขุนทด อ าเภอ  
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ลินิน พูนผล และคณะ, 2557) โดยการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร  2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (ธวัชชัย วรพงศธร, 2540) ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 19 ตัวอย่าง และเพ่ิมกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 50 ของจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด เพ่ือป้องกันการไม่ตอบกลับแบบสอบถาม และความผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามไม่สมบูรณ์  จ านวน 30 ตัวอย่าง (Kerlinger, 1986) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง
จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน  รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 60 คน    

จากสูตร   n     =   (Zα+Zβ)2 2 𝜎2 
               (µ1 - µ0)2 

 
Zα   =  ค่า Z ที่ระดับ α (.05) = 1.645  

Zβ =  ค่า Z ที่ระดับ β (.05) = 1.282  
µ0 =  ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในกลุ่มควบคุม 
µ1 =  ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในกลุ่มทดลอง 

𝜎2 =  ค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการจัดการขยะครัวเรือน (ตัวแปรตาม) = 0.83 

µ1 - µ0  =  ค่าความแตกต่างของพฤติกรรมในการจัดการขยะครัวเรือนของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม =  (2.83  - 2.04)2 

แทนค่าในสูตร 
n   =   (1.645+1.282)2 x 2(0.83)2 
                  (2.83 – 2.04)2 
  =  (2.93)2 x 1.38 
        (0.79)2 

=   11.85   
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=  19.12 
       0.62 
การสุ่มตัวอย่าง  
การสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม

ทดลองจ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน  รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 60 คน โดยมี
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1.  ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน 
2.  มีปริมาณขยะท่ีใกล้เคียงกันในแต่ละเดือน 
3.  ส าหรับกลุ่มควบคุมเลือกหมู่บ้านมีความห่างไกลกับกลุ่มทดลอง และจ านวนครัวเรือน

ใกล้เคียงกัน และมีปริมาณขยะที่ใกล้เคียงกันในแต่ละเดือน และหมู่บ้านที่เลือกมีความห่างไกลกัน 20 
กิโลเมตร ทุกรายผ่านเกณฑ์คัดเข้าและคัดออก ดังนี้ 

3.1  เกณฑ์การคัดเข้าผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion Criteria) 
3.1.1 อายุ 20 - 59 ปี 
3.1.2 เป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักในการจัดการมูลฝอยครัวเรือน 
3.1.3 ประชาชนที่สามารถอ่าน เขียน หนังสือภาษาไทย หรือโต้ตอบสื่อสารได้ 

2. เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion Criteria) 
2.1  ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย 
2.2  ย้ายออกจากพ้ืนที่ระหว่างการวิจัย 

 
ตาราง 1 แสดงจ านวนตัวอย่าง 

หมู่บ้านตัวอย่าง จ านวนครัวเรือน ปริมาณขยะเฉลี่ย (กิโลกรัม/เดือน) 

หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง 370 227 
หมู่ที่ 2 บ้านปากคลองช้าง 140 84 
หมู่ที่ 3 บ้านปากคลองช้าง 225 129 
หมู่ที่ 4 บ้านขอนซุง 235 143 
หมู่ที่ 5 บ้านวัดโบสถ์ 238 145 
หมู่ที่ 6 บ้านน้ าด้วน 197 106 
หมู่ที่ 7 บ้านนากลาง 165 95 
หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ขวาง 62 51 
หมู่ที่ 9 บ้านขอนซุง 139 82 
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จากทั้งหมด 9 หมู่บ้านผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากข้อมูลใน
ระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจ าเป็นพ้ืนฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ (จพฐ.) เทศบาล
ต าบลเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย จะได้หมู่ที่ 5 บ้านวัดโบสถ์ เป็นกลุ่มทดลอง และหมู่ที่ 4 บ้านขอน
ซุง เป็นกลุ่มควบคุม (เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง, 2561) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาต ารา เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องให้

ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจน ประกอบด้วยค าถามแบบ
เลือกค าตอบ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ลักษณะทางประชากรและสังคม ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  ระยะเวลาที่

อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลดขยะมูล
ฝอย และแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอย 

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบเกี่ยวกับความรู้ เรื่อง 5Rs แต่ละข้อมีค าตอบให้เลือกตอบแบบ 
ถูก - ผิด จ านวน 15 ข้อ โดยถ้าผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบถูกจะให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้  
0 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 15 คะแนนประกอบด้วย ค าถามเชิงบวก จ านวน 8 ข้อ และค าถามเชิงลบ 
จ านวน 7 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ข้อค าถามเชิงบวก    ข้อค าถามเชิงลบ 
ตอบถูกให้ 1 คะแนน    ตอบถูกให้ 0 คะแนน 
ตอบผิดให้ 0 คะแนน    ตอบผิดให้ 1 คะแนน 
หรับการประเมินความรู้จะประเมินโดยอิงเกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1975) โดยมีเกณฑ์การ

แปลผลเป็นระดับ ดังนี้ 
คะแนน                               ความหมาย 
คะแนนเท่ากับและมากกว่า ร้อยละ 80 (12 - 15 คะแนน) ความรู้ระดับสูง 
คะแนนระหว่าง ร้อยละ 60-79 (9 - 11 คะแนน)   ความรู้ระดับปานกลาง 
คะแนนต่ ากว่า ร้อยละ 60 (1-8 คะแนน)    ความรู้ระดับน้อย 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 

ต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ 
ค่า  (Rating Scale) 3 ระดับ จ านวนทั้งสิ้น 15 ข้อ ประกอบด้วย ค าถามเชิงบวก จ านวน 9 ข้อ 
ค าถามเชิงลบ จ านวน 6 ข้อ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
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ข้อค าถามเชิงลบ 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง  1  คะแนน พฤติกรรมระดับน้อย 
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 2  คะแนน พฤติกรรมระดับดี  
ไม่เคยปฏิบัติเลย 3 คะแนน พฤติกรรมระดับดีมาก 
ข้อค าถามเชิงบวก 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง  3  คะแนน พฤติกรรมระดับดีมาก 
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 2  คะแนน พฤติกรรมระดับดี 
ไม่เคยปฏิบัติเลย  1 คะแนน พฤติกรรมระดับน้อย 
โดยแบ่งพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน ออกเป็น 3 ระดับโดยอิงเกณฑ์ของเบสท์ 

(Best, 1977) โดยมีสูตร ดังนี้ 
ช่วงคะแนนอันตรภาคชั้น   =   คะแนนสูงสุด  –  คะแนนต่ าสุด  
                     จ านวนชั้น 
= 45 - 15     =   10 

          3 
ดังนั้น การก าหนดค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน สามารถแบ่งได้ 

ดังนี้ 
คะแนน 36 - 45 หมายถึง  มีพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนน 25 – 35 หมายถึง  มีพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนอยู่ในระดับดี 
คะแนน 15 – 24 หมายถึง  มีพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนอยู่ในระดับน้อย 
ส่วนที่  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ

ประชาชน ต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่า  (Rating Scale) 3 ระดับ จ านวนทั้งสิ้น 10 ข้อ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

ข้อค าถามเชิงลบ 
คะแนน  1 หมายถึง  คะแนน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับน้อย 
คะแนน  2 หมายถึง   คะแนน การจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง  
คะแนน  3 หมายถึง  คะแนน การจูงใจอยู่ในระดับมาก 
ข้อค าถามเชิงบวก 
คะแนน  3 หมายถึง  คะแนน การจูงใจอยู่ในระดับมาก 
คะแนน  2 หมายถึง   คะแนน การจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนน  1 หมายถึง  คะแนน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับน้อย 
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โดยแบ่งพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน ออกเป็น 3 ระดับโดยอิงเกณฑ์ของเบสท์ 
(Best, 1977) โดยมีสูตร ดังนี้ 

ช่วงคะแนนอันตรภาคชั้น   =   คะแนนสูงสุด  –  คะแนนต่ าสุด  
                  จ านวนชั้น 
= 30 - 10     =   7 
                3 
ดังนั้น การก าหนดค่าคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน สามารถแบ่งได้ 

ดังนี้ 
คะแนน 24 - 30 หมายถึง  มีแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนอยู่ในระดับมาก 
คะแนน 17 - 23 หมายถึง  มีแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนน 10 – 16 หมายถึง  มีแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนอยู่ในระดับน้อย 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
1. ชุดโปรแกรมสร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับความรู้เรื่อง 5Rs และพฤติกรรมในการลดขยะมูล

ฝอยครัวเรือนของประชาชนต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
2. สมุดบันทึกปริมาณขยะในแต่ละวัน 
3. สื่อวีดีโอ Power point 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการสร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือโดยการด าเนินการตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

1.1  การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความตรงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 3 ท่านเพ่ือพิจารณาความครอบคลุมของข้อค าถามและความสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่
ศึกษา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์แต่ละข้อ แล้วน ามาค านวณ หาค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of item-objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์ก าหนด
มากกว่า 0.5 ขึ้นไป และมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนดังนี้ 

ให้  +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้อง 
0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้อง 
-1  เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้อง 
การค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จาก

สูตรค านวณ ดังนี้ (Rovinelli, & Hambleton, 1977) 
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IOC = Σ𝑅 

𝑁 
เมื่อ   
IOC  คือ  ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบสอบถาม 

ΣR  คือ  ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
N  คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของดัชนีความสอดคล้องกับข้อค าถามรายข้อ  

ควรได้ค่า  IOC  มากกว่า  0.50  ขึ้นไป  ซึ่งการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) 
ในครั้งนี้ได้ค่า IOC 0.67- 1 

1.2  การทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ ผ่านการ
ตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 ตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์แบบทดสอบที่ให้คะแนน 0,1 และแบบสอบถามที่มีลักษณะข้อ
ค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ผู้วิจัยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบ
ราช (Cronbach’s Coefficient of Alpha) โดยเกณฑ์การยอมรับได้ควรจะมากกว่า 0.70  ขึ้นไป 
(อารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2559) ส าหรับในงานวิจัยนี้ได้ค่าความเชื่อมั่นในส่วนของแบบทดสอบด้าน
ความรู้เรื่อง 5Rs แบบสอบถามด้านพฤติกรรม และแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชน เท่ากับ 0.81, 0.86 และ 0.85 ตามล าดับ 

2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการทดลอง 
2.1  ชุดโปรแกรมสร้างแรงจูงใจต่อความรู้เรื่อง 5Rs และพฤติกรรมในการลดขยะมูล

ฝอยครัวเรือนของประชาชนต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย น าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหารูปแบบ และกิจกรรมตลอดจนการ
ล าดับเนื้อหาและความเหมาะสมทางภาษาและความสอดคล้องกับทฤษฎีและวัตถุประสงค์ 

2.2  สมุดบันทึกกิจกรรม สื่อวีดีโอ Power point เสียงตามสาย น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความน่าสนใจ ความเหมาะสมทางภาษาและความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

การเก็บรวมรวมข้อมูล    
การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
1. ระยะเตรียมการ 

1.1  ติดต่อประสานงานเทศบาลต าบลเมืองบางขลัง และผู้น าชุมชนเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ลงพ้ืนที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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1.2  ท าหนังสือเชิญวิทยากร เพ่ือมาให้ความรู้โปรแกรมการสร้างแรงจูงใจ  แก่กลุ่ม
ทดลอง พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ 

2. ระยะด าเนินการทดลอง 
2.1  สัปดาห์ที่ 1  

2.1.1 ด าเนินการให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบความรู้เรื่อง 5Rs 
และแบบสอบถามพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน และชี้แจงกิจกรรมการจดบันทึกปริมาณ
ขยะในแต่ละวันในสมุดบันทึกเพ่ือเป็นข้อมูลก่อนการทดลอง เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

2.1.2 ในกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ สร้าง
สัมพันธ์ภาพ สันทนาการ จัดตั้งกลุ่มไลน์ และแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
สื่อสาร (มัลลิกา คณานุรักษ์, 2557) 

2.2  สัปดาห์ที่ 2 จัดการอบรมเพ่ือให้ความรู้โปรแกรม 5Rs ดังนี้ 
2.2.1 กิจกรรม “บอกเล่าท้าวความ” เป็นการให้ประชาชนที่เข้าร่วมเล่าถึงปัญหา

ที่พบในปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนของตนเอง และบอกเล่าผลกระทบและวิธีการ
แก้ไขเป็นรายบุคคล และวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการลดขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี  โดยการชมสื่อ
วีดีโอ เรื่อง ระเบียบวาระการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  (สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ, 2560) เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560ก) เรื่อง ขยะวิทยา 101: แค่เปลี่ยนวิธีคิด ประเทศไทยก็ไร้ขยะ (ไทยพีบีเอส, 
2561) 

2.2.2 กิจกรรม “รักบ้านรักษ์โลก” เป็นการให้ประชาชนที่เข้าร่วมเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการน าวัสดุที่ตนเองเคยประดิษฐ์หรือน ามาประยุกต์ใช้ใหม่ให้กับท่านอ่ืนที่เข้าร่วมรับฟังเพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการชมสื่อวีดีโอ เรื่อง ดีไอวาย 5 นาที (ดีไอวาย กรุ้ป, 2562) 

2.2.3 กิจกรรม 5Rs โดยใช้สื่อวีดีโอ และ Power point ซึ่ง 5Rs ประกอบด้วย 
Reduce หมายถึง การลดการเกิดขยะมูลฝอยโดยไม่จ าเป็น เช่น ใช้กระเป๋าผ้าไปซื้อของเพ่ือลดการใช้
ถุงพลาสติก Reuse หมายถึง การน าขยะบางประเภทมาใช้ซ้ าโดยไม่ผ่านกระบวนการ เช่น น า
กระดาษท่ีใช้แล้วเพียงด้านเดียวมาใช้อีกเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า Recycle หมายถึง การน าขยะมูลฝอย
ที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการ แล้วจึงน ากลับมาใช้ซ้ า เช่น ขวดแก้วที่ใช้แล้ว หรือขวดแก้วที่ช ารุด
สามารถน าไปหลอมใหม่เพ่ือน ากลับมาใช้ได้ Repair หมายถึง การน าขยะมูลฝอยบางประเภทที่ช ารุด
ไปซ่อมแซมเพ่ือน ากลับมาใช้ได้อีก เช่น วิทยุ หรือโทรทัศน์ Reject หมายถึงการพยายามหลีกเลี่ยงที่
จะก่อให้เกิดขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมี สารพิษในโรงงาน
อุตสาหกรรม ยาฆ่าแมลง เป็นต้น โดยการชมสื่อวีดีโอ เรื่อง กลยุทธ์ 5R (สุนิตา แสงทิพย์, 2562)  
สื่อการน าเสนอเรื่อง ลดขยะด้วยหลัก 5Rs  
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2.2.4 ชี้แจงกิจกรรมการรายงานผลพฤติกรรมการลดขยะและรายงานผลเป็น
รูปภาพผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Group ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสาร (มัลลิกา คณานุรักษ์, 
2557) 

2.3  สัปดาห์ที่  3 - 4 ให้กลุ่มทดลองน าความรู้โปรแกรมสร้างแรงจูงใจ  ที่ได้จาก 
การอบรมไปจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนที่บ้านตนเอง 

2.4  สัปดาห์ที่ 5  
2.4.1 วิทยากรบรรยายและยกตัวอย่างกิจกรรมในชุมชนที่ประสบความส าเร็จใน

การจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน เช่น กิจกรรม “คัดแยกกันเถอะ” โดยชมสื่อวีดีโอเรื่อง มาตรการลด 
และคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) เรื่อง มินิซีรีย์การ์ตูน 
ครอบครัวสุขกายสุขใจ ตอน "แยกขยะเป็น ทิ้งขยะถูกที่" (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) และสาธิตการ
คัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมการทิ้งขยะตามประเภทของถังขยะ ได้แก่ ถังสีเขียวใส่ขยะมูลฝอยทั่วไป ถังสี
เหลืองใส่ขยะมูลฝอยประเภท Recycle ถังสีน้ าเงิน ใส่ขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหาร และถังขยะสี
แดงใส่ขยะมูลฝอยประเภทขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ กระป๋องสี และแบตเตอรรี่โทรศัพท์ เป็นต้น  

2.4.2 กิจกรรม “โครงการครัวเรือนยุคใหม่ไร้ถังขยะ” แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเพ่ือ
น าเสนอโครงการที่สามารถแก้ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของตนเองได้ เช่น การผลิต
ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้ในครัวเรือน การติดตั้งบ่อดักไขมันในครัวเรือน เป็นต้น 

2.4.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนตาม
หลัก5R หลังจากการได้น าไปปฏิบัติที่บ้าน 

2.6  สัปดาห์ที่ 6 - 7 ให้กลุ่มทดลองน าแนวทางการพัฒนาจากโปรแกรมสร้างแรงจูงใจ  
ที่ได้จากการอบรมไปจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนที่บ้านตนเอง 

2.7  สัปดาห์ที่ 8 กิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยกัน” เพ่ือยอมรับและท างานร่วมกันโดยน าเอา
โครงการสู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการยอมรับ (สุพัตรา ถนอมวงค์, 2551) 

2.7.1 วิทยากรสอนการผลิตสิ่งของที่เหลือจากการบริโภค เช่น การผลิตตะกร้า
จากกล่องนมจากนั้นให้กลุ่มทดลองได้ฝึกการท าตะกร้าจากกล่องนม และแบ่งกลุ่มออกแบบโครงการ
สิ่งประดิษฐ์จากการลดขยะครัวเรือนเพื่อประกวดแข่งขัน 

2.7.2 จัดท าโครงการการเก็บถุงพลาสติกใส และน้ ามันพืชเก่าที่ใช้แล้วน าไปขาย
ให้กับผู้รับซื้อของเก่า โดยนัดหมายทุกวันพุธแรกของเดือน 

2.8  สัปดาห์ที่ 9 - 10 ให้กลุ่มทดลองน าโครงการที่ยอมรับร่วมกันจากโปรแกรมสร้าง
แรงจูงใจ ไปลดขยะมูลฝอยครัวเรือนที่บ้านตนเอง และท าสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการคัดแยกขยะ 
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2.9  สัปดาห์ที่ 11  
2.9.1 ให้กลุ่มทดลองน าสิ่งประดิษฐ์จากการลดขยะครัวเรือน น ามาประกวดและ

มอบของรางวัลกับบุคคลที่ลดขยะได้มากท่ีสุด และจัดล าดับการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากความคิด
สร้างสรรค ์

2.9.2 ชี้แจงกิจกรรมการจดบันทึกปริมาณขยะในแต่ละวันในสมุดบันทึกเพ่ือเป็น
ข้อมูลหลังการทดลอง เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

2.10  สัปดาห์ที่ 12  
2.10.1 สรุปกิจกรรมและความรู้โปรแกรมการสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มทดลองฟัง

อีกครั้ง 
2.10.2 ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถาม

พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน เพ่ือเปรียบเทียบระดับคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วม
โปรแกรม และเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนก่อนและหลังการทดลอง 

3. ระยะสิ้นสุด 
การเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจต่อความรู้เรื่อง 5Rs และพฤติกรรมในการลด

ขยะมูลฝอยครัวเรือน ใช้เวลาทั้งหมด 12 สัปดาห์ในการด าเนินงานตั้งแต่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวัดผล
จากคะแนนความรู้ คะแนนพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน คะแนนแรงจูงใจในการละขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน และปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ทั้งก่อนและหลัง
การเข้าร่วมโปรแกรม 

การวิเคราะห์ข้อมูล    
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

จ านวนความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ คะแนนพฤติกรรม คะแนนแรงจูงใจในการลด

ขยะมูลฝอยครัวเรือนและปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนระหว่างกลุ่ม และภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมภายหลังการทดลองใช้สถิติ T – test 

3. การเปรียบเทียบผลต่างปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ
ทดลองใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการขอเอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมใน

มนุษย์มหาวิทยาลัยนเรศวรและติดต่อหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือแจ้งถึงวัตถุประสงค์และการด าเนินการ
วิจัยในครั้งนี้ เมื่อได้รับการพิจารณาและรับรองแล้ว โดยได้เลขที่อนุมัติ คือ IRB No. 0693/62 ผู้วิจัย
จึงด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย และชี้แจงเรื่องสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างขอความร่วมมือเป็น 
ลายลักษณ์อักษรในการยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยตามความสมัครใจ  ข้อมูลทั้งหมดของกลุ่ม
ตัวอย่างจะเก็บเป็นความลับ จะไม่ระบุชื่อหรือที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่าง จะท าลายข้อมูลภายใน 1 ป ี
ภายหลังจากที่ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่แล้วโดยเปิดเผยข้อมูลทางวิชาการในภาพรวมเท่านั้นหาก
โปรแกรมนั้นมีประสิทธิภาพหลังสิ้นสุดงานวิจัยผู้วิจัยจะน าโปรแกรมไปใช้กับกลุ่มควบคุมเพ่ือให้เกิด
ความเท่าเทียมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research design) 
โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มควบคุม 
(Control group) ท าการวัดก่อนและหลังการทดลอง (Two group Pretest-Posttest Design)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชน
ในเขตต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กลุ่มทดลองได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านขอนซุง 
ต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จ านวน 30 ครัวเรือน และกลุ่มควบคุม ได้แก่ 
หมู่ที่ 5 บ้านวัดโบสถ์ ต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จ านวน 30 ครัวเรือน  
รวมเป็นจ านวน 60 ครัวเรือน ผู้วิจัยท าการทดสอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มก่อนได้รับ
โปรแกรมฯ หลังจากนั้นด าเนินการโปรแกรมฯ จ านวน 12 สัปดาห์ ในกลุ่มทดลอง เมื่อสิ้นสุดได้ท า
การติดตามประสิทธิผลของโปรแกรมฯ ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคะแนนความรู้ คะแนน
พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน คะแนนแรงจูงใจในการละขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
และปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน  ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งก่อนและหลังการทดลอง  
โดยน าเสนอผลการวิจัยในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย จ านวน และร้อยละของคะแนนความรู้ พฤติกรรม  
และแรงจูงใจ ในระดับต่างๆ ก่อนและหลังการทดลอง 

ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบผลต่างปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนของกลุ่มทดลองก่อนและ 
หลังการทดลอง 

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษานี้ มีผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้ งสิ้น  60 คน ข้อมูลลักษณะบุคคลของ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่อเดือน การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอย แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การลดขยะมูลฝอย ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มทดลอง 

(n=30) 
กลุ่มควบคุม 

(n=30) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 12 40.0 9 30.0 
หญิง 18 60.0 21 70.0 

อายุ (ปี) 
20-29 14 46.7 12 40.0 
30-39 10 33.3 11 36.7 
40-49 4 13.3 6 20.0 
50-59 2 6.7 1 3.3 

(X̅ = 33.33 = S.D = 8.89, Max = 54, Min=21), (X̅ = 47.73 = S.D =8.51, Max = 59, Min = 23) 
ระดับการศึกษาสูงสุด     
ไม่ได้รับการศึกษา 2 6.7 4 13.3 
ประถมศึกษา 8 26.7 6 20.0 
มัธยมศึกษาตอนต้น 7 23.3 5 16.7 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 16.7 8 26.7 
ปวช. 4 13.3 3 10.0 
อนุปริญญา/ปวส. 2 6.7 2 6.7 
ปริญญาตรี 2 6.7 2 6.7 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.0 0 0.0 

อาชีพ 
รับจ้าง 11 36.7 9 30.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 4 13.3 4 13.3 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 13.3 3 10.0 
เกษตรกร 6 20.0 11 36.7 
ค้าขาย 5 16.7 3 10.0 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ลักษณะบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มทดลอง 

(n=30) 
กลุ่มควบคุม 

(n=30) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 
น้อยกว่า 3 ปี 4 13.3 6 20.0 
3-5 ปี 8 26.7 9 30.0 
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป 18 60.0 15 50.0 
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
ไม่มีรายได้ 2 6.7 3 10.0 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 20 66.7 18 60.0 
10,000 - 20,000 บาท 6 20.0 7 23.3 
มากกว่า 20,000 บาท 2 6.7 2 6.7 

สถานะท่านในครัวเรือน     
หัวหน้าครอบครัว 12 40.0 9 30.0 
สมาชิกในครอบครัว 18 60.0 21 70.0 
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอยหรือไม่ 
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 22 73.3 30 100.0 
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 8 26.7 0 0.0 

ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด (กลุ่มทดลอง n = 22) 
หนังสือพิมพ์ 2 23.3 7 23.3 
วิทยุ 0 10.0 5 16.7 
โทรทัศน์ 9 30.0 12 40.0 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 36.7 6 20.0 

 
จากตาราง 2 แสดงข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน เมื่อเริ่ม

เข้าร่วมโปรแกรมฯ แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน ดังนี้ 
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เพศ พบว่า กลุ่มทดลองท่ีศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.0 และ
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20.0 และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.0 และ
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.00 

อายุ พบว่า กลุ่มทดลองที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.7 มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 
ปี มีอายุเฉลี่ย เท่ากับ 33.3 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.89 มีอายุน้อยที่สุดเท่ากับ 21 ปี และ
อายุมากที่สุดเท่ากับ 54 ปี และกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.0 มีอายุอยู่ระหว่าง 20-29 ปี มีอายุ
เฉลี่ย เท่ากับ 47.73 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.51 มีอายุน้อยที่สุดเท่ากับ 23 ปี และอายุ
มากที่สุดเท่ากับ 59 ปี  

ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า กลุ่มทดลองที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้  ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 26.7 และกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา
สูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 26.7 

อาชีพ พบว่า กลุ่มทดลองที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้  ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็น 
ร้อยละ 36.67 และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 36.7 

ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน พบว่า กลุ่มทดลองที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ใน
ชุมชนมากกว่า 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60.0 และกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 
5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 50.0 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน พบว่า กลุ่มทดลองที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่รายได้
เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.7 และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.0 

สถานะท่านในครัวเรือน พบว่า กลุ่มทดลองที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่สถานะเป็นสมาชิก
ในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 60.0 และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีสถานะเป็นสมาชิกในครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 70.0 

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอย พบว่า กลุ่มทดลองที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอย  คิดเป็นร้อยละ 73.3 และได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 36.7 ส่วนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 100.0 และได้รับข้อมูลข่าวสารจาก โทรทัศน์  
คิดเป็นร้อยละ 40.0 
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ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบจ านวน และร้อยละของคะแนนความรู้ พฤติกรรม และแรงจูงใจ ในระดับ
ต่างๆ ก่อนและหลังการทดลอง 

 
ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความรู้เรื่อง 5Rs ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ก่อนและหลังการทดลอง 

กลุ่ม 

ระดับความรู้ 

สูง 
(12 - 15 คะแนน) 

ปานกลาง 
(9 - 11 คะแนน) 

น้อย 
(1 - 8 คะแนน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มทดลอง (n = 30)       
- ก่อนทดลอง 8 26.7 19 63.3 3 10.0 
- หลังทดลอง 25 83.3 3 10.0 2 6.7 

(ก่อนการทดลอง X̅ = 10.20, S.D = 1.63, Max = 13, Min = 7, หลังการทดลอง X̅ = 12.73, S.D = 1.70, Max 
= 14, Min = 7) 
กลุ่มควบคุม (n = 30)       
- ก่อนทดลอง 8 26.7 16 53.3 6 20.0 
- หลังทดลอง 7 23.3 17 56.7 6 20.0 

(ก่อนการทดลอง X̅ = 10.13, S.D =1.89, Max = 14, Min = 7, หลังการทดลอง  X̅ = 10.23, S.D = 2.01, Max 
= 14, Min = 7)   

 
จากตาราง 3 พบว่า ในกลุ่มทดลองที่มีคะแนนความรู้เรื่อง 5Rs ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ  

อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3  อยู่ในระดับสูง จ านวน 8 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 26.7 และอยู่ในระดับน้อย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ส่วนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
พบว่า มีคะแนนความรู้อยู่ในระดับสูง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 อยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และอยู่ในระดับน้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ส าหรับ
กลุ่มควบคุมที่มีคะแนนความรู้เรื่อง 5Rs ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 อยู่ในระดับสูง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 และอยู่ในระดับน้อย 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ส่วนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า มีคะแนนความรู้ 
อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7  อยู่ในระดับสูง จ านวน 7 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 23.3 และอยู่ในระดับสูง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0  
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ตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง 

กลุ่ม 

ระดับพฤติกรรม 
ดีมาก 

(36 - 45 คะแนน) 
ดี 

(25 - 35 คะแนน) 
น้อย 
(15 - 24 คะแนน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มทดลอง (n = 30)       
- ก่อนทดลอง 2 6.7 21 70.0 7 23.3 
- หลังทดลอง 7 23.3 23 76.7 0 0.0 

(ก่อนการทดลอง X̅ = 29.37, S.D = 4.81, Max = 40, Min = 22, หลังการทดลอง X̅ = 33.87, S.D 
= 3.15, Max = 41, Min = 30) 

กลุ่มควบคุม (n = 30)       
- ก่อนทดลอง 0 0.0 24 80.0 6 20.0 
- หลังทดลอง 0 0.0 24 80.0 6 20.0 

(ก่อนการทดลอง X̅ = 27.93, S.D = 2.88 Max = 35, Min = 22, หลังการทดลอง  X̅ = 28.10, S.D 
= 2.77, Max = 34, Min = 23)  

 
จากตาราง 4 พบว่า ในกลุ่มทดลองที่มีคะแนนพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดับดี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 อยู่ในระดับน้อย จ านวน  
7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ส่วนหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมฯ พบว่า มีคะแนนพฤติกรรมอยู่ในระดับดี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 และอยู่
ในระดับดีมาก จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ส าหรับกลุ่มควบคุมที่มีคะแนนพฤติกรรมในการลด
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดับดี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 
และอยู่ในระดับน้อย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ส่วนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า  
มีคะแนนไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง 5 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง 

กลุ่ม 

ระดับแรงจูงใจ 
มาก 

(24 - 30 คะแนน) 
ปานกลาง 

(17 - 23 คะแนน) 
น้อย 

(10 - 16 คะแนน) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มทดลอง (n = 30)       
- ก่อนทดลอง 0 0.0 0 0.0 30 100.0 
- หลังทดลอง 5 16.7 25 83.3 0 0.0 

(ก่อนการทดลอง X̅ = 13.80, S.D = 1.06, Max = 16, Min = 12, หลังการทดลอง X̅ = 22.37, S.D 
= 1.19, Max = 25, Min = 20) 

กลุ่มควบคุม (n = 30)       
- ก่อนทดลอง 0 0.0 0 0.0 30 100.0 
- หลังทดลอง 0 0.0 0 0.0 30 100.0 

(ก่อนการทดลอง X̅ = 13.40, S.D = 0.89 Max = 15, Min = 12, หลังการทดลอง  X̅ = 13.23, S.D 
= 1.04, Max = 15, Min = 11)  

 
จากตาราง 5 พบว่า ในกลุ่มทดลองที่มีคะแนนแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดับน้อย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 ส่วนหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมฯ พบว่า มีคะแนนแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 และ
อยู่ในระดับมาก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ส าหรับกลุ่มควบคุมที่มีคะแนนแรงจูงใจในการลด
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อยู่ในระดับน้อย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.0 ส่วนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า มีคะแนนไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนแยกรายประเภท (กิโลกรัม/คน) 
ภายในกลุ่มทดลอง 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยครัวเรือน 
(กิโลกรัม/คน) 

n = 30 
พลาส 
ติก 

กระดาษ 
เศษ

อาหาร 
เศษ
ใบไม้ 

ขวด
แก้ว 

Total X̅ S.D. 

ก่อนการทดลอง 15.00 4.00 10.00 5.00 17.20 51.20 1.71 0.78 
หลังการทดลอง 9.80 1.20 8.70 4.80 10.50 35.00 1.17 0.68 

 
จากตาราง 6 พบว่า ในกลุ่มทดลองมีปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ  

มีปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนใน 1 สัปดาห์ เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ชนิดขวดแก้วหรือเศษ
แก้ว ชนิดพลาสติก เศษอาหาร เศษใบไม้ และชนิดกระดาษ เท่ากับ 17.20, 15.00, 10.00, 5.00 และ 
4.0 0 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนของกลุ่มทดลองก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.71 กิโลกรัม/คน ส่วนหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอย
ครัวเรือน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ชนิดขวดแก้วหรือเศษแก้ว ชนิดพลาสติก เศษอาหาร  
เศษใบไม้ และชนิดกระดาษ 10.50, 9.80, 8.70, 4.80 และ 1.20 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยปริมาณ
ขยะมูลฝอยครัวเรือนของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.17 กิโลกรัม/คน  
ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

 
ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนแยกรายประเภท (กิโลกรัม/คน) 

ภายในกลุ่มควบคุม 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยครัวเรือน 
(กิโลกรัม/คน) 

n = 30 
พลาส 
ติก 

กระ
ดาษ 

เศษ
อาหาร 

เศษ
ใบไม้ 

ขวด
แก้ว 

Total X̅ S.D. 

ก่อนการทดลอง 14.70 8.00 9.00 7.00 14.70 53.40 1.78 0.61 
หลังการทดลอง 14.00 7.50 10.60 8.80 13.20 54.10 1.80 0.92 

 
จากตาราง 7 พบว่า ในกลุ่มควบคุมมีปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน ก่อนด าเนิน

โครงการวิจัย มีขยะมูลฝอยครัวเรือนเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ชนิดขวดแก้วหรือเศษแก้ว 
ชนิดพลาสติก เศษอาหาร ชนิดกระดาษ และเศษใบไม้ เท่ากับ 14.70, 14.70, 9.00, 8.00 และ 7.00 
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กิโลกรัม ตามล าดับ โดยปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนของกลุ่มควบคุมก่อนด าเนินโครงการวิจัยใน  
1 สัปดาห์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.78 กิโลกรัม/คน ส่วนหลังด าเนินโครงการวิจัย พบว่า มีขยะมูลฝอย
ครัวเรือนเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ชนิดพลาสติก ชนิดขวดแก้วหรือเศษแก้ว เศษอาหาร  
เศษใบไม้ และชนิดกระดาษ เท่ากับ 14.00, 13.20, 10.60, 8.80 และ 7.50 กิโลกรัม ตามล าดับ  
โดยปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนของกลุ่มควบคุมหลังด าเนินโครงการวิจัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
1.80 กิโลกรัม/คน ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนมากกว่าก่อนด าเนินโครงการวิจัย 

ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เรื่อง 5Rs ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ก่อนและหลังการทดลอง 

ตัวแปร 
กลุ่มทดลอง 
(n = 30) 

กลุ่มควบคุม 
(n = 30) 

Mean 
difference 

P-value 

X S.D X S.D. 

ความรู้ 
ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

10.20 
12.73 

1.63 
1.70 

10.13 
10.23 

1.89 
2.01 

0.067 
2.500 

.442 
<0.001 

 
จากตาราง 8 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ เรื่อง 5Rs  

ไม่แตกต่างกัน 
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่อง 5Rs สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นระดับ 95% (P-value < 0.001) 
 

  



64 

ตาราง 9 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง 

ตัวแปร 
กลุ่มทดลอง 
(n = 30) 

กลุ่มควบคุม 
(n = 30) 

Mean 
difference 

P-value 

X S.D X S.D. 
พฤติกรรม 
ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

29.37 
33.87 

4.81 
3.15 

27.93 
28.10 

2.88 
2.77 

1.433 
5.767 

.084 
<0.001 

 
จากตาราง 9 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม ระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมในการลดขยะมูล

ฝอยครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน 
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน  

สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่นระดับ 95% (P-value < 0.001) 
 

ตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง 

ตัวแปร 
กลุ่มทดลอง 
(n = 30) 

กลุ่มควบคุม 
(n = 30) 

Mean 
difference 

P-value 

X S.D X S.D. 

แรงจูงใจ 
ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

13.80 
22.37 

1.06 
1.19 

13.40 
13.23 

0.89 
1.04 

0.400 
9.133 

.060 
<0.001 

 
จากตาราง 10  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนแรงจูงใจ ระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนแรงจูงใจในการลดขยะมูล

ฝอยครัวเรือน ไม่แตกต่างกัน 
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หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน  
สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่นระดับ 95% (P-value < 0.001) 

 
ตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนระหว่างกลุ่มทดลองและ 

กลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง 

ตัวแปร 
กลุ่มทดลอง 
(n = 30) 

กลุ่มควบคุม 
(n = 30) 

Mean 
difference 

P-value 

X S.D X S.D. 
ปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน (กิโลกรัม/คน) 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

1.71 
1.17 

0.78 
0.68 

1.78 
1.80 

0.61 
0.92 

- 0.073 
- 0.637 

.343 
<0.001 

 
จากตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน ระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า 
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน  

ไม่แตกต่างกัน 
หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน น้อยกว่ากลุ่มควบคุม 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นระดับ 95% (P-value < 0.001) 

 
ตาราง 12 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรู้เรื่อง 5Rs ภายในกลุ่มทดลองและภายในกลุ่ม

ควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง 

ตัวแปร 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

t P-value 
X S.D X S.D. 

ความรู้ 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

10.20 
10.13 

1.63 
1.89 

12.73 
10.23 

1.70 
2.01 

-13.765 
-1.361 

<0.001 
.092 

 
จากตาราง 12  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน

ภายในกลุ่มทดลอง และภายในกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า 
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ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน
สูงกว่า ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นระดับ 95% (P-value < 
0.001) และ ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการลดขยะมูลฝอย
ครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 

 
ตาราง 13 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนภายใน 

กลุ่มทดลอง และภายในกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง 

ตัวแปร 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

t P-value 
X S.D X S.D. 

พฤติกรรม 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

29.37 
27.93 

4.81 
2.88 

33.87 
28.10 

3.15 
2.77 

-5.445 
-1.542 

<0.001 
.067 

 
จากตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน

ภายในกลุ่มทดลอง และภายในกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า 
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอย

ครัวเรือนสูงกว่า ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นระดับ 95% (P-value 
< 0.001) และภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอย
ครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 
 

ตาราง 14 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนภายใน 
กลุ่มทดลอง และภายในกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง 

ตัวแปร 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

t P-value 
X S.D X S.D. 

แรงจูงใจ 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

13.80 
13.40 

1.06 
0.89 

22.37 
13.23 

1.19 
1.04 

-25.928 
1.409 

<0.001 
.085 

 
จากตาราง 14  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน

ภายในกลุ่มทดลอง และภายในกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า 
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ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยคะแนนแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน
สูงกว่า ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นระดับ 95% (P-value < 
0.001) และภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยคะแนนแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอย
ครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 

 

ตาราง 15 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนภายในกลุ่มทดลอง และภายในกลุ่ม
ควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง 

ตัวแปร 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

t P-value 
X S.D X S.D. 

ปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน (กิโลกรัม/คน) 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

1.71 
1.78 

0.78 
0.61 

1.17 
1.80 

0.68 
0.92 

5.511 
-0.128 

<0.001 
.449 

 
จากตาราง 15  แสดงผลการเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนภายในกลุ่มทดลอง 

และภายในกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า 
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนน้อยกว่า ก่อนการทดลอง 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่นระดับ 95% (P-value < 0.001) และภายหลัง 
การทดลอง กลุ่มควบคุม มีปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 

ส่วนที่  4 เปรียบเทียบผลต่างปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนของกลุ่มทดลองก่อนและหลัง 
การทดลอง 

 
ตาราง 16 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน (กิโลกรัม/คน) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ก่อนและหลังการทดลอง 

ตัวแปร 
กลุ่มทดลอง 

(n = 30) 
กลุ่มควบคุม 

(n = 30) 
Total X S.D  Total X S.D  

ปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน (กโิลกรัม) 
ก่อนการทดลอง 51.20 1.71 0.78 53.40 1.78 0.61 
หลังหารทดลอง 35.00 1.17 0.68 54.10 1.80 0.92 
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จากตาราง 16 พบว่า ในกลุ่มทดลองจ านวน 30 ครัวเรือนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีขยะมูลฝอยครัวเรือน จ านวนรวมทั้งหมด 51.20 กิโลกรัม มีค่าเฉลี่ย 1.71 
กิโลกรัม/คน ส่วนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า มีขยะมูลฝอยครัวเรือน จ านวนรวมทั้งหมด 
35.00 กิโลกรัม มีค่าเฉลี่ย 1.17 กิโลกรัม/คน ซึ่งพบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนทั้งหมดลดลง 
16.20 กิโลกรัม ส าหรับกลุ่มควบคุมจ านวน 30 ครัวเรือนมีขยะมูลฝอยครัวเรือน จ านวนรวมทั้งหมด 
53.40 กิโลกรัม  มีค่าเฉลี่ย 1.78 กิโลกรัม/คน ส่วนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า มีขยะมูลฝอย
ครัวเรือน จ านวนรวมทั้งหมด 54.10 กิโลกรัม มีค่าเฉลี่ย 1.80 กิโลกรัม/คน ซึ่งพบว่า มีปริมาณขยะ
มูลฝอยครัวเรือนทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 0.70 กิโลกรัม 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 
การศึกษานี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research design) โดย

แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Experimental group) และกลุ่มควบคุม 
(Control group) ท าการวัดก่อนและวัดหลังการทดลอง (Two group Pretest-Posttest Design) 
เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนในเขตต าบล
เมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีความรู้ใน
การจัดการพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุป และอภิปรายผล
การศึกษาได้ ดังนี้ 

สรุปผลการศึกษา 
1. ภายหลังจากการด าเนินการศึกษา ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้

เพ่ิมมากข้ึน และกลุ่มทดลองที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีคะแนนความรู้เรื่อง 5R คะแนนพฤติกรรม และ
คะแนนแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
ทั้งก่อนและหลังการทดลอง 

2. ชชภายหลังจากการด าเนินการศึกษา กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนที่ลดลง และมีปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในการลด
ขยะมูลฝอยครัวเรือน น้อยกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งก่อนและหลังการทดลอง 

อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา ผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะมูล

ฝอยครัวเรือนของประชาชนต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสร้างแรงจูงใจ ประชาชนกลุ่มที่เข้า

ร่วมโปรแกรมมีคะแนนความรู้เรื่อง 5Rs พฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน  และคะแนน
แรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน สูงกว่ากลุ่มควบคุมและก่อนการดลอง 

ผลการศึกษา พบว่า หลังการกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีความรู้ในการจัดการพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน 
พบว่า ในสัปดาห์ที่ 12 หลังได้รับโปรแกรมแล้วนั้น กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน ความรู้เรื่อง 5Rs 
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คะแนนพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน และแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P-value < 0.001) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 1 และสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับเชื่อมั่น 
95% (P-value < 0.001) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า และเมื่อพิจารณา
ความแตกต่างของคะแนนความรู้ พฤติกรรม และแรงจูงใจก่อนเข้าโปรแกรมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าเท่ากับ 0.067, 1.433 และ 0.400 ตามล าดับ  แสดงให้เห็นว่าลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างคล้ายคลึงกันก่อนที่จะมีการทดลอง ท าให้ผลที่ได้มานั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยด้านอ่ืน
นอกจากประสิทธิผลจากโปรแกรมสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น เกิดขึ้นมาจากโปรแกรม
มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมความรู้และแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ส่งผลให้มีการเพ่ิม
ของพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน  สูงกว่ากลุ่ม ควบคุมและก่อนการทดลอง 
เนื่องมาจากโครงการได้มีการอบรมแก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมความรู้ในการลดขยะ
มูลฝอย อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายจากขยะมูลฝอย การลด
ขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 5Rs การประดิษฐ์สิ่งของจากขยะมูลฝอยแก่ผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะ
หรือตัวแทนสมาชิกครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีด้านความรู้ที่กล่าวว่า ความรู้ 
(Knowledge) คือ การเรียนรู้ที่เน้นถึงการจ าและการระลึกได้ถึงความคิดวัตถุและปรากฏการณ์ต่างๆ 
ซึ่งเป็นความจ าที่เริ่มจากสิ่งง่ายๆ ไปจนถึงความจ าในสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน และความรู้ถือเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ในการรับรู้และจดจ าสิ่งต่างๆ โดยอาจจะเกิดขึ้นจากการ
ระลึกได้ การเห็น การได้ยิน การฟัง การสัมผัส หรือจากประสบการณ์ และสามารถน าสิ่งเหล่านั้นมา
สื่อความหมายโดยอาจแสดงออกมาในรูปแบบของการแปลความหมาย การวิเคราะห์ การขยายความ 
การตีความ การแสดงความคิดเห็น การคาดคะเน และการสรุปความ  (Bloom, 1956) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของภิญโญ หงส์ทอง (2560) พบว่า ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนสูงกว่าก่อน
เข้าร่วมโปรแกรม และระดับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนหลังเข้าร่วมโปรแกรม
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นระดับมาก และวันวิสาข์ คงพิรุณ และคณะ (2560) พบว่า ความรู้และความตระหนัก 
ในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน  

นอกจากนี้ ในโปรแกรมยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมท าให้เกิดแรงจูงใจ ได้แก่ กิจกรรม “ร่วมด้วย
ช่วยกัน” โดยสอนการผลิตสิ่งของที่เหลือจากการบริโภค เช่น การผลิตตะกร้าจากกล่องนมจากนั้นให้
กลุ่มทดลองได้ฝึกการท าตะกร้าจากกล่องนม และแบ่งกลุ่มออกแบบโครงการสิ่งประดิษฐ์จากการลด
ขยะครัวเรือนเพ่ือประกวดแข่งขันและมอบของรางวัลกับบุคคลที่ลดขยะได้มากที่สุด  ซึ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎีแรงจูงใจของบุญมั่น ธนาศุภวัฒน์ (2553) ที่ว่า “การจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ การจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความต้องการ ในการท าการเรียนรู้
หรือแสวงหาบางอย่างด้วยตนเองโดยมิต้องให้มีบุคคลอ่ืนมาเกี่ยวข้อง และการจูงใจภายนอก 
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(Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคล ที่ได้รับแรงกระตุ้นมาจากภายนอกให้มองเห็น
จุดหมายปลายทางและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลแรงจูงใจเหล่านี้” 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของลินิน พูนผล และคณะ (2557) ที่พบว่า กลุ่มทดลองมีระดับความรู้ ระดับ
การปฏิบัติ ระดับการมีส่วนร่วมเพ่ิมมากข้ึน กว่าก่อนการทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P-value < 0.05) องค์ประกอบของมูลฝอย พบว่า  
มูลฝอยรีไซเคิลมีสัดส่วนลดลง ร้อยละ 7 มูลฝอยอินทรีย์มีสัดส่วนลดลง ร้อยละ 18 ปริมาณมูลฝอย
ลดลงเฉลี่ยวันละ 156.43 กิโลกรัม ผลวิจัยสรุปได้ว่า การใช้โปรแกรมสร้างบุคคลต้นแบบคัดแยก
องค์ประกอบมูลฝอย โดยประยุกต์กระบวนการ AIC ร่วมกับทฤษฎีแรงจูงใจ ในการจัดการมูลฝอย
ชุมชน เป็นวิธีการที่ท าให้แกนน าชุมชนมีความรู้ การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการมูล
ฝอยเพ่ิมข้ึน และช่วยให้ปริมาณมูลฝอยลดลง  

สมมติฐานข้อที่ 3 ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมสร้างแรงจูงใจ ประชาชนกลุ่มที่เข้าร่วม
โปรแกรมมีปริมาณขยะในครัวเรือนลดลงมากกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุม 

ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนน้อย
กว่า ก่อนการทดลอง และภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุม มีปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนไม่
แตกต่างกันกับก่อนทดลอง โดยในกลุ่มทดลอง ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ มีขยะมูลฝอยครัวเรือน 
จ านวนทั้งหมด 51.20 กิโลกรัม ส่วนหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ พบว่า มีขยะมูลฝอยครัวเรือน 
จ านวนทั้งหมด 35.0 กิโลกรัม ดังนั้น ปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนลดลง 16.2 กิโลกรัม    

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 

5R ส่งผลให้การลดขยะมูลฝอยครัวเรือนมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน า
หลักการดังกล่าวมาร่วมในการพิจารณาก าหนดนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อไป 

1.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 

5Rs ส่งผลให้การลดขยะมูลฝอยครัวเรือนมีประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ อ่ืนเพ่ือลดภาระการจัดการขยะมูลฝอยของ
หน่วยงานในชุมชน ตลอดจนชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ 
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2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1  ควรขยายพ้ืนที่การศึกษาไปในชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการยืนยันผลการใช้หลักการลด

ขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 5Rs 
2.2  ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการลดขยะมูลฝอยภายใน

ชุมชนอันจะน าไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยที่ยั่งยืน 
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เลขที่แบบสอบถาม………………….. 
กลุ่มทดลอง  ก่อน   หลัง 
กลุ่มควบคุม  ก่อน   หลัง 

แบบสอบถาม 
เรื่อง ผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจต่อความรู้เรื่อง 5R และพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน

ของประชาชนต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
******************************* 

ค าชี้แจงและการพิทักษ์สิทธิส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้าพเจ้า นางสาวฉัตรนภา สนองบุญ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต     รหัส

นิสิต 61060737 มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผล
ของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจต่อความรู้เรื่อง 5R และพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนของ
ประชาชนต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้
เสียสละเวลาตอบแบบสอบถามครั้งนี้ด้วย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที 

การเข้าร่วมโครงการศึกษาครั้งนี้ ท่านเข้าร่วมโดยสมัครใจ ท่านมีสิทธิปฏิเสธหรือถอนตัว
ภายหลังได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ได้ตลอดเวลา โดยที่ท่านจะไม่สูญเสียประโยชน์ใดๆที่ควรได้รับ 
และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ อันจะเกิดจากผลการศึกษา ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการหรือการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ท่านสามารถ
ติดต่อกับข้าพเจ้า คือ นางสาวฉัตรนภา สนองบุญ ได้ที ่เบอร์โทรศัพท ์065-0562595 

 
แบบสอบถาม  มีทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล   จ านวน 9 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ความรู้เรื่อง 5R จ านวน 15 ข้อ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน จ านวน 15 ข้อ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน จ านวน 10 ข้อ 
กรุณาตอบแบบสอบถามตรงตามความเป็นจริงทุกข้อ ซึ่งข้อมูลที่สอบถามเกี่ยวข้องเฉพาะ

เรื่องที่ศึกษา และข้อมูลของท่านจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การน าข้อมูลเสนอหรือพิมพ์เผยแพร่จะ
ท าในภาพรวมของผลการศึกษาเท่านั้น 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
นางสาวฉัตรนภา สนองบุญ    ผู้ท าการศึกษา 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน  ให้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด 
 

      
1. เพศ  1. ชาย  2.หญิง 
2. ปัจจุบันท่านอายุ………ปี (นับจ านวนเต็ม)   
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

   1. ไม่ได้รับการศึกษา  2. ประถมศึกษา 
   3. มัธยมศึกษาตอนต้น  4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   

 
5. ปวช.                                 6. อนุปริญญา/ปวส. 
7. สูงกว่าปริญญาตรี                   8. อ่ืนๆ (ระบุ)......................... 

4.  อาชีพ 
   1. รับจ้าง  2. พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
   3. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  4. เกษตรกร 
   5. ค้าขาย   

5.  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
   1. น้อยกว่า 3 ปี  2. 3 – 5 ปี         
   3. มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป   

6.  รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
   1. ไม่มีรายได้  2. ต่ ากว่า 10,000 บาท         
   3. 10,000 - 20,000 บาท  4. มากกว่า 20,000 บาท 

7.  สถานะท่านในครัวเรือน 
   1. หัวหน้าครอบครัว  2. สมาชิกในครอบครัว         

8.  ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอยหรือไม่ 
   1. ได้รับข้อมูลข่าวสาร  2. ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร         

9.  ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด 
   1. หนังสือพิมพ์                      2. วิทยุ 
   3. โทรทัศน์                          4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5. อ่ืนๆ ระบุ……………..   
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เรื่อง 5R 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องค าตอบที่ท่านคิดว่าถูกต้อง 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 

1 ขวดแก้วที่ช ารุด เช่น ปากขวดแตก หากน าไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลแล้ว
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

  

2 ขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร เศษพืชผักผลไม้ ซากสัตว์และมูลสัตว์ 
สามารถน ามาท าปุ๋ยหมักได้ 

  

3 5R หมายถึง กลยุทธ์ในการลดภาวะโลกร้อน   

4 Reduce (ริดิวซ์) หมายถึง การน าขยะมูลฝอยทั่วไปที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ซ้ า
อีก 

  

5 Reuse (รียูส) หมายถึง Reuse (รียูส) หมายถึง การทะนุถนอม การ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไปได้ 

  

6 Repair (รีแพร์) หมายถึง การลดการสร้างขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด   
7 Recycle (รีไซเคิล) หมายถึง การน าขยะที่ย่อยสลายได้ยาก กลับมาใช้ซ้ า   

8 Reject (รีเจ็กท์) หมายถึง หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย 
เช่น ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีอ่ืนๆ  

  

9 การเลือกภาชนะใส่อาหารที่ผลิตจากพลาสติกหรือโฟม เป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะตามหลักการ 5R 

  

10 การน าขยะมูลฝอยในครัวเรือนประเภทขวดแก้วที่บรรจุกาแฟส าเร็จรูปมา
ล้างท าความสะอาด และน ามาใช้บรรจุน้ าตาล เรียกว่า การใช้ซ้ า 

  

11 การคัดแยกขยะที่สามารถขายได้ เป็นวิธีการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย
ครัวเรือน 

  

12 การน ากระบอกฉีดยาที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ า เป็นวิธีการใช้ซ้ าที่ไม่ถูกต้อง และ
ไม่ได้เป็นการลดขยะ  

  

13 การน าตะกร้าไปจ่ายตลาด ไม่ถือว่าเป็นการลดการสร้างขยะมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิด 

  

14 การใช้สินค้าหรือเครื่องใช้ต่างๆ โดยมีการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม เพ่ือให้
เป็นการยืดอายุการใช้งานของสินค้าหรือเครื่องใช้นั้นๆ เป็นหนึ่งในวิธีการ
ช่วยลดปริมาณขยะตามหลักการ 5Rs 

  

15 การซ่อมเก้าอ้ีเป็นการใช้แบบทะนุถนอม และสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้   
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน 
ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับการปฏิบัติที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดย
ระดับคะแนนในแต่ละช่องมีความหมายดังนี้   โดยมีข้อพิจารณาดังนี้ 
 ปฏิบัติบ่อยครั้ง หมายถึง  ท่านปฏิบัติตามข้อความนั้นบ่อยครั้งหรือ 5-7 วันต่อสัปดาห์ 
 ปฏิบัติบางครั้ง  หมายถึง  ท่านปฏิบัติตามข้อความนั้นบางครั้งหรือ 3-4 วันต่อสัปดาห์ 
 ไม่เคยปฏิบัติเลย หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบัติตามข้อความนั้นเลย 
 

ข้อ ข้อความ 
ปฏิบัติ 

บ่อยครั้ง 
ปฏิบัติ 
บางครั้ง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติเลย 

1 ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ก่อให้เกิดขยะมากเกินความ
จ าเป็น เช่น การซื้อน้ าดื่มขวดเล็ก (600 
มิลลิลิตร) 

   

2 ท่านเลือกใช้ภาชนะใส่อาหารที่ผลิตจากพลาสติก
หรือโฟม 

   

3 ท่านใช้ผ้าขี้ริ้วเช็คท าความสะอาดโต๊ะอาหาร 
แทนการใช้กระดาษทิชชู่ 

   

4 ท่านเลือกใช้ถุงผ้าใส่สิ่งของที่ซื้อแทนการใช้
ถุงพลาสติก 

   

5 ท่านมักจะน าขยะบางประเภท เช่น ขวดแก้วหรือ
ขวดพลาสติก กลับมาใช้ซ้ า 

   

6 ท่านมักจะใช้กระดาษเพียงด้านเดียวแล้วทิ้งเลย
โดยที่ไม่น ากลับมาใช้ซ้ าในอีกด้านหนึ่ง 

   

7 ท่านมักจะน ากระดาษ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์
กลับมาใช้ซ้ า เช่น ใช้ห่อของ หรือห่อผลไม้ 

   

8 ท่านใช้ถุงพลาสติกเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่น า
กลับมาใช้ซ้ าอีก 

   

9 ท่านเก็บรวบรวมขวดเครื่องดื่มพลาสติก เช่น 
น้ าเปล่า น้ าอัดลม ทั้งประเภทสีใส สีขาวขุ่น และ
สีอื่นๆ ไว้ด้วยกัน โดยไม่คัดแยกให้กับร้านรับซื้อ 

   

10 ท่านสามารถคัดแยกเหล็กออกจากอะลูมิเนียม    
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ข้อ ข้อความ 
ปฏิบัติ 

บ่อยครั้ง 
ปฏิบัติ 
บางครั้ง 

ไม่เคย 
ปฏิบัติเลย 

จากเสาอากาศขายให้ร้านรับซื้อของเก่า 

11 ท่านแยกลวดทองแดงออกจากสายที่ชาจแบต
และสายไฟที่เก่าแล้วขายให้ร้านซื้อของเก่าได้ 

   

12 ท่านเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดี มีความแข็งแรง 
และทนทาน และดูแลรักษาเพ่ือให้ใช้งานได้นาน 

   

13 ท่านซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ช ารุด เช่น กระดุมหลุด 
ตะขอหลุด และน ามาใส่อีกครั้ง แทนที่การทิ้ง 

   

14 ท่านหลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ฉีดยุง ภายในบ้านโดย
ใช้วิธีการทางกายภาพ เช่น ใช้ไม้ตบยุง และการ
เปิดพัดลมไล่ยุง 

   

15 ท่านเลือกภาชนะใส่อาหารที่ท าด้วยวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ใบตอง แทนการใช้วัสดุประเภท
โฟมใส่อาหาร 

   

 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน 
ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับแรงจูงใจในการลดขยะมูลฝอยครัวเรือนที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน  

 
ข้อ ข้อความ มาก ปานกลาง น้อย 

1 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุที่เหลือใช้เป็นการ
สร้างรายได้ให้ท่านอีกหนึ่งช่องทาง  

   

2 รางวัลตอบแทนต่างๆ เช่น เงิน ของขวัญ หรือ
สิ่งของอ่ืนๆ เป็นแรงจูงใจที่ท าให้ท่านต้องการลด
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

   

3 ท่านได้รับการยกย่องชมเชยจากบุคคลอ่ืน เช่น 
คนในครอบครัว เพื่อน หรือญาติ ในการลด
ปริมาณขยะในครัวเรือน 
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ข้อ ข้อความ มาก ปานกลาง น้อย 

4 ท่านมักจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษา
หรือเป็นผู้ให้ค าแนะน ากับบุคคลอ่ืนๆ เกี่ยวกับ
วิธีการลดปริมาณขยะในครัวเรือน 

   

5 การยอมรับความคิดเห็นของท่านจากคนอ่ืนเป็น
แรงจูงใจที่ท าให้ท่านต้องการลดขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน 

   

6 ท่านได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร หรือการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับขยะมูลฝอย
ครัวเรือนและวิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ครัวเรือน 

   

7 เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องลดขยะมูลฝอย 
ท่านสามารถเสนอความคิดเห็นเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหากับบุคคลอ่ืนๆ ได้  

   

8 บุคคลอื่นๆ เปิดโอกาสให้ท่านได้น าเสนอความคิด
สร้างสรรค์ หรือกิจกรรมที่จะช่วยในการลดขยะ 
และการจัดการขยะที่ถูกวิธี 

   

9 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดขยะมูลฝอย
ครัวเรือนในสื่อสังคมออนไลน์เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก 
ฯลฯ มีความน่าสนใจจึงท าให้ท่านอยากน ามา

ปรับใช้กับครัวเรือนของท่าน 

   

10 โฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ กระตุ้นให้ท่านมี
อยากจะลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
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แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

วันที่………………….เดือน………………….พ.ศ.…………………. 

 

ประเภทขยะขยะมูลฝอย 
ในครัวเรือน 

พลาสติก 
กระ 
ดาษ 

เศษ
อาหาร 

เศษ
ใบไม้ 

ขวดแก้ว/
เศษแก้ว 

อ่ืนๆ  

ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
(กิโลกรัม/คน) 

      

วิธีการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน 

      

 
หมายเหตุ วิธีการจัดการขยะมูลฝอย 
1.  เผา 
2.  ฝังกลบ 
3.  ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
4.  ให้สัตว์ 
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แผนการฝึกอบรม 

กิจกรรมที่ 1  “บอกเล่าท้าวความ” 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นการให้ประชาชนที่เข้าร่วมเล่าถึงปัญหาที่พบในปัจจุบันเกี่ยวกับการ

จัดการขยะในครัวเรือนของตนเอง และบอกเล่าผลกระทบและวิธีการแก้ไขเป็นรายบุคคล และ
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการลดขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี   

 

กิจกรรม ระยะเวลา สื่ออุปกรณ์ 
1. ผู้วิจัยอธิบายประกอบการฉายวีดีโอ เกี่ยวกับ
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 
และไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประกอบไป
ด้วย การเกิดขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม การ
ขนส่ง การก าจัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยตรง 
2. สรุปประเด็นและเปิดโอกาสให้ตัวแทนหรือ
ผู้น าครัวเรือนซักถาม 
3. ผู้วิจัยอธิบายถึงประโยชน์และโทษการจัดการ
ขยะมูลฝอยครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง 
4. ผู้วิจัยอธิบายถึงสถานการณ์ของขยะมูลฝอย
ในปัจจุบัน พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ตัวแทน หรือผู้น าครัวเรือนของปัญหาขยะใน
ครัวเรือน 

4 ชั่วโมง 1. ชมสื่อวีดีโอ 
2. บรรยายประกอบการ
อภิปรายซักถาม 
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กิจกรรมที่ 2  “รักบ้านรักษ์โลก” 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นการให้ประชาชนที่เข้าร่วมเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการน าวัสดุที่

ตนเองเคยประดิษฐ์หรือน ามาประยุกต์ใช้ใหม่ให้กับท่านอ่ืนที่เข้าร่วมรับฟังเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

 
กิจกรรม ระยะเวลา สื่ออุปกรณ์ 

1. ผู้วิจัยอธิบายประกอบการฉายวีดีโอ เกี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐ์ที่มาจากขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
2. สรุปประเด็นและเปิดโอกาสให้ตัวแทนหรือ
ผู้น าครัวเรือนซักถาม 
3. ผู้วิจัยอธิบายถึงประโยชน์การท าสิ่งประดิษฐ์
จากขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

2 ชั่วโมง 1. ชมสื่อวีดีโอ 
2. บรรยายประกอบการ
อภิปรายซักถาม 
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กิจกรรมที่ 3  “5Rs” 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นการให้ประชาชนได้รับความรู้การลดขยะมูลฝอยในครัวเรือนตาม

หลัก 5Rs 
 

กิจกรรม ระยะเวลา สื่ออุปกรณ์ 

1. ผู้วิจัยอธิบายประกอบการฉายวีดีโอ และ 
Power point ซ่ึง 5Rs ประกอบด้วย Reduce 
หมายถึง การลดการเกิดขยะมูลฝอยโดยไม่
จ าเป็น เช่น ใช้กระเป๋าผ้าไปซื้อของเพ่ือลดการ
ใช้ถุงพลาสติก Reuse หมายถึง การน าขยะบาง
ประเภทมาใช้ซ้ าโดยไม่ผ่านกระบวนการ เช่น 
น ากระดาษท่ีใช้แล้วเพียงด้านเดียวมาใช้อีก
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า Recycle หมายถึง การ
น าขยะมูลฝอยที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการ 
แล้วจึงน ากลับมาใช้ซ้ า เช่น ขวดแก้วที่ใช้แล้ว 
หรือขวดแก้วที่ช ารุดสามารถน าไปหลอมใหม่
เพ่ือน ากลับมาใช้ได้ Repair หมายถึง การน า
ขยะมูลฝอยบางประเภทที่ช ารุดไปซ่อมแซมเพ่ือ
น ากลับมาใช้ได้อีก เช่น วิทยุ หรือโทรทัศน์ 
Reject หมายถึงการพยายามหลีกเลี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายต่อ
ประชาชน และสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมี 
สารพิษในโรงงานอุตสาหกรรม ยาฆ่าแมลง เป็น
ต้น  
2. สรุปประเด็นและเปิดโอกาสให้ตัวแทนหรือ
ผู้น าครัวเรือนซักถาม 
3. ผู้วิจัยอธิบายสรุปถึงประโยชน์การลดขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนตามหลัก 5Rs 

4 ชั่วโมง 1. ชมสื่อวีดีโอ และ Power 
point 
2. บรรยายประกอบการ
อภิปรายซักถาม 

 

  



 90 

กิจกรรมที่ 4  “คัดแยกกันเถอะ” 
วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะตามประเภทของขยะได้ถูกวิธี 
 

กิจกรรม ระยะเวลา สื่ออุปกรณ์ 
1. ผู้วิจัยผู้วจิัยอธิบายประกอบการฉายวีดีโอ 
และสาธิตการคัดแยกขยะตามแต่ละประเภท  
และให้ตัวแทนหรือผู้น าครัวเรือนฝึกการคัดแยก
ขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธี 
2. สรุปประเด็นและเปิดโอกาสให้ตัวแทนหรือ
ผู้น าครัวเรือนซักถาม 
3. ผู้วิจัยอธิบายสรุปถึงประโยชน์การคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน 

4 ชั่วโมง 1. ชมสื่อวีดีโอ 
2. บรรยายประกอบการ
อภิปรายซักถาม 
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กิจกรรมที่ 5  “โครงการครัวเรือนยุคใหม่ไร้ถังขยะ” 
วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าเสนอโครงการที่สามารถแก้ปัญหาในการจัดการ

ขยะมูลฝอยครัวเรือนของตนเองได้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา สื่ออุปกรณ์ 

1. ผู้วิจัยท าการแบ่งกลุ่มให้ตัวแทนหรือผู้น า
ครัวเรือนน าเสนอโครงการที่สามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตนเองได้ 
2. ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอ สรุปประเด็นและเปิด
โอกาสให้ตัวแทนหรือผู้น าครัวเรือนซักถาม 
3. ผู้วิจัยอธิบายสรุปถึงประโยชน์ของโครงการ
ครัวเรือนยุคใหม่ไร้ถังขยะ 

4 ชั่วโมง 1. บรรยายประกอบการ
อภิปรายซักถาม 
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กิจกรรมที่ 6  “ร่วมด้วยช่วยกัน” 
วัตถุประสงค์  เพ่ือยอมรับและท างานร่วมกันโดยน าเอาโครงการสู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง

กับทฤษฎีการยอมรับ (สุพัตรา ถนอมวงค์, 2551) 
 

กิจกรรม ระยะเวลา สื่ออุปกรณ์ 

1. ผู้วิจัยและวิทยากรสอนการผลิตสิ่งของที่
เหลือจากการบริโภค เช่น การผลิตตะกร้าจาก
กล่องนมจากนั้นให้กลุ่มทดลองได้ฝึกการท า
ตะกร้าจากกล่องนม และแบ่งกลุ่มออกแบบ
โครงการสิ่งประดิษฐ์จากการลดขยะครัวเรือน
เพ่ือประกวดแข่งขัน 
2. ผู้วิจัยจัดท าโครงการการเก็บถุงพลาสติกใส 
และน้ ามันพืชเก่าท่ีใช้แล้วน าไปขายให้กับผู้รับ
ซื้อของเก่า โดยนัดหมายทุกวันพุธแรกของเดือน 
3. ผู้วิจัยอธิบายสรุปถึงประโยชน์ของการผลิต
สิ่งของที่เหลือจากการบริโภค 

4 ชั่วโมง 1. บรรยายประกอบการ
อภิปรายซักถาม 
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ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและหน่วยงาน คุณวุฒิ/ สาขาวิชา 

1 ผศ.ดร. 
พันธ์ทิพย์  
หินหุ้มเพ็ชร 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- Environmental Toxicology  
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ชีววิทยา (เกียรตินิยม อันดับ 1) 

2 ดร.จุฑารัตน์  
รักประสิทธิ์ 

อาจารย์ประจ า คณะสาธารณสุข
ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- Globol Health 
Enterpreneurship 
Tokyo Medical and Dental 
University, Japan 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 นางสาวไอ
ลดา ยาท้วม 

ผู้อ านวยการส่วนแผนงาน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
(นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญ
การ) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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