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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูล

ฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีส่วน

ร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล ๓. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ

มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือเก็บ

ข้อมูลภาคสนามสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง คือพระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จำนวน ๑๙๔ รู ป 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

โดยการทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด และในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๙ รูปหรือคน และการพรรณาความ 

ผลการวิจัยพบว่า 

๑. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X = ๒.๙๙, S.D.   = ๑.๐๓๘) 

เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน คือ ๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ (X = ๓.๐๓, S.D. = ๑.๐๙๓) ๒) ด้านการตัดสินใจในการปฏิบัติการ ( X = ๒.๙๗, S.D. = ๑.๐๙๔) 
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๓) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ( X = ๓.๒๗, S.D. = ๑.๑๘๑) ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล (X = ๒.๗๑ S.D. = ๑.๑๒๒) ตามลำดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ  
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พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ส่วนพระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

๓. ปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ๑) ถังขยะมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  

๒) ประชาชนขาดความร่วมมือและไม่เข้าใจในปัญหาขยะมูลฝอย ๓) ประชาชนขาดการทำความเข้าใจ

และนำมาประยุกต์ใช้และรู้คุณค่าในการนำมาใช้ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ พบว่า ๑) เทศบาลจัดหาถัง

ขยะมูลฝอยมาบริการให้เพียงพอต่อความต้องการ ๒) จัดส่งเสริมให้ความรู้เรื่องขยะแก่คนในชุมชน 

และมีความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกต้อง ๓) ชุมชนจัดต้ังกลุ่มจิตอาสารักษ์ถิ่น ดูแลแก้ไข

ปัญหาเรื่องส่ิงแวดล้อมด้วยจิตสำนึก ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนตนเอง    
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Abstract 
Objectives of this research were: 1 .  To study the monks’ participation in 

solid waste management a Bang Pa-In District, Ayutthaya Province, 2. To compare the 
monks’ opinions on  the solid waste management at Bang Pa-In District, Ayutthaya 
Province classified by personal data,  and 3. To study the problems, obstacles of the 
monks’ participation in the solid waste management a Bang Pa-In District, Ayutthaya 
Province.   

Methodology was the mixed methods: The quantitative research, data were 
collected by questionnaires from 194 samples and analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test and F-test, one way ANOVA and analyzed the 
differences between the means of the paired variables by the Least Significant 
Difference, LSD. The qualitative research, data were collected from 9 key informants 
by in-depth-interviewing and analyzed by content descriptive interpretation.   

Findings were as follows: 
1 .  The monks’ opinions on the monks’ participation in the solid waste 

management a Bang Pa-In District, Ayutthaya Province, by overall, were at  moderate 
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level  (x̅= 2.99 S.D. = 1.038) and each aspect was at the moderate levels: 1) the aspect 

of participation in decision making was at x̅= 3.03 S.D. = 1.093, 2) the aspect of decision 

in operation was at x̅= 2 . 9 7  S.D. = 1 . 0 9 4 . 3) participation in benefit sharing was at      

x̅= 3.27 S.D. = 1.181, 4) participation in evaluation was at x̅= 2.71 S.D. = 1.122 respectively.      
2 . The comparison of the monks’ participation in the solid waste 

management at Bang Pa-In District, Ayuthaya Province, classified by personal factors: 
ages, rain retreats, formal education, Dhamma and Pali education levels. It was found 
that the monks with different ages, rain retreats, formal and Dhamma educational 
levels had different opinions on the monks’ participation in the solid waste 
management at Bang Pa-In District, Ayuthaya Province at the statistically significant 
level of 0.05, accepting the set hypothesis. The monks with different rain retreats and 
Pali educational levels did not have different opinions on the monks’ participation in 
the solid waste management at Bang Pa-In District, Ayuthaya Province, rejecting ghe 
set hypothesis. 

3 .  Problems and obstacles of the monks’ participation in the solid waste 
management at Bang Pa-In District, Ayuthaya Province were found that 1) garbage bins 
were limited, not enough for utilization, 2) people did not participate in the operation 
and did not have knowledge of the problems of the solid waste, 3) people lacked 
understanding the value of the waste re-use.    

Recommendations were that: 1) the Municipality provided enough garbage 
bins for utilization, 2) promote and support the knowledge enhancement of solid 
waste knowledge and peole participation in the solid waste management,                      
3) community set up the locality loving volunteer groups to look after the 
environments with consciences for the benefits of their own communities. 
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พระสมพล ยสชาโต 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 



ฉ 

สารบญั 
เร่ือง 
บทคัดย่อภาษาไทย 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
กิติกรรมประกาศ 

หน้า 
ก 
ค 
จ 

สารบัญ 
สารบัญตาราง 

ฉ 
ซ 

สารบัญแผนภาพ 
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 

ฑ 
ฒ 

บทที่ ๑ บทนำ  
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา           ๑   
๑.๒ คำถามการวิจัย              ๔ 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย             ๔ 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย               ๔ 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย             ๖ 
๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย            ๖ 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย               ๗ 

บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม             ๘ 
๒.๒ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการ         ๑๘ 
๒.๓ แนวคิด เกี่ยวกับมารตฐานการจัดการขยะมูลฝอย       ๒๓ 
๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย          ๔๒ 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง         ๔๗ 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย         ๖๐ 

บทที่ ๓  วิธีดำเนินการวิจัย 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย          ๖๒ 
๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ        ๖๓ 
๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ          ๖๘ 
 
 
 



ช 

สารบญั (ต่อ) 
เร่ือง หน้า  
บทที่ ๔   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล          

๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม    ๗๒ 
๔.๒ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ 
      ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            ๗๔ 
๔.๓ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ     
      ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ๗๙ 
๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน         
      การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา          ๑๐๘ 
๔.๕ ผลการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ             ๑๑๕ 
๔.๖ องค์ความรู้                         ๑๔๒ 

บทที่ ๕   สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ               
๕.๑ สรุปผลการวิจัย                ๑๔๗ 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย               ๑๕๒ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ                ๑๕๗ 

 

บรรณานุกรม                  ๑๕๘ 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  หนังสือขออนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ          ๑๖๕ 
ภาคผนวก ข  ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถาม          ๑๗๑ 
ภาคผนวก ค  ผลการหาค่าความตรงตามเนื้อหา (CVI) แบบสอบถาม          ๑๗๗ 
ภาคผนวก ง  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 
           ความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (TRY OUT)           ๑๘๐ 
ภาคผนวก จ  ผลความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบสอบถาม         ๑๘๒ 
ภาคผนวก ฉ  หนังสือขอความอนุเคราะห์อนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย          ๑๘๕ 
ภาคผนวก ช  หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก (Key Information)      ๑๘๗ 
ภาคผนวก ซ  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย              ๑๙๖ 
ภาคผนวก ฌ  แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย             ๒๐๖ 
ภาคผนวก ญ  ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ            ๒๑๐ 

ประวัติผู้วิจัย                   ๒๑๗ 



ซ 

สารบญัตาราง 
ตารางที่  หน้า 

๒.๑ สรุปแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๑๗ 
๒.๒ สรุปแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ ๒๒ 
๒.๓ สรุปแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับมารตฐานการจัดการขยะมูลฝอย  ๔๑ 
๒.๔ สรุปแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอย             ๕๓ 
๒.๕ สรุปแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับมารตฐานการจัดการขยะมูลฝอย                  ๕๙ 
๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ๖๔ 
๔.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๒ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยภาพรวม ๗๔ 

๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๗๕ 

๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ๗๖ 

๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ๗๗ 

๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ๗๘ 

๔.๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ๗๙ 

๔.๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านอายุ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตาม
อายุ ด้านภาพรวม ๘๑ 



ฌ 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
ตารางที่  หน้า 

๔.๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านอายุ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตาม
อายุ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๘๒ 

๔.๑๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านอายุ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตาม
อายุ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ๘๓ 

๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านอายุ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตาม
อายุ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ๘๔ 

๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านอายุ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตาม
อายุ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ๘๕ 

๔.๑๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านพรรษา ๘๖ 

๔.๑๔ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านพรรษา ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนก
ตามพรรษา ด้านภาพรวม ๘๗ 

๔.๑๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านพรรษา ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนก
ตามพรรษา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๘๘ 

 



ญ 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
ตารางที่  หน้า 

๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านพรรษา ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนก
ตามพรรษา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ๘๙ 

๔.๑๗ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านพรรษา ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนก
ตามพรรษา ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ๙๐ 

๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านพรรษา ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนก
ตามพรรษา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ๙๑ 

๔.๑๙ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีส ่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านการศึกษาสามัญ ๙๒ 

๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ ด้านภาพรวม ๙๓ 

๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๙๔ 

๔.๒๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ๙๕ 

 



ฎ 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
ตารางที่  หน้า 

๔.๒๓ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ๙๖ 

๔.๒๔ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที่สุดของ ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ๙๗ 

๔.๒๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านการศึกษาทางธรรม ๙๘ 

๔.๒๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ท่ีสุดของด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม ด้านภาพรวม ๑๐๐ 

๔.๒๗ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ท่ีสุดของด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๑๐๑ 

๔.๒๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด
ของด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ๑๐๒ 

๔.๒๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด
ของด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการผลประโยชน์ ๑๐๓ 

 



ฏ 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
ตารางที่  หน้า 

๔.๓๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ท่ีสุดของด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ๑๐๔ 

๔.๓๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการ ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๑๐๕ 

๔.๓๒ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตามสมมติฐาน  
ท่ี ๑ - ๖ แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ๑๐๖ 

๔.๓๓ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๑๐๘ 

๔.๓๔ ข้อมูลเกี ่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๑๐๙ 

๔.๓๕ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ๑๑๐ 

๔.๓๖ ข้อมูลเกี ่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการตัดสินใจในการปฏิบัติการ ๑๑๐ 

๔.๓๗ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ๑๑๑ 

 
 



ฐ 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
ตารางที่  หน้า 

๔.๓๘   ข้อมูลเกี ่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ๑๑๒ 

๔.๓๙ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ๑๑๓ 

๔.๔๐ ข้อมูลเกี ่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ๑๑๔ 

๔.๔๑ ผลสรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์
เชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ควรเป็นอย่างไร ๑๑๘ 

๔.๔๒ ผลสรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์
เชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ ควรเป็นอย่างไร ๑๒๕ 

๔.๔๓ ผลสรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์
เชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยขน์ ควรเป็นอย่างไร ๑๓๑ 

๔.๔๔ ผลสรุปประเด็นและแสดงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์
เชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ควรเป็นอย่างไร ๑๓๘ 

  

 

 



ฑ 

สารบญัแผนภาพ 
แผนภาพที ่ หน้า  

๒.๑ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphof  ๑๑  

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย         ๖๑ 

๔.๑ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย                        ๑๔๒ 

๔.๒ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย                       ๑๔๕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฒ 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 

๑. คำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๓๙ เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.ปา. (ไทย) ๑๑/
๓๑๗/๒๕๗. หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก ฑีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ฉบับภาษาไทย เล่มท่ี ๑๑ ข้อ
ท่ี ๓๑๗ หน้าท่ี ๒๕๗ เป็นต้น ท้ังนี้ โดยใช้ระบบคำย่อ ดังต่อไปนี้ 

 
พระสุตตันตปิฎก 

คำย่อ      ชื่อคัมภีร์    ภาษา 
ที.ปา.  (ไทย)      =   สุตตันตปิฎก  ฑีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม.  (ไทย)      =   สุตตันตปิฎก  ฑีฆนิกาย  มหาวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกก.  (ไทย)      =   สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย)      =   สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 



 

บทที่ ๑ 

 

บทนำ 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นในสังคมที่มีการใช้ทรัพยากรมาก
เท่าใด ปริมาณขยะก็ยิ่งเกิดขึ้นมากตามไปด้วยโดยท่ีขยะจะเกิดจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ 
เส้ือผ้าและเศษวัสดุทุกชนิด เช่น กระดาษ ขวด กระป๋อง พลาสติก ฯลฯ ท่ีเกิดขึ้นจากครัวเรือนในแต่
ละวันเป็นตัวการสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อมีขยะจำนวนมากแต่ละชุมชน
ไม่สามารถเก็บขนและกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือจัดการขยะอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้น 
ขยะจึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งเป็น
ปัญหาท่ีทุกองค์กรเร่งให้การสนับสนุน ส่งเสริมและแนะนำใหป้ระชาชนได้รู้จักประโยชน์จากขยะมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือการนำขยะมาใช้ใหม่ นอกจากนี้แล้วปัญหาขยะอินทรีย์
ประเภทเศษอาหาร ซึ่งพบว่ามีเศษอาหารเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจได้โดยเฉพาะนำไปเล้ียงสัตว์แปรสภาพเป็นปุ๋ย นำไปผลิตแก๊ส แต่จากการดำเนินงานที่ผ่าน
มา เศษอาหารที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีทำให้เป็นภาระของเทศบาลท่ี
จะต้องเก็บขนไปสู่ระบบกำจัดทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากและหากปล่อยท้ิงไว้ขยะอินทรีย์
หรือเศษอาหาร เหล่านี้อาจเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค ถ้าคนเรารู้จักทิ้งขยะลง
ในภาชนะให้เป็นที่เป็นทางไม่มักง่ายท้ิงขยะเกลื่อนกลาด เป็นการช่วยให้พนักงานเก็บขยะนำไปยัง
สถานท่ีกำจัดได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น๑ 

จะเห็นได้ว่าขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นมีอัตราเพิ่มขึ้นและลดลงไม่มาก วิกฤตปัญหาขยะ
มูลฝอยตกค้างในบ่อกำจัดขยะมูลฝอยที่ยังไม่สามารถกำจัดเป็นจำนวนมาก  และการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการ
กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องลดลงทุกปี และยังมีสถานที่กำจัดขยะ   

 

๑ จรรยา ปานพรม, “การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน : เทศบาลตำบลคลองจิก 

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม), (คณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔,) หน้า ๑-๒. 



๒ 

มูลฝอยชุมชนไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้มีการเผากลางแจ้ง การเทกองในบ่อดินเก่า พื้นที่รกร้ าง 
และลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและ
ห่างไกล ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีบริการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลดน้อยลงทุกปี ดังนั้น 
ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนยังเป็นหนึ่งในปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งด้านปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสถานที่กำจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนท่ีดำเนินการไม่ถูกต้องและยังคงไม่ได้รับการปรับปรุง และในสังคมเมืองท่ีมีการขยายตัวสูง
ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิด
การบริโภคเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยในสังคมเมืองเพิ่มขึ้นตามไปด้วย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ยังประสบ
ปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนได้ โดยปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมจำนวนมาก สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมีไม่เพียงพอ ประชาชน
คัดค้าน นโยบายของผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความสำคัญ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ การขาดความร่วมมือและความตระหนักของประชาชนในพื้นท่ี 
ขาดกฎระเบียบข้อบังคับเกี ่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ) ขาด
ประสิทธิภาพของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุม การไม่สะท้อนต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนท้ังระบบ และขาดความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านโยบาย กฎหมาย 
แผนงานและงบประมาณ๒ 

จากการประชาชนทั่วไปที่มาทำบุญหรือมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในวัดทำให้มีขยะเกิดขึ้น
เป็นจำนวนมาก ทำให้พระสงฆ์ต้องกำจัดขยะจำนวนมาก เมื่อมีขยะจำนวนมากอยู่ภายในวัดพระสงฆ์
ได้ทำการเผาที่บริเวณวัดในเบื้องต้น แต่ก็ทำให้ประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบเรื่องควันไฟและมี
กลิ่นเหม็น เพราะปัจจุบันนี้บ้านเรือนของประชาชนทั่วไปสร้างบ้านเรือยอยู่กับบริเวณรั้ววัด ทำให้มี
ความไม่พอใจเกิดขึ้น พระสงฆ์จึงร่วมกันหาทางแก้ไขด้วยวิธีต่าง ๆ แต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จมากนัก      
ท่ีต้องจัดการและแก้ไขขยะมูลฝอยเป็นตัวการสำคัญท่ีทำใหเกิดความสกปรกและความไม่เปน็ระเบียบ
ของวัด การกำจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ใช้วิธีกองบนพื้นซึ่งเป็นวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้อง    
มีขยะมูลฝอยเพียงส่วนน้อยท่ีจะถูกนำไปกำจัด ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นควรเริ่มหาสาเหตุท่ีจะแก้ไขและมี
วิธอะไรท่ีจะแก้ไขให้ขยะมูลฝอยลดลงได้บ้าง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง

 

๒ ชัยวิชิต พลหลา, “แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ), (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, ๒๕๕๙,) หน้า ๔-๕.  



๓ 

และที่มาใช้สถานที่ภายในวัด โดยมีพระสงฆ์ภายในวัดเป็นผู้นำในการจัดการขยะมูลฝอยนั้น และมี
ส่วนร่วมกับทางเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ช่วยกันคิด ช่วยกันหาทางแก้ไขนำไป
กำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง  

พระสงฆ์จึงมีแนวคิดใช้การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในวัดร่วมกับทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขท่ีมีอยู่ การท่ีจัดการขยะมูลฝอยภายในวัด จะต้องมีความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วย 
แบบมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และประชาชนในชุมชนเพื่อลดปัญหาปริมาณขยะ เกิดการบูรณาการ
ร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการ
ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ให้เข้มแข็ง โดยสร้างกลไกเครือข่ายประสานงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหาขยะต้องจัดทำเป็นโครงการท่ี
ทุกส่วนให้ความร่วมมือ เพราะหากส่วนใดส่วนเดียวทำการจัดการฝ่ายเดียวก็ไม่อาจสามารถที่ทำให้
สำเร็จได้ ต้ังแต่กระบวนการตัดสินใจ การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนและการปฏิบัติ
ตามแผน เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน โดยการเพิ่มบทบาทของประชาชนให้มีมากขึ้น เช่น ขยะ
เปียกนำมาทำปุ๋ย การรีไซเคิลขยะ การแยกประเภทขยะก่อนท้ิง การถังขยะตามประเภทจำนวนมาก 
และอยู่ใกล้ท่ีประชาชนสามารถท้ิงขยะได้ง่าย ขยะท่ีมีค่าสามารถนำไปแลกกับส่ิงอื่นได้ เช่น ไข่ไก่ หรือ
สิ่งของอื่น ๆ ก็ได้ หรือขยะที่สามารถนำมาทำเป็นสิ่งของต่าง ๆ ได้ เช่น กระดาษหรือพลาสติกบาง
ชนิด เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีอัตราการเพิ่มขึ ้นสูงทุกปี 
ในขณะที่อัตราขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัด และอัตราขยะมูลฝอยที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ท้ังนี้ วิกฤตปัญหาขยะมูลฝอย จึงถือเป็นหนึ่งในปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นท้ังด้านปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้ง สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีดำเนินการไม่ถูกต้องยังคงไม่ได้รับการปรับปรุง รวมท้ังใน
สังคมเมืองที่มีการ ขยายตัวสูงตามจำนวนประชากรที่เพิ ่มขึ้น และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
รวมท้ังเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยในสังคมเมืองเพิ่มข้ึน
ตามไป  

จากปัญหาดังกล่าว  ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะทราบว่าการทำการวิจัยว่าการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระสงฆ์มีการ
ส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในวัดอย่างไร  มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรในการจัดการหรือไม่  เพื่อ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนและจัดการขยะมูลฝอยให้สะอาดภายในวัดให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อการจัดการขยะมูลฝอยภายในวัดต่อไป 



๔ 

๑.๒ คำถามการวิจัย 
๑. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูล

ฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับใด 
๒. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

๓. ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอะไรบ้าง 

๑.๓ วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูล

ฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๓. เพื่อศึกษาปัญหา  อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๔  ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากหลักการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ๔ ด้าน๓ 

ประกอบด้วย ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ๓) การมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์  ๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

 
 

 

๓ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ คำภีลานนท์, “การมีส่วนร่วม
ของกรรมการช ุมชน ในการพัฒนาท้องถิ ่น เขตเทศบาลเม ืองค ูคต จ ังหว ัดปทุมธานี ” , ว ิทยานิพนธ์                         
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑-๒๒. 



๕ 

๑.๔.๒  ขอบเขตด้านตัวแปร 
การศึกษาการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
๑. ตัวแปรต้น  (Independent  Variables) คือ  สถานภาพส่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ (๑) อายุ (๒) พรรษา (๓) วุฒิการศึกษาสามัญ (๔) วุฒิการศึกษาทางธรรม        
(๕) วุฒิการศึกษาทางบาลี 

๒. ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) คือ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากหลักการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
๔ ด้าน๔ ประกอบด้วย ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ๓) การมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์  ๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

๑.๔.๓  ขอบเขตด้านประชากร และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
การศึกษาการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตขกลุ่มเป้าหมายองการวิจัยไว้ดังนี้ 
๑) ประชากร (Population) ได้แก่ พระสงฆ์ที ่อยู ่ในเขตการปกครองอำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๗๔ รูป๕ โดยผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้คำนวณจาก
สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่๖  กลุ่มตัวอย่าง ๑๙๔ รูป 

๒) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informant) ได้แก่ พระสังฆาธิการ จำนวน ๙ รูป/คน 
๑.๔.๔  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พื้นที่ที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ วัดที่ตั ้งอยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๙ วัด  

๑.๔.๕  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย  ต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รวมเป็นระยะเวลา ๖ เดือน 

 

๔ อ้างแล้ว, หน้า ๒๑-๒๒. 
๕ สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางปะอิน, “บัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด”, 

ประจำปี ๒๕๖๒, (พระนครศรีอยุธยา : สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางปะอิน, ๒๕๖๒), หน้า ๑. 
๖ Yamane M.,”Stategies for teaching research for fonder bias western”. Journal of 

Nursing Research, 1973.: 125. 



๖ 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีจำนวนพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๔  พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๕  พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
มีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน 

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
การมีส่วนร่วม หมายถึง พระสงฆ์ท่ีอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบางปะอิน มีความ

ร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย ได้กำหนดการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยดังนี้ 

 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การท่ีพระสงฆ์มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห์แนวทางนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในการกำจัดขยะมูลฝอยมีเกิดขึ้น ในอำเภอ   
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ หมายถึง การที่พระสงฆ์มีการเข้ามาช่วยเหลือ 
และให้คำแนะนำ ปรึกษาในการมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงานในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หมายถึง การที่พระสงฆ์ได้รับประโยชน์ในทาง
สถานท่ี คือวัดสะอาด ด้านคุณภาพชีวิต คือสุขภาพและส่ิงแวดล้อมสะอาดท่ีเกิดขึ้นอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การท่ีพระสงฆ์ได้ร่วมติดตามผลของการ
ดำเนินงานและพัฒนาปรับปรุงในการจัดการขยะมูลฝอยและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ในอำเภอ  
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๗ 

 พระสงฆ์ หมายถึง พระสงฆ์สังกัดมหานิกายในเขตปกครองอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง กระบวนการท่ีพระสงฆ์มีวิธีการเกี่ยวการจัดการขยะมูล
ฝอย การเก็บขยะ การกำจัดขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างถูกสุขลักษณะในอำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ขยะมูลฝอย หมายถึง ถุงพลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว และสิ่งเหลือใช้แล้วนำมาท้ิง
ในถังขยะท่ีปรากฏอยู่ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑.๗  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
๑.๗.๑. ได้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๑.๗.๒. ทำให้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ    

มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๑.๗.๓. ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๗.๔.  ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน

การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป 



 

 
บทที่ ๒ 

 

แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องนี้จากเอกสาร  ตำรา 
และงานวิจัยต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวิจัย ได้กล่าวถึงไว้ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจัดการขยะมูลฝอย  
๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
การศึกษาการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
๒.๑.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึง
ส้ินสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว ควรเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนี้ 

(๑) เริ่มต้ังแต่การเกิดจิตสำนึกในตนเอง และถือเป็นภาระหน้าท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมหรือชุมชนท่ีตนเองอยู่  

(๒) ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไรและจะจัดลำดับ 

ความสำคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไร และควรท่ีจะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 

(๓) ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกัน
อย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากท่ีใด และใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา 

(๔) ร่วมดำเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มกำลัง ความรู้
ความสามารถของตนเอง 



๙ 

(๕) ร่วมกันติดตามประเมินผลตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรค และร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานหรือภารกิจดังกล่าว
สามารถสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

(๖) ร่วมรับผลประโยชน์ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะ
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จำเป็นท่ีจะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุส่ิงของ แต่อาจเป็นความสุข
สบายความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้ ทั้งนี้ ในการทำงานเพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไข หรือหลักการท่ีสำคัญ ๓ ประการคือ 

- การมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเข้าร่วม เพราะ  จะทำให้เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหา/ตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ 

- กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และขีดความ 
สามารถของแต่ละบุคคลท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม 

- การมีส่วนร่วมต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพอิสรภาพท่ีจะตัดสินใจว่าจะเลือกหรือจัด
ให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่ ข้อสำคัญคือการมีส่วนร่วมนั้นต้องไม่เกิดจากการบังคับหรือขู่เข็ญจากผู้ท่ี
เหนือกว่า๑ 

การมีส่วนร่วม (Participation) สามารถอธิบายความหมายในเชิงจิตวิทยาได้ว่า เป็นการ
เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซึ่งผลของ
การเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทำการให้ (Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น 
กับทั้งทำให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย ดังรายละเอียดที่ให้คำอธิบายเพิ่มเติม 
คือ  

๑) การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์เป็นการเกี่ยวข้องทั้งตัว (Self) ไม่ใช่เฉพาะ
เพียงแต่เกี ่ยวข้องด้านกำลังกายหรือทักษะ กล่าวคือ ผู ้ม ีส่วนร่วมจะมีส่วนเกี ่ยวข้องทางจิต           
(Ego - involved) ไม่เพียงพอเฉพาะด้านการงาน (Task - involved)  

๒) การกระทำการให ้ (Contribution) เมื่อผู้มีส่วนร่วมได้บังเกิดความเกี่ยวข้องด้านจิตใจ
และอารมณ์แล้วก็เท่ากับเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กระทำการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยเหตุนี้การมีส่วนร่วมจึงเป็นการยินยอม (Consent) มากกว่าท่ีจะกระทำตาม
คำส่ัง ซึ่งเป็นการกระทำโดยปราศจากการยินยอมพร้อมใจและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม

 

๑ กิตติ มีศิริ, “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเกตุ
ไพเราะ ๓,๔,๕  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจและกิจการ
สาธารณะ, (คณะรัฐศาสตรร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙,) หน้า ๒๗-๒๘. 



๑๐ 

จึงเป็นความสัมพันธ์ทางอารมณ์และจิตใจแบบ “ยุคลวิถี” คือมีการติดต่อสื่อสารทั้งไปและกลับ
ระหว่างบุคคลนั้นและกลุ่ม  

๓) การร่วมรับผิดชอบ (Participation and Responsibility) เมื่อเกิดการเกี่ยวข้องด้าน
จิตใจ อารมณ์และได้กระทำการให้แก่สถานการณ์กลุ่มนั้นแล้ว ผู ้มีส่วนร่วมจะเกิดความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบกับกลุ่มนั้นด้วย เพราะการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคมที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง 
(Self - involved) กับกลุ่มและต้องการเห็นผลสำเร็จของการทำงานนั้นด้วย จึงเกิดความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบกับกลุ่ม๒ 

โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ  

 ๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ 
ริเริ่ม ตัดสินใจ ดำเนินการตัดสินใจและตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ  

 ๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( Implementation) ประกอบไปด้วยการ
สนับสนุน ทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหารและการประสานขอความร่วมมือ  

 ๓. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 
ผลประโยชน์ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล  

 ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี ่ยวกับการควบคุมและการ
ตรวจสอบ การดำเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีโคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977) เสนอไว้สรุป
ได้ดังภาพที่ ๑ ที่แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นการตัดสินใจมีความสำคัญมาก 
สาเหตุว ่าการตัดสินใจจะส่งผลต่อการปฏิบัติการ และการปฏิบัติการจึงมีผลต่อไป ยังการรับ
ผลประโยชน์และการประเมินผลในขณะเดียวกัน เพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะมีผล โดยตรงต่อการรับ
ผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย๓ 

 

๒ สุจันทรา สะพุ่ม, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในนโยบายการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของ 
ททท. กรณีศึกษา : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 
๒๕๕๙), หน้า ๒๑-๒๒.  

๓ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ คำภีลานนท์, “การมีส่วนร่วม
ของกรรมการช ุมชนในการพัฒนาท้องถิ ่น เขตเทศบาลเม ืองค ูคต จ ังหว ัดปทุมธานี ” , ว ิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑-๒๒. 



๑๑ 

 

แผนภาพที่ ๒.๑ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphof 
 
สมาคม นานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้กล่าวถึงตัวแบบระดับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนโดย นำเสนอการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น ๕ ขั้น ซึ่งเป็นตาม
หลักการเดียวกับของ  Arnstein คือ ยิ ่งสูงขึ ้นยิ ่งสะท้อนอำนาจและอิทธิพลของประชาชนในการ
บริหารหรือตัดสินใจมากขึ้นด้วย จำแนกได้ดังนี้  

๑. การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอำนาจให้ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนสูงท่ีสุด 

เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการตามผลการ
ตัดสินใจนั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ที่รู้จักกันดีคือ การลงประชามติ หรือสภาเมือง การมีส่วน
ร่วมในรูปแบบนี้สะท้อนความยินยอมพร้อมใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยอมรับอำนาจ 

การตัดสินใจของประชาชนหรือชุมชนอย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในระดับนี้ องค์กรส่วนท้องถิ่นต้องมี
กระบวนการเสริมความสามารถของประชาชนให้สามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง อาทิ  เช่น ข้อมูลท่ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphof 

๑.  

ตัดสิน จ 

๒. 

ป ิบัติการ 

 . 

รับผลประ ยชน์ 

 . 

ประเมินผล 

         หมาย  ง การส่งผล ดยตรง  

         หมาย  ง การส่งผลย้อนกลับ 



๑๒ 

ครอบคลุมเพียงพอ การเสริมทักษะให้ประชาชนวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่มี
คุณภาพ การใช้การมีส่วนร่วมในระดับนี้สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของประชาชนในระดับสูง  

๒. การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง 

โดยประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำงานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ 

ฉะนั้นความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วม  

ในขั้นนี้เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน และคณะท่ีปรึกษาฝ่ายประชาชน ผลการตัดสินใจท่ี
ออกมาเป็นผลการตัดสินใจร่วมกัน เชื่อว่าจะนำไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม เพราะ
ประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรตัดสินใจด้วยไม่ใช้เพียงให้ความคิดเห็น
ต่อองค์กรตัดสินใจ  

๓. การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน 

ร่วมทำงานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างองค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่าง ๆ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนขั้นนี้ใกล้เคียงกับ
การ มีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือ เพียงแต่รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือมีลักษณะเป็นกิจกรรม
ถาวร มากกว่าการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ อำนาจการตัดสินใจสุดท้ายยังเป็นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ ่มต้นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น 
ตัวอย่าง เทคนิคการมีส่วนร่วมที่ใช้มาก อาทิ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งคณะทำงานภาค
ประชาชน เป็นต้น  

๔. การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การ ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ประชาชนมี
บทบาทในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล การตัดสินใจเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ เทคนิคการมีส่วนรว่ม
ในลักษณะนี้ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ ปัจจุบันนี้กฎหมายส่วนใหญ่ มัก
กำหนดให้ หน่วยงานภาครัฐจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างน้อยในระดับการรับฟังความคิดเห็น  

๕. การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร  เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ     

ต่ำที่สุด บทบาทของประชาชนน้อยมากเพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน ปัจจุบันการที่ภาครัฐ
ตัดสินใจใน เรื่องท่ีกระทบประชาชนและแจ้งให้ประชาชนทราบสะท้อนความล้าสมัยในการบริหารงาน 
และสะท้อนภาครัฐทำตนเป็นพ่อรู ้ดี แต่ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องตระหนักว่า ไม่ว่าจะเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นใด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นเรื่องท่ีสำคัญมาก แต่ต้องไม่ใช่การ



๑๓ 

ให้ข้อมูลลักษณะประชาสัมพันธ์ โดยให้มองแต่ด้านดีเท่านั้นหัวใจสำคัญ คือ การให้ข้อเท็จจริงและ
ตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นอย่างมีคุณภาพ๔ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการมีการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของ
ภาครัฐ ผ่านกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง มองการมีส่วนร่วมลึกถึงจิตใจและอารมณ์ของบุคคล 
เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรลง
มือปฏิบัติและลงมือ ปฏิบัติอย่างไร พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมในการเสียสละแบ่งปันผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน อีกทั้ง ยังร่วมถึงการมีส่วนร่วมตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ 
แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนเชิงพุทธบูรณาการที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นนั้น มีความ
เกี่ยวเนื่องเชื ่อมโยงกัน เป็นแนวคิดกระบวนการ มีส่วนร่วมที่จะช่วยให้สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน และนำมาซึ่ง ประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข ทำให้เกิดสังคมแห่งสันติสุขได้นั้นเอง 

แนวคิดการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงพุทธบูรณาการ มีอยู่ ๔ ประการ คือ 
๑) การมีส่วนร่วมทางกาย มีส่วนร่วมประชุมปรึกษา หารือ โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งร่วมแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม ๒) การมีส่วนร่วมทางพฤติกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกัน 
สนับสนุน ส่งเสริม เสียสละให้ความร่วมมือและดำเนินการ เป็นอยู่อย่างเหมาะสม คัดค้านคนไม่ดี 
ปกป้องคนดีมีศีลธรรม ๓) การมีส่วนร่วมทางจิตใจ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบนโยบายและ
โครงการต่าง ๆ ด้วยจิตใจเคารพ อ่อนน้อม ไม่ลุอำนาจแก่ความอยากโดยไม่ถูกต้อง และ ๔) การมี
ส่วนร่วมทางปัญญา ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพิจารณาใคร่ครวญถึงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
ในการพิจารณาเป้าหมายโดยรวมและคัดเลือกหา คนดีมีศีลธรรม โดยปฏิบัติตามหลักการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว ที่เรียกว่า อปริหานิย
ธรรม๕ คือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่ทำตามอำเภอใจตนเอง ให้เกียรติผู้รู้ผู้
มีประสบการณ์ ให้เกียรติและคุ้มครองสตรี เคารพสักการะโบราณสถาน และดูแลรักษาผู้ทรงศีล๖ 

 

๔ ฐิติอลีนา ใจเพียร, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน : ภายใต้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตศ กษา, (บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยเนชั่น, ๒๕๕๘), หน้า ๑๗-๑๘. 

๕ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖. 
๖ องฺ.สตฺตก.(ไทย)  ๒๓/๒๐/๑๘. 



๑๔ 

อยู่ร่วมในหมู่ด้วยดี ในด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นท่ีเป็นเพื่อนร่วมงาน ร่วมกิจการ หรือร่วม
ชุมชน ตลอดจนพี่น้องร่วมครอบครัว พึงปฏิบัติหลักการอยู่ร่วมกัน ที่เรียกว่า สาราณียธรรม๗ (ธรรม
เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) มี ๖ ประการคือ มีเมตตากายกรรม ได้แก่  การเข้าไปตั ้งกายกรรม
ประกอบด้วย เมตตา นั่นคือ การอยู่ด้วยกันด้วยการกระทำดีต่อกัน ไม่เบียดเบียนทำร้ายกัน แต่มุ่งเน้น
การสร้างความร่วมมือกัน เพื่อความผาสุขร่วมกัน เป็นต้น มีเมตตาวจีกรรม ได้แก่ การเข้าไปต้ัง
วจีกรรมประกอบด้วยเมตตา คือใช้หลักการทูต โดยการเจรจาให้เข้าใจกัน ไม่กล่าวร้ายเสียดสีกัน เป็น
ต้น มีเมตตามโนธรรม ได้แก่ การเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา คือการไม่คิดทำร้ายซึ่งกัน
และกัน มีความซื่อสัตย์เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตเมตตาต่อกัน เป็นต้น แบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ได้มาด้วยความชอบธรรมแก่เพื่อร่วมสังคม ได้แก่ การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ทั้งในด้านอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องมือการเกษตร ตลอดจนวิทยาการความรู้ต่างๆ ให้แก่
เพื ่อนร่วมสังคม รวมตลอดถึงการรู ้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติร ่วมกัน ไม่ทำลายระบบนิเวศน์
ส่ิงแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบมวลมนุษย์ เป็นต้น รักษาความประพฤติ(ศีล) เสมอกัน ได้แก่ การอยู่
ร่วมกันอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาคกัน และ มีความเห็นร่วมกัน ไม่วิวาทเพราะมี
ความเห็นผิดกัน ได้แก่ การอยู่ร่วมกันจะต้องยอมรับในกฎกติกาทางสังคมที่กำหนดไว้ ไม่กระทำตน
เสมือนว่าเป็นการฝ่าฝืนมติของสังคมก ไม่เอารัดเอาเปรียบกันหรือข่มเหงกีดกันผู้อื่น มีแต่จะสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ด้วย๘ 

หลักธรรมในการครองงานที่ดี อิทธิบาท๙ ๔ คุณเครื่องให้ถึงความสำเร็จ , คุณธรรมท่ี
นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย ๑. ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะทำ ใฝ่ใจรักจะทำ
ส่ิงนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป ๒. วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบ
ส่ิงนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย ๓. จิตตะ ความคิด คือ ต้ังจิตรับรู้ในส่ิงท่ี
ทำและสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป ๔. วิมังสา ความไตรต่รอง 
หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนใน
ส่ิงท่ีทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น๑๐ 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าว
ไว้ เจาะจงชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการหรือวิธีการมีส่วนร่วม แต่มีหลักธรรมเป็นชุดความคิดท่ีเกี่ยวกับ

 
๗ ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๓๑๗/๒๕๗. 
๘ องฺ.ฉกก.(ไทย)  ๒๒/๒๘๒-๒๘๓/๓๒๑-๓๒๓. 

๙ ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 

๑๐ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 



๑๕ 

การมีส่วนร่วม คือ หลักอปริหานิยธรรม คือ ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความเจริญ ได้แก่ การประชุมกัน
บ่อย ๆ เริ ่มประชุม พร้อมเพรียงกันและเลิกประชุมพร้อมกัน เป็นต้น ซึ ่งหลักอปริหานิยธรรมนี้ 
สามารถประยุกต์ใช้เป็น หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ นอกจากนี้ยังมีหลัก “มัชฌิมาปฏิปทา” 
ซึ่งเป็นหลักแนวคิดเชิงรุก ท่ีสามารถปรับประยุกต์ใช้กับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้๑๑ 

การแกไขปญหาขยะ ตองแกด้วยการจัดการที่ดีซึ่งในปจจุบัน องคกรท่ีทำหนาที่ในการ
จัดการขยะ ได้แก องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา มาตรา ๑๘ ที่บัญญัติวา “การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย ในเขตราชการสวนทองถิ่นใด ใหเป็นอำนาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น” ดังนั้น การจัดการขยะ
จึงเป็นอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ การกำจัดขยะขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นนั้นมี ๓ วิธีท่ีใชกันอยู่ในปจจุบัน ได้แก ่๑) การนำมาหมักทำปุย ๒) การฝงกลบ ๓) การเผา
ในเตาเผาขยะ ท้ังสามวิธีการกำจัดขยะท่ีกล่าวมานั้น มีท้ังขอดีและขอเสีย กลาวคือ การนำขยะมาทำ
ปุย๋หมักเปน็วิธีการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอมบริเวณใกลเคียง ได้แก น้ำบนผิวดินและน้ำใตผิว
ดิน นอกจากนี้บางครั้งยังอาจสงกล่ินรบกวน และเป็นท่ีมาของแมลงและพาหะนำโรคต่าง ๆ ด้วย ส่วน
วิธีการฝงกลบนั้นแม้ว่าจะมีคาใชจ่ายน้อย แต่มีขอเสียหลายประการ คือ ตองใชพื้นท่ีมาก กำจัดเช้ือ
โรคได้น้อย ส่งกล่ินรบกวนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และทำให้เกิดแมลงและสัตว์ท่ีเป็นพาหะนำ โรค
ได้การกำจัดขยะอีกวิธีหนึ่งคือวิธีการเผาในเตาเผาขยะ เป็นวิธีการท่ีแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็
สามารถกำจัดขยะได้หมด แต่ก็มีปญหาระดับความร้อนของเตาเผาขยะที่ต้องมีอุณหภูมิสูงเกิน 
๑,๐๐๐ องศาเซลเซียสขึ้นไปซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นค่าจ่ายสูงมาก และท่ีสำคัญก็คือจะต้องมีค่า
บำรุงรักษาซึ่งในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ คงทำได้เพียงเก็บค่าธรรมเนียมในการ
เก็บขนขยะตามอัตราค่าธรรมเนียมท่ีกำหนดไวในท้ายพระราชบัญญัติ ซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้
ในการจัดการขยะได้และหากจะใช้วิธีนี้ได้ดี ก็ต้องมีการดำเนินการคัดแยกขยะก่อนซึ่งในปจจุบันก็ยัง
ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ประชาชน คัดแยกขยะก่อนท้ิงคงเป็นเพียงการรณรงคเท่านั้น  

การจัดการขยะ การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะตองมีการดำเนินการ
อย่างเป็นระบบ เนื่องจากกระบวนการในการจัดการนั้นมีความยุ่งยากหลายประการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

เช่น ปริมาณและส่วนประกอบของขยะที่แตกต่างกันไปในแต่ละแหง การขยายตัวของเมืองอย่าง
รวดเร็ว งบประมาณอันจำกัด ผลกระทบจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ การลดลงของทรัพยากร เป็นตน 

 
๑๑ พระอดิศักดิ ์ วชิรป ฺโญ, “แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงพุทธบูรณาการ”, 

วารสารสันติศ กษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๘๑๑. 



๑๖ 

เพื่อใหการจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในอันท่ี
จะตองทำความเข้าใจส่วนต่าง ๆ ของระบบการจัดการขยะ รวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เหล
านั้น กระบวนการในการจัดการขยะโดยมีเป้าหมายในการจัดระบบการจัดการขยะอย่างเหมาะสมใน
การจัดการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีวิธีการทำได้หลายแนวทาง เช่น การลดขยะ การคัด
แยกขยะ การกักเก็บหรือรองรับขยะ การเก็บขนและขนส่งขยะ การนำขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่และ
การฟื้นฟูประโยชน์จากขยะ การกำจัดขยะ การลงทุนและการบริหารจัดการขยะหลักการ 3Rs คือการ
ดำเนินงานเพื่อให้ การลดปริมาณขยะ อันเป็นการลดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการกำจัดขยะ และ
เพื่อใหม้ีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ซึ่งแบ่งออกเป็นการลดขยะ (Reduce) การคัดแยกขยะ 
(Waste hierarchy) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ดังนี้ ๑. การลดขยะ (Reduce) คือการลด
การใช้การบริโภคทรัพยากรท่ีไม่จำเป็นลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้ว
หมดไป ๒. การคัดแยกขยะ (Waste hierarchy) ถือเป็นหัวใจสำคัญ เนื่องจากการคัดแยกขยะจะทำ
ใหล้ดปริมาณขยะ ท่ีจะต้องกำจัดและสามารถใช้ประโยชน์จากขยะได้โดยการนำกลับมาใช้ซำ้หรือการ
รีไซเคิล หรือการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ๓. การนำกลับมาใช้ซำ้ (Reuse) เป็นการนำขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม ่โดยนำมาใช้งานในรูปแบบเดิมหรือนำมาซ่อมแซมดัดแปลง หรือนำมาใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบอื่น ๔. การนำขยะกลับมาใช้ใหม ่ (Recycle) เป็นการนำขยะท่ีไม่สามารถใช้ซ้ำมาแปรรูปใหม่ 
เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะ ที่ได้ทำการคัดแยกออกจากขยะประเภทอื่นแลวไปผานกระบวนการ
ย่อยสลายแล้วแปรรูปผลิตออกมาเปน็ผลิตภัณฑ์ช้ินใหม๑่๒ 

สรุปการมีส่วนร่วม บุคคลในพื้นที่เข้าไปมีกระบวนการในการคิด การลงมือดำเนินการ 
ร่วมตรวจสอบ และพิจารณาในการท่ีจะเกิดประโยชน์กับชุมชนของตนเอง การร่วมกันคิดหาวิธีการใน
การกำจัดขยะในเบ้ืองต้นด้านการลดขยะมูลฝอย เป็นการร่วมกันรับผิดชอบปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในส่วนท่ี
เกินกำลังตนเองก็ให้ทางการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบรับภาระ แต่ก็ไม่ปล่อยให้ทำงานฝ่ายเดียว โดยเข้าไป
ร่วมมือกันช่วยเหลือและมีบทบาทในการทำงานนั้น ๆ ร่วมกันสร้างมาตรการในการร่วมกันทำงาน  
ด้วยผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นผลท่ีร่วมกัน 

 
 
 
 

 

๑๒ วรรณวรางค์ ศุทธชัย และคณะ, “มาตรการทางกฎหมายเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะชุมชน”, วิทยานิพนธ์คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์, (คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๖๒), หน้า ๗-๘. 



๑๗ 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ แนวคิด 
กิตติ มีศิริ, 
(๒๕๕๙, หน้า ๒๗-๒๘) 

ร ่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที ่ เป ็นปัญหาของชุมชน และจะ
จัดลำดับความสำคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไร 
ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการ
อะไร จะแบ่งงานกันอย่างไร ร่วมดำเนินงาน ประชาชน
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  
ร่วมกันติดตามประเมินผลตลอดเวลาที่ทำงาน ประชาชน
จะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรค 

สุจันทรา สะพุ่ม,  
(๒๕๕๙, หน้า ๒๑-๒๒) 

การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์เป็นการเกี่ยวข้อง 
ท้ังตัว (Self) ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่เกี่ยวข้องด้านกำลังกายหรือ
ทักษะ  
การร่วมรับผิดชอบ(Participation and Responsibility) เมื่อ
เกิดการเกี่ยวข้องด้านจิตใจ อารมณ์และได้กระทำการให้แก่
สถานการณ์ 

ฐิติอลีนา ใจเพียร,  
(๒๕๕๘, หน้า ๑๗-๑๘) 

การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอำนาจให้ประชาชน เป็นขั้น 
ท่ีให้บทบาทประชาชนสูงท่ีสุด  
การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท เป็นลักษณะการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วน ร่วมทำงานตลอดกระบวนการ
ตัดสินใจ 

วรรณวรางค์ ศุทธชัย และคณะ, 
(๒๕๖๒, หน้า ๗-๘) 

การจ ัดการขยะ การขยายต ัวของเม ืองอย ่างรวดเร็ ว 
งบประมาณอันจำกัด ผลกระทบจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
การคัดแยกขยะจะทำให้ลดปริมาณขยะ ที่จะต้องกำจัดและ
สามารถใช้ประโยชน์จากขยะได้ 
ทำการคัดแยกออกจากขยะประเภทอื่นแล้วแปรรูปใหม่ 

พระอดิศักดิ์ วชิรป ฺโญ, 
(๒๕๖๑, หน้า ๑๘๑) 

การมีส่วนร่วมทางกาย มีส่วนร่วมประชุมปรึกษาหารือโดย 
พร้อมเพรียงกัน ร่วมแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 
การมีส่วนร่วมทางพฤติกรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
ร่วมกัน สนับสนุน ส่งเสริม ให้ความร่วมมือและดำเนินการ 
การมีส่วนร่วมทางจิตใจ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
นโยบายและโครงการต่าง ๆ 



๑๘ 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

การศึกษาการวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

๒.๒.๑ แนวคิด เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ความหมายของมูลฝอย ไว้ว่า มูลฝอย หมายถึง สิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง (Solid Waste) 

ท้ังท่ีเน่าเป่ือยได้ และไม่เน่าเปื่อย ยกเว้นส่ิงขับถ่ายของมนุษย์ ประเภทของขยะมูลฝอย  ได้แบ่งชนิด
ของขยะเป็น ๓ ประเภท คือขยะจากชุมชน (Municipal Wastes) ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Wastes) และขยะท่ีมีอันตรายสูง (Hazardous Wastes) และยังสามารถแบ่งได้เป็นชนิด
ต่าง ๆ ดังนี้  

๑. ขยะเปียกสด (Garbage) เป็นขยะที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่สามารถเน่า
เปื่อย ผุพัง หรือเกิดการย่อยสลายโดยจุลชีพได้โดยปกติขยะชนิดนี้จะมีความชื้นสูง เมื่อปล่อยทิ้งไว้ 
ระยะเวลาหนึ่งขยะจะเกิดการเน่าเปื่อยทำให้เกิดกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเชื้อโรค มีแมลงวันตอม เป็น
แหล่งอาหารของพวกหนูขยะชนิดนี้ ได้แก่ เศษอาหารเศษผักผลไม้เป็นต้น  

๒. ขยะแห้ง (Rubbish) เป็นขยะที่ย่อยสลายด้วยจุลชีพได้ยากเช่น เศษไม้ เศษกระดาษ 
เศษแก้วกระป๋อง พลาสติกเป็นต้น  

๓. ขี้เถ้า (Ashes) เป็นกากขยะท่ีได้ผ่านการเผาไหม้แล้ว เช่น ขี้เถ้าถ่าน ขี้เถ้าฟืน เป็นต้น  
๔. เศษสิ่งก่อสร้าง (Construction Wastes) ได้แก่ เศษคอนกรีตที่แตกเป็นชิ้นเล็กช้ิน

น้อย เศษอิฐเศษไม้เศษหิน ปูน ทรายเป็นต้น  
๕. ซากสัตว์ (Dead Animals) เป็นซากสัตว์ที่ตายแล้ว ได้แก่ ซากสุนัข ซากหนู เป็นต้น  
๖. ขยะจากถนน (Street Refuse) เป็นเศษขยะที่อยู ่ตามริมถนน หรือบนถนน ได้แก่  

เศษพลาสติก เศษใบไม้ ทรายเป็นต้น ทำให้ไม่ปลอดภัยในการขับรถบนถนนและดูไม่เรียบร้อย  
๗. ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Wastes) เป็นเศษขยะทุกประเภทที่มาจาก 

โรงงานต่างๆ ซึ่งขยะแตกต่างกันในแต่ละประเภทของโรงงาน เช่น เศษอาหารกระป๋อง เศษผัก เป็น
ต้น  

๘. ขยะจากการกสิกรรม (Agricultural Wastes) เป็นเศษขยะทุกประเภทที่มาจากพื้นท่ี
ทำ กสิกรรม เช่น เศษฟาง เศษมูลสัตว์ เศษผัก เศษหญ้า เป็นต้น 



๑๙ 

๙. ขยะพิเศษ (Special Wastes) เป็นขยะที่จัดอยู่ในประเภทที่มีอันตรายสูง เช่น ขยะ
จากโรงพยาบาลท่ัวไปจากโรงพยาบาลท่ีรักษาคนไข้เกี่ยวกับโรคติดต่อ ขยะท่ีมีกัมมันตภาพรังสี ขยะท่ี
มีสารเคมีอันตราย เป็นต้น๑๓ 

การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง หลักการในการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการ
ทิ ้งการเก็บชั ่วคราวการรวบรวมการขนถ่ายและการขนส่ง การกำจัดขยะมูลฝอยโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดในทางสุขภาพอนามัย ความสวยงาม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุด
จะต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมในการจัดการขยะมาแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยปัจจัยใน
หลายด้านประกอบกัน ได้แก่ ความรู ้ในเรื ่องของขยะมูลฝอย การบริการ การรับรู ้ข่าวสาร             
การประสานความร่วมมือทั้งของหน่วยงาน ราชการและประชาชนและการดำเนินการในการกำจัด
ขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม การจัดการขยะมูลผฝอยนั้นต้องมีการดำเนินการจัดการท่ีดีและเหมาะสม 
โดยใช้วิธีการจัดการอย่างถูกวิธีและต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ ่งแวดล้อม เช่น พื ้นดิน แหล่งน้ำและอากาศ และจำต้องคำนึงถึง
องค์ประกอบที่สำคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ชนิด ปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตาม
ประเภทของกิจกรรมและแหล่งกำเนิด ๒) ค่าใช้จ่ายและการลงทุนท่ีใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดการในการกำจัด ๓) ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลจากการเกิดมลพิษ อาจจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ๔ ) การนำเอาทรัพยากรบางส่วนจากขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ๕) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง การ
ยอมรับของสังคมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้าน
ประกอบกัน ได้แก่ การบริการ การรรับรู ้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละประเภท โดยวิธีการจัดการจะต้องพิจารณาถึง
ความเหมาะสมท่ีมีในทุกแง่ทุกมุม กิจกรรมท้ัง หลายในการจัดการขยะมูลฝอยอันเริ่มต้ังแต่การท้ิงขยะ
มูลฝอยจนกระท่ังถึงการกำจัดขยะมูลฝอย๑๔ 

ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของขยะได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้      
๑. ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลายคือขยะท่ีเน่าเสีย และย่อยสลายได้

 
๑๓ สุภวัตร วิชัย, “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านสวน 

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง”, หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, 
(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔. 

๑๔ ยุวัลดา ชูรักษ์และคณะ, “รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง 
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง”, วิทยานิพนธ์สาขาวิชาพัฒนาสังคม, (คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๖๐), หน้า ๗๕. 



๒๐ 

เร็ว สามารถนำมาหมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ท่ีเกิดจากการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการโดยที่ขยะที่ย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากที ่สุด คือ พบมากถึง ๖๔ %        
๒. ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือมูลฝอยท่ียังใช้ได้ คือของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้
ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องด่ืมแบบ UHT 
กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะอลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น สำหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะที่พบมาก
เป็นอันดับที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ ๓๐ % ของปริมาณขยะท้งหมดในกองขยะ        
๓. ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะท่ีมีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อน
วัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ  ซึ่งได้แก่วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค
วัตถุกรรมมันตรังสีวัตถุท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกดักร่อน วัตถุท่ีก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองวัตถุอยา่งอื่นไม่วา่จะเป็นเคมีภัณฑ์หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจทำใหเ้กิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์พืช 
ทรัพย์สินหรือส่ิงแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ภาชนะ
บรรจุสารกำจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะท่ีมักจะพบ
ได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบประมาณพียง ๓ % ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ ๔. ขยะท่ัวไป 
(General waste) หรือมูลฝอยท่ัวไป คือขยะประเภทอื่น นอกเหนือจากขยะสลาย ขยะรีไซเคิลและ
ขยะอันตราย มีลกัษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น    
ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี ่กึ่ งสำเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร โฟมเป้ือนอาหาร เป็นต้น สำหรับขยะท่ัวไปนี้เป็นขยะท่ีมีปริมารใกล้เคียง
กับขยะอันตราย กล่าวคือจะพบประมาณ ๓ % ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ๑๕ 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้อธิบายวิธีการดำเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยนั้น 
มีอยู่หลายข้ันตอนท่ีสำคัญ ได้แก่ ๑. การเก็บรวบรวม เริ่มต้ังแต่การเก็บขยะมูลฝอยใส่ไว้ในภาชนะไป
จนถึงการรวบรวม ขยะมูลฝอยจากแหล่งต่าง ๆ แล้วนำไปใส่ยานพาหนะเพื่อที่จะขนถ่ายต่อไปยัง
แหล่งกำจัดหรือทำประโยชน์อื่น ๆ แล้วแต่กรณี  ๒. การขนส่ง เป็นการนำขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวม
จากชุมชนใส่ยานพาหนะแล้วนั้น ไปยังสถานที่กำจัดหรือทำประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจเป็นการขนส่ง
โดยตรงจากแหล่งกำเนิดเลยทีเดียว หรืออาจขนไปพักรวมไว้ที่ใดท่ีหนึ่งซึ่งเรียกว่า สถานีขนถ่ายก่อนก็
ได้ ๓. การแปรสภาพ เป็นวิธีการท่ีจะทำให้ขยะมูลฝอยสะดวกแก่การเก็บขนหรือนำไปใช้ทำประโยชน์
อย่างอื่น การแปรสภาพนี้อาจทำได้โดยการบดอัดเป็นก้อน คัดแยกเอาส่วนท่ียังใช้ประโยชน์ ได้ออกไป
ใช้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ๔. การกำจัดหรือทำลาย เป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยขั้นสุดท้าย

 

๑๕ ปนัดดา วิเศษรจนา, “การจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร”, 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัญฑิต, (คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๙), หน้า ๒๖. 



๒๑ 

เพื่อให้ขยะมูลฝอยนั้น ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ต่อไป๑๖ 

แนวทางการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce, Reuse and 
Recycle: 3Rs) แนวคิดเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อก่อให้เกิดปริมาณขยะให้น้อยลง 
โดยมีการนำแนวทางการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce, Reuse and 
Recycle: 3Rs) มาประยุกต์ใช้โดยมีตัวอย่างและวิธีง่าย ๆ ดังนี้ ๑. ลดการใช้ (Reduce) ๑.๑ ลดการ
ขนขยะเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษห่อของ โฟม หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
๑.๒ ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม สบู่เหลว น้ำยารีดผ้า น้ำยาทำความ
สะอาด เครื่องสำอาง ถ่ายชนิดชาร์จได้ ฯลฯ ๑.๓ ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบ้าน หลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมีภายใน เช่น ยากำจัดแมลงหรือน้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ ควรจะหันไปใช้วิธีการทาง
ธรรมชาติจะดีกว่า อาทิ ใช้เปลือกส้มแห้งนำมาเผาไล่ยุง หรือใช้ผลมะนาวเพื่อดับกลิ่นภายในหอ้งน้ำ 
๑.๔ พยายามหลีกเล่ียงการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยาก โดยใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า ในการจับจ่ายซื้อ
ของ ๒. ใช้ซ้ำ (Reuse) ๒.๑ นำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกที่ไม่เปรอะเปื้อนก็ให้
เก็บไว้ใช้ใส่ของอีกครั้งหนึ่ง หรือใช้เป็นถุงใส่ขยะในบ้าน ๒.๒ นำส่ิงของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้
อีก เช่น การนำยางรถยนต์มาทำเก้าอี้ การนำขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นท่ีใส่ของ แจกัน การนำเศษ
ผ้ามาทำเป็นเปลนอน เป็นต้น ๒.๓ ใช้กระดาษทั้งสองหน้า ๓. รีไซเคิล (Recycle) เป็นการนำวัสดุท่ี
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม มาแปรรูปโดยกรรมวิธี
ต่างๆ นอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษท่ี
เกิดกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งสามารถทำได้โดย ๓.๑ คัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ 
พลาสติก โลหะ/อโลหะ ๓.๒ นำไปขาย/ บริจาค/ นำเข้าธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่ ๓.๓ ขยะ
เหล่านี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล๑๗ 

สรุปการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยแบ่งออกได้หลายประเภท ทั้งขยะเปียก 
ขยะพลาสติก และขยะอันตราย เป็นต้น การจัดการขยะด้วยการพยายามลดขยะ การแปรรูปขยะท่ี

 

๑๖ รณัน จุลชาต, “แนวทางการจัดการและปลูกจิตสำนึกของคนเมืองในการคัดแยกขยะ” , งานวิจัย
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, (หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช 
๒๕๖๐-๒๕๖๑), หน้า ๒๗. 

๑๗ ศุภลักษณ์ แว่วสวัสด์ิ, “ความรู้และพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยของประชาชนเขตเทศบาลเมือง
อ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, 
(วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘), หน้า ๑๒-๑๓.  



๒๒ 

นำมารีไซเคิล การควบคุมการท้ิงการเก็บช่ัวคราวการรวบรวมการขนถ่ายและการขนส่ง การกำจัดขยะ
มูลฝอยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในทางสุขภาพอนามัย การประชาสัมพันธ์เรื่องขยะมูลฝอยว่ามี
โทษมีภัยต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนทุกคน การลดการเกิดขยะมูลฝอยเป็นเรื่องสำคัญ ใส่ใจการใช้
วัสดุทดแทนหรือนำส่ิงของท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่หรือหันไปใช้วิธีการทางธรรมชาติ เป็นต้น 

 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ 

นักวิชาการ แนวคิด 
สุภวัตร วิชัย, 
(๒๕๕๕, หน้า ๑๔)  

ขยะเปียกสด (Garbage) เป็นขยะท่ีประกอบด้วยสารอินทรีย์                  
ต่าง ๆ ท่ีสามารถย่อยสลายโดยจุลชีพได้โดยปกติ  
ขยะแห้ง (Rubbish) เป็นขยะที่ย่อยสลายด้วยจุลชีพได้ยาก
เช่น เศษไม้ เศษกระดาษ เศษแก้ว กระป๋อง  
ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Wastes) ที่มาจาก 
โรงงานต่าง ๆ ซึ่งขยะแตกต่างกันในแต่ละประเภทของโรงงาน 

ยุวัลดา ชูรักษ์และคณะ,  
(๒๕๕๕, หน้า ๑๔) 

หลักการ ในการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการท้ิง 
การเก็บช่ัวคราวการรวบรวมการขนถ่ายและการขนส่ง 
ความรู้ในเรื่องของขยะมูลฝอย การบริการ การรับรู้ข่าวสาร  
การประสานความร่วมมือท้ังของหน่วยงาน 
การจัดการขยะมูลผฝอยนั ้นต้องกำจัดขยะมูลฝอยอย่าง
เหมาะสม โดยใช้วิธีการจัดการอย่างถูกวิธี 

ปนัดดา วิเศษรจนา, 
(๒๕๕๙, หน้า ๒๖). 

มูลฝอยย่อยสลายคือขยะท่ีเน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็ว 
สามารถนำมาหมักปุ ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษ
อาหาร ใบไม้  
มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก 
มูลฝอยอันตราย คือ ขยะท่ีมีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อนวัตถุ
อันตรายชนิดต่าง ๆ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ 

 

 

 

 



๒๓ 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิด 
รณัน จุลชาต, 
(๒๕๖๑, หน้า ๒๔-๒๕) 

การเก็บรวบรวม เริ่มต้ังแต่การเก็บขยะมูลฝอยใส่ไว้ใน 
ภาชนะไปจนถึงการรวบรวม ขยะมูลฝอยจากแหล่งต่าง ๆ 
การขนส่ง เป็นการนำขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมจากชุมชนใส่ 
ยานพาหนะแล้วไปยังสถานท่ีกำจัด 
การกำจัดหรือทำลาย เป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อไม่
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อม 

ศุภลักษณ์ แว่วสวัสด์ิ, 
(๒๕๕๘, หน้า ๑๒-๑๓) 

ลดการใช้ (Reduce) ลดการขนขยะเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็น 
ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษห่อของ 
ใช้ซ ้ำ (Reuse) นำสิ ่งของที ่ใช ้แล้วกลับมาใช ้ ใหม ่ เช่น 
ถุงพลาสติกท่ีไม่เปรอะเป้ือนก็ให้เก็บไว้ใช้ใส่ของอีกครั้งหนึ่ง 
รีไซเคิล (Recycle) เป็นการนำวัสดุที ่สามารถนำกลับมาใช้
ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม มาแปร
รูปโดยกรรมวิธีต่าง ๆ 

 

๒.  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอย 

การศึกษาการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

๒. .๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับมารตฐานการจัดการขยะมูลฝอย 
การวางแผนจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะต้อง

ส่งเข้าไปทำลายด้วยระบบต่าง ๆให้น้อยท่ีสุด สามารถนำมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ท้ังในส่วนของการใช้
ซ้ำและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการกำจัดท่ี ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมักหรือ
พลังงาน โดยสรุปวิธีการดำเนินการตามแนวทาง มีดังนี้ 

๑. การลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการผลิต
มูลฝอยในแต่ละวัน ได้แก่  

 ๑.๑ ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้าง
จาน น้ำยาทำความสะอาด และถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็นต้น  

๒. เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน  และตัว
สินค้าไม่เป็นมลพิษ ลดการใช้วัสดุกำจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติ  



๒๔ 

 ๒.๑ จัดระบบการรีไซเคิล  
 ๑) รณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น กระดาษ 

พลาสติก และโลหะ นำไปใช้ซ้ำ หรือนำไปขาย/รีไซเคิล เศษอาหารนำมาหมักทำปุ๋ยในรูปปุ๋ยน้ำ หรือ
ปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในชุมชน  

๓. จัดระบบท่ีเอื้อต่อการทำมูลฝอยรีไซเคิล  
 ๓.๑ จัดภาชนะ (ถุง/ถัง) แยกประเภทมูลฝอยท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐาน  
 ๓.๒ จัดระบบบริการเก็บโดยอาจดำเนินการได้ ดังนี้ 
- ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง โดยการจัดเก็บแบ่งเวลาการเก็บ เช่น หากแยกเป็นถุง   

๔ ถุง มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยท่ัวไป ให้จัดเก็บมูลฝอยย่อย
สลาย และมูลฝอยท่ัวไปทุกวัน ส่วนมูล่อนรีไซเคิลและมูลฝอยอันตราย อาจจัดเก็บสัปดาห์ละครั้งหรือ
ตามความเหมาะสม 

- จัดกลุ่มประชากรท่ีมีอาชีพรับซื้อของเก่าให้ช่วยเก็บขยะมูลฝอยรีไซเคิลในรูปของการรับ
ซื้อโดยการแบ่งพื้นท่ีในการจัดเก็บและกำหนดเวลาให้เหมาะสม 

- ประสานงานกับร้านค้าท่ีรับซื้อของเก่าท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกล้เคียงในการรับซื้อมูล
ฝอยรีไซเคิล 

- จัดระบบตามแหล่งการเกิดมูลฝอยขนาดใหญ่ เช่น ตลาด  โรงเรียน สถานท่ีราชการ 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

๔. จัดกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรมหรือนักเรียนให้มีกิจกรรม/โครงการนำขยะมูลฝอยมาใช้
ใหม่ เช่น โครงการมูลฝอยรีไซเคิลแลกสิ่งของ โครงการทำปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยอีเอ็ม มูลฝอยหอม ปุ๋ยหมัก 
โครงการตลาดนัดมูลฝอยรีไซเคิล โครงการธนาคารวัสดุเหลือใช้ โครงการร้านค้าสินค้ารีไซเคิล 

๕. จัดตั้งศูนย์รีไซเคิล หากพื้นที่มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นปริมาณมาก ๆ 
อาจจะมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งสามารถรองรับจากชุมชนใกล้เคียงหรือรับซื้อจาก
ประชาชนโดยตรง ซึ่งอาจจะให้เอกชนลงทุนหรือสัมปทานเอกชนก็ได้  

การขนส่ง  
๑. ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งมูลฝอยไปยังสถานท่ีกำจัดโดยตรง  
๒. ระยะทางไกลและมีปริมาณมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้างสถานีขนถ่ายเพื่อถ่ายเทจาก

รถเก็บขนมูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่  
ระบบกำจัด  
เนื่องจากมูลฝอยใช้ประโยชน์ใหม่ได้จึงควรจัดการเพื่อกำจัดหรือทำลายให้น้อยท่ีสุด ควร

เลือกระบบกำจัดแบบผสมผสาน เนื่องจากปัญหาขาดแคลนพื้นท่ีจึงควรพิจารณาปรับปรุง พื้นท่ีกำจัด
ขยะมูลฝอยท่ีมีอยู่เดิม และพัฒนาให้เป็นศุนย์กำจัดมูลฝอย โดยมีข้ันตอนดังนี้  



๒๕ 

๑. จัดระบบคัดแยกมูลฝอย  
๒. ระบบกำจัดผสมผสานหลาย ๆ ระบบในพื้นท่ีเดียวกัน ได้แก่ หมักทำปุ๋ย ฝังกลบ และ

วิธีอื่น ๆ เป็นต้น๑๘ 
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนั้นมีเทคนิคในการดำเนินการในหลายๆ ประการ   

ซึ ่งเชื ่อมโยงสัมพันธ์ซึ ่งกันและกัน การวางแผนจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ           
ขอสำคัญประการหนึ่งที่จะนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจคือข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลจำเป็นต้องมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลท่ีสามารถเรียกใชงานได้อย่างรวดเร็วคล่องตัว และมี
การจัดเก็บอยู่ในระบบเดียวกันง่ายตอการสืบค้นข้อมูล สำหรับข้ันตอนในการจัดทำและจัดเก็บข้อมูล
เพื่อการวางแผน มีดังนี้ 

๑. การลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยสามารถทำได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ การลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย (Reduce) ทำได้โดย 

 (๑) ใช้สินค้าชนิดเติม เช่น ผงชักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาด และ
ถ่านไฟฉายชนิดชาร์จใหม่ 

 (๒) เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ มีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนานและตัว
สินค้าไม่เป็นพิษ 

 (๓) การใช้ภาชนะแทนบรรจุกัณฑ์ เช่น ปิ่นโต จานและกล่องใส่อาหารแทนการใช้
ถุงพลาสติก 

 (๔) ลดการใช้วัสดุย่อยสลายยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 

 (๕) ลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดายทิชชู 

 ๑.๒ การลดปริมาณขยะโดยการใช้ซ้ำ (Reuse) โดยการใช้วัสดุส่ิงของต่างๆ ให้คุ้มค่า
ท่ีสุด ได้แก่ 

 (๑) การใช้กระดาษท้ัง ๒ หน้า 

 (๒) การนำบรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำ เช่น การนำกล่อง ถุงมาใช้ประโยชน์ซ้ำหลายครั้ง 

 

๑๘ กรรณิมา อาชานุสรณ์, “การศึกษาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเพ่ือชุมชนน่าอยู่ กรณีศึกษา
หมู่บ้าน บ้านบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ, (คณะวิศวกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๘), หน้า ๒๔-๒๕. 



๒๖ 

 (๓) ขวดน้ำดื่มที่หมดแล้วนำมาใช้ใส่น้ำดื่ม การนำขวดแก้วมาทำเป็นแจกันดอกไม้ 
เป็นต้น 

 ๑.๓ การลดปริมาณขยะโดยการรีไชเคิล (Recycle) โดยการนำวัสดุท่ียังสามารถนำ
กลับมาใช้ใหม่ นำมาแปรรูปใช้ใหม่โดยกรรมวิธีต่างๆ โคยการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ท้ังท่ี
บ้าน โรงเรียนและสำนักงาน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการริไซเคิล โคยการนำวัสดุริไซเคิลไปขายหรือนำไป
บริจาคนำเข้าธนาคารขยะริไซเคิล เป็นต้น 

๒ การคัดแยกขยะมูลฝอย 

 ๒.๑ ประเภทของขยะมูลฝอย มี ดังนี้ คือ 

 - ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปริไซเคิล เช่น ซอง
บะหมี่สำเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดมี
อยู่ประมาณร้อยละ ๓ 

 - คัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หรือขยะริไซเคิลออกจากขยะ
ย่อยสลาย ขยะอันตรายและขยะท่ัวไป 

 - จัดเก็บขยะที่ทำการคัดแยกแล้วในบ้านเรือนไว้ในถุงหรือถังรองรับขยะแบบแยก
ประเภทท่ีหน่วยราชการจัดเตรียมไว้ 

 - จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในบริวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสง
สว่างเพียงพอ ไม่กีดขวงทางเดิน อยู่ห่างจากสถานท่ีประกอบอาหารท่ีรับประทานอาหาร แหล่งน้ำด่ืม 

 - ให้จัดเก็บขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารที่ไม่ทราบแน่ชัด เป็นสัดส่วนแยก
ต่างหากจากขยะอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ หรือการระเบิด แล้วให้นำไปรวบรวม
ไว้ในภาชนะหรือสถานท่ีรวบรวมขยะอันตรายของชุมชน 

 - ห้ามจัดเก็บขยะอันตรายไว้รวมกัน โดยให้แยกเก็บเป็นประเภทๆ หากเป็น
ของเหลวให้ไส่ถังหรือภาชนะบรรจุท่ีมิดชิดและไม่รั่วไหล หากเป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็งให้เก็บใส่ถัง
หรือภาชนะท่ีแข็งแรง 

 - หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะ ที่ทำการคัดแยกแล้วและมีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การ
เพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค หรือท่ีอาจเกิดการรั่วไหลของสารพิบไว้เป็นเวลานาน 

 - หากมีการใช้น้ำทำความสะอาดวัสดุคัดแยกแล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่มีไขมัน หรือ
ตะกอนน้ำมันปนเปื้อน จะต้องระบายน้ำเสียนั้นผ่านตะแกรงและบ่อดักไขมันก่อนระบายสู่ท่อน้ำ
สาธารณะ 

 - ห้ามเผา หลอม สกัดหรือดำเนินกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคัดแยก การสกัดโลหะมีค่า
หรือการทำลายขยะในบริเวณท่ีพักอาศัย หรือพื้นท่ีท่ีไม่มีระบบป้องกันและควบคุมของเสียท่ีจะเกิดขึ้น 

 



๒๗ 

 . การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะในชุมชน จะต้อง
จัดเตรียมภาชนะ และรถสำหรับก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ภาชนะสำหรับรองรับขยะมูลฝอย 

 (๑) จัดวางภาชนะรองรับขยะในบริวณพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 
เช่น ตลาด ท่ีพักอาศัย สถาบันการศึกษา ชุมชน อุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ตามข้อกำหนดอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

      •  จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในอัตราไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร 
ต่อ ๕๐ - ๘๐ หลังคาเรือน หรือต่อประชากร ๓๕๐ คน หรือตามความเหมาะสมของชุมชน 

      •  จัดให้มีภาชนะหรือสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บกักขยะแบบแยกประเภท ณ จุด
รวบรวมขยะ (Station) ของชุมชนเพื่อรอการเก็บขนไปกำจัดหรือดำเนินการอย่างอื่น โดยให้มีความจุไม่
น้อยกว่า ๓ เท่าของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวันหรือตามความเหมาะสมของสถานท่ี 

 (๒) การจัดหาภาชนะรองรับขยะ หรือสถานที่เก็บกักขยะรวมในชุมชน จะต้อง
พิจารณาตามลักษณะของขยะท่ีจะทำการดัดแยก เช่น จัดหาภาชนะหรือสถานท่ีเก็บกักขยะย่อยสลาย
และขยะริไซเคิล หรือขยะริไซเคิล ขยะย่อยสลาย และ ขยะทั่วไป หรือขยะริไซเคิล ขยะย่อยสลาย 
ขยะท่ัวไปและ ขยะอันตราย 

 (๓) สถานท่ีท่ีใช้สำหรับเก็บกักขยะรวมในชุมชนจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      •  ผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 

      •  พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ำซึม 

      •  ต้องมีการป้องกันกล่ิน น้ำฝน และสัตว์คุ้ยเขี่ยหรือพาหะนำโรคมีความสะดวก
ในการทำความสะอาดและรวบรวมน้ำเสียท่ีเกิดจากขยะเพื่อนำไปบำบัด 

      •  ต้องมีระบบระบายและถ่ายเทอากาศท่ีดีและป้องกันน้ำเข้าสู่สถานท่ีเก็บกัก 

•  ตั ้งอยู่ห่างจาก แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค สถานที่ประกอบอาหาร
สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณที่เลี้ยงเด็กอ่อน หรือสนามเด็กเล่นตามข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

      •  ตั้งอยู่ในบริวณที่สาธารณชนเข้าถึงได้ง่าย และรถก็บขนขยะสามารถเข้าไป
ตำเนินการขนถ่ายได้สะดวก 

      •  มีเครื่องปิดกั้นให้พ้นจากสายตาสาธารณชนและมีรั้วรอบขอบชิด 

      •  มีเครื่องหมายแสดงว่าเป็นสถานท่ีเก็บกักขยะ ป้ายแสดงแผนการเก็บขนและ
แผนฉุกฉินสำหรับช่วงเวลาที่ความจุของสถานที่ไม่เพียงพอเนื่องจากความล่าช้าในการขนส่งขยะไป
จัดการ 
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 (๔) ภาชนะรองรับขยะ หรือสถานท่ีเก็บกักขยะรวมในชุมชน จะต้องต้ังอยู่ในท่ีท่ีไม่มี
ส่ิงกีดขวางทางจราจร และการสัญจรของประชาชน 

 (๕) ขยะจะต้องถูกเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับแบบแยกประเภทตามท่ีได้ระบุไว้
บนภาชนะหรือสถานท่ีเก็บกักขยะซึ่งได้จัดเตรียมไว้สำหรับชุมชนนั้น 

๓.๒ ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย 

 (๑) ห้ามบุคคลใดดำเนินการคัดแยกขยะเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในภาชนะ
รองรับขยะหรือสถานท่ีเก็บกักขยะรวมของชุมชน เว้นแต่ 

      •  บุคคลดังกล่าวได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะใน
ชุมชน 

      •  บริเวณหรือสถานที่เก็บกักขยะดังกล่าวได้จัดไว้เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับให้มี
การคัดแยกได้ 

      •  กรณีอื่น ๆ ตามท่ีหน่วยงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 

 (๒) บุคคลใดท่ีได้รับอนุญาตให้เป็นผู้คัดแยกขยะในภาชนะหรือสถานท่ีเก็บกักขยะใน
ชุมชน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

      •  ควบคุมมิให้มีการหกหล่น ปลิวฟุ้งของขยะและการรั่วไหลของน้ำชะขยะ
ในขณะดำเนินการคัดแยก 

      •  จัดเก็บขยะและภาชนะรองรับให้อยู่ในสภาพเดิมหลังจากคัดแยกแล้วเสร็จ 

      •  ของมีคม เช่น เศษแก้ว หรือเข็มฉีดยา จะต้องคัดแยกออกจากขยะอื่น ๆ และ
ใส่ถุงมือท่ีมีความหนาเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลในขณะทำการคัดเเยก 

      •  ห้ามทำการคัดแยกวัตถุต้องสงสัยหรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไม่ทราบแน่ชัดหาก
พบเห็น ให้รีบแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป 

      •  ห้ามเผา หลอม สกัดหรือดำเนินกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคัดแยก การสกัดโลหะ
มีค่าหรือทำลายขยะในบริวณพื้นท่ีท่ีไม่มีระบบป้องกันและควบคุมของเสียท่ีจะเกิดขึ้น 

      •  ไม่คัดแยกขยะในขณะท่ีร่างกายมีบาดแผล หรือเจ็บป่วย 

      •  ในขณะดำเนินการคัดแยกขยะ จะต้องสวมเสื ้อผ้าให้ร ัดกุม และสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก แว่นตา หมวกคลุมผม และรองเท้าบู๊ท 

      •  เมื่อคัดแยกขยะแล้วเสร็จให้ทำความสะอาดร่างกายโดยการอาบน้ำฟอกสบู่
ทุกครั้ง 

      •  ควรทำความสะอาดเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ภายหลังเลิกใช้งานใน
แต่ละครั้งและให้ทำความสะอาดแยกต่างหากจากอื่น ๆ  
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      •  ควรรับประทานอาหาร และดื่มน้ำที่สะอาด รวมทั้งล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารทุกครั้ง  

      •  ควรมีการตรวจสุขภาพประจำปี เช่น ตรวจเลือด ตับ ไต และปอด และ      
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค เช่นบาดทะยัก ไทฟอยด์ และอื่น ๆ  

๓.๓ จำนวนรถเก็บรวบรวมขยะ   
๑) จัดหารถยนต์เก็บรวบรวมขยะ  ๑ คัน ประเภทธรรมดาเปิดข้าง ขนาด ๔ ลูกบาศก์

เมตร ต่อประชากร ๒๐๐๐ คน หรือ  
๒) จัดหารถยนต์ เก็บรวบรวมขยะ ๑ คัน ประเภทธรรมดาเปิดข้าง ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์

เมตร ต่อประชากร ๕,๐๐๐ คน หรือ  
๓) จัดหารถยนต์ เก็บรวบรวมขยะ  ๑ คัน ประเภทธรรมดาเปิดข้าง ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์

เมตร ต่อประชากร ๖,๐๐๐ คน หรือ  
๔) จัดหารถยนต์เก็บรวบรวมขยะ แบบอัดท้ายขนาดความจุ ๘ ลูกบาศก์เมตร ๑,๐๐๐ ต่อ

ประชากร ๑๒๐๐๐ คน หรือ  
๕) จัดหารถยนต์ เก็บรวบรวม ขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ๑ คัน 

ต่อประชากร ๑๕,๐๐๐ คน  
๓.๔ การดำเนินการจัดเก็บ  
๑) จัดเก็บขยะให้หมดทุกวัน หรือให้มีปริมาณขยะตกค้างน้อยที่สุด เพื่อป้องกันปัญหา

เรื่องกล่ิน ทัศนียภาพ และพาหะนำโรค  
๒) จัดเก็บขยะ แยกตามประเภท ชนิดของขยะท่ีได้คัดแยกไว้ เช่น การจัดเก็บขยะริไซเคิล 

แยกต่างหากจากขยะย่อยสลาย ขยะท่ัวไป และขยะอันตราย  
๓) จัดเก็บขยะอันตราย แยกต่างหากจากขยะริไซเคิล ขยะย่อยสลายและขยะท่ัวไป  
๔) จัดให้มีวันเก็บรวบรวมพิเศษ สำหรับขยะริไซเคิล และขยะอันตราย อย่างน้อยสัปดาห์

ละ ๑ ครั้ง และห้ามใช้รถเก็บรวบรวมที่มีระบบอัดขยะ เก็บรวบรวมขยะอันตราย   
๕) ควบคุมมิให้เกิดการฟุ้งกระจายของขยะ และการหกรั่ว ของน้ำชะขยะในขณะ จัดเก็บ

รวบรวม  
๖) ห้ามมิให้ระบายน้ำเสียท่ีเกิดจากการ ล้างหรือทำความสะอาดภาชนะ และสถานท่ี เก็บ

กับขยะลงสู่แม่น้ำ แอ่งน้ำ ลำน้ำ คลองระบายน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติอื่น  ๆ 
โดยปราศจากการบำบัด ได้ค่าตามมาตรฐาน คุณภาพน้ำท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกำหนด  

๗) จัดเก็บขยะติดเช้ือ ตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
๘) จัดการขยะอันตราย ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกำหนด  
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๓.๕ เส้นทางการจัดเก็บ  
๑) กำหนดเส้นทางให้จุดสุดท้ายของการเก็บขยะ อยู่ใกล้สถานีขนถ่ายขยะ หรือพื้นท่ี

กำจัดขยะมากที่สุด ส่วนเส้นทางการเก็บรวบรวมขยะริไซเคิล ควรให้จุดสุดท้ายของการเก็บรวบรวม
อยู่ใกล้โรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะมากท่ีสุด  

๒) ถ้าบริเวณใด มีการจราจรติดขัดมากๆ ให้หลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวมในเวลานั้น โดย
ดำเนินการในเวลาท่ีมีการจราจรน้อยท่ีสุด  

๓) ควรเก็บรวบรวมขยะ ในบริเวณท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด ผ่อนในช่วงวันท่ีทำการเก็บขนขยะ 

๔) ในกรณีท่ีพบว่ามีพื้นท่ีท่ีมีขยะปริมาณน้อย และมีจุดเก็บรวบรวมอยู่กระจัดกระจาย ให้
ทำการเก็บรวบรวม ในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าว เป็นที่สุดท้าย แต่เก็บให้หมดในวันเดียวกัน  

๓.๖ การป้องกันอันตราย สำหรับพนักงาน เก็บขน  
๑) จัดอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้เพียงพอ สำหรับพนักงานเก็บรวบรวมขยะ 

เช่น ถุงมือ รองเท้า ผ้าปิดจมูก เป็นต้น รวมทั้งกำชับ ให้พนักงาน แต่งกายให้ถูกสุขลักษณะ โดยใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จัดเตรียมให้ ได้แก่ การสวมเสื้อผ้าที่รัดกุม ใส่ถุงมือให้มิดชิด สวมรองเท้า 
หุ้มส้น และใช้ผ้าปิดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

๒) ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บรวบรวมขยะเป็นประจำ ทุกปีดูแลรักษาอุปกรณ์และรถเก็บ
รวบรวมขยะให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

 . การเก็บขนส่งขยะมูลฝอย  

การขนส่ง หรือเคล่ือนย้ายขยะควรจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้  

๔.๑ ควบคุมดูแล มิให้มีการบรรทุกขยะเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้ สำหรับรถเก็บ
รวบรวมขยะนั้นๆ 

๔.๒ ปฏิบัติตามข้อจำกัดน้ำหนัก และระเบียบ วิธีการขนส่งวัสดุบนถนนสาธารณะซึ่ง
กำหนดโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๔.๓ ขยะจะต้องถูกขนส่งในภาชนะบรรจุหรือตู้ท่ีปิดของยานพาหะนะ ขนส่ง อาทิ การปิด
ฝาด้านข้าง และด้านท้ายของรถยนต์เก็บขนขยะ แบบเปิดข้างเทท้ายในระหว่างการขนส่ง 

๔.๔ การควบคุมการรั่วไหลของน้ำชะขยะ ระหว่างการขนส่งโดยการจัดให้มีถังรองรับน้ำ
ชะขยะ (Holding tank) 

 ๔.๕ ควบคุมการหกหล่น ปลิวฟุ้งของขยะออกนอกยานพาหนะขนส่งโดยจัดให้มีผ้าใบ
หรือตาข่ายปกคลุมขยะในระหว่างการขนส่ง  

๔.๖ ขนส่งขยะรีไซเคิลแยกต่างหากจากขยะย่อยสลายขยะท่ัวไปและขยะอันตราย  
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๔.๗ ขยะอันตรายจะต้องขนส่งแยกต่างหากจากขยะรีไซเคิลขยะย่อยสลายและขยะท่ัวไป 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของการขนส่งวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

๔.๘ กำหนดความเร็วของรถในช่วงที่วิ ่งผ่านชุมชนบริเวณทางร่วมหรือทางแยกให้มี
ความเร็วไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อป้องกันปัญหาด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและ
อุบัติเหตุ  

๔.๙ พนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด  

๔.๑๐ ห้ามมิให้ระบายน้ำชะขยะและน้ำเสียท่ีเกิดจากการล้าง หรือทำความสะอาดรถยนต์ 
เก็บขนขยะลงสู่แม่น้ำ แหล่งน้ำลำน้ำคลองระบายน้ำแหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติอื่น ๆ 
โดยปราศจากการบำบัดจนได้ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดตั้งป้าย
หรือเครื่องหมายแสดงทางเข้าสถานที่กำจัดขยะให้ชัดเจน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา  

๕. ส านที่กำจัดขยะ  
๕.๑ เกณฑ์การคัดเลือกพื้นท่ีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและสถานท่ีนำวัสดุกลับคืน  
 (๑) ไม่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ำช้ันท่ี ๑ และช้ันท่ี ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับ

การกำหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ำเมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘  
 (๒) ตั ้งอยู ่ห ่างจากแนวเขตโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน

โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร  
 (๓) ควรต้ังอยู่ห่างจากชุมชนหลักไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตรตามข้อกำหนดกรมควบคุม

มลพิษ  
๕.๒ เกณฑ์การคัดเลือกพื้นท่ีของสถานท่ีกำจัดโดยเตาเผาและสถานท่ีหมักทำปุ๋ย  
 (๑) ไม่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ำช้ันท่ี ๑ และช้ันท่ี ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับ

การกำหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ำเมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘  
 (๒) ตั ้งอยู ่ห ่างจากแนวเขตโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน

โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร  
 (๓) ควรต้ังอยู่ห่างจากชุมชนหลักไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตรตามข้อกำหนดกรมควบคุม

มลพิษ  
๕.๓ เกณฑ์การคัดเลือกพื้นท่ีของสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย  



๓๒ 

 (๑) ไม่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ำช้ันท่ี ๑ และช้ันท่ี ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การกำหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ำเมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘  

 (๒) ตั ้งอยู ่ห ่างจากแนวเขตโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร  

 (๓) ต้ังอยู่ห่างจากแนวเขตสนามบินไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร  
 (๔) ควรต้ังอยู่ห่างจากบ่อน้ำด่ืม หรือโรงผลิตน้ำประปาในปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๗๐๐ 

เมตร  
 (๕) ควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นมารวมทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำ

(Wetland)ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร  
 (๖) เป็นพื้นท่ีซึ่งสภาพธรณีวิทยาหรือลักษณะใต้ดินมั่นคงแข็งแรงพอท่ีจะรองรับขยะ

มูลฝอย  
 (๗) ควรเป็นพื้นที่ดอนในกรณีเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่า

ไหลหลากจะต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไข  
 (๘) ควรเป็นพื้นที่ซึ่งระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกในกรณีที่ระดับน้ำใต้ดินอยู่สูงจะต้องมี

มาตรการป้องกันแก้ไข  
 (๙) ควรเป็นพื้นที่ต่อเนื่องพื้นเดียวและมีขนาดเพียงพอสามารถใช้งานฝังกลบได้ไม่

น้อยกว่า ๒๐ ปี 
๕.๔ การคัดแยกขยะในสถานท่ีกำจัดขยะ  
การจัดให้มีการคัดแยกขยะในบริเวณสถานท่ีกำจัดขยะควรปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 ๕.๔.๑ จัดเตรียมบริเวณพื้นที่คัดแยกขยะไว้เฉพาะแยกต่างหากจากพื้นที่ที่ต้องใช้ 

สำหรับการกำจัดขยะหรือพื้นท่ีท่ีติดต้ังอุปกรณ์สำหรับกำจัดขยะ  
 ๕.๔.๒ บริเวณพื้นท่ีดำเนินการคัดแยกขยะจะต้องมีลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (๑) สามารถรองรับขยะที่จะนำเข้ามาคัดแยกหรือกำจัดได้ไม่น้อยกว่า ๑ เท่าของ

ปริมาณขยะท่ีสถานท่ีจัดการขยะนั้นสามารถรองรับได้สูงสุดต่อวัน  
 (๒) มีระบบป้องกันน้ำฝนและน้ำท่าเพื่อป้องกันน้ำฝนสัมผัสกับขยะ  
 (๓) มีระบบป้องกันสัตว์คุ้ยเขี่ยและพาหะนำโรค  
 (๔) มีแสงสว่างเพียงพอและมีการระบายอากาศท่ีดี  
 (๕) จัดให้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๕.๔.๓ บริเวณพื้นที ่สำหรับเก็บรวบรวมวัสดุที ่นำกลับคืนมาจะต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 
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 (๑) มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ เท่าของปริมาณวัสดุท่ีคัดแยกไว้สูงสุด ต่อวัน  
 (๒) แบ่งเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจนตามหมวดหมู่หรือประเภทของขยะท่ีได้คัดแยกไว้และท่ี

จะนำไปกักเก็บ 
 (๓) บริเวณที่เก็บกักขยะอันตรายจะต้องแยกต่างหากจากพื้นที่สำหรับเก็บรวบรวม

วัสดุท่ีสามารถใช้ประโยชน์ประเภทอื่นๆ  
 (๔) มีระบบระบายอากาศและระบบป้องกันอัคคีภัยตามข้อกำหนดของกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง 
 (๕) มีระบบป้องกันน้ำฝนกล่ินแมลงพาหะนำโรคและเหตุรำคาญอื่นๆตามข้อกำหนด

ของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๕.๔.๔ อยากให้มีการอบรมผู้ที่จะคัดแยกขยะภายในบริเวณสถานที่ จัดการขยะท้ัง 

ในด้าน ความปลอดภัยในการดำเนินงานและการคัดแยกขยะอย่างถูกสุขลักษณะ  
๖. ระบบการจัดการขยะมูลฝอย  
๖.๑ การหมักทำปุ๋ย  
 (๑) ข้อกำหนดท่ัวไป  
การดำเนินการสถานท่ีหมักทำปุ๋ยจะต้องเตรียมรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้  
 •  แผนท่ีหรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตของสถานท่ีหมักทำปุ๋ยการ

ใช้ท่ีดินโดยรอบในรัศมี ๑ กิโลเมตรโดยใช้มาตราส่วนท่ีเหมาะสม  
 •  แสดงแผนผัง กระบวนการปฏิบัติงานของสถานที ่หมักทำปุ ๋ยแหล่งกำเนิด 

องค์ประกอบ ปริมาณขยะท่ีจะรับเข้ามาหมักทำปุ๋ย สารเติมแต่งท่ีใช้รวมทั้งการคาดการณ์ปริมาณขยะ
มูลฝอยในอนาคต  

 •  กระบวนการหมักและกำลังการผลิตท่ีออกแบบไว้เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ งาน
ระยะเวลาท่ีใช้ในการหมักการคัดแยกวัสดุและการแปรสภาพตอนการหมัก 

 •  จำนวนวันและช่ัวโมงปฏิบัติงานจำนวนบุคลากรท้ังหมดการจัดการวัสดุท่ีคัดแยก
ออกหรือสิ่งตกค้าง เพื่อนำไปกำจัดต่อไปปริมาณปุ๋ยหรือผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ ที่ผลิตได้ตลอดจนแนว
ทางการปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมักและการใช้ประโยชน์ 

 (๒) ข้อกำหนดท่ีต้ัง 
 •  ไม่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุ่มช้ันท่ี ๑ และช้ันท่ี ๒ ตามวันนี้คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง กับการ

กำหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ำเมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘  
 •  ต้ังอยู่ห่างจากแนวเขตโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร  
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 •  ควรตั้งอยู่ห่างจากชุมชนหลักไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตรและควรตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้ง
และไม่อยู่ในท่ีท่ีมีน้ำท่วมถึง 

 •  ควรต้ังอยู่ห่างจากบ่อน้ำด่ืมแหล่งน้ำธรรมชาติ  
 (๓) ข้อกำหนดในการปฏิบัติการ 
 •  กำหนดบุคลากรปฏิบัติในระหว่างชั่วโมงทำงานติดประกาศชั่วโมงปฏิบัติงานท่ี

ประตูทางเข้าเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบโดยท่ัวกัน  
 •  จัดเตรียมคู่มือการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษามาตรการความปลอดภัยใน

ระหว่างการปฏิบัติงาน 
 •  จัดเตรียมการตรวจสอบ และจัดการท่ีให้มูลฝอยติดเช้ือและขยะอันตรายหรือของ

เสียอันตรายปะปนกับขยะอินทรีย์ท่ีจะนำไปหมักทำปุ๋ย 
 •  บันทึกปริมาณขยะในวันจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ท่ีรับเข้ามาปริมาณและประเภท

วัสดุท่ีคัดแยกออกหรือส่ิงตกค้าง  
 •  ต้องจัดเตรียมมาตรการป้องกันอัคคีภัยแผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหากรณีเครื่องจักร

อุปกรณ์เกิดขัดข้องหรือเกิดความล่าช้าด้วยสาเหตุอื่นใดในระหว่างปฏิบัติงาน  
 •  ต้องควบคุมเศษขยะกินแมลงฝุ่นละอองและพาหะนำโรคเพื่อป้องกันปัญหา

รบกวนด้านสุขภาพอนามัยและสภาพท่ีไม่น่าดู 
 •  คัดแยกและเก็บรวบรวมเศษวัสดุที่ไม่ย่อยสลายจากการหมักหรือสิ่งตกค้างอื่นๆ 

จากการหมักปุ๋ย เช่น การวิเคราะห์สารอาหารท่ีจำเป็นสำหรับพืช ปริมาณโลหะหนักหรือสารปรุงแต่ง
อื่นๆ พร้อมท้ังจดบันทึกผลการวิเคราะห์ดังกล่าว  

 •  ติดตามตรวจสอบน้ำผิวดินและแหล่งน้ำผิวดินภายนอกอาณาเขตสถานท่ีมาทำปุ๋ย
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากส่ิงปนเปื้อนจากการดำเนินงานของสถานท่ี ทำปุ๋ยแรงน้ำนิ่ง จะตรวจสอบ
อย่างน้อย ๑ จุด นายบริเวณใกล้ที่สุดกับสถานที่มาทำปุ๋ยสำหรับลำน้ำไหลจะต้องตรวจสอบอย่าง
เพียงพอทั้งจุดเหนือน้ำและท้ายน้ำ สำหรับน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสียจะตรวจสอบที่จุดปล่อยออก
จากอาณาเขตของสถานท่ีหมักทำปุ๋ยโดยให้มีมาตรฐานคุณภาพน้ำตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกำหนด  

 •  ข้อกำหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำความถี่ของการสุ่มตัวอย่างและการ
ตรวจวิเคราะห์มีดังนี้  

      - คุณภาพน้ำก่อนเริ่มโครงการ ทำการสุ่มตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
จากแหล่งน้ำผิวดินภายนอกสถานท่ีหมักทำปุ๋ยก่อนเริ่มดำเนินการอย่างน้อย ๑ ครั้ง  

      - ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินตรวจสอบตามปกติทำการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ปีละ 
๒ ครั้งโดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนและฤดูแล้งรายละเอียดดัชนีคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสียหรือ
จากบ่อเก็บกักน้ำฝนให้สุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ปีละ ๒ ครั้งดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจสอบอย่าง



๓๕ 

น้อยต้องประกอบด้วยความเป็นกรดด่าง สารแขวนลอยท้ังหมดสารละลายท้ังหมด บีโอดี แอมโมเนีย
ไนเตรท และฟอสเฟตท้ังหมด๑๙ 

รูปแบบของการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย ที่จะต้องส่งเข้าไปทำลายด้วยระบบต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด สามารถนำขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์ท้ังในส่วนของการใช้ซ้ำและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึง การกำจัดท่ี
ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือพลังงาน โดยสรุปวิธีการดำเนินการตามแนวทาง มีดังนี้  

๑. การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการผลิตมูล
ฝอยในแต่ละวัน ได้แก่  

      ๑.๑  ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้าง
จาน น้ำยาทำความสะอาด และถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็นต้น  

 ๑.๒ เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนานและตัว
สินค้าไม่เป็นมลพิษ  

 ๑.๓ ลดการใช้วัสดุกำจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติก  
๒. จัดระบบการรีไซเคิลหรือการรวบรวมเพื่อนำไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่  
 ๒.๑ รณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น กระดาษ 

พลาสติก และโลหะ นำไปใช้ซ้ำ หรือนำไปขาย/ รีไซเคิล ขยะเศษอาหารนำมาหมักทำปุ๋ย ในรูปปุ๋ยน้ำ 
หรือปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในชุมชน  

 ๒.๒ จัดระบบท่ีเอื้อต่อการทำขยะรีไซเคิล  
       ๒.๒.๑ จัดภาชนะ (ถุง/ถัง) แยกประเภทขยะมูลฝอยท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐาน 
       ๒.๒.๒ จัดระบบบริการเก็บโดย  
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง โดยการจัดเก็บแบ่งเวลา การเก็บ เช่น หาก

แยกเป็นถุง ๔ ถุง ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป ให้จัดเก็บขยะย่อยสลาย
และขยะทั่วไปทุกวัน ส่วนขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย อาจจัดเก็บ สัปดาห์ละครั้งหรือตามความ
เหมาะสม  

 - จัดกลุ่มประชาชนท่ีมีอาชีพรับซื้อของเก่าให้ช่วยเก็บขยะรีไซเคิล ในรูปของการรับ
ซื้อ โดยการแบ่งพื้นท่ีในการจัดเก็บและกำหนดเวลาให้เหมาะสม  

 
๑๙ กรมปกครองส่วนท้องถิ ่น กระทรวงมหาดไทย, เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งป ิกูล, 

มาตรการลดปร ิมาณขยะมูลฝอย , [ออนไลน์] , แหล ่งท ี ่มา : http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/ 
stan9.htm [๒๕ มกราคม ๒๕๖๓]. 

http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/


๓๖ 

 - ประสานงานกับร้านค้าท่ีรับซื้อของเก่าท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีหรือพื้นท่ี ใกล้เคียงในการรับ
ซื้อขยะรีไซเคิล 

 - จัดระบบตามแหล่งการเกิดขยะขนาดใหญ่ เช่น ตลาด โรงเรียน สถานที่ราชการ 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  

๒.๓ จัดกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรมหรือนักเรียนให้มีกิจกรรม/โครงการนำขยะมูลฝอย 
กลับมาใช้ใหม่ เช่น ๒.๓.๑ โครงการขยะรีไซเคิลแลกส่ิงของ เช่น ต้นไม้ ไข่ ๒.๒.๒ โครงการทำปุ๋ยน้ำ 
ปุ๋ยอีเอ็ม ขยะหอม ปุ๋ยหมัก ๒.๓.๓ โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล ๒.๓.๔ โครงการธนาคารวัสดุเหลือ
ใช้ ๒.๓.๕ โครงการร้านค้าสินค้ารีไซเคิล ๒.๔ จัดตั้งศูนย์รีไซเคิล หากพื้นที่ที่ปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นปริมาณมาก ๆ อาจจะมีการจัดต้ังศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งสามารถจะรองรับ
จากชุมชนใกล้เคียง หรือรับซื้อจากประชาชนโดยตรงซึ่งอาจจะให้เอกชนลงทุนหรืออาจให้สัมปทาน
เอกชนก็ได้  

๓. การขนส่ง  
๓.๑ ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานท่ีกำจัดโดยตรง  
๓.๒ ระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้างสถานีขนถ่าย  เพื่อ

ถ่ายเทจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่  
๔. ระบบกำจัด เนื่องจากขยะมูลฝอยใช้ประโยชน์ใหม่ได้จึงควรจัดการเพื่อกำจัดทำลายให้

น้อยที่สุด ควรเลือกระบบกำจัดแบบผสมผสานเนื่องจากปัญหาขาดแคลนพื้นที่ จึงควรพิจารณา
ปรับปรุงพื้นท่ีกำจัดมูลฝอยท่ีมีอยู่เดิม และพัฒนาให้เป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

๔.๑ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย  
๔.๒ ระบบกำจัดผสมผสานหลาย ๆ ระบบในพื้นท่ีเดียวกัน ได้แก่ หมักทำปุย๋ ฝังกลบ และ

วิธีอื่น ๆ เป็นต้น๒๐ 
การจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเข้ามาช่วยจัดการขยะมูลฝอย

ท่ีเกิดขึ้นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีวิธีการจัดการที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขณะที่การจัดการขยะมูล
ฝอย หมายถึง หลักการในการดำเนินงานท่ีเกี่ยวกับการควบคุม การท้ิง การเก็บช่ัวคราว การรวบรวม 
การขนถ่ายและการขนส่ง การแปลงรูปและการกำจัดขยะมูลฝอย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ในทางสุขอนามัย เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ความสวยงาม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และที่สำคัญ คือ 

 
๒๐ ศุภลักษณ์ แว่วสวัสด์ิ, “ความรู้และพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยของประชาชนเขตเทศบาลเมือง

อ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, 
(วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘), หน้า ๑๔-๑๕. 



๓๗ 

การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคม ซึ่งต้องอาศัยแนวคิดทางวิชาการในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน 
ท้ังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม  

กิจกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย อันเริ่มต้ังแต่การท้ิงขยะมูลฝอย จนกระท่ังถึงการกำจัด
ขยะมูลฝอยขั้นสุดท้าย อาจแบ่งได้เป็น ๖ สวน ประกอบด้วย ๑) การทิ้งขยะมูลฝอยเป็นกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากการท่ีผู้ท้ิงเล็งเห็นว่าวัสดุช้ินใด ๆ นั้นไม่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปแล้วจึงท้ิงไว้ 
หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อกำจัดต่อไป ๒) การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดจะมุ่งความสนใจไปท่ี
ขยะมูลฝอยที ่มาจากชุมชน มากกว่าขยะมูลฝอยจากแหล่งอื ่น ๓) การรวบรวมขนขยะมูลฝอย 
หมายถึง กิจกรรมตั้งแต่การขนถ่ายขยะมูลฝอยจากถังขยะ ซึ่งอาจเป็นถังขยะจากแต่ละบ้าน หรือถัง
ขยะรวมเข้าสู่รถขยะไปจนถึงการขนขยะมูลฝอยนั้นไปถ่ายไว้ที่จุดปลายทาง ซึ่งอาจจะเป็นสถานีขน
ถ่าย หรือโรงแปลงรูปขยะมูลฝอย หรือสถานีกำจัดขยะมูลฝอย ในขั้นสุดท้าย ๔) การขนถ่ายและการ
ขนส่ง สำหรับในส่วนนี้ ประกอบด้วย การดำเนินงาน ๒ ขั้นตอน ได้แก ่๔.๑) การขนถา่ยขยะมูลฝอย
ออกจากรถขยะขนาดเล็กเข้าสู่พาหนะขนส่งขนาดใหญ่ ๔.๒) การขนส่งขยะมูลฝอยโดยพาหนะขนส่ง
ไปยังสถานีกำจัดขยะมูลฝอย ๕) การแปลงรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ องค์ประกอบของระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย ส่วนนี้ รวมตั้งแต่เทคนิคการใช้เครืองมือและส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อใช
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนอื่น ๆ และเพื่อแยกวัสดุและขยะที่ยังใชประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่  
๖) การกำจัดขั้นสุดท้าย องค์ประกอบส่วนสุดท้ายของระบบการกำจัดขยะมูลฝอย คือ การกำจัดในขั้น
สุดท้าย วิธีการในส่วนนี้ใช้กำจัดได้ทั้งขยะมูลฝอยที่รวบรวมขนโดยตรงจากตามบ้าน ตามถนน กาก
ตะกอนจากโรงงานกำจัดน้ำเสีย กากขี้ เถ้า จากการเผาขยะมูลฝอย และเศษเหลือจากขบวนการ
ท้ังหลายในการแปลงรูปขยะมูลฝอย๒๑ 

จุดรวบรวมขยะมูลฝอยขนาดย่อย เพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมและประหยัดจึงต้องมี
การตั้งจุดรวมรวบขยะมูลฝอย ขึ้นโดยจุดรวบรวมขยะ มูลฝอยจะกำหนดไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ 
หมู่บ้าน โรงอาหาร โรงภาพยนตร์ โดยมีภาชนะรองรับต้ังไว้เป็นจุด ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร กำหนดให้
จุดรวบรวม ๑ จุดต่อจำนวนครัวเรือน ๕๐-๘๐ หลังคาเรือน จุดแรกจะต้ังท่ีปากประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
สำหรับอพาร์ตเมนต์จะต้ังท่ีลานจอดรถ บ้านท่ีอยู่ในซอยจุดแรกจะต้ังหน้าปากซอย แต่ละครัวเรือนจะ
รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีคัดแยกได้ โดยถุงพลาสติกตามประเภทของสีต่าง ๆ มาท้ิงท่ีจุดรวบรวมขยะมูล
ฝอย 

 

๒๑ เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ และคณะ, “ขยะมูลฝอย แนวคิดขยะเหลือศูนย์ การจัดการขยะมูลฝอย”, 
ส าบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ธนบุรี, (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 
๒๕๖๒), หน้า ๑๒. 



๓๘ 

การแปรสภาพขยะมูลฝอย ในการจัดการขยะมูลฝอย อาจจัดให้มีระบบที ่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้วยการแปรสภาพ ขยะมูลฝอย คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะทางกายภาพ เพื่อ
ลดปริมาณเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดย วิธีคัดแยกเอาวัสดุท่ีสามารถหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ออกมา 
วิธีการบดให้มีขนาดเล็กลงและวิธีอัดเป็นก้อน เพื่อลดปริมาตรของขยะมูลฝอยให้ได้ร้อยละ ๒๐-๗๕ 
ของปริมาตรเดิม ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องมือและลักษณะของขยะมูลฝอย ผลท่ีได้รับจากการ
แปรสภาพมูลฝอยจะช่วยให้การเก็บรวบรวม ขนถ่ายและขนส่งได้สะดวกขึ้น สามารถลดจำนวนเท่ียว
ของการขนส่งช่วยให้ไม่ปลิวหล่นจากรถบรรทุก และช่วยรีดเอาน้ำออกจากขยะมูลฝอย ทำให้ไม่มนี้ำ
ขยะมูลฝอยรั่วไหลในขณะขนส่ง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ โดย
สามารถจัดวางซ้อนได้อย่างเป็นระเบียบจึงทำให้ประหยัดเวลาและค่าวัสดุในการกลบทับ ช่วยยืดอายุ
การใช้งานของบ่อฝังกลบได้อีกทางหนึ่งด้วย เครื่องมือแปรสภาพขยะมูลฝอยสามารถเลือกใช้ได้ตาม
องค์ประกอบและลักษณะสมบัติขยะมูลฝอย ประเภทของแหล่งกำเนิดสถานที่ตั้งระบบโดยมีปัจจัยท่ี
ควรพิจารณาดังนี้ ๑. ความสามารถในการทำงาน เครื่องมือจะช่วยทำงานอะไรบ้างให้ได้งานที่ดีขึ้น
กว่าเดิม ๒. ความเชื่อถือได้ต้องการบำรุงรักษามากน้อยเพียงไร ๓. การบริการได้ การตรวจเช็คและ
ซ่อมแซม สามารถทำได้เองและผู้ขายมีบริการหลังการขาย ๔. ความปลอดภัย เครื ่องมือมีระบบ
ป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งอาจเกิดการเลินเล่อ หรือขาดความรู้ความเข้าใจ ๕. ความสะดวกและ
ง่ายในการใช้เครื่องมือประสิทธิภาพ  เครื่องมือมีวิธีการใช้ง่ายและสะดวก มีกลไกควบคุมการทำงาน 
๖. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง กลิ่นรบกวน หรือมลพิษอื่น  ๆ ๗. ความสวยงาม 
เครื่องมือไม่ดูเทอะทะ ก่อความรำคาญให้กับสายตา ๘. ค่าใช้จ่าย ต้องคำนึงถึงเงินลงทุนและค่า
บำรุงรักษารายปีอยู่ในระดับราคาท่ียอมรับได้๒๒ 

กิจกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Activities of CBM: A) และการมีภาคี
เครือข่าย (Networking) เรียกโดยย่อว่า SOCLEAN โดยแต่ละองค์ประกอบมีองค์ประกอบย่อย 
ดังต่อไปนี้ 

๑. นโยบายที่เข้มแข็ง (Strong Policy) มีองค์ประกอบย่อย ๖ อย่าง ได้แก่ ๑) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีมีวิสัยทัศน์กำหนดนโยบายและแนวทางชัดเจน ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน 
๒) เทศบาลปฏิบัติตามระเบียบแนวทางท่ีเกี่ยวข้อง ๓) เทศบาลมีแผนงานโครงการเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชน ๔) เทศบาลร่วมวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหากับชุมชน เป็นที่ปรึกษาและ

 

๒๒ รณัน จุลชาต, “แนวทางการจัดการและปลูกจิตสำนึกของคนเมืองในการคัดแยกขยะ”, วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร (หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๐-
๒๕๖๑), หน้า ๒๗. 



๓๙ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๕) ชุมชนทำแผนการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยต้นทางร่วมกันอย่างมุ่งมั่นและลงมือทำอย่างต่อเนื่อง ๖) การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ต่อเนื่องของภาครัฐ ผู้บริหารสนใจใส่ใจสนับสนุน ทำตัวเป็นแบบอย่างและช่วยติดตามแก้ไขปัญหา
อุปสรรค 

๒. การจัดการองค์กร (Organization Management) มีองค์ประกอบย่อย ๔ อย่าง ได้แก่ 
๑) มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยผู้นำชุมชนและกรรมการจิตอาสาและจัดให้มี
สถานที่ดำเนินงาน ๒) เทศบาลมีบุคลากรรับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนโดยตรง
และเพียงพอ ๓) มีงบประมาณ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ๔) มีระบบบริหารจัดการการเก็บ
ขนและกำจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้เรียบร้อย ทันเวลา ไม่มีขยะ
ตกค้าง  

๓. บริบทที่เอื ้ออำนวย (Contributing Context) มีองค์ประกอบย่อย ๓ อย่าง ได้แก่    
๑) ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี ท้ังด้านอัตรากำลัง และความมุ่งมั่นเอาใจใส่งาน รวมถึงศักยภาพในการ
ให้ความรู้และโน้มน้าวประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ๒) ผู้นำชุมชนและประชาชนมี
ความพร้อม สนใจให้ความสำคัญและร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย มีส่วนร่วมในการวางแผน 
ดำเนินงานและการประเมินผล รวมถึงมีแกนนำจิตอาสาและครัวเรือนต้นแบบ ๓) ประชาชนมีความรู้ 
จิตสำนึก ความตระหนักและเข้าใจปัญหาขยะมูลฝอย รวมทั้งรู้ค่าของการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อ
นำมาใช้ประโยชน์ก่อนท้ิง  

๔. การเรียนรู้ทางสู่ความสำเร็จ (Learning on Success Ways) มีองค์ประกอบย่อย     
๕ อย่าง ได้แก่ ๑) การศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนในพื้นที่ที ่ประสบความสำเร็จ ๒) เวที
ประชาคม การปรึกษาหารือและสอบถามความคิดเห็นในการดำเนินงานของชุมชน ๓) กระบวนการ
สร้างแรงบันดาลใจ การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกหรือแรงกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสำคัญ ๔) การ
ติดตามประเมินผลและถอดบทเรียน รวมถึงการรายงานผลต่อผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชนกรรมการ
ชุมชน และสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๕) การสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
โดยชุมชน  

๕. การให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Education for Stakeholder) มีองค์ประกอบย่อย  
๓ อย่าง ได้แก่ ๑) การฝึกอบรม ให้การศึกษา ส่งเสริมให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแก่ประชาชน
และเยาวชน ๒) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนินงานผ่านสื่อต่าง ๆ ในชุมชนให้ประชาชน
รับทราบอย่างต่อเนื่อง ๓) การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทางและให้เข้าใจ
ปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย  

๖. กิจกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Activities of CBM) มีองค์ประกอบย่อย 
๕ อย่าง ได้แก่ ๑) การส่งเสริมคัดแยกขยะที่ต้นทางและนำมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs คือลด



๔๐ 

ปริมาณขยะ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ๒)  การคัดแยกขยะอินทรีย์
ทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ ๓) การคัดแยกขยะรีไซเคิลและจัดต้ังธนาคารขยะ ๔) มีถนนตัวอย่างสะอาด
และปลอดถังขยะ ๕) มีกฎกติกาในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการสร้าง
ขยะ  

๗. การมีภาคีเครือข่าย (Networking) ได้แก่ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน และภาคีเครือข่ายวิชาการ  

 ๗.๑ ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ได้แก่ 
ควรปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้แก่เด็กและเยาวชน ควรสร้างชุมชนนำร่องแล้วขยายผลไป
ยังชุมชนอื่น การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนนั้นต้องอาศัยนโยบายของผู้บริหารทุกระดับ ควรมีการ
สนับสนุนจากรัฐบาลกลางในส่วนที่เกินกำลังของท้องถิ่น ควรเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ควรให้มีกฎหมายบังคับให้ทุกเทศบาลต้องคัดแยกขยะ ควรมีการ
จัดการขยะมูลฝอยปลายทางท่ีสนับสนุนต่อการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางและกรมควบคุมมลพิษต้อง
มีความชัดเจนในการสร้างศูนย์กำจัดขยะอันตราย๒๓ 

สรุปการจัดการขยะมูลฝอย การลดการเกิดขยะมูลฝอยด้วยการคัดแยกขยะที่มีมูลค่ากับ
ขยะที่ต้องกำจัดอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทางด้วยการแยกขยะ คือประชาชน  ส่วนทางราชการหรือ
เทศบาลควรมีถังขยะท่ีรองรับขยะมูลฝอยให้มากและครอบคลุมพื้นท่ี ด้านสถานท่ีกำจัดขยะก็ควรอยู่
ห่างไกลชุมชน และระบบการจัดการท่ีหลายวิธีมีความต่อเนื่องเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ก็
คงต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย เช่นการจดบันทึกในเรื่องขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น
ในแต่ละเดือน เพื่อเป็นแนวทางในการพัมนาวิธีในการจัดการขยะท่ีเกิดขึ้นด้วย 

 

 

 

 

 
 

 

๒๓ พิศดาร แสนชาติ และคณะ, “การศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน, ๒๕๖๐), หน้า ๑๗๑-๑๗๒. 



๔๑ 

ตารางท่ี ๒.  สรุปแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับมารตฐานการจัดการขยะมูลฝอย 

นักวิชาการ แนวคิด 
กรรณิมา อาชานุสรณ์, 
(๒๕๕๘, หน้า ๒๔-๒๕)                  

รณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
เช่น กระดาษ พลาสติก และโลหะ นำไปใช้ซ้ำ 
จัดตั้งศูนย์รีไซเคิล ปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็น
ปริมาณมาก ๆ อาจจะมีการจัดต้ังศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอย 
ระบบกำจัดผสมผสานหลาย ๆ ระบบในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ 
หมักทำปุ๋ย ฝังกลบ 

ศุภลักษณ์ แว่วสวัสด์ิ, 
(๒๕๕๘, หน้า ๑๔-๑๕) 

ประสานงานกับร้านค้าที่รับซื้อของเก่าที่มีอยู ่ในพื้นที่หรือ
พื้นท่ี ใกล้เคียงในการรับซื้อขยะรีไซเคิล 
ระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้าง
สถานีขนถ่าย จากรถเก็บขนขยะลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

เอกรินทร์ ต้ังนิธิบุญ และคณะ, 
(๒๕๖๒, หน้า ๑๒) 

การกำจัดขยะมูลฝอย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในทาง
สุขอนามัย 
การแปลงรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ องค์ประกอบของระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย 

รณัน จุลชาต, 
(๒๕๖๐, หน้า ๒๗) 

การเก็บรวบรวม ขนถ่ายและขนส่งได้สะดวกขึ้นสามารถลด
จำนวนเท่ียวของการขนส่งช่วยให้ไม่ปลิวหล่นจากรถบรรทุก 
ความสามารถในการทำงาน เครื่องมือจะช่วยทำงานอะไรบ้าง
ให้ได้งานท่ีดีขึ้น 

พิศดาร แสนชาติ และคณะ,            
(๒๕๖๐, หน้า ๑๗๑-๑๗๒) 

การฝึกอบรม ให้การศึกษา ส่งเสริมให้ความรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยแก่ประชาชนและเยาวชน  
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนินงานผ่านสื่อต่าง ๆ ใน
ชุมชนให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ได้แก่ ควร
ปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้แก่เด็กและเยาวชน 

 

 
 
 



๔๒ 

๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 

การศึกษาการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

พื้นที่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบางปะอิน จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา มี พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ (สมพงค์ อุทโย ป.ธ.๗) เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน เจ้า
อาวาสวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร  ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางปะอิน พื้นที่เขตปกครอง
ระดับตำบลแบ่งออกเป็น ๕ ตำบล๒๔ ดังนี้ปัจจุบัน ( พ.ศ. ๒๕๖๓ ) เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนคศรีอยุธยา มีพระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ (สมพงค์ อุทโย ป.ธ.๗) เจ้าคณะอำเภอบาง
ปะอิน เจ้าอาวาสวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางปะอิน โดย
จำแนกพื้นท่ีเขตปกครองระดับตำบลออกเป็น ๕ ตำบล ประกอบด้วย ๑. คณะสงฆ์ตำบลบ้านเลน ๒. 
คณะสงฆ์ตำบลตลาดเกรียบ ๓. คณะสงฆ์ตำบลคลองจิก ๔. คณะสงฆ์ตำบลขนอนหลวง ๕. คณะสงฆ์
ตำบลขนอน และมีพระภิกษุในสังกัด๒๕ จำนวน ๓๗๔ รูป 

๒.๕.๑  ดย ช้หลักทฤษ ีของหลักการมีส่วนร่วม   ด้าน 
โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่ง

ออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ  
๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ริเริ่ม 

ตัดสินใจ ดำเนินการตัดสินใจและตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ  
๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุน 

ทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหารและการประสานขอความร่วมมือ  
๓. การม ีส ่วนร ่วมในผลประโยชน์  (Benefits) ทางด ้านต ่าง ๆ ประกอบไปด้วย 

ผลประโยชน์ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล  
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบ 

การดำเนินกิจกรรมท้ังหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป รูปแบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977) เสนอไว้ให้เห็นว่า การมีส่วน

 

๒๔ วิกิพีเดีย พจนานุกรมเสรี , “เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, [ออนไลน์], 
แหล่งที ่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๓]. 

๒๕ สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางปะอิน, “บัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด”, 
ประจำปี ๒๕๖๒, (พระนครศรีอยุธยา : สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางปะอิน, ๒๕๖๒), หน้า ๑. 



๔๓ 

ร่วมของประชาชนในขั้นการตัดสินใจมีความสำคัญมาก สาเหตุว่าการตัดสินใจจะส่งผลต่อการ
ปฏิบัต ิการ และการปฏิบัต ิการจึงม ีผลต่อไป ยังการร ับผลประโยชน์และการประเมินผลใน
ขณะเดียวกัน เพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะมีผล โดยตรงต่อการรับผลประโยชน์และการประเมินผล
ด้วย๒๖ 

นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้ 
นายสมัย ธรรมสัตย์ รองผู ้อำนวยการสำนักงานชลประทานที ่  ๑๑ นายชัชชม ชมประดิษฐ์ 
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน
ปทุมธานี นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายสุเมธ 
บุญโฉม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำฯรังสิตใต้ นายอมร นวล
เพชร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำฯรังสิตเหนือ เข้าร่วม
กิจกรรม การรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการ
พิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดหลักส่ี เจ้าอาวาสวัด
เชียงรากน้อย ส่วนราชการต่าง ๆ ผู้นำท้องถิ่น คณะสงฆ์อำเภอบางปะอิน ราษฎรและเยาวชน ผู้สนใจ 
เข้าร่วมรับฟังเสวนาโครงการสร้างการรับรู้การดูแล รักษา พัฒนาคลอง และเยี่ยมชมนิทัศน์การการ
คัดแยก กำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน การจัดเก็บผักตบชวา และการพัฒนาคลอง ณ.วัด
เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๒๗ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (๑๕ก.พ.๖๒) ได้จัดให้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์
ความรู้เพื่อพัฒนา คลองสวยน้ำใส ณ วัดเชียงรากน้อย และวัดเปรมประชา โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุ
วรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ถวายสักการะพระเถระและเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุรศักด์ิ เรียงเครือ รองปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี และนางสมทรงพันธ์เจริญวรกุล นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา และนายอำเภอ
บางปะอิน ให้การต้อนรับ โดยโครงการนี้เป็นการรณรงค์ สร้างการรับรู้ และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนา

 

๒๖ ธนวัฒน์ คำภีลานนท์, “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชน ในการพัฒนาท้องถ่ิน เขตเทศบาลเมือง
คูคต จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์ร ัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,          
(คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.๒๕๕๐), หน้า ๒๑-๒๒. 

๒๗ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑, การรณรงค์สร้างการรับรู ้และนำองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาคลอง, 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www11.rid.go.th/rid11/news_detail.php?/1044, [๒ ธันวาคม ๒๕๖๓]. 
 

http://www11.rid.go.th/rid11/news_detail.php?/1044๑๐๔๔


๔๔ 

คลอง ณ วัดเชียงรากน้อยและวัดเปรมประชากร ซึ่งมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปลัดประจำ
สำนักงานนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีพศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล 
บางน้ำผ้ึง ให้ความรู้ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และนำองค์ความรู้ ไปใช้ในการดูแลรักษาพัฒนา 

จากนั้นนาย สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินเยี่ยมชม 
นิทรรศการ ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ ในการดูแลรักษา และการพัฒนาคูคลอง การแสดงสาธิต
การคัดแยก และจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ในการบำรุงน้ำ การทดสอบคุณภาพน้ำ การจัดเก็บ ผักตบชวา รวมถึงการพัฒนาคลอง การทำความ
สะอาดบริเวณวัดเชียงรากน้อย วัดเปรมประชากร ซึ่งน้ำคือ ชีวิต Watch จึงน้อมนำต้นแบบเทคโนโลยี 
ตามแนวพระราชดำริ โครงการรักษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาชีวิต การบำบัดน้ำเสีย จำกัดขยะมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม ซึ่งวช.ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ ผลงาน
ได้แก่เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก เป็นการผลิตปุ๋ยหมักอย่างง่าย สามารถผลิตใช้ได้เอง ในครัวเรือน และแปลง
เกษตรกร โดยนำเศษใบไม้ เศษอาหาร เหลือมาทำเป็นปุ๋ยหมัก แล้วนำไปปลูกต้นไม้ และนวัตกรรม
ระบบ ถังปฏิกรณ์ ชีวภาพท่ีให้ตัวกลาง ฟิล์มชีวภาพ ๒ ขั้นตอนแบบประหยัด พื้นท่ีสำหรับการบำบัด
น้ำเสีย จากวัดโรงเรียนและชุมชนริมน้ำ ซึ ่งช่วยบำบัดน้ำเสียให้สะอาดก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ 
สาธารณะและยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ได้ทำให้ช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ำ และช่วย
ประหยัดทรัพยากรน้ำแก่ประเทศ 

นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นท่ีวัดเชียงรากน้อย 
อำเภอบางไทร  และ วัดเปรมประชากร อำเภอบางปะอิน  เปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำ
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง  ท้ังนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ พร้อมนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแล รักษา 
และพัฒนาคลอง การจัดโครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญท่ีคณะสงฆ์ ชุมชน ครู และนักเรียน ท่ีอาศัย
อยู่แนวลำคลอง  ได้ตระหนักรู้และนำองค์ความรู้ไปร่วมดูแล รักษาพัฒนาคลอง พร้อมเป็นต้นแบบ
ขยายผลไปยังวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะคลองเปรมประชากร เป็นคลองที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่
ทำเนียบรัฐบาล ไปถึงตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางยาว 



๔๕ 

๕๐ กิโลเมตร  ซึ่งรัฐบาลวางแผนปรับปรุงโครงสร้าง ภูมิทัศน์ การสร้างการรับรู้ การดูแลที่อยู่อาศัย 
หรือการปรับปรุงกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร๒๘   

วันศุกร์ท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จัดทำโครงการ
บริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อมุ ่งเน้นการจัดขยะที่ต้นทาง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดำเนินงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน  ทั้งนี้ ยังมี
การจัดกิจกรรมนำขยะรีไซเคิลที่ได้จากการคัดแยกมาจัดทำเป็น “ผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็น
กองบุญ” และนำถวาย ณ วัดวิเวกวายุพัด๒๙ 

อยุธยา กลุ่มคนรักษ์คลองโพธิ์ ร่วมกันฉีดนำหมักชีวภาพ พ.ด.๖ ลงคลองโพธิ์ เพื่อขจัดน้ำ
เสีย พระมหาประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดขนอนใต้ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.อ.โชติ 
ภาคอินทรีย์ ประธานชมรมย์ คนรักษ์คลองโพธิ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ร่วมกันน้ำมักชีวภาพใส่ลง
ในแม่น้ำลำคลองบ้านคลองโพธิ์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กำลังเนาเสียทั่งลำ
คลองให้ดีขึ้น  

ในขณะนี้ ชาวบ้านที่อาศัยใช้น้ำในลำคลอง ต้องหยุดใช้เพราะน้ำ ดำเน่าเสียมาเป็น
เวลานานชาวบ้านเดือดร้อนมาแรมปี ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบลงมาแก้ไข. จนวันนี้ทางเจ้าอาวาส 
วัดขนอนใต้ ร่วมกับพันเอกพิเศษ โชติ ภาคอินทรีย์ รณรงค์ให้ชาวบ้าน ควรรักษาความสะอาด ไม่ท้ิง
ขยะ ลงในแม่น้ำลำคลอง จะทำให้น้ำเสีย ขณะเดียวทางกลุ่มอนุรักษ์คลองโพธิ์ ก็ได้รับการอนุเคราะ
จากองค์กรพัฒนาท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำน้ำหมักชีวภาพมามอบให้ในครั้งนี้อีกด้วย๓๐ 

วันท่ี (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เดินทางไปใน
การกำจัดผักตบชวาก่อนวันลอยกระทง ที่วัดบ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะพระสงฆ์วัดบ้าน สร้างจิตอาสาตำบลบ้านสร้างและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ช่วยกันเก็บผักตบชวาในคลองโพธิ์หน้าวัดบ้านสร้าง การขุดลอกลำคลอง การจัดเก็บขยะ กำจัด

 

๒๘ วัชระ บุญแท้, อยุธยาร่วมจัดรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา คลองสวยน้ำใส ณ 
วัดเชียงรากน้อย และวัดเปรมประชา , สยามรัฐออนไลน์ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒), [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : 
https://siamrath.co.th/n/65677, [๒ ธันวาคม ๒๕๖๓]. 

๒๙ พิมลพรรณ ศิริโก่งธนู, หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม, เทศบาลตำบลคลองจิก, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : 
https://www.klongjig.go.th/news_detail.php?id=5822  [๓ มิถุนายน ๒๕๖๓] 

๓๐ ชาญ ชูกลิ่น, อยุธยา กลุ่มคนรักษ์คลองโพธิ์ ร่วมกันฉีดนำหมักชีวภาพ ลงคลองโพธ์ิ , ข่าวทั่วไป, 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน พ , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.tcnewsstation .com/?p=36003  [๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓] 

https://siamrath.co.th/n/65677๖๕๖๗๗


๔๖ 

ผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอื ่น ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและพัฒนาภูมิทัศน์    
ลำน้ำ ลำคลองให้เกิดความสะอาดสวยงาม นอกจากนี้ ได้เชิญชวนให้ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ ลำน้ำ  
ลำคลองให้เกิดความสะอาด สวยงามอย่างต่อเนื่อง  

ในครั้งนี้ พระสงฆ์วัดบ้านสร้างได้จัดทำและตั้งถังขยะมูลฝอย จัดทำถังขยะเปียกถังขยะ   
รีไซเคิลเพิ่มมากขึ้น เพื่อกำจัดขยะเปียกแยกต่างหากจากขยะรีไซเคิลและขยะท่ัวไปในบริเวณวัด โดย
การทำเป็นถังขยะแยกประเภทเป็นรูปช่องประเภทของขยะ เช่น เป็นวงรี ส่ีเหล่ียมผืนผ้า วงกลม และ
มีรูปกำกับ จะทำให้ลดการผิดพลาดจากการที่ทิ้งขยะผิดประเภท และถังขยะแบบอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม และการกำจัดขยะในทางระบายน้ำ การท่ีจะให้ส่ิงแวดล้อมในวัดดีจุดสำคัญ คือ การกำจัด
ขยะในทางระบายน้ำ จะได้ไม่มีเศษวัสดุ ขยะ ขวางทางน้ำ ให้ต้ืนเขิน และถ้าจัดการได้ดีจะทำเป็นเขต
อภัยทานแก่สัตว์น้ำได้ด้วย ถังขยะทั่วไป การทิ้งขยะเป็นส่วนสำคัญของต้นเหตุที ่ทำให้เกิดความ
สกปรกภายในวัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยควรให้มีถังขยะที่มีความเหมาะสมกลมกลืนกับ
สถานท่ีและวางไว้ในท่ีเหมาะสม 

นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เปิดเผยว่า คลองโพธิ์หน้าวัดบ้านสร้างนี้เคย
กำจัดผักตบชวาไปแล้ว ตอนนี้งอกออกมาใหม่ เราจึงต้องรีบกำจัดผักตบชวาก่อนวันลอยกระทง จึงได้
ประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละตำบล รวมถึงจิตอาสาอำเภอบางปะอิน ช่วยกันเก็บผักตบชวา
เพื่อให้คลองโพธิ์มีความสะอาด เพื่อให้ประชาชนสามารถมาเท่ียวและลอยกระทงได้ ซึ่งทางอำเภอได้
ประสานชลประทานในการปล่อยน้ำ เพื่อระบายน้ำเน่าเสียออกไปจะได้ลอยกระทงกันอย่างมี
ความสุข๓๑ 

สืบเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด อย่าง
เป็นรูปธรรม และได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา และดูแลรักษาแห่งท่องเที่ยว คือการรณรงค์ การรักษาความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยว 
และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว อาคาร บ้านเรือน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย องค์การ
บริหารส่วนตำบลสามเรือนจึงได้จัดทำโครงการจังหวัดสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง เพื่อสนับสนุน

 

๓๑ ชานิกา กันภัย, “นายอำเภอบางปะอินเร่งให้แต่ละตำบลในอำเภอบางปะอินกำจัดผักตบชวาใน
คลองก่อนวันลอยกระทง”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สำนักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND [๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 



๔๗ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ประจำปี 
๒๕๖๑ ข้ึน ระหว่างวันท่ี ๕ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑๓๒ 

 

สรุปการที่พระสงฆ์การจัดการขยะมูลฝอย พบว่ามีขยะหลายประเภทที่สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้ นอกจากการขยะรีไซเคิลและขยะอินทรียใช้ทำปุ๋ย พระสงฆ์ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม
และแนะนำให้ประชาชนได้รู้จักประโยชน์จากขยะมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือ
การนำขยะมาใช้ใหม่ นอกจากนี้แล้วปัญหาขยะอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร ซึ่งพบว่ามีเศษอาหารเป็น
จำนวนมากท่ีเกิดขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้โดยเฉพาะ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ 
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี ่ยวกับการคัดแยกขยะและมีการบริหารจัดการขยะให้ถูกวิธ ี เพื่อ
สิ ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ดี ภายในชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และ
ประชาชนในชุมชนเพื่อลดปัญหาปริมาณขยะ เกิดการบูรณาการร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสุขภาพของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยสร้างกลไกเครือข่าย
ประสานงานร่วมกัน  

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ 
กนกอร บุญมี ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเป็ด 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

บ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการ

จัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ๒) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญต่อการจัดการขยะโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน และ ๓) เพื่อนำเสนอแนวการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเป็ด 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ข้อมูลที่นำมาศึกษาได้มาจากแบบสอบถามการวิจัยที่มีคุณภาพ 

ตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ คนและมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่า ๐.๙๕๗ โดย

 
๓๒ กิจกรรม, โครงการจังหวัดสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง เพื่อสนับสนุนยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเร ือน ประจำปี ๒๕๖๑ , [ออนไลน์] , แหล่งที ่มา : 
https://samrean.go.th/public/list/data/showdetail/id/1512/menu/1559, [๒ ธันวาคม ๒๕๖๓]. 



๔๘ 

การสอบถามจากตัวแทนครัวเรือน ๒๓ หมู่บ้าน ๓๘๔ คน การเลือกสุ่มแบบหลายข้ันตอน สถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

องค์ประกอบ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ๑) สภาพการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้าน

เป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔ ด้านที่นำมาใช้ในการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง        

๓ ด้าน ได้แก่ การสำรวจปัญหาและพัฒนาแผนจัดการขยะชุมชน  การปฏิบัติการตามแผนการติดตาม

ผล และอยู่ในระดับสูง ๑ ด้านได้แก่ การจัดการความรู้ เมื ่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั ้งไว้  ๒) มี       

๑๕ ปัจจัยสำคัญจากทั้งหมด ๔๐ ปัจจัยมีผลต่อการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ๓๐ ท่ี

สำคัญ ๓ อันดับแรกได้แก่ (๑) มีการนำขยะไปรวมตามจุดรวบรวมเพื่อการขนส่งตามเวลาที่กำหนด 

(๒) ให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะของชุมชน และ (๓) มีส่วนร่วมในการจัดทำ

แผนงานการจัดการขยะของชุมชน ๓) แนวการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนำเสนอ

แนวทางดำเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ (๑) ด้านการวางแผนชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน

การกำหนดนโยบายการจัดการขยะการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนการเสนอแนวคิดเรื ่องการ          

ลดปริมาณขยะในชุมชน (๒) ด้านการปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนมีการนำขยะไปรวม

ตามจุดรวบรวมตามเวลาที่กำหนดให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะของชุมชน    

เข้าร่วมรับความรู้เรื่องขยะประเภทขยะขยะอันตรายจุดรวบรวมขยะที่หน้าบ้าน ในบริเวณบ้านขยะ   

รีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่การใช้ถุงรองรับขยะในถังมีการนำขยะจากครัวเรือนฝากในระบบ

ธนาคารขยะที่ให้บริการในชุมชนและ (๓) ด้านการประเมินผล มีส่วนในการเป็นกรรมการติดตามผล

การดำเนินการตามแผนของชุมชนมีการติดตามผลการดำเนินการในทุกขั้นตอน๓๓ 

ปิยะวัฒน์  พชะกะและคณะ, ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูล
ฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัย
พบว่า การวิจัยเชิงพรรณนานี ้เพื ่อศึกษา ๑) ความรู้  ความตระหนัก ในการจัดการมูลฝอยของ
ประชาชน ๒) ปัจจัยทางสังคมและระดับการ มีส่วนร่วมของประชาชน ที่มีผลต่อการการจัดการขยะ
มูลฝอย ๓) ปัญหา/ อุปสรรคข้อเสนอแนะในการจัดการมูลฝอย ๔) ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้
ความตระหนักและปัจจัยทางสังคมกับการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ศึกษากับตัวแทนครัวเรือน
ท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการมูลฝอย จำนวน ๑๕๘ คนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการจัดการมูลฝอยระดับต่ำ ความตระหนักใน การจัดการมูลฝอยระดับปาน

 
๓๓ กนกอร บุญมี, “แนวทางการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น”, วารสารส าบันวิจัยพิมลธรรม, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๘๕. 



๔๙ 

กลาง การสนับสนุนจากปัจจัยทางสังคม ระดับปานกลาง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
จัดการมูลฝอยชุมชนจำแนกตามข้ันตอนการจัดการมูลฝอยชุมชน และ จำแนกตามข้ันตอนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในด้านการปฏิบัติ ระดับปานกลาง ปัญหา/อุปสรรคการจัดการมูลฝอย ได้แก่ปัญหา
การทิ ้งมูลฝอยในครัวเรือนการจัดการมูลฝอยชุมชน อบต.หนองแวงโสก พระท่ียังไม่ประสบ
ความสำเร็จ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยชุมชนซึ่งลำดับแรกของแต่ละปัญหาคือความ
สกปรกไม่เป็นระเบียบ ถังรองรับมูลฝอยไม่เพียงพอทำให้มูลฝอยเต็มบ่อย การจัดเก็บ/ขนย้ายมูลฝอย
ชุมชนน้อยครั้งเกินไป ไม่มีเวลาในการทำการคัดแยกมูลฝอย ข้อเสนอแนะ อบต.เปิด โอกาสให้
ประชาชน/แกนนำชุมชนทั ้งในระดับตำบล/หมู ่บ ้านมีส ่วนร ่วมในการจัดการมูลฝอยชุมชน 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความตระหนักในการจัดการมูลฝอยและปัจจัยทางสังคม กับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการมูลฝอย พบว่าโดยภาพรวม ปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมการ
จัดการมูลฝอยชุมชน การได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมการ
จัดการมูลฝอยชุมชนการได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร/งบประมาณมีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการมูลฝอยชุมชน ความคาดหวังต่อผลประโยชน์มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการมูลฝอยชุมชน ซึ่งทั ้งหมดนั้นสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.001)โดย
สัมพันธ์กันในเชิงลบ๓๔ 

ณั ฐวุฒิ ทรัพย์อุป ัมภ์, ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย
ชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัย
พบว่า การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ ,๒๕๔ ครัวเรือน โดยการสุ่มแบบ
บังเอิญ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคำนวณได้จากสูตร Yamane เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๗ (X = ๑๖.๘๕, 
S.D. = ๒.๓๖) ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่าง

 

๓๔ ปิยะวัฒน์ โพชะกะและคณะ , “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น”, ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, (บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ขอนแก่น, ๒๕๕๕). 



๕๐ 

ยิ่ง (X  = ๔.๔๐) พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  
( X  = ๓.๘๒) เมื่อพิจารณารายด้านเกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า 
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก( X  = ๓.๕๔) ด้านการเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอย มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ( X  = ๔.๐๐) ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (X  = ๔.๓๗) และด้านการกำจัดขยะมูลฝอย มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (X  = ๓.๓๗) การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = ๓.๘๖) เมื่อ
จำแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการรับผลประโยชน์อยู่ใน
ระดับมาก (X  = ๔.๑๙) ด้านการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (X  = ๔.๑๓) ด้านการประเมินผลอยู่ใน
ระดับมาก (X  = ๓.๗๗) และด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = ๓.๓๕)๓๕ 

พระปลัดสมมาร  สังข์เงิน, ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนใน
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาบทบาท
ของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๒) เปรียบเทียบบทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของพระสงฆ์ และของประชาชน และ      
๓) ศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ พระสงฆ์ และประชาชนในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประกอบด้วย พระสงฆ์ 
๒๖๗ รูป และประชาชน ๓๘๔ คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื ่อมั่น
เท่ากับ ๐.๙๓ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์และของประชาชน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านก็พบว่า พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนในระดับมากทั้ง ๔ ด้านโดยมีค่าเฉลี่ยของบทบาท
จากมากไปหาน้อยคือ ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการศึกษา ๒) ผลการ
เปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของพระสงฆ์ พบว่า 
พระสงฆ์ท่ีมีตำแหน่งในคณะสงฆ์ และระยะเวลาท่ีจำพรรษาภายในวัดปัจจุบัน ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ ส่วนพระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญ วุฒิการศึกษาทางโลก 

 

๓๕ ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 
ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี”, วารสารวิจัยรำไพพรรณี, ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม  
๒๕๖๑) : ๕. 



๕๑ 

และอายุพรรษาของพระสงฆ์ ต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สำหรับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และการศึกษา 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทาง สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน และ
ระยะทางจากบ้านถึงวัด ต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ๓) ความคิดเห็นเพิ่มเติมและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน พบว่า พระสงฆ์และประชาชนให้
ข้อเสนอแนะเรียงตามลำดับความถี่มากที่สุดลงไป ดังนี้ พระสงฆ์ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องราวทางโลกเท่าทันกับฆราวาส พระสงฆ์ควรมีความกล้าและเสียสละให้กับชุมชน พระสงฆ์ควร
มุ่งมั่นพัฒนาตนเองท้ังทางธรรมและทางโลก และพระสงฆ์ควรมีความทันสมัยในการนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการพัฒนาชุมชน๓๖ 

พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ สุเทวฺเมธี), ได้วิจัยเรื่อง “พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อ
วิถีชาวบ้าน หรือคนในชุมชนนั้น ๆ เนื่องด้วยพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณท่ีสำคัญท่ีจะ
ชักนำให้ประชาชนหรือชาวบ้านเจริญรอยไปด้วยความเจริญ มีความสุข ทั้งนี้สืบเนื่องมากจากการท่ี
พระสงฆ์นั้น เป็นได้ท้ังนักปฏิบัติ นักสอน และนักพัฒนาอันเกิดจากการส่ังสมประสบการณ์ ท้ังความรู้
ทางคดีทางธรรม และคดีทางโลก จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้นำชุมชนเชิงสัญลักษณ์ท่ีเป็นปูชนียบุคคลท่ี
ควรเคารพยิ่ง สามารถสรุปได้จากบทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่บทบาทท่ี
เกี่ยวข้องกับชาวบ้านและท้องถิ่น ๕ ด้าน คือ ๑) บทบาทของพระสงฆ์ด้านการศึกษา ๒) บทบาทของ
พระสงฆ์ด้านการเผยแผ่ธรรม ๓) บทบาทของพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ ๔) บทบาทของพระสงฆ์
ด้านพัฒนาจิตวิญญาณ และ๕) บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นหน้าท่ีของพระสงฆ์ท่ีจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับประชาชน เช่น การอบรมคุณธรรม
จริยธรรม การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาตำบล การช่วยจัดหาทุนการสงเคราะห์ การช่วยเหลือสถานท่ี
เป็นสาธารณสมบัติ การช่วยเหลือประชาชนในโอกาสที่ควรช่วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นต้น จึงทำ

 

๓๖ พระปลัดสมมารถ สังข์เงิน, “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ในอำเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญา ท มหาวิทยาลัยราชภั ธนบุรี , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, (บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๕๗). 



๕๒ 

ให้พระสงฆ์เองซึ่งเดิมเป็นผู้ท่ีชาวบ้านเคารพนับถือแล้วยิ่งเพิ่มความเคารพยำเกรง  ยกย่องให้เป็นผู้นำ
จิตวิญญาณขึ้นไปอีก และเป็นปูชนียบุคคลท่ีดีของผู้คน ชุมชน และสังคมสืบไป๓๗ 

มหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล, ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
: กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี 
การศึกษาจะเน้นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีสิทธิ ์ในการเลือกตั้ง ในเขต
เทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓๘๑ คน และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง แบบสอง
ขั้นตอน นอกจากนี้จะใช้การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมเสริมผลการวิจัยเชิงสำรวจ ข้อค้นพบจาก
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง มีส่วนร่วมปานกลาง ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลในภาพรวม แต่เมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ดังกล่าวมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็นกิจกรรม ๒ กลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมในระดับ ปานกลาง 
ได้แก่ ร่วมในการดำเนินการ และร่วมในการติดตามประเมินผล ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการมีส่วนร่วม
ค่อนข้างน้อย ได้แก่ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอย 
ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการ ขยะมูลฝอย อิทธิพลของ
ผู้นำ อุดมการณ์ของชุมชน และความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน๓๘ 

สรุปการมีส่วนร่วม สามารถทำให้ต้ังประเด็นหลัก ๆ เริ่มต้ังแต่ร่วมค้นหาปัญหา วิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางต่าง ๆ ท่ีอาจนำมาใช้ในการแก้ไข้ปัญหาของการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เกิดจากการรวมกลุ่มความต้องการที่มาจากพื้นฐานความ
ต้องการของคนในชุมชน แล้วหาความจริงที่ถูกต้อง การร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขและร่วมกันรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น แต่ต้องอยู่ในประเด็นที่สนใจและมีเงื่อนไขพื้นฐานที่ถูกต้องของการมีส่วนรว่ม 
คือ การมีส่วนร่วมนี้จะต้องมีอิสระ มีความเสมอภาคกัน และมีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
เพื่อให้การมีส่วนร่วมได้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้เกิดผลสำเร็จและบรรลุ
เป้าหมายท่ีได้วางไว้ 

 

๓๗ พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ สุเทวฺเมธี) , “พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ ๑๔  ฉบับที่ ๓  (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๒๗. 

๓๘ มหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน : กรณีศึกษาการจัดการ
ขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้อง ่ิน, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, ๒๕๕๖). 



๕๓ 

ตารางท่ี ๒.  สรุปแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอย 

นักวิชาการ แนวคิด 
กนกอร บุญมี, 
(๒๕๖๐, หน้า ๘๕). 

มีการนำขยะไปรวมตามจุดรวบรวมเพื่อการขนส่งตามเวลาท่ี
กำหนด  
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานการจัดการขยะ ให้ความ
ร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะของชุมชน  
การดำเนินกิจกรรมประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
และบริหารการใช้ทรัพยากร 
ประชาชนต้องมีความสามารถในการนำเอากิจกรรมมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ 

ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, 
(๒๕๖๑, หน้า ๕). 

มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
มีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

พระปลัดสมมารถ สังข์เงิน, 
(๒๕๕๗ หน้า ๒). 

พระสงฆ์ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับเรื ่องราวทางโลก
พระสงฆ์ควรมีความกล้าและเสียสละให้กับชุมชน 
พระสงฆ์ควรมีความทันสมัยในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาชุมชน 

พระครูปลัดเถรานุวัตร, 
(สุเทพ สุเทวฺเมธี), 
(๒๕๖๑, หน้า ๑๒๗). 

ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นหน้าท่ี
ของพระสงฆ์ท่ีจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับประชาชน 
พระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณท่ีสำคัญท่ีจะชักนำ
ให้ประชาชนหรือชาวบ้านเจริญรอยไปด้วย 

มหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล, 
(๒๕๕๖, หน้า ๒). 

ร่วมในการดำเนินการ และร่วมในการติดตามประเมินผล 
ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการขยะมูลฝอย อิทธิพลของผู้นำ 
อุดมการณ์ของชุมชน และความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน 

 

 

 

 



๕๔ 

๒.๕.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะ 
สุภัคชัย บดิการ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล นาเหรง อำเภอ

นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบว่า วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษา
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล นาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒) เพื่อ
ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓) เพื่อค้นหา รูปแบบและวิธีการในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล
นาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบพหุวิธี (Multi-Methods 
research) ประชากรที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ จำนวน ๓๐ คน กำหนดกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ได ้แก ่  ๑) ปล ัดเทศบาลตำบลนาเหรง ๒) ห ัวหน ้าฝ ่ายอำนวยการ                
๓) ผู้อำนวยการกองช่าง ๔) ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเหรง ๙ หมู่บ้าน และประชาชนใน
พื ้นที ่เทศบาลตำบลนาเหรง หมู ่บ้านละ ๒ คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เช ิง ลึก             
(In-depthInterview) การเสวนากลุ่ม (Focus Group) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participutory Action Research: PAR) ผลการวิจัยพบว่า ๑) เทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีปริมาณขยะท่ีเกิดจาก ครัวเรือนและตลาดในชุมชนเป็นจำนวนมาก และมี
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมากขึ้น จากการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเหรง   
มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีแผนปฏิบัติการในการจัดเก็บขยะในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ แต่ระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเหรงยังมีปัญหาในด้านการดำเนินการมีความล่าช้าในการ
จัดเก็บและไม่สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้อเสนอแนะ 
คือ ให้มีการรณรงค์ ทำความเข้าใจ ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยให้แต่ละครัวเรือนมีการคัด
แยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนของตนเองก่อน และนำขยะที่แยกได้เข้าสู่กระบวนการต่างๆ เช่น  
(๑) ขยะอินทรีย์ ให้แต่ละครัวเรือนนำไปสู่กระบวนการปุ๋ยหมักชีวภาพ (๒) ขยะรีไซเคิล ให้แต่ละ
ชุมชนจัดต้ังธนาคารเพื่อนำขยะไปสู่กระบวนการธนาคารขยะ (๓) ขยะท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ให้
ครัวเรือนนำไปทิ้งเอง เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน (๔) ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแก่
ประชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอย ๓) จากการวิจัย ได้ค้นพบ
รูปแบบ 5RCWb Model เป็นรูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมในการเสนอ
และออกแบบโดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญและประชาชนในพื้นที่ สามารถนำรูปแบบ 5RCWb Model 



๕๕ 

นำไปใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และพื้นท่ีใกล้เคียงต่อไป๓๙ 

พิศดาร แสนชาติและคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า การวิจัยเชิงสำรวจนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลท่ัวไป สภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยเทศบาลและโดยชุมชน สุ่มเลือก
กลุ่มตัวอย่างเป็นเทศบาลจำนวน ๒๗๖ แห่งจากเทศบาลใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยจำนวน ๘๘๙  แห่ง ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลจำนวน ๒๗๖ แห่ง เป็นเทศบาลนคร ๒ แห่ง 
เทศบาลเมือง ๑๑  แห่ง และเทศบาลตำบล ๒๖๓ แห่ง มีพื ้นที่รับผิดชอบเฉลี ่ย ๒๘.๙๓ ตาราง
กิโลเมตร จำนวนชุมชนเฉล่ีย ๑๒ ชุมชน จำนวนหลังคาเรือนเฉล่ีย ๒,๘๐๔ หลังคา จำนวนประชากร
เฉล่ีย ๘,๑๓๓ คน ลักษณะชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๕๐.๐๐ เป็นชุมชนชนบท เทศบาลร้อยละ ๘๗.๓๒ 
มีการจัดการขยะมูลฝอยโดยเทศบาลคือการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บ
ขนได้เฉล่ีย ๒,๙๑๖.๑๐ ตันต่อปี มีค่าใช้จ่ายรวมในการเก็บขนขยะมูลฝอยเฉล่ีย ๗๙๑.๒๖ บาทต่อตัน
ต่อปี เทศบาลร้อยละ ๗๑.๗๘ นำขยะมูลฝอยไปกำจัดในสถานที่ของตนเอง แต่เป็นการกำจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลเพียงร้อยละ ๒๑.๙๙ มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยเฉลี่ย ๒๔๑.๔๔ 
บาท ต่อตัน สำหรับการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนนั้นพบว่า เทศบาลที่มีกิจกรรมการคัดแยกขยะ 
อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์มีร้อยละ ๕๙.๐๖ คัดแยกขยะรีไซเคิลและเพิ่มมูลค่ามีร้อยละ ๖๕.๕๘ คัดแยก
และรวบรวมขยะอันตรายไปกำจัดมีร้อยละ ๑๙.๙๓ นำขยะมูลฝอยมาประดิษฐ์ เป็นเครื่องใช้มีร้อยละ 
๓๔.๔๒ จัดทำถนนปลอดถังขยะมีร้อยละ ๒๐.๒๙ กำหนดกติกาในการ จัดการขยะมูลฝอยร่วมกับ
ชุมชนมีร้อยละ ๓๖.๒๓ จัดต้ังชุมชนตัวอย่างท่ีดีในการจัดการขยะ มูลฝอยโดยชุมชนมีร้อยละ ๓๐.๔๓  
สร้างศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะโดยชุมชนมีร้อยละ ๑๗.๓๙ ในการดำเนินการดังกล่าวมีเทศบาล
ร้อยละ ๕๑.๐๙ ที่มีภาคส่วนอื่นๆ ดำเนินการหรือร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะมูล
ฝอยและนำมาใช้ประโยชน์ กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ได้แก่ ๑) การรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง ๒) การคัดแยกขยะอินทรีย์และนำไปใช้
ประโยชน์ ๓) การคัดแยกขยะรีไซเคิล และการเพิ่มมูลค่า ๔) การคัดแยกขยะท่ัวไปและการเพิ่มมูลค่า 
๕) การคัดแยกขยะอันตราย เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี ๖) การส่งเสริมศักยภาพประชาชนในการ

 

๓๙ สุภัคชัย บดิการ, “การศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอ
นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสั งคม , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๕๖ 

จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน และ ๗) การทำงานในหน้าที่ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลท่ี
ได้ดำเนินการเป็นครั้งแรก๔๐ 

วินัย มีแสง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” ผลการศึกษาพบว่า การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา ”รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี” โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี ๑ การศึกษาองค์ประกอบ ปริมาณ อัตราการ
เกิด ความหนาแน่น การคาดการณ์ ของขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนที่ ๒ การศึกษาระดับความพึงพอใจ
และความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ผลการศึกษาพบว่าปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าวอยู่ท่ี ๐.๓๘ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ความ
หนาแน่นของขยะมูลฝอยอยู่ท่ี ๑๔.๖๐ ลูกบาศก์เมตร องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ขยะทั่วไป ขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๔, ๓๘.๑๑, ๒๕.๑๙ และ ๒.๕๐ 
ตามลำดับ จากการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอีก ๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐, และ ๒๕ ปี พบว่าการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ท่ี ๕.๒๕, ๑๑.๒๗, ๑๕.๑๔, ๑๘.๗๑ และ ๒๓.๕๐ กิโลกรัมต่อคน
ต่อวันตามลำดับ ส่วนท่ี ๒ การศึกษาระดับความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด ๑๘,๓๓๙ คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
(sample random sampling) ๗๗๐  คน ผลการศึกษาพบระดับความพึงพอใจและความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ความเต็มใจในการมี
ส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและความเต็มใจในการมีส่วนร่วมเมื่อมีปัจจัยสนับสนุนมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล    
สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ควรจัดทำปุ๋ยหมักภายในครัวเรือน การต้ัง
ศูนย์คัดแยกขยะภายในชุมชนพบปริมาณขยะอินทรีย์มากกว่าขยะประเภทอื่น๔๑ 

ปภาวรินท์ นาจำปา ได้ศึกษาเรื่อง “แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขต เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีการ

 
๔๐ พิศดาร แสนชาติ และคณะ , “การศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน, ๒๕๖๐). 

๔๑ วินัย มีแสง, รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี, วิทยานิพนธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ , (วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๖๐). 



๕๗ 

ทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะตามคลองและริมถนนสาธารณะ ทิ้งขยะมูลฝอยเกลื่อนกลาด ไม่มี
การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ประชาชนมีปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยเปียก และขยะมูลฝอย
อันตราย และสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยท่ีอยู่ใกล้ท่ีพักอาศัยมากเกินไปทำให้ส่งกล่ินเหม็นรบกวนและเป็น
แหล่งสะสมเชื้อโรค เกิดควันพิษและเขม่าพิษ ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ใน
การดูแลและร่วมมือกันกำจัดขยะมูลฝอย ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตอ้ง 
จึงเห็นสมควรมีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์การคัด
แยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี ่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยและการนำขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความ
คุ้มค่าและประชาชนคิดว่าวิธีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมในเขตพื้นท่ีของเทศบาลคือการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้ นใน 
ชุมชนคิดว่าเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมแล้ว๔๒ 

พีรยา วัช รทัย, และคณะ ได้ศึกษาเรื ่อง”การจัดการขยะ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง” ผลการศึกษาพบว่า การจัดการขยะ
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เริ่มต้นจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการ
คัดแยกขยะจากบ้านเรือน เทศบาลมีการคัดแยกขยะ มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรพัฒนา
ศักยภาพตนเองด้านการจัดการขยะ มีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และโครงการเป็นตัวขับเคลื่อน ใช้
มาตรฐาน ISO 14001 ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่เป็นตัวกลางประสาน
การทำงานระหว่างเทศบาลกับประชาชน ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการ จัดการขยะ ได้แก่ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องมี
ความกระตือรือร้นและชำนาญด้านการจัดการขยะ การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากลในการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบาย/แผน/โครงการยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการ
ประชาสัมพันธ์หลายทาง มีวิธีจัดการขยะท่ีเหมาะสม ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ผู้นำชุมชนและประชาชน

 
๔๒ ปภาวรินท์ นาจำปา, “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบล

คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด”, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๗). 



๕๘ 

มีจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามา สนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการขยะของเทศบาล๔๓ 

วิชัย   สุวรรณจินดา ได้ศึกษาเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ัง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย โดยศึกษาจาก
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ แบ่งเป็นกลุ่มผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย กลุ่มผู้ใช้บังคับกฎหมาย 
และกลุ่มผู้ถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการจัดการขยะ      
มีดังนี้ การขาดความเป็นเอกภาพของกฎหมาย การขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ การขาดการ
จัดการขยะท่ีเหมาะสมสำหรับขยะแต่ละประเภท และการขาดความร่วมมือจากประชาชนและชุมชน
ในการจัดการขยะ ผู้ทำการศึกษาเสนอแนะให้ภาครัฐบาลควรรวมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะให้เป็นประมวล กฎหมายส่ิงแวดล้อม โดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่ท่ีคำนึงถึงการลดปริมาณขยะต้ังแต่
ต้นทาง การรวบรวมขนถ่าย และกำจัดขยะและของเสียอันตราย มีการกำหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงเพื่อความเป็นเอกภาพใน การบริหารจัดการโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งต้อง
ได้รับการสนับสนุนด้านรายได้และการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริงจัง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยด้วย๔๔  

ผู้ศึกษาวิจัยได้สรุปการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายของ
องค์กรจากการทำงานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอื ่นๆ ทำงานร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีกระบวนการตรวจสอบ หรือติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรม
ต่างๆ ของพนักงาน เพื่อรักษาให้องค์กรดำเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
หลักขององค์กร ในเวลาท่ีกำหนดไว้ องค์กรหรือธุรกิจท่ีประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดการ
ควบคุม  การควบคุมเป็นการตรวจตราและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
และดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า จะบรรลุผลลัพธ์ตามต้องการของผลการดำเนินงานในฐานะท่ี
เป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติและการเปล่ียนแปลงในอนาคตอีกด้วย 

 

๔๓ พีรยา วัชโรทัย และคณะ, “การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม, 
(คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๕๗). 

๔๔ วิชัย โถสุวรรณจินดา, “มาตรการทางกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย”, 
หลักสูตรปริญญาเอกสาขาน ยบายสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อม, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต, ๒๕๕๘). 



๕๙ 

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับมารตฐานการจัดการขยะมูลฝอย 

นักวิชาการ แนวคิด 
สุภัคชัย บดิการ, 
(๒๕๖๑, หน้า ๒๒) 

มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีแผนปฏิบัติการในการ
จัดเก็บขยะในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ  
มีการรณรงค์ ทำความเข้าใจ ในการจัดการขยะมูลฝอยใน     
ชุมชนโดยให้แต่ละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอย  
ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแก่ประชาชนในชุมชน 

พิศดาร แสนชาติและคณะ, 
(๒๕๖๐, หน้า ๒๕๘) 

มีการจัดการขยะมูลฝอยโดยเทศบาลคือการเก็บขนและกำจัด
ขยะมูลฝอย  
การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนนั้นพบว่า มีกิจกรรมการคัด
แยกขยะ อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 

วินัย มีแสง,  
(๒๕๖๐, หน้า ๑๒๕). 

ความรู้ความเข้าใจความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอย 
ความเต็มใจในการมีส่วนร่วมเมื่อมีปัจจัยสนับสนุน การต้ัง 
ศูนย์ค ัดแยกขยะภายในชุมชน พบปริมาณขยะอินทรีย์
มากกว่าขยะประเภทอื่น 

ปภาวรินท์ นาจำปา,  
(๒๕๕๗, หน้า ๒๙). 

เห็นสมควรมีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกของประชาชนใน
การรักษาส่ิงแวดล้อม  
รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน นำขยะมูลฝอย 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

พีรยา วัชโรทัย, และคณะ, 
(๒๕๕๗, หน้า ๗๑) 

จากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะจากบ้านเรือน  
มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรพัฒนาศักยภาพตนเอง        
มีเป้าหมายด้านการจัดการขยะ  

ณิชชา บูรณสิงห์, 
(๒๕๖๒, หน้า ๑๙-๒๑). 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้อง  
การรวบรวมขนถ่าย และกำจัดขยะและของเสียอันตราย 
กำหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 



๖๐ 

๒.๖ กรอบแนวคิด นการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบาง

ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย ไว้ดังนี้ 
๑. ตัวแปรต้น  (Independent  Variables) คือ  สถานภาพส่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม  ได้แก่ (๑) อายุ  (๒) พรรษา  (๓) วุฒิการศึกษาสามัญ  (๔) วุฒิการศึกษาทางธรรม  
(๕) วุฒิการศึกษาทางบาลี จากหลักการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน๔๕ ประกอบด้วย ๑) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ๓) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ๔) การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

๒. ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) คือ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากหลักการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 
๔ ด้าน๔๖ ประกอบด้วย  ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ         
๓) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  ๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔๕ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ คำภีลานนท์, “การมีส่วนร่วม
ของกรรมการช ุมชน ในการพัฒนาท้องถิ ่น เขตเทศบาลเม ืองค ูคต จ ังหว ัดปทุมธานี ” , ว ิทยานิพนธ์                        
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑-๒๒. 

๔๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑-๒๒. 



๖๑ 

 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)                         (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๖  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

๑ อายุ 

๒ พรรษา 

๓ วุฒิการศึกษาสามัญ 

๔ วุฒิการศึกษาทางธรรม 

๕ วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ นการ
จัดการขยะมูลฝอย นอำเภอบางปะ

อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หลักการมีส่วนร่วม 

๑ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

๒ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

๓ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

๔ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 



 

บทที่ ๓ 

 

วิธีดำเนินการวิจยั 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบาง

ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย ไว้ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มุ ่งศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods 

Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ  

(Survey Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) และการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และ

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยผู้วิจัยได้

กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยตามลำดับดังนี้ 

๑.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.  กำหนดหัวข้อปัญหา วัตถุประสงค์ในการวิจัย และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
๓.  กำหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
๔.  สร้างเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลการวิจัยร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
๕.  นำเครื่องมือเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
๖.  ทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย (Try out) 
๗.  ดำเนินการส่งข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
๘.  วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 
๙.  สรุปและรายงานผลการศึกษาวิจัย 

 



๖๓ 

 

๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมี ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย ไว้ดังนี ้

๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จำนวน ๓๗๔ รูป๑ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้ทำการสุ่มมาจากประชากรจำนวน ๓๗๔ รูป โดยคำนวณ

ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๒  

n =   

n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =  จำนวนประชากร 
e =  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 
 

แทนค่าในสูตร n = 
 ๓๗๔  

๑ + ๓๗๔ (๐.๐๕)๒ 
  =  ๑๙๓.๘  

ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๑๙๔ รูป 
จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยจึงนำมาคำนวณตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ 
 สูตร  n  =  𝑛𝑁

𝑁๑ 
 โดยท่ี  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
   N  =  จำนวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 
   N๑ =  จำนวนประชากรท้ังหมด 

 
๑ สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางปะอิน, บัญชีสำรวจพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด , 

(พระนครศรีอยุธยา : สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางปะอิน, ๒๕๖๒), หน้า ๑. 
๒ สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 

N 

๑ +N (e)2 
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ตัวอย่าง เช่น ตำบลบ้านเลน         =       ๘๑ x ๑๙๔ 
                ๓๗๔ 
                =    ๔๒ 

ตารางที่ ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

กลุ่มประชากรที่ศึกษา 
จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ตำบลบ้านเลน ๘๑ ๔๒ 
ตำบลตลาดเกรียบ ๕๙ ๓๑ 
ตำบลคลองจิก ๘๙ ๔๖ 
ตำบลขนอนหลวง ๔๐ ๒๑ 
ตำบลขนอน ๑๐๕ ๕๔ 
รวม ๓๗๔ ๑๙๔ 

 

๓.๒.๒ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ ่งสังเคราะห์มาจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง 
โดยเฉพาะประเด็นศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ    
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ก. การสร้างเคร่ืองมือ 
๑. ศึกษาหลักการและเอกสารแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ

พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓. กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคำปรึกษาจากท่ีปรึกษาสาร

นิพนธ์ 
๔. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
๕. นำเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไข 
๖. นำเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง

ของเครื่องมือ 
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๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข. ลักษณะสร้างเคร่ืองมือ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)    
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแบ่ง
ออกเป็น  ๓  ตอน คือ  

ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Check  List)  หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับ อายุ จำนวนพรรษา     
วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 

ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 

ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีต่อหลักการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ รวม  ๔  ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 

๑.  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีคำถามท้ังหมด  ๖  ข้อ 
๒.  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มีคำถามท้ังหมด  ๖ ข้อ 
๓.  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีคำถามท้ังหมด  ๖  ข้อ 
๔.  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน มีคำถามท้ังหมด  ๖ ข้อ 
มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
การแปลความหมายของค่าเฉล่ียโดยยึดเกณฑ์๓  ดังนี้ 

 
๓ ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร 

: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
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ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วม

ของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคำถาม
แบบปลายเปิด (Open Ended Question) 

ค. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยนำเครื่องมือท่ีสร้างไว้ไปดำเนินการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 
๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเมินคุณภาพ

ของเครื่องมือการวิจัย โดยที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ทั ้ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบเนื้อหา 
ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นสำคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาเชิง
วิชาการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล 

๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของประเด็นคำถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ IOC (Index of 
Congruence) ๔ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผล
การหาค่า IOC  เท่ากับ  ๐.๘ - ๑.๐๐ ทุกข้อ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการหาค่า  IOC จำนวน      
๕  ท่าน  ดังนี้ 

๒.๑) พระปลัดระพิน  พุทธิสาโร, ผศ. ดร.    อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๒) พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร.              อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๓) รศ. ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร        อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๔) พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร.        อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย 

๒.๕) รศ. ดร. อำนาจ บัวศิริ               อาจารย์ 

 
๔ พระมหากฤษฎา ก ิต ฺต ิ โสภโณ, ผศ.ดร . ,  ระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัยทางการจ ัดการเช ิงพุ ทธ, 

(พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 
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๓) การหาค่าความเที ่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามที่ได้
ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ี
ไม่ใช่ประชากรของงานวิจัย จำนวน ๓๐ ชุด ได้แก่ พระสงฆ์วัดศิวาราม เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นด้วย

วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
coefficient) ๕ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเช่ือมั่นแบบสอบถาม 
(Try Out) ท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๕ 

๔) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยที่วิเคราะห์ผลได้จากการทดลองใช้ (Try 
Out) ตามคำแนะนำของท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 

๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และนำเสนอต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์  เพื่อขอ
ความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 

๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ตรงตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการแจกแบบสอบถาม 
๒) ผู ้ว ิจ ัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาร ัฐศาสตร์          

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง
พระสงฆ์ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้าแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  

๓) ผู้วิจัยกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำการแจกแบบการแบ่งกลุ่ม (Cluster  
Sampling) กับกลุ่มเป้าหมาย คือ พระสงฆ์ จำนวน ๓๗๔ คนและกลุ่มตัวอย่างคือ พระสงฆ์ จำนวน 
๑๙๔ คน โดยในการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปแจก และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตัวเองพร้อมผู้ช่วยผู้วิจัย ระหว่างวันท่ี ๒๕ ส.ค.- ๓ ก.ย. ๒๕๖๓ รวมใช้ระยะเวลา  ๑๐ วัน ซึ่งจำนวน
แบบสอบถามท่ีสามารถเก็บคืนได้ มีจำนวน ๑๙๔ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับมา 
ก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 

 

 
๕ Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York : Harper & 

Row,  1971),: 67. 



๖๘ 

 

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนำข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องแล้ว ทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

๓.๕.๒  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

๑) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

๒) ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้สถิติการวิเคราะห์ 
คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  S.D.) 

๓) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจำแนกตาม อายุ พรรษา 
วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที 
(t - test)  และค่าเอฟ (F - test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way  analysis  of  
variance: ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการหาผลต่าง
นัยสำคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) 

๔)   ข้อคำถามปลายเปิดที่แสดงปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis  technic)  
 

๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเชิงลึกได้มาแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ

ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓ รูป คือ 

๑) พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์  เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน เจ้าอาวาสวัดชุมพลนิ

กายาราม ราชวรวิหาร 

๒) พระมหาประสิทธิ์  อภิปญฺโญ เจ้าคณะตำบลขนอน เจ้าอวาสวัดขนอนใต้  

๓) พระใบฎีกาถวัลย์  อินทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านสร้าง 

 



๖๙ 

 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มข้าราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูล

ฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓ คน คือ 

๔) นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์         นายอำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕) นายประดับ โพธิกาญจนวัตร   ผู ้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

๖) นายจิรเดช  หาธะนี          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสร้าง 

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มผู้นำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูล

ฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓ คน คือ 

๗) นางสาวสิริกานต์ สิทธิขันแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองบ้านกรด 

๘) นายมนตรี ยมนา   นายกเทศบาลตำบลบางปะอิน 

๙) นายสุรพจน์  โอริส  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตล่ิงชัน 

๓.๓.๒ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview 
Form) แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตอนที่ ๒ เป็นข้อ
คำถามจำนวน ๒๔ ข้อ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือด้วยการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการหาค่า IOC และ CVI ซึ่งให้ผู ้เชี ่ยวชาญ 
(Experts) จำนวน ๕ รูปหรือคน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาทฤษฎี  ด้านระเบียบวิธีวิจัย และด้าน
พระพุทธศาสนาหรือด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัยเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
ได้แก่ 

๑) พระปลัดระพิน  พุทธิสาโร , ผศ. ดร.       อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร.            อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) รศ. ดร. สุรินทร์ นิยมางกูร             อาจารย ์อาจารย ์ประจำหล ักส ูตร
บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) พระเมธาวินัยรส, รศ. ดร.                    อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
๕) รศ. ดร. อำนาจ บวัศิริ              อาจารย์ 



๗๐ 

 

เพื ่อพิจารณาทั ้งในด้านเนื้อหาสาระ  และโครงสร้างของคำถาม รูปแบบของแบบ
สัมภาษณ์  ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC และ CVI) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐ และมีการใช้ภาษาไม่เหมาะสมในบาง
ข้อ จึงต้องปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ 

๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ 
ระยะที่หนึ่ง เป็นขั้นตอนการเตรียมการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น ๔ ข้ันตอนดังนี้ 
๑) ทำการนัดหมายวันเวลาท่ีจะไปขอสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  
๒) ขอหนังสือนำจากผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๓) ส่งหนังสือนำและแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน 
๔) เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและ

อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ 
ระยะที่สอง เป็นขั้นตอนการดำเนินการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๓ ข้ันตอนดังนี้ 
๑) แนะนำตัวผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อสร้างความคุ้นเคย 
๒) แจ้งวัตถุประสงค์ของการมาสัมภาษณ์ และอธิบายลำดับข้ันตอนในการสัมภาษณ์ 
๓) ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป ในขณะทำ

การสัมภาษณ์ เพื่อใช้อ้างอิงในการสรุปผลการวิจัย  
๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 



 
บทที่ ๔ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
                 
 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ผู้วิจัยได้นำ
แบบสอบถามท่ีรวบรวมได้จากพระสงฆ์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๑๙๔ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๒ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
              ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๔.๕ ผลการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ 

 สัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
n   หมายถึง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง  

   หมายถึง ค่าเฉลี่ย(Mean)  
S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
t    ค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม 
F    ค่าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง มากกว่า ๒ กลุ่ม 
Df   หมายถึง ระดับชั้นของความเป็นอิสระ(Degree of freedom)  
SS  หมายถึง ผลบวกกำลังสองของคะแนน (Sum of Squares)  
MS หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของคะแนน (Mean of Square)  
*     หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
**   หมายถึง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  
Sig.  หมายถึง ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ 



๗๒ 

 

๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ   
จำนวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑ 
ตารางที่ ๔.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
อายุ   

๒๐ - ๓๐ ปี ๖๙ ๓๕.๖ 
๓๑ - ๔๐ ปี ๓๖ ๑๘.๖ 
๔๑ - ๕๐ ปี ๓๔ ๑๗.๕ 
๕๑ ปีข้ึนไป ๕๕ ๒๘.๔ 
รวม ๑๙๔ ๑๐๐.๐ 

พรรษา   

๑-๕ พรรษา ๘๕ ๔๓.๘ 
๖-๑๐ พรรษา ๔๔ ๒๒.๗ 
๑๑-๒๐ พรรษา ๓๔ ๑๗.๕ 
๒๑ พรรษาขึ้นไป ๓๑ ๑๖.๐ 
รวม ๑๙๔ ๑๐๐.๐ 

วุฒิการศึกษาสามัญ   

ต่ำกว่าปริญญาตรี  ๑๔๓ ๗๓.๗ 
ปริญญาตรี ๔๕ ๒๓.๒ 
ปริญญาโท ๔ ๒.๑ 
ปริญญาเอก ๒ ๑.๐ 

รวม ๑๙๔ ๑๐๐.๐ 
วุฒิการศึกษาทางธรรม   

ไม่มีวุฒิทางธรรม ๖๑ ๓๑.๔ 
นักธรรมช้ันตรี ๕๐ ๒๕.๘ 
นักธรรมช้ันโท ๒๕ ๑๒.๙ 
นักธรรมช้ันเอก        ๕๘ ๒๙.๙ 
รวม ๑๙๔ ๑๐๐.๐ 



๗๓ 

 
ตารางที่ ๔.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๑๒๐ ๔๘.๐ 

ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๑๖๙ ๘๗.๑ 
ประโยค ๑ - ๒ –ป.ธ.๓ ๑๑ ๕.๗ 
ป.ธ.๔ - ป.ธ.๖ ๙ ๔.๖ 
ปธ.๗ - ปธ. ๙ ๕ ๒.๖ 

รวม ๑๙๔ ๑๐๐.๐ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๖๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖ รองลงมาคือมีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้นไป จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔ 
รองลงมาคือมีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖ สุดท้ายมีอายุระหว่าง 
๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ ตามลำดับ 
 ด้านระดับจำนวนพรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับจำนวนพรรษา   
๑-๕ พรรษา จำนวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘ รองลงมาคือมีระดับจำนวนพรรษา ๖-๑๐ พรรษา  
จำนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗ รองลงมาคือมีระดับจำนวนพรรษา ๑๑-๒๐ พรรษา  จำนวน 
๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ สุดท้ายมีระดับจำนวนพรรษา ๒๑ พรรษาขึ้นไป จำนวน ๓๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๐ ตามลำดับ 
 ด้านระดับการศึกษาสามัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสามัญระดับ
ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๑๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗ รองลงมาคือการศึกษาสามัญมีระดับ
ปริญญาตรี จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒ รองลงมาคือการศึกษาสามัญมีระดับปริญญาโท 
จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑ สุดท้ายการศึกษาสามัญมีระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ คนคิดเป็น
ร้อยละ ๑.๐ ตามลำดับ 
 ด้านระดับวุฒิการศึกษาทางธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
ทางธรรมระดับไม่มีวุฒิทางธรรม จำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔ รองลงมาคือวุฒิการศึกษาทาง
ธรรมมีนักธรรมช้ันเอก จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๙.๙ รองลงมาคือวุฒิการศึกษาทางธรรมมี
นักธรรมช้ันตรี จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘ สุดท้ายวุฒิการศึกษาทางธรรมมีนักธรรมช้ันโท 
จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙ ตามลำดับ 



๗๔ 

 
 ด้านระดับวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรมไม่มีวุฒิเปรียญธรรม จำนวน ๑๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑ รองลงมาคือวุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรมมีประโยค๑-๒ - ป.ธ.๓ จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗ รองลงมาคือวุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรมมีป.ธ.๔ - ป.ธ.๖ จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖ สุดท้ายวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรมมีป.ธ.๗ - ป.ธ.๙ จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖ ตามลำดับ 
 

๔.๒ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอย
ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูล
ฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอยีดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒ – ๔.๖ 

ตารางท่ี ๔.๒ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวม     

                                                                                                     (n = ๑๙๔) 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๓.๐๓ ๑.๐๙๓ ปานกลาง 
๒) การตัดสินใจในการปฏบิัติการ ๒.๙๗ ๑.๐๙๔ ปานกลาง 
๓) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ๓.๒๗ ๑.๑๘๑ ปานกลาง 
๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ๒.๗๑ ๑.๑๒๒ ปานกลาง 
ภาพรวม ๒.๙๙ ๑.๐๓๘ ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
(X = ๒.๙๙,S.D. = ๑.๐๓๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 
ตารางที่ ๔.๓  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการมีส่วน

ร่วมของพระสงฆ์ ในการ จัดก ารขยะมู ลฝอยในอำเภอบางปะอิน  จั งหวั ด
พระนครศรีอยธุยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(n=๑๙๔) 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ระดับความคิดเห็น 

 X  S.D. แปลผล 
๑. พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ใช้ถังขยะสีต่าง ๆ ใน

การคัดแยกประเภทขยะ เช่น กระดาษ ขวดแก้ว พลาสติก
และขยะอื่น ๆ ก่อนท้ิงในถงัขยะ 

 
 
๓.๔๕ 

 
 
๑.๓๐๘ 

 
 

ปานกลาง 
๒. พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการให้ความรู้

เกี่ยวกับการแยกขยะมูลฝอยตามประเภทของขยะ เช่น ขยะ
พลาสติก ขวดแก้ว และขยะท่ัวไป 

 
 
๓.๑๙ 

 
 
๑.๒๕๘ 

 
 

ปานกลาง 
๓. พระสงฆ์เข้าประชุมกับเทศบาล/อบต. เพื่อเสนอการแก้ไข 

ปัญหาการลดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการใช้วัสดุซ้ำได้ 
 
๓.๑๓ 

 
๑.๒๗๙ 

 
ปานกลาง 

๔. พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการประชาสัมพันธ์
เรื่องการลดขยะมูลฝอย 

 
๒.๘๘ 

 
๑.๒๕๑ 

 
ปานกลาง 

๕. พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการจัดระบบการลด
ขยะมูลฝอย ในการจัดเกบ็ขยะและการกำจัดขยะมูลฝอย 

 
๒.๘๕ 

 
๑.๓๙๓ 

 
ปานกลาง 

๖. พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการให้มีคัดเลือกการ
จัดจ้างบริษัทกำจัดขยะมูลฝอย 

 
๒.๖๘ 

 
๑.๒๗๒ 

 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๐๓ ๑.๐๙๓ ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี ๔.๓  พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = ๓.๐๓,S.D. = ๑.๐๙) เมื่อพิจารณารายข้อ พบวา่ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ทุกข้อ 
  
 
 
 



๗๖ 

 
ตารางที่ ๔.๔  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการมีส่วน

ร่วมขอ งพ ระสงฆ์ ในการ จัดการขยะมู ลฝอยในอำเภอบางปะอิ น  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  

 (n=๑๙๔) 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑. พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการจัดทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 

 
๓.๑๕ 

 
๑.๒๖๕ 

 
ปานกลาง 

๒. พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. จัดกิจกรรม รณรงค์การ
กำจัดขยะมูลฝอย 

 
๓.๑๔ 

 
๑.๓๐๘ 

 
ปานกลาง 

๓. พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการพิจารณาสถานท่ี
ฝังกลบขยะ 

 
๓.๐๓ 

 
๑.๒๙๑ 

 
ปานกลาง 

๔. พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการพิจารณาสถานท่ี
เกบ็ขยะใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 
๓.๐๐ 

 
๑.๒๐๐ 

 
ปานกลาง 

๕. พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการเสนอแนวทาง
และวิธีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 

 
๒.๘๗ 

 
๑.๒๔๘ 

 
ปานกลาง 

๖. พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการจัดทำแผนการ
จัดการแยกขยะโดยใช้ถงัขยะเฉพาะในเขตชุมชนและในวัด 

 
๒.๖๔ 

 
๑.๓๕๒ 

 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๒.๙๗ ๑.๐๙๔ ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ ๔.๔  พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = ๒.๙๗,S.D. = ๑.๐๙๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 
ตารางที่ ๔.๕  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการมีส่วน

ร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  

(n=๑๙๔) 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑) พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการจูงใจประชาชน 
เพื่อลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

 
๓.๓๔ 

 
๑.๓๓๗ 

 
ปานกลาง 

๒) พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการจัดสถานท่ีท้ิง
ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาท่อน้ำตัน 

 
๓.๓๑ 

 
๑.๓๖๕ 

 
ปานกลาง 

๓) พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. โดยการจัดการทำให้
ชุมชนสะอาดมากขึ้น เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

 
๓.๒๗ 

 
๑.๒๘๐ 

 
ปานกลาง 

๔) พระสงฆ์และเทศบาล/อบต. ได้รับความรว่มมือจากประชาชน 
ด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยในแม่น้ำลำคลองเพื่อลดปัญหาน้ำ
เน่าเสีย 

 
 
๓.๒๗ 

 
 
๑.๒๖๔ 

 
 

ปานกลาง 
๕) พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการจัดให้ความรู้ใน

เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดขยะมูลฝอย 
 
๓.๒๔ 

 
๑.๓๓๓ 

 
ปานกลาง 

๖) พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการทำให้ขยะมูล
ฝอยลดลงหรือน้อยลง 

 
๓.๑๙ 

 
๑.๒๐๐ 

 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๒๗ ๑.๑๘๑ ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ ๔.๕  พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ผลประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X =๓.๒๗, S.D. = ๑.๑๘๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ 
 
 
 
 



๗๘ 

 
ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการมีส่วน

ร่วมขอ งพ ระสงฆ์ ในการ จัดการขยะมู ลฝอยในอำเภอบางปะอิน  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

(n=๑๙๔) 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑) พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการประเมินผลด้าน
การลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

 
๒.๙๐ 

 
๑.๒๒๐ 

 
ปานกลาง 

๒) พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการประเมินผลด้าน
การคัดแยกขยะมูลฝอย 

 
๒.๘๖ 

 
๑.๒๗๐ 

 
ปานกลาง 

๓) พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในประเมินผลด้านการ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

 
๒.๗๖ 

 
๑.๒๒๑ 

 
ปานกลาง 

๔) พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในประเมินผลด้าน
ระบบจัดการขยะมูลฝอย 

 
๒.๖๓ 

 
๑.๒๙๔ 

 
ปานกลาง 

๕) พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในประเมินผลด้านการ
เก็บขนส่งขยะมูลฝอย 

 
๒.๕๖ 

 
๑.๒๑๓ 

 
ปานกลาง 

๖) พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในประเมินผลด้าน
สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย 

 
๒.๕๓ 

 
๑.๒๔๗ 

 
ปานกลาง 

ภาพรวม ๒.๗๑ ๑.๑๒๒ ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๖  พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X =๒.๗๑, S.D. = ๑.๑๒๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ   จำนวน
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ตามสมมติฐาน ดังนี้  

สมมติฐานที่ ๑  พระสงฆ์ท่ีมีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๗     การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ

มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบคุคล ด้านอายุ 
(n=๑๙๔) 

การมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการ

ขยะมูลฝอย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ss 
 

df 
 

MS 
 

F 
 

Sig. 
 

๑. ด้านการมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่ม ๑๘.๖๑ ๓.๐๐ ๖.๒๐ ๕.๕๖** ๐.๐๐ 
    ในการตัดสินใจ ภายในกลุ่ม ๒๑๒.๐๘ ๑๙๐.๐๐ ๑.๑๒   
 รวม ๒๓๐.๖๙ ๑๙๓.๐๐    
๒. ด้านการมีส่วนร่วม ระหวา่งกลุ่ม ๒๐.๕๑ ๓.๐๐ ๖.๘๔ ๖.๑๘** ๐.๐๐ 
    ในการปฏิบัติการ ภายในกลุ่ม ๒๑๐.๓๖ ๑๙๐.๐๐ ๑.๑๑   
 รวม ๒๓๐.๘๗ ๑๙๓.๐๐    
๓.  ด้านการมีส่วน ระหว่างกลุ่ม ๑๓.๘๘ ๓.๐๐ ๔.๖๓ ๓.๔๔** ๐.๐๒ 
     ร่วมในการรับ ภายในกลุ่ม ๒๕๕.๔๕ ๑๙๐.๐๐ ๑.๓๔   
     ผลประโยชน์ รวม ๒๖๙.๓๓ ๑๙๓.๐๐    
๔. ด้านการมีส่วน ระหว่างกลุ่ม ๑๗.๕๘ ๓.๐๐ ๕.๘๖ ๔.๙๔** ๐.๐๐ 
    ร่วมในการ ภายในกลุ่ม ๒๒๕.๔๖ ๑๙๐.๐๐ ๑.๑๙   
     ประเมินผล รวม ๒๔๓.๐๔ ๑๙๓.๐๐    
     ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม ๑๗.๐๙ ๓.๐๐ ๕.๗๐ ๕.๖๘** ๐.๐๐ 
 ภายในกลุ่ม ๑๙๐.๗๕ ๑๙๐.๐๐ ๑.๐๐   
 รวม ๒๐๗.๘๕ ๑๙๓.๐๐    

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 



๘๐ 

 
               จากตารางที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ 
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมพบว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระสงฆ์ท่ีมี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทำการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : 
LSD.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๑ 

 
ตารางที่ ๔.๘    ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ ด้าน

อายุ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามอายุ ด้านภาพรวม 

                                                                                         ( n=๑๙๔) 

 
อาย ุ

 
 

X  

อาย ุ

๒๐ - ๓๐ ปี 
๖๙ รูป 

๓๑ - ๔๐ ปี 
๓๖ รูป 

๔๑ - ๕๐ ปี 
๓๔ รูป 

๕๑ ปีขึ้นไป 
๕๕ รูป 

๓.๓๒ ๓.๐๒ ๒.๙๘ ๒.๕๘ 
๒๐ - ๓๐ ปี ๓.๓๒ - ๐.๓๐ ๐.๓๕ ๐.๗๕* 
๓๑ - ๔๐ ปี ๓.๐๒ - - ๐.๐๔ ๐.๔๔* 
๔๑ - ๕๐ ปี ๒.๙๘ - - - ๐.๔๐ 
๕๑ ปีขึ้นไป ๒.๕๘ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๘  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามอายุ 
ด้านภาพรวม พบว่า แตกต่างกัน ๒คู่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ โดย 

คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๕๑ 
ปีข้ึนไป (X  = ๐.๗๕)  

คู่ท่ี ๒  พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๕๑ 
ปีข้ึนไป (X  = ๐.๔๔) 

 
 
 
 
 



๘๒ 

 
ตารางที่ ๔.๙    ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ ด้านอายุ 

ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา จำแนกตามอายุ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

                                                                                         ( n=๑๙๔) 

 
อาย ุ

 
 

X  

อาย ุ

๒๐ - ๓๐ ปี 
๖๙ รูป 

๓๑ - ๔๐ ปี 
๓๖ รูป 

๔๑ - ๕๐ ปี 
๓๔ รูป 

๕๑ ปีขึน้ไป 
๕๕ รูป 

๓.๓๒ ๓.๐๒ ๒.๙๘ ๒.๕๘ 
๒๐ - ๓๐ ปี ๓.๓๒ - ๐.๓๑ ๐.๒๕ ๐.๗๗* 
๓๑ - ๔๐ ปี ๓.๐๒ - - -๐.๐๖ ๐.๔๗* 
๔๑ - ๕๐ ปี ๒.๙๘ - - - ๐.๕๓* 
๕๑ ปีขึ้นไป ๒.๕๘ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๙  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามอายุ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า แตกต่างกัน ๓ คู่ ดังนี้ 

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๒๐ - ๓๐ ป ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมี อายุ ๕๑ ปี
ขึ้นไป (X  = ๐.๗๗)  

คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๓๑ - ๔๐ ป ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๕๑ ปีข้ึน
ไป (X  = ๐.๔๗) 

คู่ท่ี ๓ พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๕๑ ปีขึ้น
ไป (X  = ๐.๕๓) 

 
 

 
 



๘๓ 

 
ตารางที่ ๔.๑๐  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ ด้านอายุ 

ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามอายุ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

                                                                                         ( n=๑๙๔) 

 
อาย ุ

 
 

X  

อาย ุ

๒๐ - ๓๐ ปี 
๖๙ รูป 

๓๑ - ๔๐ ปี 
๓๖ รูป 

๔๑ - ๕๐ ปี 
๓๔ รูป 

๕๑ ปีขึ้นไป 
๕๕ รูป 

๓.๓๒ ๓.๐๒ ๒.๙๘ ๒.๕๘ 
๒๐ - ๓๐ ปี ๓.๓๒ - ๐.๒๖ ๐.๔๓ ๐.๘๑* 
๓๑ - ๔๐ ปี ๓.๐๒ - - ๐.๑๗ ๐.๕๕* 
๔๑ - ๕๐ ปี ๒.๙๘ - - - ๐.๓๘ 
๕๑ ปีขึ้นไป ๒.๕๘ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๐  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามอายุ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๒๐ - ๓๐ ป ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมี อายุ ๕๑ ปี
ขึน้ไป (X  = ๐.๘๑)  

คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๓๑ - ๔๐ ป ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๕๑ ปีขึ้น
ไป (X  = ๐.๕๕) 

 
 
 
 
 



๘๔ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๑  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ ด้านอายุ 

ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามอายุ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

                                                                                         ( n=๑๙๔) 

 
อาย ุ

 
 

X  

อาย ุ

๒๐ - ๓๐ ปี 
๖๙ รูป 

๓๑ - ๔๐ ปี 
๓๖ รูป 

๔๑ - ๕๐ ปี 
๓๔ รูป 

๕๑ ปีขึ้นไป 
๕๕ รูป 

๓.๓๒ ๓.๐๒ ๒.๙๘ ๒.๕๘ 
๒๐ - ๓๐ ปี ๓.๓๒ - ๐.๓๐ ๐.๒๐ ๐.๖๗* 
๓๑ - ๔๐ ปี ๓.๐๒ - - -๐.๑๐ ๐.๓๗ 
๔๑ - ๕๐ ปี ๒.๙๘ - - - ๐.๔๗ 
๕๑ ปีขึ้นไป ๒.๕๘ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามอายุ 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า แตกต่างกัน ๑ คู่ ดังนี้ 

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๒๐ - ๓๐ ป ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมี อายุ ๕๑ ปี
ขึน้ไป (X  = ๐.๖๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 
ตารางที่ ๔.๑๒  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ ด้านอายุ

ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามอายุ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

( n=๑๙๔) 

 
อาย ุ

 
 

X  

อาย ุ

๒๐ - ๓๐ ปี 
๖๙ รูป 

๓๑ - ๔๐ ปี 
๓๖ รูป 

๔๑ - ๕๐ ปี 
๓๔ รูป 

๕๑ ปีขึ้นไป 
๕๕ รูป 

๓.๓๒ ๓.๐๒ ๒.๙๘ ๒.๕๘ 
๒๐ - ๓๐ ปี ๓.๓๒ - ๐.๓๔ ๐.๕๒* ๐.๗๔* 
๓๑ - ๔๐ ปี ๓.๐๒ - - ๐.๑๗ ๐.๓๙ 
๔๑ - ๕๐ ปี ๒.๙๘ - - - ๐.๒๒ 
๕๑ ปีขึ้นไป ๒.๕๘ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๒  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามอายุ 
ด้านด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน 
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุ         
๔๑ - ๕๐ ปี (X  = ๐.๕๒)  

คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ๒๐ - ๓๐ ป ีมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมี อายุ ๕๑ ปี
ขึ้นไป (X  = ๐.๗๔)  

 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 
สมมติฐานที่ ๒   พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๓  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ 

จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านพรรษา 

( n=๑๙๔)        

การมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการ

จัดการขยะมูลฝอย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ss 
 

df 
 

MS 
 

F 
 

Sig. 
 

๑. ด้านการมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๗๓ ๓.๐๐ ๓.๙๑ ๓.๓๙** ๐.๐๑ 
    ในการตัดสินใจ ภายในกลุ่ม ๒๑๘.๙๖ ๑๙๐.๐๐ ๑.๑๕   
 รวม ๒๓๐.๖๙ ๑๙๓.๐๐    
๒. ด้านการมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่ม ๑๕.๘๕ ๓.๐๐ ๕.๒๘ ๔.๖๗** ๐.๐๐ 
    ในการปฏบิัติการ ภายในกลุ่ม ๒๑๕.๐๒ ๑๙๐.๐๐ ๑.๑๓   
 รวม ๒๓๐.๘๗ ๑๙๓.๐๐    
๓.  ด้านการมีส่วน ระหว่างกลุ่ม ๑๗.๐๓ ๓.๐๐ ๕.๖๘ ๔.๒๘** ๐.๐๑ 
     ร่วมในผล ภายในกลุ่ม ๒๕๒.๒๙ ๑๙๐.๐๐ ๑.๓๓   
     ประโยชน์ รวม ๒๖๙.๓๓ ๑๙๓.๐๐    
๔. ด้านการมีส่วน ระหว่างกลุ่ม ๙.๙๖ ๓.๐๐ ๓.๓๒ ๒.๗๑ ๐.๐๕ 
    ร่วมในการ ภายในกลุ่ม ๒๓๓.๐๘ ๑๙๐.๐๐ ๑.๒๓   
     ประเมินผล รวม ๒๔๓.๐๔ ๑๙๓.๐๐    
     ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม ๑๓.๒๒ ๓.๐๐ ๔.๔๑ ๔.๓๐** ๐.๐๑ 
 ภายในกลุ่ม ๑๙๔.๖๓ ๑๙๐.๐๐ ๑.๐๒   
 รวม ๒๐๗.๘๕ ๑๙๓.๐๐    

  *มีนัยสำคัญด้านสถติิท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๓  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
พรรษากับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมพบว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วน



๘๗ 

 
ร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระสงฆ์ท่ีมี พรรษา ต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทำการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : 
LSD.) 
 
ตารางที่ ๔.๑๔  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ ด้านพรรษา 

ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำแนกตามพรรษา ด้านภาพรวม 
                                                                                         ( n=๑๙๔) 

 
พรรษา 

 
 

X  

พรรษา 

๑-๕  
พรรษา 
๘๕ รูป 

๖-๑๐ 
พรรษา 
๔๔ รูป 

๑๑-๒๐ 
พรรษา 
๓๔ รูป 

๒๑ พรรษา
ขึ้นไป 
๓๑ รูป 

๒.๘๕ ๓.๓๒ ๔.๑๐ ๓.๗๕ 
๑-๕ พรรษา ๒.๘๕ - -๐.๔๔* -๐.๐๑ ๐.๔๐ 
๖-๑๐ พรรษา ๓.๓๒ - - ๐.๔๓ ๐.๘๔* 
๑๑-๒๐ พรรษา ๔.๑๐ - - - ๐.๔๑ 
๒๑ พรรษาข้ึนไป ๓.๗๕ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๔  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามพรรษา ด้านภาพรวม 
พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 

คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๖-๑๐ 
พรรษา (X = -๐.๔๔) 



๘๘ 

 
 คู่ท่ี ๒  พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๖-๑๐ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๒๑ พรรษา
ข้ึนไป (X  = ๐.๘๔) 
 
ตารางที่  ๔.๑๕  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ      

ด้านพรรษา ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ    
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามพรรษา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

                                                                                         ( n=๑๙๔) 

 
พรรษา 

 
 

X  

พรรษา 

๑-๕  
พรรษา 
๘๕ รูป 

๖-๑๐ 
พรรษา 
๔๔ รูป 

๑๑-๒๐ 
พรรษา 
๓๔ รูป 

๒๑ พรรษา
ขึน้ไป 
๓๑ รูป 

๒.๘๕ ๓.๓๒ ๔.๑๐ ๓.๗๕ 

๑-๕ พรรษา ๒.๘๕ - -๐.๔๓* ๐.๐๕ ๐.๓๕ 
๖-๑๐ พรรษา ๓.๓๒ - - ๐.๔๗ ๐.๗๘* 
๑๑-๒๐ พรรษา ๔.๑๐ - - - ๐.๓๑ 
๒๑ พรรษาขึ้นไป ๓.๗๕ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๕  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามพรรษา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 

คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา 
๖-๑๐ พรรษา (X = -๐.๔๓)   
 คู่ท่ี ๒  พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๖-๑๐ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา 
๒๑ พรรษาขึ้นไป (X = ๐.๗๘) 

 



๘๙ 

 
ตารางที่  ๔.๑๖  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ      

ด้านพรรษา ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ    
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามพรรษา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

                                                                                         ( n=๑๙๔) 

 
พรรษา 

 
 

X  

พรรษา 

๑-๕  
พรรษา 
๘๕ รูป 

๖-๑๐ 
พรรษา 
๔๔ รูป 

๑๑-๒๐ 
พรรษา 
๓๔ รูป 

๒๑ พรรษา
ขึน้ไป 
๓๑ รูป 

๒.๘๕ ๓.๓๒ ๔.๑๐ ๓.๗๕ 
๑-๕ พรรษา ๒.๘๕ - -๐.๔๑* -๐.๐๔ ๐.๕๒* 
๖-๑๐ พรรษา ๓.๓๒ - - ๐.๓๗ ๐.๙๓* 
๑๑-๒๐ พรรษา ๔.๑๐ - - - ๐.๕๖* 
๒๑ พรรษาขึ้นไป ๓.๗๕ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๖  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามพรรษา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พบว่า แตกต่างกัน ๔ คู่ ดังนี้ 

คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา 
๖-๑๐ พรรษา (X  = -๐.๔๑) 

คู่ท่ี ๒  พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา 
๒๑ พรรษาขึ้นไป (X = -๐.๕๒) 
 คู่ท่ี ๓  พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๖-๑๐ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา 
๒๑ พรรษาขึ้นไป (X = ๐.๙๓) 

คู่ท่ี ๔  พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา 
๒๑ พรรษาขึ้นไป (X = -๐.๕๖) 



๙๐ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๗  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ      

ด้านพรรษา ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ    
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามพรรษา ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

                                                                                         ( n=๑๙๔) 

 
พรรษา 

 
 

X  

พรรษา 

๑-๕  
พรรษา 
๘๕ รูป 

๖-๑๐ 
พรรษา 
๔๔ รูป 

๑๑-๒๐ 
พรรษา 
๓๔ รูป 

๒๑ พรรษา
ขึ้นไป 
๓๑ รูป 

๒.๘๕ ๓.๓๒ ๔.๑๐ ๓.๗๕ 
๑-๕ พรรษา ๒.๘๕ - -๐.๕๐* -๐.๐๙ ๐.๔๖ 
๖-๑๐ พรรษา ๓.๓๒ - - ๐.๔๑ ๐.๙๕* 
๑๑-๒๐ พรรษา ๔.๑๐ - - - ๐.๕๕ 
๒๑ พรรษาขึ้นไป ๓.๗๕ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๗  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามพรรษา 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า แตกตา่งกัน ๒ คู่ ดังนี้ 

คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๖-๑๐ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา 
๖-๑๐ พรรษา (X = -๐.๕๐)   
 คู่ท่ี ๒  พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา 
๒๑ พรรษาขึ้นไป (X  = ๐.๙๕) 

 
 
 
 
 



๙๑ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๘  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ      

ด้านพรรษา ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ    
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามพรรษา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

                                                                                         ( n=๑๙๔) 

 
พรรษา 

 
 

X  

พรรษา 

๑-๕  
พรรษา 
๘๕ รูป 

๖-๑๐ 
พรรษา 
๔๔ รูป 

๑๑-๒๐ 
พรรษา 
๓๔ รูป 

๒๑ พรรษา
ขึ้นไป 
๓๑ รูป 

๒.๘๕ ๓.๓๒ ๔.๑๐ ๓.๗๕ 
๑-๕ พรรษา ๒.๘๕ - -๐.๔๓* ๐.๐๕ ๐.๒๖ 
๖-๑๐ พรรษา ๓.๓๒ - - ๐.๔๘ ๐.๖๙* 
๑๑-๒๐ พรรษา ๔.๑๐ - - - ๐.๒๑ 
๒๑ พรรษาขึ้นไป ๓.๗๕ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๘  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามพรรษา 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 

คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา 
๖-๑๐ พรรษา (X = -๐.๔๓)   
 คู่ท่ี ๒  พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๖-๑๐ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา 
๒๑ พรรษาขึ้นไป (X  = ๐.๖๙) 

 
 
 
 
 



๙๒ 

 
สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ท่ีมวุีฒิการศึกษาสามัญ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๙   การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนรว่มของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ

มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล    
ด้านการศึกษาสามัญ 

(n=๑๙๔) 

การมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการ

ขยะมูลฝอย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ss 
 

df 
 

MS 
 

F 
 

Sig. 
 

๑. การมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่ม ๑๓.๘๓ ๓.๐๐ ๔.๖๑ ๔.๐๔** ๐.๐๑ 
    ในการตัดสินใจ ภายในกลุ่ม ๒๑๖.๘๖ ๑๙๐.๐๐ ๑.๑๔   
 รวม ๒๓๐.๖๙ ๑๙๓.๐๐    
๒. การมีส่วนร่วม ระหวา่งกลุม่ ๑๘.๔๒ ๓.๐๐ ๖.๑๔ ๕.๔๙** ๐.๐๐ 
    ในการปฏิบัติการ ภายในกลุ่ม ๒๑๒.๔๕ ๑๙๐.๐๐ ๑.๑๒   
 รวม ๒๓๐.๘๗ ๑๙๓.๐๐    
๓.  การมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่ม ๑๔.๓๑ ๓.๐๐ ๔.๗๗ ๓.๕๕* ๐.๐๒ 
     ในการรับ ภายในกลุ่ม ๒๕๕.๐๒ ๑๙๐.๐๐ ๑.๓๔   
     ผลประโยชน์ รวม ๒๖๙.๓๓ ๑๙๓.๐๐    
๔. การมสี่วนรว่มใน ระหว่างกลุ่ม ๑๐.๙๓ ๓.๐๐ ๓.๖๔ ๒.๙๘* ๐.๐๓ 
     การประเมินผล ภายในกลุ่ม ๒๓๒.๑๒ ๑๙๐.๐๐ ๑.๒๒   
 รวม ๒๔๓.๐๔ ๑๙๓.๐๐    
  ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม ๑๓.๘๕ ๓.๐๐ ๔.๖๒ ๔.๕๒** ๐.๐๐ 
 ภายในกลุ่ม ๑๙๔.๐๐ ๑๙๐.๐๐ ๑.๐๒   
 รวม ๒๐๗.๘๕ ๑๙๓.๐๐    

   *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๙  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา
สามัญกับการมีส่วนรว่มของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมพบว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จงึยอมรบัสมมติฐานท่ีต้ังไว ้



๙๓ 

 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
มีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้าน
การมีส่วนรว่มในการประเมนิผล แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นราย
คู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.)  
 
ตารางที่ ๔.๒๐  ผลการเป รียบเทียบความแตกต่างราย คู่ ด้วยวิธีผลต่า งนัยสำคัญน้อย ท่ีสุดของ 

ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ
บางปะอิน จังหวดัพระนครศรอียุธยา จำแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ ด้านภาพรวม 

( n=๑๙๔) 

 
วุฒิการศึกษาสามัญ 

 
 

X  

วุฒิการศึกษาสามัญ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 
๑๔๓ รูป 

ปริญญาตรี 
๔๕ รูป 

ปริญญาโท 
๔ รูป 

ปริญญาเอก 
๒ รูป 

๒.๘๕ ๓.๓๒ ๔.๑๐ ๓.๗๕ 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี ๒.๘๕ - -๐.๔๗* -๑.๒๕* -๐.๙๐ 
ปริญญาตร ี ๓.๓๒ - - -๐.๗๘ -๐.๔๓ 
ปริญญาโท ๔.๑๐ - - - ๐.๓๕ 
ปริญญาเอก ๓.๗๕ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ 
ด้านภาพรวม พบว่า แตกต่างกนั ๒ คู่ ดังนี้ 
 คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตร ี(X = -๐.๔๗)   
 คู่ท่ี ๒  พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท (X =-๑.๒๕) 
 
 



๙๔ 

 
ตารางที่ ๔.๒๑  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผ ลต่า งนั ยสำคัญน้อยที่สุด ขอ ง   

ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ 

( n=๑๙๔) 

 
วุฒิการศึกษาสามัญ 

 
 

X  

วุฒิการศึกษาสามัญ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 

๑๔๓ รูป 
ปริญญาตรี 

๔๕ รูป 
ปริญญาโท 

๔ รูป 
ปริญญาเอก 

๒ รูป 
๒.๘๙ ๓.๓๖ ๔.๑๓ ๓.๘๓ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ๒.๘๙ - -๐.๔๗* -๑.๒๔* -๐.๙๕ 
ปริญญาตรี ๓.๓๖ - - ๐-.๗๗ -๐.๔๘ 
ปริญญาโท ๔.๑๓ - - - ๐.๒๙ 
ปริญญาเอก ๓.๘๓ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 
 คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆใ์นการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ี
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตร ี(X = -๐.๔๗)  
 คู่ท่ี ๒  พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ี
มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท  (X = -๑.๒๔) 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๒  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ ด้านวุฒิ

การศึกษาสามัญ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒกิารศึกษาสามัญ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

( n=๑๙๔) 

 
วุฒิการศึกษาสามัญ 

 
 

X  

วุฒิการศึกษาสามัญ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 

๑๔๓ รูป 
ปริญญาตรี 

๔๕ รูป 
ปริญญาโท 

๔ รูป 
ปริญญาเอก 

๒ รูป 
๒.๘๐ ๓.๓๕ ๔.๒๑ ๓.๙๒ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ๒.๘๐ - -๐.๕๕* -๑.๔๐* -๑.๑๑ 
ปริญญาตรี ๓.๓๕ - - -๐.๘๖ -๐.๕๖ 
ปริญญาโท ๔.๒๑ - - - ๐.๒๙ 
ปริญญาเอก ๓.๙๒ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พบว่า แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 
 คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆใ์นการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ี
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (X = -๐.๕๕) 
 คู่ท่ี ๒  พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ี
มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท  (X = -๑.๔๐) 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๓  ผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ ด้านวุฒิ

การศึกษาสามัญ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ  
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ ด้านการมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

( n=๑๙๔) 

 
วุฒิการศึกษาสามัญ 

 
 

X  

วุฒิการศึกษาสามัญ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 
๑๔๓ รูป 

ปริญญาตรี 
๔๕ รูป 

ปริญญาโท 
๔ รูป 

ปริญญาเอก 
๒ รูป 

๓.๑๑ ๓.๖๗ ๔.๑๓ ๓.๗๕ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ๓.๑๑ - -๐.๕๖* -๑.๐๑ -๐.๖๔ 

ปริญญาตร ี ๓.๖๗ - - -๐.๔๕ -๐.๐๘ 

ปริญญาโท ๔.๑๓ - - - ๐.๓๘ 

ปริญญาเอก ๓.๗๕ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๓ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า แตกต่างกัน ๑ คู่ ดังนี้ 
 คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆใ์นการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ี
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตร ี(X = -๐.๕๖) 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 
ตารางที่ ๔.๒๔  ผลการเปรยีบเทียบความแตกตา่งรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ ด้านวุฒิ

การศึกษาสามัญ ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล 

( n=๑๙๔) 

 
วุฒิการศึกษาสามัญ 

 
 

X  

วุฒกิารศกึษาสามัญ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 
๑๔๓ รูป 

ปริญญาตรี 
๔๕ รูป 

ปริญญาโท 
๔ รูป 

ปริญญาเอก 
๒ รูป 

๒.๖๐ ๒.๙๐ ๓.๙๖ ๓.๕๐ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ๒.๖๐ - -๐.๓๐ -๑.๓๖* -๐.๙๐ 

ปริญญาตร ี ๒.๙๐ - - -๑.๐๕ -๐.๖๐ 

ปริญญาโท ๓.๙๖ - - - ๐.๔๖ 

ปริญญาเอก ๓.๕๐ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๔  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า แตกตา่งกนั ๑ คู่ ดังนี้ 
 คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ี
มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท (X = -๑.๓๖) 
 
 
 
 

 
 

 



๙๘ 

 
สมมติฐานที่ ๔  พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อการมีส่วนรว่มของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมลูฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

 
ตารางที ่๔.๒๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านการศึกษาทางธรรม 

 (n=๑๙๔) 

การมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการ

จัดการขยะมูลฝอย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ss 
 

df 
 

MS 
 

F 
 

Sig. 
 

๑. การมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๑๒ ๓.๐๐ ๓.๗๑ ๓.๒๑* ๐.๐๒ 
    ในการตัดสินใจ ภายในกลุ่ม ๒๑๙.๕๖ ๑๙๐.๐๐ ๑.๑๖   
 รวม ๒๓๐.๖๙ ๑๙๓.๐๐    
๒. การมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่ม ๑๔.๙๐ ๓.๐๐ ๔.๙๗ ๔.๓๗** ๐.๐๑ 
    ในการปฏิบัติการ ภายในกลุ่ม ๒๑๕.๙๘ ๑๙๐.๐๐ ๑.๑๔   
 รวม ๒๓๐.๘๗ ๑๙๓.๐๐    
๓.  การมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่ม ๒๔.๘๔ ๓.๐๐ ๘.๒๘ ๖.๔๓** ๐.๐๐ 
     ในการรับ ภายในกลุ่ม ๒๔๔.๔๙ ๑๙๐.๐๐ ๑.๒๙   
     ผลประโยชน์ รวม ๒๖๙.๓๓ ๑๙๓.๐๐    
๔. การมีส่วนร่วมใน ระหว่างกลุ่ม ๑๐.๙๒ ๓.๐๐ ๓.๖๔ ๒.๙๘* ๐.๐๓ 
    การประเมินผล ภายในกลุ่ม ๒๓๒.๑๒ ๑๙๐.๐๐ ๑.๒๒   
 รวม ๒๔๓.๐๔ ๑๙๓.๐๐    
    ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม ๑๔.๘๕ ๓.๐๐ ๔.๙๕ ๔.๘๗** ๐.๐๐ 
 ภายในกลุ่ม ๑๙๒.๙๙ ๑๙๐.๐๐ ๑.๐๒   
 รวม ๒๐๗.๘๕ ๑๙๓.๐๐    

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 **มีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 

  



๙๙ 

 
จากตารางที่ ๔.๒๕  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิ

การศึกษาทางธรรม กับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรม แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทำการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : 
LSD.) รายละเอยีดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒๖ - ๔.๓๐ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 
ตารางที่  ๔.๒๖  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ       

ด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูล
ฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิการศึกษาทาง
ธรรม ด้านภาพรวม 

 ( n=๑๙๔) 

 
วุฒิการศึกษาทาง

ธรรม 
 

 
 

X  

วุฒิการศึกษาทางธรรม 
ไม่มีวุฒิทางธรรม 

๖๑ รูป 
นักธรรมตรี 

๕๐ รูป 
นักธรรมโท 

๒๕ รูป 
นักธรรมเอก    

๕๘ รูป 
๒.๖๗ ๒.๙๘ ๓.๕๔ ๓.๑๒ 

ไม่มีวุฒิทางธรรม ๒.๖๗ - -๐.๓๑ -๐.๘๗* -๐.๔๕* 
นักธรรมตร ี ๒.๙๘ - - -๐.๕๖* -๐.๑๔ 
นกัธรรมโท ๓.๕๔ - - - ๐.๔๒ 

นักธรรมเอก ๓.๑๒ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๒๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาทางธรรม ด้านภาพรวม พบว่า แตกตา่งกัน ๓ คู่ ดังนี้ 
 คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีไม่มีวุฒิทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษา
นักธรรมช้ันโท (X = -๐.๘๗) 
 คู่ท่ี ๒  พระสงฆ์ท่ีไม่มีวุฒิทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษา
นักธรรมช้ันเอก (X = -๐.๔๕) 
 คู่ท่ี ๓ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆใ์นการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ี
มีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันโท (X = -๐.๕๖) 
  
 



๑๐๑ 

 
ตารางที่ ๔.๒๗  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของด้านวุฒิ

การศึกษาทางธรรม ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 ( n=๑๙๔) 

 
วุฒิการศึกษาทาง

ธรรม 
 

 
 

X  

วุฒกิารศกึษาทางธรรม 

ไม่มีวุฒิทางธรรม 
๖๑ รูป 

นักธรรมตรี 
๕๐ รูป 

นักธรรมโท 
๒๕ รูป 

นักธรรมเอก    
๕๘ รูป 

๒.๗๗ ๒.๙๗ ๓.๕๓ ๓.๑๓ 

ไม่มีวุฒิทางธรรม ๒.๗๗ - -๐.๒๐ -๐.๗๖* -๐.๓๖ 

นักธรรมตร ี ๒.๙๗ - - -๐.๕๖* -๐.๑๖ 

นักธรรมโท ๓.๕๓ - - - ๐.๔๐ 

นักธรรมเอก ๓.๑๓ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๒๗ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาทางธรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า แตกตา่งกัน ๒ คู่ ดังนี้ 
 คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีไม่มีวุฒิทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษา
นักธรรมช้ันโท (X = -๐.๗๖) 
 คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ี
มีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันโท (X = -๐.๕๖) 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 
ตารางที่  ๔.๒๘  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของ      

ด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูล
ฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา จำแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

 ( n=๑๙๔) 

 
วุฒิการศึกษาทาง

ธรรม 
 

 
 

X  

วุฒกิารศึกษาทางธรรม 
ไม่มีวุฒิทางธรรม 

๖๑ รูป 
นักธรรมตรี 

๕๐ รูป 
นักธรรมโท 

๒๕ รูป 
นักธรรมเอก    

๕๘ รูป 
๒.๖๖ ๒.๙๓ ๓.๕๔ ๓.๐๙ 

ไม่มีวุฒิทางธรรม ๒.๖๖ - -๐.๒๗ -๐.๘๘* -๐.๔๓* 
นักธรรมตร ี ๒.๙๓ - - -๐.๖๑* -๐.๑๗ 
นักธรรมโท ๓.๕๔ - - - ๐.๔๕ 
นักธรรมเอก ๓.๐๙ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๒๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาทางธรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พบว่า แตกต่างกัน ๓ คู่ ดังนี้ 
 คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีไม่มีวุฒิทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษา
นักธรรมช้ันโท (X = -๐.๘๘) 
 คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ี
มีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันเอก (X = -๐.๖๑) 
 คู่ท่ี ๓ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ี
มีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันเอก (X = -๐.๔๓) 
 
 
 



๑๐๓ 

 
ตารางที่ ๔.๒๙  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของด้านวุฒิ

การศึกษาทางธรรม ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการผลประโยชน์ 

 ( n=๑๙๔) 

 
วุฒิ ก า รศึ กษ าท า ง
ธรรม 
 

 
 

X  

วุฒิการศึกษาทางธรรม 

ไม่มีวุฒิทางธรรม 
๖๑ รูป 

นักธรรมตรี 
๕๐ รูป 

นักธรรมโท 
๒๕ รูป 

นักธรรมเอก    
๕๘ รูป 

๒.๘๓ ๓.๒๙ ๓.๙๕ ๓.๔๓ 
ไม่มีวุฒิทางธรรม ๒.๘๓ - -๐.๔๖* -๑.๑๒* -๐.๖๐* 
นักธรรมตรี ๓.๒๙ - - -๐.๖๖* -๐.๑๔ 
นักธรรมโท ๓.๙๕ - - - ๐.๕๒ 
นักธรรมเอก ๓.๔๓ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๒๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาทางธรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า แตกต่างกัน ๔ คู่ ดังนี้ 
 คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีไม่มีวุฒิทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษา
นักธรรมช้ันตรี (X = -๐.๔๖)  
 คู่ท่ี ๒  พระสงฆ์ท่ีไม่มีวุฒิทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษา
นักธรรมช้ันโท ( = -๑.๑๒) 
 คู่ท่ี ๓ พระสงฆ์ท่ีไม่มีวุฒิทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษา
นักธรรมช้ันเอก (X = -๐.๖๐)  
 คู่ท่ี ๔ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ี
มีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันโท (X = -๐.๖๖) 



๑๐๔ 

 
ตารางที่ ๔.๓๐  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยท่ีสุดของด้านวุฒิ

การศึกษาทางธรรม ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 ( n=๑๙๔) 

 
วุฒิการศึกษาทาง

ธรรม 
 

 
 

X  

วุฒิการศึกษาทางธรรม 

ไม่มีวุฒิทางธรรม 
๖๑ รูป 

นักธรรมตรี 
๕๐ รูป 

นักธรรมโท 
๒๕ รูป 

นักธรรมเอก    
๕๘ รูป 

๒.๔๐ ๒.๗๓ ๓.๑๓ ๒.๘๒ 

ไม่มีวุฒิทางธรรม ๒.๔๐ - -๐.๓๓ -๐.๗๓* -๐.๔๒* 

นักธรรมตร ี ๒.๗๓ - - -๐.๔๐ -๐.๐๙ 

นักธรรมโท ๓.๑๓ - - - ๐.๓๑ 

นักธรรมเอก ๒.๘๒ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ   ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๓๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาทางธรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า แตกตา่งกนั ๒ คู่ ดังนี้ 
 คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีไม่มีวุฒิทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษา
นักธรรมช้ันโท (X  = -๐.๗๓)  
 คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ท่ีไม่มีวุฒิทางธรรม มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษา
นักธรรมช้ันเอก (X  = -๐.๔๒)  

 
 

 
 



๑๐๕ 

 
สมมติฐานที่ ๕ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๓๑    การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ 

ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 

(n=๑๙๔) 

การ มี ส่ วน ร่ วม ขอ ง
พระสงฆ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ss 
 

df 
 

MS 
 

F 
 

Sig. 
 

๑. การมีส่วนรว่ม ระหว่างกลุ่ม ๖.๐๘ ๓.๐๐ ๒.๐๓ ๑.๗๑ ๐.๑๗ 
    ในการตัดสินใจ ภายในกลุ่ม ๒๒๔.๖๐ ๑๙๐.๐๐ ๑.๑๘   
 รวม ๒๓๐.๖๙ ๑๙๓.๐๐    
๒. การมสี่วนร่วม ระหวา่งกลุ่ม ๗.๕๙ ๓.๐๐ ๒.๕๓ ๒.๑๕ ๐.๐๙ 
    ในการปฏิบัติการ ภายในกลุ่ม ๒๒๓.๒๘ ๑๙๐.๐๐ ๑.๑๘   
 รวม ๒๓๐.๘๗ ๑๙๓.๐๐    
๓.  การมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่ม ๔.๖๔ ๓.๐๐ ๑.๕๕ ๑.๑๑ ๐.๓๕ 
     ในการรับ ภายในกลุ่ม ๒๖๔.๖๙ ๑๙๐.๐๐ ๑.๓๙   
     ผลประโยชน์ รวม ๒๖๙.๓๓ ๑๙๓.๐๐    
๔. การมีส่วนร่วมใน ระหว่างกลุ่ม ๕.๘๒ ๓.๐๐ ๑.๙๔ ๑.๕๕ ๐.๒๐ 
      การประเมินผล ภายในกลุ่ม ๒๓๗.๒๒ ๑๙๐.๐๐ ๑.๒๕   
 รวม ๒๔๓.๐๔ ๑๙๓.๐๐    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม ๕.๔๓ ๓.๐๐ ๑.๘๑ ๑.๗๐ ๐.๑๗ 
 ภายในกลุ่ม ๒๐๒.๔๒ ๑๙๐.๐๐ ๑.๐๗   
 รวม ๒๐๗.๘๕ ๑๙๓.๐๐    

  *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่  ๔.๓๑  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรม กับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรอียุธยา โดยภาพรวมพบว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว ้
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆท่ี์มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่
แตกต่างกันทุกด้าน 



๑๐๖ 

 
ตารางที่ ๔.๓๒  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นเกี่ยวกบัระดับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์

ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ตามสมมติฐานที่ ๑ - ๖ แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n=๑๙๔) 

สมมติฐานที่ ยอมรับ ปฏิเสธ  F Sig. 

สมมติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ท่ีมี อายุ แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

  

 

๕.๖๘** ๐.๐๐ 

สมมติฐานท่ี ๒ พระสงฆ์ท่ีมี จำนวนพรรษา 
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 

  

 
 
 ๔.๓๐** ๐.๐๑ 

สมมติฐานท่ี ๓ พระสงฆ์ ท่ีมีวุฒิการศึกษา
สามัญ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูล
ฝ อ ย ใ น อ ำ เภ อ บ า ง ป ะ อิ น  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา แตกตา่งกัน 

   ๔.๕๒** ๐.๐๐ 

สมมติฐานที่ ๔ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทาง
ธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 

  

 

๔.๘๗** ๐.๐๐ 

สมมติฐานที่  ๕ พระสงฆ์ ท่ีมี วุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

  

 

๑.๗๐ ๐.๑๗ 

*มนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 



๑๐๗ 

 
ตารางท่ี ๔.๓๒ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมติฐานท่ี ยอมรับ ปฏิเสธ  F Sig. 

สมมติฐานที่ ๖ พระสงฆ์ท่ีมีความคิดเห็น
ต่อ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน  

  

 
๕.๖๘ 

 
๐.๐๐ 

 

*มนีัยสำคัญทางสถติิท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๓๒  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีปัจจัยส่วน
บุคคลด้าน อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ ส่วน
พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยท่ีต้ังไว้ 
 
 
 



๑๐๘ 

 

๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆใ์นการจัดการขยะมูลฝอย
ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอยีดดังตารางท่ี ๔.๓๓ - ๔.๔๐ 
 
ตารางที่ ๔.๓๓  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูล

ฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีสว่นร่วมในการตัดสินใจ 
 

ปัญหา อุปสรรค ความถ่ี/รูป 
๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและขาดจิตสำนึก, ชาวบ้านขาดจิตสาธารณและ

ความรู้ไม่ใส่ใจต่อการการจัดการขยะ ๕ 
๒. ปัญหาด้านขยะ วัดแต่ละวัดทุกวันจะนำขยะเข้าวัด เช่นถุงพลาสติกท่ีมากับ

อาหารบิณบาตร ก่อเกิดขยะในวัด ๔ 
๓. ขาดการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน ต่างส่วนต่างทำ, ๓ 

  
 จากตารางที่  ๔.๓๓ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
มีความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดังนี้  
 ๑) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและขาดจิตสำนึก, ชาวบ้านขาดจิตสาธารณและความรู้ไม่
ใส่ใจต่อการการจัดการขยะ ๕ รูป 
 ๒) ปัญหาด้านขยะ วัดแต่ละวัดทุกวันจะนำขยะเข้าวัด เช่นถุงพลาสติกท่ีมากับอาหาร   
บิณบาตร ก่อเกิดขยะในวัด ๔ รูป  
 ๓) ขาดการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน ต่างส่วนต่างทำ ๓ รูป 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 
ตารางท่ี ๔.๓๔  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอย

ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี/รูป 
๑. ควรท่ีจะประชาสัมพันธ์เรื่องการท้ิงขยะท่ีถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ๕ 
๒. ควรให้มีพระมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ, จัดเตรียมสถานท่ีใน

การวางถังขยะใหม้ากขึ้นให้พอใช้งานกับประชาชน  ๔ 
๓. จะต้องมีกระบวนการนำขยะมาบริหารจัดการ เช่นโครงการวัด ประชา 

รัฐ สร้างสุข ด้วย ๕ส ๒ 
๔. ควรผลิตหรือใช้ส่ิงของท่ีสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ ๒ 

  
 จากตารางที่  ๔.๓๔ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
มีความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดังนี้  

๑) ควรท่ีจะประชาสัมพันธ์เรื่องการท้ิงขยะท่ีถูกต้องอย่างต่อเนื่อง  ๕ รูป 
๒) ควรให้มีพระมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ, จัดเตรียมสถานท่ีในการวางถังขยะ

ใหม้ากขึน้ให ้พอใช้งานกับประชาชท่ีมีจำนวนมาก ๔ รูป 
๓) จะต้องมีกระบวนการนำขยะมาบริหารจัดการ เช่นโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 

ด้วย ๕ส  ๒ รูป 
๔) ควรผลิตหรือใช้ส่ิงของท่ีสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ ๒ รปู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 
ตารางที่ ๔.๓๕  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูล

ฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
 

ปัญหา อุปสรรค ความถ่ี/รูป 

๑. ถังขยะมีน้อย ควรต้ังถงัขยะมลูฝอยให้มากกว่าเดิมในพื้นท่ีต่าง ๆ ๕ 
๒. ถังขยะต้ังอยู่ไกลมาก ต้องเดินไปท้ิงขยะไกล ๓  
๓. ประชาชนท่ัวไปไม่สนใจท่ีจะแยกประเภทขยะ ๒ 
๔. ถังแยกประเภทขยะมีจำนวนน้อย ควรเพิ่มถังขยะแยกประเภทให้มากขึน้ ๒ 

  
 จากตารางที่  ๔.๓๕ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
มีความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ดังนี้  
 ๑) ถังขยะมีน้อย ควรต้ังถังขยะมูลฝอยให้มากกว่าเดิมในพื้นท่ีต่าง ๆ ๕ รูป 

๒) ถังขยะต้ังอยูไ่กลมาก ต้องเดินไปท้ิงขยะไกล ๓ รปู 
๓) ประชาชนท่ัวไปไม่สนใจท่ีจะแยกประเภทขยะ ๒ รูป 
๔) ถังแยกประเภทขยะมีจำนวนน้อย ควรเพิ่มถังขยะแยกประเภทให้มากขึ้น ๒ รูป 
 

ตารางที่ ๔.๓๖  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอย
ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ด้านการตัดสินใจในการปฏิบัติการ 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี/รูป 

๑. ควรใหค้วามรู้และร่วมกันลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ๕ 
๒. ควรประชาชนมีส่วนร่วมในการบรหิารการจัดการขยะมูลฝอยมากขึน้ ๓ 
๓. ควรให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมกับประชาชน, ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ๒ 
๔. ควรแยกขยะ เช่น ขยะเปียก, ขยะแห้ง, ควรมีการแนะนำ ใหรู้้จักการคัด

แยกขยะเพื่อให้เกดิประโยชน์ ๒ 

  
 จากตารางที่  ๔.๓๖ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
มีความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏบิัติการ ดังนี้  



๑๑๑ 

 
๑) ควรใหค้วามรู้และร่วมกันลงมือปฏบัิติอย่างจริงจัง ๕ รูป 
๒) ควรประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยมากขึ้น ๓ รูป 
๓) ควรใหค้วามรู้ด้านส่ิงแวดล้อมกับประชาชน, ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ๒ รูป 
๔) ควรแยกขยะ เช่น ขยะเปียก, ขยะแห้ง, ควรมีการแนะนำ ให้รู้จักการคัดแยกขยะ

เพื่อให้เกิดประโยชน์ ๒ รูป 
 

ตารางที่ ๔.๓๗  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูล
ฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

 

ปัญหา อุปสรรค ความถ่ี/รูป 

๑. สถานท่ีต้ังถงัขยะไม่ค่อยมี, พื้นท่ีจำกดัไม่กว้างท่ีจะต้ังขยะได้ ๔ 
๒. ประชาชนยังคงเผาขยะในพื้นท่ีทำให้เดือดร้อนเพื่อนบา้น ๓ 
๓. ยังขาดอุปกรณ์และถังขยะท่ีจะต้ังในหลาย ๆ จุด ๒ 
๔. ขาดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี ๒  

  
 จากตารางที่  ๔.๓๗ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
มีความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ดังนี้  
 ๑) สถานท่ีต้ังถงัขยะไม่ค่อยมี, พื้นท่ีจำกัดไม่กว้างท่ีจะต้ังขยะได้ ๔ รูป 
 ๒) ประชาชนยังคงเผาขยะในพื้นท่ีทำใหเ้ดือดร้อนเพื่อนบ้าน ๓ รูป 
 ๓) ยังขาดอุปกรณ์และถังขยะท่ีจะต้ังในหลาย ๆ จุด ๒ รูป 
 ๔) ขาดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี ๒ รูป  
 

 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 
ตารางที่ ๔.๓๘  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอย

ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี/รูป 

๑. ถังขยะควรท่ีจะอยู่ใกล้กับท่ีพักท่ีอาศัย และมีพนักงานเก็บขยะมาเก็บ 
ขยะอยา่งสม่ำเสมอ ๔ 

๒. หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องควรอบรมและมีถังขยะรองรับในท่ี ๆ เหมาะสม, 
ต้องเกบ็ขยะในแม่น้ำท่ีมีขยะจำนวนมากขึ้นมาด้วย ๓ 

๓. ทุกวัดต้องทำให้ญาติโยม เห็นความสำคัญว่า ความสะอาด การท้ิงขยะ
วัดต้องเป็นตัวอยา่ง ๒ 

๔. ควรมีการอบรมการจัดการขยะ เพื่อให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติม, ควรปลูก
จิตสำนึก เพื่อให้รู้ว่าเป็นหน้าท่ีท่ีควรทำ ๒ 

  
 จากตารางที่  ๔.๓๘ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
มีความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ดังนี้ 

๑) ถังขยะควรท่ีจะอยู่ใกล้กับท่ีพักท่ีอาศัย และมีพนักงานเก็บขยะมาเก็บ ขยะอย่าง
สม่ำเสมอ ๔ รูป 

๒) หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องควรอบรมและมีถังขยะรองรับในท่ี ๆ เหมาะสม, ต้องเก็บขยะ
ในแม่น้ำท่ีมีขยะจำนวนมากขึ้นมาด้วย ๓ รูป 

๓) ทุกวัดต้องทำให้ญาติโยม เห็นความสำคัญว่า ความสะอาด การท้ิงขยะวัดต้องเป็น
ตัวอย่าง ๒ รูป 

๔) ควรมีการอบรมการจัดการขยะ เพื่อใหไ้ด้เรียนรู้เพิ่มเติม, ควรปลูกจิตสำนึก เพื่อให้รู้ว่า
เป็นหน้าท่ีท่ีควรทำ ๒ รปู 

 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 
ตารางที่ ๔.๓๙   ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูล

ฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

ปัญหา อุปสรรค ความถ่ี/รูป 

๑. ขาดความร่วมมือและไม่เข้าใจในปัญหา, ควรท่ีมีการเก็บในพื้นท่ีท่ีมีการ
พักอาศัยของผู้คน ไม่ควรท่ีจะวางถงัขยะเอาไว้ทีจุ่ดเดียว ๕ 

๒. รถเก็บขยะและพนักงานเก็บขยะมีจำนวนน้อย, ความไม่พร้อมของตัว
บุคลากรในการจัดเก็บขยะ และภาชนะอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ๓ 

๓. ถึงแม้จะมีการแยกขยะจากครัวเรือน ไปจนถึงการแยกถังขยะตาม
ประเภทและสีของขยะ แต่การขนส่งก็ไม่มีการคัดแยกจริง  ๒ 

๔. ควรท่ีจะมีการดูแลในเรื่องของพนักงานให้มีการเกบ็ขยะในทุก ๆ พื้นท่ี ๒ 

  
 จากตารางที่  ๔.๓๙ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
มีความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ดังนี้  
 ๑) ขาดความร่วมมือและไม่เข้าใจในปัญหา, ควรท่ีมีการเก็บในพื้นท่ีท่ีมีการพักอาศัยของ
ผู้คน ไม่ควรท่ีจะวางถงัขยะเอาไว้ท่ีจุดเดียว ๕ รูป 
 ๒. รถเก็บขยะและพนักงานเก็บขยะมีจำนวนน้อย, ความไม่พร้อมของตัวบุคลากรในการ
จัดเก็บขยะ และภาชนะอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ๓ รูป 
 ๓. ถึงแม้จะมีการแยกขยะจากครัวเรือน ไปจนถึงการแยกถังขยะตามประเภทและสีของ
ขยะ แต่การขนส่งก็ไม่มีการคัดแยกจริง ๒ รูป 
 ๔. ควรท่ีจะมีการดูแลในเรื่องของพนักงานให้มกีารเก็บขยะในทุก ๆ พื้นท่ี ๒ รูป  
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 
ตารางที่ ๔.๔๐  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอย

ในอำเภอบางปะอนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี/รูป 

๑. ควรมีความชัดเจนเรื่องการกำหนดอัตราค่าเก็บค่าขยะ เพื่อนำเงินไป
บริหารจัดการ และจัดจ้างคนทำงานให้เพียงพอกับปริมาณขยะ ๓ 

๒. ควรนำเอาผลท่ีประเมินจากการทำงานมาปรับปรุงการทำงานอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๓ 

๓. ถือว่าไม่ใช่ธุระของตนเองและไม่ใช่สถานท่ี ๆ ต้องรับผิดชอบ ๒ 
๔. ควรให้ความร่วมมือในการประเมินเป็นอย่างดีในทุกกิจกรรม ๒ 

  
 จากตารางที่  ๔.๔๐ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
มีความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดังนี้  
 ๑) มีความชัดเจนเรื่องการกำหนดอัตราค่าเก็บค่าขยะ เพื่อนำเงินไปบริหารจัดการ และ
จัดจ้างคนทำงานให้เพียงพอกับปริมาณขยะ ๓ รูป 
 ๒) นำเอาผลท่ีประเมินจากการทำงานมาปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ๓ รูป 
 ๓) ถือว่าไม่ใช่ธุระของตนเองและไม่ใช่สถานท่ี ๆ ต้องรับผิดชอบ ๒ รูป 
 ๔) ควรให้ความร่วมมือในการประเมนิเป็นอย่างดีในทุกกิจกรรม ๒ รูป  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 

 

๔.๕ ผลการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญเก่ียวกับแนวทางการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆใ์นการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

              จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญพบว่า 

 ด้านท่ี ๑ แนวทางการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
    ในประเด็น - การลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  
         - การคัดแยกขยะมูลฝอย  
         - การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
         - การเก็บขนส่งขยะมูลฝอย  
         - สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย  
         - ระบบจัดการขยะมูลฝอย 
 ๑. ต้องมีการประชุมเรื่องการลดขยะมูลฝอยในเขตวัดและสถานท่ีต่าง ๆ พร้อมท้ังจัดต้ัง
ประธานคณะกรรมการเพื่อจัดการตามโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุขด้วย ๕ส มีการวางแผนในการ
คัดแยกขยะด้วยถังแยกประเภทขยะในบริเวณโรงเรียนและในบริเวณวัดตามสถานท่ีต่าง ๆ ในบริเวณ
เพื่อความสะอาด การจัดวางถังขยะมูลฝอยให้เกิดความสะดวกต่อการเก็บรวบรวมขยะในบริเวณพื้นท่ี
ต่าง ๆ ของวัด๑ 
 ๒. ต้องวางถังขยะมูลฝอยให้เกิดความสะดวกต่อการเก็บรวบรวมขยะในบริเวณพื้นท่ีต่าง 
ๆ ของวัด มีส่วนร่วมในการช่วยจัดการขยะมูลฝอยเป็นอย่างดี เนื่องจากแต่ละวัดมีความสะอาดร่มรื่น
ตามหลักโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุขด้วย ๕ส อยากให้ภาพรวมกำหนดเป็นนโยบายร่วมกันเพราะ
ทุกพื้นท่ีมีปัญหาขยะเหมือนกันหมด ถ้าถูกกำหนดไม่ถูกต้องก็มีปัญหาตลอดกำหนดท่ีท้ิงขยะให้
ห่างไกลจากชุมชน๒ 
 ๓. ควรมีการคัดแยกขยะมูลฝอยของคณะสงฆ์ท่ีค่อนข้างน้อย บางวัดก็มีการจัดถังขยะคัด
แยกไว้ บางวัดก็ได้จัดถังขยะไว้แต่ไม่ได้จัดถังขยะคัดแยกประเภทหรือจัดไว้น้อยไม่ครอบคลุมพื้นท่ี 

 

 ๑ สัมภาษณ์ พระครูสุ ธีปริยัติยาภรณ์ , เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,            
๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

๒ สัมภาษณ์  พระมหาประสิทธ์ิ อภิปญฺ โญ , เจ้าคณะตำบลขนอน , จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,            
๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๖ 

 
การมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมขยะของพระสงฆ์นั้นค่อนข้างน้อยเท่าท่ีสังเกตในวัดตามจุดต่าง ๆ ยัง
ไม่สะอาดและส่งกล่ินเหม็น๓ 

๔. ต้องมีการประชุมและการวางแผนเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและให้ความร่วมมือใน
การนำขยะท่ีมีการคัดแยกแล้วไปใส่ในถังขยะแยกประเภทด้วย ร่วมในการลดขยะการคัดแยกขยะอยู่
แล้ว แต่ต้องมีส่วนร่วมขององค์กรอื่น ๆ ท่ีจะทำให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึน้๔ 
 ๕. จัดทำเรื่องการประชาสัมพันธ์การใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติก เช่น การใช้ภาชนะ
ปิ่นโต การใช้ถุงผ้า และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ทางวัดมีส่วนร่วมกับเทศบาลใน
การจัดต้ังถังขยะชนิดแบบมีรถยกและถังขยะแบบแยกประเภทขยะตามจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณวัด 
ร่วมฟังประชุมการใหพ้นักงานเก็บขยะมูลฝอยและรถเก็บขยะเข้ามาเก็บขยะในช่วงเวลาท่ีกำหนดเพื่อ
ไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอน และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนด้วย พระสงฆ์เก็บรวบรวมถัง
ขยะแยกประเภทมายังสถานท่ีท่ีง่ายต่อการเก็บขยะมูลฝอยและขนส่งของพนักงานและรถเก็บขยะ
ภายในบริเวณวัด๕ 
 ๖. ต้องมีการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการลดขยะมูลฝอยภายในวัด โดยใช้ถังขยะแยก
ประเภท ในเขตเทศบาลให้ปริมาณขยะลดลง ประชุมร่วมกันในเรื่องรถเก็บขยะ เรื่องเวลาในการเก็บ
ขยะมูลฝอยและเส้นทางของการเก็บขยะมูลฝอยควรแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนล่วงหน้าพอสมควรใน
บางพื้นท่ี ปรึกษาเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยบ่อขยะท่ีมีอยู่ในเขตอำเภอว่ามีผลกระทบต่อชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง๖ 
 ๗. จัดการประชุมและการวางแผนเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและให้ความร่วมมือในการ
นำขยะท่ีมีการคัดแยกแล้วไปใส่ในถังขยะแยกประเภทด้วย ประชุมร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อติดตามผล
หรือการจัดต้ังกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำขยะไปจำหน่าย เช่น ธนาคารขยะ ตลาดนัดขยะ อย่างน้อยชุมชน

 

 ๓ สัมภาษณ์ พระใบฎีกาถวัลย์ อินทฺปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านสร้าง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,         
๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 ๔ สัมภาษณ์ นายวัชระ กระแสร์ฉัตร, นายอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๓. 
 ๕ สัมภาษณ์  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร , ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

๖ สัมภาษณ์ นายจิรเดช หาธานี, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสร้าง, อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๗ 

 
ละ ๑ กลุ่ม มีส่วนร่วมกับเทศบาลหรืออบต. ให้ปฏิบัติการเก็บขยะมูลฝอยในสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชน 
ตามวัน ตามเวลาท่ีเหมาะสมกับในยุคปัจจุบันนี้๗ 
 ๘. ควรให้พระสงฆ์กำจัดขยะมูลฝอยโดยการให้เทศบาลจัดการให้ไม่ควรเผาในวัดเพราะ
ปัจจุบันบ้านเรือนประชาชนหรือชุมชนอยู่ติดกับบริเวณวัดจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน ควรท่ีจะ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะมักมีปัญหาจากต่างคนต่างความคิดทำให้ลดขยะมูลฝอยได้ยาก 
พระสงฆ์จะต้องรวบรวมขยะมูลฝอยแล้วนำมาไว้ในสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อง่ายต่อการ
จัดเก็บและขนส่งไปกำจัดต่อไป๘ 
 ๙. ต้องจัดสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยทางเทศบาลใช้รถขนไปท้ิงนอกพื้นท่ีเทศบาลนำไปท้ิง
ในพื้นท่ีข้างนอกท่ีทางเทศบาลได้ตกลงไว้ ควรจัดสถานท่ีต้ังถังขยะมูลฝอยให้รถเก็บขยะมูลฝอยเข้าไป
เก็บได้สะดวก ไม่มีรถหรือส่ิงของขวางข้างทางหรือขวางทางเข้าออก ในพื้นท่ีไม่มีสถานท่ีกำจัดขยะมูล
ฝอยต้องบรรทุกไปนอกพื้นท่ีท้ังหมด อบต.กำลังสนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าต่าง ๆ ให้จัดการขยะให้ดี
เพราะร้านเหล่านี้ก็เป็นสถานท่ีกำจัดขยะรีไซเคิลเหมือนกัน ให้ทุกส่วนช่วยกันคัดแยกขยะเป็นขยะ
เปียกขยะพลาสติก ขยะรีไซเคิล แล้วนำขยะมาใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภทด้วยตัวเองต้ังแต่ท่ีบ้านทำ
ใหป้ริมาณขยะมูลฝอยลดลง๙ 
 สรุป แนวทางการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการบริหารจัดการให้มีการประชุม
คณะกรรมการทำงานและวางแผนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ๕ส ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
วัดจัดทำเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติในพื้นท่ี เช่น จุดท่ีต้องต้ังถังขยะมูลฝอยใหเ้หมาะสม การ
เพิ่มถังขยะแยกประเภทให้มากขึ้นท่ีประชาชนโดยท่ัวไป มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะ
มูลฝอย การให้ความรู้เรื่องการนำขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีใน
ชุมชนโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ ในการเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย และขอ
ความร่วมมือกับประชาชนเลือกใช้วัสดุธรรมชาติใช้ส่ิงของเช่นปิ่นโตหรือภาชนะอาหารท่ีใช้ซ้ำได้ ใช้ 

 

 ๗ สัมภาษณ์ นางสาวสิริกานต์ สิทธิขันแก้ว,  ปลัดเทศบาลเมืองบ้านกรด, อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๘ สัมภาษณ์  นายมนตรี ยมนา ,  นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน , อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๙ สัมภาษณ์ นายสุรพจน์ โอริส, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน, อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๘ 

 
ถุงผ้า ใช้ตะกร้า ใส่ของแทนถุงพลาสติก และมีการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยท่ี
เราเป็นคนสร้างขยะเหล่านั้นใหม้ีจิตสำนึก จิตสาธารณเพื่อส่วนรวม เป็นต้น 
 
ตารางที่ ๔.๔๑  ผลสรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรเป็นอย่างไร 

      - การลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  
      - การคัดแยกขยะมูลฝอย  
      - การเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย  
      - การเก็บขนส่งขยะมลูฝอย  
      - สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย  
      - ระบบจัดการขยะมูลฝอย 

ลำดับ สาระสำคญั 
ผูใ้ห้ขอ้มูลสำคัญ 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

ลำดับที่ 

๑. ต้องมีการประชุม มีการวางแผน เรื่องการลดขยะ
มูลฝอยในเขตวัดและสถานท่ีต่าง ๆ ๆ พร้อมท้ัง
จัดต้ังประธานคณะกรรมการเพื่ อ จัดการตาม
โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุขด้วย ๕ส  มีการ
วางแผนในการคัดแยกขยะด้วยถังแยกประเภทขยะ
ภายในวัดตามสถานท่ีต่าง ๆ ในบริเวณวัดเพื่อความ
สะอาด ๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

๒. ควรการประสัมพันธ์เรื่องการท้ิงขยะมูลฝอย, การ
รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย การประชาสัมพันธ์
การใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติก เช่น การใช้
ภาชนะปิ่นโต การใช้ถุงผ้า ทางวัดจัดต้ังถังรองรับ
ขยะโดยการแบ่งประเภทสีถังขยะและการทำงาน
ร่วมกันกับเทศบาล ๙ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 

  
 
 

  
 



๑๑๙ 

 
ตารางที่ ๔.๔๑  ผลสรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรเป็นอย่างไร  
(ต่อ)     

ลำดับ สาระสำคญั 
ผูใ้ห้ขอ้มูลสำคัญ 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

ลำดับที่ 

๓. ควรทำให้ขยะมูลฝอยลดน้อยลง การคัดแยกขยะ
มูลฝอยให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น การลดขยะมูล
ฝอยในสถานท่ีต่าง ๆ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้ประชุมร่วมกันในเรื่องการ
จัดวางถังขยะในจุดท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีเพื่อสะดวก
แก่การนำไปกำจัด ๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘ 

๔. จัดทำโครงการลดขยะพลาสติก คัดแยกประเภท
ขยะให้มีความพร้อมกับโครงการท่ีจะเกิดขึ้น ให้
แยกขยะประเภทเศษอาหารออกจากประเภทอื่น ๆ 
แยกไว้โดยเฉพาะ การมี ส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนการลดขยะมูลฝอยภายในวัด ในเขตเทศบาล
ให้ปริมาณขยะลดลง ร่วมวางแผนการจัดคัดแยก
ประเภทขยะภายในวัดและภายในชุมชนต่าง ๆ โดย
ใช้ถังขยะแยกประเภทขยะวางหลาย ๆ จุดในพื้นท่ี ๙ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 

๕. พระสงฆ์และวัดควรมีการต้ังถังคัดแยกขยะตาม
บริเวณวัด ตามหมู่บ้านต่าง ๆ และก็ได้ต้ังถังขยะคัด
แยกป ระ เภ ท ไว้อี ก ด้ วย  อยู่ ใน ระห ว่ างก าร
ดำเนินการว่าการคัดแยกขยะแล้วจะเก็บรวบรวม
แบบไหนจึงจะเป็นผลดีท่ีสุด การดำเนินการขนส่ง
ขยะมูลฝอยยังไม่สะดวกมากนักเพราะถนนตาม
หมู่บ้านไม่กว้างทำให้รถขยะเข้าออกลำบากเกิด
ความล่าช้า ๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘ 

  



๑๒๐ 

 
 สรุป แนวทางการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ข้อดี  มีการประชุมเรื่องการลดขยะมูลฝอยในเขตวัดและสถานท่ีต่าง ๆ พร้อมท้ังจัดต้ัง
ประธานคณะกรรมการเพื่อจัดการตามโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุขด้วย ๕ส  มีการวางแผนในการ
คัดแยกขยะด้วยถังแยกประเภทขยะภายในวัดตามสถานท่ีต่าง ๆ ในบริเวณวัดเพื่อความสะอาด การ
ประชาสัมพันธ์การใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติก เช่น การใช้ภาชนะปิ่นโต การใช้ถุงผ้า ทางวัด
จัดต้ังถังรองรับขยะโดยการแบ่งประเภทสีถังขยะและการทำงานร่วมกันกับเทศบาลในเรื่องการทำ
ความสะอาดภายในบริเวณวัด บางวัดกม็ีการจัดถังขยะคัดแยกไว้ บางวัดก็ได้จัดถังขยะไว้แต่ไม่ได้จัด
ถังขยะคัดแยกประเภทหรือจัดไว้น้อยไม่ครอบคลุมพื้นท่ี มีส่วนร่วมกับเทศบาลหรืออบต.ให้ปฏิบัติการ
เก็บขยะมูลฝอยในสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชน ตามวัน ตามเวลาท่ีเหมาะสมกับในยุคปัจจุบันนี้ พระสงฆ์
ควรกำจัดขยะมูลฝอยโดยการให้เทศบาลจัดการให้ไม่ควรเผาในวัดเพราะปัจจุบันบ้านเรือนประชาชน
หรือชุมชนอยู่ติดกับบริเวณวัดจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน ร่วมฟังประชุมการให้พนักงานเก็บขยะมูล
ฝอยและรถเก็บขยะเข้ามาเก็บขยะในช่วงเวลาท่ีกำหนดเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอน และ
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนด้วย มีส่วนร่วมในคณะกรรมการชุมชน ตรวจสอบการจัดการขยะมูล
ฝอยให้มีความเรียบร้อย มีการประชุมในการลดขยะมูลฝอยในสถานท่ีตามวัดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดตวาม
สะอาดในทุกพื้นท่ี 
 ปัญหา  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารทางเทศบาลมีคณะกรรมการ ชาวบ้านประชุมวาง
แผนการท้ิงขยะมูลฝอยเพราะว่าพระสงฆ์ไม่รู้พื้นท่ีในการกำจัดขยะ อยากให้ภาพรวมกำหนดเป็น
นโยบายร่วมกันเพราะทุกพื้นท่ีมีปัญหาขยะเหมือนกันหมด ถ้าถูกกำหนดไม่ถูกต้องก็มีปัญหาตลอด
กำหนดท่ีท้ิงขยะให้ห่างไกลจากชุมชน  การคัดแยกขยะมูลฝอยของคณะสงฆ์ค่อนข้างน้อย บางวัดก็มี
การจัดถังขยะคัดแยกไว้ บางวัดก็ได้จัดถังขยะไว้แต่ไม่ได้จัดถังขยะคัดแยกประเภทหรือจัดไว้น้อยไม่
ครอบคลุมพื้นท่ี  การมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมขยะของพระสงฆ์นั้นค่อนข้างน้อยเท่าท่ีสังเกตขยะ
มูลฝอยในวัดตามจุดต่าง ๆ ยังไม่สะอาดและส่งกล่ินเหม็น การส่ือสารระหว่างพระสงฆ์กับเทศบาล
ค่อนข้างน้อยทำให้การจัดเก็บคัดแยกขยะยังไม่ดีเท่าท่ีควร มีส่วนร่วมกับเทศบาลหรืออบต.ให้
ปฏิบติัการเก็บขยะมูลฝอยในสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชน ตามวัน ตามเวลาท่ีเหมาะสมกับในยุคปัจจุบนันี้ 
พระสงฆ์ควรกำจัดขยะมูลฝอยโดยการให้เทศบาลจัดการให้ไม่ควรเผาในวัดเพราะปัจจุบันบ้านเรือน
ประชาชนหรือชุมชนอยู่ติดกับบรเิวณวัดจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน  
 ข้อเสนอแนะ  ควรท่ีจะมีการประชุมร่วมกันท้ัง วัด ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ท่ีจะ
ทำงานร่วมกัน เพราะหากต่างคนต่างทำก็ไม่สำเร็จ เพราะบ้านและวัดไม่มีท่ีกำจัดขยะมูลฝอย หาก
กำจัดกันเองก็ทำโดยการเผาในพื้นท่ีก็จะสร้างความเดือดร้อนประชาชนท่ัวไป จึงเป็นต้องเป็นหน้าท่ี
ของทางเทศบาลนำไปกำจัด และมีการประสานงานตลอดเวลาในการกำจัดขยะท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ี 



๑๒๑ 

 
เพราะวัดเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันทำให้เกิดขยะมูลฝอยในจำนวนมาก พระสงฆ์เป็น
ผู้นำชุมชนท่ีมีบทบาทมาก อบต.ต้องเข้ามาช่วยเหลือทำอีกแรงหนึ่งคือ อบต.ช่วยกันกวาดขยะมูลฝอย
เดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งภายในบริเวณวัด พระสงฆ์และวัดมีการต้ังถังคัดแยกขยะตามบริเวณวัด 
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ และก็ได้ต้ังถังขยะคัดแยกประเภทไว้อีกด้วย ให้ทุกส่วนช่วยกันคัดแยกขยะเป็น
ขยะเปียกขยะพลาสติก ขยะรีไซเคิล แล้วนำขยะมาใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภทด้วยตัวเองต้ังแต่ท่ี
บ้านทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ควรท่ีจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะมักมีปัญหาจากต่างคน
ต่างความคิดทำใหล้ดขยะมูลฝอยได้ยาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 
 ด้านที่ ๒ แนวทางการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  

    ในประเด็น - การลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  
         - การคัดแยกขยะมูลฝอย  
         - การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
         - การเก็บขนส่งขยะมูลฝอย  
         - สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย  
         - ระบบจัดการขยะมูลฝอย 
 ๑. ต้องร่วมกันทำความสะอาดในสถานท่ีต่าง ๆ ภายในวัด และทำป้ายประชาสัมพันธ์ใน
บริเวณต่าง ๆ เรื่องท้ิงขยะมูลฝอยในบริเวณภายในเขตวัด มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้
ประชาชนรับรู้มากขึ้นเพื่อท้ิงขยะลงถังแยกประเภทเพิ่มมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการจัดการ๑๐ 
 ๒. ควรให้พระสงฆ์ทุกรูปก็ช่วยในการใช้ย่าม ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกช่วยให้การเกิดขยะ
มูลฝอยลดลงไปอย่างมาก ควรจัดกิจกรรมเรื่องให้ความรู้การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก พระสงฆ์จัดต้ัง
ถังขยะคัดแยกขยะในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในวดัช่วยให้วัดมีความสะอาด
ร่มรื่นมากยิ่งขึ้น๑๑ 
 ๓. ต้องแนะนำให้ใช้วัสดุธรรมชาติท่ีย่อยสลายได้ง่ายและให้เหมาะสมกับสถานท่ีเพื่อให้
พื้นท่ีสะอาดมากขึ้น ถังขยะควรจะนำไปต้ังไว้ในสถานท่ีเดียวเพื่อสะดวกในการจัดเก็บการขนส่งทาง
เทศบาลใช้รถแบบยกถังขยะมูลฝอยไปท้ิงท่ีอื่น การลดขยะมูลฝอยจากงานต่าง ๆ ภายในวัดให้ใช้ส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ได้ เช่น พัดลม ผ้าห่ม นาฬิกาแทนพวงหรีดดอกไม้ในงานต่าง ๆ๑๒ 
 ๔. ต้องมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ปิ่นโต การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
การใช้พวงหรีดท่ีทำจากวัสดุท่ีนำมาใช้ประโยชน์ได้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้และเข้าใจทำให้
ท้ิงขยะถูกต้องตามประเภทการคัดแยกขยะมูลฝอย ร่วมกันหาจุดต้ังถังขยะให้เหมาะสมกับสถานท่ี
และง่ายต่อการท้ิงขยะของประชาชนและต้องมีฝาปิดมิดชิดป้องกันสัตว์รบกวนและลดกล่ินของขยะ
ด้วย มีการวางแผนร่วมกันเรื่องรถเก็บขยะให้ครอบคลุมในพื้นท่ี เรื่องการกำหนดเวลาเข้าเก็บขยะมูล

 

 ๑๐ สัมภาษณ์ พระครูสุ ธีปริยัติยาภรณ์ , เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,           
๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

๑๑ สัมภาษณ์ พระมหาประสิทธ์ิ อภิปญฺโญ , เจ้าคณะตำบลขนอน , จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,          
๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

๑๒ สัมภาษณ์ พระใบฎีกาถวัลย์ อินทฺปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดบ้านสร้าง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,       
๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๓ 

 
ฝอยเพื่อป้องกันประชาชนท้ิงขยะมูลฝอยแล้วจะได้ไม่เป็นขยะสะสมเป็นจำนวนมาก ร่วมกันทำ
กิจกรรมการทำความสะอาดสถานท่ีต่าง ๆ และใหค้วามรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับประชาชนในชุมชน
โดยการจัดประกวด “ชุมชนปลอดขยะ ชีวีปลอดภัย”๑๓ 
 ๕. ต้องร่วมให้ความคิดเห็นในด้านการคัดแยกขยะด้วยสีของประเภทถังขยะบางวัดมีถัง
ขยะแยกประเภทจำนวนน้อยควรเพิ่มให้มากขึ้นหลาย ๆ จุดภายในพื้นท่ีบริเวณวัด ร่วมประชุมในด้าน
การขนส่งขยะมูลฝอยในวัดบางเทศบาลใช้รถอัดขยะ บางเทศบาลใช้รถแบบยกถังขยะ ทำให้การเก็บ
ขยะมูลฝอยไม่หมดหรือล่าช้า บางพื้นท่ีต้องเพิ่มพนักงาน บางพื้นท่ีต้องเพิ่มเท่ียวรถในการเก็บขยะมูล
ฝอยขนส่งขยะใหห้มด๑๔ 
 ๖. ควรมีพระสงฆ์บรรยาย การลดอัตรา การเกิดขยะมูลฝอย การใช้ชีวิตประจำวันท่ีไม่
เกิดขยะมูลฝอย ใหน้ักเรียนช่วยกันคัดแยกขยะก่อนท้ิงลงถังขยะ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำความ
สะอาดในพื้นท่ีต่าง ๆ ในวันสำคัญและเทศกาลต่าง ๆ ร่วมสังเกตการณ์ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขยะ
มูลฝอยท่ีจะทำให้กระทบต่อโรงเรียนและนักเรียนในช่วงการเรียนการสอน การวางแผนการคัดแยก
ขยะก่อนท่ีจะท้ิงขยะต้องแยกเป็นประเภทเพื่อนำขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน๑์๕ 
 ๗. ต้องทำให้บ้านของตนเองนั้นสะอาดจากขยะมูลฝอยก่อนแล้วค่อย ๆ ขยายสู่พื้นท่ีต่าง 
ๆ ภายในชุมชน มีความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยในการแยกขยะมูลฝอย และแยกขยะอาหาร
ไว้ในสถานท่ีเหมาะสม แยกไว้อีกท่ีหนึ่งจะได้นำไปทำเป็นขยะอินทรีย์หรือหมักทำก๊าซชีวภาพ ร่วมกัน
กำหนดเวลาในการเข้ามาเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยตามท้องท่ีต่าง ๆ ควรเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยให้
ง่ายต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอย๑๖ 
 ๘. จัดนำถังขยะแยกประเภทเข้าไปติดต้ังเพิ่มเติมในบริเวณวัดเนื่องจากในบริเวณวัดถัง
ขยะแยกประเภทท่ีวัดติดต้ังเองมีจำนวนน้อย ทำให้เกิดกล่ินเหม็นและเป็นท่ีสะสมเช้ือโรค วางถงัขยะ
มูลฝอยไว้ในจุดท่ีกำหนด เพื่องา่ยต่อการเก็บขยะมูลฝอยและการขนส่งขยะมูลฝอยได้ดียิ่งขึ้นและควร

 
๑๓ สัมภาษณ์  นายวัชระ กระแสร์ ฉัตร, นายอำเภอบางปะอิน  จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ,              

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๔ สัมภาษณ์  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร , ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

พระนครศรอียุธยา, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายจิรเดช, หาธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสร้าง, อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๖ สัมภาษณ์ นางสาวสิริกานต์ สิทธิขันแก้ว,  ปลัดเทศบาลเมืองบ้านกรด, อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๔ 

 
นำมาในจุดท่ีรถขยะเข้าไปเก็บตามเวลาท่ีกำหนดไว้ การกำจัดขยะมูลฝอยนั้นเมือ่เก็บขยะแล้วรถขยะ
ก็จะขนขยะไปท่ีท้ิงขยะมูลฝอยในพื้นท่ีท่ีทางเทศบาลได้กำหนดและเตรียมไว้แล้ว๑๗ 
 ๙. ต้องจัดสถานท่ีให้พระสงฆ์บรรยาย เรื่องการลดขยะมูลฝอยในชุมชนทำให้ชุมชนเกิด
ความสะอาด การจัดถังขยะแยกประเภทให้มากขึ้น ทำให้สะดวกกับการท้ิงขยะของประชาชนใน
ชุมชน ควรหาสถานท่ีท่ีจะรวบรวมขยะมูลฝอยอาจจะเป็นสถานท่ีส่วนกลางหรือสถานท่ีของวัดท่ีไม่ได้
ใช้ประโยชน์มาคัดแยกหรือจัดเก็บขยะแต่ละประเภทเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ ความร่วมมือจาก
พระสงฆ์หากมีพื้นท่ีว่างหรือท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์มาทำสถานท่ีคัดแยกแบ่งประเภทขยะมูลฝอย 
ต้องร่วมกันปลุกจิตสำนึกกับประชาชนในพื้นท่ีในชุมชน ทำให้เป็นระบบต้ังแต่การเกิดขยะมูลฝอยการ
ลดขยะมูลฝอย การจัดเก็บการคัดแยกขยะให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเหล่านี้๑๘ 
 สรุป แนวทางการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ร่วมกันทำป้ายประชาสัมพันธ์ใน
บริเวณพื้นท่ีวัดในเรื่องการท้ิงขยะมูลฝอย การรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิงให้ประชาชนท้ิง
ตามขยะถังขยะประเภทต่าง ๆ และมีการติดต้ังถังขยะแยกประเภทให้ครอบคลุมในพื้นท่ีให้มากขึ้น
เพื่อสะดวกในการท้ิงขยะของประชาชน การจัดสถานท่ีให้สะดวกมากขึ้นกับรถเก็บขยะและพนักงานท่ี
เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยไม่ให้รถหรือส่ิงของขวางทางทำให้ถนนแคบเข้าและออกลำบาก และกำหนดจุด
ในบางพื้นท่ีท่ีรถเก็บขยะเข้าไปไม่ถึงให้นำมารวมไว้ในจุดเดียวกันเพื่อสะดวกแก่การเก็บขยะมูลฝอย 
พร้อมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไป แยกขยะประเภทรีไซเคิลเพราะสามารถนำไปขายหรือสร้าง
ประโยชน์ได้จะทำให้รับประโยชน์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวมอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 

 
๑๗ สัมภาษณ์ นายมนตรี ยมนา,  นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน, อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓.. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายสุรพจน์ โอริส, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน, อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๕ 

 
ตารางที่ ๔.๔๒  ผลสรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ควรเป็นอย่างไร 

      - การลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  
      - การคัดแยกขยะมูลฝอย  
      - การเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอย  
      - การเก็บขนส่งขยะมูลฝอย  
      - สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย  
      - ระบบจัดการขยะมูลฝอย 

ลำดับ สาระสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

ลำดับที่ 

๑. ต้องร่วมกันทำความสะอาดในสถาน ท่ี ต่าง ๆ 
ภายในวัด และทำป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณต่าง 
ๆ เรื่องท้ิงขยะมูลฝอยในบริเวณภายในเขตวัด มี
ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้ประชาชน
รับรู้มากขึ้นเพื่อท้ิงขยะลงถังแยกประเภทเพิ่มมาก
ขึ้น ทำให้ง่ายต่อการจัดการ ๙ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 

๒. ควรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้
ปิ่นโต การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้พวงหรีด
ท่ี ท ำจาก วั ส ดุ ท่ี น ำม าใช้ ป ระ โยชน์ ไ ด้  แล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้และเข้าใจทำให้ท้ิง
ขยะถูกต้องตามประเภทการคัดแยกขยะมูลฝอย 
แนะนำให้ใช้วัสดุธรรมชาติท่ีย่อยสลายได้ง่ายและ
ให้เหมาะสมกับสถานท่ีเพื่อให้พื้นท่ีสะอาดมากขึน้ ๙ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 

๓. จัดสถานท่ีให้พระสงฆ์บรรยาย เรื่องการลดขยะมูล
ฝอยในชุมชนทำให้ชุมชนเกิดความสะอาด การจัด
ถังขยะแยกประเภทให้มากขึ้น ทำให้สะดวกกับการ
ท้ิงขยะของประชาชนในชุมชน ควรทำให้บ้านของ
ตนเองนั้นสะอาดจากขยะมูลฝอยก่อนแล้วค่อย ๆ 
ขยายสู่พื้นท่ีต่าง ๆ ภายในชุมชน ๗ ๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 



๑๒๖ 

 
ตารางที่ ๔.๔๒  ผลสรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ควรเปน็อย่างไร (ต่อ) 

 

ลำดับ สาระสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

ลำดับที่ 

๔. ต้องมีความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยในการ
แยกขยะมูลฝอย และแยกขยะอาหารไว้ในสถานท่ี
เหมาะสม แยกไว้อีกท่ีหนึ่งจะได้นำไปทำเป็นขยะ
อินทรีย์หรือหมักทำก๊าซชีวภาพ ๕ ๔,๕,๖,๗,๘ 

๕. ควรวางแผนการคัดแยกขยะก่อนท่ีจะท้ิงขยะต้อง
แยกเป็นประเภทเพื่อนำขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ 
ต้องร่วมกันปลุกจิตสำนึกกับประชาชนในพื้นท่ีใน
ชุมชน ทำให้เป็นระบบต้ังแต่การเกิดขยะมูลฝอย
การลดขยะมูลฝอย การจัดเก็บการคัดแยกขยะให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเหล่านี้ ๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘ 

  
 สรุป แนวทางการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
 ข้อดี มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ปิ่นโต การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การ
ใช้พวงหรีดท่ีทำจากวัสดุท่ีนำมาใช้ประโยชน์ได้ การลดขยะมูลฝอยจากงานต่าง ๆ ภายในวัดให้ใช้ส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ได้ เช่น พัดลม ผ้าห่ม นาฬิกาแทนพวงหรีดดอกไม้ในงานต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรู้และเข้าใจทำให้ท้ิงขยะถูกต้องตามประเภทการคัดแยกขยะมูลฝอยร่วมกันทำความสะอาด
ในสถานท่ีต่าง ๆ ภายในวัด และทำป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณต่าง ๆ เรื่องท้ิงขยะมูลฝอยในบริเวณ
ภายในเขตวัด ร่วมกันทำกิจกรรมการทำความสะอาดสถานท่ีต่าง ๆ และให้ความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะกับประชาชนในชุมชนโดยการจัดประกวด “ชุมชนปลอดขยะ ชีวีปลอดภัย” ให้พระสงฆ์บรรยาย 
การลดอัตรา การเกิดขยะมูลฝอย การใช้ชีวิตประจำวันท่ีไม่เกิดขยะมูลฝอย ภายในวัดช่วยให้วัดมี
ความสะอาดร่มรื่นมากยิ่งขึ้น ให้ความรู้มากยิ่งขึ้นในการแยกขยะมูลฝอยและแยกขยะอาหารไว้ใน
สถานท่ีเหมาะสม แยกไว้อีกท่ีหนึ่งจะได้นำไปทำเป็นขยะอินทรีย์หรือหมักทำก๊าซชีวภาพ มีส่วนร่วมใน



๑๒๗ 

 
การคัดแยกขยะมูลฝอยให้ประชาชนรับรู้มากขึ้นเพื่อท้ิงขยะลงถังแยกประเภทเพิ่มมากขึ้น ทำให้ง่าย
ต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน  
 ปัญหา ประชาชนในชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับทางเทศบาล 
ไม่มีวางแผนการท้ิงขยะมูลฝอย ในการกำจัดขยะ ไม่มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเรื่องให้ความรู้
การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การคัดแยกขยะมูลฝอยให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น เป็นปัญหาขาดความ
ร่วมมือจากประชาชนในชุมชน ทำให้ขาดจิตสำนึกสาธารณะการท้ิงขยะท้ิงในสถานท่ีไม่ควรท้ิงการไม่
คัดแยกขยะเพราะไม่ได้ทำโครงการอย่างต่อเนื่อง ประชาชนยังไม่เคยชินกับการเปล่ียนแปลงยังเคยชิน
กับชีวิตเดิม ๆ ไม่คำนึงถึงธรรมชาติ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ต้องร่วมมือกันท้ังเทศบาล 
วัด ประชาชน ประชาชนยังทำอะไรก็ไม่คำนึงถึงปัญหาขยะมากนัก ยังคิดว่าไม่ใช่หน้าท่ีของตนเองใน
การจัดการขยะมูลฝอย และในพื้นท่ีมีประชาชนจำนวนมากท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ภายในวัดมากขึ้น 
จำนวนประชากรแฝงมาทำงานในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น เพราะพื้นท่ีใกล้เคียงมีหอพัก มีห้องเช่าจำนวนมาก
ในพื้นท่ี หมู่บ้านจัดสรรมีมากขึ้น และมีขยะสารพิษท่ีถูกนำมาท้ิงในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น ยังไม่ได้รับความ
ร่วมมือท่ีน่าพอใจจากประชาชนเหล่านั้น ความไม่เข้าใจความเอาแต่ใจยังไม่มีจิตสาธารณะในเรื่อง
ส่วนรวม และประชาชนในพื้นท่ีไม่ค่อยมเีวลาว่าง เพราะประชาชนในพื้นท่ีต้องทำงาน ปัญหาอีกอย่าง 
คือประชาชนคิดว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแล้วแต่พนักงานเก็บขยะก็เทรวมใน
รถคันเดียวก็เสียเวลาท่ีให้ความร่วมมือ เมื่อตอนเก็บขยะกระบวนการเก็บขยะยังไม่พร้อมและหลาย
เทศบาลหรืออบต. ไม่มีท่ีท้ิงขยะมูลฝอยในพื้นท่ีต้องขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดในพื้นท่ีอื่น ทำให้ปัญหา
ต่าง ๆ ในพื้นท่ียังคงแก้ไขปัญหาไม่ได้ 
 ข้อเสนอแนะ  ต้องร่วมกันปลุกจิตสำนึกกับประชาชนในพื้นท่ีในชุมชน ต้องมีการรณรงค์
การเกิดขยะการท้ิงขยะการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นระบบต้ังแต่การเกิดขยะมูลฝอยการ
ลดขยะมูลฝอย การจัดเก็บการคัดแยกขยะให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเหล่านี้ ต้องคิดริเริ่ม
จัดทำโครงการจูงใจประชาชนเช่นขยะแลกส่ิงของ มีการจูงใจประชาชนให้รักษาส่ิงแวดล้อมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ต้องทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ควรจัดต้ังกลุ่มกิจกรรม
ชุมชน เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ล่องเรือเก็บขยะ การกำจัดขยะมูลฝอยริมแม่น้ำ ควรให้
ความรู้แก่นักเรียนและประชาชนในชุมชน แล้วทำเป็นโครงการอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลหรือ อบต. 
ควรใช้เสียงตามสายท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับการท้ิงขยะการ คัดแยกขยะให้มากขึ้น ควรสร้าง
จิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง ควรทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ต้องทำการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะก่อนท้ิง ขยะประเภทรีไซเคิลควรนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้
อีก นำกระดาษมาทำกระถางต้นไม้และกระป๋องพลาสติกมาดัดแปลงทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้     
ควรจะประสานงานการจัดการถนนเข้าออกให้ดีไม่มีรถหรือส่ิงของข้างทางทำให้ยากต่อการเข้าออก    



๑๒๘ 

 
ต้องร่วมมือกันทำงานท่ีจะทำให้ทุกสถานท่ีสะอาดขึ้นและขยะลดจำนวนลงได้ มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 
 
 ด้านที่ ๓ แนวทางการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน ์ 

    ในประเด็น - การลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  
         - การคัดแยกขยะมูลฝอย  
         - การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
         - การเก็บขนส่งขยะมูลฝอย  
         - สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย  
         - ระบบจัดการขยะมูลฝอย 
 ๑. ควรทำให้การท้ิงขยะลงถังแยกประเภทเพิ่มมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บขยะมาก
ขึ้นแล้วทำให้สถานท่ีต่าง ๆ ภายในวัดสะอาดมากขึ้น ให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลสถานท่ี ทำให้ขยะ
มูลฝอยลดน้อยลง เพราะเนื่องจากมีคนเข้ามาเก็บขยะรีไซเคิลไปขาย ทำใหง้่ายต่อการจัดเกบ็ขยะและ
ขยะมีปริมาณน้อย ใช้พนักงานน้อยในการทำงานในการเข้ามาเก็บขยะภายในวัด๑๙ 

 ๒. ควรให้พระสงฆ์ช่วยดูแลรักษาความสะอาดในวัดเป็นอย่างดี ช่วยลดอัตราการเกิดขยะ
ได้เป็นจำนวนมาก และประชาชนยังมีการใช้พัดลมผ้าหม่แทนการใช้ดอกไม้และพวงหรีดภายในวัดอีก
ด้วย พระสงฆ์และประชาชนคัดแยกขยะไว้แล้วทำให้รถเก็บขยะและพนักงานเก็บขยะทำงานง่ายขึ้น
สะดวกมากขึ้น พระสงฆ์จัดสถานท่ีในการต้ังถังขยะมูลฝอยให้สะดวกกับรถขนขยะเข้ามาเก็บขยะ
ภายในวัด และกำลังดำเนินการเรื่องการลดขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง๒๐ 
 ๓. ต้องทำให้สถานท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ ลดการท้ิงขยะมูลฝอยไม่เป็นท่ีเป็นทางได้
สถานท่ีสะอาดเพิ่มมากขึ้นประชาชนได้ใช้พื้นท่ีบริเวณวัดเป็นท่ีพักผ่อนและออกกำลังกาย จัดหา
สถานท่ีท่ีเหมาะสมการจัดการขยะมูลฝอยจะต้องกำจัดอย่างถูกวิธีทำให้ขยะมูลฝอยไม่เป็นมลพิษแก่

 
๑๙ สัมภาษณ์ พระครูสุธีปริยัติยาภรณ์ , เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,           

๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๐ สัมภาษณ์ พระมหาประสิทธ์ิ อภิปญฺโญ , เจ้าคณะตำบลขนอน , จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,          

๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๙ 

 
ส่ิงแวดล้อม  ทำให้เกดิระบบมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยจะต้องทำร่วมกันอย่างเป็นระบบเพราะ
วัดไม่ได้ทำฝ่ายเดียวยังเกี่ยวขอ้งกับเทศบาลอีกดว้ย๒๑ 
 ๔. ต้องมีส่วนร่วมในด้านการทำให้ปริมาณขยะลดน้อยลง ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก 
ลดการแพร่ระบาดของเช้ือโรค มีส่วนร่วมในด้านการคัดแยกขยะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอืน่ได้ 
ทำปุ๋ยอินทรีย์ หรือทำก๊าซชีวภาพ ง่ายต่อการตรวจสอบปริมาณขยะมากหรือน้อยและสามารถเก็บ
รวบรวมนำไปขายได้ พร้อมท้ังสามารถแกไ้ขปัญหาท่อระบายน้ำตันได้ด้วย๒๒ 
 ๕. จัดทำให้พนักงานเก็บขยะทำงานสะดวกมากขึ้น ต้องมีการวางแผนการเก็บขยะ การ
ขนส่งขยะให้สอดคล้องกับพื้นท่ีด้วย ทุกวัดให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย เพราะวัดเป็น
สถานท่ีท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวภายในบริเวณวัด พระสงฆ์จึงจัดการขยะมูลฝอยในบริเวณ
พื้นท่ีได้ดี พระสงฆ์มีหน้าท่ีเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในวัด แต่ไม่ค่อยมีวัดท่ีจะทำเป็นโครงการ
อย่างต่อเนื่อง เช่น ผ้าป่าขยะ ธนาคารขยะ แล้วนำมาขายนำไปใช้ประโยชน์กับคณะสงฆ์ เช่น 
โครงการพระปริยัติธรรม เป็นต้น๒๓ 
 ๖. ต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างชัดเจนขยะรีไซเคิลกับขยะเปียก มีกรรมการดูแล
ขยะแต่ละประเภทดูแลขยะแต่ละสี มีโครงการถังขยะอัจฉริยะเมื่อนักเรียนนำขยะมาใส่แล้วจะขึ้นเป็น
เงินราคาเท่าไหร่ มีกรรมการดูแลในการคัดแยกขยะเป็นขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลอย่างชัดเจน ขยะ
ท่ีเป็นขยะอินทรีย์นำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก นำไปหมักทำสารชีวภาพ ขยะท่ีเป็นขยะรีไซเคิลก็นำไปคัดแยก
แล้วนำไปขายได้๒๔ 
 ๗. โรงเรียนได้รับรางวัลและคำชมเชยต่าง ๆ จากจังหวัดจำนวนมาก ในด้านการกำจัด
ขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย ร่วมกันทำการลดขยะมูลฝอยในชุมชนทำให้ชุมชนสะอาดมากขึ้น

 
๒๑ สัมภาษณ์ พระใบฎีกาถวัลย์ อินทฺปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านสร้าง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,       

๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๒ สัมภาษณ์  นายวัชระ กระแสร์ ฉัตร , นายอำเภอบางปะอิน จังห วัดพระนครศรีอยุธยา ,              

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๓ สัมภาษณ์  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร , ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๔ สัมภาษณ์ นายจิรเดช หาธานี, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสร้าง, อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๐ 

 
และเป็นสถานท่ีพักผ่อนของประชาชน มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทำให้การขนส่งขยะ
มูลฝอยไปกำจัดขยะสะดวกมากขึน้ การคัดแยกขยะมูลฝอยทำให้ประชาชนใส่ใจส่ิงแวดล้อมมากขึน้๒๕ 
 ๘. ควรมีการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีท่ีรถขยะมูลฝอยเข้าไปไม่ถึงตามเวลาท่ีกำหนดไว้
จะทำให้ขยะมูลฝอยเหล่านั้นตกค้างในสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมขยะ ควรท่ีจะจัดการให้รถเกบ็ขยะเข้าไป
เก็บขยะมูลฝอยได้สะดวก เพราะบางครั้งก็มีรถจอดท่ีถนนทำให้ถนนคับแคบและทำให้เกิดความล่าช้า
ได้ ทำให้ไม่มีการเผาขยะมูลฝอยในพื้นท่ีของวัดหรือตามสถานท่ีชุมชน เพราะจะทำให้ประชาชน
เดือดร้อนจากควันไฟท่ีมีกล่ินเหมน็๒๖ 
 ๙. ควรมีการส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยทำให้สถานท่ีต่าง ๆ สะอาดมากขึน้ทำให้
สถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ีเหมาะกับการท่องเท่ียวสวยงามมากขึ้น การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทำได้
ง่ายขึ้น ทำให้พนักงานทำงานสะดวกมากขึ้น ทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยมากขึ้นจากท่ีขยะมูล
ฝอยลดลง  การขนส่งขยะมีจำนวนน้อยลงเพราะมีการนำขยะรีไซเคิลให้ขายบ้าง การใช้วัสดุอื่น
ทดแทนถุงพลาสติกบ้างฺ ทำให้ไม่เกิดมลพิษด้านอื่นขึน้อีก๒๗ 
 สรุป แนวทางการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ เป็นการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
จิตสำนึกให้ประชาชนท่ัวไปรับผิดชอบชุมชนให้ชุมชนสะอาดไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างทำให้หน้าฝนน้ำ
ไม่ท่วมท่วมขังบริเวณถนนน้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น การแยกขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยทำก๊าซชีวภาพใช้
ประโยชน์จากท่ีจะท้ิงก็มาทำให้เกิดประโยชน์ และการจัดต้ังกลุ่มขยะรีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลก
ส่ิงของ ธนาคารขยะหมูบ่้าน มีการส่งเสริมการสนับสนุนการทำขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณ
ขยะ การแยกขยะประเภทพวงหรีดดอกไม้จากงานท่ีวัดหากเปล่ียนเป็นพัดลม ผ้าห่ม ซื้อนาฬิกาหรือ
ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ได้ก็จะดีกว่านี้การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในชุมชนเพื่อลดปัญหาท่ีท้ิง
ขยะลดปัญหาการฝังกลบการเผาขยะลดการกระจายของเช้ือโรครวมท้ังลดภาวะโลกรอ้นอันจะนำมา
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวม 
 
 

 
๒๕ สัมภาษณ์ นางสาวสิริกานต์ สิทธิขันแก้ว,  ปลัดเทศบาลเมืองบ้านกรด, อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๖ สัมภาษณ์ นายมนตรี ยมนา,  นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน, อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๗ สัมภาษณ์ นายสุรพจน์ โอริส, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน, อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรอียุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๑ 

 
ตารางที๋ ๔.๔๓  ผลสรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยขน์ ควรเป็นอย่างไร 

     - การลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  
     - การคัดแยกขยะมูลฝอย  
     - การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  
     - การเก็บขนส่งขยะมลูฝอย  
     - สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย  
     - ระบบจัดการขยะมูลฝอย 

ลำดับ สาระสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

ลำดับที่ 

๑. ควรทำใหก้ารท้ิงขยะลงถังแยกประเภทเพิ่มมากขึ้น 
ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บขยะมากขึ้นแล้วทำให้
สถานท่ีต่าง ๆ ภายในวัดสะอาดมากขึ้น ในการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยทำให้การขนส่งขยะมูลฝอยไป
กำจัดขยะสะดวกมากขึ้น การคัดแยกขยะมูลฝอย
ทำให้ประชาชนใส่ใจส่ิงแวดล้อมมากขึน้ ๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

๒. ต้องให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลสถานท่ี ทำให้ขยะ
มูลฝอยลดน้อยลง เพราะเนื่องจากมีคนเข้ามาเก็บ
ขยะรีไซเคิลไปขาย การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่าง
ชัดเจนขยะรีไซเคิลกับขยะเปียก มีกรรมการดูแล
ขยะแต่ละประเภทดูแลขยะแต่ละสี การขนส่งขยะ
มีจำนวนน้อยลงเพราะมีการนำขยะรีไซเคิลให้ขาย
บ้าง การใช้วัสดุอื่นทดแทนถุงพลาสติกบ้างฺ ทำให้
ไม่เกิดมลพิษด้านอื่นขึน้อีก ๙ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 

 
 
 
 

   

    



๑๓๒ 

 
ตารางที๋ ๔.๔๓  ผลสรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยขน์ ควรเป็นอยา่งไร (ต่อ) 

 

ลำดับ สาระสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

ลำดับที่ 

๓. พระสงฆ์และประชาชนคัดแยกขยะไว้แล้วทำให้รถ
เก็บขยะและพนักงานเก็บขยะทำงานง่ายขึ้นสะดวก
มากขึ้นทำให้พนักงานเก็บขยะทำงานสะดวกมาก
ขึ้น ต้องมีการวางแผนการเก็บขยะ การขนส่งขยะ
ให้สอดคล้องกับพื้นท่ีด้วย พื้นท่ีท่ีรถขยะมูลฝอยเข้า
ไปไม่ถึงตามเวลาท่ีกำหนดไว้จะทำให้ขยะมูลฝอย
เหล่านั้นตกค้างในสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมขยะ ๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘ 

๔. ควรทำให้สถานท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ ลดการท้ิง
ขยะมูลฝอยไม่เป็นท่ีเป็นทางได้สถานท่ีสะอาดเพิ่ม
มากขึ้นประชาชนได้ใช้พื้ น ท่ีบริ เวณวัดเป็น ท่ี
พักผ่อนและออกกำลังกาย การจัดการขยะมูลฝอย
ทำให้สถานท่ีต่าง ๆ สะอาดมากขึ้นทำให้มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีเหมาะกับการท่องเท่ียวสวยงาม
มากขึ้น ๙ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 

๕. ต้องมีการคัดแยกขยะสามารถนำไปใช้ประโยชน์
อยา่งอื่นได้ ทำปุ๋ยอินทรีย์ หรือทำก๊าซชีวภาพ ขยะ
ท่ีเป็นขยะอินทรีย์นำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก นำไปหมัก
ทำสารชีวภาพ ขยะท่ีเป็นขยะรีไซเคิลก็นำไปคัด
แยกแล้วนำไปขายได้ ทำเป็นโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ผ้าป่าขยะ ธนาคารขยะ แล้วนำมาขายนำไปใช้
ประโยชน์ ๖ ๔,๕,๖,๗,๘,๙, 

 



๑๓๓ 

 
 สรุป  การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยขน์ 
 ข้อดี  ทุกวัดให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย เพราะวัดเป็นสถานท่ีท่ีมี
นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวภายในบรเิวณวัด พระสงฆ์จึงจัดการขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นท่ีได้ดี การ
คัดแยกขยะมากขึ้นแล้วทำให้สถานท่ีต่าง ๆ ภายในวัดสะอาดมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บขยะและ
ขยะมีปริมาณน้อย ใช้พนักงานน้อยในการทำงานในการเข้ามาเก็บขยะภายในวัด พระสงฆ์จัดสถานท่ี
ในการตั้งถังขยะมูลฝอยให้สะดวกกับรถขนขยะเข้ามาเก็บขยะภายในวัดทำให้รถเก็บขยะและพนักงาน
เก็บขยะทำงานง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้น ทำให้เกิดความสะอาดเจริญหูเจริญตา ทำให้สถานท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะและยังเป็นสถานท่ีออกกำลังกายของประชาชนอีกด้วย มีส่วนร่วมในด้านการคัดแยกขยะ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ทำปุ๋ยอินทรีย์ หรือทำก๊าซชีวภาพ การควบคุมขยะไม่ให้มาก
จนเกินไปทำให้ไม่ต้องหาสถานท่ีในการกำจัดขยะมูลฝอยมากขึ้น การจัดการทางขยะมูลฝอยต้องให้
ปิดมิดชิดมีฝาปิดป้องกันสัตว์ ป้องกันน้ำจากฝนตกทำให้ไม่เกิดมลพิษด้านอื่นขึ้นอีกพร้อมท้ังสามารถ
แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำตันได้ด้วย 
 ปัญหา  ขาดผู้นำและขาดผู้ท่ีจะประสานงาน หรือทำงานไม่ต่อเนื่อง สถานท่ีกำจัดขยะ
ภายในวัดมีค่อนข้างน้อยทำให้การกำจัดขยะค่อนข้างลำบากและไม่สะดวกเท่าท่ีควร การขนส่งขยะมูล
ฝอยในแต่ละพื้นท่ีไม่ค่อยสะดวก เพราะจะต้องขนส่งขยะมูลฝอยไปในท่ีไกลจึงจ้างเอกชนมาขนส่งขยะ
มูลฝอยแทนมาจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ประชาชนขาดจิตสำนึกสาธารณะการไม่คัดแยกขยะการท้ิง
ขยะท้ิงในสถานท่ีไม่ควรท้ิง ถนนหรือสถานท่ีต้ังถังขยะทำให้รถเก็บขยะเข้าไปเก็บขยะมูลฝอยได้ไม่
สะดวก เพราะบางครั้งก็มีรถจอดท่ีถนนทำให้ถนนคับแคบและทำให้เกิดความล่าช้าได้ บางพื้นท่ีมีขยะ
อันตรายยังจัดการไม่ถูกวิธีเป็นจำนวนมากและสถานท่ีกำจัดก็ไม่ค่อยมี ขยะไม่ค่อยท้ิงอยู่ในถังขยะ
หรือถังขยะล้มบ้างชำรุดบ้าง เก็บขยะขนขยะมูลฝอยในวัดให้เก็บมารวมไว้ในจุดต่าง ๆ จุดเดียว 
เพราะวัดมีพื้นท่ีกว้างบางพื้นท่ีรถเก็บขยะมูลฝอยเข้าไปไม่ได้ และปญัหาการเผาขยะในพื้นท่ีนั้น ๆ ทำ
ให้ประชาชนและชุมชนเดือดร้อน มีขยะสะสมจำนวนมากหากมาเก็บขยะให้หมดในวันนั้น หากเก็บไม่
หมดแล้วทยอยเก็บในวันต่อไปทำให้ลมพัดขยะปลิวไปในท่ีต่าง ๆ เกดิความสกปรก เป็นต้น  
 ข้อเสนอแนะ  พระสงฆ์และประชาชนยังมีการใช้พัดลมผ้าห่มแทนการใช้ดอกไม้และพวง
หรีดภายในวัดอีกด้วย ช่วยกันจัดสถานท่ีในการต้ังถังขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะไว้แล้วทำให้รถเก็บ
ขยะและพนักงานเก็บขยะทำงานง่ายข้ึนสะดวกมากขึ้น ให้สะดวกกับรถขนขยะเข้ามาเก็บขยะภายใน
วัด และกำลังดำเนินการเรื่องการลดขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องช่วยดูแลรักษาความสะอาดในวัดและ
ช่วยลดอัตราการเกิดขยะได้เป็นจำนวนมาก จัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการ
ทำให้ปริมาณขยะลดน้อยลง ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก ลดการแพร่ระบาดของเช้ือโรคจะต้อง
กำจัดอย่างถูกวิธีทำให้ขยะมูลฝอยไม่เป็นมลพิษแก่ส่ิงแวดล้อม ต้องทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์



๑๓๔ 

 
จากการมีส่วนร่วมในเรื่องดูแลการจัดเก็บให้เป็นระบบ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในสถานท่ีกำหนด
นั้นมีจำนวนน้อยเพราะว่าถังขยะมักจะน้ำหนักมากยากต่อการเคล่ือนย้าย รถเก็บขยะและพนักงาน
ทำงานสะดวกมากขึ้นทำให้รถขยะเขา้ออกพื้นท่ีเก็บขยะได้บ่อยขึ้น ควรท่ีจะจัดการใหร้ถเก็บขยะเข้า
ไปเก็บขยะมูลฝอยได้สะดวก เพราะบางครั้งก็มีรถจอดท่ีถนนทำให้ถนนคับแคบและทำให้เกิดความ
ล่าช้าได้ อยากให้เทศบาลเก็บขยะในเทศกาลต่าง ๆ หรือช่วงวันสำคัญมาเก็บขยะให้หมดในวันนั้น 
หากเก็บไม่หมดแล้วทยอยเก็บในวันต่อไปทำให้ลมพัดขยะปลิวไปในท่ีต่าง ๆ เกิดความสกปรก ทำให้
เกิดระบบมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยจะต้องทำร่วมกันอย่างเป็นระบบเพราะวัดไม่ได้ทำฝ่าย
เดียวยังเกี่ยวข้องกับเทศบาลอีกด้วย ทำให้ประชาชนใส่ใจส่ิงแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 

 
 ด้านท่ี ๔ แนวทางการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

    ในประเด็น - การลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  
         - การคัดแยกขยะมูลฝอย  
         - การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
         - การเกบ็ขนส่งขยะมูลฝอย  
         - สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย  
         - ระบบจัดการขยะมูลฝอย 
 ๑. ควรมีการคัดแยกขยะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากเพื่อรักษา
ส่ิงแวดล้อมและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นท้ังส่วนตัวและส่วนรวม การเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยภายในวัดพระสงฆ์ทำทุกวันอยู่แล้ว แต่เพราะวัดมีพื้นท่ีกว้างและควรแยกการจัดเก็บพวงหรีด
และดอกไม้งานต่าง ๆ ภายในวัดจะได้สะดวกกับพนักงานเก็บขยะมูลฝอย มีการเก็บขยะขนขยะมูล
ฝอยในวัดให้เก็บมารวมไว้ในจุดต่าง ๆ จุดเดียว เพราะวัดมีพื้นท่ีกว้างบางพื้นท่ีรถเก็บขยะมูลฝอยเข้า
ไปไม่ได้๒๘ 
 ๒. จัดการขนส่งและการเก็บขยะมูลฝอยนั้นควรท่ีจะระวังเรื่องกล่ินขยะและน้ำท่ีไหลจาก
รถขยะทำให้พื้นท่ีสกปรกและมีกล่ินเหม็นไปด้วย ทุกวัดควรมีสถานท่ีเก็บขยะหรือท่ีเผาขยะภายในวัด
เพื่อนำขยะท่ีมีอยู่แล้วท้ิงหรือเผาขยะเอง ควรต้ังระบบการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทางคือ
ประชาชนและชุมชน ปลายทางคือเทศบาลต้องนำไปทำลายขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี๒๙ 
 ๓. ต้องมีการติดตามตรวจสอบประเมินอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทราบข้อมูลสถิติขยะมูลฝอย
เพื่อจะได้ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมร่วมกัน
ประเมินผลการคัดแยกขยะมูลฝอยและเมื่อคัดแยกแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการร่วมกิจกรรมคัด
แยกขยะมูลฝอย ติดตามตรวจสอบ เช่น เวลาในฤดูฝน ขยะมูลฝอยมีการสร้างปัญหาทำให้เกิดความ
เดือดร้อนในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่จัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมต่อไป๓๐ 

 
๒๘ สัมภาษณ์ พระครูสุธีปริยัติยาภรณ์ , เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,           

๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๙ สัมภาษณ์ พระมหาประสิทธ์ิ อภิปญฺโญ , เจ้าคณะตำบลขนอน , จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,          

๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๐ สัมภาษณ์ พระใบฎีกาถวัลย์ อินทฺปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดบ้านสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,        

๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๖ 

 
 ๔. จัดทำให้ขยะมูลฝอยลดลงจากการมีกิจกรรมทำความสะอาดสถานท่ีต่าง ๆ และมีการ
นำวัสดุท่ีใช้ได้หลายๆครั้ง มีการคัดแยกขยะมากขึ้นและสามารถลดขยะลงเพื่อสร้างจิตสำนึก
ความสำคัญของการคัดแยกขยะของประชาชนก่อนท้ิงลงถังขยะ จากการเก็บขยะได้ง่ายขึ้นและมี
ปริมาณลดลงโดยเริ่มจากครัวเรือนขยายออกไปสู่ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า๓๑ 
 ๕. ต้องมีส่วนร่วมกับพระสงฆ์ในการประเมินการลดขยะมูลฝอยความสะอาดภายใน
บริเวณวัด เพราะประชาชนเริ่มมีจิตสำนึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม การกำหนดจุดวางถังขยะเพิ่มมาก
ขึ้นในสถานท่ีท่ีมีประชาชนจำนวนมาก ทำให้ขยะมูลฝอยถกูท้ิงลงถังขยะมากกว่าท้ิงตามสถานท่ีต่าง ๆ  
วางแผนให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการในแบบรีไซเคิล การทำ
ก๊าซชีวภาพ หรือการนำไปใช้เป็นเช้ือเพลิงปั่นกระแสไฟฟ้า๓๒ 
 ๖. ควรจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทำให้เด็ก ๆ มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิง แล้วนำขยะ
บางประเภทไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ขยะมูลฝอยถูกท้ิงในท่ีท่ีเดียวง่ายต่อการจัดเก็บหรือนำไปท้ิง ทำ
ให้การเก็บขนส่งขยะมูลฝอยใช้พนักงานน้อยกว่าเดิมต่อการเก็บขยะมูลฝอยการขนส่งขยะมูลฝอย 
ต้องช่วยกันทำ ต้องร่วมมือกันเป็นหน้าท่ีของทุก ๆ คนท่ีจะทำให้ชุมชนสะอาด ทำให้ไม่มีขยะมูลฝอย
สะสมในพื้นท่ีเป็นจำนวนมากและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม๓๓ 
 ๗. ต้องมีการประเมินขยะจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีจำนวนลดลง เพราะขยะรีไซเคิลถูก
นำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น มีการกำหนดการเก็บขยะ การขนส่งขยะมูลฝอยได้ชัดเจนมากขึ้น ท่ีจะทำ
ให้สถานท่ีต่าง ๆ ในวัด ในชุมชนจะสะอาดมากขึ้น ควรท่ีจะทำการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ขยะเศษอาหารนำมาทำก๊าซชีวภาพ ทำปุย๋อินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน๓๔ 
 ๘. ควรมีการส่วนร่วมทำให้ขยะมูลฝอยถูกแยกประเภทมากขึ้น จากเดิมท่ีท้ิงขยะรวมกัน
ในถังขยะเดียวกัน การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไว้เป็นที่แล้วขนส่งนั้นทำให้สถานท่ีสะอาดมากขึน้ และ

 
๓๑ สัมภาษณ์  นายวัชระ กระแสร์ ฉัตร ,  นายอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,             

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๒ สัมภาษณ์  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร , ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๓ สัมภาษณ์ นายจิรเดช หาธานี, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสร้าง, อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวสิริกานต์ สิทธิขันแก้ว,  ปลัดเทศบาลเมืองบ้านกรด, อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๗ 

 
เก็บขยะมูลฝอย ขนส่งขยะมูลฝอยได้ง่ายข้ึน การเก็บขยะมูลฝอยการขนขยะมูลฝอยทำได้ดีขึน้ทำให้
ในช่วงหน้าฝนหรือตอนที่ฝนตกทำใหน้้ำไหลลงท่อระบายน้ำเร็วขึ้นไม่เกิดน้ำท่วมขัง๓๕ 
 ๙. ต้องจัดการประเมินผลขยะมูลฝอยด้านลดการเกิดขยะมูลฝอยมีปริมาณมากขึ้นหรือ
ลดลงในแต่ละเดือน ทำให้รู้ว่าประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นตามลำดับ รว่มกันประเมินผลด้าน
การเก็บขยะมูลฝอย รวบรวมขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนของพื้นท่ีว่า หรือควรแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยอย่างไรในภายภาคหน้า การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัญหา
ร่วมกันก็ต้องมีความร่วมมือกันทำประชาชนควรลดการเกิดขยะ การคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอย อบต.ก็จะดำเนินการต่อในเรื่องการเก็บขนส่งขยะมูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอยต่อไป๓๖ 
 สรุป แนวทางการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นการบริหารจัดการควรต้องมีการ
วางแผนการเก็บการขนส่งให้สอดคล้องกับวัน เวลา สถานท่ี และเส้นทางของการเกบ็ขยะมูลฝอย การ
คัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นแต่ละประเภท พร้อมท้ังประเมินจากประชาชนท่ัวไปท่ีให้ความร่วมมือใน
การจัดการขยะมูลฝอยมากน้อยเพียงใด การจัดการขยะมูลฝอยเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน อยู่ในระดับท่ีน่า
พอใจหรือไม่ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๕ สัมภาษณ์  นายมนตรี ยมนา,  นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน, อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๖ สัมภาษณ์ นายสุรพจน์ โอริส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน, อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๘ 

 
ตารางที่ ๕.๔๔  ผลสรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ควรเป็นอย่างไร 

     - การลดอตัราการเกิดขยะมูลฝอย  
     - การคัดแยกขยะมูลฝอย  
     - การเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย  
     - การเก็บขนส่งขยะมูลฝอย  
     - สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอย  
     - ระบบจัดการขยะมูลฝอย 

ลำดับ สาระสำคญั 
ผูใ้ห้ขอ้มูลสำคญั 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

ลำดับที่ 

๑. จัดการวัดประเมินผลของพระสงฆ์เห็นได้ชัดว่ามี
การให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้าน ใน
เรื่องปริมาณขยะมูลฝอยจัดเก็บรวบรวมนำมา
ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและสะดวกกับการ
เก็บขยะของพนกังานและรถเก็บขยะไม่ได้ผลดีมาก
ขึ้น ประเมินผลด้านการเก็บขยะมูลฝอย รวบรวม
ขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนของพื้นท่ีว่า 
หรือควรแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างไรในภาย
ภาคหน้า ๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ 

๒. จัดการคัดแยกขยะได้รับความสนใจจากประชาชน
เป็นอย่างมากเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อมและทำให้
ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นท้ังส่วนตัวและ
ส่วนรวม การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายสำคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็นปญัหาร่วมกันก็ต้องมีความร่วมมือกัน
ทำประชาชนควรลดการเกิดขยะ การคัดแยกขยะ 
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย อบต.ก็จะดำเนินการ
ต่อในเรื่องการเก็บขนส่งขยะมูลฝอยและการกำจัด
ขยะมูลฝอยต่อไป ๙ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 

    



๑๓๙ 

 
ตารางที่ ๕.๔๔  ผลสรุปประเด็นและแสดงความถี่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ควรเป็นอย่างไร (ต่อ) 

 

ลำดับ สาระสำคญั 
ผูใ้ห้ขอ้มูลสำคญั 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

ลำดับที่ 

๓. จัดการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในวัดควรทำทุก
วัน การเก็บขยะขนขยะมูลฝอยในวัดให้เก็บมารวม
ไว้ในจุดต่าง ๆ จุดเดียว เพราะวัดมีพื้นท่ีกว้างบาง
พื้นท่ีรถเก็บขยะมูลฝอยเข้าไปไม่ได้ การขนส่งและ
การเก็บขยะมูลฝอยนั้นควรท่ีจะระวังเรื่องกล่ินขยะ
และน้ำท่ีไหลจากรถขยะทำให้พื้นท่ีสกปรกและมี
กล่ินเหม็นไปด้วย ๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๘ 

๔. ควรต้ังระบบการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทาง
คือประชาชนและชุมชน ปลายทางคือเทศบาลต้อง
นำไปทำลายขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี จากการเก็บ
ขยะได้ง่ายขึ้นและมีปริมาณลดลงโดยเริ่มจาก
ครัวเรือนขยายออกไปสู่ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ให้
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ๙ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 

๕. ทุกวัดควรมีสถานท่ีเก็บขยะหรือท่ีเผาขยะภายใน
วัดเพื่ อนำขยะ ท่ีมีอยู่แ ล้ว ท้ิ งหรือ เผาขยะเอง 
ร่วมมือกันเป็นหน้าท่ีของทุก ๆ คนท่ีจะทำให้ชุมชน
สะอาด ทำให้ไม่มีขยะมูลฝอยสะสมในพื้นท่ีเป็น
จำนวนมากและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ๗ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๘, 

 
 
 
 
 



๑๔๐ 

 
 สรุป  การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 ข้อดี ในเรื่องปริมาณขยะมูลฝอยจัดเก็บรวบรวมนำมาดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและ
สะดวกกับการเก็บขยะของพนักงานและรถเก็บขยะไม่ได้ผลดีมากขึ้น เห็นได้ชัดว่ามีการให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้าน รวมท้ังกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย มีการกำหนดเวลาในการเก็บ
ขยะมูลฝอยตามเวลาท่ีเหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอย และควรมีน้ำยาฉดีในรถหรือในถงัขยะจะทำ
ให้ขยะมูลฝอยไม่ค่อยมีกล่ินเหม็น การคัดแยกขยะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากเพื่อ
รักษาส่ิงแวดล้อมและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นท้ังส่วนตัวและส่วนรวม การเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยไว้เป็นท่ีแล้วขนส่งนั้นทำให้สถานท่ีสะอาดมากขึ้น และเก็บขยะมูลฝอย ขนส่งขยะมูลฝอย
ได้ง่ายขึ้น จากการเก็บขยะได้ง่ายขึ้นและมีปริมาณลดลงโดยเริ่มจากครัวเรือนขยายออกไปสู่ชุมชน
และองค์กรต่าง ๆ ให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีการกำหนดการเก็บขยะ การขนส่งขยะมูลฝอยได้
ชัดเจนมากขึ้น ท่ีจะทำให้สถานท่ีต่าง ๆ ในวัด ในชุมชนจะสะอาดมากขึ้น การเก็บขยะมูลฝอยการขน
ขยะมูลฝอยทำได้ดีขึ้นทำให้ในช่วงหน้าฝนหรือตอนท่ีฝนตกทำให้น้ำไหลลงท่อระบายน้ำเร็วขึ้นไม่เกิด
น้ำท่วมขังในพื้นท่ี 
 ปัญหา ประชาชนในพื้นท่ีไม่ค่อยมีเวลาว่าง เพราะประชาชนในพื้นท่ีต้องทำงาน การคัด
แยกแต่ละประเภทยังไม่ชัดเจน ประชาชนอาจคัดแยกไว้แล้วแต่การจัดเก็บอาจรวมในรถคันเดียว ทำ
ให้ประชาชนไม่ใส่ใจในการท่ีจะคัดแยกขยะท้ิงขยะรวมกันในถังขยะเดียวกัน ไม่มีการตรวจสอบ
ประเมินอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทราบข้อมูลสถิติขยะมูลฝอย ขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง พื้นท่ีการเก็บขยะในแต่ละเขตตำบล แต่ละวัดมีพื้นท่ีกว้างและควรแยกการ
จัดเก็บพวงหรีดและดอกไม้งานต่าง ๆ ภายในวัดจะได้สะดวกกับพนักงานเก็บขยะมูลฝอย บางพื้นท่ี
เส้นทางท่ีเข้าไปในพื้นท่ีแคบและไกลมากรถเก็บขยะมูลฝอยเข้าไปไม่ได้ ในบางพื้นท่ีไม่มีสถานท่ีกำจัด
ขยะมูลฝอยต้องบรรทุกไปนอกพื้นท่ีท้ังหมด ไม่มีการวางแผนให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการในแบบรีไซเคิล การทำก๊าซชีวภาพ หรือการนำไปใช้เป็นเช้ือเพลิงปั่น
กระแสไฟฟ้า ควรท่ีจะทำการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง เช่น ขยะเศษอาหารนำมาทำก๊าซชีวภาพ 
ทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในครัวเรือน การขนส่งและการเก็บขยะมูลฝอยนั้นควรท่ีจะระวังเรื่องกล่ินขยะ
และน้ำท่ีไหลจากรถขยะทำให้พื้นท่ีสกปรกและมีกล่ินเหม็นไปด้วย ยิ่งเวลาในฤดูฝนขยะมูลฝอยมีการ
สร้างปัญหาทำให้เกิดความเดือดร้อนในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่จัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ  ทุกวัดควรมีสถานท่ีเก็บขยะหรือท่ีเผาขยะภายในวัดเพื่อนำขยะท่ีมีอยู่แล้ว
ท้ิงหรือเผาขยะเอง หรือควรต้ังระบบการจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทางคือประชาชนและชุมชน 
ปลายทางคือเทศบาลต้องนำไปทำลายขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี มีการคัดแยกขยะมากขึ้นและสามารถ
ลดขยะลงเพื่อสร้างจิตสำนึกความสำคัญของการคัดแยกขยะของประชาชนก่อนท้ิงลงถังขยะ ต้อง



๑๔๑ 

 
ช่วยกันทำ ต้องร่วมมือกันเป็นหน้าท่ีของทุก ๆ คนท่ีจะทำให้ชุมชนสะอาด ทำให้ไม่มีขยะมูลฝอยสะสม
ในพื้นท่ีเป็นจำนวนมากและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การประเมินผลขยะมูลฝอยด้านลดการเกิด
ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากขึ้นหรือลดลงในแต่ละเดือน ทำให้รู้ว่าประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
ตามลำดับ เทศบาลและอบต. ต้องสนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าต่าง ๆ ให้จัดการขยะให้ดีเพราะร้าน
เหล่านี้ก็เป็นสถานท่ีกำจัดขยะรีไซเคิลเหมือนกัน การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นปัญหาร่วมกันก็ต้องมีความร่วมมือกันทำประชาชนควรลดการเกิดขยะ การคัดแยกขยะ การเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย เทศบาลหรืออบต. ควรจะดำเนินการต่อในเรื่องการเก็บขนส่งขยะมูลฝอยและ
การกำจัดขยะมูลฝอย หรือควรแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างไรในภายภาคหน้าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 

 

๔.๖. องค์ความรู้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ   
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ทำให้ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ใหม่ ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจยั 
ที่มา : จากการสังเคราะหข์องผู้วิจัย 

 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
ตัดสินใจ 

ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
ปฏิบัติการ 

ด้านการมีส่วน 
ร่วมในผลประโยชน ์

ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
ประเมินผล 

-มีการประชุมเร่ืองจัดต้ัง
โครงการลดขยะมูลฝอยในเขต
วัดและสถานที่ต่าง ๆ  

-การรณรงค์การทิ้งขยะการคัด
แยกขยะอย่างต่อเน่ือง 

-ร่วมมือกันในการทำความ
สะอาดในสถานที่ต่าง ๆ 
ภายในวัดและในชุมชน 

-มีคณะกรรมการร่วมมือ
ช่วยกันดูแลสถานที ่

-ให้ประชาชนในพื้นที่ทำถังขยะ
แบบครัวเรือน 

-มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยมากขึ้น 
-ร่วมเสนอทางเลือกวิธี การ
จัดการขยะ 

 

-ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ด แ ท น
ถุ งพลาส ติก เช่ น  ก ารใช้
ภาชนะปิ่นโต การใช้ถุงผ้า 

-จัดทำโครงการจูงใจประชาชน
เชน่ขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ  

-จัดทำโครงการธนาคารขยะ 
ผ้าป่าขยะ กองทุนขยะ  

-สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นของ
ตนเอง 

-ส่ ง เส ริม ร้านซื้ อขายขยะรี
ไซเคิล 

-มีโรงเก็บขยะในหมู่บ้านหรือที่
วัดไว้เก็บขยะ 

-ส่ ง เส ริม ร้านซื้ อขายขยะรี
ไซเคิล 

 

-ใช้พวงหรีดที่ทำจากวัสดุที่
นำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
พัดลม ผ้าห่ม นาฬิกา 

-นำขยะเศษอาหารมาทำ
ก๊ า ซ ชี ว ภ า พ  ท ำ ปุ๋ ย
อิ น ท รี ย์  เ พื่ อ ใ ช้ ใ น
ครัวเรือน 

-ลดการเผาขยะในพื้ นที่
ได้มากขึ้นประชาชนไม่
เดือดร้อน 
-ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
ประโยชน์จากการมี สุข
ภาวะร่างกายและจิตใจดี
ขึ้น 

-ประกาศเป็นชุมชนปลอดขยะ 
ชีวีปลอดภัย 

-ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์
ภายในวัดจำนวนมาก 

-เ พื่ อ รั ก ษ า แ ม่ น้ ำ แ ล ะ 
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 

-วัดมีความสะอาดร่ม ร่ืนเป็น
สถานที่ผักผอ่นและท่องเที่ยว 

-ฝนตกไม่ทำให้น้ำท่วมเพราะ
ท่อน้ำไม่มีขยะอุดตัน 

-ประชาชนได้รับประโยชน์มาก
ขึ้นทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

 



๑๔๓ 

 
   จากแผนภาพท่ี ๔.๑  สรุปได้ว่า “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมีลักษณะท่ีสำคัญในแต่ละด้านคือ 
 ๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกลงและปลูกฝังค่านิยมในการบริโภค พระสงฆ์ช่วยในการลดอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยด้วยการใช้ย่าม ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ด้วยการรณรงค์ ควบคุม และส่งเสริมการ
คัดแยกขยะให้ถูกท่ี พระสงฆ์และเทศบาล/อบต. ควรท่ีจะส่งเสริมการใช้วัสดุท่ีสามารถย่อยสลายเอง
โดยวิธีการธรรมชาติได้ มีการรณรงค์การใช้วัสดุท่ีสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ จะต้องมีกระบวนการ
นำขยะมาบริหารจัดการจัดเตรียมสถานท่ีในการวางถังขยะให้มากขึ้นให้พอใช้งานกับประชาชท่ีมี
จำนวนมากในการท้ิงขยะมูลฝอย พระสงฆ์และเทศบาล/อบต. ต้องร่วมมือกันประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์การท้ิงขยะการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะอาดในสถานท่ีต่าง ๆ ภายในวัดและใน
ชุมชน ส่งเสริมประชาชนในพื้นท่ีสนใจการใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนถุงพลาสติก เช่น การใช้ภาชนะ
ปิ่นโต การใช้ถุงผ้าและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและมีจิตสำนึกในการใช้ส่ิงของท่ี
สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ 
 ๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พระสงฆ์ควรจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน
เห็นความสำคัญของการกำจัดมูลฝอยในครัวเรือนท่ีถูกต้อง ควรให้ความรู้และร่วมกันลงมือปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยมากขึ้น จัดถังขยะวางให้
เรียบร้อยแยกขยะเปียก-ขยะแห้ง-ขยะรีไซเคิล และจัดถังขยะคัดแยกเพิ่มมากขึ้นทำให้ประชาชนเมื่อ
ท้ิงขยะต้องไม่ท้ิงรวมในถังเดียวกันในเขตพื้นท่ีท่ีคนส่วนมากสัญจร พระสงฆ์และเทศบาล/อบต. 
ร่วมกันจัดต้ังกลุ่มกิจกรรมชุมชน เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ล่องเรือเก็บขยะ แล้วทำเป็น
โครงการอย่างต่อเนื่อง พระสงฆ์และเทศบาล/อบต. ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับประชาชนใน
ชุมชนโดยการจัดประกวด “ชุมชนปลอดขยะ ชีวีปลอดภัย”การคัดแยกขยะสามารถนำไปใช้ประโยชน์
อย่างอื่นได้ ให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมกับประชาชน ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ควรแยกขยะ เช่น ขยะ
เปียก ขยะแห้ง ควรมีการแนะนำ ให้รู้จักการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มถังแยกประเภท
ขยะใหม้ีจำนวนมากกว่าเดิมในพื้นท่ีต่าง ๆ และถังขยะ หาจุดต้ังถังขยะมูลฝอยอยู่ใกล้ ๆ ให้เหมาะสม
กับสถานท่ีและง่ายต่อการท้ิงขยะของประชาชนและต้องมีฝาปิดมิดชิดป้องกันสัตว์รบกวนและลดกล่ิน
ของขยะด้วย เก็บขยะให้ครอบคลุมในพื้นท่ีเพื่อป้องกันประชาชนท้ิงขยะมูลฝอยแล้วจะได้ไม่เป็นขยะ
สะสมเป็นจำนวนมาก  
 ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พระสงฆทุ์กวัดควรมีการอบรมการจัดการขยะมูล
ฝอยเพื่อให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติม ควรปลูกจิตสำนึก เพื่อให้รู้ว่าเป็นหน้าท่ีท่ีควรทำ ร่วมกันทำโครงการวัด
สะอาดจากขยะมูลฝอยเป็นวัดตัวอย่าง หาสถานท่ีต้ังถังขยะให้มากขึ้นหรือหาถังขยะท่ีใบไม่ใหญ่มาก
นักเพื่อในพื้นท่ีจำกัดไม่กว้างท่ีจะต้ังถังขยะมูลฝอยได้ ถังขยะควรท่ีจะอยู่ใกล้กับท่ีพักท่ีอาศัย และมี



๑๔๔ 

 
พนักงานเก็บขยะมาเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ พระสงฆ์และประชาชนควรร่วมกันหาจุดต้ังถังขยะให้
เหมาะสมกับสถานท่ีและง่ายต่อการท้ิงขยะของประชาชนและต้องมีฝาปิดมิดชิดป้องกันสัตว์รบกวน
และลดกล่ินของขยะด้วยนำเอาหลักการและความรู้ท่ีทางการให้ข้อมูล แล้วนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
เพื่อลดปริมาณของขยะมูลฝอย เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยตามท้องท่ีต่าง ๆ ควรเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยให้ง่ายต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยทำให้ง่ายต่อการขนส่ง การบริหารจัดการอุปกรณ์และถังขยะมูล
ฝอยท่ีดี จะทำให้ประชาชนไม่เผาขยะในพื้นท่ีไม่ทำให้เดือดร้อนเพื่อนบ้าน มีถังขยะรองรับในท่ี ๆ 
เหมาะสมในสถานท่ีสาธารณ และต้องหมั่นดูแลและเก็บขยะในแม่น้ำท่ีมีขยะจำนวนมากขึ้นมาด้วย
เพื่อเป็นพื้นท่ีสวยงาม  
 ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พระสงฆ์และเทศบาล/อบต. นำผลท่ีประเมิน
จากการทำงานมาปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชน
ควรให้ความร่วมมือในการประเมินเป็นอย่างดีในทุกกิจกรรม ใหค้วามร่วมมือและเขา้ใจในปัญหาเป็น
ธุระหน้าท่ีของตนเองทุกสถานท่ี ๆ ต้องรบัผิดชอบ ควรมีการเก็บขยะในพื้นท่ีท่ีมีการพักอาศัยของผู้คน 
ควรวางถังขยะเอาไว้ท่ีจุดหลายจุด มีการแยกขยะจากครัวเรือน ไปจนถึงการแยกถังขยะตามประเภท
และสีของขยะ การขนส่งก็มีการคัดแยกจริง การลดขยะมูลฝอยจากงานต่าง ๆ พระสงฆ์เป็นผู้นำหรือ
เป็นต้นแบบภายในวัดให้ใช้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ได้ เช่น พัดลม ผ้าห่ม นาฬิกาแทนพวงหรีดดอกไม้ใน
งานต่าง ๆ การจัดการในแบบรีไซเคิล การทำก๊าซชีวภาพ  ควรท่ีจะมีการดูแลในเรื่องของพนักงานให้มี
การเก็บขยะในทุก ๆ พื้นท่ี มีความชัดเจนเรื่องการกำหนดอัตราค่าเก็บค่าขยะ เพื่อนำเงินไปบริหาร
จัดการ และจัดจ้างคนทำงานให้เพียงพอกับปริมาณขยะ วางแผนให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอยในรูปแบบต่าง ๆ พระสงฆ์และเทศบาล/อบต. ควรท่ีจะมีการจูงใจประชาชนให้รักษาส่ิงแวดล้อม 
โดยใช้เสียงตามสายท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการขยะให้มากขึ้นกว่าเดิม ตรวจสอบใน
เรื่องปริมาณขยะมูลฝอยจัดเก็บรวบรวมนำมาดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและสะดวกกับการเก็บ
ขยะของพนักงานและรถเก็บขยะให้ได้ผลดีมากขึ้น พระสงฆ์มีส่วนร่วมในแผนการดำเนินการ
ตรวจสอบต้ังแต่ต้น ติดตามผลและมีการประเมนิผลของระบบการดำเนินการขยะมูลฝอย จัดการขยะ
มูลฝอยให้ครบวงจรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๕ 

 
๔.๖.๒ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจยั 
จากการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบาง

ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัยโดยการแสดง
แผนภาพ ดังแผนภาพท่ี ๔.๒ 
 

 
 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒  องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

ท่ีมา :  จากการสังเคราะหข์องผู้วิจัย 
 
 
 
 



๑๔๖ 

 
จากแผนภาพท่ี ๔.๒ สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ พระสงฆ์ร่วมการประชุมในชุมชน นำผลประสานงานทุกหน่วยงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ 
๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พระสงฆ์สนับสนุนสร้างโรงคัดแยกขยะและสถานท่ีจัดเก็บ
ขยะท่ีคัดแยกแล้ว ส่วนขยะเศษอาหารหมักและทำปุ๋ยอินทรีย์ พระสงฆ์และประชาชนร่วมกันจัดทำ
โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล พระสงฆ์ร่วมกับประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะในชุมชนทุก
วันอาทิตย์  ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ วัดและชุมชนมีความสะอาด ร่วมจัดวัดและชุมชน
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล จัดประกวดหมู่บ้านสะอาด ปลอดขยะ 
จัดการประเมินทุกปี มกราคม - มีนาคม คัดเลือกประธาน จัดประชุม และวางแผน แต่ละหมู่บ้าน 
เมษายน - มิถุนายน ดำเนินการ ตามเป้าหมายของแต่ละชุมชน แต่ละตำบล กรกฎาคม - ธันวาคม 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ ประกาศผลการประเมนิจากคณะกรรมการ เป็นต้น 



 

 

 
บทที่ ๕ 

 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ  

๑) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒) เพื่อศึกษาผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

๓) เพื่อนำเสนอ ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธี วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัย
เชิงสำรวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม ( Questionnaire) โดยเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ในเขต
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) เพื่อ
สนับสนุน แนวคิดที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

              ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคญัที่เกี่ยวกับการมีสว่นร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
                      ๕.๑.๑ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
              ๑) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖ มีพรรษา ๑-๕ พรรษา จำนวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๘ มีการศึกษาสามัญระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๑๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗ มีวุฒิการศึกษา
ทางธรรมระดับไม่มีวุฒิทางธรรม จำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔ มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมไม่มี
วุฒิเปรียญธรรม จำนวน ๑๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑ 



 

 

๑๔๘ 

๒. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒.๑ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง (X = ๒.๙๙,S.D. = ๑.๐๓๘) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบวา่ อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน 

๒.๒ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปาน
กลาง (X = ๓.๐๓,S.D. = ๑.๐๙) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน 

๒.๓ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับปาน
กลาง (X = ๒.๙๗,S.D. = ๑.๐๙๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน 

๒.๔ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X =๓.๒๗, S.D. = ๑.๑๘๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
ทุกด้าน 

๒.๕ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับปาน
กลาง (X =๒.๗๑, S.D. = ๑.๑๒๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน 

 
๕.๑.๒ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี ้
โดยภาพรวม พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ

ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านแล้วพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

ด้านอายุ พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านแล้ว พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้าน



๑๔๙ 

 

 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล แตกต่างกัน  

ด้านพรรษา พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
แตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
แล้ว พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมี ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล แตกต่างกัน  

ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิ น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างกัน 

ด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการมี ส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการ จั ดการขยะมู ลฝอยในอำเภอบางปะอิน  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างกัน  

วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 



 

 

๑๕๐ 

๕.๑.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า  
 ๑) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและขาดจิตสำนึก  
 ๒) ปัญหาด้านขยะ วัดแต่ละวัดทุกวันจะนำขยะเข้าวัด เช่นถุงพลาสติกท่ีมากับอาหาร  
บิณบาตร ก่อเกดิขยะในวัด  
 ๓) ขาดการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน ต่างส่วนต่างทำ ตามลำดับ 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ  

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า  
๑) ควรให้มีพระมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ, จัดเตรียมสถานท่ีในการวางถังขยะ

ให้มากขึ้นให้ พอใช้งานกับประชาชท่ีมีจำนวนมาก  
๒) ควรท่ีจะประชาสัมพันธ์เรื่องการท้ิงขยะท่ีถูกต้องอย่างต่อเนื่อง   
๓) การลดจะต้องมีกระบวนการนำขยะมาบริหารจัดการ เช่นโครงการวัด ประชา รัฐ 

สร้างสุข ด้วย ๕ส ตามลำดับ 

๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พบว่า 

๑. ถังขยะมีน้อย ควรต้ังถังขยะมูลฝอยให้มากกว่าเดิมในพื้นท่ีต่าง ๆ 

๒. ถังขยะต้ังอยู่ไกลมาก ต้องเดินไปท้ิงขยะไกล  
๓. ประชาชนท่ัวไปไม่สนใจท่ีจะแยกประเภทขยะ 
๔. ถังแยกประเภทขยะมีจำนวนน้อย ควรเพิ่มถังขยะแยกประเภทให้มากขึ้น ตามลำดับ 
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ  

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พบว่า 
๑) ควรใหค้วามรู้และร่วมกันลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง  
๒) ควรประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยมากข้ึน  
๓) ควรให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมกับประชาชน, ใช้ถงุผ้าแทนถุงพลาสติก  

 ๔) ควรแยกขยะ เช่น ขยะเปียก, ขยะแห้ง, ควรมีการแนะนำ ให้รู้จักการคัดแยกขยะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ ตามลำดับ 
 ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
 ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกีย่วกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า 



๑๕๑ 

 

 

 ๑) สถานท่ีต้ังถังขยะไม่ค่อยมี, พื้นท่ีจำกัดไม่กว้างท่ีจะต้ังขยะได้  
 ๒) ประชาชนยังคงเผาขยะในพื้นท่ีทำให้เดือดร้อนเพื่อนบ้าน  
 ๓) ยังขาดอุปกรณ์และถังขยะท่ีจะต้ังในหลาย ๆ จุด  
 ๔) ขาดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี ตามลำดับ 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ  

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า  
 ๑) ถังขยะควรท่ีจะอยู่ใกล้กับท่ีพักท่ีอาศัย และมีพนักงานเก็บขยะมาเก็บ ขยะอย่าง
สม่ำเสมอ  
 ๒) หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องควรอบรมและมีถังขยะรองรับในท่ี ๆ เหมาะสม, ต้องเก็บขยะ
ในแม่น้ำท่ีมีขยะจำนวนมากขึ้นมาด้วย  
 ๓) ทุกวัดต้องทำให้ญาติโยม เห็นความสำคัญว่า ความสะอาด การท้ิงขยะวัดต้องเป็น
ตัวอย่าง  
 ๔) ควรมีการอบรมการจัดการขยะ เพื่อให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติม, ควรปลูกจิตสำนึก เพื่อให้รู้ว่า
เป็นหน้าท่ีท่ีควรทำ 
 ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ   
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า 
 ๑) ขาดความร่วมมือและไม่เข้าใจในปัญหา, ควรท่ีมีการเก็บในพื้นท่ีท่ีมีการพักอาศัยของผู้คน ไม่
ควรท่ีจะวางถังขยะเอาไว้ท่ีจุดเดียว  
 ๒. รถเก็บขยะและพนักงานเก็บขยะมีจำนวนน้อย, ความไม่พร้อมของตัวบุคลากรในการจัดเก็บ
ขยะ และภาชนะอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  
 ๓. ถึงแมจ้ะมีการแยกขยะจากครัวเรือน ไปจนถึงการแยกถังขยะตามประเภทและสีของขยะ แต่
การขนส่งก็ไม่มีการคัดแยกจริง 
 ๔. ควรท่ีจะมีการดูแลในเร่ืองของพนักงานให้มีการเก็บขยะในทุก ๆ พื้นท่ี ตามลำดับ 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการมีส่วนรว่มในการประเมินผล พบว่า 
 ๑) มีความชัดเจนเร่ืองการกำหนดอัตราค่าเก็บค่าขยะ เพื่อนำเงินไปบริหารจัดการ และจัดจ้าง
คนทำงานให้เพียงพอกับปริมาณขยะ 
 ๒) นำเอาผลท่ีประเมินจากการทำงานมาปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๓) ถือว่าไม่ใช่ธุระของตนเองและไม่ใช่สถานท่ี ๆ ต้องรับผิดชอบ 
 ๔) ควรให้ความร่วมมอืในการประเมนิเป็นอย่างดีในทุกกิจกรรม ตามลำดับ 



 

 

๑๕๒ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ 

มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญและ
น่าสนใจและนำมาอภิปรายดังนี้  

๕.๒.๑. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 

ด้านภาพรวม พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ 

มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล ทำให้พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกอร บุญมี ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง“แนวทางการจัดการขยะโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการจัดการขยะ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ๓ ด้าน ได้แก่ การสำรวจปัญหาและพัฒนาแผนจัดการขยะชุมชน  การปฏิบัติการตามแผนการ
ติดตามผลทุกด้าน๑ 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะมูล
ฝอยตามประเภทของขยะ เช่น ขยะพลาสติก ขวดแก้ว และขยะท่ัวไป พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับ
เทศบาล/อบต. ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการลดขยะมูลฝอย พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. 
ในการจัดระบบการลดขยะมูลฝอย ในการจัดเก็บขยะและการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุร”ีผลวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 
๑ กนกอร บุญมี, “แนวทางการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น”, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๘๕. 



๑๕๓ 

 

 

พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ๒ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. จัดกิจกรรม รณรงค์การกำจัดขยะมูล
ฝอย พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการพิจารณาสถานท่ีฝังกลบขยะ พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับ
เทศบาล/อบต. ในการพิจารณาสถานท่ีเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. 
ในการจัดทำแผนการจัดการแยกขยะโดยใช้ถังขยะเฉพาะในเขตชุมชนและในวัด  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิเลิศ วรรณทิพย์และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“กระบวนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
เพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลวิจัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณา รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า พระภิกษุ ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลางทุกด้าน๓ 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการจัดสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอยเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาท่อน้ำตัน  พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. โดยการจัดการทำให้
ชุมชนสะอาดมากขึ้น เพื่อลดภาวะโลกร้อน  พระสงฆ์และเทศบาล/อบต. ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน ด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยในแม่น้ำลำคลองเพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยะวัฒน์ โพชะกะและคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการมูลฝอยชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น”
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมการประเมินผล การรับผลประโยชน์ และการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ 

 
๒ ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ตำบล

พลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี”, วารสารวิจัยรำไพพรรณี} ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม  
๒๕๖๑), : ๕. 

๓ วิเลิศ วรรณทิพย์และคณะ, “กระบวนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม 
๒๕๖๒), : ๑๒๓-๑๒๔. 



 

 

๑๕๔ 

อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน๔ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่า  พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในการประเมินผลด้านการคัดแยก
ขยะมูลฝอย พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในประเมินผลด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับเทศบาล/อบต. ในประเมินผลด้านระบบจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาล
เมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมร่วมในการดำเนินการ และร่วมในการติดตามประเมินผล อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน๕ 

 
  ๕.๒.๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกโดยตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 ๑. พระสงฆ์ท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามพระสงฆ์ท่ีมี
อายุต่างกันไม่มีผลท่ีแตกต่างกันในการแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดสม
มารถ สังข์เงิน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ในอำเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบรุี”ผลวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ในอำเภอท่ามะกา จังหวัด

 
๔ ปิยะวัฒน์ โพชะกะและคณะ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น”, ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะ
สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, (บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น, ๒๕๕๕). 

๕ มหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน : กรณีศึกษาการจัดการ
ขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถ่ิน, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, ๒๕๕๖). 



๑๕๕ 

 

 

กาญจนบุรี พระสงฆ์ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนโดย
ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้๖ 
 ๒. พระสงฆ์ท่ีมีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ   
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า พรรษาของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ต่างกัน ย่อมไม่มีผลท่ีแตกต่างกันในการแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน  จังหวัดพ ระนครศรีอยุธยา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ           
พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ สุเทวฺเมธี) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”ผลวิจัยพบว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อพระสงฆ์
กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้๗ 
 ๓. พระสงฆ์ท่ีมีการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมโดยภาพรวม ต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า การศึกษา
สามัญของผู้ตอบแบบสอบถามมีแตกต่างกัน แต่ไม่มีผลท่ีแตกต่างกันในการแสดงความคิดเห็นในการมี
ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาคนอง จันทรคําลอย  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
บริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในชนบทกรณี ศึกษาวัดในเขตการปกครองคณะสงฆอำเภอวังยาง 
จังหวัดนครพนม”ผลวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการท่ีมีการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในชนบทกรณี ศึกษาวัดในเขตการปกครองคณะสงฆอำเภอ
วังยาง จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานต้ังไว้๘ 

 
๖ พระปลัดสมมารถ สังข์เงิน, “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ในอำเภอท่ามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี” , วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, (บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๕๗). 

๗ พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ สุเทวฺเมธี), “พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๑) : 
๑๒๗. 
 ๘ พระมหาคนอง จันทร์คาํลอย, ปจัจัยที่มผีลต่อการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในชนบทกรณี ศึกษา
วัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม, สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
รัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม , ๒๕๕๖). 



 

 

๑๕๖ 

 ๔. พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมโดยภาพรวม
ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐ .๐๕   ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า     
วุฒิการศึกษาทางธรรม ต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามมีหลายระดับก็จริง แต่มีผลท่ีแตกต่างกันใน
การแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสมุห์ปิยะพงษ์ วงศ์ตาผาล ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการ
ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
จึงยอมรับสมมติฐานต้ังไว้๙ 
 ๕. พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ แสดงให้
เห็นว่า วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกัน แต่มีผลท่ีไม่แตกต่างกัน
ในการแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ (อาจวิชัย) ท่ีได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี” จากผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการท่ีมีวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม (แผนกเปรียญธรรม)
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของ
พระสังฆาธิการในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕   
จึงปฏิเสธสมมติฐานต้ังไว้๑๐ 

 

 

 

 
๙ พระสมุห์ปิยะพงษ์ วงศ์ตาผาล, “ประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนครพนม”, 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๖๓). 
๑๐ พระอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ (อาจวิชัย), “การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการใน

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ,         
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๕๗ 

 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจยัขอเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป 
๑. ควรมีการให้ข้อมูลขา่วสาร ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการ

จัดการขยะมูลฝอยให้พระสงฆ์และประชาชนแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการลดการเกิด
ขยะ การคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 

๒. ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจการคัดแยกประเภทขยะออกเป็นแต่ละประเภท ขยะรี
ไซเคิลนำไปขายหรือนำไปแปรรูป ขยะเศษอาหารทำปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์ได้ 

๓. เพิ่มถังขยะมูลฝอยแบบแยกให้มากกว่าเดิมเพื่อเพียงพอต่อปริมาณขยะแต่ละชุมชน 
และจัดหาสถานท่ีในการจัดการขยะรีไซเคิล 

๔. ควรมีแนวคิดการแก้ไขปัญหา เรื่องส่ิงแวดล้อม เรื่องชุมชนน่าอยู่ด้วยจิตสำนึก จัดต้ัง
กลุ่มอาสารักษ์ถิ่น ดูแลให้เกิดประโยชน์ในชุมชนตนเอง 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้ 
๑. การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ  

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุกครั้งท่ีส่ังงานเพื่อให้ได้ผลงานตามวัตถุประสงค์ท่ีวาง

ไว้ โดยต้องวางแผนการปฏิบัติอย่างไร 
๓. ควรนำงานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยในอำเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาใช้ในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้มีประโยชน์อย่างมากในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส . กรุงเทพมหานคร :       
โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

 

(๑) หนังสือ: 

ประกอบ  กรรณสูตร. สถิติเพื ่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั ้งที ่ ๓. กรุงเทพมหานคร :             
ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒. 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. ผศ.ดร., ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ . พระนครศรีอยุธยา : 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี, ๒๕๔๖. 
 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนพินธ์: 

กรรณิมา อาชานุสรณ์. “การศึกษาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเพื่อชุมชนน่าอยู่ กรณีศึกษาหมู่บ้าน บ้าน
บัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ . คณะวิศวกรรมศาสตร์ :  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘. 

กิตติ มีศิริ. “ปจัจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ ๓,๔,๕  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจและกิจการ
สาธารณะ. คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙. 

โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ คำภีลานนท์. “การมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่น เขตเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๐. 

 



 
๑๕๙ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

จรรยา ปานพรม. “การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน: เทศบาล ตำบลคลองจิก อำเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม. คณะพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔. 

ชัยวิชิต พลหลา. “แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ”. 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
และกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหารรัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ. 
คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙.  

ฐิติอลีนา ใจเพียร. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน : ภายใต้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยเนช่ัน, ๒๕๕๘. 

ปนัดดา วิเศษรจนา. “การจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัญฑิต. คณะรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๙. 

ปภาวรินท์ นาจำปา. “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด”. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๗. 

ปิยะวัฒน์ โพชะกะและคณะ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น”. ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น . บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น, ๒๕๕๕. 

พระปลัดสมมารถ สังข์เงิน. “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี , 
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี”. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๕๗. 

พระมหาคนอง จันทร์คําลอย. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในชนบทกรณี ศึกษาวัดใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม”. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๖. 

พระมหานิพันธ์ ปริปุณฺโณ (เชียงกา). “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะของชุมชน ตำบลทุ่งลูก
นก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา     
การพัฒนาสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒. 



 
๑๖๐ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระมหาสุนทร ปุญญา. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารบริหารส่วนตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”. สารนิพนธ์รัฐประศาสน
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย. สาขารัฐประศาสนศาสตร : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๘. 

พระสมุห์ปิยะพงษ์ วงศ์ตาผาล. “ประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนครพนม”. วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๖๓. 

พระอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ (อาจวิชัย). “การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ .     
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พิศดาร แสนชาติ และคณะ. “การศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๐. 

พีรยา วัชโรทัย, และคณะ. “การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเมือง
แกลง จังหวัดระยอง”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม. 
คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๗. 

มหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการขยะมูล
ฝอย ของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. ๒๕๕๖. 

ยุวัลดา ชูรักษ์และคณะ. รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอ     
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง” , วิทยานิพนธ์สาขาวิชาพัฒนาสังคม (คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะ
ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,  ๒๕๖๐. 

วรรณวรางค ศุทธชัย และคณะ. “มาตรการทางกฎหมายเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
ชุมชน”. วิทยานิพนธ์คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๖๒. 

วิชัย โถสุวรรณจินดา. “มาตรการทางกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย”. การศึกษาใน
หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
หลักสูตรปริญญาเอกสาขานโยบายสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อม. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ๒๕๕๘. 

 



 
๑๖๑ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
วินัย มีแสง. “รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี”. วิทยานิพนธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ .
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๖๐. 

รณัน จุลชาต. “แนวทางการจัดการและปลูกจิตสำนึกของคนเมืองในการคัดแยกขยะ”. งานวิจัยหลักสูตร
ป้องกันราชอาณาจักร. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ ่นที ่ ๖๐  ประจำปีการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๖๐-๒๕๖๑. 

สมบัติ เอกเชี่ยวชาญ. “การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๖๐. 

สุจันทรา สะพุ่ม. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในนโยบายการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ  ททท. 
กรณีศึกษา: เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๙.  

สุภัคชัย บดิการ. “การศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

สุภวัตร วิชัย. “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง”. หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารท่ัวไป. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕. 

สุริยะ หาญพิชัย.”การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี”. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๖๐. 

ศุภลักษณ์ แว่วสวัสด์ิ. “ความรู้และพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยของประชาชนเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
บูรพา. กลุ่มวิชาการบริหารท่ัวไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘.  

ศุภลักษณ์ แว่วสวัสด์ิ, “ความรู้และพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยของประชาชนเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
บูรพา, (กลุ่มวิชาการบริหารท่ัวไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘. 

 
 



 
๑๖๒ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ และคณะ. “ขยะมูลฝอย แนวคิดขยะเหลือศูนย์ การจัดการขยะมูลฝอย”. งานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี . คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๖๒. 

 

(๓) วารสาร: 

กนกอร บุญมี. แนวทางการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น . 
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๘๕. 

ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ตำบลพลับพลา 
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม,  
๒๕๖๑) : ๕. 

พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ สุเทวฺเมธี). พระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน. 
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี (กันยายน – ธันวาคม, ๒๕๖๑) 
: ๑๒๗. 

วิเลิศ วรรณทิพย์และคณะ. กระบวนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – 
สิงหาคม, ๒๕๖๒) : ๑๒๓-๑๒๔. 

 

(๔) สื่ออเิล็กทรอนิกส์: 

กรมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล . มาตรการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย. [ออนไลน์] . แหล่งข้อมูล : http://www. dla.go.th/work/e_book/ 
eb1/9_6. [๒๕ มกราคม ๒๕๖๓]. 

ชาญ ชูกล่ิน, อยุธยา กลุ่มคนรักษ์คลองโพธิ์ ร่วมกันฉีดนำหมักชีวภาพ พ.ด. ๖ลงคลองโพธิ์, ข่าวทั่วไป, องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโพ, [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา: http://www.tcnewsstation .com/?p=36003  
[๓ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

 
 

http://www/


 
๑๖๓ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ชานิกา กันภัย. นายอำเภอบางปะอินเร่งให้แต่ละตำบลในอำเภอบางปะอินกำจัดผักตบชวาในคลองก่อนวัน
ลอยกระทง. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สำนัก
ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND [๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 

พิมลพรรณ ศิร ิโก่งธนู . หมวดข่าว: ข่าวกิจกรรม, เทศบาลตำบลคลองจิก . [ออนไลน์] แหล่งที ่มา : 
https://www.klongjig.go.th/news_detail.php?id=5822  [๓ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

วิกิพีเดีย พจนานุกรมเสรี,. เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
https://th.wikipedia.org/wiki/เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๓]. 

วัชระ บุญแท้, อยุธยาร่วมจัดรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนา คลองสวยน้ำใส ณ วัดเชียงราก
น้อย และวัดเปรมประชา , สยามรัฐออนไลน์ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒), ภูมิภาค, [ออนไลน์] 
แหล่งท่ีมา : https://siamrath.co.th/n/65677, [๒ ธันวาคม ๒๕๖๓]. 

สำนักงานชลประทานที ่ ๑๑, การรณรงค์สร้างการรับรู ้และนำองค์ความรู ้เพื ่อพัฒนาคลอง , [ออนไลน์] 
แหล่งท่ีมา : http://www11.rid.go.th/rid11/news_detail.php?/1044, [๒ ธันวาคม ๒๕๖๓]. 

สำน ักงานเลขาน ุการเจ ้าคณะอำเภอบางปะอ ิน . บัญช ีสำรวจพระภ ิกษ ุ  สามเณร และศิษย ์ว ัด . 
(พระนครศรีอยุธยา : สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางปะอิน , ๒๕๖๒. [๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒] 

 

(๕) สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม: 

สัมภาษณ์ พระครูสุธีปริยัติยาภรณ์. เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
             พระมหาประสิทธิ์ อภิปญฺโญ. เจ้าคณะตำบลขนอน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

             พระใบฎีกาถวัลย์ อินทฺปญฺโญ. เจ้าอาวาสวัดบ้านสร้าง. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

             นายวัชระ กระแสร์ฉัตร. นายอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

             นายประดับ โพธิกาญจนวัตร. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,   
๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

             นายจิรเดช หาธานี. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสร้าง. อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 



 
๑๖๔ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

             นางสาวสิร ิกานต์ สิทธ ิข ันแก้ว . ปลัดเทศบาลเมืองบ้านกรด. อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

             นายมนตรี ยมนา. นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน. อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

             นายสุรพจน์ โอร ิส. นายกองค์การบร ิหารส ่วนตำบลตลิ ่งช ัน . อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

 

๒. ภาษาอังกฤษ  

Bartz, A.E., Basic Statistical Concepts. 4th ed., New Jersey: Preentice-Hall, 1999. 

Lee J. Cronbach. Essentials of Psychological Testing. 4th ed., New York: Harper & Row, 1971. 



 

ภาคผนวก



๑๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

หนังสือขออนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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๑๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 

ผลการหาค่าความตรงตามเนื้อหา (CVI) แบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง 

ของแบบสอบถาม (TRY OUT) 
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ภาคผนวก จ 

ผลความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์อนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก (Key Information) 



๑๘๙ 



๑๙๐ 

 



๑๙๑ 
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ภาคผนวก ซ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ฌ 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
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๒๐๙ 



๒๑๐ 



๒๑๑ 
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ภาคผนวก ญ 

ภาพถ่ายการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๒๑๓ 

 
สัมภาษณ์ พระครูสุธีปริยัติยาภรณ์, เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

วันท่ี ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. 
 

 
สัมภาษณ์ พระมหาประสิทธิ์ อภิปญฺโญ, เจ้าคณะตำบลขนอน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

วันท่ี ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. 
 

 
 
 



๒๑๔ 

 
สัมภาษณ์ พระใบฎีกาถวัลย์ อินทฺปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านสร้าง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

วันท่ี ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 
สัมภาษณ์ นายวัชระ กระแสร์ฉัตร  นายอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

วันท่ี ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. 
 



๒๑๕ 

 
สัมภาษณ์ นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญพิเศษ (แทน) 

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  
วันท่ี ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายจิรเดช หาธานี, ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดบ้านสร้าง, อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

วันท่ี ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. 

 



๒๑๖ 

 

 
สัมภาษณ์ นายพูลลาภ จูมทอง ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (แทน) 

นางสาวสิริกานต์ สิทธิขันแก้ว,  ปลัดเทศบาลเมืองบ้านกรด, อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, วันท่ี ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. 

 
สัมภาษณ์ นางสาวสมจิตร เมนสินธ์ ผู้ผำนวยการกองสาธารณสุข (แทน) 
นายมนตรี ยมนา,  นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน, อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วันท่ี ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. 

 



๒๑๗ 

 

 
สัมภาษณ์ นายสุรพจน์ โอริส, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตล่ิงชัน, อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, วันท่ี ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๘ 

ประวัติผูว้ิจัย 

 
ชื่อ  :   พระสมพล  ยสชาโต (คล้ายสุบรรณ) 

เกิด  :   วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

สถานที่เกิด :   สุราษฎร์ธานี 

อุปสมบท :   วันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

สังกัด  :   วัดบ้านสร้าง เลขท่ี ๕๕ หมู่ท่ี ๕ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน  

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

หน้าที่  :   ผู้ช่วยเจ้าอาวาส : วัดบ้านสร้าง 

  :   ครูพระสอนศีลธรรม : โรงเรียนปัณณวิชญ์ 

การศึกษา :   ประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านยาง 

  :    ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ป.บส. รุ่น ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  :   นักธรรมเอก 

  :   ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.บ. ๒๕๖๒)   

      ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เข้าศึกษา :   เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สำเร็จการศึกษา :   เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที่อยู่ปัจจุบัน :   วัดบ้านสร้าง เลขท่ี ๕๕ หมู่ท่ี ๕ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน  

           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐      โทร. ๐๖๑-๓๔๕๙๔๔๘ 


