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การทดลองให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารของชุมชน
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชน
ต�ำบลสวนหลวง อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Determination of Knowledge Transfer Implementation
on Behavior Adaptation for Solid Waste Disposal: Case Study at
Suanluang Sub-District, Amphawa, Samut Songkram
ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ *
Paiboon Jeamponk*
						
ABSTRACT
This study aims to investigate the behavioral change in the community towards waste disposal when
educated and informed on the matter. Quasi-experimental design was adopted. The research was conducted
in communities within Suanluang Sub-district, Amphawa District, Sumut Songkram province, from July to August
2011. The researcher used the specially developed information kit and information on solid waste as instrument
in experimenting with experimental and controlled groups of the community. The results showed that the
experimental group was more educated on waste disposal (X=13.03) than the controlled group (X=11.83)
(sig = .000). While studying the behavior of both the experimental and controlled groups, in terms of solid waste
management toward household waste reduction, household waste collection, household waste classification,
and household waste disposal was not markedly different.
Keyword : Waste of Community, Waste Management, Reducing Household Waste
							
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญในการศึกษาทดลองให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชน ซึ่งได้ท�ำการวิจัยกึ่งทดลอง ในพื้นที่ต�ำบลสวนหลวง อ�ำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้ชุดเอกสารความรู้และข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็น
เครื่องมือในการทดลองผลการศึกษาพบว่า ประชาชนหมู่บ้านทดลองมีความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย (X=13.03) มากกว่า
ประชาชนหมู่บ้านควบคุม (X=11.83) อย่างมีนัยส�ำคัญ (sig = .000) แต่ในด้านพฤติกรรมการทิ้งขยะหรือการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนโดยศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับ การลดขยะ การเก็บรวบรวมขยะ การคัดแยกขยะและการ
ก�ำจัดขยะพบว่าประชาชนทั้งหมู่บ้านทดลองและหมู่บ้านควบคุมไม่แตกต่างกันทั้งในแต่ละด้านและในภาพรวม
ค�ำส�ำคัญ : ขยะชุมชน พฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชน การลดขยะในครัวเรือน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 10300
Faculty of Sciences and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok 10300, Thailand.
* Corresponding author, e-mail : paiboon99env@gmail.com
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บทน�ำ

ปั จ จุ บั น ปั ญ หาขยะมู ล ฝอยเริ่ ม ส่ ง ผลกระทบต่ อ
คุณภาพชีวิตของผู้คนมากขึ้นโดยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
ที่เป็นพาหะน�ำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน อีกทั้ง
ความชื้ น และสารอิ น ทรี ย ์ จ ากเศษอาหาร ยั ง ท�ำ ให้ เ ชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ป นเปื ้ อ นมากั บ ขยะ ขยายพั น ธุ ์ เ พิ่ ม จ� ำนวน
มากขึน้ ก่อให้เกิดกลิน่ เหม็นรบกวนต่อประชาชน นอกจากนี้
ขยะมูลฝอยยังเป็นสาเหตุส�ำคัญท�ำให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางน�้ำและมลพิษทางอากาศ โดยฝุ่นละอองจากการเก็บ
รวบรวมขยะ การขนถ่ายขยะและการเผาขยะกลางแจ้ง
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ส่วนขยะที่ไม่ได้
เก็บหรือก�ำจัดอย่างถูกวิธี เมื่อมีฝนตกลงมา จะน�ำความ
สกปรก เชื้ อ โรคและสารพิ ษ จากขยะไหลลงสู ่ แ หล่ ง น�้ ำ
จากรายงานสถานการณ์ ม ลพิ ษ ของประเทศไทย ในปี
พ.ศ. 2553 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ เกิดขึ้น
ประมาณ 15.16 ล้านตัน หรือประมาณวันละ 41,532 ตัน
เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ
วันละ 8,766 ตัน คิดเป็นร้อยละ 21 ของปริมาณขยะทัง้ หมด
ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่เกิดขึ้น ในเขตเทศบาลเมืองและ
เมืองพัทยา มีประมาณวันละ 16,620 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40
และขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล มี
ประมาณวันละ 16,146 ตัน คิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาณ
ขยะทั้งหมด โดยอัตราการเกิดขยะมูลฝอย โดยเฉลี่ย อยู่ที่
0.65 กิโลกรัม/คน/วัน (ไพบูลย์ แจ่มพงษ์. 2553)
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลสวนหลวง (อบต.
สวนหลวง) อ�ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2554-2556) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 3 มุ่งด�ำเนินงานด้านปลุกจิตส�ำนึก
ของประชาชนในการลดปริมาณขยะ ก�ำจัดขยะมูลฝอยและ
ป้องกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในต�ำบล ผู้วิจัยจึงได้
ก�ำหนดให้พื้นที่ต�ำบลสวนหลวงเป็นพื้นที่ท�ำการทดลองให้
ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชน
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์มีนักวิชาการ
บางท่านดังเช่น วิลสัน (Wilson. 2006) ได้กล่าวถึงพฤติกรรม

ของมนุ ษ ย์ ว ่ า หมายถึ ง กริ ย าอาการที่ แ สดงออกหรื อ
ปฏิ กิ ริ ย าโต้ ต อบเมื่ อ เผชิ ญ กั บ สิ่ ง เร้ า (stimulus) หรื อ
สถานการณ์ต่างๆ อาการแสดงออกเหล่านั้นอาจเป็นการ
เคลื่อนไหวหรือการกระท�ำที่สังเกตได้หรือวัดได้และ/หรือ
การกระท�ำในสิ่งต่างๆ เป็นต้น ส่วนสิ่งเร้าที่มากระทบแล้ว
ก่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมก็ อ าจเป็ น สิ่ ง เร้ า ภายใน (internal
stimulus) เช่น ความหิว ความกระหาย ซึ่งสิ่งเร้าภายในนี้
จะมีอทิ ธิพลสูงสุดในการกระตุน้ ให้เด็กแสดงพฤติกรรมและ
เมื่ อเด็ กเหล่ า นี้ โ ตขึ้ นในสั ง คมสิ่ ง เร้ า ภายในจะลดความ
ส�ำคัญลง ส่วนสิง่ เร้าภายนอก (external stimulus) ก็จะเป็น
อีกส่วนหนึง่ ทีม่ ากระตุน้ แล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์
ซึ่งจะมีอิทธิพลสูงในผู้ใหญ่ เช่น สิ่งกระตุ้นต่างๆ ที่มนุษย์
สัมผัสได้ดว้ ยประสาททัง้ 5 คือ หู ตา คอ จมูกและการสัมผัส
โดยสิง่ เร้าทีม่ อี ทิ ธิพลจะจูงใจให้บคุ คลแสดงพฤติกรรมหรือ
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสนองต่อสิ่งเร้านั้นๆ
ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาที่ อ ธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของมนุษย์มีหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคม (social learning theory) เป็นผลงานของ
แบนดูรา (Bandura. 1977) ซึ่งได้อธิบายการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษย์ว่าเป็นระบบกลไกการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ท่ีสลับซับซ้อนมากกว่าการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว พาจาร์ส (Pajares.
2002) นักวิชาการด้านจิตวิทยา ได้เสนอทฤษฎีการรับรูท้ าง
สังคมว่า เป็นแนวความคิดพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ท่ี
ได้พัฒนาจากแนวคิดเดิมของ แบนดูรา พบว่าการกระท�ำ
หรือพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นผลมาจากการประสานกันใน
การเรียนรูข้ องปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมทีแ่ สดงออกและ
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
ความคิด สติปญ
ั ญา อารมณ์ ความรูส้ กึ และผลทางชีววิทยา
ของบุคคลนั้น ส่วนปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การได้รับ
การยอมรับจากบุคคลอื่น การรับรู้ทางสังคมรวมทั้งการ
เสริมแรงต่างๆ และปัจจัยทางพฤติกรรมก็คือ การกระท�ำ
ของแต่ละบุคคล (Bandura. 1986 ; Pajares. 2002)
องค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ชี้ให้
เห็ น ว่ า การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ไม่ ไ ด้
ขึน้ อยูก่ บั การเรียนรูท้ างสังคมเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั
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ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่
ท�ำให้เกิดพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
(Pajares. 2002; Neuman. 2007)
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ส ามารถ
เกิดขึน้ ได้ดว้ ยอิทธิพลของสิง่ ต่างๆ (Bandura. 1977 ; พัฒน์
สุจ�ำนงค์. 2522 ; Xiao and Wu. 2006 ; วิภาพร มาพบสุข.
2543 ; สุชา จันทน์เอม. 2540) เช่น บุคคลที่เป็นแบบอย่าง
กลุม่ สังคม เทคโนโลยีตา่ งๆ กฎหมาย ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทัศนคติ การเรียนรู้ อารมณ์ ค่านิยม และความ
สนใจ เป็นต้น โดยนักจิตวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรมส่วนมาก
ของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้จะเกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตลอดตั้งแต่เด็กจนโตและจะเป็นการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมค่อนข้างถาวรภายหลังจากบุคคลได้
รับประสบการณ์
การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม อันเนือ่ งมาจากประสบการณ์ที่
ได้ รั บ ซึ่ ง อาจเป็ น ประสบการณ์ ต รงที่ ไ ด้ รั บ มาหรื อ
ประสบการณ์ออ้ มก็ได้และพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงนัน้ อาจ
เป็นพฤติกรรมที่คงอยู่ระยะหนึ่งหรือเป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตลอดไปก็ได้ (กันยา สุวรรณแสง. 2542) ทั้งนี้
ปัจจัยส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลต่อการเรียนรูข้ องมนุษย์มี
หลายปัจจัย (De-Cecco. and John P. 1974) อาทิเช่น
ตั ว ผู ้ เ รี ย นเอง บทเรี ย นหรื อ เนื้ อ หาสาระที่ จ ะใช้ จั ด
ประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน กิจกรรมการเรียนรูห้ รือ
วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน สื่อการเรียนและสภาพแวดล้อม
อื่นๆ การจูงใจ การรับรู้ การจ�ำ การลืม เป็นต้น
จากแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงน�ำมา
ประยุกต์จัดท�ำสื่อชุดเอกสารความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย
โดยเน้ น ข้ อ มู ล ขยะมู ล ฝอยของชุ ม ชนเพื่ อ เป็ น สื่ อ หรื อ
เครื่ อ งมื อ ทดลองให้ ป ระชาชนได้ เ รี ย นรู ้ โ ดยมุ ่ ง หวั ง ว่ า
ประชาชนจะปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการทิ้ ง ขยะหรื อ มี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่เหมาะสม
อันจะเป็นการลดปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิ จั ย นี้ มุ ่ ง ศึ ก ษาทดลองให้ ค วามรู ้ แ ละข้ อ มู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมการทิ้ ง ขยะของประชาชน ต� ำ บลสวนหลวง
อ�ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การออกแบบวิธีด�ำเนินการวิจัยนี้ ด�ำเนินการเป็น
2 ขั้นตอนคือ 1) การส�ำรวจสภาพขยะมูลฝอยของชุมชน
เพื่อน�ำข้อมูลมาจัดท�ำชุดเอกสารความรู้ที่ใช้ในการทดลอง
2) การทดลองให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทิ้งขยะของประชาชนซึ่งแต่ละขั้นตอนมีการด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การส�ำรวจสภาพขยะมูลฝอยของชุมชน
นี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างครัวเรือน จ�ำนวน 375 ครัวเรือน โดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่ายจากประชาชนทุกหมูบ่ า้ น ทัง้ 15 หมูบ่ า้ น ในต�ำบล
สวนหลวง อ�ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และน�ำข้อมูล
จากการส�ำรวจมาสังเคราะห์และจัดท�ำเอกสารชุดความรู้
เพื่อใช้ในการทดลอง
ขัน้ ตอนที่ 2 การทดลองให้ความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทิ้ ง ขยะของประชาชนครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง
(quasi-experimental design) ไม่มกี ารสุม่ ตัวอย่างเข้ากลุม่
ซึ่งการออกแบบการวิจัยดังกล่าวนี้เหมาะส�ำหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ที่ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมตัวแปรได้ครบ
ถ้วนแต่ให้ผลใกล้เคียงกับการวิจัยแบบทดลอง (สุชาติ
ประสิทธิร์ ฐั สินธุ.์ 2550) ประกอบกับผูว้ จิ ยั มีขอ้ จ�ำกัดในด้าน
เวลาและงบประมาณจึงด�ำเนินการวิจยั กึง่ ทดลองแบบสอง
กลุ่มวัดหลังการทดลอง (posttest only control group
design) ซึ่งด�ำเนินการระหว่าง เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
2554 โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกหมู่บ้านประชาชน จ�ำนวน
2 หมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้านทดลอง และหมู่บ้านควบคุมโดย
เลือกหมู่บ้านที่มีสภาพภูมิศาสตร์คล้ายๆ กัน กล่าวคือ เป็น
หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน มีสภาพการ
จราจร ไฟฟ้า น�้ำประปา คูคลอง ล�ำประโดงคล้ายกัน มีการ
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จัดตัง้ ถังรองรับขยะมูลฝอยประจ�ำหมูบ่ า้ น จ�ำนวนใกล้เคียง
กัน รวมทัง้ มีจำ� นวนครัวเรือน และจ�ำนวนประชาชนใกล้เคียง
กันด้วย จากนัน้ ได้นำ� ชุดเอกสารความรูเ้ กีย่ วกับขยะมูลฝอย
ของชุมชนที่ได้จัดท�ำไปประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจกับ
หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นหมู ่ บ ้ า นทดลองทุ ก ครั ว เรื อ นและแจก
ชุดเอกสารความรูใ้ ห้หวั หน้าครัวเรือนประชาชนกลุม่ ทดลอง
ได้ศึกษาทุกครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ชุด/ตอน/สัปดาห์
การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดลองครั้งนี้ ใช้แบบ
สอบวั ด ความรู ้ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการจั ด การขยะ
มูลฝอยของครัวเรือนประชาชนทั้งจากหัวหน้าครัวเรือน
ประชาชนกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม และน�ำมาวิเคราะห์
จัดท�ำเอกสารรายงานผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

1. การจัดท�ำชุดเอกสารความรูเ้ พือ่ ใช้ในการทดลอง
หลังจากส�ำรวจสภาพขยะมูลฝอยของชุมชนแล้วได้
น�ำข้อมูลมาสังเคราะห์พัฒนาเป็นชุดเอกสารความรู้เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการทดลอง ได้ชุดเอกสารความรู้จ�ำนวน
4 ตอน ซึ่งแต่ละตอนมีเนื้อหาที่ส�ำคัญดังนี้
ตอนที่ 1 : สวนหลวงของเรา เนื้อหาของเอกสาร
ความรู้ ประกอบด้วย 1) สภาพทั่วไปของ ต�ำบลสวนหลวง
2) ความหมายของขยะมูลฝอย 3) ประเภทของขยะมูลฝอย
4) นโยบายและยุทธศาสตร์การรักษาความสะอาดของ
อบต.สวนหลวง 5) ค่าใช้จ่ายการก�ำจัดขยะมูลฝอยของ
อบต.สวนหลวง ทั้งภาพรวม และค่าเฉลี่ยเป็นรายบุคคล/
เดือน
ตอนที่ 2 : ขยะมูลฝอย ขุมทรัพย์ และมหันตภัย
ต่อชาวสวนหลวง เนือ้ หาของเอกสารความรู้ ประกอบด้วย
ขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ที่พบใน ต�ำบลสวนหลวง 1) ขยะ
เปียก 2) ขยะรีไซเคิล 3) ขยะทั่วไป 4) ขยะอันตราย 5) ภาพ
รวมปริมาณขยะในต�ำบลสวนหลวง
ตอนที่ 3 : การจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม
เนื้อหาของเอกสารความรู้ ประกอบด้วย 1) ผลกระทบจาก
ขยะมูลฝอย 2) วิธีการลดปริมาณขยะในครัวเรือน 3) การ
ก�ำจัดขยะแบบง่าย

ตอนที่ 4 : ชาวสวนหลวงมาแปลงขยะให้เป็นราย
ได้กันดีไหม เนื้อหาของเอกสารความรู้ ประกอบด้วย 1)
ภาพรวมปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ในต�ำบลสวนหลวง 2)
การใช้ประโยชน์จากขยะประเภทต่างๆ 3) ราคาซือ้ ขายขยะ
รี ไ ซเคิ ล ในต� ำ บลสวนหลวง 4) แนวคิ ด การจั ด การขยะ
รีไซเคิลในต�ำบลสวนหลวง 5) แนวคิดการลดปริมาณขยะ
และการรักษาความสะอาดในชุมชนสวนหลวง
2. ผลการด�ำเนินงานทดลอง
การศึกษาทดลองครั้งนี้ได้ผลการทดลองที่ส�ำคัญ
ดังนี้
		 2.1 ประชาชนกลุ่มทดลอง ที่ศึกษามีทั้งหมด
61 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 95.31 ของครัวเรือนประชาชน
หมู ่ บ้ า นทดลอง ส่ ว นประชาชนกลุ ่ มควบคุ มที่ ศึกษา มี
ทั้งหมด 61 ครัวเรือนเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 96.82 ของครัว
เรือนประชาชนหมู่บ้านควบคุม
		 2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
ของประชาชนกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย 13.03 (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 1.29) สูงกว่าความรูข้ องประชาชน กลุม่ ควบคุม
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 11.83 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.67) และ
เมือ่ น�ำไปทดสอบทางสถิตแิ บบ t-test พบว่าประชาชนกลุม่
ทดลอง มีความรูเ้ กีย่ วกับขยะมูลฝอย สูงกว่าประชาชนกลุม่
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ (Sig = .000)
		 2.3 ทั ศ นคติ ที่ เ ห็ น ด้ ว ยต่ อ การจั ด การขยะ
มูลฝอย พบว่า ประชาชนกลุ่มทดลองมีทัศนคติที่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย = 4.14 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) สูงกว่า
ประชาชนกลุ่มควบคุมเล็กน้อย (ค่าเฉลี่ย = 4.08 และค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน = 0.31) และเมือ่ น�ำไปทดสอบทางสถิติ
พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
		 2.4 พฤติกรรมการลดขยะในครัวเรือน พบว่า
ประชาชนกลุ่มทดลอง มีพฤติกรรมการลดขยะในครัวเรือน
ค่าเฉลี่ย = 3.46 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.60) น้อยกว่า
ประชาชนกลุ่มควบคุม (ค่าเฉลี่ย = 3.60 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.48) อย่างไรก็ตามเมือ่ น�ำไปทดสอบทางสถิติ
พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
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		 2.5 พฤติ ก รรมการเก็ บ รวบรวมขยะในครั ว
เรือน พบว่า ประชาชนกลุ่มทดลอง มีพฤติกรรมการเก็บ
รวบรวมขยะในครัวเรือนค่าเฉลี่ย = 3.77 (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.90) น้อยกว่าประชาชนกลุม่ ควบคุม (ค่าเฉลีย่
= 4.01 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54) ทั้งนี้เมื่อน�ำไป
ทดสอบทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
		 2.6 พฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน พบ
ว่า ประชาชนกลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัว
เรือน ค่าเฉลี่ย = 3.82 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.99) น้อย
กว่า ประชาชนกลุ่มควบคุม (ค่าเฉลี่ย = 4.06 และค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน = 0.53) และเมื่อน�ำไปทดสอบทางสถิติพบ
ว่าไม่มีความแตกต่างกัน
		 2.7 พฤติกรรมการก�ำจัดขยะในครัวเรือน พบ
ว่า ประชาชนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการก�ำจัดขยะในครัว
เรือน ค่าเฉลี่ย = 2.32 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.60) ใกล้
เคียงกับประชาชนกลุ่มควบคุม (ค่าเฉลี่ย = 2.33 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53) ซึ่งเมื่อน�ำไปทดสอบทางสถิติ
พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
		 2.8 ภาพรวมพฤติกรรมการจัดการขยะในครัว
เรือน พบว่า ประชาชนกลุ่มทดลอง มีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะในครัวเรือนค่าเฉลี่ย = 3.07 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
0.49) น้อยกว่าประชาชนกลุม่ ควบคุม (ค่าเฉลีย่ = 3.18 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.33) อย่างไรก็ตามเมื่อน�ำไป
ทดสอบทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

อภิปรายผล

1. ผลการทดลองครั้งนี้ จากที่ผู้วิจัยได้พัฒนาชุด
เอกสารความรู้และข้อสารสนเทศ เกี่ยวกับขยะมูลฝอยของ
ชุมชนต�ำบลสวนหลวง ได้จ�ำนวน 4 ตอน ซึ่งน�ำมาใช้เป็น
เครื่องมือของการทดลอง ครั้งนี้ซึ่งพบว่า ในด้านความรู้
ความเข้าใจ เกีย่ วกับขยะมูลฝอยนัน้ ประชาชนกลุม่ ทดลอง
มีความรูค้ วามเข้าใจมากกว่าประชาชนกลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยส�ำคัญ จึงอาจแสดงได้ว่าชุดเอกสารความรู้และข้อ
สารสนเทศเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของชุมชน ที่พัฒนาขึ้นนี้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาความรู้

ความเข้าใจเกีย่ วกับขยะมูลฝอยของประชาชนได้ โดยหน่วย
งานต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาลต�ำบล
เทศบาลเมือง ฯลฯ สามารถน�ำแนวความคิดในการพัฒนา
ชุดเอกสารความรูน้ ี้ ซึง่ เป็นการพัฒนาชุดความรูโ้ ดยใช้องค์
ความรูเ้ กีย่ วกับขยะมูลฝอยผสมผสานกับข้อมูลสารสนเทศ
เกีย่ วกับขยะมูลฝอยของชุมชนนัน้ ๆ ไปประยุกต์จดั ท�ำสือ่ ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ แผ่นพับ หรือหนังสือต่างๆ เพื่อ
ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยแก่ประชาชนใน
พื้นที่ได้
2. จากผลการทดลอง พบว่า ประชาชนกลุ่มทดลอง
มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ขยะมู ล ฝอย มากกว่ า
ประชาชนกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่ในด้านทัศนคติ
ต่อการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งในด้านพฤติกรรมการ
จัดการขยะในครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมทั้งพฤติกรรมการลด
ขยะ พฤติกรรมการเก็บรวบรวมขยะ พฤติกรรมการคัดแยก
ขยะ และพฤติกรรมการก�ำจัดขยะในครัวเรือน ของประชาชน
กลุ่มทดลองและประชาชนกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน นั่น
อาจแสดงได้วา่ ประชาชนกลุม่ ทดลอง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับขยะมูลฝอยดี ซึง่ อาจเป็นผลจากชุดเอกสารความรู้
ที่เป็นเงื่อนไขการทดลองครั้งนี้ แต่ความรู้ที่ได้รับนั้นไม่อาจ
ท�ำให้เกิดผลต่อการเปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนกลุ่มทดลอง
ได้ ดังเช่น ประชาชนรับรู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายทั้งต่อ
ตัวผูส้ บู เองและผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ แต่กย็ งั คงมีประชาชนสูบบุหรี่
ให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้เป็นจ�ำนวนไม่น้อยเลย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะลักษณะนิสัยเฉพาะของคนไทยโดยทั่วไป ที่ไม่ชอบ
การเปลี่ยนแปลง ชอบรักษาสถานภาพเดิมและยังต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะไปกระทบต่อสถานะและผล
ประโยชน์ของตน โดยเฉพาะคนไทยในชนบทยังชอบท�ำ
อะไรที่สืบต่อกันมาแต่ดั้งเดิมและมีไม่น้อยที่คนภายนอก
มองว่างมงาย แต่คนไทยก็ยังท�ำต่อไปโดยไม่สนใจเหตุผล
ซึ่งสอดคล้องกับ จอห์น เอ็มบรี่ (Joh Embree อ้างถึงใน จุรี
วิจติ รวาทการ. 2553) ทีม่ คี วามเห็นว่าสังคมไทยมีโครงสร้าง
สังคมแบบหลวม (Loose structure) มีลักษณะ 4 ประการ
คือ

23

24

Ratchaphruek Journal Vol.13 No.1 (January - April 2015)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2558)

		 1. มีความเป็นปัจเจกชนนิยมสูง (individualism)
ลักษณะตัวใคร ตัวมัน อิสระชน ไม่ชอบถูกบังคับ ไม่ค่อยมี
วินัย สอดคล้องกับผลการเลี้ยงดูในวัยเด็ก
		 2. ไม่ชอบผูกมัด ไม่ชอบวางแผนระยะยาว ไม่
ชอบป้องกันปัญหา เป็นพวกปฏิบัตินิยมชอบท�ำงานเฉพาะ
กิจ ท�ำให้ไม่มีพลังในการรวมกลุ่มทางสังคมในระยะยาว
		 3. มีความยืดหยุ่นสูง (flexibility) เปลี่ยนอะไร
ได้ ง ่ า ย ไม่ ช อบป้ อ งกั น ปั ญ หาแต่ แ ก้ ป ั ญ หาเก่ ง แก้ ไ ข
สถานการณ์ได้ มีพลวัตร ปรับตัวเก่ง
		 4. เข้าใจกฎระเบียบและกติกาทางสังคมดี
รู ้ ว ่ า เป็ น หน้ า ที่ ใ ครแต่ มั ก จะละเมิ ด แสดงว่ า เรามี
กระบวนการทางสังคมดี แต่สังคมไม่มีการลงโทษผู้ละเมิด
(low social sanction) การลงโทษทางสังคมไม่เข้มแข็ง
เบาบางมาก ไม่จริงจัง ท�ำให้ไม่กระตือรือร้นที่จะท�ำความดี
ความถูกต้อง เป็นลักษณะอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วแต่
กรรมเวร
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1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วน
ต�ำบล เทศบาลต�ำบล เทศบาลเมือง ฯลฯ ควรพิจารณาน�ำ
แนวคิดวิธกี ารพัฒนาชุดเอกสารความรูเ้ กีย่ วกับขยะมูลฝอย
ของชุมชนไปพัฒนาประยุกต์จัดท�ำสื่อ ชนิดต่างๆ ให้ความ
รู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับขยะมูลฝอยแก่ประชาชนในพืน้ ที่ เพือ่
รณรงค์การลดขยะในชุมชน
2. ควรมีการศึกษาทดลองเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการ
เปลีย่ นแปลงทัศนคติ และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการทิง้
ขยะของประชาชนในรูปแบบอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้
ผลการวิจยั ทีม่ งุ่ มัน่ ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการลดขยะ
ของประชาชนให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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