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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์   อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน และ 2) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในด้านต่างๆ กลุ่มตัวอย่างคือหัวหน้าครัวเรือนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 จ านวน 
216 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และ
พบว่าด้านการลดปริมาณขยะมูลอยู่ในระดับมาก ด้านการร่วมมือปฏิบัติและด้านการร่วมมือแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  
ค าส าคัญ : ขยะมูลฝอย, การมีส่วนร่วม 
 

Abstract 
 This research aimed to study 1) the waste management in the households and 2) the participation of 
community in waste management. The samples of this study were the 216 heads of household in Moo 1, 2 and 
3 in Khlong Maha Sawat community. The statics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation and one-way ANOVA. 

The results of this study showed that participation of community in waste management in all three 
aspects was at the moderate level. The reduction of the waste was at the high level. The cooperation in waste 
management and participation in solving problems were at the moderate level. 
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1. บทน า 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญปัญหาหนึ่งในชุมชนต่าง ๆ จากการส ารวจข้อมูล เกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีจ านวนประมาณ 15.16 ล้าน ตัน หรือวันละ 41 ,532 ตัน เป็นขยะในเขต กทม. วันละ
ประมาณ 8,766 ตัน  เป็นขยะในเขตเทศบาลวันละ 16,620 ตัน  และเป็นขยะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั่วประเทศ วันละ 
16,146 ตัน  และมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีเนื่องจากจ านวนประชากรที่มากขึ้น  รวมทั้งสภาพทางสังคม และเศรษฐกิจท่ี
เอื้อให้เกิดการบริโภคในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะพื้นท่ีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จะมีปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าชุมชน
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ทั่วไปเป็นเท่าตัว  กล่าวคือปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชนทั่วไปจะมีอัตราเฉลี่ยเท่ากับ  0.6 – 0.8  กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  (อาณัติ  
ต๊ะปินตา, 2553)  ในขณะที่พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น  เมืองพัทยา  เมืองภูเก็ต  พบว่ามีอัตราการเกิดขยะเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
เป็น 1.5 เท่าต่อคนต่อวัน 

ขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นขยะเก่า ผลจากการจัดล าดับจังหวัดวิกฤตปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ คพ. ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 
19 มีนาคม 2557 ซึ่งปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศ 28 ล้านตัน ประกอบกับการประกาศให้“ขยะเป็นวาระ
แห่งชาติ” และแรงขับเคลื่อนจากนโยบายรัฐบาล ในการมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแลการจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวัดในภาพรวม ท าให้ทุกจังหวัดมีความตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่  และเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตาม 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศลดลงเหลือ 14.8 ล้านตัน 
โดยในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ขยะที่ตกค้างสะสมได้รับการจัดการไปแล้ว 13.2 ล้านตัน  จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสม ณ ปี 2557 ใน 5 อันดับแรก คือ สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และขอนแก่น หลายจังหวัดมี
การเปลี่ยนแปลงล าดับจากปี 2556 ตัวอย่างเช่น จังหวัดสงขลา ที่เคยเป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสูงสุดอันดับ1 
ปัจจุบันอยู่ในล าดับที่ 30  

ของเสียอันตรายจากชุมชนในปี 2557 เกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 0.58 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 2.4 โดยส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 65) เป็นซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเภทโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ 
เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดี โทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป ที่เหลือประมาณร้อยละ 35 เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทแบตเตอรี่ หลอดไฟ 
และภาชนะบรรจุสารเคมี ในอนาคตอันใกล้การจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นปัญหาใหญ่ ส่วนหนึ่ง
เพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ท าให้คนทิ้งและซื้อของใหม่ และประเทศไทยยังไม่มีระบบเก็บรวบรวมและเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ประเภทหน่ึงที่น่ากังวล คือแท็บเล็ต จากนโยบายรัฐบาลที่ซื้อให้กับเด็กประถม ปัจจุบันน่าจะเสื่อมสภาพแล้วและจากความ
นิยมในการใช้งาน อีกประเภทหนึ่ง คือ จากนโยบายเรื่องพลังงานทดแทนในการส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์หากเสื่อมสภาพหรือ
หมดอายุการใช้งานจะกลายเป็นของเสียอันตรายที่ยังไม่มีความชัดเจนในระบบการก าจัดในปี 2557 ประเทศไทยมีการน าเข้าโซลาร์
เซลล์จ านวน 3,238,620 ช้ิน และน าเข้าแท็บเล็ตจ านวน 1,497,144 เครื่อง ประเทศไทยจึงต้องตระหนักในการจัดการกับซาก
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)  

การขยายตัวของเมืองและเขตชุมชนท าให้คลองเป็นจ านวนมากตื้นเขินหรือถูกถม เพื่อขยายพื้นที่ถนน แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมี
คลองเหลืออยู่เป็นจ านวนไม่น้อย  คลองเหล่านี้หลายแห่งตื้นเขินข้ึน จนไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ าได้อีกต่อไป  ประโยชน์ที่
ได้คือเป็นทางระบายน้ า เมื่อเวลามีฝนตกหนักรวมทั้งเป็นทางระบายน้ าทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงล าคลองสายนั้นออกสู่
แม่น้ าสายใหญ่ต่อไป การที่คลองต่าง ๆ เป็นแหล่งรองรับน้ าทิ้งหรือขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชน เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้น้ าใน
คลองเน่าเสียท าให้ประชาชนขาดประโยชน์ที่ควรได้รับจากสภาพแวดล้อมนี้อย่างมหาศาล ถึงเวลาที่เราควรจะต้องมีมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อป้องกันการเน่าเสียของน้ า เช่น การชักจูงใจให้ประชาชนละเว้นการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงในคลอง การตรวจตรามิให้
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  หรือแม้แต่ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในบริเวณริมคลองปล่อยน้ าเสีย สารพิษลงในคลองเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน  เพื่อ
เป็นการดูแลและรักษาความสะอาดของคลองที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของตนเองก่อให้แม่น้ าล าคลองต่างๆ มีคุณภาพและน้ าท่ีดี 

จากปัญหาของขยะมูลฝอยท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง ทั้งในชุมชนเมืองและ
ชนบท ซึ่งทุกภาคส่วนต้องมีความตระหนักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  โดยต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย และการปลูกฝังจิตส านึกในการมีส่วนร่วมให้แก่ชุมชน โดยควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการขยะ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเกิดจิตส านึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูล
ฝอย ซึ่งประชาชนในชุมชนมีอิทธิพลในการกระตุ้นจิตส านึกต่อความรับผิดชอบร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่ องขยะมูลฝอยชุมชน 
โดยเริ่มจากการให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มมาก
ขึ้นทุกวัน แต่การจัดการขยะมูลฝอยท่ีครบวงจรมีต้นทุนสูงมาก ดังนั้น ประชาชนในชุมชนจึงควรมีความตระหนักในการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยมากกว่าการพึ่งพาจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ท าอย่างไรที่จะรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเห็นการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์  ที่
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ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตมาร่วมกันคิดหาวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหา  โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นและความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการขยะเพื่อเลือกแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ท าให้ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าและเกิดจิตส านึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ให้เหลือน้อยท่ีสุด  

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการกับขยะมูลฝอย  เพื่อศึกษาการ
จัดการกับขยะมูลฝอย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการรองรับ
ความเจริญเติบโตในอนาคตโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชนและยังเป็นการให้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย เป็นการลด
ค่าใช้จ่าย ประหยัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินการจัดการกับขยะมูลฝอยเหล่านั้น  ท าให้ชุมชนมีสภาพ
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่มากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 
2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในด้านต่าง ๆ  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาเฉพาะชุมชนท่ีอยู่แถวคลองมหาสวัสดิ์ ประกอบด้วยประชากร หมู่ที่ 1, 2 และ 3  ใน ต.
มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ใหค าจ ากัดความวา มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว ตลอดถึงสิ่งอื่นที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือท่ีอื่น  

กรมควบคุมมลพิษ (2548) ใหค าจ ากัดความว่า ขยะมูลฝอยหรือมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา 
เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตวหรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น และ 
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เปนพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวนวัสดุที่ไมใชแลวของโรงงานซึ่งมี
ลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

Kenneth และ John (1973)  กลาววา ขยะมูลฝอย (Solid waste) หมายถึง ขยะมูล ฝอยที่ไมไดอยู่ในสภาพแกสและ
ของเหลว เกิดขึ้นจากกิจกรรมประจ าวันในพื้นที่ชุมชนแหลงที่พัก อาศัย ยานธุรกิจการคา และภาคอุตสาหกรรม โดยในเบื้องตนไดแบ
งประเภทขยะมูลฝอยออกเปน เศษอาหาร ซึ่งไดแกอินทรียวัตถุซึ่งเกิดจากการปรุงและบริโภคอาหาร เถา และขยะมูลฝอยทั่วไป ไดแก
ขยะมูลฝอยอ่ืนๆ ซึ่งนอกเหนือจากสองกลุมขางตนแบงเปน    กลุมที่สามารถเผาไหมได เชน กระดาษ เศษผา เศษไม/ใบไม และกลุมที่
ไมสามารถเผาไหมไดหรือเผาไหมไดยาก เชน แกวและเศษโลหะตางๆ เปนตน 
 สวัสดิ์  โนนสูง (2543:144) กล่าวไว้ว่า  ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคบริโภคซึ่ง
เสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (solid waste) มีผลเสียต่อสุขภาพกายและ
จิตใจเนื่องจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคท าให้เกิดมลพิษและทัศนอุจาด 

จากนิยามความหมายดังกล่าวข้างต้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง ขยะ หรือ มูลฝอย หรือมูลฝอย หมายถึง เศษ
กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือท่ีอื่นๆ รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน  
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แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ด้านการมีส่วนร่วมนั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายหลายวิธีการดังนี้ 
          เนตินา  โพธ์ิประสระ (2541) การมีส่วนร่วม หมายถึง การได้เข้าไปเกี่ยวข้องที่อาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรงหรือทางอ้อม
ในการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได้   
 ยุพาพร  รูปงาม. (2545 : 5) กล่าวไว้ว่า  การมีส่วนร่วม (participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความ 
ต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผล
เบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ ควรจะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทิ้งหมดหรือการกระท าทั้งหมด ที่ท าโดยกลุ่มหรือในนาม
กลุ่มนั้น กระท าผ่านองค์การ (organization) ดังนั้นองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้       
 มณฑล จันทร์แจมใส (2551)  กล่าวไว้ว่า  คือ การมีส่วนร่วมของบุคคลจะต้องมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอด  ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ การบริหารจัดการด าเนินงานตามแผน การเสียสละก าลังแรงงานของบุคคล ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ กาลังเงินหรือทรัพยากรทีมีอยู่ 

ประชุม สุวัติถี (2551) กล่าวถึงลักษณะเง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ของบุคคล เกิดจากพื้นฐาน คือ เป็นบุคคลที่จะต้อง
มีความสามารถท่ีจะเข้าร่วม กล่าวคือจะต้องเป็นผู้มี ศักยภาพที่จะเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น จะต้องมีความสามารถใน
การค้นหาความต้องการวางแผนการบริหารจัดการ การบริการองค์กรตลอดจนการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นบุคคลที่มีความพร้อม
ที่เข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ ผู้นั้นจะต้องมีสภาพ ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและกายภาพที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ . เป็นบุคคลที่
มีความประสงค์จะเข้าร่วม กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเต็มใจสมัครใจที่จะเข้าร่วมเล็งเห็นผลประโยชน์ของการเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นการ
บังคับหรือ ผลักดันให้เข้าร่วม โดยที่ตนเองไม่ประสงค์จะเข้าร่วม . เป็นบุคคลที่ต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ เป็นผู้มี
โอกาสที่จะ เข้าร่วมซึ่งถือว่าเป็นการกระจายอ านาจให้กับบุคคลในการตัดสินใจ และก าหนด  กิจกรรมที่ตนเองต้องการในระดับที่
เหมาะสม บุคคลจะต้องมีโอกาสและมีความเป็นไป ได้ที่จะจัดการด้วยตนเอง ส าหรับลักษณะการมีส่วนร่วมของบุคคลโดยทั่วไปแล้ว ยัง
มีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกบการมีส่วนร่วม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ
และรายได้ เป็นต้น 
 สรุปจากความหมายของการมีส่วนร่วมสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม  หมายถึง การที่ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีแนวคิดหรือ
จุดมุ่งหมายที่เหมือนกันเข้ามาด าเนินการนั้น ให้แล้วเสร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดแล้วรับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ใน ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วม ในผลประโยชน์และการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล  
 ข้อมูลทั่วไปของคลองมหาสวัสดิ์ 
 คลองมหาสวัสดิ์ หรือ คลองชัยพฤกษ์ เป็นคลองที่เริ่มต้นจากคลองลัดบางกรวยหรือคลองบางกอกน้อย ใกล้วัดชัยพฤกษ
มาลา ไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กับเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผ่านอ าเภอ
พุทธมณฑล ไปออกแม่น้ าท่าจีนที่ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมความยาว 28 กิโลเมตร คลองสายนี้เริ่มขุดตั้งแต่
วันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2402 ในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อย่นระยะทางไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ หลังจากที่ทรงให้ขุดคลองเจดีย์บูชาจาก
แม่น้ านครชัยศรีไปจนถึงองค์พระปฐมเจดีย์ พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ข า บุนนาค) และพระภาษี
สมบัติบริบูรณ์ เป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2403 ถือเป็นคลองที่มีความกว้างที่สุดในสมัยนั้น คือ
กว้าง 7 วาหรือ 14 เมตร ใช้เงินท้ังสิ้น 1,101 ช่ัง 10 ต าลึง เป็นเงินพระคลังมหาสมบัติ 100 ช่ัง เงินบริจาคเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ 1 ช่ัง 
10 ต าลึง อีก 1,000 เป็นเงินของท้าวเทพอากร (เงิน) ที่ถูกริบเข้าพระคลังมหาสมบัติ 
 เมื่อขุดคลองเสร็จนั้น รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์จับจองที่ดินว่างเปล่าสองฝั่งคลอง ชุมชนแรก ๆ ที่เข้า
มาอยู่ได้แก่ชาวบ้านที่ย้ายมาจากริมแม่น้ านครชัยศรี บริเวณดอนหวาย ดาวคะนอง บางเตย และชาวจีนที่มาขุดคลอง  เจ้าพระยาทิพา
กรวงศ์ยังได้ให้สร้างศาลาส าหรับประชาชนพักเป็นระยะไปตามริมคลองทุก 100 เส้น เป็นศาลาเขียนต ารายารักษาโรคต่าง ๆ ติดไว้เป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5_(%E0%B8%82%E0%B8%B3_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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การกุศล ต่อมาเรียกกันว่า “ศาลายา” คือศาลาที่ 1-4 และ 6-7 ศาลาที่ 7 เรียกกันว่าศาลาดิน กับศาลาที่ 5 สร้างในการกุศลปลงศพ
คนของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์  เรียกกันว่า “ศาลาท าศพ” ปัจจุบันกลายเป็น “ศาลาธรรมสพน์” และเป็นช่ือแขวงกับสถานีรถไฟในเขต
ทวีวัฒนาของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 15 ริมทางรถไฟสายใต้ คลองมหาสวัสดิ์ยังมีประตูน้ าที่กรมชลประทานสร้าง
ไว้ 2 ประตู คือประตูน้ ามหาสวัสดิ์ ด้านแม่น้ าท่าจีน และประตูน้ าฉิมพลี ด้านแม่น้ าเจ้าพระยา ปัจจุบันคลองสายนี้ยังคงเป็นเส้นทาง
สัญจรของชาวบ้านและเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญ 
  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์  (2552)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาล  พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วน  ร่วมในการ
จัดการท่องเที่ยวในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน การดูแลรักษาและ ด้านการค้นพบสาเหตุของปัญหาอยู่ ใน
ระดับสูงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการวางแผนด าเนินงานและด้านการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
มณฑล เอกอดุลย์พันธ์ (2553) ได้ศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาตลาดน้ าตลิ่งชัน เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณ  ตลาดน้ าตลิ่งชัน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีค่า เฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก 
ส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ ใน ระดับปานกลางทุกด้าน เรียงตามล าดับ ดังนี้ คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา ด้านการมสี่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา และปรับปรุงแก้ไขตามล าดับ และสอดคล้องกันกับงานวิจัยของ กาบแก้ว  
ปัญญาไทย (บทคัดย่อ : 2554) ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตส านึกเกี่ยวกับการจัดการขยะในระดับสูง 
ชุมชนสามารถคัดแยกขยะ การน าขยะไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับสูง พฤติกรรมการก าจัดขยะภายในครัวเรือนของชุมชน พบว่า มีการ
คัดแยกขยะ มีการก าชับสมาชิกในครัวเรือน คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ขยะเปียกจะบรรจุทิ้งลงถังเทศบาล ขยะแห้งบางส่วนน าไปก าจัดโดย
การเผา ขยะรีไซเคิลเก็บรวบรวมไว้เพื่อขาย บางส่วนน ากลับมาใช้ใหม่ พฤติกรรมการก าจัดขยะภายในครัวเรือนอย่างถูกต้องอยู่ใน
ระดับสูง และความรู้ความเข้าใจของชุมชนเกี่ยวกับปัญหาขยะกับการมีส่วนรว่มในการจดัการขยะในด้านตา่ง ๆ มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ จิตส านึกของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะอยู่ในระดับปานกลาง การศึกษา พบว่าเหตุผลส าคัญที่ชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรมการจัดการขยะกับทางเทศบาล เพื่อเป็นการท าให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ตัวแปรต้น                         ตัวแปรตาม 

ข้อมูลทั่วไป  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ของครอบครัว 
6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

 1. ด้านการร่วมมือแก้ไขปัญหา 
2. ด้านการร่วมปฏิบัติ 
3. ด้านการร่วมลดปริมาณขยะ 

 
 

   

การจัดการยะมูลฝอย   
ความคิดเห็นต่อการจดัการปญัหาขยะมูลฝอย   

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
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วิธีการด าเนินการวิจัย  
      ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจงในเขตชุมชนคลองมหาสวัสดิ์มี
วิธีด าเนินการ ดังนี้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นประชากรที่อยู่แถวคลองมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้ แก่ ประชากร 
หมู่ที่ 1, 2 และ 3 จ านวน  319  ครัวเรือน 
  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้น าครัวเรือนแถวคลองมหาสวัสดิ์หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ครัวเรือนละ 1 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการ
เทียบเคียงตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane จ านวน 216 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และจ านวนสมาชิก 

ตัวแปรตาม ได้แก่ การมสี่วนร่วมในการจัดการขยะมลูฝอย ประกอบด้วย การมสี่วนร่วมด้านการร่วมมือแก้ไขปัญหา  ดา้น

การร่วมปฏิบัติ และด้านการร่วมลดปริมาณขยะมูลฝอย 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

    ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ความ
คิดเห็นต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการยะมูลฝอย ในด้านการสร้างเครื่องมือ คือ น า
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี บทความที่เกี่ยวข้องจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อก าหนดขอบเขตในการสร้างเครื่องมือ วิเคราะห์เนื้อหาและก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามปลายเปิด 
และน าเครื่องมือท่ีสร้างแล้วเสร็จไปหาคุณภาพด้วยการหาความเที่ยงตรง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 แบบสอบถาม  
 ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติส าหรับงานวิจัย  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากแบบสอบถามจ านวน 216 ชุด มาลงรหัสประมวลผลโดยใช้สถิติในการ
น าเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-
way ANOVA 
 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้น าครัวเรือนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็น

เพศชายมากกว่าเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 55.6 เนื่องจากส่วนมากเป็นผู้น าครัวเรือน   มีอายุระหว่าง 45 ปีขึ้นไป ส าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษามากที่สุด ระดับการศึกษาดังกล่าวท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จึง ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเพราะไม่ต้องอาศัย
ทักษะความรู้ ความช านาญมากนัก ส่งผลท าให้มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท และพบว่าส่วนใหญ่มี
จ านวนสมาชิกที่อาศัยในครอบครัวอยู่ในระหว่าง 4-6 คน  
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2. ความคิดเห็นต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย 
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยรายละเอียดแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนในระดับมาก 

ได้แก่ ถังขยะทุกบ้านควรมีฝาปิดมิดชิด ( X = 1.94, S.D. = 0.28) และ คนในชุมชนเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหาขยะมูลฝอย 

( X =1.89, S.D.=0.35) ตามล าดับ  ข้อที่มีคะแนนในระดับปานกลาง ได้แก่ คนในชุมชนมักทิ้งขยะในที่สาธารณะ ( X =1.14, 

S.D.=0.88) การน าแบตเตอรี่เก่าหรือถ่านไฟฉายใช้แล้วไปฝังดิน ( X =1.11, S.D.=0.82) ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีคะแนนน้อย ได้แก่ 

การคัดแยกขยะท าให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ( X =0.59, S.D.=0.84) และการเข้าร่วมกิจกรรมการรักษาความสะอาดของชุมชน 

ท าให้เสียเวลาและไม่เกิดประโยชน์ ( X =0.58, S.D.= 0.78) ตามล าดับ 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย 

การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน  เมื่อพิจารณาทั้งในด้านการ
ร่วมมือแก้ไขปัญหา  ด้านการร่วมมือปฏิบัติ และด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอย พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ในด้านการร่วมมือแก้ไขปัญหา พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีการ ชักชวนเพื่อนบ้านให้สนใจและ
สอดส่องดูแลปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน รองลงมาแจ้ง อบต. ทันทีเมื่อรถขยะไม่มาเก็บขยะตามเวลา บอกหรือตักเตือนเจ้าหน้าที่ขน
ขยะ หากเก็บขยะหกเลอะเทอะ  ไปร่วมให้ข้อมูลเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยเมื่อ อบต. นัดประชุม และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยให้แก่ อบต. ตามล าดับ   

ในด้านการร่วมมือปฏิบัติ  พบว่า ทิ้งขยะมูลฝอยลงในถังขยะที่ อบต. จัดหาให้  รองลงมา คือ น าขยะเปียกใส่ถุงปิด
เรียบร้อย  ช าระค่าธรรมเนียมขยะให้ อบต. แยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง  รวบรวมขยะมูลฝอยในบ้านมาทิ้งที่ถังขยะของ อบต. ทุกวัน น า
เศษอาหารไปใช้เลี้ยงสัตว์  เข้าร่วมกิจกรรมการรักษาความสะอาดของ  เผาขยะมูลฝอยในบริเวณบ้าน และทิ้งขยะมูลฝอยในที่ว่างหรือ
ข้างทาง ตามล าดับ   

ในด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอย พบว่า  มีการแยกเศษกระดาษ เศษโลหะ ขวดแก้ว พลาสติก เก็บไว้ขายเป็นของเก่า  
รองลงมา น าถุงพลาสติก ถุงหูหิ้ว ที่ยังมีสภาพดีกลับมาใช้ซ้ าอีก น าขวดน้ า ขวดน้ าเปล่า ที่ใช้หมดแล้วมาท าความสะอาดเพื่อใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนอีก ใช้เศษหญ้า เศษใบไม้คลุมดิน มากกว่าการทิ้งลงในถังขยะ น าเสื้อผ้าเก่าไปซ่อมแซมแล้วน ากลับมาใช้ใหม่  และมี
การใช้ตะกร้า ถุงผ้า เวลาไปซื้อของหรือไปจ่ายตลาด ตามล าดับ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์     
อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อพิจารณาทั้งหมด 3 ด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  และหากวิเคราะห์เป็นรายด้าน
แล้ว พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก และปานกลางคือ ด้านการร่วมมือปฏิบัติ และด้าน
การร่วมมือแก้ไขปัญหาตามล าดับ  ในส่วนของรายข้อในแต่ละด้าน พบว่าในด้านการร่วมมือแก้ไขปัญหาในบางข้ออยู่ในระดับมาก เช่น 

มีการบอกหรือตักเตือนเจ้าหน้าท่ีขนขยะหากเก็บขยะเลอะเทอะ ( X =2.95, S.D=1.28) อาจเป็นเพราะเกิดจากความคุ้นเคยหรือรู้จัก
มักคุ้นกับเจ้าหน้าท่ีเป็นอย่างดีนอกน้ันอยู่ในระดับปานกลาง  

ในด้านการร่วมมือปฏิบัติ พบว่าค่าเฉลี่ยบางข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เช่น มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในถังขยะที่ อบต. จัดหาให้   

( X = 4.16, S.D=0.88)  อาจเป็นเพราะประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ าล าคลองหากไม่ทิ้งขยะในที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ รองลงมามีการน าขยะเปียกใส่ถุง

ปิดเรียบร้อย ( X =3.97, S.D=1.02) และแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิง ( X = 3.74, S.D=0.99) ตามล าดับ 
 ในด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอย พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเกือบทั้งหมด เช่น มีการแยกเศษกระดาษ เศษโลหะ ขวด

แก้ว พลาสติก เก็บไว้ขายเป็นของเก่า ( X = 4.29, S.D=0.95) อาจเป็นเพราะประชาชนมีการจัดการด้วยตนเองโดยด าเนินการในเรื่อง
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ของการคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวมการจ าหน่ายมูลฝอยของชุมชนเอง รองลงมา น าถุงพลาสติก ถุงหูหิ้ว ที่ยังมีสภาพดีกลับมาใช้

ซ้ าอีก ( X = 4.09, S.D=1.05) และน าขวดน้ า ขวดน้ าเปล่า ท่ีใช้หมดแล้วมาท าความสะอาดเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีก ( X = 3.75, 
S.D=1.19) ตามล าดับ หากมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยให้น้อยลงได้มากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้กับหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อให้มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ครบวงจรและก าจัดตามหลักสุขาภิบาล 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นเพื่อสร้างจิตส านึกในการร่วมแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยให้ชุมชนมี
ความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นบุคคลส าคัญที่ช่วยให้ชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดจากปัญหาขยะ เช่น กิจกรรมการรณรงค์ให้สมาชิกในครัวเรือนมี
การใช้ถุงผ้า ตะกร้า เมื่อไปจ่ายตลาด หรือการจัดประกวดแข่งขันรักษาความสะอาดภายในชุมชน การประดิษฐ์สินค้าใหม่จากวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว 
 3. ควรมีการจัดอบรมเสริมความรู้แก่กลุ่มแม่บ้าน และเยาวชนในชุมชนในการน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งหรือ
ของใช้ต่าง ๆ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลมีการจัดหาแหล่งรับซื้อเพื่อให้ชุมชนสามารถน ามาแสดงและจัดจ าหน่ายได้  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
2. ควรมีการศึกษาในประเด็นเดียวกันกับพื้นที่อื่นๆ เพื่อน าข้อค้นพบที่ได้ในแต่ละพื้นที่มาเปรียบเทียบกัน เพื่อน าข้อมูลมา

เป็นแนวทางในการรณรงค์ให้ประชาชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์และความอุปถัมภ์จากบุคคลหลายฝ่าย  ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณมา ณ 
ที่นี้  ขอขอบคุณอาจารย์ทรงสิทธิ์  สอนรอด ที่เมตตาอนุเคราะห์แปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณ ดร.นพลักษณ์ หนักแน่น ที่
ช่วยวิเคราะห์แปลผลข้อมูลงานวิจัย รวมถึงขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ ต ารา และหนังสือต่าง ๆ ที่ผู้วิจัย เอ่ยนามและไม่ได้
เอ่ยนาม ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านภายในหน่วยงานที่คอยช่วยเป็นผู้ประสานงานติดต่ออ านวย
ความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ และในท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ให้การสนับสนุนทุนใน
การท าวิจัย 
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	ชุมชนและการสืบทอดประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาวลาวครั่ง จ.นครปฐม (29-36)
	กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (37-45)
	ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาคมน่าน (46-55)
	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (56-64)
	ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (65-71)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (72-73)
	การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (74-84)
	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (85-96)
	การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (97-104)
	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (105-115)
	การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนกรณีศึกษาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (116-131)
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



