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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการจัดการขยะมูลฝอยที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการตลาดของผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า จ านวน 100 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสอบถาม
ปลายปิดและแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ และการวิเคราะห์เน้ือหาผลการวิจัย  พบว่า 1) การจัดการขยะมูลฝอยของตลาด
ศูนย์การค้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย 
การคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่งขนย้าย การแปรสภาพ และการก าจัดท าลายขยะมูลฝอย 2) 
การมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดของผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3) การจัดการขยะมูลฝอยมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการตลาดของผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ความส าคัญ: การจัดการขยะมูลฝอย / การมีส่วนร่วมในการจัดการ / ผู้ประกอบการ / ตลาดศูนย์การค้า                     
                                                         

Abstract 
The objective of this research was to study the influence of solid waste management on market 

management participation of entrepreneurs in the shopping center market, Nai Mueang Sub-district, 
Mueang District, Kamphaeng Phet Province. The sample consisted of 100 entrepreneurs in the shopping 
center market. The sample was selected based on a purposive sampling. The research instruments were 
closed-ended questionnaire and unstructured interview. Data were then analyzed using statistics, 
including percentage, mean, standard deviation, multiple regression analysis, and content analysis. The 
results of this research indicated that 1) overall solid waste management of the shopping center market 
was at a high level. When individual aspects were considered, all aspects were at a high level, namely 
solid waste reduction, waste sorting, waste collection, transportation, transformation and disposal, 2) 
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Overall participation in market management of the respondents was at a high level.  When individual 
aspects were considered, all aspects were at a high level, namely participation in decision making, 
participation in practice, participation in benefits, and participation in the evaluation, 3) Solid waste 
management had an influence on market participation of entrepreneurs in the shopping center market 
with the statistical significance level of 0.05. 
Keywords: Solid waste management / Participation in management / Entrepreneurs / Shopping center 
market  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ในอดีตคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียกได้ว่ากลมกลืนหรือผสมผสานกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ คนไทย
ในยุคน้ันมีการบริโภคตามความจ าเป็นและมักบริโภคสิ่งแปลกปลอม เช่น สารสังเคราะห์หรือสารเคมีต่าง  ๆ  มาใช้  
ซึ่งจ านวนประชากรก็ไม่มากนัก ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการบริโภคจึงมีไม่มากและส่วนใหญ่ก็สามารถย่อยสลายและ
ถูกดูดซับด้วยกลไกธรรมชาติและระบบนิเวศได้ทันที จึงไม่ประสบกับปัญหา ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่มีแนวโน้มเลียนแบบวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตกในรอบ 2 – 3 ทศวรรษที่ผ่านมา วิถีชีวิต
คนไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากท่ีเคยเรียบง่ายและอยู่อย่างพอเพียงกลายเป็นชีวิตที่เร่งรีบแย่งชิงทรัพยากร
เพ่ือการอุปโภคบริโภค ส่วนหน่ึงมีการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยในขณะที่รูปแบบการบริโภคได้เปลี่ยนไป โดยเป็นการบริโภค
ที่ใช้วัตถุดิบในการผลิต  รวมทั้งใช้พลังงานจ านวนมาก นอกจากน้ีส่วนใหญ่ยังเป็นการบริโภคที่มีการใช้ทรัพยากร
อย่างไม่รู้คุณค่าการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและเป็นการใช้สารหรือสิ่งแปลกปลอมที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (สมาคม
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2560) 

ในปี 2560 ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศมี 27.40 ล้านตัน คนไทย 1 คน สร้างขยะโดยเฉลี่ย 1.13 
กิโลกรัมต่อวัน ส่วนการก าจัดขยะมูลฝอยถูกต้อง 11.70 ล้านตัน และน ากลับมาใช้ประโยชน์ 8.52 ล้านตัน (สมาคม
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2560) ส าหรับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนทั่ว
ประเทศ ในปี 2561 มีจ านวน 3,205 แห่ง เปิดด าเนินการ 2,786 แห่ง และปิดด าเนินการ 419 แห่ง เน่ืองจากการมี
ขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนที่และด าเนินการปิดตามนโยบายของจังหวัดเพ่ือผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มในพ้ืนที่ และปริมาณ
ขยะเพ่ิมมากข้ึน ในปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 3.2 โดย ร้อยละ 65 เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์และร้อยละ 35 เป็นของเสียอันตรายจากชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) และคาดว่าจะมีปริมาณ
ขยะเพ่ิมข้ึนในอนาคต ซึ่งส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะเพ่ิมสูงข้ึน  จากการเพ่ิม
งบประมาณด้านบุคลากรอุปกรณ์ การจัดการขยะและการพัฒนาเทคโนโลยีความรู้ทางวิชาการแก่ เจ้าหน้าที่ หรือ
แม้แต่การวางระบบการจัดการของเสียจากชุมชนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจุด
รวบรวมของเสียจากชุมชนและส่งมายังศูนย์รวบรวมของเสียในระดับจังหวัด แต่ยังไม่เพียงพอเน่ืองจากยังไม่มีกฏ
ระเบียบที่จะคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป รวมถึงกฏหมายที่จะน ามาก ากับดูแลให้ภาคเอกชน
รับผิดชอบในการจัดการขยะที่ถูกวิธี (กรมควบคุมมลพิษ, 2562 ) อาจท าให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา เช่น เกิด
ความสกปรกจากกองขยะที่มีกลิ่นเหม็น สัตว์และแมลงน าโรคชุกชุม เกิดการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินที่เกิดจากน้ าจาก
ขยะมูลฝอย ซึ่งผลกระทบเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความร าคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนน้ัน
และบริเวณที่ใกล้เคียง (ศศิกาญจน์ ชัยหัง, 2554) ปัญหามลพิษที่นับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน คือ มลพิษจากขยะมูล
ฝอยที่ส่งกลิ่นรบกวนกระจายและสะสมตามบริเวณต่าง ๆ ของชุมชนรวมทั้งประสบปัญหาการหาสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยจากการต่อต้านของประชาชน ปัญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนทั้งในเมืองขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  สาเหตุ เพราะ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มนุษย์ผลิตข้ึนมาน้ันไม่สามารถท าลายได้หมด เน่ืองมาจากการขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี 
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เช่นการน าขยะมูลฝอยไปลักลอบทิ้งยังสถานที่ห่างไกลชุมชนตามที่รกร้างว่างเปล่า รวมทั้งการเผาท าลายกลางแจ้ง
จนเกิดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบทางน้ า ทางอากาศ ทางดิน โดยทั่วไปจึงท าให้เกิด
ปัญหาจนเป็นข่าวการร้องเรียนจากประชาชนอยู่เสมอ (ธเรศ ศรีสถิตย์, 2558) 

ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาวะแวดล้อม ทีนั่บวันจะเพ่ิมมากข้ึนตามจ านวนของประชากร ถ้าหากไม่
มีการก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเหมาะสม ปัญหาความสกปรกต่าง ๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอยจะต้องเกิดข้ึน แต่
ถ้ามองกันอย่างผิวเผินแล้วขยะมูลฝอยอาจไม่ได้มีผลกระทบต่อมนุษย์มากนัก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผลกระทบที่เกิดข้ึน
โดยตรงต่อมนุษย์ยังอยู่ในข้ันที่ไม่รุนแรงมาก ผลกระทบที่เกิดข้ึนจึงไม่ชัดเจน แต่ในความเป็นจริงแล้วขยะมูลฝอยจะ
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก และจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วย ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เน่ืองจากขยะมูลฝอยเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธ์ุของแมลงน าโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ ยุง
และพาหะต่างๆ ฯลฯ และเป็นที่ซุกซ่อนของหนูและสัตว์อื่น ๆ ขยะมูลฝอยท าให้เกิดมลพิษแก่อากาศ ขยะมูลฝอยที่
กองทิ้งไว้ในเขตชุมชน หรือที่กองทิ้งไว้ในแหล่งก าจัดซึ่งไม่มีการฝังกลบหรือขณะที่ท าการเก็บขนโดยพาหนะที่ไม่มี
การปกปิดอย่างมิดชิด ขยะมูลฝอยเหล่าน้ันส่งกลิ่นเหม็นที่น่ารังเกียจออกมา เศษชิ้นส่วนของขยะมูลฝอยสามารถ
ปลิวไปในอากาศ ท าให้เกิดความสกปรกในบรรยากาศ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และความสกปรกให้กับบริเวณ
ข้างเคียงได้ นอกจากน้ีขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้นาน ๆ จะมีก๊าซที่เกิดจากการหมักข้ึน ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ซึ่งติดไฟหรือ
เกิดระเบิดข้ึนได้ และก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น (www.Recycle group,ออนไลน์) 

ตลาดศูนย์การค้าอยู่ในพ้ืนที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2522 สร้าง
เสร็จเมื่อปี พ.ศ.2524 และเปิดท าการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 โดยมีนายเฮง สุขโรจน์และนางพะยอม สุข
โรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าขายของซึ่งมีจ านวนผู้ประกอบการประมาณ 300 ราย โดยตลาด
ศูนย์การค้ามีการจัดการขยะมูลฝอยให้กับผู้ประกอบการ มีการก าหนดกฎกติกาให้ทุกคนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด
เกี่ยวกับเรื่องจัดการขยะต่าง ๆ ให้ถูกวิธี เพ่ือลดปัญหาขยะเน่าเสียและเกิดมลพิษต่อผู้ประกอบการในตลาด
ศูนย์การค้า (ชัยพันธ์ ศรีคชไกร, 2562) อย่างไรก็ดี แม้ตลาดศูนย์การค้าจะมีมาตรการที่น ามาใช้ส าหรับการจัดการ
ขยะมูลฝอย ทว่าเพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีอย่างมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของการจัดการขยะมูลฝอยที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดของผู้ประกอบการใน
ตลาดศูนย์การค้า ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาน้ีจะน าไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผน และก าหนดนโยบายของผู้จัดการตลาดศูนย์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่รวมทั้งลูกค้าผู้ใช้บริการ ตลอดจนหาแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้จัดการตลาด
และผู้ประกอบการเพ่ือน านโยบาย กฎระเบียบ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบ อัน
เน่ืองจากการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาล สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยของชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนขนาดเล็ก และยังประหยัดงบประมาณ บุคลากร พ้ืนที่ในการท าจัดขยะมูล
ฝอย ทั้งน้ีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสุขนามัยของผู้ประกอบการในระยะยาว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในตลาดศูนย์การค้า ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดของผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
3 . เ พ่ือศึกษาอิทธิพลของการจัดการขยะมูลฝอยที่มี ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดของ

ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

http://www.recycle/
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากร คือ ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ตลาดศูนย์การค้า ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 300 คน 

   กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการตลาดศูนย์การค้า ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 100 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ปลายปิดและแบบ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี                   
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า จ านวน 6 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการโดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาการ
ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของตลาดศูนย์การค้า ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

1. การลดขยะมูลฝอย  จ านวน 5  ข้อ 
2. การคัดแยกขยะ   จ านวน  3  ข้อ 
3. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย จ านวน  3  ข้อ 
4. การขนส่ง   จ านวน  5  ข้อ 
5. การแปรสภาพ   จ านวน  4  ข้อ 
6. การก าจัดท าลายขยะมูลฝอย จ านวน  3  ข้อ 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดของผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ดังน้ี  

การจัดการขยะมูลฝอย 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
1. การลดขยะมูลฝอย 
2. การคัดแยกขยะ 
3. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
4. การขนส่ง 
5. การแปรสภาพ 
6. การก าจัดท าลายขยะมูลฝอย 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(สหนันท์ ปัยญาภินันท์ ,2557 ) 
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1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จ านวน  4  ข้อ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ จ านวน  4  ข้อ 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ จ านวน  4  ข้อ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล จ านวน  4  ข้อ 

 ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล
จากข้อค าถามที่ไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพียงแต่ก าหนดเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ( Interview Guide) ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพ้ืนฐานทางการจัดการ ได้แก่ ด้านคน ด้านเงิน ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และด้านการจัดการ  

 
คุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 

 1. วิเคราะห์ IOC เพ่ือหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
รายการข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยค่า IOC (Index of item Objective Congruence) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.66 – 1.00  
 2. วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยใช้เทคนิค Item-total correlation มีค่า
อยู่ระหว่าง0.32-0.70 
 3.วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยค านวณหาค่าความสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ 0.780 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage)  

2. การวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดของผู้ประกอบการ
ในตลาดศูนย์การค้า สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

3. การวิเคราะห์อิทธิพลของการจัดการขยะมูลฝอยกับการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดของผู้ประกอบการใน
ตลาดศูนย์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Unstructured Interview)  โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา สรุป
ประเด็นความและอภิปรายผล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี 
  ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 65 คน (ร้อยละ 65) มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 30  (ร้อยละ 74) ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 90  (ร้อยละ 90) ส่วนใหญ่มีอาชีพขายผักสด จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 17) มีรายได้จากการประกอบการเฉลี่ย
ต่อเดือน อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท จ านวน 41 (ร้อยละ 41)  และขายสินค้าในตลาดศูนย์ อยู่ระหว่าง 3-6 ปี 
จ านวน 43 ราย (ร้อยละ 43) 

 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 แสดงผลดัง
ตารางที่ 1 
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  ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า 

การจัดการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการในตลาด
ศูนย์การค้า X̅ SD ระดับความคิดเห็น 

1.การลดขยะมูลฝอย 4.59 0.48 มาก 
2.การคัดแยก 4.60 0.50 มาก 
3.การรวบรวมขยะมูลฝอย 4.55 0.57 มาก 
4.การขนส่งขนย้าย 4.61 0.45 มาก 
5.การแปรสภาพ 4.55 0.55 มาก 
6.การก าจัดท าลายขยะมูลฝอย 4.54 0.56 มาก 

ภาพรวม 4.57 0.52 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้าส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ

ขยะมูลฝอยของตลาดศูนย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=4.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย (X̅=4.59) การคัดแยกขยะ (X̅=4.60)  การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

(X̅=4.55) การขนส่งขนย้าย (X̅=4.61) การแปรสภาพ (X̅=4.55) และการก าจัดท าลายขยะมูลฝอย (X̅=4.54) 
ตามล าดับ  

 

ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดของผู้ประกอบการ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การ
วิจัยข้อที่ 2  แสดงผลดังตาราง 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า 

การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในตลาด
ศูนย์การค้า X̅ SD 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.68 0.41 มาก 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 4.63 0.44 มาก 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4.69 1.02 มาก 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 4.61 0.47 มาก 

ภาพรวม 4.65 0.59 มาก 

    จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้าส่วนใหญ่มีระดับความเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วม

ในการจัดการตลาดศูนย์การค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=4.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X̅=4.68) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (X̅=4.63) การมีส่วน

ร่วมในผลประโยชน์ (X̅=4.69) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X̅=4.61) ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการจัดการขยะมูลฝอยที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดของ
ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 จ าแนกได้ดังน้ี  
  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่ง การแปรสภาพและการก าจัดท าลายขยะมูลฝอย ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
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ตลาดของผู้ประกอบการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า 
  1. ปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ ด้านการลดขยะมูลฝอย และการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ี ปัจจัย
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การคัดแยกขยะ การขนส่ง การแปรสภาพและการก าจัดท าลายขยะมูลฝอย ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนในการตัดสินใจ  

สมการพยากรณ์ ซึ่งปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยสามารถท านายการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้าได้ร้อยละ 63 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจมากที่สุด ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย การขนส่งและการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ตามล าดับ 
แสดงผลดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรตามการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

 
การจัดการขยะมูลฝอย 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
t p-value สัมประสิทธิ์

การถดถอย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (constant) 1.33 0.28 4.76 
7.20E-
006 

1. การลดขยะมูลฝอย 0.26 0.09 2.80 0.01* 
2. การคัดแยกขยะมูลฝอย 0.04 0.08 0.49 0.63 
3. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 0.17 0.08 2.18 0.03* 
4. การขนส่ง 0.20 0.12 1.67 0.10 
5. การแปรสภาพ 0.03 0.07 0.44 0.66 
6.การก าจัดหรือท าลายขยะมูลฝอย 0.11 0.08 1.47 0.14 
                      R =0.60      AdjR2 =   0.63    SE est   = 0.25       F =  28.53 

  
2. ปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ ด้านการลดขยะมูลฝอยและการขนส่งขนย้าย มีความสัมพันธ์

และผลกระทบเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ี ปัจจัยด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การแปรสภาพและการก าจัดท าลายขยะมูล
ฝอย ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

สมการพยากรณ์ ซึ่งปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยสามารถท านายการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติของ
ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้าได้ร้อยละ 67 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติมากท่ีสุด ได้แก่ การขนส่งขนย้ายและการลดขยะมูลฝอย ตามล าดับ แสดงผลดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรตามการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  

 
การจัดการขยะมูลฝอย 

 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
t 

p-
value 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงที่ (constant) 0.68 0.28 2.43 0.02* 

1. การลดขยะมูลฝอย 0.22 0.09 2.38 0.02* 
2. การคัดแยกขยะมูลฝอย 0.10 0.08 1.24 0.22 
3. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 0.05 0.08 0.71 0.48 
4. การขนส่งขนย้าย 0.40 0.12 3.25 0.00* 
5. การแปรสภาพ 0.06 0.07 0.88 0.38 
6.การก าจัดท าลายขยะมูลฝอย 0.14 0.08 1.79 0.08 
                      R =0.63      AdjR2 =   0.67    SE est   = 0.25       F =  34.98 

 
 3. ปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่งขน
ย้าย และก าจัดท าลายขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ีปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การคัดแยกขยะมูลฝอยและการแปร
สภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์   

สมการพยากรณ์ ซึ่งปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยสามารถท านายการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของ
ผู้ประกอบการ ในตลาดศูนย์การค้า ได้ร้อยละ 19 อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 โดยตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย การก าจัดท าลายขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและการ
คัดแยกขยะมูลฝอย ตามล าดับ แสดงผลดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรตามการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  

 
การจัดการขยะมูลฝอย 

การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
t p-value สัมประสิทธิ์

การถดถอย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าคงที่ (constant) 1.94 1.01 1.92 0.06 
1. การลดขยะมูลฝอย 0.98 0.34 -2.88 0.00* 
2. การคัดแยกขยะมูลฝอย 0.51 0.28 1.82 0.07 
3. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 0.59 0.28 -2.12 0.04* 
4. การขนส่งขนย้าย 1.17 0.44 2.65 0.01* 
5. การแปรสภาพ 0.13 0.25 0.53 0.59 
6.การก าจัดท าลายขยะมูลฝอย 0.61 0.27 2.20 0.03* 
                      R =0.49      AdjR2 =   0.19    SE est   = 0.92       F =  4.82 
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 4. ปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย การขนส่งขนย้าย การแปรสภาพ และก าจัดท าลายขยะมูลฝอย ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

สมการพยากรณ์ ซึ่งปัจจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยสามารถท านายการมีส่วนร่วมในการประเมินผลของ
ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า ได้ร้อยละ 59 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลมากที่สุด ได้แก่  การขนย้าย การลดขยะมูลฝอย และการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
ตามล าดับ แสดงผลดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรตามการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

 
การจัดการขยะมูลฝอย 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
t p-value สัมประสิทธิ์

การถดถอย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าคงที่ (constant) 0.81 0.33 2.41 0.02 
1. การลดขยะมูลฝอย 0.20 0.11 1.75 0.08 
2. การคัดแยกขยะมูลฝอย 0.08 0.09 0.91 0.37 
3. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 0.16 0.09 1.72 0.09 
4. การขนส่งขนย้าย 0.22 0.15 1.53 0.13 
5. การแปรสภาพ 0.04 0.08 0.46 0.65 
6.การก าจัดท าลายขยะมูลฝอย 0.13 0.09 1.47 0.15 
                      R =0.68      AdjR2 =   0.59    SE est   = 0.30       F =  24.26 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดของผู้ประกอบการ เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 2 สรุปได้ดังน้ี 
 การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Structured) ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล ผู้วิจัย
สามารถจ าแนกสภาพการด าเนินงานโดยการสรุปประเด็นความ ได้ดังน้ี 
 
 1. ด้านคน (Man) 
  ผู้จัดการตลาดศูนย์การค้า มีการบริหารจัดการก าลังคนที่ดี โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี
ทุกวันตามเวลาท่ีก าหนด (เช้า-กลางวัน- เย็น) เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า 
 2. ด้านเงิน (Money)  
  การด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยของตลาดศูนย์มีความคุ้มค่าต่อเงินที่ผู้ประกอบการ 
(พ่อค้า-แม่ค้า) ในตลาดศูนย์การค้าจ่ายไปและส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายให้แกผู่้ประกอบการเป็นอย่างมาก 
 3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
  ตลาดศูนย์การค้ามีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น รถเข็นส าหรับเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยและมีถุง
ขยะหรือภาชนะไว้ให้ใส่เพ่ือคัดแยกขยะแต่ละประเภท ช่วยเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า 
 4. ด้านการจัดการ (Management) 
  4.1 ผู้จัดการตลาดศูนย์การค้า มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีการตก าหนดกฎกติกาในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้ันตอน  
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  4.2 ผู้จัดการตลาดศูนย์มีการจัดก าลังเจ้าหน้าท่ีในการเก็บและขนย้ายขยะในแต่ละวันตามเวลาที่
ก าหนด  
  4.3 ผู้จัดการตลาดศูนย์มีการท างานที่โปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมการ
ประชุมและเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ พร้อมร่วมหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเน่ือง  
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 ประเด็นในการอภิปรายผล ดังน้ี  
 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดของผู้ประกอบการ 
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 และข้อที่ 2 อภิปรายได้ ดังน้ี 
 1. ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้าส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย การคัด
แยกขยะ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่งขนย้าย การแปรสภาพ และการก าจัดท าลายขยะมูลฝอย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณธณี  กองจันทร์ดี (2555) ที่พบว่า ผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิมีระดับความคิดเห็นต่อมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะ ในระดับสูง ได้แก่ การลดและการคัดแยกขยะ ณ จุดก าเนิด การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
การขนส่งขนย้าย การแปรสภาพ และการก าจัดท าลายขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะเป็นวิธีที่เหมาะสมมากท่ีสุด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัยนา เดชะ (2557) ทีพ่บว่า การจัดการขยะมูลฝอยด้านลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ 
วิธีการจัดการขยะ วิธีเผา ซึ่งวิธีการคัดแยกขยะเป็นวิธีการที่ถูกมากท่ีสุด 
 ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้ามีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง จึงส่งผลให้
การด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งข้ันตอนการเก็บรวบรวม การขนส่ง การแปร
สภาพ และการก าจัดท าลาย ส่งผลให้ขยะมูลฝอยมีปริมาณลดลงและไม่เป็นปัญหาต่อการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่สร้างความร าคาญให้แก่ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในตลาด
ศูนย์การค้า 
 2. ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้าส่วนใหญ่มีระดับความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาด 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาวรินท์  นาจ าปา (2557) ทีพ่บว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิษณุ หยกจินดา (2557) ทีพ่บว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ต าบลทับไทร อ าเภอโปร่ง
น้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 นอกจากน้ัน จากผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า ยังสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการใน
ตลาดศูนย์การค้า มีระดับการรับรู้ต่อการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดศูนย์การค้าในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม
ผู้จัดการตลาดศูนย์ยังมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้าอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม เพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
เพราะจะส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม และมเีจตคติที่ดีไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง  
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 จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้า 
เข้ามามีบทบาทในการด าเนินการเริ่มต้ังแต่กระบวนการคิด การตัดสินใจ การปฏิบัติหรือการด าเนินการ การ
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึน และการติดตามประเมินผล โดยแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล เพ่ือ
แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิธีการที่เหมาะสมในการบริหาร จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมความสามัคคี การมีส่วน
ร่วมระหว่างกันในตลาดศูนย์ ตลอดจนทุกคนจะรู้สึกถึงความเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคัญในตลาดศูนย์การค้า จนน ามาสู่ความ
ตระหนักคิดต่อการด าเนินงานในตลาดศูนย์ที่มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ดังที่ว่า “ตลาดอยู่ไม่ได้ หาก
ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้”  
  3. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการจัดการขยะมูลฝอยที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดของ
ผู้ประกอบการ ในตลาดศูนย์การค้า เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 อภิปรายได้ดังน้ี 
     การจัดการขยะมูลฝอยของตลาดศูนย์ ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอย การขนส่ง การแปรสภาพ และการก าจัดท าลายขยะมูลฝอย ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ี มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการในการจัดการตลาด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล สอดคล้องกับธวัช ทะเพชร (2017) ที่พบว่า ระบบการ
ก าจัดขยะ การให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ การมีช่องทางแยกขยะ การก าหนดเวลาขนส่งขยะที่แน่นอน เป็นประเด็น
ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ รวมทั้งประเด็นเหล่าน้ีสามารถท านายตัวแปรการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะได้ และสอดคล้องกับนงนุช แย้มวงษ์, สายใจ ชอบงาม, และมุกดา เขียวอ่อน (2012) ที่พบว่า ความรู้
เก่ียวกับการด าเนินงานของขยะรีไซเคิลและการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสมาชิก นอกจากน้ี 
งานวิจัยของ ปภาวรินท์ นาจ าปา (2557) ยังพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐาภพ ยมจินดา (2550) ทีพ่บว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากตลาดศูนย์การค้ามีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและมีการ
ให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย เริ่มต้ังแต่กระบวนการคัดแยก
ขยะ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่ง การแปรสภาพและการก าจัดท าลายขยะมูลฝอย จนถึงกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล เพ่ือน ามาผลมาบริหารจัดการตลาดศูนย์การค้าให้มีความสะอาดปราศจากมลพิษ 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
    1. ผลที่ได้จากการวิจัยน้ี ท าให้ได้วิธีการที่เหมาะสมในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย 
เพ่ือสร้างแนวทางการจัดการที่ดีและลดปริมาณขยะในตลาดศูนย์การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. ได้แนวทางที่เหมาะสมส าหรับส่งเสริมและจูงใจให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
เป็นระเบียบ เพ่ือความสะอาดน่าอยู่ของตลาดศูนย์การค้า 
    3. ผลการวิจัยน้ีพบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของผู้ประกอบการในตลาดศูนย์การค้าเป็น
พ้ืนฐานส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานโดยรวมของตลาด ดังน้ัน ก่อนจะจัดการกับปัญหาใดๆ ในทุก
องค์กรควรต้องเริ่มต้ังแต่การสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการให้ข้อมูลส าหรับการ
ด าเนินงานเสียก่อน  
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรมีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับลูกค้าและผู้ประกอบการในตลาดศูนย์ทั้งหมด เพ่ือที่จะได้ข้อมูล
ที่มีความครอบคลุมมาใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการจัดการขยะมูลฝอยของตลาดศูนย์การค้า 
    2. ควรมีการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการตลาดอื่นในจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือน ามาใช้เปรียบเทียบใน
การจัดการขยะมูลฝอยให้ดีย่ิงข้ึน 
    3. การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาในรูปแบบของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการหรือวัฒนธรรม
การบริหารของเจ้าของตลาดศูนย์การค้า เพ่ือจะได้ทราบว่ามีลักษณะที่แตกต่างจากวัฒนธรรมองค์กรธุรกิจอื่นๆ 
อย่างไร 
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