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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการ

หน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร และเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรม
การจัดการหน้ากากอนามัย โดยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบด้วย การทบทวน
นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง การใช้แบบสอบถามออนไลน์กับประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
รวมประชากรแฝง จ านวน 400 คน ในเดือนมีนาคม 2564 และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน อาทิ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ t-test F-test และ Correlation ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ใช้ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ใช้ TOWS Matrix เพื่อก าหนดกลยุทธ์และเสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากาก
อนามัยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง และมีทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยในระดับปานกลาง 
และมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในระดับน้อย ทั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยใน
กลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ ลักษณะการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน โดยแนวทาง
การส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร คือ ควรเพิ่ม
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์เชิงรุกและต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี
และทิ้งให้ถูกที่ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณการจัดการหน้ากากอนามัย และถังขยะรองรับหน้ากาก
อนามัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 



ABSTRACT 

Title of Independent Study Disposable mask management behavior of Bangkok’s 
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This purpose of this study is to analyze the behavior and factors affecting the 

disposable mask management behavior of Bangkok’s people and then to suggest ways 
to promote disposable mask management behavior. Review of relevant policies and 
plans related to mask management was carried out. Online questionnaire to resident 
living in Bangkok both registered and unregistered population of 400 was done. Data 
obtained was analyzed by using descriptive and inferential statistics such as mean, 
percentage, t-test, F-test, and correlation at the statistical significance level of 0.05. 
The content analysis was conducted in the overall result, in which, SWOT Analysis was 
used to assess strength, weakness, opportunity, and threat; TOWS Matrix was then 
used to identify strategies and to provide recommendations on how to promote the 
disposable mask management behavior of Bangkok’s population. 

The result reveals that the respondents have a high level of knowledge of 
disposable mask management, a moderate level of attitude about the disposable 
mask, and a low level of disposable mask management behavior. The study found 
that the most of respondents perceive disposable mask management information 
through online media channels and the factors affecting the behavior of the disposable 
mask management in the sample group at the statistical significance level of 0.05 were 
different living characteristics. The guidelines for promoting the disposable mask 
management behavior of Bangkok’s population are to increase proactive and 



 

continuous online publicity about the proper handling of disposable masks and 
disposing of them in the right places, as well as supporting the budget for disposable 
mask management and garbage bins supporting disposable masks to cover all areas. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 สถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ขยายเป็นวงกว้างและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเชื้อไวรัสนี้ท าให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ
ส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ผู้ที่ติดเช้ือจะมีอาการไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ
มีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และ
อาจถึงขั้นเสียชีวิต (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ได้ระบุว่าไวรัสโคโรนา 2019 สามารถติดต่อ
จากคนสู่คนได้โดยติดต่อผ่านทางละอองฝอยที่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการไอ หรือจามรดกัน 
แล้วหายใจเอาเชื้อเข้าสู่ปอด รวมไปถึงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ โดยที่มือสัมผัสกับน้ ามูก 
น้ าลาย หรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ธนบัตร กลอนประตู สิ่งของต่าง ๆ 
เป็นต้น ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การติดเชื้อโคโรนา 2019 โดยให้ใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ การล้าง
มือ สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าและ
สบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จ าเป็น ไม่ใช้ของส่วนตัว
ร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และไม่อยู่
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการหวัดไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ ต้องป้องกันตนเองโดยใส่หน้ากากอนามัย (ศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค , 2563) ด้วยเหตุนี้ ท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน น าหลักการป้องกันดังกล่าวมาก าหนดเป็นนโยบายและเป็นมาตรการในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจง หน้ากาก
อนามัยโดยทั่วไปที่ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงการรับ
ละอองฝอยดังกล่าวได้นั้นต้องประกอบด้วยแผ่นกรองอย่างน้อย 3 ชั้น โดยมีชั้นตรงกลางเป็นตัวกรอง
เชื้อโรคท าให้มั่นใจว่าสามารถกรองละอองฝอยได ้
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หน้ากากอนามัยนอกจากจะช่วยลดการติดเชื้อโรคได้แล้วยังเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ปริมาณ
ขยะจากการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มสูงขึ้น จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2562 
เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอย 27.8 ล้าน
ตัน (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2563) แต่ในสถานการณ์
ปัจจุบันซึ่งมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้มีขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วทั่ว
ประเทศประมาณ 1.5 – 2 ล้านชิ้นต่อวัน และในส่วนของมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น 1.7 ตันต่อวัน รวมมูลฝอยติดเชื้อที่ได้จากสถานพยาบาลต่าง ๆ และน าไปก าจัดโดยเตาเผาที่มี
ประสิทธิภาพ วันละ 50 ตัน ในขณะที่สภาวะปกติมีมูลฝอยติดเชื้อ 43 ตันต่อวัน (สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย, 2563) เนื่องจากมีประชากรที่ติดโรคโควิด 19 ในประเทศไทย และผู้คนหันมาสวมใส่หน้ากาก
อนามัยเพิ่มขึ้น เพราะกลัวการระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่ม
สูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2563 มีจ านวนประชากร 5,588,222 คน และเป็น
จังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดเป็นอันดับ 1 จากทั้งหมด 77 จังหวัด นอกจากนี้ยังมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของประชากรมากที่สุดในประเทศไทย ร้อยละ 1.38 คน เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2562 ซึ่ง
กรุงเทพฯ มีพื้นที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร และมีความหนาแน่นถึง 3,562.24 คนต่อตาราง
กิโลเมตร ในขณะที่ความหนาแน่นทั่วราชอาณาจักรเพียง 128.98 คนต่อตารางกิโลเมตร (ส านัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2563) เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง
ของประเทศที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน เช่น ศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคม
ขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ าเจ้าพระยา มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและฝั่ง
ธนบุรี และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบทั้งด้านศาสนา ด้านการจับจ่ายซื้อของ ศูนย์การค้า
ต่าง ๆ หรือสถานบริการกลางคืน เช่น พระบรมมหาราชวัง สยามสแควร์ ถนนข้าวสาร ที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมากมาย นอกจากนี้ยังพัฒนาจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้ง
การเป็นศูนย์บริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดทั้งการติดต่อกับนานาชาติ จน
พัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้า (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล, ม.ป.ป.) ท าให้มีผู้คนเดินทางเข้าออก และเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก 

นอกจากวิธีการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการใส่หน้ากาก
อนามัยแล้ว ประชากรต้องมีความรู้และทัศนคติในการจัดการหน้ากากอนามัยหลังใช้งานแล้วอย่าง
เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากหน้ากาก
อนามัยที่ใช้แล้วปนเปื้อนด้วยสารคัดหลั่ง เสมหะ น้ าลาย น้ ามูกของผู้ใช้งาน และอาจยังปนเปื้อนเชื้อ
โรคจากบุคคลที่ป่วยหรือผู้เป็นพาหะน าโรคได้ หากหน้ากากอนามัยเหล่านี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูก
วิธี จะส่งผลให้พนักงานที่ท าหน้าที่เก็บขนขยะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจ
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เพิ่มโอกาสที่เชื้อไวรัสนี้จะแพร่กระจายไปยังคนในชุมชนทั้งทางน้ าและทางอากาศ ปริมาณขยะ
หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่จัดการไม่ถูกต้องยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ได้ เนื่องจากหน้ากากอนามัยมีองค์ประกอบที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก เช่น พอลิโพรไพลีน 
(Polypropylene : PP) ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง ที่น ามาขึ้นรูปให้เป็นเส้นใยสังเคราะห์  แล้วทอให้
เป็นแผ่น รวมไปถึงลวดส าหรับปรับให้เข้ากับโครงจมูกก็ท ามาจากแผ่นพลาสติกขนาดเล็ก หรือลวด
โลหะอลูมิเนียม ซึ่งเป็นส่วนประกอบของหน้ากากอนามัย (กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์และวิชสิณี วิบูล
ผลประเสริฐ, 2563) 

ดังนั้นเพื่อช่วยลดปริมาณขยะหน้ากากอนามัยปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจท าให้การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น หน้ากากอนามัยจ าเป็นต้องได้รับการจัดการ
อย่างถูกวิธีต้ังแต่หลังการใช้งานเสร็จ โดยส่วนหนึ่งของการจัดการอย่างถูกต้องนั้นมาจากความรู้วิธีการ
จัดการหน้ากากอนามัยที่สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ  ให้ประชากรได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
มาตรการ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ และอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือ ทัศนคติในการจัดการ
หน้ากากอนามัยของผู้ที่ใช้หน้ากากอนามัยด้วย โดยพงษ์พิพัฒน์ ปานงาน (2552: 5 -6) ได้สรุป
ความหมายของทัศนคติ ว่าหมายถึง ความคิด ความรู้ความเชื่อเชิงประเมินค่า ความรู้สึก อารมณ์ และ
แนวโน้มการแสดงพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งเป็นผล
มาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่จะเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดการแสดงออกและทิศทางของ
พฤติกรรมต่อสิ่งนั้น ๆ ซึ่งอาจมีทั้งทางบวกและทางลบ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทัศนคติจึงเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ เช่น ข่าวสารไวรัสโคโรนา 2019 
แนวทางปฏิบัติวิธีการจัดการหน้ากาก ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทั้งด้านบวก และด้านลบ 

จึงได้ท าการศึกษาปัจจัยความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัย
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อได้ทราบถึงพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็นแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะหน้ากากอนามัยของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครให้สามารถจัดการหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีและทิ้งถูกที่มากขึ้น เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และช่วยลดปัญหาการจัดการขยะหน้ากากอนามัย 
รวมถึงลดปริมาณขยะจากหน้ากากอนามัย 

1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 
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1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะหน้ากากอนามัยของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.3.1 ได้ทราบถึงพฤติกรรมการจัดการขยะหน้ากากอนามัยของประชากรกรุงเทพมหานคร 
1.3.2 ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัย

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
1.3.3 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะหน้ากากอนามัยของประชากร ใน

กรุงเทพมหานคร 
1.3.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน างานวิจัยนี้ไปใช้ส่งเสริมการจัดการหน้ากากอนามัย 
1.3.5 ประชากรสามารถใช้หน้ากากอนามัยได้อย่างถูกวิธีและทิ้งถูกที่มากขึ้น 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การศึกษาพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตด้านประชากร คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร รวมประชากรแฝง โดย

การสุ่มตัวอย่างประชากรเพ่ือท าแบบสอบถาม 
ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ การศึกษานี้ใช้เวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง 

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ในการจัดท าแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
การศึกษา 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
หน้ากากอนามัย หมายถึง หน้ากากอนามัย 3 ชั้น หรือหน้ากากอนามัยกระดาษ ที่มีลักษณะ

แบบเรียบหรือรอยจีบ มีสายคล้องไว้ด้านหลังใบหูหรือหลังศีรษะส าหรับสวมไว้บนใบหน้าโดยปิด
บริเวณปากและจมูก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น และป้องกัน
ละอองฝอยจากการพูด ไอ จาม 

การจัดการหน้ากากอนามัย หมายถึง การใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี โดยใส่หน้ากาก
อนามัยครอบคลุมทั้งจมูกและปาก ให้ด้านที่มีลวดอยู่ด้านบนแล้วบีบเส้นลวดให้พอดีกับจมูก และทิ้ง
ให้ถูกต้อง โดยพับหรือม้วนหน้ากากอนามัยส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าด้านในแล้วใส่ถุงมัดให้สนิทก่อน
ทิ้ง หรือทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด ทั้งนี้ ตามค าแนะน าการก าจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้วในสถานการณ์
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรณีหน้ากากอนามัยใช้แล้ว
ส าหรับคนทั่วไป ไม่ป่วย เมื่อใช้งานแล้ว ถือเป็นขยะทั่วไป ให้ก าจัดโดยจับสายรัดและถอดหน้ากาก
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อนามัยจากด้านหลัง ไม่ควรสัมผัสตัวหน้ากาก ทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดที่ใกล้ที่สุดทันที จากนั้นล้างมือ
ด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค ทั้งจากตนเองและผู้อื่น  ส่วนหน้ากาก
อนามัยของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นมูลฝอยติดเชื้อ นอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แนะน าข้อควรปฏิบัติในการจัดการหน้ากากอนามัยเบื้องต้น
ส าหรับประชากร คือ แยกทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะประเภทอื่น ๆ ใส่ถุงที่ปิดสนิท และ
ระบุข้อความว่า ถุงขยะส าหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไว้ที่ถุงให้ชัดเจน (กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2563) 

พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิ ด และ
ความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2554) เช่น สวมหน้ากากอนามัยทุก
ครั้งเมื่อออกนอกบ้าน รู้สึกอึดอัดเมื่อสวมหน้ากากอนามัยปิดจมูกและปาก หรือไม่น าหน้ากากอนามัย
แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งกลับมาใช้ซ้ า เป็นต้น 

มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามี
การสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ (กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545, ข้อ 3) ได้แก่ มูลฝอยประเภท ส าลี เศษผ้าชุบแอลกอฮอล์ที่ใช้เช็ดท าความ
สะอาด หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทาง
การแพทย์และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจ
ชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัย ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการหรือกิจกรรมของ
โรงงานหรือสถานประกอบกิจการทั่วไป (กรมอนามัย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข, 2564) ทั้งนี้ 
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยที่เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดการจัดการขยะอย่างถูกวิธี  ได้
ก าหนดให้การก าจัดขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ให้การก าจัดเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , 2563) รวมทั้งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้ “หน้ากากอนามัยใช้แล้ว” เป็น “มูลฝอยติดเชื้อ” 
ดังนั้นขยะหน้ากากอนามัยในรายงานค้นคว้าอิสระฉบับนี ้ผู้เขียนจึงไดใ้ช้ค าว่ามูลฝอยติดเช้ือ 
 
 



 

บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้
ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี ้

2.1 สถานการณ์ขยะ 
จากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ กรมควบคุมมลพิษ แสดงให้เห็นว่า ประเทศ

ไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศใน พ.ศ.2562 ประมาณ 28.71 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.78 
ล้านตัน หรือมากถึงร้อยละ 3 จาก พ.ศ.2561 ที่มีปริมาณ 27.93 ล้านตัน ขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยก
จากต้นทางและน ากลับไปใช้ประโยชน์มีเพียง 12.52 ล้านตัน และที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องมีเพียง 9.81 
ล้านตัน เหลือขยะที่ก าจัดไม่ถูกต้องอีก 6.38 ล้านตัน สาเหตุที่ท าให้ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น มาจากการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าว การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่นิยมความสะดวกสบาย โดยเฉพาะบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
และบริการสั่งอาหาร จึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น และส าหรับปี พ.ศ.2563 
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พบว่าในช่วงโควิด 19 พบว่าเขตเมืองต่าง ๆ 
ทั้งกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวอื่น ๆ ต่างก็มีปริมาณขยะรวมลดลง โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ลดลงจากปกติ 10,560 ตันต่อวัน เป็น 9,370 ตันต่อวัน (ลดลงร้อยละ 11)  ภูเก็ตลดลงจาก 970 ตัน
ต่อวัน เป็น 840 ตันต่อวัน (ลดลงร้อยละ 13) นครราชสีมาลดลงจาก 240 ตันต่อวัน เป็น 195 ตันต่อ
วัน (ลดลงร้อยละ 19) เมืองพัทยาลดลงจาก 850 ตันต่อวัน เป็น 380 ตันต่อวัน (ลดลงร้อยละ 55) 
เป็นต้น แต่สัดส่วนขยะพลาสติกโดยรวมเพิ่มขึ้นในเกือบทุกเมือง โดยเฉพาะจากการสั่งอาหารรูปแบบ
เดลิเวอรี่ (Food delivery) ส่งถึงที่บ้านหรือที่ท างาน ซึ่งมีหลายจังหวัดในประเทศไทย ท าให้ขยะ
พลาสติกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60 ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 ในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา นอกจากนี้นายประลอง ด ารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้มีการเปิดเผยถึง 
ปริมาณหน้ากากอนามัยที่กลายเป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึง
จังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยมีการเทียบกับอัตราก าลังการผลิต พบว่าประเทศไทยมีก าลังการผลิต
หน้ากากอนามัยวันละ 1.2-1.3 ล้านชิ้น และจากการน าเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้หนึ่งวันจะเกิดมูล
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ฝอยติดเชื้อที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้ว จ านวนกว่า 1-2 ล้านชิ้น ซึ่งมีน้ าหนักประมาณ 240 
กิโลกรัม (เฉลี่ย 1 ชิ้น มีน้ าหนักประมาณ 0.012 กิโลกรัม) (ส านักข่าวไทยพีบีเอส, 2563) 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คาดการณ์ว่าอาจจะมีปริมาณหน้ากากอนามัยใช้แล้วถึง 
1,800 ล้านชิ้นต่อเดือน ซึ่งเป็นจ านวนที่คิดจากประชากร 60 ล้านคนใช้งานคนละ 1 ชิ้นต่อวันหลาย
พื้นที่ทั่วโลก และปริมาณขยะหน้ากากอนามัยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก
ใหม่ ข้อมูลระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.2563 - 12 เม.ย.2564 เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว รวมทั้งสิ้น 1,366.29 ตัน หรือเฉลี่ย 11.48 ตันต่อ
วัน ขณะที่ในช่วงการแพร่ระบาดระลอก 3 เดือน เม.ย. 2564 วันที่ 1 - 12 เม.ย ปริมาณมูลฝอยติด
เชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 12.92 ตันต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.44 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
12.5 โดยตัวเลขเหล่านี้เป็นมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บขนและก าจัดจากสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
โควิด-19 และสถานที่ส าหรับผู้กักตัว เช่น บ้านพักอาศัย สถานที่กักตัวของรัฐและโรงแรมทางเลือก
ส าหรับผู้กักตัวเท่านั้น ยังไม่นับรวมส่วนที่ลอบทิ้งในตามแหล่งสาธารณะ 

ส าหรับพื้นที่กรุงเทพฯ เป็น 1 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามค าสั่ง ศบค.ที่ 1/2564 มีผู้ติด
เชื้อเพิ่มขึ้นจ านวนมาก หมายความว่ามูลฝอยติดเชื้อต้องมีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ การด าเนินการ
ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 
ได้มีการจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ในการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลเพ่ือน าไปก าจัด
อย่างถูกวิธี และติดตั้งถังขยะสีแดงส าหรับรองรับหน้ากากอนามัยเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่มีเป็นจ านวนน้อย ไม่ครอบคลุมบ้านเรือนประชาชนใน
พื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด กรรมการผู้อ านวยการบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ในฐานะผู้ด าเนินการเก็บ
ขนและก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แจ้งว่าปัจจุบันบริษัทฯ มี
ความสามารถในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อรองรับได้สูงสุด 70 ตันต่อวัน โดยมีมูลฝอยติดเชื้ออื่น ๆ 
และมูลฝอยติดเชื้อโควิด-19 น าสู่ระบบการเผาก าจัดของบริษัทฯ อยู่ที่ 60 ตันต่อวัน ยังเหลือก าลัง
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อได้อีก 10 ตันต่อวัน ด้วยศักยภาพแล้วจะไม่เกิดปัญหาขยะโควิด-19 ตกค้างใน
พื้นที่ กทม. 

ขยะมูลฝอยติดเชื้อจ าพวกหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ได้เข้ามาเพิ่มสถานการณ์ปัญหาขยะมูล
ฝอยในประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green: BCG Model) ก าหนดเป็นโมเดลเศรษฐกิจในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นวาระแห่งชาติ เช่น จัดท า Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 
– 2573 ตั้งเป้าเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่ และไมโครบีดส์ ภายในปี 
2562, ออกนโยบายเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมใส่อาหาร 
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หลอด และแก้วพลาสติกชนิดบางแบบใช้ครั้งเดียว ภายในปี 2565 รวมถึง ตั้งเป้าการน าขยะพลาสติก
เป้าหมาย กลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 เป็นต้น นอกจากนี้ขยะมูลฝอยจากบริการส่ง
อาหาร Food Delivery ดันปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use-plastics ) เพิ่มมาก
ขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ประเทศไทยเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยประเทศไทย (TDRI) ประเมินว่า 1 ยอดการสั่งอาหาร จะมีขยะพลาสติกเฉลี่ย 7 ชิ้น 
ประกอบด้วย กล่องอาหาร ถุงใส่น้ าจิ้ม ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ถุงใส่ช้อนส้อม ถุงน้ าซุป และ
ถุงพลาสติกหูหิ้วส าหรับใส่อาหารทั้งหมด 

สถิติปี 2563 ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกแรก ข้อมูลจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ระบุว่าปริมาณขยะพลาสติกพุ่งสูงขึ้น 15% จากเฉลี่ยวันละ 5,500 ตันต่อวัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน ยัง
ไม่รวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นหน้ากากอนามัยใช้แล้ว คาดว่ามีอัตราการทิ้งหน้ากากอนามัยประมาณ 1.5 
– 2 ล้านชิ้นต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่ทิ้งปะปนรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป อย่างไรก็ตามปี 2563 แม้เกิดวิกฤต
มูลฝอยติดเชื้อเพิ่มจ านวนขึ้น แต่ประเทศไทยสามารถปรับลดอันดับสถานะประเทศที่มีขยะพลาสติก
ในทะเลสูงสุดในโลกจากอันดับ 6 เป็น อันดับที่ 10 ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้กว่า 25,284 ล้าน
ใบ หรือ 228,820 ตัน สืบเนื่องจากความเข้มข้นของมาตรการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว การจัดการ
สถานการณ์ขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้วปริมาณมากขึ้นนั้นไม่เฉพาะมาตรการของรัฐที่ต้องชัดเจน การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนก็เป็นสิ่งจ าเป็น ประการส าคัญการมีจิตส านึกสาธารณะ 
ต้องเริ่มต้นจากตนเองด้วยการแยกขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธีก่อนทิ้ง (มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย, 2564) 

ในส่วนของกรมอนามัยได้ก าหนดว่ามูลฝอยติดเชื้อโควิด รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์
อื่น ๆ นั้นต้องเผาก าจัดในเตาเผาเพราะว่าเป็นวิธีท าลายเชื้อโรคที่ดีที่สุด โดยผ่านเตาเผา 2 ห้อง ได้แก่ 
ห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ (อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 760 องศาเซลเซียส) และห้องเผาควัน (อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 
1,000 องศาเซลเซียส) หลังจากเผาเสร็จจะได้ขี้เถ้าที่ไร้เชื้อโรคแล้ว สามารถน าไปฝังกลบเหมือนกับ
ขยะทั่วไป โดยโรงเผาที่มีใบอนุญาตให้เผามูลฝอยติดเชื้อในไทยได้นั้นมีอยู่จ ากัด มูลฝอยติดเชื้อเลย
ต้องเดินทางไกล เช่น ภาคใต้ตอนล่าง โรงก าจัดที่จังหวัดยะลาเพิ่งเปิดท าการเมื่อปี พ.ศ.2562 ที่ผ่าน
มา ก่อนหน้านี้จึงต้องขนใส่รถมาโรงเผาที่จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนภาคตะวันออกมีที่เดียว คือ เตาเผา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ก่อนหน้านี้ หลายพื้นที่มีเตาเผาของตนเอง แต่เมื่อพิจารณา
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบข้างและต้นทุนการด าเนินการที่สูง ท าให้หลายพื้นที่ตัดสินใจ
ปิดประตูลงกลอนเตาเผา ทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและโรงพยาบาล 

พงศ์ธรรม นวมานกร ฝ้ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสมเด็จพระราช
เทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี กล่าวว่า มูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลมีทุกวัน และสถานพยาบาลเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle) เป็นทั้งประเภท
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มูลฝอยติดเชื้อทั่วไปที่มีต้นทุนจัดเก็บกิโลกรัมละ 15 บาท และขยะอันตรายทางการแพทย์ซึ่งเป็นขยะ
ที่เสี่ยงปนเปื้อนโรคยิ่งกว่า ซึ่งมีต้นทุนจัดเก็บกิโลกรัมละ 50 บาท เงินส่วนนี้หากค านวณเป็นรายจ่าย
ทั้งหมดประจ าปี สามารถน าไปใช้จ่ายกับงานส่วนอื่น ๆ ได้ เช่น น าไปซื้อเครื่องกระตุกหัวใจใช้ใน
การแพทย์ นานมาแล้วเมืองพัทยาเองก็เคยมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของตนเองเช่นกัน แต่ได้ยกเลิกไป
เพราะมีปัญหาเรื่องต้นทุนการจัดการสูง (มนัญญา ภู่แก้ว, 2563) 

2.2 ประเภทขยะหน้ากากอนามัยและแนวทางการจัดการ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2563) ได้แนะน าเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้
แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 

1.กรณีหน้ากากอนามัยที่ใช้ส าหรับคนทั่วไป ไม่ป่วย แข็งแรงดี เมื่อใช้งานแล้วถือเป็นขยะ
ทั่วไป ให้ก าจัดโดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง ใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุง ทิ้งในถัง
ขยะทั่วไป จากนั้นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 

2.กรณีหน้ากากอนามัยที่ใช้ส าหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดธรรมดาหรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยนั้น 
เมื่อใช้งานแล้วถือเป็นขยะทั่วไป ให้ก าจัดโดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง ใส่
ถุงพลาสติกมัดปากถุง ทิ้งในถังขยะทั่วไป จากน้ันล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 

3.กรณีหน้ากากอนามัยที่ใช้ในสถานบริการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หรือ
หน้ากากที่ใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล รวมทั้งหน้ากากที่ใช้
ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เมื่อใช้งานแล้วถือเป็นมูลฝอยติดเชื้อ ให้ถอดหน้ากากใส่ถุงและราดน้ ายาฆ่าเชื้อ เช่น เดทตอล หรือไฮ
เตอร์ มัดปากถุงและน าทิ้งในถังมูลฝอยติดเชื้อ เพื่ออ านวยความสะดวกในการทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้ว 
เทศบาลฯ จะได้จัดตั้งถังขยะสีแดงส าหรับทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้วตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ ที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข บริษัทขนส่งสถานีรถไฟและที่ส านักงานเทศบาลเมืองตาคลี จึงขอความร่วมมือให้
ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยในถังแดงได้ตามจุดดังกล่าว หรือหากไม่สะดวกจะน าทิ้งตามจุดดังกล่าว
ข้างต้น สามารถฝากรถบรรทุกขยะของเทศบาลให้น ามาทิ้งรวมในถังที่ตั้งที่ส านักงานเทศบาลได้ เพื่อ
เทศบาลฯ จะได้เก็บขนและน าไปก าจัดให้ถูกวิธีต่อไป 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2563) ประสานไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการทิ้งและก าจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัย ทั้งในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ก าจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ โดยได้
แนะน าข้อควรปฏิบัติในการจัดการหน้ากากอนามัยเบื้องต้นส าหรับประชาชน คือ แยกทิ้งหน้ากาก
อนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะประเภทอื่น ๆ ใส่ถุงที่ปิดสนิท และระบุข้อความว่า ถุงขยะส าหรับ
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไว้ที่ถุงให้ชัดเจน ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้ “หน้ากากอนามัยใช้แล้ว” เป็น “มูลฝอย
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ติดเชื้อ” ที่ต้องมีการจัดการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 โดยรวบรวม
ในภาชนะที่มีสีหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บรวบรวมและก าจัดท าลายอย่างถูกต้อง 
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 นิยามค าว่ามูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอย
ที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้กับมูลฝอยนั้นจะสามารถ
ท าให้เกิดโรคได้ และยังหมายถึงขยะที่เกิดจากกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ
รักษาพยาบาล รวมถึงที่ใช้ในงานวิจัยด้วยหน้ากากอนามัยเป็นมูลฝอยติดเชื้อ ต้องคัดแยกจากขยะ
ทั่วไป น าไปก าจัดอย่างถูกวิธี เนื่องจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเป็ นมูลฝอยติดเชื้อ จึงมีความ
จ าเป็นต้องคัดแยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป พร้อมทั้งต้องเก็บขนไปยัง
สถานที่ส าหรับก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่มีเตาเผาอุณหภูมิสูงตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า
ด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ที่ได้ระบุถึง แนวทางในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อไว้ 3 
แนวทาง ได้แก่ การใช้เตาเผา การนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ า และการท าลายเชื้อด้วยความร้อน ในกรณีที่
ก าจัด มูลฝอยติดเช้ือในเตาเผา ได้มีการก าหนดให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเช้ือและห้องเผาควัน 
การเผามูลฝอยติดเช้ือให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 760 องศาเซลเซียส และในการเผาควันก าหนดให้เผา
ด้วยอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 1,000 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ในการเผาจะต้องมีการควบคุมมาตรฐาน 
อากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาด้วย ส าหรับการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการท าลายเชื้อด้วยไอ
น้ าหรือความร้อน จะต้องด าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ โดยจะต้องมีประสิทธิภาพ
ในการท าลายเช้ือ แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และปรสิต ที่อยู่ในมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด 

2.2.1 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดัการปัญหามลูฝอยติดเชื้อ 
จากโรคโควิด-19 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2560 เป็นพระราชบัญญัติที่คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการ
สุขาภิบาลซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการกระท าทุกอย่าง และกิจการประเภทต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยชุมชน และเป็นพระราชบัญญัติที่กระจายอ านาจไปสู่ราชการส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครท า
หน้าที่ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ โดยค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุร าคาญเพื่อระงับและจัดการตาม
ความจ าเป็นมิให้เหตุร าคาญนั้นเกิดขึ้นอีก ตลอดจนก าหนดให้ผู้ขออนุญาตในกิจการบางประเภทหรือ
บางขนาดต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศก าหนดก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต ทั้งนี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต
ราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น โดยอาจร่วมกับหน่ วยงานของรัฐ หรือ
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ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ และมาตรา 19 มิให้ใช้บังคับกับการ
จัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงแรมที่มีของเสียอันตราย 
และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าวแจ้งการด าเนินกิจการเป็น
หนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ มีกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น 

1) กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ก าหนดรายละเอียด ค า
จ ากัดความ หลักเกณฑ์ วิธีการเก็บ การเคลื่อนย้าย การรวบรวม การขนส่ง การท าลาย และการก าจัด
มูล ฝอยติดเช้ือเพ่ือให้มีการจัดการมูลฝอยติดเช้ือได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์ส าหรับพิมพ์บนภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546 ก าหนดตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศให้มีลักษณะเป็นรูปวง
เดือน 3 วงสีด า ซ้อนทับบนวงกลมสีด า โดยมีรัศมีไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โดยบริเวณที่พักภาชนะต้องมีลักษณะตั้งอยู่ภายในสถานพยาบาลในจุดที่
เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะไม่อับชื้น สะดวกส าหรับการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด และต้องไม่
ตั้งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษา อ่างล้างมือ สถานที่ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสม
อาหาร เป็นต้น ในขณะที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องท าด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี 
พื้นผิวเรียบท าความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันแมลงพาหนะน าโรคได้ และให้
มีการฆ่าเชื้อก่อนน าไปใช้ มีขนาดความจุเพียงพอสามารถเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่าง
น้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เกินเจ็ดวันให้อยู่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส และมี
การพิมพ์ข้อความว่า ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งมีขนาดและสีที่มองเห็นได้ชัดเจนคู่กับตราตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์ส าหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546 

4) ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
การแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก มูลฝอยติดเชื้อ ก าหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานตาม มาตรา 
18 และ มาตรา 19 เข้ารับการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก
มูลฝอยติดเช้ือ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี ้

5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบมาตรฐาน
ทางชีวภาพในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546 ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทางชีวภาพในการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการใด ๆ นอกจากวิธีการใช้เตาเผา ต้องสามารถท าลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อ
รา ไวรัส และปรสิตในมูลฝอยติดเช้ือได้ทั้งหมด 

6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ก าหนดลักษณะและเงื่อนไขของ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายให้มีลักษณะและเงื่อนไข เช่น เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาวิจัย 
ทดลองหรือพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเชื้ออันตรายเป็นห้องปฏิบัติการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ เป็นต้น 
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7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดลักษณะของห้องรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อ
ร้ายแรง ให้เป็นห้องแยกเฉพาะส าหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อร้ายแรงที่ติดต่อง่ายและหรือโรคที่มีอัตรา
ป่วยตายสูง หรือ รักษายาก โดยโรคติดเชื้อร้ายแรงให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ในการนี้ โรค
ระบาดโควิด-19 อาจอยู่ในข้อ 2. ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ซึ่งรวมถึงไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว ์

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  มี
สาระส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อ คือ ให้อ านาจคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะ
มลพิษ ซึ่งได้แก่ การเสนอความเห็นในการก าหนดนโยบายด้านการควบคุมมลพิษของประเทศ การ
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด การ
จัดท าแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการควบคุมมลพิษ การติดตามตรวจสอบ
สถานการณ์มลพิษ รับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ และด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการควบคุมมลพิษ โดยมีประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้เตาเผามูล
ฝอยติดเชื้อเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ พ.ศ.
2546 ซึ่งก าหนดให้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเก่าและเตาเผามูลฝอยติดเชื้อใหม่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุม การปลอ่ยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 

2) ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546 ซึ่งก าหนดค่ามาตรฐานอากาศ
เสียที่ปล่อยทิ้งจากเตาเผา หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากปล่องเตาเผามูล
ฝอยติดเชื้อ 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2536 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและก ากับดูแล
การตั้งและประกอบกิจการโรงงาน เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและรักษาสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ความปลอดภัยของประเทศ หรือสาธารณชน การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญโดยในมาตรา 5 (5) 
ของพระราชบัญญัตินี้ ได้ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกกฎทรวง เพื่อให้
โรงงานปฏิบัติตามมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ สถานที่ให้บริการก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อที่เข้าข่ายโรงงานต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ และผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดด้วย 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล 
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องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง โดยในมาตรา 
16 มาตรา 17 และมาตรา 18 มีสาระส าคัญถึงการก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ใน
การจัดระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวมและ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ และให้เทศบาลเมือง
พัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการจัดระบบการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2559 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุมการประกอบกิจการสถานพยาบาลของประเทศไทยที่
ให้บริการแก่ประชาชน ทั้งสถานพยาบาลซึ่งด าเนินการโดยภาครัฐและสถานพยาบาลที่ด าเนินการโดย
ภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญเพื่อให้มีสถานบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพในการบริการมี
ความเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ผู้ป่วยซึ่งเข้าไปรับบริการในสถานพยาบาลนั้น ๆ ทั้งนี้ การแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ในปี พ.ศ.2554 ได้มีการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง คือ 

กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ
สถานพยาบาล พ.ศ.2558 ซึ่งก าหนดให้สถานพยาบาลต้องมีระบบการเก็บและก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลที่เหมาะสม รวมถึงมีระบบการควบคุมการติดเช้ือที่เหมาะสม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แม้จะไม่ได้
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครไว้โดยตรงแต่ก าหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้
กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในเขตกรุงเทพมหานครและดูแลรักษาที่สาธารณะตาม
มาตรา 89 (4) และ (10) 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2550 ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีหน้าที่ด าเนินการภายในพื้นที่ของจังหวัดเกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 45 (7) 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลในการรักษา
ความสะอาดของถนนทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตาม
มาตรา 50 (3) มาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1) 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ก าหนดให้
อ านาจและหน้าที่แก่สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ต าบล ตามมาตรา 23 



14 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 ให้อ านาจแก่เมือง
พัทยาในการด าเนินการรักษาความสะอาด รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในเขต
เมืองพัทยา ตามมาตรา 67 (5) และ (5) 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ก าหนดการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย
และการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองไว้ในหลายมาตรา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการห้ามทิ้งมูลฝอย
อยู่ในหมวด 1 ว่าด้วยการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ หมวด 2 การดูแล
รักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ และหมวด 3 การห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่
สาธารณะและสถานสาธารณะ ขณะที่ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

2.2.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจดัการปัญหามลูฝอยติดเชื้อจากโรคโควิด-19 
นโยบายการจัดการมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank; ADB) 
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank; ADB) ได้รวบรวมข้อคิด

และ ข้อเสนอแนะการจัดการกับขยะทางการแพทย์มาจัดท าแผ่นพับ Managing Infectious Medical 
Waste during the COVID-19 Pandemic เพื่อให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการกับความท้าทายใหม่นี้ได้อย่างรวดเร็ว ๆ โดยสิ่งที่รัฐบาลของแต่ละประเทศควรพิจารณามี
ประเด็น ดังต่อไปน้ี 

1) หลักเกณฑ์หรือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งบางประเทศอาจมีกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลและจากครัวเรือนบังคับใช้อยู่แล้วก็
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่มีอยู่ พร้อมกับพิจารณาว่าจ าเป็นต้องขยายขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้นหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ ส่วนประเทศอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ อาจศึกษาจากค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization; WHO) และอนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) เป็นต้น 

2) เครื่องมืออุปกรณ์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทั่วไปการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อในปริมาณ
ปกติก่อนที่จะเกิดการระบาด จะใช้วิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ใช้เตาเผาขยะทางการแพทย์ 
และการใช้ความร้อน แต่ในกรณีที่ระบบปัจจุบันมีข้อจ ากัดหรือปริมาณขยะมากเกินขีดความสามารถก็
อาจจะใช้เตาเผาเคลื่อนที่ เตาเผาอุตสาหกรรม และเตาเผาปูน 

3) ระบบและความสามารถของการขนมูลฝอยติดเชื้อโดยการขนมูลฝอยติดเชื้อที่
ปลอดภัย หมายถึง รถขนต้องมีการฆ่าเชื้อ พนักงานขับและคนเก็บขยะต้องผ่านการฝึกอบรม มี
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เส้นทางขนโดยเฉพาะ รวมทั้งมีระบบติดตามรถ ขณะที่การฝึกอบรมต้องจัดให้มีส าหรับทีมงานที่ต้อง
จัดการกับขยะทางการแพทย์ติดเชื้อจากครัวเรือน 

4) ประเมินแนวโน้มปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ การคาดการณ์ปริมาณขยะ
ในบางประเทศอาเซียนเทียบกับประเทศจีน พบว่ามีน้อยรายที่มีขีดความสามารถในการก าจัดปริมาณ
ขยะที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงต้องพิจารณาหาแนวทางในการจัดกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นให้เร็วที่สุด 

5) มาตรการที่ควรน ามาใช้เพื่อให้มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ โดย
อาจจะต้องพิจารณาออกมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการขนขยะและการ
ก าจัดขยะมีการด าเนินการด้วยความระมัดระวัง มีระบบติดตามและแยกแยะ มีใบอนุญาตก าจัดขยะที่
ถูกต้อง มีการจดบันทึกและติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

6) ระยะเวลาในการใช้บังคับมาตรการฉุกเฉินภายในประเทศ โดยแต่ละประเทศจะมี
ช่วงเวลาฉุกเฉินที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายเฉพาะด้านและการคาดการณ์การติดเชื้อ เช่น ในเมือง
อู่ฮั่น การจัดการกับขยะทางการแพทย์ในระดับสูงสุดใช้เวลาเกิน 60 วัน 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562 – 2564 เป็นนโยบายระดับ
รัฐบาลของประเทศไทยที่พัฒนามาจากการประชุมระดับโลกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพหลายกรอบความร่วมมือ ทั้งการประชุมสมัชชาสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อม 
(United Nations Environmental Assembly; UNEA) และการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World 
Health Assembly; WHA) ซึ่งมีการหยิบยกประเด็นมลพิษสิ่งแวดล้อมและการป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพมาเป็นหัวข้อการประชุม เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษและ
ของเสียประเภทต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ทั้ งใน
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยเกี่ยวข้องกับแผนระดับประเทศ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สร้างมลภาวะ 
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาค
ส่วน ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งจากภายในเชื่อมโยง
สู่สากล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในหัวข้อที่ 2 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น การเตรียมการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับการพัฒนาจึงจ าเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ เพิ่มศักยภาพ และขีด
ความสามารถในการเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม และมลพิษ ตลอดจนเป็น
การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โดยในส่วนของยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี มุ่งเน้นการขับเคลื่อนทุก
หน่วยงาน ไปสู่เป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยแผนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อ คือ แผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ
บริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ ส่งเสริม
สุขภาพและความป้องกันโรคเป็น เลิศ (Prevention & Promotion Excellence) บริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และบริหารจัดการเป็นเลิศ 
(Governance Excellence) 

2) นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายเพื่อการวางรากฐานการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตาม
วิสัยทัศน์รัฐบาล โดยเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิ ง
นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการมาก
ขึ้น ทั้งนี้ ประเด็นในด้านการสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทในการเปลี่ยนกลไกการ
ขับเคลื่อนประเทศ โดยสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางสังคมของ
รัฐอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเป็นธรรม การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน 
และการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดย
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลด
การ ใช้พลังงาน รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัต ิ

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 จัดท าบน
พื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และภูมิภาค โดยมีจุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลัก เช่น การเตรียมความพร้อม ของประเทศ
ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการ
เสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และ
การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

4) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559 – 2564 แผน
ฉบับนี้ เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ 
และบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยแนวคิดใน
การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายที่ส าคัญ คือ ลดการเกิดของเสียหรือขยะมูลฝอยที่
แหล่งก าเนิด น าของเสียกลับมาใช้ช้ า และใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของภาคการ
ผลิต รวมทั้งลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป ส่วน
ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกน าไปใช้ประโยชน์ใหม่ จะส่งเสริมให้น าไปแปรรูปผลิตพลังงานโดย
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมาลงทุน ทั้งนี้ จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
อ านาจหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยจะใช้แผนแม่บทฯ ดังกล่าวเป็นแนวทางใน
การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในแผนฉบับนี้ก าหนดให้กระทรวงสาธารณสุขเป็น
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ก าหนดกฎระเบียบการจัดการมูลฝอย
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 วางระบบการป้องกันและติดตามสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและผลักดันการบริหารจัดการมูลฝอยติด
เชื้อแบบศูนย์รวม 

5) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  3 พ.ศ.2560 – 2564 
สาระส าคัญมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความ
เข้มแข็งระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยา ว 
เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร และองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจาก
หน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความ
สะอาดปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกาย และส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัย เร่งสร้างความ
ร่วมมือพหุภาคีและส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้
ประเทศไทยมีระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย
ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเป็นประเด็นที่ถูกก าหนดให้ด าเนินการอย่างเหมาะสม และไม่เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
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6) การผลักดันประเทศสู่ “ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)” เป็นนโยบายที่
ประกาศโดยรัฐบาลในปี พ.ศ.2546 โดยจุดเริ่มของนโยบายนี้เกิดจากการขยายตัวของการท่องเที่ยว
เชิงการแพทย์หรือเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศ มีการจัดให้ผู้ป่วยไป
รับบริการด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพในประเทศอื่นที่มีบริการที่มีคุณภาพสูงกว่าหรือมีค่าใช้จ่าย
ต่ ากว่าหรือเสียเวลารอคิวน้อยกว่า และในบางกรณีมีการผสมผสานบริการด้านการรักษาพยาบาลและ
การพักฟื้นกับการท่องเที่ยวด้วย 

ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติและเป็นประเทศที่เปิด
โอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและท างานอย่างกว้างขวางท าให้สถานพยาบาลในประเทศไทย
หลายแห่ง มีประสบการณ์กับการรักษาชาวต่างชาติอยู่แล้ว ประกอบกับประเทศไทยมีแพทย์ที่ไป
ศึกษาต่อในต่างประเทศ จ านวนมาก แพทย์ไทยจ านวนไม่น้อยจึงมีศักยภาพในการรักษาพยาบาลชาว
ต่างประเทศและนักท่องเที่ยว ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ.2556 ในเรื่องเกี่ยวกับการ
พัฒนาศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ (Medical Service Hub) ได้ก าหนดไว้ว่าจะท าการบูรณาการ
วงการแพทย์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาวงการแพทย์ของไทย
ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านสุขภาพ วางยุทธศาสตร์ให้เป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อน รวมทั้ง
การต่อยอดในการสร้างอาชีพ และการพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศในศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ 
ทั้งนี้ได้ก าหนด แนวทางการพัฒนาการเป็นศูนย์กลาง ทางการแพทย์ออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 

1) เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ที่เป็นการบริการอย่าง
ครบวงจร 

2) เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ที่ต่อยอดกับระบบสปา 
ระบบการท างานเพื่อสร้างสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย
และเป็น จุด หนึ่งที่หลายประเทศเข้ามาใช้บริการ 

3) เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

4) เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) 
7) ร่างแผนปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญที่

ก าหนดไว้ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ช. ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ข้อ (4) ปรับระบบ
หลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน และข้อ (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม 

รวมทั้งยังได้มีการพิจารณาประเด็นอื่นที่น าสู่การออกแบบนโยบายและระบบที่
สมบูรณ์ สนับสนุนให้การขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
องค์ประกอบของประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัยมี 2 ด้าน คือ ด้านที่ (2) ด้านระบบบริการ
สาธารณสุขมุ่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิการแพทย์แผนไทย การแพทย์ฉุกเฉินและการสร้างเสริม
ป้องกันและควบคุมโรค และด้านที่ (3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและบุคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขให้ความส าคัญในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน รวมถึงการคุ้ มครอง
ผู้บริโภค โดยมีเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรมอนามัย คือ ประเด็นปฏิรูปที่ 7 คือ 
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างส่วนกลาง โดยการยุบรวม
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน (กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สถาบันโรคทรวงอก 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข) เพื่อให้มี
โครงสร้างการท างาน และอัตราก าลังที่เหมาะสมในทุกระดับที่จะท าให้สามารถท างานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับปรุงระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่องความรอบรู้ทาง
สุขภาพ การพัฒนาระบบวิจัยการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตาม
แผนฯ ที่ได้ก าหนดไว้ (มนันญา ภู่แก้ว, 2563) 

2.3 โควิด-19 หรือไวรัสโคโรนา 
ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มา

อย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบ
ไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่ก าลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสาย
พันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และใน
ภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19) อาการเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ุใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 คือมีไข้ เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ น้ ามูกไหลหายใจเหนื่อยหอบ 

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ได้แก่ เด็กเล็ก (แต่อาจไม่พบอาการ
รุนแรงเท่าผู้สูงอายุ) ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจ าตัวอยู่แล้ว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง คน
ที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือกินยากดภูมิต้านทานโรคอยู่ คนที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐานมาก (คนอ้วนมาก) 
ผู้ที่เดินทางไปในประเทศเสี่ยงติดเชื้อ เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง  มาเก๊า สิงคโปร์ 
มาเลเซีย เวียดนาม อิตาลี อิหร่าน ฯลฯ ผู้ที่ต้องท างาน หรือรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ หรือโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ผู้ที่ท าอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติจ านวนมาก เช่น คนขับแท็กซี่ 
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ลูกเรือสายการบินต่าง ๆ เป็นต้น 

หากมีอาการของโรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อท าการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อ
แพทย์ซักถามควรตอบตามความเป็นจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใด ๆ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อ
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การวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุด หากเพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน 
ไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา 14-27 วัน เพ่ือให้ผ่านช่วงเช้ือฟักตัว 

วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการ
ไอ จาม น้ ามูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สวมหน้ากากอนามัยทุก
ครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเช้ือโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่ง
ที่มีคนจับบ่อยครั้ง เช่น ที่จับบน BTS, Airport Link ที่เปิด-ปิดประตูในรถ กลอนประตูต่าง ๆ ก๊อกน้ า 
ราวบันได ฯลฯ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้า และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า ฯลฯ ล้างมือให้สม่ าเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที 
ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 (ไม่ผสมน้ า) งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ 
หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดสัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน รับประทานอาหารสุก สะอาด ไม่ทาน
อาหารที่ท าจากสัตว์หายาก บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ุใหม่ หรือโควิด-19 โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัยหรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันเช้ือในละออง
ฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ 
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายความรู้ หมายถึง สิ่งที่สั่งสม

มาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ 
เช่น ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์, สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ เช่น ความรู้
เรื่องสุขภาพ ความรู้เรื่องนิทานพ้ืนบ้าน 

Bloom’s Taxonomy (อ้างถึงใน พิจิตรา ธงพานิช, ม.ป.ป.) กล่าวถึงการจ าแนกการเรียนรู้
ตามทฤษฎีของบลูม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยในแต่
ละด้านจะมีการจ าแนกระดับความสามารถจากต่ าสุดไปถึงสูงสุด เช่น ด้านพุทธิพิสัย เริ่มจากความรู้ 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน นอกจากนี้ยังน าเสนอระดับ
ความสามารถที่มีการปรับปรุงใหม่ตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001) เป็นการจ า 
(Remembering) การ เข้ า ใจ  (Understanding) การประยุกต์ ใช้  (Applying) การวิ เคราะห์  
(Analyzing) การประเมินผล (Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating) ด้านจิตพิสัย จ าแนกเป็น 
การรับรู้ การตอบสนอง การสร้างค่านิยม การจัดระบบ และการสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม ด้าน
ทักษะพิสัย จ าแนกเป็นทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทักษะการเคลื่อนไหวอวัยวะสองส่วนหรือ
มากกว่าพร้อม ๆ กัน ทักษะการสื่อสารโดยใช้ท่าทาง และทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด โดย
แบ่งพฤติกรรมโครงสร้างความรู้ออกเป็น 6 ขั้นตอน สรุปได้ คือ 
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ขั้นที่ 1 ความรู้ความจ า หมายถึง การระลึกได้ ความรูนั้นสามารถยกมากล่าวอ้างอิงเพื่อ
สนับสนุนในสิ่งที่ตนต้องการท าความเข้าใจกระจ่างขึ้น  

ขั้นที่ 2 ความเข้าใจ หมายถึง สามารถอธิบายชี้แจง โดยการแปลความ ตีความ สรุปความ
พยากรณ์ ยกตัวอย่างประกอบได้  

ขั้นที่ 3 การน าไปใช้ หมายถึง สามารถน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ หรือน าเอากฎสูตร
หลักการมาใช้ในการแก้ปัญหา              

ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ หมายถึง สามารถแยกแยะให้เห็นส่วนประกอบ จ าแนกประเภท หา
ความสัมพันธ์ของส่วนย่อยของสิ่งของสองสิ่งขึ้นไป  

ขั้นที่ 5 การสังเคราะห์ หมายถึง สามารถน าเอาส่วนย่อย ๆ มาประกอบเป็นสิ่งใหม่ โดยเรียบ
เรียงเรื่องราว ออกแบบการทดลอง การเรียนรู้ระดับนี้เน้นความสร้างสรรค์  

ขั้นที่ 6 การประเมินผล หมายถึง ความสามารถในการตีราคา ประมาณ จัดกลุ่มวิจารณ์โดย
ใช้สถิติเป็นเครื่องสนับสนุนว่าดี ปานกลาง เลว 

เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535: 211-212) ได้กล่าวไว้ว่า เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ มีหลาย

ชนิด แต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับการวัดความรู้ตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป ส าหรับเครื่องมือที่
ใช้วัดความรู้ที่นิยมใช้กันมากคือ แบบทดสอบ (Test) ประเภทของแบบทดสอบมีลักษณะต่างกันมาก 
ทั้งในรูปแบบการน าไปใช้และจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งแบบทดสอบ ออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 

1. แบบทดสอบความเรียง (Essay Test) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดค าถามให้ผู้ตอบจะต้อง
เรียงค าตอบเอง ลักษณะเด่นอยู่ที่ให้อิสระแก่ผู้ตอบ ผู้ตอบจะต้องเรียงความรู้ความเข้าใจ และความ
คิดเห็นแล้วเขียนค าตอบเองตามที่ถนัด ผู้ตอบต้องใช้เวลาส่วนมากไปในการคิด และเขียนค าตอบ 

2. แบบทดสอบแบบตอบสั้น (Short Answer Test) เป็นแบบที่ก าหนดให้และก าหนดให้ตอบ
สั้น ๆ ผู้ตอบต้องหาค าตอบเองเหมือนกับแบบความเรียง แต่จ ากัดค าตอบให้ตอบ  

3. แบบทดสอบและแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Item Test) เป็นแบบที่ก าหนดให้ทั้ง
ค าถามและค าตอบ ผู้ตอบจะต้องเลือกค าถามที่ก าหนดให้ลักษณะเด่นของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
จะต้องใช้เวลาส่วนมากไปในการอ่านและคิด ส่วนการตอบใช้เวลาน้อย การตรวจวิเคราะห์ท าได้ง่าย
และสะดวก 

จากการศึกษาเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ ผู้ศึกษาได้เลือกการวัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบที่
ก าหนดให้ทั้งค าถามและค าตอบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ตอบค าถาม และการตรวจการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย 
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2.5 การรับรู้ข้อมลูข่าวสาร 
บรรยงค์ โตจินดา (2543: 287 อ้างถึงใน นิตยา สุภาภรณ์, 2552) ให้ความหมายการรับรู้ว่า 

หมายถึง การที่บุคคลได้รับตีความและตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น การรับรู้แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม คือ 
การรับข้อมูลและการแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ การรับรู้จะต้องค านึงถึงความรู้ความ
เข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ความสนใจและประสบการณ์จึงสามารถท าให้แปลความถูกต้อง 

ณัฐวุฒิ สง่างาม (2554) ให้ความหมายว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริโภคเลือกที่
จะรับรู้ สรุป การรับรู้ตีความหมายจากการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพื่อที่จะสร้างภาพในสมองให้เป็น
ภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืน 

วชิระ ขินหนองจอก (2553 อ้างถึงใน ทิพย์สุดา หมื่นหาญ, 2552) ให้ความหมายทฤษฎีการ
รับรู้  (Perception Theory) ว่าการรับรู้ เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญของบุคคล เพราะการ
ตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ ขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตน และความสามารถในการแปล
ความหมายของสภาพนั้น ๆ ดังนั้นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้ และสิ่งเร้าที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วยประสาทสัมผัส และปัจจัยทางจิต คือความรู้เดิม ความ
ต้องการ และเจตคติ เป็นต้น การรับรู้จะประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน คือการรับสัมผัส การแปล
ความหมาย และอารมณ์  

การรับรู้ หมายถึง การรู้สึกสัมผัสที่ได้รับการตีความให้เกิดความหมายแล้ว เช่นในขณะนี้ เรา
อยู่ในภาวะการณ์รู้สึก (Conscious) คือลืมตาตื่นอยู่ ในทันใดนั้น เรารู้สึกได้ยินเสียงดังปังมาแต่ไกล 
(การรู้สึกสัมผัส-Sensation) แต่เราไม่รู้ความหมายคือไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเราจึงยังไม่เกิดการรับรู้ แต่
ก็รู้ต่อมามีคนบอกว่าเป็นเสียงระเบิดของยางรถยนต์ เราจึงเกิดการรู้ความหมายของการ รู้สึกสัมผัส
นั้น ดังนี้เรียกว่าเราเกิดการรับรู้ จากการวิจัยมีการค้นพบว่า การรับรู้ของคนเกิดจากการเห็น 75% 
จากการได้ยิน 13% การสัมผัส 6% กลิ่น 3% และรส 3% การรับรู้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่
กับสิ่งที่มีอิทธิพลหรือปัจจัยในการรับรู้ ได้แก่ ลักษณะของผู้รับรู้ ลักษณะของสิ่งเร้า เมื่อมีสิ่งเร้าเป็นตัว
ก าหนดให้เกิดการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องมีการรับรู้เกิดขึ้นก่อน เพราะการรับรู้เป็นหนทางที่น าไปสู่การ
แปลความหมายที่เข้าใจกันได้ ซึ่งหมายถึง การรับรู้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ ถ้าไม่มีการรับรู้เกิดขึ้น 
การเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ การรับรู้จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดความคิดรวบยอดทัศนคติ
ของมนุษย์อันเป็นส่วนส าคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนการจัดระบบการรับรู้มนุษย์เมื่อพบสิ่งเร้า
ไม่ได้รับรู้ตามที่สิ่งเร้าปรากฏแต่จะน ามาจัดระบบตามหลัก ดังนี ้

1. หลักแห่งความคล้ายคลึง (Principle of similarity) สิ่งเร้าใดที่มีความคล้ายกันจะรับรู้ว่า
เป็นพวกเดียวกัน 
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2. หลักแห่งความใกล้ชิด (Principle of proximity) สิ่งเร้าใดที่มีความใกล้กันจะรับรู้ว่าเป็น
พวกเดียวกัน 

3. หลักแห่งความสมบูรณ์ (Principle of closure) เป็นการรับรู้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้น 
โดยผู้ศึกษาได้สรุปว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การที่บุคคลได้รับข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย และน าไปตีความหมายตามความเข้าใจและประสบการณ์ของ
ตนเอง 

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
2.6.1 ความหมายของทัศนคต ิ

ศิริมล เอี่ยมส าอางค์ (2556: 16) "ทัศนคติ" ตรงกับภาษาอังกฤษว่า "Attitude" มีราก
ศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า "Aptus" ซึ่งมีความหมายว่า โน้มเอียง เหมาะสม และมีผู้ใช้ค าอื่นใน
ความหมายเดียวกัน ซึ่งเราจะพบเห็นได้จากเอกสารวิชาการหลาย ๆ ฉบับ ทั้งในอดีต และปัจจุบันได้
ให้ค าจ ากัดความไว้มากมาย ดังนี้  

Katz (1960 อ้างถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526: 2) กล่าวว่า "ทัศนคติ หมายถึง 
ส่วนประกอบสองส่วน คือ ความรู้สึกในการที่จะชอบหรือไม่ชอบ และความรู้หรือความเชื่อ ซึ่งอธิบาย
ถึงลักษณะ ตลอดจนความสัมพันธ์ของสิ่งหนึ่งที่มีต่อสิ่งอ่ืน ๆ" 

Thurstone (1967 อ้างถึงใน ศิริมล เอี่ยมส าอางค์, 2556: 16) อธิบายว่า "เจตคติเป็น
ผลรวมของความรู้สึก นึกคิด อคติ และความกลัวของบุคคลที่แสดงออกโดยการพูดแสดงความคิดเห็น
ออกมา" 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526: 14) ได้ให้ค าจ ากัดความของทัศนคติ คือ ความคิดเห็น 
ซึ่งถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์ ซึ่งท าให้บุคคลพร้อมที่จะหาสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทัศนคติจึงมีบทบาทในการช่วยให้
เราได้ปรับปรุงตัวเอง ป้องกันตัวเอง ให้สามารถแสดงออกถึงค่านิยมต่าง ๆ และช่วยให้บุคคลเข้าใจ
โลกที่อยู่รอบตัวเรา ประสบการณ์เดิมของบุคคลช่วยให้การเกิดทัศนคติ และเป็นตัวก าหนดทัศนคติ
ของบุคคล  

พงษ์พิพัฒน์ ปานงาน (2552: 5-6) ได้สรุปความหมายของทัศนคติ ว่าหมายถึง 
ความคิด ความรู้ความเชื่อเชิงประเมินค่า ความรู้สึก อารมณ์ และแนวโน้มการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจาก ประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลที่จะเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดการแสดงออกและทิศทางของพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น ๆ ซึ่งอาจมี
ทั้งทางบวกและทางลบ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้  
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พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายว่า ทัศนคติ หมายถึง  
แนวความคิดเห็น จึงพอสรุปได้ว่า ทัศนคติ คือ ความโน้มเอียงที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า  หรือ
สถานการณ์ใด ๆ โดยแสดงเป็นพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ จากการประเมินค่าสิ่งเหล่านั้น 

2.6.2 องค์ประกอบของทัศนคต ิ
Schiffman; & Kanuk (1994: 57, 657-658 อ้างถึงใน ศิริรัตน์ อมรประเสริฐชัย , 

2555: 12-13) ว่าโมเดลโครงสร้างทัศนตติ (Structural model of attitudes) เป็นการท าความ
เข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม นักจิตวิทยาได้สร้างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้าง
ของทัศนคติ การก าหนดส่วนประกอบของทัศนคติเพื่อที่จะอธิบายพฤติกรรมที่คาดคะเน โดยแต่ละ
โมเดลมีทัศนคติที่แตกต่างกันเกี่ยวกับส่วนประกอบของทัศนคติและวิธีการ ซึ่งส่วนต่าง ๆ เหล่านี้มีการ
จัดหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน เรียกว่าโมเดลทัศนคติ ประกอบด้วย 3 ส่วน (Tricomponent 
attitude model) คือ  

1. ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive component) หมายถึง ส่วนหนึ่งของโมเดล
องค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการซึ่งแสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความ
เชื่อถือ (Beliefs) ซึ่งผู้บริโภคมีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนของความเข้าใจเป็นส่วนประกอบ
ส่วนแรก ซึ่งก็คือความรู้ และการรับรู้ที่ได้รับจากการประสมประสานกับประสบการณ์โดยตรงต่อ
ทัศนคติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายแหล่งข้อมูล ความรู้นี้และผลกระทบต่อการรับรู้ จะก าหนด
ความเชื่อถือ (Beliefs) ซึ่งหมายถึง สภาพด้านจิตใจซึ่งสะท้อนความรู้เฉพาะอย่างของบุคคลและมีการ
ประเมินเกี่ยวกับความคิด หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

2 .  ส่ วนของความรู้ สึ ก  ( Affective component) หมายถึ ง  ส่ วนของ โม เดล
องค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการซึ่งสะท้อนถึงอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling) ของ
ผู้บริโภคที่มีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งของอารมณ์และความรู้สึกการค้นพบโดยผู้วิจัยผู้บริโภค ซึ่ง
ประเมินทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการให้คะแนนความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ดีหรือเลว เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย เป็นต้น สภาพที่ เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ได้แก่ความสุข ความเศร้า ความอาย ความ
รังเกียจ ความกังวล ความประหลาดใจ การวิจัยได้ระบุว่าสภาพอารมณ์จะสามารถเพิ่มประสบการณ์
ด้านบวกหรือด้านลบซึ่งประสบการณ์จะมีผลกระทบทางด้านจิตใจ และวิธีซึ่งบุคคลใช้การวัด
ประเมินผลถึงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยอาศัยเกณฑ์ด-ีเลว ยินด-ีไม่ยินดี  

3.  ส่ วนของพฤติกรรม (Cognitive component หรือ Behavior หรือ Doing) 
หมายถึง ส่วนหนึ่งของโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการซึ่งสะท้อนถึงความน่าจะเป็นหรือ
แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อทัศนคติที่มีตอ่สิ่งใดสิ่งหน่ึง  

Sharon และ Saul (1996: 370 อ้างถึงใน ศิริมล เอี่ยมส าอางค์, 2556: 18) กล่าวว่า
ทัศนคติประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้  
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1. องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความ
เชื่อเชิงการประเมินเป้าหมาย โดยอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ จินตนาการ และการจ า  

2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึก
ใน ทางบวกหรือลบ หรือทั้งบวก และลบต่อเป้าหมาย  

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มของ
พฤติกรรม หรือแนวโน้มของการแสดงออกต่อเป้าหมาย  

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2551 อ้างถึงใน กนกอร นิลวรรณจะณกุล และ ปวีณา ค า
พุกกะ, 2556: 71) องค์ประกอบทัศนคติ 3 แนวคิด 

แนวคิดที่ 1 ทัศนคติประกอบด้วย  
1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ การรับ ความรู้ ความ

เชื่อ และความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อที่หมายของทัศนคติ (Attitude Object) แนวคิดนี้จะให้
ความหมายของทัศนคติครอบคลุมองค์ประกอบทั้งสามอย่างครบถ้วน และเห็นว่าองค์ประกอบทั้งสาม
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ ความรู้สึกชอบ ไม่
ชอบ หรือท่าทีที่ดีหรือไม่ดีต่อที่หมายของทัศนคติ เป็นภาวะความรู้สึกที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือต่อที่
หมายไปในทางที่ดีหรือไม่ดี หรือในทางบวก (Positive) หรือในทางลบ (Negative) ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากองค์ประกอบด้านความรู้  

3. องค์ประกอบด้านการปฏิบัติ (Behavioral Component) ได้แก่ แนวโน้มหรือ
ความพร้อมของบุคคลที่จะปฏิบัติต่อที่หมายของทัศนคติ หากมีสิ่งหรือมีที่หมายของทัศนคติที่
เหมาะสมจะเกิดการปฏิบัติหรือมีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง  

แนวคิดที่ 2 ทัศนคติ 2 องค์ประกอบ แนวคิดนี้ระบุว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบด้าน
ความรู้กับองค์ประกอบด้านท่าทีความรู้สึก ไม่มีองค์ประกอบด้านการปฏิบัติ   

แนวคิดที่ 3 ทัศนคติหนึ่งองค์ประกอบ (ทัศนคติองค์ประกอบเดียว) และสรุปว่าใน
แนวความคิดทั้ง 3 แนวดังกล่าว แนวความคิดที่ถือว่าทัศนคติมีองค์ประกอบด้านความรู้สึกเพียงอย่าง
เดียวได้รับความนิยมและยอมรับมาก 

2.6.3 การวดัทัศนคต ิ
วรรณิสา คงกะทรัพย์ (2555: 19-20) การวัดทัศนคติจะไม่สามารถวัดได้ด้วยข้อความ

เพียงข้อเดียว แต่จะใช้หลายข้อความ ท าให้สามารถวัดทัศนคติได้หลายด้าน มาตรวัดทัศนคติมีหลาย
วิธี แต่ที่นิยมมี 3 วิธี ดังน้ี  

1. วิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นวิธีที่นิยมอย่างแพร่หลาย เป็นการวัดแบบก าหนดช่วง
ความรู้สึกของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น 5 ช่วง หรือ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ 
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ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ข้อความที่ก าหนดในมาตรวัดประกอบไปด้วยข้อความที่แสดง
ความรู้สึกทั้งในเชิงบวกและลบ  

2. วิธีของเทอร์สโตน (Thurstone) เป็นวิธีวัดซึ่งใช้กลุ่มบุคคลเป็นผู้ตัดสินก่อน โดย
ก าหนดช่วงความรู้สึกของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น 11 ช่วง จากน้อยที่สุดจนมาถึงมากที่สุดแต่ละช่วง
จะมีระยะห่างเท่า ๆ กัน วิธีการสร้างมาตรวัดโดยเริ่มจากการสร้างข้อความมาจ านวนหนึ่ง ไม่ต่ ากว่า 
50ข้อความ แต่ละข้อความต้องหาค่าประจ าข้อความ คือค่า Scale Value ที่จะน าไปใส่มาตรวัด และ
จะหาในรูปของมัธยฐาน โดยแต่ละข้อความจะมีสเกล 11 สเกล จากน้อยไปหามาก โดยสเกลที่ 6 เป็น
เฉยๆ เมื่อได้จ าแนกสเกลการวัดเสร็จแล้วจึงน าไปวัดกับบุคคลที่ต้องการวัดโดยใช้การก าหนดสเกล
จากการตัดสนิของคน 50 คน เป็นหลักในการพิจารณา  

3. วิธีของออสกูด (Osgood) เป็นวิธีวัดทัศนคติโดยใช้ความหมายทางภาษาที่เรียกว่า 
Semantic Difference Scale ด้วยการก าหนดเป็นสเกล และใช้ค าศัพท์มาอธิบายความหมายของสิ่ง
เร้า ซึ่งมี 3 รูปแบบ  

3.1 ด้านประเมินค่า (Evaluate Factor) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงคุณค่า เช่น ดี 
ชั่ว/ เท็จ จริง/ฉลาด โง่/ สวย น่าเกลียด  

3.2 ด้านศักยภาพ (Potential Factor) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงอ านาจ เช่น หนัก 
เบา แข็งแรง อ่อนแอ/ หยาบ ละเอียด  

3.3 ด้านกิจกรรม (Activity Factor) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงลักษณะกิจกรรม เช่น 
ช้า เร็ว/ เฉื่อยชา กระตือรือร้น  

นอกจากนี้ สนอง เหล่าน้อย (2554: 16 อ้างถึงใน กัมปนาท ปานสุวรรณ, 2558: 20-
21) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นสิ่งที่ไม่อาจสังเกตได้ ไม่อาจเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น หรือสัมผัสได้ เป็นภาวะเชิง
สันนิษฐานที่ต้องอนุมาน เพื่อที่จะท าการอนุมานเกี่ยวกับทัศนคติ จึงได้มีการวัดขึ้นมากมายหลายวิธี 
ซึ่งสามารถสรุปวิธีการวัดทัศนคตีไว้ 5 วิธี ดังนี้  

1. การประมาณความรู้สึกของตนเอง (Self-Report Measures) วิธีการวัดทัศนคติ 
โดยการประมาณความรู้สึกของตนเอง มีนักจิตวิทยาสังคมได้พยายามสร้างเครื่องมือขึ้นมาวัด  เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีอยู่หลายมาตรวัด (Scale) ที่เป็นที่ยอมรับกันมาก ได้แก่  

1.1 มาตรวัดแบบเทอร์สโตน (Thurstone Scale) มาตรวัดนี้ประกอบด้วยประโยค 
ประมาณ 10-20 ประโยคหรือมากกว่านั้น ผู้ถูกทดสอบจะต้องแสดงระดับความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดค่าเอาไว้ คือ ก าหนดเป็น Scale Value เริ่มจาก 0.00- 11.00 โดยระดับต้นที่ 1-5 เป็น
ทัศนคติทางบวก เช่น ความรู้สึกเห็นด้วย พอใจ ชอบ โดยมีระดับต่ าสุด คือ 1 ไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับ
สูงสุด คือ 5 ส าหรับระดับ 6 จะเป็นความรู้สึกกลาง ๆ ถ้ ากึ่งระหว่างทัศนคติทางบวกกับทัศนคติทาง
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ลบ และระดับท้ายที่ 7-11 เป็นทัศนคติทางลบ เช่น ความรู้สึกไม่เห็นด้วย ไม่พอใจ ไม่ชอบ โดยมี
ระดับต่ าสุด คือ 7 ไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับสูงสุด คือ 11  

1.2 มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นมาตรวัดที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด 
เป็นมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated Rating Scales) ประกอบด้วยประโยคต่าง ๆ ที่แต่ละ
ประโยคของผู้ถูกทดสอบแสตงความรู้สึกออกมา แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 , 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ 
การใช้มาตรวัดนี้สามารถใช้กับจ านวนข้อได้มาก และครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจได้อย่างกว้างขวาง
หากเปรียบเทียบกับวิธีวัดทัศนคติแบบอื่น ๆ  

2. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก โดยการสร้างสถานการณ์นั้นระยะหนึ่งจนกระทั่ง
เราเกิดความรู้สึกหรือสถานการณ์นั้น และผู้ศึกษาหรือผู้วัดทัศนคติต้องสังเกตพฤติกรรมที่เขา
แสดงออกตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดการสร้างสถานการณ์  

3. การตีความหมายหรือแปลความหมาย เป็นการวัดทัศนคติจากปฏิกิริยาที่บุคคล
แสดงต่อสิ่งเร้าบางชนิด เทคนิคการวัดทัศนคติแบบนี้มีหลายวิธี เช่น การดูภาพแล้วเล่าเรื่องราวที่
เกิดขึ้นจากภาพ การดูภาพหยดหมึกแล้วบอกว่าภาพที่เห็นคืออะไร พร้อมเหตุผลว่าท าไมจึงเห็นภาพ
เช่นนั้น และการท านายพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นของบุคคลหรือตัวละคร เป็นต้น ซึ่งจากปฏิกิริยาในแต่
ละวิธี จะเป็นการแสดงทัศนคติของบุคคลที่ไม่รู้ตัว วิธีการเหล่านี้นักจิตวิทยานิยมใช้มาก โดยมีเกณฑ์
การตีความ หรือการแปลความหมาย หรือการแปลผลจากปฏิกิริยาที่บุคคลแสดงออกต่อสิ่งเร้านั้น ๆ 
ว่าปฏิกิริยาเช่นนั้นแสดงถึงทัศนคติ และอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเบี่ยงเบนไปจากปกติแล้วหรือยัง  

4. การท างานบางอย่างที่ก าหนดให้การวัดทัศนคติด้วยวิธีนี้ นักจิตวิทยาสังคมเชื่อว่า
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงการท างานบางอย่างที่ก าหนดให้นั้นเป็นผลจากความรู้สึกนึกคิดของเขา  

5. ปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกาย นักจิตวิทยาส่วนใหญ่มักจะรายงานผลการศึกษา
ด้านทัศนคติหรือการวัดทัศนคติ โดยการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น ( Intensity) หรือ
ความรุนแรง (Extremity) ของทัศนคติกับปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกาย เช่น การตอบสนองต่อ
การช็อตไฟฟ้า อัตราการเดินของหัวใจต่อนาที การขยายของม่านตา มากกว่าที่จะกล่าวถึงทิศทางของ
ทัศนคติ เช่น ทัศนคติทางบวก และทัศนคติทางลบ  

จากวิธีการวัดทัศนคติดังกล่าว ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีวัดทัศนคติการจัดการกน้ากาก
อนามัยโดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท ซึ่งมาตรวัดที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด ประกอบด้วยวิธีการ
จัดการหน้ากากอนามัยแบบต่าง ๆ ที่มีตัวเลือกให้ผู้ถูกทดสอบแสดงความรู้สึกออกมา แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยก าหนดค่า
คะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ 

 



28 

2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
2.7.1 ความหมายของพฤติกรรม 

พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และ
ความรู้สึกเพ่ือตอบสนองสิ่งเร้า (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2554) 

มันน์  (Munn, 1962: 5 อ้างถึงใน สิทธิเดช จันทร์สุขศรี , 2546: 8) ได้นิยามว่า 
พฤติกรรมหมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้น  

ชัยพร วิชชาวุธ (2523 อ้างถึงใน มะลิ จันทร์สุนทร, 2545: 23) พฤติกรรม หมายถึง 
การกระท าของมนุษย์ไม่ว่าการกระท านั้นผู้กระท าจะท าโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวและไม่ว่าคนอื่นจะ
สังเกตเห็นการกระท านั้นได้หรือไม่ก็ตาม เช่น การกระพริบตา การได้ยิน การเข้าใจ การรู้สึกโกรธ การ
คิด ฯลฯ  

ชุดา จิตพิทักษ์ (2525 อ้างถึงใน มะลิ จันทร์สุนทร, 2545: 23) กล่าวว่า พฤติกรรม
หรือการกระท าของบุคคลนั้นไม่รวมเฉพาะสิ่งที่ปรากฏออกมาภายนอกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่อยู่
ภายในใจของบุคคลซึ่งคนภายนอกไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง เช่น ค่านิยมที่ยึดถือเป็นหลักการ
ในการประเมินสิ่งต่าง ๆ ทัศนคติหรือเจตคติที่เขามีต่อสิ่งต่าง ๆ ความคิดเห็น ความเชื่อ รสนิยม และ
สภาพจิตใจที่ถือว่าเป็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้น  

ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544: 6) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรม
ของอินทรีย์ ทั้งที่สังเกตได้ง่าย เช่น การนั่ง การเล่น การพูด การยกมือ ฯลฯ และที่สังเกตได้ยาก หรือ
ส่วนที่เจ้าของพฤติกรรมเองเท่านั้นที่รู้ เช่น การคิด การจ า การรับรู้ และความรู้สึก เป็นต้น  

ไหมไทย ไชยพันธุ์ (2557) ได้ให้ความหมายพฤติกรรม หมายถึง การกระท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่บุคคลกระท าและบุคคลอื่นสามารถสังเกตได้ หรือใช้เครื่องมือทดสอบได้ เช่น 
การหัวเราะ ร้องไห้ กิน นอน เล่น อาการกระท า  

จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรม ณ ทีนี้ หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออกทาง
กล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า เช่น สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออก
นอกบ้าน รู้สึกอึดอัดเมื่อสวมหน้ากากอนามัยปิดจมูกและปาก หรือไม่น าหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้ง
เดียวแล้วทิ้งกลับมาใช้ซ้ า เป็นต้น 

2.7.2 ประเภทของพฤติกรรม 
ไหมไทย ไชยพนัธุ์ (2557) ไดแ้บ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. พฤติกรรมเปิดเผย (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นได้เป็นการ

แสดงออกของการกระท าต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น พูด ยิ้ม กิน นอน ตลอดจนการใช้สัญลักษณ์ที่
สังเกตเห็นได้ เป็นพฤติกรรมภายนอก 
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2. พฤติกรรมปกปิด (Covert Behavior) เปน็พฤติกรรมที่ไม่สามารถจะสงัเกตได้เป็น
กระบวนการของจิตใจ อารมณ์ ความจ า ความฝัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายใน 

อาภรณ์ รับไซ (2560) พฤติกรรมจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. พฤติกรรมทีม่ีมาแต่ก าเนิด (Innate behavior) แสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเรา้ 

เป็นพฤติกรรมที่ได้มาจากกรรมพันธ์ุ สัตว์สามารถแสดงออกได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก่อน มีแบบแผน
เดียวกัน (Stereotyped) ไมค่่อยมีการปรับเปลี่ยนโดยการเรียนรู้ มีลักษณะเฉพาะของแต่ละสปีชีส์ 
(Species-specific) พฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิดแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 

(1) Kinesis เป็นการเคลื่อนทีเ่ข้าหาหรือออกจากสิ่งเร้าโดยมีทิศทางไม่แน่นอน 
(2) Taxis เป็นการเคลื่อนเข้าหาหรือออกจากสิ่งเร้าโดยมีทิศทางแน่นอน 
(3) พฤติกรรมที่มีแบบแผนแน่นอน (Fixed action pattern หรือ FAP) เมื่อสัตว์ถูก

กระตุ้นโดยสิ่งเร้าจากภายนอกที่เรียกว่า Sign stimulus (releaser) จะท าให้เกิดพฤติกรรมที่มีแบบ
แผนแน่นอน  

2. พฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning behavior) สามารถปรับเปลี่ยนได้อันเป็นผล
เนื่องมาจากประสบการณ์ ไม่ใช่เกิดจากการที่สัตว์มีอายุมากขึ้น (Maturation) พฤติกรรมการเรียนรู้
ได้รับอิทธิพลจากทั้งยีนและสิ่งแวดล้อม จ าแนกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

(1) พฤติกรรมความเคยชิน (Habituation) เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการที่สัตว์หยุด
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ซ้ า ๆ กัน เน่ืองจากไม่ได้รับการตอบแทนที่เหมาะสม 

(2) พฤติกรรมการฝังใจ (Imprinting) เป็นพฤติกรรมที่ถกูก าหนดมาแล้วโดยยีน จะ
เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต (Critical period) และมีลักษณะเป็น Irreversible learning 
สิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการฝังใจเรยีกว่า Imprinting stimulus จากการศึกษาของนัก
ชีววิทยาชาวเยอรมันชื่อ Konrad Lorenz พบว่าลูกห่านที่ฟักออกจากไข่จะเดินตามแม่ของมัน 

(3) การเรียนรูแ้บบมีเงื่อนไข (Classical conditioning) หมายถึงการที่สัตว์เรียนรู้ทีจ่ะ
น าสิ่งเร้าใหม่เข้าไปทดแทนสิ่งเร้าเดิมในการกระตุ้นให้สัตว์เกิดการตอบสนองตามธรรมชาติ 
(Unconditioned response) สิ่งเร้าเดิมซึ่งปรกติกระตุ้นให้สัตว์เกิดการตอบสนองเรียกว่าสิ่งเร้าที่ไม่
เป็นเงื่อนไข (Unconditioned stimulus) ส่วนสิ่งเร้าใหม่ซึ่งปรกติไม่กระตุ้นให้สัตว์แสดงการ
ตอบสนองน้ีเรียกว่าสิ่งเร้าที่เป็นเง่ือนไข (Conditioned stimulus) 

(4) การลองผิดลองถูก (Operant conditioning หรือ Trial and error) หมายถึงการ
ที่สัตว์เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงพฤติกรรมหนึ่งกับการได้รางวัลหรือการถูกลงโทษ เมื่อได้รางวัลสัตว์ก็จะ
แสดงพฤติกรรมนั้นซ้ า แต่เมือ่ถูกลงโทษสัตว์ก็จะหลีกเลี่ยงที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นอีก 

(5) การลอกเลยีนแบบ (Observational learning) เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการที่
สัตว์ดูพฤติกรรมของสัตว์อ่ืนและเรียนรู้ข้อมลูส าคัญบางอย่างแล้วท าตาม 
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(6) การรู้จักใชเ้หตุผล (Insight learning หรือ reasoning) หมายถึง การที่สัตว์
สามารถแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกถึงแม้ว่าสัตว์นี้จะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน 

(7) การใช้ความคิดประมวลข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Cognition) การคิดประมวล
ข้อมูลเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และเป็นส่วนส าคัญในการแสดงออกของพฤติกรรม 
(สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

2.7.3 องค์ประกอบของพฤติกรรม 
ครอนบาค (Cronbach, 1963: 68 - 70 อ้างถึงใน ราตรี พัฒนรังสรรค์, 2544: 6 - 7) 

ได้ให้ลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์ว่ามีองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่  
1. มีเป้าหมายหรือความต้องการ 
2. ความพร้อม (Readiness) เป็นระดับความสามารถในการกระท าเพื่อสนองความ

ต้องการของตน  
3. สถานการณ์ (Situation) หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสในการกระท ากิจการใด ๆ 
4. การตีความ (Interpretation) เป็นการพิจารณาเพื่อหาวิธีการตอบสนองตามความ

ต้องการ  
5. การตอบสนอง (Response) เป็นการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่พิจารณา

ตัดสินใจ  
6. ผลที่เกิดขึ้น (Consequence) สิ่งที่ประจักษ์อาจสอดคล้อง (Confirm) หรือไม่

สอดคล้อง (Contradict) กับการคาดหวังได้  
7. ปฏิกิริยาต่อการผิดหวัง (Reaction to Thwarting) เป็นกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากไม่

สอดคล้องกับความต้องการ ท าให้ต้องกลับไปตีความใหม่ เพื่อเลือกวิธีการตอบสนองความต้องการให้
ประสบผลส าเร็จ พฤติกรรมจะสมบูรณ์และสิ้นสุดเมื่อมนุษย์ได้รับผลตามความคาดหวัง ถ้ายังไม่
สมหวังก็จะมีปฏิกิริยาต่อไปอีก 

2.7.4 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
พัฒน์ สุจ านงค์ (2522 อ้างถึงใน มะลิ จันทร์สุนทร , 2545: 25) ได้กล่าวถึง สิ่งที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ดังนี้ คือ 
1. กลุ่มสังคม (Social group) ได้แก่ กลุ่มเพื่อนบ้าน กลุ่มเพื่อนในโรงเรียน กลุ่มเพื่อน

ร่วมสถาบันเดียวกัน เป็นต้น 
2. บุคคลที่เป็นแบบอย่าง (Identification figure) ได้แก่ พ่อแม่ พี่ น้อง ครู ผู้มีชื่อเสียง

ในสังคม เป็นต้น 
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3. สถานภาพ (Status) อาจเป็นสถานภาพที่สังคมก าหนดให้ เช่น เพศ อายุ การศึกษา 
ศาสนา ฯลฯ หรืออาจเป็นสถานภาพที่บุคคลนั้นหามาได้ด้วยตนเอง เช่น ยศ ต าแหน่ง รายได้ ฯลฯ 
เมื่อบุคคลมีสถานภาพแตกต่างกันไปพฤติกรรมก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย  

4. เทคโนโลยี ปัจจุบันคนนิยมใช้เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ในการท างานแทนแรงงานมนุษย์ 
ท าให้พฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนไปจากเดิม  

5. กฎหมาย พฤติกรรมบางส่วนของมนุษย์จะถูกควบคุมโดยกฎหมาย เช่น การสูบ
บุหรี่บนรถประจ าทางจะถูกปรับ ท าให้พฤติกรรมการสูบบุหรี่บนรถประจ าทางลดน้อยลง หรือหมดไป  

6. ศาสนา แต่ละศาสนามีกฎเกณฑ์ ข้อห้าม ค าสอน ที่แตกต่างกัน ดังนั้นใน
สถานการณ์เดียวกัน คนที่นับถือศาสนาต่างกันก็อาจจะแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้  

7. ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตน
ของบุคคลทั้งสิ้น ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมตามความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถืออยู่  

8. สิ่งแวดล้อม คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป พฤติกรรมก็ต่างกันด้วย 
เช่น คนในชนบทกับคนในเมือง  

9. ทัศนคติ มีอิทธิพลต่อการแสดงออกของมนุษย์ เช่น นักเรียนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
ครูผู้สอนก็อาจแสดงพฤติกรรมออกมาโดยไม่ต้ังใจเรียน หรือขาดเรียน เป็นต้น  

10. การเรียนรู้ ในทางจิตวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรมส่วนมากของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ 
ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดตั้งแต่เด็กจนโต เช่น เด็กเรียนรู้ การปฏิบัติตน
จากการที่ได้ดูตัวอย่างจากผู้ใหญ่ เป็นต้น 

2.7.5 การวัดพฤติกรรม 
สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ (2526 อ้างถึงใน สุวิมล ภักดิ์พิบูลย์, 2535: 20 – 21 อ้างถึงใน 

อรพรรณ มั่งมีศรี, 2543: 25 – 26) กล่าวถึง วิธีการศึกษาพฤติกรรมว่ามี 2 วิธี คือ  
1. การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง ท าได้โดย 
1.1 การสังเกตแบบให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว (Direct Observation) เช่น ครูสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียน  โดยบอกให้นักเรียนในชั้นได้ทราบว่าครู จะสังเกตว่าใครจะท า
กิจกรรมอะไรบ้างในห้อง การสังเกตแบบนี้บางคนอาจไม่แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาก็ได้ 

1.2 การสังเกตแบบธรรมชาติ (Naturalistic Observation) คือการที่บุคคลต้องการ
สังเกตพฤติกรรม ไม่ได้กระท าตนเป็นที่รบกวนพฤติกรรมของบุคคลผู้ถูกสังเกตและเป็นไปในลักษณะที่
ท าให้ผู้ถูกสังเกตไม่ทราบว่าถูกสังเกตพฤติกรรม การสังเกตแบบนี้จะได้พฤติกรรมที่แท้จริงมาก และ
จะท าให้สามารถน าผลที่ได้ไปอธิบายพฤติกรรมในสถานที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน ข้อจ ากัดของวิธี
สังเกตแบบธรรมชาติก็คือต้องใช้เวลามากจึงจะสังเกตพฤติกรรมที่ต้องการได้และการสังเกตจะต้องท า
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เป็นเวลาติดต่อกันและหลายครั้ง ซึ่งพฤติกรรมบางอย่างอาจต้องใช้เวลาสังเกต 100 ปี หรือ 500 ปีก็
ได ้

สรุป การสังเกตพฤติกรรมทั้งที่ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ผู้สังเกตจะต้องมีความ
ละเอียดต้องสังเกตให้เป็นระบบและมีการบันทึกเมื่อสังเกตพฤติกรรมได้แล้ว นอกจากนี้ผู้สังเกตต้องไม่
อคติต่อผู้ถูกสังเกต ซึ่งจะท าให้ได้ผลการศึกษาที่เที่ยงตรง และเช่ือถือได้  

2. การศึกษาพฤติกรรมโดยอ้อม แบ่งออกได้หลายวิธีคือ 
2.1 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้ศึกษาต้องการซักถามข้อมูลจากบุคคล หรือกลุ่ม

บุคคล ซึ่งท าได้โดยการซักถามแบบเผชิญหน้ากันโดยตรง หรือมีคนกลางท าหน้าที่ซักถามให้ก็ได้ เช่น 
ใช้ล่ามสัมภาษณ์คนที่พูดกันคนละภาษา การสัมภาษณ์เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือการสัมภาษณ์โดยทางตรง ท าได้โดยผู้สัมภาษณ์ซักถามผู้ถูกสัมภาษณ์
เป็นเรื่อง ๆ ตามที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้อีกประการคือ การสัมภาษณ์โดยอ้อมหรือไม่เป็นทางการ ผู้
ถูกสัมภาษณ์จะไม่ทราบว่าผู้สัมภาษณ์ต้องการอะไร ผู้สัมภาษณ์จะพูดคุยไปเรื่อย ๆ โดยสอดแทรก
เรื่องที่จะสัมภาษณ์เมื่อมีโอกาส ซึ่งผู้ตอบจะไม่รู้ตัวว่าเป็นสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์เจาะจงที่จะทราบถึง
พฤติกรรมการสัมภาษณ์ ท าให้ได้ข้อมูลมากมาย แต่ก็มีข้อจ ากัดคือบางเรื่องผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ต้องการ
เปิดเผย 

2.2 การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่เหมาะส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล
เป็นจ านวนมาก และเป็นผู้ที่อ่านออกเขียนได้หรือสอบถามกับบุคคลที่อยู่ห่างไกล หรือกระจัดกระจาย
มาก นอกจากนี้ ยังสามารถถามพฤติกรรมในอดีต หรือต้องการทราบแนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตได้ 
ข้อดีอีกประการหนึ่ง คือ ผู้ถูกศึกษาสามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปกปิด หรือพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่ไม่ยอมแสดงให้บุคคลอื่นทราบได้ด้วยวิธีอื่นซึ่งผู้ถูกศึกษาแน่ใจว่าเป็นความลับ และการใช้
แบบสอบถามจะใช้ศึกษาเวลาใดก็ได ้

2.3 การทดลอง เป็นการศึกษาพฤติกรรมโดยผู้ถูกศึกษาจะอยู่ในสภาพการควบคุม 
ตามที่ผู้ศึกษาต้องการโดยสภาพแท้จริงแล้วการควบคุมจะท าได้ในห้องทดลองแต่การศึกษาพฤติกรรม
ของชุมชนโดยควบคุมตัวแปรต่าง คงเป็นไปได้น้อยมาก การทดลองในห้องปฏิบัติการจะให้ข้อมูลมี
ขีดจ ากัด ซึ่งในบางครั้งอาจน าไปใช้ในสภาพความเป็นจริงได้ไม่เสมอไปแต่วิธีนี้จะมีประโยชน์มากใน
การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลทางด้านการแพทย์ 

2.4 การท าบันทึกวิธีนี้ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล โดยให้บุคคลแต่ละคนท า
บันทึกพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งอาจเป็นบันทึกประจ าวันหรือศึกษาพฤติกรรมแต่ละประเภท เช่น 
พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการท างาน พฤติกรรมทางสุขภาพ หรือพฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น 
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โดยผู้ศึกษาได้ท าการวัดพฤติกรรมโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งสามารถใช้ศึกษา
จ านวนพฤติกรรมของประชากรจ านวนมากในกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ปัจจุบันได ้

2.8 ทฤษฎีการวิเคราะห์นโยบาย 
Dan, A. Cothran. (1987 อ้างถึงใน บดินทร์ธร บัวรอด, 2562) ได้ใหค้ าจ ากัดความว่า การ

วิเคราะห์นโยบาย หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และการแทรกแซง รวมถึงการจัดการความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่มีความสลับชบัซ้อนมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได ้

Wiliam, N. Dunn. (1981 อา้งถึงใน บดนิทร์ธร บัวรอด, 2562) ได้ใหค้ าจ ากัดความว่า การ
วิเคราะห์นโยบาย หมายถึง การประยุกต์วิธีหรือการอภิปรายโต้แย้งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน 

องค์ประกอบของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  
การศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะเพื่อให้เกิดความชัดเจนจ าเป็นจะต้องท าความ

เข้าใจถึงองค์ประกอบที่มีความส าคัญเพื่อเปน็กรอบแนวคิดเบ้ืองตันจึงมีความเกี่ยวข้องกับประเด็น
ส าคัญ ดังต่อไปนี ้

1.วัตถุประสงค์ (Objective) การค้นหาวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบายเป็นสิ่งที่สร้างความ
ยุ่งยากให้กับนักวิเคราะห์นโยบายเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุประสงค์จะมีความเป็นนามธรรม 
(abstract) ภาครัฐจะท าการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ไม่มีความชัดเจนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการผูกมัด 
เช่น นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน นโยบายแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ฯลฯ ถ้าพิจารณา
จากนโยบายที่รัฐบาลแสดงเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาก็จะพบว่า การก าหนดแนวทางนโยบาย
ดังกล่าวจะเป็นภาพรวมกว้าง ๆ ไม่ได้ระบผุลส าเร็จอย่างแท้จริงตามความเป็นจริงควรจะระบุว่า การ
แก้ไขปัญหาความยากจนจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ หรือการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดจะลดลงร้อยละ
เท่าไหร่ ดังนั้นผู้ที่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายจะต้องสร้างความชัดเจนให้กับการก าหนด
วัตถุประสงค ์

2.ทางเลือก (Alternatives) ในการพิจารณาทางเลือก นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องค านึงถึง
ความแตกต่างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละทางเลือกด้วย โดยจะต้อง
สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ความสอดคล้องของแต่ละทางเลือก จะพิจารณาจากเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
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2.1 ลักษณะของทางเลือก (description) เป็นการอธิบายถึงแนวทางการท างานของแต่ละ
ทางเลือกรวมถึงทรัพยากรที่ใช้ เช่น ก าลังคน อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อเปรียบเทียบว่าในแต่ละ
ทางเลือกควรใช้วิธีการใดที่ดีที่สุด 

2.2 ประสิทธิผลของทางเลือก (effectiveness)  เป็นการพิจารณาถึงทางเลือกที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์โดยดูจากเกณฑ์การวัดในเร่ืองของต้นทุนและประโยชน์ท่ีได้รับ (cost - benefit) หรือ
ระบบราคา (price system) เป็นต้น 

2.3 ต้นทุน (cost เป็นการพิจารณาถึงการก าหนดงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินการตาม
กรอบวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยนักวิเคราะห์นโยบายจะต้องท าการประเมินต้นทุนแต่ละ
ทางเลือกของนโยบายสาธารณะว่าจะต้องใช้ทั้งหมดเป็นจ านวนเท่าไหร่ แนวทางใดเกิดความคุ้มค่า
มากที่สุดและใครเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับต้นทุน เป็นต้น 

2.4 ผลกระทบที่ไม่ได้คาดหมาย (spillover effect) นักวิเคราะห์นโยบายที่ดีจะต้อง
ด าเนินการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ เพื่อประเมินทางเลือกแต่ละทางเลือกว่ามีผลกระทบที่มีได้
คาดหมายอะไรบ้าง และใครเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์ (advantage) และเสียประโยชน์ (disadvantage) 

2.5 การจัดล าดับ (comment on ranking) เป็นการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละ
ทางเลือกว่านโยบายสาธารณะที่มีประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดควรท าก่อนหรือหลัง 

2.6 ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการพิจารณาถึงสิ่งที่ไม่ได้ค านึงถึงมาก่อนล่วงหน้าว่าจะมี
ความเสี่ยงหรือผลกระทบอะไรข้างกับสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น รัฐบาล
ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวให้จังหวัดกระบ่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของภาคใต้ แต่มีแนวความคิด
จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน ถ่านหิน เนื่องจากสะดวกในการสร้างท่าเรือน้ าลึกเพื่อความสะดวกในการ
น าเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถด าเนินการได้เพราะแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญจะต้องปราศจากมลพิษจึงจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เป็นต้น 

3. ผลกระทบ (impacts) การศึกษาผลกระทบของแต่ละทางเลือกจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความ
จริงเข้ามาประกอบการวิเคราะห์เพื่อดูว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นบวกหรือลบและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 

4. เกณฑ์การวดั (Criteria) การประเมินผลหรือการวัดความส าเร็จเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์
นโยบายที่จะต้องใช้หลักการวัดแบบเดียวกันเพื่อที่จะสามารถประเมินนโยบายและเปรียบเทียบถึง
ความเหมาะสมได ้

5. ตัวแบบ (Models)  การสร้างตัวแบบจะเป็นการแปลงจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเพื่อ
ประกอบในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ เช่น การสร้างแผนที ่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค านวณข้อมูล การเขียนกราฟ ความส าคัญของตัวแบบจะช่วยให้นักวิเคราะห์นโยบายสามารถ
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ตัดสินใจภาพรวมของทางเลือกทั้งหมดแล้วน าไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จได้ (บดินทรธ์ร บัวรอด, 
2562) 

ขั้นตอนการวิเคราะห์นโยบาย 
จากแนวคิดและวิธีการของ Carl V. Patton, (2528 อ้างถึงใน ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมภาคกลาง, ม.ป.ป.) มีวิธีการของแนวคิดและประเด็นเพื่อพิจารณาในการวิเคราะห์นโยบาย
ในทางปฏิบัติแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ยืนยันและก าหนดรายละเอียดของปัญหา เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องที่สุดและส าคัญมากที่สุด
เนื่องจากมีบ่อยครั้งที่วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนหรือบางครั้งขัดแย้งกันเอง ขั้นตอนนี้จะเป็นรากฐานต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของผลลัพธ์ที่จะได้ตลอดทั้งกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย นักวิเคราะห์
จะต้องถามค าถามต่อทั้งผู้สนใจที่ เกี่ยวข้องและแนวทางของผลลัพธ์ที่จะได้รับ เราควรตั้งค าถามของ
ปัญหาในแนวทางที่ลดความคลุมเครือต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการอ้างอิงในอนาคต 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล เพื่อเปรียบเทียบ วัดและเลือกระหว่างทางเลือกต่าง ๆ 
หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ จึงควรถูกก าหนดขึ้น ในขั้นตอนนี้ควรจะมีการพิจารณาต้นทุน 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับสุทธิ ประสิทธิภาพประสิทธิผล ความเสมอภาคและความคล่ องตัวในการ
บริหาร ความสอดคล้องกับกฎหมายและการยอมรับได้ทางการเมือง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ควรได้รับการพิจารณาในการประเมินผลนโยบาย ซึ่งนโยบายจะส่งผลเสียหรือได้ประโยชน์ต่อเฉพาะ
บางกลุ่มหรือต่อกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับจ านวนของทางเลือกและทางเลือกที่ยุ่งยากมากกว่าทางเลือกอื่น 
ๆ ควรได้รับการพิจารณาแต่ในท้ายที่สุดแล้วจะถูกตัดสินโดยการวิเคราะห์ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบาย 

3. ก าหนดทางเลือกของนโยบาย ควรด าเนินการขั้นตอนที่ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
ก่อนเพราะการวิเคราะห์นโยบายเป็นหลักการที่ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อสร้างทางเลือกของ
นโยบายมีความจ าเป็นต้องมีความเข้าใจปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ทางเลือกที่
เป็นไปได้ประกอบด้วย "แนวทางการไม่มีการด าเนินการอะไรเลย (Do nothing approach)" และ
วิธีการอื่นที่ส่งผลดีต่อผลลัพธ์ที่ได้การผสมผสานทางเลือกต่าง ๆ ท าให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่ดีซึ่ง
ไม่เคยคาดคิดมาก่อน การอาศัยประสบการณ์ในอดีตจากกลุ่มอื่น ๆ หรือการวิเคราะห์นโยบายช่วย
สร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์ที่ละเอียดมากขึ้น ตลอดทั้งมีความจ าเป็นต้องหลีกเสี่ยงการก าหนด
จ านวนทางเลือกแต่เนิ่น ๆ ในขั้นตอนนี้ ทางเลือกทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาก่อนจัดเป็นหมวดหมู่
ของทางเลือกต่าง ๆ ที่ได้รับการปรับลดจ านวนแล้วการระดมสมอง การวิจัย การทดลอง การเขียน
วิเคราะห์สถานการณ์หรือ หลักการในการเขียนแผนที่มโนทัศน์  (Concept mapping) ช่วยค้นหา
ทางเลือกใหม่ซึ่งจะช่วยน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 



36 

4. ประเมินทางเลือกของนโยบาย การประมวลทางเลือกต่าง ๆ ไปเป็นยุทธศาสตร์เป็น
ขั้นตอนต่อไป เพื่อให้บรรลุผลของการวิเคราะห์นโยบายอย่างละเอียด มีความจ าเป็นต้องประเมินว่า
ความเป็นไปได้ของแต่ละทางเลือกท าให้เกิดประโยชน์ต่อหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้แล้วอย่างไร ดังนั้น
จึงมีความต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ระดับความแตกต่างของอิทธิพล ซึ่งก็คือปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านด้านสังคมปัญหาในมิติต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ซึ่งก็คือผลตอบแทนและต้นทุนต่อทางเลือกค าถามทางการเมืองต่าง ๆ ในการบรรลุ
เป้าหมายได้รับการวิเคราะห์เพื่อดูว่าได้ตอบสนองความต้องการภาคส่วนที่ให้ความสนใจของการ
วิเคราะห์นโยบายมากน้อยเพียงใด ซึ่งการวิเคราะห์อย่างกระชับนี้ปัญหาต่าง ๆ อาจยังไม่ปรากฎชัด
ตามที่ได้ก าหนดไว้ ปัญหาที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนแรกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะถูกอธิบายภายหลัง
การประเมินทางเลือกต่าง ๆ ในรายละเอียดมุมมองใหม่ ๆ ของปัญหาบางที่พบว่ามีอยู่บ้าง และมี
ความแตกต่างจากปัญหาที่ระบุไว้เดิม กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้วิธีการวิเคราะห์นโยบายเกิด
การน าข้อมูลต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่ในทุกขั้นตอนประสิทธิภาพจะสูงขึ้นเมื่อหลาย ๆ โครงการได้รับการ
วิเคราะห์และประเมินแทนที่จะเป็นโครงการเดียวและมีรายละเอียดมาก ท าให้มีกรอบของทางเลือกที่
เป็นไปได้กว้างขวางมากขึ้น Patton แนะน าให้หลีกเสี่ยงการใช้แนวทางที่น ามาใช้ได้ทั่วไป (Toolbox 
approach) ซึ่งค้นหาทางเลือกต่าง ๆ โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ที่คุ้นเคย แต่ควรเปลี่ยนมาใช้แนว
ทางการวิเคราะห์ที่แตกต่างเพื่อการวิเคราะห์หาทางเลือกที่เป็นไปได้ที่หลากหลาย ซึ่งเห็นได้ชัดเจนถึง
ความจ าเป็นในการประเมินแต่ละทางเลือกให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินที่หลากหลายตาม
ลักษณะเฉพาะตัวของวิธีการวิเคราะหน์โยบาย 

5. แสดงและสร้างความแตกต่างระหว่างทางเลือกของนโยบาย ผลของการประเมินทางเลือก
ที่เป็นไปได้ต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงระดับของความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดแต่ละตัว วิธีการ
เปรียบเทียบใช้ในการสรุป คุณภาพต่าง ๆ มีส่วนช่วยในการสร้างความแตกต่างระหว่างทางเลือก 
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ใช้กับวิธีการเชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการพิจารณาความชับ
ซ้อนทางการเมืองสามารถหลอมรวมเป็นทางเลือกทั่ว ๆ ไปที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ตั้งแต่
ช่วงเริ่มต้นท าการวิเคราะห์ในการเปรียบเทียบและสร้างความแตกต่างของแต่ละทางเลือกจึงมีความ
จ าเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน การเมือง ด้านกฎหมายและด้านการ
บริหารจัดการของแต่ละทางเลือก การวิเคราะห์นโยบายเป็นปัจจัยหลักของการตัดสินใจเพื่อสร้าง
ความแตกต่างระหว่างทางเลือก แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางบวกและทางลบที่ถูกน ามาใช้ในการ
ด าเนินนโยบาย แนวทางด้านการเมืองนี้ในที่สุดแล้วจะวิเคราะห์ว่าจ านวนของผู้มีส่วนร่วมนี้จะมีส่วน
ช่วยปรับปรุงหรือลดการด าเนินนโยบายอย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยวิจารณ์ว่าความร่วมมือภายในของ
หน่วยที่สนใจหรือภาคส่วนที่สนใจจะมีบทบาทที่ส าคัญอย่างไร ต่อผลลัพธ์ของการวิเคราะห์นโยบาย 
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กาผสมผสานสองหรือสามทางเลือกเข้าด้วยกันเป็นวิธีที่พบได้บ่อย ๆ ในการบรรลุผลการวิเคราะห์
นโยบายที่สมเหตุสมผล 

6. ติดตามนโยบายที่น าไปปฏิบัติ เพื่อยืนยันถึงความต่อเนื่องและสรุปว่านโยบายได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบ แม้ว่า หลังจากที่นโยบายบางอย่างได้น าไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ยังมีข้อสงสัยว่าปัญหาต่าง ๆ 
ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมหรือไม่และแม้กระทั่งต้องการทราบว่า นโนบายที่ถูกเลือกมาใช้นั้นก าลัง
มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือไม่ ข้อค านึงนี้ต้องการให้มีการรักษาและติดตามนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ในระหว่างการน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อรับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก
ความไม่ตั้งใจ เพื่อวัดผลกระทบที่นโยบายได้สร้างไว้เพื่อสรุปว่านโยบายได้สร้างผลกระทบตามที่ตั้งใจ
ไว้ และเพื่อตัดสินว่านโนบายดังกล่าวควรได้รับการด าเนินการต่อควรปรับปรุงหรือยกเลิกโดย
สาระส าคัญแล้วแล้วก าลังพูดถึงน้ าหนักภายในว่าแผนงานนั้นได้สร้างความแตกต่างหรือไม่ ขั้นตอนนี้มี
ความส าคัญมากเนื่องจากมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่การประเมินแผนงานและการออกแบบงานวิจัย
ได้ถูกผนวกไว้ในขั้นตอนพิเศษนี ้

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สวรรยา ธรรมอภิพล และคณะ (2564) ศึกษาเรื่อง ความรู้และพฤติกรรมในการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัยของชุมชนบ้านกลาง-ไผ่ขาด จังหวัดนครปฐม ในช่วงวิกฤตการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
มูลฝอยติดเชื้อและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และ (2) พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อประเภท
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ของประชาชนชุมชนบ้านกลาง-ไผ่ขาด จังหวัดนครปฐม ด าเนินการเก็บ
รวบรวมโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนในชุมชนบ้าน
กลาง-ไผ่ขาด จ านวน 184 ครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ และค่าเฉลี่ยในการ
แบ่งระดับความรู้และระดับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัยทาง
การแพทย์ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 148 ครัวเรือน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 58.78) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 65.54) อายุ 51 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 43.24) ระดับประ
ศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 35.14) ประกอบอาชีพค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว (ร้อยละ 
27.03) จ านวนสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน (ร้อยละ 58.11) รายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาทต่อ
เดือน (ร้อยละ 42.57) ทั้งหมดใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (ร้อยละ 100) โดยส่วนใหญ่จะใช้
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ควบคู่กับหน้ากากผ้าแบบซักได้ (ร้อยละ 76.35) ใช้เป็นประจ าทุกวัน 
(ร้อยละ 68.92) จ านวนที่ใช้เฉลี่ย 1-3 ขึ้นต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 49.32) มีการใช้ซ้ าชิ้นเดิม 1-2 ครั้ง 
(ร้อยละ 48.65) และระยะเวลาในการใช้งานเฉลี่ย 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง (ร้อยละ 27.7) ส่วนใหญ่มี
ความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 79.73) มีความรู้ในระดับน้อยเพียง ร้อยละ 
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8.11 พฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัยในภาพรวมค่อนข้างดี โดยข้อ
ค าถามที่กลุ่มตัวอย่างไม่เคยปฏิบัติ มีค่าร้อยละสูงสุด คือ "การก าจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้งานแล้ว โดย
วิธีการเผาด้วยตนเอง" และข้อที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติเป็นประจ ามีร้อยละสูงที่สุด คือ "ล้างท าความ
สะอาดมือทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บรวบรวมหน้ากากอนามัย" 

อุ่นเรือน ศิรินาค (2561) ศึกษาเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลเทพรัตน์
นครราชสีมาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (descriptive cross-sectional study) 
เพื่อศึกษาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของหน่วยงานในโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  โดยศึกษาจากบันทึกการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ จ านวน 24 
หน่วยงาน และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากพนักงานท า
ความสะอาด จ านวน 25 คน ผลการวิจัย พบว่า หน่วยงานที่มีมูลฝอยติดเชื้อมากที่สุด 5 ล าดับแรก 
ได้แก่ หอผู้ป่วยหนักและวิกฤติ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และห้อง
คลอด จ านวน 5,744 5,241 5,155 4.777 และ 4,720 กิโลกรัม ตามล าดับ หน่วยงานที่พบว่ามีมูล
ฝอยติดเชื้อน้อยที่สุด ได้แก่ เภสัชกรรม และห้องประชุม จ านวน 29 กิโลกรัม อัตราการเกิดมูลฝอยติด
เชื้อ เท่ากับ 0.70 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด พบว่า 
พนักงานที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 ปี ไม่เคยได้รับความรู้ ท าให้การปฏิบัติไม่ถูกต้อง และพนักงานที่
ปฏิบัติงาน 1ปีขึ้นไป เคยได้รับความรู้ จึงปฏิบัติงานตามขั้นตอนการเคลื่อนย้ายการรวบรวมมูลฝอยติด
เชื้อ ตลอดจนการป้องกันตนเองได้ถูกต้อง ปัญหาที่พบ การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งก าเนิดแยก
ผิดประเภท มูลฝอยทั่วไปติดปะปนไปกับมูลฝอยติดเชื้อ ภาชนะรองรับขยะที่หน่วยงานไม่เพียงพอ 
และระยะทางในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อไปยังโรงพักขยะก่อนข้างไกล นอกจากนี้ การประเมิน
คุณภาพทั้ง 7 ด้าน ถูกต้อง ผลการศึกษาครั้งนี้จะน าข้อมูลไปพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน 
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากปริมาณขยะ
ที่จะตามมาและสามารถน าความรู้ไปอธิบายให้กับประชาชนและผู้มาใช้บริการใน โรงพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้อง 

ธัญวรัตม์ อินทรโชติ (2560) ศึกษาเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี และ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต 
โดยศึกษาจากทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ และศึกษาข้อมูลจากการการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
สังเกตการณ์การด าเนินงานจัดการขยะและสภาพพื้นที่ของเทศบาลเมืองคูคต พบว่า นโยบายการ
ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต มีความชัดเจนและมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรพัฒนา
ศักยภาพตนเองด้านการจัดการขยะ มีเป้าหมายยุทธศาสตร์และโครงการเป็นตัวขับเคลื่อน สามารถ
น าไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดีในชุมชนเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบได้ อีกทั้งด้านความสอดคล้องของนโยบาย
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ต่อสภาพปัญหาของนโยบายยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของกองสาธารณสุข มีความชัดเจนในส่วนของการวางแผนพัฒนาได้ตรงตามสภาพปัญหา 
กล่าวคือ จากปัญหาปริมาณของขยะมูลฝอยที่เพิ่มในทุกปี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหรือลดความ
รุนแรงของปัญหาขยะมูลฝอยในอนาคต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคูคตจึงมีหน้าที่
ในการจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล โดยได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว จึงด าเนินโครงการคูคตเมืองสะอาดเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล
เมืองคูคตให้น้อยลง ซึ่งใช้กลวิธีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ การท า
ปุ๋ยหมักบ่อวงคอนกรีต ถนนปลอดถังขยะ และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
นโยบายได้เข้าไปมีบทบาทในการประเมินผล และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงาน ด้านลักษณะ
ของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ เทศบาลเมืองคูคตร่วมมือและประสานงานกับส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี กรมอนามัย และประชาชนในชุมชน โดยผู้น า
ชุมชนและเจ้าหน้าที่เป็นตัวกลางประสานการท างานระหว่างเทศบาลกับประชาชน การน านโยบาย
การก าจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติในชุมชน พบว่าสามารถลดปริมาณขยะได้ ทั้งในส่วนโครงการคูคตเมือง
สะอาด และส่วนการจัดกิจกรรมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมต่าง ๆ ท าให้ชุมชนสามารถเข้าใจถึง
ปัญหาและรับรู้ปัญหาได้อย่างชัดเจน ด้านความพอเพียงของทรัพยากร ด้านงบประมาณ จาก
การศึกษาพบว่าเทศบาลเมืองคูคตมีงบประมาณเพียงพอที่จะใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
โดยงบประมาณส่วนใหญ่ได้มาจากรายได้ภาษีอากร นอกจากนี้ยังได้ค่าธรรมเนียมในการบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน และด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ พบว่าเทศบาลเมืองคูคต มีจ านวน
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่พอต่อความจ าเป็นที่ต้องใช้ กล่าวคือ ทั้งในส่วนของ
รถขยะและถังพักขยะเพื่อรับรองปริมาณขยะ ซึ่งเมื่อเทียบกับเทศบาลอื่นอย่างเทศบาลนครรังสิต 
พบว่ามีอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่มากกว่า ซึ่งพื้นที่การดู แลและเขตการ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมี 13 เขตรับผิดชอบ และเป็นเขตชุมชน รวมถึงเขตที่มี
ความเจริญทางการค้าที่ก่อให้เกิดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยมากขึ้น คือ ห้างสรรพสินค้าโลตัส คลอง
สอง, ห้างเซียร์ รังสิต ทั้งนี้ด้วยจ านวนรถเก็บขยะของเทศบาลที่มีจ านวนจ ากัดจึงอาจไม่พอต่อการเก็บ
ขยะมูลฝอยได้ ด้านลักษณะของผู้ปฏิบัติ จากการศึกษาพบว่าบุคลากรพนักงานสามัญด้านหัวหน้า
รักษาความสะอาดที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคตมีจ านวนไม่เพียงพอ
กับปริมาณงานที่จะต้องรับผิดชอบ แต่ทั้งนี้บุคลากรดังกล่าวมีคุณภาพที่เหมาะสม จึงท าให้สามารถ
ควบคุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างดีในระดับหนึ่ง และในส่วนงานคุณภาพของบุคลากรที่
เป็นลูกจ้าง จากการศึกษาพบว่า มีจ านวนไม่พอกับปริมาณงานที่จะต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกัน และ
ในส่วนของรายได้และแรงจูงใจในการท างานพบว่า อัตราการลาออกของพนักงานลูกจ้างก็มีมากด้วย
เช่นกัน อีกทั้งช่วงอายุของพนักงงานลูกจ้างพบว่าช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี ถือเป็นช่วงอายุที่มี
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พนักงานเยอะสุด จึงท าให้มีการเปลี่ยนงานและลาออกจากงานที่ท าบ่อย ทั้งนี้เพราะอาจจะมีทางเลือก
ใหม่ที่ดีกว่า ท าให้พนักงานลูกจ้างไม่ได้มีความผูกพันกันในองค์กรมากเท่าที่ควร แต่ก็มีพนักงานบาง
กลุ่มมีการท างานและความตั้งใจในการท างานมากขึ้น วัดได้จากการท างานที่รวดเร็วมากขึ้น การ
บริหารเวลาในการท างานเป็นระบบและดีมากขึ้น และการลงบันทึกการเก็บขนขยะจากชุมชนต่าง ๆ 
ว่ามีการเก็บขยะและคัดแยกขยะในการเก็บขนมากขึ้น แต่ก็ต้องมีการประเมินผลและวัดผลต่อไป ด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน การด าเนินการโครงการคูคตเมืองสะอาดแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
เมืองคูคต และโครงการจังหวัดสะอาดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือใน
การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเอง ซึ่งเทศบาลเมืองคูคตจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละชุมชนในดูแลจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละชุมชน และมีการรายงาน
สรุปผลกับโครงการและกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกับเทศบาล และมีชุมชนที่ได้รับรางวัลต่ าง ๆ เทศบาล
เมืองคูคตได้พัฒนาผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการชุมชน เพื่อใช้เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยลง ทั้งในเรื่องของการคัดแยกขยะโดยใช้
หลักการ 3R คือการใช้น้อย ใช้ซ้ า และกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีและให้ชุ มชนหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถน าไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ปราสาท รุจิรัตน์ (2560) วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากร
โรงพยาบาลวังน้ าเขียวการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อรวมถึงศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรในโรงพยาบาลวังน้ าเขียว จ านวน 132 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (Statistical  package for social sciences) โดยใช้สถิติอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยการวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว
และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อคือระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งงาน การรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อก่อให้เกิดความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการรับรู้ภาวะสุขภาพมีผลให้เกิดความแตกต่างของพฤติกรรมการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อของบุคลากรในโรงพยาบาลวังน้ าเขียว คือ การขาดความตระหนักความใส่ใจในการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ ขาดการควบคุมก ากับติดตามอย่างเป็นระบบการขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
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พรีมาดา ฉลองชัยสิทธิ์ (2558) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจของประชาชน
ในการจัดการขยะกรณีศึกษาคอนโดมิเนียมเขตห้วยขวาง มีความต้องการรู้ถึงพฤติกรรมและความรู้
ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดความร่วมมือ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างประชาชนผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมกับกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่
ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยตรง โดยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็น
การศึกษาถึงพฤติกรรมและการรับรู้ของประชาชนในการจัดการปัญหา ด้วยการใช้แบบสอบถามกับ
กลุ่มประชากรรวม 3 กลุ่ม คือกลุ่มประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมจ านวน 4 แห่ง ประกอบ
ไปด้วย คอนโดมิเนียมแอลพีเอ็นหรือลุมพินีวิลล์ ศูนย์วัฒนธรรมฯ, คอนโดมิเนียมไอดิโอโมบิพระราม9, 
คอนโดมิเนียมไลฟ์รัชดาภิเษก, และคอนโดมิเนียมริทีมรัชดา รวมถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด 
และกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดของส านักงานเขตห้วยขวาง โดย
คอนโดมิเนียมทั้ง 4 แห่งมีการเก็บค่าบริการส่วนกลางที่รวมถึงการบริหารจัดการขยะในจ านวนที่
ใกล้เคียงกัน ขณะที่นิติบุคคลอาคารชุดได้จ่ายเงินเป็นค่าด าเนินการในการจัดการขยะให้กับ
กรุงเทพมหานครในราคาแห่งละ 24,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากันทั้ง 4 แห่ง  ทั้งนี้จาก
การศึกษาพบว่าในส่วนของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ และ
ความพึงพอใจต่อการท าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความร่วมมือในการก าจัดขยะ
โดยรวมและด้านความร่วมมือตามนโยบายของกรุงเทพมหานครแตกต่างกันส่วนประชาชนที่มีเพศ
ต่างกันมีความร่วมมือในการก าจัดขยะโดยรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ระดับการศึกษาที่
ต่างกันส่งผลต่อความร่วมมือในการก าจัดขยะแตกต่างกัน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน
ส่งผลต่อความร่วมมือในการก าจัดขยะแตกต่างกัน เช่นเดียวกับประชาชนที่มีระยะเวลาการพักอาศัย
ในอาคารต่างกันจะมีความร่วมมือในการก าจัดขยะโดยรวมแตกต่างกันด้วย แต่ประชาชนที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่างกันกลับมีความร่วมมือในการก าจัดขยะโดยรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน ข้อค้นพบที่ส าคัญ 
คือนิติบุคคลอาคารชุดทั้ง 4 แห่งมีระบบการคัดแยกขยะที่ชัดเจนมากกว่าชุมชนดั้งเดิมใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดวางถังขยะแบบแยกประเภทไว้ในทุกชั้นของอาคารที่พัก นอกจากนี้ นิติ
บุคคลบางแห่งยังมีมาตรการแม่บ้านท าการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้งในบริเวณที่จัดเตรียมไว้เพื่อรอ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตมาจัดเก็บเพื่อน าขยะที่คัดแยกโดยเฉพาะขวดน้ าพลาสติกไปขายเป็น
รายได้น ามาใช้หมุนเวียนในระบบบริหารจัดการของคอนโดมิเนียม ท าให้สอดคล้องกับแนวทางการ
สร้างความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร แม้ว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่มีการน ารถขยะแบบแยก
ประเภทมาจัดใช้ในช่วงเวลานี้ก็ตาม ท าให้เกิดแนวโน้มที่ดีในการลดปริมาณขยะจกคอนโดมิเนียม
แม้ว่าความร่วมมือของประชาชนที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับปานกลางก็ตาม 
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ทั้งนี้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญในการบริหารจัดการขยะของคอนโดมิเนียมและกรุงเทพมหานคร 
อาทิ กรุงเทพมหานครควรมีรถก็บขยะแบบแยกประเภทไม่ควรเก็บไปรวมกันหรือมีการต่อเติมให้เป็น
รถจัดเก็บขยะเป็นกรณีพิเศษ และกรุงเทพมหานครควรประสานงานกับฝ่ายนิติบุคคลอคารชุดเพื่อให้มี
การประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมไปถึงนิติ
บุคคลอาคารชุดควรจัดห้องเก็บขยะเพื่อรอการขนย้ายให้เป็นระบบโดยมีการจัดการด้านการระบาย
อากาศและต้องออกแบบเพื่อป้องกันไฟไหม้ด้วย เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

เตช สุขประเสริฐ (2556) ศึกษา เรื่องการวิเคราะห์กระแสการไหลของการจัดการขยะมูลฝอย
ในเชื้อกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อในกรุงเทพมหานครก าลังเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สาเหตุจากความเจริญก้าวหน้าในการให้บริการทางการแพทย์และการเพิ่มขึ้นของจ านวน
ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานพยาบาล
สาธารณสุข ปัญหาเหล่านี้ก าลังเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการและการเก็บรวบ
ขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะพัฒนา
แผนภาพการวิเคราะห์กระแสการไหล และ ประเมินปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ 
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการจัดการขยะมูลติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยได้ท า
การส ารวจข้อมูลในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานครด้วย ผลจาการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2555 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2556 พบว่ามีสถานพยาบาลสาธารณสุขจ านวน 2,409 แห่งและมีเตียง
จ านวน 28,141 เตียงส าหรับรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน และมีขยะมูลฝอย
ติดเชื้อที่ถูกส่งไปก าจัดยังสถานที่รับก าจัดเป็นปริมาณ 871.33 ตันต่อเดือนโดยบริษัท กรุงเทพธนาคม 
จ ากัดเป็นผู้ให้บริการในการจัดการขยะอันตรายทั้งในการเก็บขน บ าบัดและก าจัด โดยวิธีการเผาไหม้
ในเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อที่มีระบบควบคุมและบ าบัดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ า ผลจาก
การวิเคราะห์แผนภาพกระแสการไหลของการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร พบว่า
จาก 871.33 ตันต่อเดือนของขยะมูลฝอยติดเชื้อถูกบ าบัดในเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขยะมูลฝอยติด
เชื้อก็กลายเป็นมลพิษอากาศ 497.87 ตัน และไอน้ า 281.35 ตัน และเถ้าหนัก 90 ตัน และ
องค์ประกอบในน้ าเสีย 2.11 ตัน มลพิษทางอากาศจากเตาเผาส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการเกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรวมเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่น ๆ ในระบบการจัดการ ผลการประเมิน
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด พบว่ามีการปล่อย 682.39 ตันของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเดือน งานวิจัยได้เสนอแนวทางปรับปรุงการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน
กรุงเทพมหานคร โดยการเสนอให้ปรับปรุงระบบการขนส่งใหม่พร้อมกับการประเมินประสิทธิภาพ
ของการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และค่าใช้จ่ายในการบ าบัดในแต่ละระบบ
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การจัดการ ระบบการขนส่งใหม่สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 
31.01% เมื่อเทียบกับระบบการขนส่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและรวมถึงวิธีการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นอกเหนือไปจากการขนส่งคือประสิทธิภาพของเตาเผาขยะ ผลงานวิจัยสามารถเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในแต่ละขั้นตอน ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการและนโยบายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมความยัง่ยืนของการจัดการมูลฝอยติดเช้ือในกรุงเทพมหานครในอนาคต 

2.10 สรุป 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องท าให้เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ในปัจจุบันส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการใช้หน้ากากอนามัย 
ถุงมือยาง และการใช้บริการเดลิเวอรี่ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ และอื่น ๆ โดยใน
ประเทศไทยได้ก าหนดให้หน้ากากอนามัยใช้แล้วเป็นมูลฝอยติดเชื้อ มีกฎหมายและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ทีบังคับใช้ในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยยังท าให้เข้าใจความส าคัญของ
การจัดการหน้ากากอนามัยที่จะสามารถช่วยให้ประเทศบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และการ
จัดการหน้ากากอนามัยยังช่วยให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ในด้านการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยเร่งแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะ นอกจากนี้ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ท าให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม อาทิ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
ทัศนคติ สภาพแวดล้อม เป็นต้น จึงได้น าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเหล่านี้ไปก าหนดเป็นปัจจัย
ศึกษาพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัย รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ประชาชนสามารถช่วย
ในการจัดการขยะจะเป็นประโยชน์ในการจัดท าแนวทางในการด าเนินการเพื่อลดปริมาณขยะปนเปื้อน
สู่สิ่งแวดล้อมต่อไป 
 



 

บทที่ 3 
 

วิธีการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยในบทนี้ประกอบด้วย กรอบแนวคิด สมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครือ่งมือเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน
การวิจัยมาจากแบบสอบถามประชากรในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษา ดังนี้ 

3.1 กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

4. อาชีพ 

5. รายได้ต่อเดือน 

6. ประเภทที่อยู่อาศัย 

7. ลักษณะการอยู่อาศัย 

การรับรู้ข่าวสาร: มาตรการการจัดการ
หน้ากากอนามัยภาครัฐ 

ความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
หน้ากากอนามัย 

ทัศนคติในการจัดการหน้ากากอนามัย 

พฤติกรรมการจัดการ
หน้ากากอนามัยของ

ประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
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3.1.1 นิยามเชิงปฏิบตัิการของตัวแปร 
1) เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทที่อยู่อาศัย ลักษณะ

การอยู่อาศัย จ านวนชั่วโมงการใส่หน้ากากอนามัย และจ านวนหน้ากากอนามัยที่ใส่ เป็นข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย 

2) การรับรู้ข่าวสาร: มาตรการการจัดการหน้ากากอนามัยภาครัฐ คือ การได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 การใช้หน้ากากอนามัย แนวทางการ
ก าจัดหน้ากากอนามัย ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ การสัมมนา/ประชุม เพื่อน/ครอบครัว 
โปสเตอร์ แผ่นพับ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น 

3) ความรู้ความเข้าใจในการจัดการหน้ากากอนามัย คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
สาเหตุ ผลกระทบ ของการจัดการหน้ากากอนามัย และความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้และการทิ้ง
หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง 

4) ทัศนคติในการจัดการหน้ากากอนามัย คือ ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก ต่อการ
จัดการหน้ากากอนามัยทั้งทางบวกและทางลบ ว่าเห็นด้วยหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

5) พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัย คือ การกระท าหรืออาการที่แสดงออกเพื่อ
ตอบสนองข้อมูลการจัดการหน้ากากอนามัยที่ได้รับ โดยถามความรู้สึกและการกระท าเกี่ยวกับการ
จัดการหน้ากากอนามัย 

3.2 สมมติฐาน 
จากกรอบแนวคิด ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ประชากรเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่

แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 ประชากรที่มีช่วงอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่

แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 3 ประชากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการ

หน้ากากอนามัยที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 4 ประชากรที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่

แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 5 ประชากรที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากาก

อนามัยที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 6 ประชากรที่มีประเภทที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากาก

อนามัยที่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 7 ประชากรที่มีลักษณะการอยู่อาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากาก
อนามัยที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 8 ประชากรที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อหน้ากากอนามัยที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
จัดการหน้ากากอนามัยแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 9 ประชากรที่มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการมาตรการการจัดการหน้ากากอนามัย
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 10 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัย 

สมมติฐานที่ 11 ทัศนคติการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การจัดการหน้ากากอนามัยแตกต่างกัน 

3.3 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) คือ ประชากรทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร และกลุ่มตัวอย่างที่ได้มา

จากการเลือกตัวอย่างแบบไม่อิงทฤษฎีความน่าจะเป็น โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Selection) หรือการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Selection) ในลักษณะ
ที่บังเอิญพบผู้ที่สามารถจะให้ข้อมูลได้ ณ เวลานั้นด้วยการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 
จ านวน 399 คน 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ก าหนดได้จากการค านวณตามสูตรของ Taro Yamane 
โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับร้อยละ 95 ซึ่งหมายความว่า ยอมให้มีความ
คลาดเคลื่อนของการประมาณค่าได้ที่ร้อยละ 5 หรือ 0.05 เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็น
ตัวแทนที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่น่าเชื่อถือได้ สูตร Taro Yamane ของ Cochran 
(1977 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2560) คือ 

 

n = 
N

1 + Ne2 

โดยก าหนดให้ 

  n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  N คือ จ านวนของประชากรทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร มี 5,588,222 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563) 

  e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า 
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ดังนั้น สามารถหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 

 

n = 
5,588,222

1 + 5,588,222 (0.05)2
 

 

       = 399.97 คน 

ผลจากการค านวณ ท าการเก็บตัวอย่างจ านวนอย่างน้อย 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

บังเอิญ 

3.4 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก็คือผู้ที่พัก
อาศัยในกรุงเทพมหานคร 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
มีการใช้ค่อนข้างมาก เพราะสามารถเก็บข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ผู้ตอบมีอิสระและเวลาในการ
ทบทวนก่อนตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทที่อยู่อาศัย ลักษณะการอยู่อาศัย จ านวน
ชั่วโมงการใส่หน้ากากอนามัย จ านวนหน้ากากอนามัยที่ใส่ต่อวัน และเหตุผลการตัดสินใจเลือกซื้อ
หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นค าถามที่ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากหลายค าตอบ (Multiple Choice 
Questions)  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารมาตรการการจัดการหน้ากากอนามัยภาครัฐ ซึ่ง
เป็นค าถามลักษณะปลายปิด ด้วยข้อค าถาม 2 ข้อ โดยข้อแรกมีตัวเลือก 2 ระดับ คือ รับทราบ และ
ไม่รับทราบ และข้อที่ 2 ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่รับทราบเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย ซึ่งสามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็น
ค าถามลักษณะปลายปิด จ านวน 10 ข้อ โดยมีตัวเลือก 3 ระดับ คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ 
ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นค าถามลักษณะปลาย
ปิด จ านวน 10 ข้อ โดยมีตัวเลือก 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย และไม่
เห็นด้วยอย่างยิง่ 
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ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นค าถามลักษณะ
ปลายปิด โดยสอบถามว่าในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ท่านมีพฤติกรรม
เหล่านี้มากน้อยเพียงใด จ านวน 10 ข้อ โดยมีตัวเลือก 3 ระดับ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ และปฏิบัติทุกครั้ง 

ส่วนที่ 6 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการจัดการหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นค าถามลักษณะ
ปลายเปิด 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะมีความเหมาะสม มีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของการศึกษาหรือไม่ ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ให้มีความถูกต้องและความสอดคล้อง โดยพิจารณาจากลักษณะความตรงและความเที่ยง ดังนี้ 

1. ความตรง (Validity)  

ความตรง คือ ความแม่นย าของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งท าการตรวจสอบความตรง

ตามเนื้อหา โดยการน าแนวคิด นิยามเชิงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม ทั้งนี้จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญช่วยพิจารณาความสอดคล้อง จ านวน 3 

ท่าน ประเมินข้อค าถามแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ โดยท าเป็น

ตารางให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแต่ละข้อค าถามและน าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาให้คะแนนตามเกณฑ์ 

คือ "สอดคล้อง" ให้ 1 คะแนน "ไม่แน่ใจ" ให้ 0 คะแนนและ "ไม่สอดคล้อง" ให้ -1 คะแนน 

น าคะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่านมากรอกลงในแบบวิเคราะห์ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ หรือ Index of Item Objective Congruence (IOC) โดยมีสูตร

การค านวณดังนี ้

IOC = ∑ R/n 

เมื่อ IOC คือ Index of Item Objective Congruence หรือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ค าถามและวัตถุประสงค ์

R คือ ผลคูณของคะแนนกับจ านวนผู้เช่ียวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง 

n คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

เกณฑ์การพิจารณา คือ ค่า IOC ในแต่ละข้อค าถามต้องมีค่าอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 1 จึงจะ

สามารถน าไปใช้ได้ ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นควรมกีารปรับปรุงแก้ไข (สุวิมล ติรกานันท์, 

2548 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2560) โดยค่า IOC ของค าถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

0.93 ค าถามส่วนที่ 2 การรับรู้ข่าวสารวิธีการจัดการหน้ากากอนามัยจากภาครัฐ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.83 

ค าถามส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.83 ส่วนที่ 4 
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ทัศนคติต่อการจัดการหน้ากากอนามัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.93 ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการจัดการหน้ากาก

อนามัยในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จนถึงปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.80 ดังรายละเอียดการให้คะแนน

ดังภาคผนวก ข 

 2. ความเที่ยง (Reliability) 

 คือ ความคงที่ของผลที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลชุดเดียวกัน ซึ่งใช้ทดสอบ 

2 วิธี คือ 

1) วิธีของคูเดอร์–ริชาร์ดสัน 20 ส าหรับแบบสอบถามที่มีค่าความยากง่ายในลักษณะกระจาย 

มีระบบการให้คะแนนแบบ 0-1 โดยใช้สูตร KR – 20 (สุวิมล ติรกานันท์, 2548 อ้างถึงในวิสาขา ภู่

จินดา, 2560) ดังนี ้

r = (
k

k - 1
) (1 - 

∑ pq

s2 ) 

 โดยก าหนดให้ 

  r คือ ความเที่ยงของแบบทดสอบ 

  k คือ จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

  s2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

  p คือ สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละข้อ 

  q คือ สัดส่วนของคนท าผิดแต่ละข้อ (q = 1 - p) 

 โดยมีเกณฑ์การวัดค่าความเที่ยง คือ 

  r = 0.01 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเที่ยงต่ ามาก 

  r = 0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเที่ยงต่ า 

  r = 0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเที่ยงปานกลาง 

  r = 0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเที่ยงสูง 

  r = 0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเที่ยงสูงมาก 

2) วิธีของครอนบาค (Cronbach) ใช้ส าหรับแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

เรียกว่าการหา “สัมประสิทธิ์แอลฟ่า” (α = Coefficient) ตามสูตรดังนี้ (Ebel and Frisbie, 1986 

อ้างถึงในวิสาขา ภู่จินดา, 2560) 

α = (
k

k - 1
) (1 - 

∑ Si
2

St
2 ) 
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   โดยก าหนดให้ 

  α     คือ   ความเที่ยงของแบบสอบถาม 

  k      คือ   จ านวนข้อค าถาม 

  ∑Si
2   คือ   ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

  St
2     คือ   ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

 ทั้งนี้ ในการทดสอบความเที่ยง ค่าทดสอบของค าถามส่วนที่ 3 อยู่ที่ 0.58 มีความเที่ยงปาน

กลาง ค่าทดสอบของค าถามส่วนที่ 4 อยู่ที่ 0.82 มีความเที่ยงสูงมาก และค่าทดสอบของค าถามส่วนที่ 

5 อยู่ที่ 0.74 มีความเที่ยงสูง ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติ SPSS for Windows ประกอบกับสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน มีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ดังนี ้

3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เป็นสถิติพื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ได้แก่ 

ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 

3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระ และตัวแปรตาม ด้วยการทดสอบค่า t-test, F-test และ Correlation 
1) ใช้สถิติ Independent Sample : t-test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

เท่ากับ 0.05 
2) ใช้สถิติ One-way ANOVA  : F-test โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 

0.05 
3) ใช้สถิติ Pearson’s Correlation โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05 

3.7 SWOT Analysis 
ใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการจัดการหน้ากากอนามัยของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยใช้หลัก 4M ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายในมา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการด าเนินงานจัดการหน้ากากอนามัยใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพิจารณาตัวแปรที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดังกล่าวคือ คน 
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ (Material) การบริหารจัดการ (Management) 
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และใช้ PESTEL Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมาประยุกต์ใช้เพื่อ
พิจารณาแนวโน้มด้านการด าเนินงาน โอกาส อุปสรรค และปัจจัยที่จะมีผลต่อการจัดการหน้ากาก
อนามัยของกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาตัวแปรที่มีความส าคัญต่อโอกาสและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานทั้ง 6 ด้าน คือ ความมั่นคงทางการเมือง (Politic) สภาพเศรษฐกิจ (Economic) สังคม 
(Social) เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม (Environment) และกฎหมาย (Legal) 

3.8 TOWS Matrix 
ใช้วิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในรูปแบบความสัมพันธ์โดยการจับคู่แบบเมทริกซ์ โดยใช้

ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค เมื่อ
น ามาจับคู่ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนแล้วจะสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่จะ
เป็นประโยชน์และสอดคล้องได้อย่างไร โดยจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส เพื่อ
รวมเป็นกลยุทธ์เชิงรุก จุดแข็งกับอุปสรรคเพื่อรวมเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน จุดอ่อนกับโอกาสเพื่อ
รวมตัวเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข และจุดอ่อนกับอุปสรรคเพื่อรวมตัวเป็นกลยุทธ์เชิงรับ และน าไปจัดท า
เป็นตารางกลยุทธ์กิจกรรม 

3.9 สรุป 
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานครเน้น

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของประชากรในการจัดการหน้ากากอนามัย โดยใช้
แบบสอบถามกับประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ชีวิตประจ าวันในกรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์โดยสถิติพรรณนาและเชิงอนุมาน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้และข้อมูลทุติยภูมิมาวิเคราะห์ด้วย 
SWOT Analysis เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และ TOWS Matrix เพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์ และท้ายที่สุดจัดท าตารางกลยุทธ์กิจกรรมเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมต่อการ
จัดการหน้ากากอนามัยต่อไป



 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร จาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ซึ่งเป็น
ผู้คนที่ใช้หน้ากากอนามัยในกรุงเทพมหานครทั้งหมด สามารถแบ่งออกเป็นประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
นโยบาย มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหน้ากากอนามัย กรณีศึกษาการจัดการหน้ากากอนามัย 
และพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัย ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะห์นโยบาย มาตรการ และกรณีศึกษาการจัดการหน้ากากอนามัย 
4.1.1 การวิเคราะหน์โยบาย มาตรการที่เกี่ยวขอ้ง 

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนใน
การป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่  มาตรการป้องกันและ
สกัดกั้นการน าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ประเทศไทยและมาตรการยับยั้งการระบาด
ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป โดยมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดการจัดการขยะอย่างถูกวิธี  

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
และป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้ก าหนดมาตรการจัดการ
ขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้จังหวัดแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 

1. มาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ 
1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะแต่ละประเภทใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น

ไม่ให้มีรอยฉีกขาด แล้วน าไปทิ้งในถังขยะหรือจุดรวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บขน 
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1.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า โดยแยกใส่ถุง
ต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น และควรท าสัญลักษณ์ที่ถุงขยะหน้ากากอนามัยและ
หน้ากากผ้า เช่น ผูกเชือก หรือเขียนบอกให้รู้เวลาพนักงานเก็บขนขยะมาจัดเก็บ หรือน าไปทิ้ งในถัง
ขยะสีแดง ซึ่งจัดให้เป็นถังมูลฝอยติดเชื้อ หรือน าไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมขยะเฉพาะเพื่อรอการเก็บขน 

1.3 จัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะ
หน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าเป็นการเฉพาะ 

1.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า หากผู้ที่ไม่มีอาการป่วยหรือไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากาก
อนามัยทางการแพทย์ได้ เนื่องจากสามารถซักท าความสะอาดโดยใช้น้ ายาซักผ้าเด็ก หรือน้ าสบู่อ่อน 
หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ และตากแดดให้แห้งสนิทก่อนน ามาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดจ านวนขยะหน้ากาก
อนามัยที่ใช้แล้วและจ านวนมูลฝอยติดเชื้อด้วย 

2. มาตรการเก็บขยะ 
2.1 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และ

เครื่องแต่งกายที่รัดกุม เป็นต้น และก าชับให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่ในการปฏิบั ติงานทุกครั้ง 
รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส ารองให้เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานทุกวัน 

2.2 ให้มีการป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่
พนักงานเก็บขนขยะ ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ สบู่ เป็นต้น 

2.3 ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บขนขยะเป็นระยะตามความเหมาะสม 
2.4 หลังจากการปฏิบัติงานทุกครั้ง ให้ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อผสมแอลกอฮอล์ท าความสะอาด

อุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ในขณะที่ปฏิบัติงาน รวมถึงฉีดล้างรถบรรทุกเก็บขนยยะมูล
ผ่อยเป็นประจ าทุกวัน 

3. มาตรการก าจัดขยะ 
3.1 ในกระบวนการก าจัดขยะ ให้หามาตรการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน

ประจ าจุดก าจัดขยะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเช้ือระหว่างการปฏิบัติงาน 
3.2 ส าหรับการก าจัดขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ให้การก าจัดเป็นไปตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2563) 
ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ได้เพิ่มการให้บริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานที่ส าหรับผู้กักตัว เช่น บ้านพักอาศัยสถานที่กักตัวของรัฐและโรงแรม
ทางเลือกส าหรับผู้กักตัว เป็นต้น รวมถึงการจัดการหน้ากากอนามัย พร้อมจัดท าแนวทางการจัดการ
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มูลฝอยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่กระบวนการคัดแยก การเก็บขน และการก าจัดอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

โดยได้ว่าจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการเก็บขนและก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อจากสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิก 
เป็นต้น พร้อมน ามูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปก าจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ตั้งอยู่ที่ศูนย์ก าจัด
มูลฝอยของกรุงเทพมหานครรองรับการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อได้เฉลี่ย 70 ตัน/วัน ส าหรับปริมาณมูล
ฝอยติดเชื้อที่กรุงเทพมหานครเก็บขนและก าจัดในปีงบประมาณ 2562 ก่อนสถานการณ์แพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เฉลี่ย 43 ตัน/วัน และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลมีแนวโน้ม
ลดลง เฉลี่ย 38 ตัน/วัน เนื่องจากสถานพยาบาลได้เลื่อนการรักษากรณีไม่เร่งด่วนออกไปก่อน เมื่อเข้า
สู่สถานการณ์ปกติหลังจากการระบาดของเชื้อโรคลดลง โดยในเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2563 มี
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ย 43 ตัน/วัน ในขณะที่มูลฝอยจากการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -
19 และจากสถานที่กักตัว ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 - 8 มกราคม 2564 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสถานที่กักตัวของรัฐและโรงแรมทางเลือกส าหรับผู้กักตัว โดยมี
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เก็บขนและก าจัด รวมทั้งสิ้น 1,673 ตัน หรือเฉลี่ย 4.8 ตัน/วัน 
(ส านักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2563) 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อ
อย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครได้รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเอง ด้วยการ
สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มี
ผู้คนหนาแน่น ท าให้ปัจจุบันมีการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยเพิ่มมากขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีผ่านสื่อ
ช่องทางต่าง ๆ และขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไปในครัวเรือน โดยทิ้ง
หน้ากากอนามัยใส่ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น เขียนหรือติดหน้าถุงว่า "หน้ากากอนามัย" แยกทิ้ง
ให้รถเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขต หรือทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะ (สีส้ม) ซึ่งตั้งวางที่
ส านักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัด กทม. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสา
ชิงชา้) และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โรงเรียนสังกัด กทม. ศูนย์กีฬา กทม. ศูนย์เยาวชน 
กทม. สถานีดับเพลิง สวนสาธารณะ และสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมโดยมีจุดให้บริการกว่า 1,000 
จุด นอกจากนี้ ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและ
เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ได้แก่ ชุดป้องกันการติดเชื้อ ชุดกันเปื้อนท าความสะอาด ผ้าปิดจมูก ถุงมือ
ยาง ถุงมือผ้า แว่นตา รองเท้าบูท หน้ากากสวมป้องกันใบหน้า (Face Shield) และเจลแอลกอฮอล์ 
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รวมถึงได้ก าชับให้ด าเนินการตามข้อปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งก่อนการปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน และ
หลังการปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ าการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคและลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 (ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, 2564) 

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อ านวยการส านักอนามัย กทม. กล่าวถึงการทิ้งหน้ากาก
อนามัยที่ใช้แล้วว่า ส านักอนามัยได้รณรงค์สร้างความเข้าใจและเน้นย้ าการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้
แล้วอย่างถูกวิธีแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การ
สัมภาษณ์รายการวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงการให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกันได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เพื่อขอ
ความร่วมมือไม่ทิ้งหน้ากากอนามัยปะปนกับมูลฝอยทั่วไปในครัวเรือน และทิ้งในถังรองรับหน้ากาก
อนามัยเฉพาะในจุดที่ กทม. ก าหนด เพื่อให้รถขยะของ กทม. จัดเก็บรวบรวมและน าไปก าจัดให้
ถูกต้องตามขั้นตอนการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย
หนองแขม หรือศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุชต่อไป (ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ส านักสิ่ งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร, 2564) 

ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลจัดการ ควบคุม ดูแล และ
รักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษ ได้ออกค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ขยะที่เกิดจาก
หน้ากากใช้แล้วเพิ่มสูงขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและแก้ปัญหาขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ส าหรับ
ประชาชนทั่วไปให้รวบรวมถุงขยะที่มีหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วแยกออกจากถุงขยะอื่น ๆ พร้อมระบุ
ข้อความบนถุงขยะว่า “หน้ากากอนามัยที่ ใช้แล้ว” ให้ เห็นได้อย่างชัดเจน จากนั้นส่งให้
กรุงเทพมหานครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการต่อไป 

ส่วนข้อแนะน าส าหรับสถานที่ราชการ สถานที่ท างานเอกชน สถานประกอบการ 
อาคารชุด จะต้องจัดให้มีถังขยะส าหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ และติดสัญลักษณ์
รูปภาพข้อความที่สื่อถึงหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ควรวางไว้ในจุดรวบรวมที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และ
ไม่ควรมีจุดรวบรวมเกิน 2 จุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สิ่งที่ท าควบคู่กันคือ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในองค์กรอย่างต่อเนื่อง แสดงแผนผังหรือ
รูปภาพ แสดงวิธีการที่ถูกต้องไว้บริเวณที่ตั้งถังขยะ จากนั้นรวบรวมโดยแยกทิ้งจากขยะอื่น ๆ เพื่อส่ง
ให้ กทม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่งให้สถานที่ก าจัดเอกชนน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี การทิ้งถูก
ที่ ก าจัดถูกทาง จะช่วยลดปัญหาขยะ และป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 สร้างความปลอดภัยต่อ
ตนเองและส่วนรวม กรณีสถานที่ก าจัดบางแห่ง ไม่สามารถรับก าจัดเนื่องจากเกินขีดความสามารถ 
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ควรประสานส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการร่วมมือกันบริหารจัดการเรื่องการ
ก าจัดลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสุดท้าย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนที่รับก าจัดมูลฝอยติดเชื้อช่วยลดหรืองดค่าบริการก าจัดช่วงสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดต่อ (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2564) 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เผยแพร่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหน้ากากอนามัยที่
ต้องจัดการให้ถูกวิธีว่า ในสถานการณ์ขณะที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดยังไม่คลี่คลาย หลาย
คนยังกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยตามมาตรการขอความร่วมมือจากรัฐบาลแล้ว มาตรการอื่น ๆ ก็ยังคง
จ าเป็นที่จะต้องรักษาแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องไว้อย่างสม่ าเสมอเช่นกัน หนึ่งในมาตรการที่ต้อง
น ามาย้ าคือ การทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ซึ่งต้องจัดเก็บรวมรวมและจัดการให้ถูกวิธี 

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ในเดือน เม.ย.2564 นี้ มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น 
จากที่คาดการณ์ว่าแต่ละเดือน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้หารือกับกทม. 
และจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ท าตามคู่มือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยเฉพาะการทิ้งหน้ากากอนามัยจาก
ครัวเรือนที่ยังพบส่วนใหญ่ทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป โดยไม่คัดแยกทิ้งให้ชัดเจน ท าให้เพิ่มความเสี่ยงต่อ
การระบาดขึ้นได้ เพราะมูลฝอยติดเชื้อทั้งหน้ากากอนามัยของใช้ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งเมื่อไม่ได้ถูก
แยกออกก็จะทิ้งปะปนไปรถขยะและไปจบที่กองขยะ ซึ่งภาพรวมมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลสนาม 
และในโรงพยาบาลที่รักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งใน กทม. และจังหวัดต่าง ๆ ไม่น่ากังวล เพราะมูล
ฝอยติดเชื้อทุกประเภทต้องน าเข้าระบบการจัดเก็บ ก าจัด และมาตรฐานก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ แต่ที่
กังวลคือประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่ยังทิ้งรวมกับขยะปกติ ซึ่งหากเทียบข้อมูลการรวบรวมปริมาณขยะ
หน้ากากอนามัยใช้แล้วที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เคยส ารวจไว้ผ่านทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2563 จากทั้งหมด 2,690 แห่ง 
มีปริมาณขยะ 17.89 ตัน ซึ่งมีการน าหน้ากากอนามัยไปทิ้งในบ่อฝังกลบทั่วไป ร้อยละ 25 เผาในเตา
มูลฝอยติดเชื้อร้อยละ 9 จ้างเอกชนรับก าจัดร้อยละ 8 และรวบรวมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าจัดถูกวิธีร้อยละ 51 และคาดการณ์ในปี 64 คาดว่าจะมีขยะหน้ากากอนามัยสูงกว่านี้มาก เบื้องต้น
พบขณะนี้มีการใช้หน้ากากอนามัยจากประชากรทั่วประเทศ แบ่งเป็นหน้ากากอนามัย 42.9 ล้านชิ้น
ต่อวัน หรือร้อยละ 35 ส่วนหน้ากากผ้า 23.1 ล้านชิ้น หรือร้อยละ 65 ทั้งนี้หากเทียบการผลิตและ
น าเข้าหน้ากากอนามัยและที่ใช้แล้วปี 2563 และปี 2564 (ม.ค.-ก.พ.) มีดังนี้ ปี 63 ผลิต 296.92 ตัน 
ใช้แล้ว 41.98 ตัน ปี 64 (ม.ค.-ก.พ.) ผลิต 101.37 ตัน ใช้แล้ว 16.8 ตัน (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย, 2564) 

โดยเมื่อ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านกรมประชาสัมพันธ์
ของศูนย์ข้อมูล COVID-19 เกี่ยวกับวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. ถอดหน้ากาก ห้ามสัมผัสด้านใน และด้านนอกของหน้ากาก 



57 

2. พับ หรือม้วนหน้ากากเก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายไว้ด้านใน 
3. ใช้สายรัดพันไว้รอบหน้ากาก 
4. ใส่ถุง (แยกกับขยะประเภทอื่น) พร้อมรัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการกระจาย

ของเชื้อโรค                
5. เขียนบนถุงขยะนั้นให้เห็นชัดเจนว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) 
6. ทิ้งลงในถังมูลฝอยติดเชื้อ (สีแดง) เพื่อเข้าสู่กระบวนการก าจัดเชื้อ 
7. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ (ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดสิงห์บุรี, 2564) 
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วถือเป็น “มูลฝอยติดเชื้อ” เนื่องจากหลังการใช้งานทุกชิ้นจะ

ปนเปื้อนสารคัดหลั่งในร่างกาย อาจจะมีเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสปะปนมาด้วย การทิ้ง การจัดเก็บ และ
การท าลาย ต้องใช้ขั้นตอนเดียวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ เช่น ต้องจัดให้มีภาชนะส าหรับทิ้ง
หน้ากากอนามัย รวมทั้งมูลฝอยติดเชื้ออื่น ๆ โดยอาจจะแยกถังออกเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อ
การจัดเก็บ และติดป้ายมูลฝอยติดเชื้อแต่ละประเภทให้ชัดเจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขนมูล
ฝอยติดเชื้อต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งต้องมีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ 
และต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน กรณีหน้ากากอนามัยใช้แล้วส าหรับคน
ทั่วไป ไม่ป่วย เมื่อใช้งานแล้ว ถือเป็นขยะทั่วไป (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563) นอกจากนี้ 
ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบว่า แต่
ละบ้านจ าเป็นที่จะต้องต้องแยกทิ้งหน้ากากอนามัยออกจากขยะอื่น ๆ ก่อนทิ้งต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. พับหน้ากากอนามัยส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าด้านใน การพับจะช่วยป้องกันสารคัด
หลั่ง น้ ามูก หรือน้ าลายแพร่กระจายได้อีกทางหน่ึง 

2. ม้วนหน้ากากอนามัยใช้แล้วใส่ถุงที่ปิดสนิท จะเป็นถุงซิปล็อก หรือถุงพลาสติกมัด
ด้วยหนังสต๊ิกก่อนที่จะทิ้งหรือทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด 

3. หลังทิ้งทุกครั้งจะต้องล้างมือทุกครั้งด้วยน้ าสบู่ ด้วยระยะเวลาที่นานพอ อาจจะ
ประมาณเวลาล้างโดยร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูจบ 2 รอบ ตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก 
หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  

อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปซึ่งไม่มีอาการป่วยหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดไวรัสโควิด-19 
ควรเลือกใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้า ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อในอากาศได้เช่นเดียวกับหน้ากาก
อนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง  ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าจะช่วยทุ่นค่าใช้จ่าย รวมทั้งยังเป็นการลดมูลฝอย
ติดเชื้อที่เกิดจากการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอีกด้วย โดยควรมีจ านวนส ารองที่เพียงพอ
ส าหรับใช้ สลับกันเพื่อซักท าความสะอาด ตากแดดให้แห้ง ก่อนน ามาใช้ซ้ า และต้องตระหนักอยู่เสมอ
ว่า ใช้หน้ากากเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะป้องกันความปลอดภัยจากเชื้อได้ ต้องระมัดระวังในการ
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สัมผัสจุดต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะ หากมีความจ าเป็นที่จะต้องออกจากบ้าน ต้องหมั่นล้างมือหลังการ
สัมผัสจุดต่าง ๆ เช่น ลูกบิด มือจับประตู ราวบันได ทุกครั้ง (กรมควบคุมโรค, 2564) 

4.1.2 สรุปการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการหน้ากากอนามัย 
พบว่า ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ หน่วยงานต่าง ๆ ก็มีค าแนะน าในการ

จัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานการณ์โคโรนา 2019 ให้รัฐบาลของแต่ละประเทศด าเนินควบคุม
ป้องกันและเพิ่มความสามารถในการจัดการหน้ากากอนามัยได้ แต่ถึงแม้จะยังมีกฎหมาย มาตรการ 
ข้อแนะน าต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยออกมาประชาสัมพันธ์ ก็ยังมีการจัดการหน้ากาก
อนามัยที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง และมีการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต่อเนื่อง โดยธนาคารเพื่อการพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank; ADB) ได้รวบรวมข้อคิด และข้อเสนอแนะการจัดการกับขยะ
ทางการแพทย์มาจัดท าแผ่นพับ Managing Infectious Medical Waste during the COVID-19 
Pandemic เพื่อให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการสถานการณ์โคโรนาได้
อย่างรวดเร็ว โดยแนะน าประเด็นที่รัฐบาลของแต่ละประเทศควรพิจารณา เช่น ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่มีอยู่ พร้อมกับพิจารณาความจ าเป็นในการขยายขีดความสามารถในการ
จัดการหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ ส่วนประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ อาจศึกษาจากค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization) และอนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) หากระบบปัจจุบันมี
ข้อจ ากัดหรือปริมาณขยะมากเกินขีดความสามารถก็อาจจะใช้เตาเผาเคลื่อนที่  เตาเผาอุตสาหกรรม 
และเตาเผาปูน รวมทั้งประเมินแนวโน้มปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ การคาดการณ์ปริมาณ
ขยะ เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยได้มีการก าหนดให้หน้ากากอนามัยใช้แล้วเป็นมูลฝอยติดเชื้อที่มี
กฎกระทรวง ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ไว้รองรับอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
มีประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562 – 2564 โดยทั้งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัยได้ออกมาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้
แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจ้างองค์กรเอกชนในการ
จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี และติดตั้งถังขยะสีแดงส าหรับ
รองรับหน้ากากอนามัยเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่มี
เป็นจ านวนน้อย ไม่ครอบคลุมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว เน้นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สร้างมลภาวะ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
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พอเพียง และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี ที่มีแผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดยมาตรการ
จัดการขยะในช่ วงสถานการณ์การระบาดของโรคติด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 นี้  จะมี
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดการจัดการขยะอย่ างถูกวิ ธี  โดย
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เช่น มาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัย
และหน้ากากผ้า โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น เป็นต้น และมาตรการเก็บขยะ ให้มีการ
ป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่พนักงานเก็บขนขยะ เป็นต้น 
และมาตรการก าจัดขยะให้การก าจัดเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2545 เป็นต้น และกระจายไปหน่วยงานรัฐท้องถิ่นด าเนินการ 

4.1.3 กรณีศึกษาการจัดการหน้ากากอนามัย 
กรณีศึกษาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยสรุปได้ว่า ในจีนมีการตั้ง “ถังขยะพิเศษ” ขึ้นในชุมชนต่าง ๆ และมีการออกกฎให้
ประชาชนที่จะทิ้งหน้ากากอนามัยที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะต้องพับใส่ถุงพลาสติกและทิ้งใส่ถังขยะสี
แดงที่จัดตั้งไว้เท่านั้น ซึ่งทุกถังจะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ตลอดเวลา ในกรณีของเมืองเซี่ยงไฮ้ 
หากผู้ใดทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไม่ตรงกับถังที่ก าหนด จะมีโทษและถูกปรับครั้งละ 200 หยวน 
หรือประมาณ 1,000 บาท หากเป็นร้านค้าที่ทิ้งเป็นจ านวนมาก จะมีการปรับครั้งละไม่เกิน 50,000 
หยวน หรือประมาณ 250,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเหล่านี้ ต่างมีการแต่งกาย
ด้วยชุดป้องกันอย่างดี และมีการฉีดพ้นแอลกอฮอล์ที่ถังขยะทุกครั้งก่อนน าส่งเตาเผา (มูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร, 2563) 

นอกเหนือจากเงินค่าปรับแล้ว มาตรการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนที่ชาวเซี่ยงไฮ้หลายคนกังวล
คือ การถูกตัดคะแนนความน่าเชื่อถือทางสังคม (Social Credit Rating) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลติดตาม
พฤติกรรมทางการเงิน และทางสังคมของประชาชนชาวเซี่ยงไฮ้ที่บ่งบอกถึงระดับความน่าเชื่อถือ 
(Trustworthiness) ผู้ที่มีคะแนนความน่าเชื่อถือต่ าจะถูกกีดกันจากการเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน 
การเข้าท างานในสถานที่ท างานที่ดี รวมถึงถูกกีดกันจากการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะบางแห่ง 
เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการทางสังคมที่มีผลต่อแรงจูงใจในการคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกต้องของ
ชาวเมืองเซี่ยงไฮ้ ส าหรับมูลฝอยติดเชื้อที่ผ่านการคัดแยกแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของเมืองที่ใส่ชุด PPE มา
ท าการเก็บขนทุกวัน พร้อมกับท าการพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคที่ถังขยะทุกครั้งก่อน น าส่งเตาเผาขยะ
ของเมืองต่อไป (กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์, วิชสิณี วิบูลผลประเสริฐ, 2563) 

ขยะทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ ๆ ของจีน ในช่วงระบาดของไวรัสโควิด-19 
ส่วนใหญ่มีการก าจัดอย่างถูกวิธี โดยบริษัท เป่ยจิง ร่วนเท็กซ์ เอ็นไวรอนเมนทัลเทคโนโลยีคอปอเรชัน 
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(Beijing Ruentex Environment Technology Corporation) บริษัทรับก าจัดขยะทางการแพทย์ใน
จีน ซึ่งรับก าจัดขยะทางการแพทย์และขยะทั่วไปได้แจ้งโกลบอลไทมส์ ซึ่งเป็นสื่อทางการของจีนว่า
บริษัทฯ มีก าลังความสามารถสูงที่จะก าจัดขยะ โดยสามารถก าจัดได้ถึง 140 ตันต่อวัน ซึ่งมากพอที่จะ
ก าจัดขยะทางการแพทย์ในกรุงปักกิ่งที่มีปริมาณ 80 ตันต่อวัน โดย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 ได้
ก าจัดขยะทางการแพทย์ไปแล้ว 230 ตันจากโรงพยาบาลที่ท าสัญญาในกรุงปักกิ่ง และ 110 ตันจาก
สนามบิน สถานีรถไฟฟ้าใหญ่ ๆ และสถานที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ซึ่งขยะทางการแพทย์ทั้งหมดที่
เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ถูกขน และก าจัดในสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์โดยเฉพาะภายใน
เวลา 48 ชั่วโมง และยึดแนวปฏิบัติที่เข้มงวดกว่าการก าจัดขยะประเภทอื่น โดยขยะที่เกี่ยวกับการ
ระบาดของไวรัสทุกอย่างต้องบรรจุในถุงขยะสองช้ัน ท าการฆ่าเชื้อ ปิดผนึกและใส่ในกล่องอัดความดัน
ก่อนที่จะท าการขนมาสถานที่ก าจัด และในขณะเดียวพนักงานทุกคนต้องใส่ชุด หรืออุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล ทั้งหน้ากาก ถุงมือหนาพิเศษ ถุงครอบรองเท้าและชุดป้องกัน เป็นมาตรการป้องกันที่เสริม
ขึ้นเพื่อก าจัดขยะที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ศูนย์จัดการและป้องกันมลพิษจากขยะ
อันตรายและกัมมันตภาพรังสีเมืองอู่ฮั่น (Wuhan Municipal Radiation and Hazardous Solid 
Waste Pollution Prevention and Management Center) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอู่ฮั่น มีขยะทาง
การแพทย์ 200 ตันต่อวัน ลดลงทั้งประเภทและปริมาณ นอกจากสถานที่ก าจัดขยะที่มีในปัจจุบัน จีน
ได้มีการสร้างโรงก าจัดขยะเพิ่มขึ้นและมีการดัดแปลงโรงก าจัดขยะเดิมเพื่อก าจัดขยะทางการแพทย์ที่
เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 เช่น บริษัท จินไต้ไล่ เอ็นไวรอนเมนทัล เทคโนโลยี คอร์ปอเรชัน (Jintailai 
Environmental Protection Cooperation) ในเมืองจินหัว มณฑลเจ้อเจียง ที่หันมารับก าจัดขยะ
ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 จากเดิมที่รับก าจัดขยะพิษและขยะอันตรายและได้ดัดแปลง
เตาเผาเพื่อรับก าจัดขยะหน้ากากอนามัยภายในเมือง และมีห้องเฉพาะที่แยกขยะและอุปกรณ์ที่ไม่ติด
เชื้อ (ไทยพับลิก้า, 2563) 

รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพลังงานทดแทน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ หัวหน้าทีมนักวิจัยและคณะ ได้ประดิษฐ์ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคิน
สารอินทรีย์จากพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของขยะชุมชนและพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถช่วย
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัยใช้แล้วจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ท าให้ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
ป้องกันตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อ และสารคัดหลั่งของผู้ป่วย จึงท าให้จ านวนขยะ
หน้ากากอนามัยใช้แล้วเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะเหล่าน้ีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย รวมทั้ง
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ตามมา จึงได้น าปัญหาเหล่านี้มาสร้างนวัตกรรม โดยการน าหน้ากากอนามัย
ใช้แล้วและมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาที่ออกแบบมาผลิตกระแสไฟฟ้าสร้างพลังงาน
ทดแทน ลดปัญหามูลฝอยติดเชื้อที่กระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการขยะเหล่านี้ให้ปลอดภัยและได้
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ประโยชน์สูงสุด จนน ามาสู่แนวความคิดการออกแบบและพัฒนา "ระบบการผลิตไฟฟ้าร่วมกับความ
ร้อนจากมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์" ต้นแบบนวัตกรรมสัญชาติไทยเครื่องแรก ที่น าหน้ากากอนามัย
ใช้แล้ว และมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์มาผ่านกระบวนการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ได้จริง ที่เกิดจาก
ความต้องการแก้ปัญหาปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ที่มีปริมาณมากในปัจจุบัน โดยไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงานไปพร้อมกัน 
ระบบการผลิตไฟฟ้าร่วมกับความร้อนจากมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ ใช้เวลาวิจัยนานกว่า 5 ปี จน
ได้เครื่องต้นแบบขนาดเล็ก มีอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงมูลฝอยติดเชื้อประมาณ 250 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง กระบวนการท างานเริ่มจากการน ามูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ ที่ผ่านการบ าบัดด้วยเทคนิค
บด ย่อย และฆ่าเชื้อด้วยความร้อน มาใช้เป็นเชื้อเพลิง และถ่ายเทความร้อนจากกระบวนการเผาไหม้
ให้แก่น้ าสะอาด นวัตกรรมการถ่ายเทความร้อนภายในห้องเผาไหม้โดยตรงให้แก่ของไหลสะอาด ถือได้
ว่าเป็นต้นแบบเตาเผาขยะเครื่องแรกของประเทศไทย ความร้อนที่ได้มาจะถูกจ่ายให้แก่วัฏจักรแรงคิน
สารอินทรีย์ (Rankine cycle) เพื่อผลิตไฟฟ้า ท าให้ได้พลังงานไฟฟ้าสุทธิประมาณ 20 กิโลวัตต์ชั่วโมง 
หรือ 20 หน่วยไฟฟ้า ซึ่งพลังงานไฟฟ้า 20 กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถใช้เปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 
12,000 บีทียูได้พร้อมกัน 25 เครื่อง และจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 1 กิโลกรัม ด้วยวิธีนี้มีต้นทุนเพียง 3.185 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมที่ต้องจ้างขน
มูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ไปก าจัดกิโลกรัมละประมาณ 10-15 บาท และถือเป็นระบบที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ในการเผาไหม้จะไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และสามารถเผาไหม้ได้ทั้งหมด 90% ส่วนที่
เหลืออกี 10% จะเป็นขี้เถ้าจากการเผาไหม้ซึ่งจะพัฒนาใช้ประโยชน์ในการน ามาบดอัดเพื่อผลิตให้เป็น
ก้อนอิฐในการก่อสร้างต่อไป อีกทั้งมีต้นทุนประมาณ 4 ล้านบาท ถูกกว่าต่างประเทศที่จะมีราคา
มากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป เหมาะส าหรับการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์และขยะทั่วไป ทั้งใน
โรงพยาบาล และหน่วยงานอื่น ๆ ปัจจุบันมีการขยายผลต่อยอดเชิงพาณิชย์ และใช้งานจริงใน
โรงพยาบาลและหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นทางเลือกในการก าจัดขยะที่ก าลังเป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลฝอยติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วแล้วทิ้ง ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (นัฐพร ไชยญาติ และคณะ อ้างถึงใน ไทยรัฐออนไลน์, 
2564) 

มาตรการควบคุมการผลิตและส่งออกที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลไต้หวัน ในปัจจุบัน
หลายประเทศก าลังรับมือกับการแพร่กระจายของโรคระบาดที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและเริ่มควบคุม
การส่งออกหน้ากากอนามัยที่ผลิตในประเทศ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 รัฐบาลไต้หวันออก
ประกาศห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยที่ผลิตในไต้หวัน เพื่อรักษาปริมาณสินค้าในประเทศและ
เสถียรภาพในการท างานของหน่วยงานแนวหน้าในการป้องกันโรค รัฐบาลจัดเก็บภาษีจากผู้ผลิต
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หน้ากากอนามัยในประเทศ 29 รายเพื่อควบคุมจ านวนสินค้าในประเทศและควบคุมราคาขายให้เสมอ
ภาคกัน โดยวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ไต้หวันได้ใช้ระบบรวบรวมข้อมูลหน้ากากอนามัย มาตรการ
ควบคุมดังกล่าวน ามาใช้ร่วมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ซึ่งระบบการควบคุมนี้ก าลัง
ถูกน ามาใช้ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว หน้ากากอนามัยซึ่งเคยหาซื้อได้ง่ายในชีวิตประจ าวันกลายเป็นสิ่ง
พิสูจน์ความส าเร็จของไต้หวันและมีส่วนส าคัญในการป้องกันโรคระบาด นอกจากนี้ผู้ผลิตเครื่องจักรใน
ไต้หวันยังช่วยสนับสนุนการสร้างไลน์การผลิต โดยในช่วงกลางมีนาคม ไต้หวันผลิตหน้ากากอนามัยได้
ถึง 10 ล้านชิ้นต่อวัน และในปี พ.ศ.2562 มูลค่าการส่งออกหน้ากากอนามัยของไต้หวันมีมูลค่า 18.1 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.2 เปอร์เซ็นต์จากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่า 16.79 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงงาน
ที่ผลิตหน้ากากอนามัยมากที่สุดจ านวนสามแห่งในไต้หวัน ได้แก่ MOTEX, CSD และ CHAMP 
ปัจจุบันโรงงานทั้งสามแห่งก าลังท างานร่วมกับรัฐบาลไต้หวันในการผลิตหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะ 
MOTEX ซึ่งตั้งอยู่ที่ชางหัวเป็นแบรนด์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในไต้หวัน ซึ่งแสดงถึงจุดแข็งด้านคุณภาพ
และนวัตกรรมของแบรนด์ (ส านักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563) 

โรงงานของ MOTEX เป็นโรงงานหน้ากากอนามัยแห่งแรกที่อนุญาตให้บุคคลภายนอก
เข้าชมโรงงาน โรงงานได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้ากับการท าตลาด โดย MOTEX ได้รับ
สิทธิบัตรส าหรับผลิตภัณฑ์ “หน้ากากอนามัยรูปทรงเพชร” ซึ่งนอกจากความคุ้มค่าแล้ว หน้ากากยัง
ออกแบบพิเศษเป็นทรงสามมิติเพิ่มพื้นที่บริเวณปากและจมูกท าให้สวมใส่สบายขึ้น ในช่วงเวลาส าคัญ
ของการรับมือกับโรคระบาดผลิตภัณฑ์ของ MOTEX ให้การปกป้องระดับสูงสุดและแสดงถึงศักยภาพ
ของสินค้าจากไต้หวันในการสร้างนวัตกรรมส าหรับทุกคนในสังคม ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายในการ
รับมือกับไวรัสโควิด-19 ไต้หวันสามารถรักษาความเชื่อมั่นและสามารถพึ่งพาการผลิตภายในไต้หวัน
โดยผสานจุดแข็งทางอุตสาหกรรม การตอบสนองที่รวดเร็วของรัฐบาลและความเชี่ยวชาญ
อุตสาหกรรมการแพทย์ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดด้วยการสนับสนุนจากสภาส่งเสริมการค้าและ
การส่งออกไต้หวัน (TAITRA) ต่ออุตสาหกรรมการแพทย์ของไต้หวัน (ส านักข่าว Hfocus เจาะลึก
ระบบสุขภาพ, 2563) 

4.2 พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วจากแบบสอบถาม 

4.2.1 พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรกรุงเทพมหานคร 
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามเรื่อง “พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร” ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็นผู้ที่มีการใช้ชีวิตประจ าวันในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัย สถานที่ท างาน สถานศึกษา และแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 400 
คน ซึ่งประกอบดว้ย 6 ส่วน มีรายละเอียด ดังนี ้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

ประเภทที่อยู่อาศัย ลักษณะการอยู่อาศัย จ านวนชั่วโมงการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติ
หน้าที่และติดต่อกับผู้คนต่อวันโดยประมาณ จ านวนหน้ากากอนามัยที่ใส่ต่อวันโดยประมาณ และ
เหตุผลในตัดสินใจเลือกซื้อหน้ากากอนามัยมากที่สุด ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่และค่า
ร้อยละ ดังตารางที่ 4.1 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ      

ชาย 101 25.3 

หญิง 298 74.5 

เพศทางเลือก 1 0.3 

อายุ     

Generation Z (10 - 23 ปี) 57 14.2 

Generation Y (24 - 37 ปี) 160 40 

Generation X (38 - 54 ปี) 126 31.5 

Baby Boomers (55 - 72 ปี) 54 13.5 

Builders (73 ปีขึ้นไป) 3 0.8 

ระดับการศึกษาสูงสุด     

ไม่ได้รับการศึกษา - - 

ประถมศึกษา 2 0.5 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3 0.8 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 15 3.8 

อนุปริญญา/ปวส. 10 2.5 

ปริญญาตร ี 188 47 

สูงกว่าปริญญาตร ี 182 45.5 

อื่น ๆ - - 
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ข้อมูลพื้นฐานส่วนบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ     

รับจ้างทั่วไป 17 4.3 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา 79 19.8 

พนักงานบริษัทเอกชน 110 27.5 

พนักงานของรัฐ 70 17.5 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 22 5.5 

ค้าขาย 12 3.0 

รับราชการ 45 11.3 

ประกอบกิจการส่วนตัว 30 7.5 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน  2  0.5 

อื่น ๆ  13 3.3 

รายได้ต่อเดือน      

0 - 5,000 บาท 17 4.3 

5,001 - 15,000 บาท 63 15.8 

15,001 - 25,000 บาท 78 19.5 

25,001 - 35,000 บาท 81 20.3 

35,001 - 45,000 บาท 60 15 

45,001 - 55,000 บาท 35 8.8 

มากกว่า 55,000 บาทขึ้นไป 66 16.5 

ประเภทที่อยู่อาศัย     

บ้านเดี่ยว 160 40 

ทาวน์เฮาส ์ 95 23.8 

อพาร์ตเม้นต์ 52 13 

คอนโดมิเนียม 58 14.5 

อาคารพาณิชย์หรือตึกแถว 29 7.2 
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ข้อมูลพื้นฐานส่วนบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

บ้านแฝด 3 0.8 

หอพักนักศึกษา 3 0.8 

ลักษณะการอยู่อาศัย     

ไม่แออัด 365 91.3 

แออัด 35 8.8 
จ านวนชั่วโมงการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบตัิหน้าที่และติดต่อกับผู้คนตอ่วัน
โดยประมาณ  

น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน  13 3.3 

1-2 ชั่วโมง/วัน 51 12.8 

3-4 ชั่วโมง/วัน 93 23.3 

5-6 ชั่วโมง/วัน 106 26.5 

7-8 ชั่วโมง/วัน 87 21.8 

9 ชั่วโมง/วัน 30 7.5 

มากกว่า 9 ชั่วโมง/วันขึ้นไป 20 5 

จ านวนหนา้กากอนามัยที่ใส่ต่อวันโดยประมาณ     

1 ชิ้น/วัน 315 78.8 

2 ชิ้น/วัน 73 18.3 

3 ชิ้น/วัน 7 1.8 

4 ชิ้น/วัน 3 0.8 

5 ชิ้น/วัน - - 

6 ชิ้น/วัน - - 

มากกว่า 6 ชิ้น/วัน ขึ้นไป 1 0.3 

2 วันต่อช้ิน 1 0.3 

เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อหน้ากากอนามัยมากทีสุ่ด*     

หน่วยงานรัฐโฆษณาแนะน าให้ใช้ 2 0.5 

ราคาถูก 18 4.5 
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ข้อมูลพื้นฐานส่วนบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความปลอดภัย 216 54 

ท าจากวัสดุดีมีคุณภาพ 88 22 

ซื้อตามเพ่ือน/ญาติ 6 1.5 

หาซื้อได้ง่าย 33 8.3 

มีขนาดพอดีกับใบหน้า 7 1.8 

ความชอบส่วนบุคคล 29 7.2 

ญาติซื้อมาให ้ 1 0.3 

*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาทั้งหมด 

400 คน มีสัดส่วนที่เป็นเพศชายและเพศหญิงในจ านวนที่ต่างกัน โดยเป็นเพศชายจ านวน 101 คน คิด

เป็นร้อยละ 25.3 และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีอายุระหว่าง 24 - 37 ปี มากที่สุด หรืออยู่ในช่วง Generation Y คิดเป็นร้อยละ 40.0 

รองลงมามีอายุระหว่าง 38 - 54 ปี หรืออยู่ในช่วง Generation X คิดเป็นร้อยละ 31.5 และล าดับ

สุดท้ายมีอายุ 73 ปีขึ้นไป หรืออยู่ในช่วง Builders คิดเป็นร้อยละ 0.3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษา

สูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมามีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับสูง

กว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.5 และล าดับสุดท้ายมีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา คิด

เป็นร้อยละ 0.5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.5 

รองลงมาเป็นอาชีพนักเรียน นิสิต นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.8 และล าดับสุดท้ายเป็นพ่อบ้าน/

แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนมากที่สุดอยู่ที่ 25,001 - 35,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 20.3 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 และ

ล าดับสุดท้ายมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 0 - 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่

บ้านเดี่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาอาศัยอยู่ทาวน์เฮ้าส์ คิดเป็นร้อยละ 23.8 และล าดับ

สุดท้ายอาศัยอยู่ที่อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะการอยู่อาศัยที่ไม่

แออัด คิดเป็นร้อยละ 91.3 และลักษณะการอยู่อาศัยที่แออัด คิดเป็นร้อยละ 8.8 ผู้ตอบแบบสอบถาม

ใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่และติดต่อกับผู้คนมากที่สุด 5 – 6 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 

26.5 รองลงมาใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่และติดต่อกับผู้คน 3 – 4 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็น

ร้อยละ 23.3 และล าดับสุดท้าย ใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่และติดต่อกับผู้คน น้อยกว่า 1 
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ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ผู้ตอบแบบสอบถามใส่หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ จ านวน 1 ชิ้นต่อวัน 

คิดเป็นร้อยละ 78.8 รองลงมา ใส่หน้ากากอนามัย จ านวน 2 ชิ้นต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 18.3 และ

ล าดับสุดท้ายมี 2 ค่าเท่ากัน คือใส่หน้ากากอนามัย จ านวนมากกว่า 6 ชิ้นต่อวันขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

0.3 และอื่น ๆ คือ 2 วัน/ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3 และผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกซื้อหน้ากาก

อนามัยด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเกินกว่ากึ่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมา ตัดสินใจเลือก

ซื้อหน้ากากอนามัยด้วยเหตุผลด้านการท ามาจากวัสดุดีมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 22.0 และล าดับ

สุดท้าย ตัดสินใจเลือกซื้อหน้ากากอนามัยด้วยเหตุผลด้านอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.3 

ส่วนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารวิธีการจัดการหน้ากากอนามัยจากภาครัฐ และ
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารฯ  

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารวิธีการจัดการหน้ากากอนามัยจากภาครัฐ และช่องทางการรับรู้
ข่าวสารฯ ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ดังตารางที่ 4.2 
ตารางที่ 4.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารวิธีการจัดการหน้ากากอนามัยจากภาครัฐ 

  จ านวน (คน) ร้อยละ 

การรับทราบขอ้มูล     

1. รับทราบ 261 65.3 

2. ไม่รับทราบ 139 34.8 

แหล่งข้อมูล*   

1. โทรทศัน ์ 165 41.3 

2. วิทย ุ 23 5.8 

3. สัมมนา/ประชุม 18 4.5 

4. สื่อสังคมออนไลน ์ 193 48.3 

5. โปสเตอร ์ 24 6 

6. แผ่นพับ 12 3 

7. เพื่อน/ครอบครัว 42 10.5 

*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

วิธีการจัดการหน้ากากอนามัยจากภาครัฐ เป็นจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 และมีผู้ที่ไม่รับรู้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวิธีการจัดการหน้ากากอนามัยจากภาครัฐ จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 
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ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบว่ารับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการจัดการหน้ากากอนามัยจาก
ภาครัฐได้ระบุแหล่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ซึ่งรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมา รับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 41.3 และรับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากแผ่นพับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน สามารถ
แสดงผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยก าหนดให้คะแนนคนตอบถูก 1 คะแนน และคนตอบผิด/ไม่ทราบ 0 คะแนน 
ดังตารางที่ 4.3 ดังนี ้
ตารางที่ 4.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยโดยสมัครใจของกลุ่มตัวอย่างจาก

การตอบแบบสอบถาม แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับ 

  ความรู ้ จ านวนคนตอบ จ านวนคนตอบ ค่าเฉลี่ย ระดับ* 

 
 ถูก ผิด / ไม่ทราบ   

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
1. หน้ากากอนามัยส าหรับคน

ทั่วไป ไม่ป่วย และหน้ากาก
อนามัยส าหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เมื่อใช้งานแล้ว 
เป็นมูลฝอยติดเชื้อ** 

375 
(93.8) 

25 
(6.3) 

0.94 สูงมาก 

2. การใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ต้องครอบคลุมทั้งจมูกและปาก 
ให้ด้านที่มีลวดอยู่ด้านบนแล้ว
บีบเส้นลวดให้พอดีกับจมูก 

394 
(98.5) 

6 
(1.5) 

0.99 สูงมาก 

3. ไม่ควรน าหน้ากากอนามัยแบบ
ใช้ครั้งเดียวทิ้งมาใช้ซ้ า หรือน า
กลับมาใช้ใหม ่

392 
(98) 

8 
(2) 

0.98 สูงมาก 

4. ควรใส่หน้ากากอนามัยที่หลวม
และใหญ่กว่าใบหน้า เพ่ือการ
หายใจได้สะดวก** 

380 
(95) 

20 
(5) 

0.95 สูงมาก 
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  ความรู ้ จ านวนคนตอบ จ านวนคนตอบ ค่าเฉลี่ย ระดับ* 

 
 ถูก ผิด / ไม่ทราบ   

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
5. ก่อนทิ้งให้พับหรือม้วน

หน้ากากอนามัยส่วนที่สัมผัส
กับใบหน้าเข้าด้านในแล้วใสถุ่ง
มัดให้สนิทก่อนทิ้ง หรือทิ้งใน
ถังขยะที่มีฝาปดิ 

374 
(93.5) 

26 
(6.5) 

0.94 สูงมาก 

6. แยกทิ้งหน้ากากอนามัยจาก
ขยะประเภทอ่ืน ๆ หรือทิ้ง ณ 
จุดทิ้ง และจุดรวบรวมเฉพาะ
ส าหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้
แล้ว 

367 
(91.8) 

33 
(8.3) 

0.92 สูงมาก 

7. ก าจัดหน้ากากอนามัยโดยจับ
สายรัดและถอดหน้ากาก
อนามัยจากด้านหลัง ไม่ควร
สัมผัสตัวหน้ากาก 

365 
(91.3) 

35 
(8.8) 

0.91 สงูมาก 

8. หลังทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แลว้ 
ควรล้างมือด้วยน้ าและสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อโรค 

383 
(95.8) 

17 
(4.3) 

0.96 สูงมาก 

9. ควรระบุข้อความว่า ขยะ
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ไว้ที่
ถุงให้ชัดเจน 

348 
(87.0) 

52 
(13.0) 

0.87 สูงมาก 

10. หน้ากากอนามัยแบบกระดาษ
มีองค์ประกอบที่ผลิตจากวัสดุ
ที่ย่อยสลายยาก ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม** 

289 
(72.3) 

111 
(27.8) 

0.72 สูง 

  
ค่าเฉลี่ย 

366.7 
(91.68) 

33.3 
(8.33) 

0.92 สูงมาก 
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*เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน คือ คะแนน 0-0.20 ต่ ามาก คะแนน 0.21-0.40 ต่ า คะแนน 0.41-
0.60 ปานกลาง คะแนน 0.61-0.80 สูง และคะแนน 0.81-1.00 สูงมาก ตามล าดับ 
**ค าถามเชิงลบ 

จากตารางที่ 4.3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากาก
อนามัยอยู่ในระดับสูงมาก มีคะแนนเฉลี่ย 0.92 ค าถามที่ได้คะแนนสูงสุด คือ การใส่หน้ากากอนามัย
ทุกครั้งต้องครอบคลุมทั้งจมูกและปาก ให้ด้านที่มีลวดอยู่ด้านบนแล้วบีบเส้นลวดให้พอดีกับจมูก โดย
ได้คะแนนเฉลี่ย 0.99 รองลงมา คือ ไม่ควรน าหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมาใช้ซ้ า หรือน า
กลับมาใช้ใหม่ โดยได้คะแนนเฉลี่ย 0.98 และค าถามที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ หน้ากากอนามัยแบบ
กระดาษมีองค์ประกอบที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม** โดยได้
คะแนนเฉลี่ย 0.72 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 ทัศนคติต่อการจัดการหน้ากากอนามัยของกลุ่มตัวอย่างจากการตอบ
แบบสอบถาม แสดงจ านวน ร้อยละ และระดับ ดังตารางที่ 4.4 ดังนี้ 

ทัศนคติต่อการจัดการหน้ากากอนามัยของกลุ่มตัวอย่างจากการตอบแบบสอบถามได้
ถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อย
ละ คะแนนเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยร้อยละ และได้ก าหนดให้คะแนนการตอบค าถามเป็น 1-5 ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 4.4 ดังนี ้
ตารางที่ 4.4 ทัศนคติต่อการจัดการหน้ากากอนามัยของกลุ่มตัวอย่างจากการตอบแบบสอบถาม 

แสดงจ านวน ร้อยละ และระดับ 

    ระดับทัศนคต ิ   

  

ทัศนคต ิ ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ย่ิง 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

1. การใส่หน้ากาก
อนามัยอย่างถูกวิธี
ช่วยลดความเสี่ยง
การติดโรคโควิด 
19 ได ้

14 
(3.5) 

8 
(2.0) 

15 
(3.75) 

158 
(39.5) 

205 
(51.25) 

4.33  

2. การใส่หน้ากาก
อนามัยครอบคลุม

52 
(13.0) 

124 
(31.0) 

133 
(33.3) 

53 
(13.3) 

38 
(9.5) 

3.25  
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    ระดับทัศนคต ิ   

  

ทัศนคต ิ ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ย่ิง 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

ทั้งจมูกและปาก 
ท าให้รู้สึกอึดอดั/
ไม่สะดวกสบาย 

3. ถอดหน้ากาก
อนามัยทิ้งอย่างถูก
วิธี โดยจับสายรัด
และถอดจาก
ด้านหลัง ไม่สัมผัส
ตัวหน้ากากเป็น
เรื่องยาก 

57 
(14.2) 

106 
(26.5) 

100 
(25.0) 

72 
(18.0) 

65 
(16.3) 

3.05  

4. ทุกคนต้องช่วยกัน
ทิ้งหน้ากาก
อนามัยให้ถูกที่ 
เพื่อป้องกันการ
ปนเป้ือนของเชื้อ
โรคแพร่กระจายสู่
สิ่งแวดล้อม และ
บุคคลอื่น 

15 
(3.8) 

10 
(2.5) 

23 
(5.8) 

157 
(39.3) 

195 
(48.8) 

4.27  

5. หน่วยงานภาครัฐมี
มาตรการจัดการ
หน้ากากอนามัย
อย่างเหมาะสม 

52 
(13.0) 

62 
(15.5) 

91 
(22.8) 

120 
(30.0) 

75 
(18.8) 

3.26  

6. ปริมาณขยะทัว่ไป
ที่เพิ่มขึ้นใน
ปัจจุบันไม่เกี่ยวกับ

44 
(11.0) 

92 
(23.0) 

91 
(22.8) 

112 
(28.0) 

61 
(15.3) 

2.87  
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    ระดับทัศนคต ิ   

  

ทัศนคต ิ ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ย่ิง 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

เฉย ๆ 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

พฤติกรรมการทิ้ง
หน้ากากอนามัย 

7. ผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคโค
วิด 19 ควรใช้
หน้ากากผ้าที่
สามารถใช้ซ้ าได้ 
เพราะช่วยลด
ปริมาณขยะ
หน้ากากอนามัย 
รวมถึงลดภาระ
ของระบบเก็บขน
ได ้

61 
(15.3) 

63 
(15.8) 

72 
(18.0) 

137 
(34.3) 

67 
(16.8) 

3.22  

8. การทิ้งหน้ากาก
อนามัยให้ถูกที่เป็น
เรื่องยุ่งยาก 

30 
(7.5) 

71 
(17.8) 

84 
(21.0) 

116 
(29.0) 

99 
(24.8) 

2.54  

9. การแยกทิ้ง
หน้ากากอนามัย
ช่วยลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

21 
(5.3) 

15 
(3.8) 

45 
(11.3) 

169 
(42.3) 

150 
(37.5) 

4.03  

10. เมื่ออยู่ห่างจาก
ผู้อื่นในที่สาธารณะ
มากกว่า 1 เมตร
ไม่จ าเป็นต้องใส่
หน้ากากอนามัย 

39 
(9.8) 

52 
(13.0) 

37 
(9.3) 

122 
(30.5) 

150 
(37.5) 

2.27  

  ค่าเฉลี่ยร้อยละ           3.31 
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*เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน คือ คะแนน 1-2.33 น้อย คะแนน 2.34-3.66 ปานกลาง คะแนน 3.67-
5 มาก ตามล าดับ 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาทั้งหมด 
400 คน มีทัศนคติต่อการจัดการหน้ากากอนามัยระดับปานกลาง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.31 โดยความเห็น
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีช่วยลดความเสี่ยงการติดโรคโควิด 19 ได้ 
ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ ทุกคนต้องช่วยกันทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกที่ เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรคแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม และบุคคลอื่น ได้คะแนนเฉลี่ย 4.27 และค าถามที่ได้
คะแนนน้อยที่สุด คือ เมื่ออยู่ห่างจากผู้อื่นในที่สาธารณะมากกว่า 1 เมตรไม่จ าเป็นต้องใส่หน้ากาก
อนามัย ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 2.27 

ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จนถึง
ปัจจุบัน 

พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จนถึงปัจจุบันของ
กลุ่มตัวอย่าง จากการตอบแบบสอบถามได้ถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยก าหนดให้ผู้ไม่ปฏิบัติได้คะแนน 0 
คะแนน ผู้ปฏิบัติบางครั้ง ได้คะแนน 1 คะแนน และผู้ปฏิบัติทุกครั้งได้คะแนน 2 คะแนน ได้ดังตาราง
ที่ 4.5 ดังนี ้
ตารางที่ 4.5 พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จนถึงปัจจุบันของ

กลุ่มตัวอย่างจากการตอบแบบสอบถาม แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับ 

  
พฤติกรรม ไม่ปฏิบัต ิ ปฏิบัติ

บางครั้ง 
ปฏิบัติทุก

ครั้ง 
คะแนน 

(ค่าเฉลี่ย) 
ระดับ* 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1. ท่านใส่หน้ากากอนามัยทุก
ครั้งเมื่อออกนอกสถานที่
พักอาศัยของตนเอง 

7 
(1.75) 

23 
(5.75) 

370 
(92.5) 

2.91 
(0.97) 

ปานกลาง 

2. เมื่อท่านใส่หนา้กากอนามัย
แล้วไม่สัมผัสผวิด้านนอก
หน้ากากอนามัย 

15 
(3.75) 

210 
(52.5) 

175 
(43.75) 

2.40 
(0.80) 

ปานกลาง 

3. ท่านใส่หน้ากากอนามัย
แบบกระดาษเท่าน้ัน 

85 
(21.25) 

192 
(48.0) 

123 
(30.75) 

2.10 
(0.70) 

น้อย 
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4. ท่านใส่หน้ากากอนามัยซ้ า
เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ
หน้ากากอนามัยปนเป้ือน
ลงสู่สิ่งแวดล้อม 

166 
(41.5) 

156 
(39.0) 

78 
(19.5) 

1.78 
(0.59) 

น้อย 

5. ท่านใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาเมื่ออยู่นอก
สถานที่พักอาศัยส่วนบุคคล 

30 
(7.5) 

76 
(19.0) 

294 
(73.5) 

2.66 
(0.89) 

ปานกลาง 

6. ท่านไม่ดึงหน้ากากอนามัย
ลงมาไว้ใต้คาง 

43 
(10.75) 

155 
(38.75) 

202 
(50.5) 

2.40 
(0.80) 

ปานกลาง 

7. ท่านทิ้งหน้ากากอนามัยที่
ใช้แล้วลงในถังขยะทั่วไปที่
มีฝาปิด 

62 
(15.5) 

157 
(39.25) 

181 
(45.25) 

2.30 
(0.77) 

น้อย 

8. ท่านน าหน้ากากอนามัยที่
ใช้แล้วไปทิ้งในถังขยะ
อันตราย 

124 
(31.0) 

168 
(42.0) 

108 
(27.0) 

2.04 
(0.68) 

น้อย 

9. ท่านทิ้งหน้ากากอนามัยที่
ใช้แล้วลงในถุง มัดปากถุง 
และติดข้อความว่าหน้ากาก
อนามัยที่ถุงนั้น หรือทิ้งใน
ถังขยะส าหรับทิ้งหน้ากาก
อนามัย 

132 
(33.0) 

152 
(38.0) 

116 
(29.0) 

2.04 
(0.68) 

น้อย 

10. ท่านทิ้งหน้ากากอนามัยที่
ใช้แล้วลงในถังขยะทุก
ประเภท (ถังขยะรีไซเคิล 
ถังขยะทั่วไป ถังขยะ
อันตราย ถังขยะเปียก) 

112 
(28.0) 

150 
(37.5) 

138 
(34.5) 

1.94 
(0.65) 

น้อย 

  ค่าเฉลี่ย 
77.6 

(19.4) 
143.9 

(35.98) 
178.5 

(44.63) 
2.26 

(0.75) 
น้อย 

*เกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน คือ คะแนน 1-2.33 น้อย คะแนน 2.34-3.66 ปานกลาง คะแนน 3.67-
5 มาก ตามล าดับ 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาทั้งหมด 
400 คน มีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในช่วงสถานการณ์โควิด 19 อยู่ในระดับน้อย ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ย 2.26 โดยพฤติกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออก
นอกสถานที่พักอาศัยของตนเอง ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 2.91 รองลงมา คือ ท่านใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกสถานที่พักอาศัยส่วนบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 2.66 และค าถามที่ได้คะแนนน้อย
ที่สุด คือ ท่านใส่หน้ากากอนามัยซ้ าเพื่อช่วยลดปริมาณขยะหน้ากากอนามัยปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อม 
ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 1.78 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะการจัดการหน้ากากอนามัยที่ต้องการให้มีในกรุงเทพมหานคร 
ข้อเสนอแนะการจัดการหน้ากากอนามัยที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีในกรุงเทพมหานคร ได้
ระบุไว้ในแบบสอบถาม สามารถแบ่งตามประเด็นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะต่อการจัดการหน้ากากอนามัยที่ต้องการให้มีใน
กรุงเทพมหานคร สามารถจ าแนกได้เป็นประเด็นต่าง ๆ คือ ด้านโนยบาย เช่น ควรมีนโยบายภาครัฐที่
ชัดเจน และมีมาตรการ ค าสั่งเกี่ยวกับถังขยะ แหล่งก าจัดหน้ากากอนามัย และกระจายระเบียบข้อ
ปฏิบัติไปยังหน่วยงานท้องถิ่น ด้านการจัดการของเสีย เช่น ควรมีจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัยที่เพียงพอ
ครอบคลุมพื้นที่ และควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การทิ้งขยะหน้ากากอนามัย ตัดหรือท าให้
หน้ากากอนามัยช ารุดก่อนน าไปทิ้ง ด้านการมีส่วนร่วมของประชากร เช่น สร้างความรับผิดชอบแก่
ประชากรต่อสังคม รณรงค์ให้ใช้หน้ากากผ้า เป็นต้น 

4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
การทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผู้ท าการศึกษาได้ก าหนดสมมติฐานไว้ 11 ประเด็น เกี่ยวกับปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทที่อยู่อาศัย ลักษณะการ
อยู่อาศัย จ านวนชั่วโมงการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่และติดต่อกับผู้คนต่อวัน
โดยประมาณ จ านวนหน้ากากอนามัยที่ใส่ต่อวันโดยประมาณ และเหตุผลในตัดสินใจเลือกซื้อหน้ากาก
อนามัยมากที่สุด การรับรู้ข้อมูลข่าวสารวิธีการจัดการหน้ากากอนามัยจากภาครัฐ ความรู้ความเข้าใจ
และทัศนคติต่อการจัดการหน้ากากอนามัย สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สรุปผล 

สมมติฐานที่ 1 เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2 ประชากรที่มอีายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3 ประชากรที่มรีะดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการ
หน้ากากอนามัยที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 4 ประชากรที่มอีาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัย
ที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 5 ประชากรที่มรีายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจดัการ
หน้ากากอนามัยที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 6 ประชากรที่มปีระเภทที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการ
หน้ากากอนามัยที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 7 ประชากรที่มลีักษณะการอยู่อาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการ
หน้ากากอนามัยที่แตกต่างกัน 

ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 8 ประชากรที่มกีารตัดสินใจเลือกซื้อหน้ากากอนามัยที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยแตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 9 ประชากรที่มกีารรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการมาตรการการจัดการ
หน้ากากอนามัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่แตกต่างกัน 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 10 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัย 

ต่ า 

สมมติฐานที่ 11 ทัศนคติการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยแตกต่างกัน 

ต่ า 

จากตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ
หน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
สามารถอธิบายสรุป ดังนี ้

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการศึกษาพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่ไม่

แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (t = 0.344, Sig. 2-tailed = 0.856) ประชากรที่มีอายุ
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แตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (F 
= 0.664, Sig. = 0.617) ประชากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการ
หน้ากากอนามัยที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (F = 1.480, Sig. = 0.195) 
ประชากรที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (F = 0.653, Sig. = 0.733) ประชากรที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (F = 0.446, 
Sig. = 0.848) ประชากรที่มีประเภทที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (F = 1.070, Sig. = 0.376) ประชากรที่มีลักษณะการ
อยู่อาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่แตกต่างกัน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 (t = 0.884, Sig. 2-tailed = 0.033) 

ปัจจัยอื่น ๆ 
ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ประชากรที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อหน้ากากอนามัยที่แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (F = 1.127, 
Sig. = 0.344) ประชากรที่มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการมาตรการการจัดการหน้ากากอนามัย
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (t 
= 0.359, Sig. = 0.240) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในเชิงบวกระดับน้อย ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Pearson 
Correlation = 0.182 , Sig. = 0.000) ทัศนคติการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในทางบวกระดับน้อย ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 (Pearson Correlation = 0.327, Sig. = 0.000) 

4.4 แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 

4.4.1 การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ได้
ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการส่งเสริมพฤติกรรมต่อการ
จัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ SWOT Analysis 

1) จุดแข็ง (Strengths) 
- ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการหน้ากากอนามัย 
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- สื่อสังคมออนไลน์ท าให้ประชากรรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดี เนื่องจากประชากรรับรู้
ข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด 

2) จุดอ่อน (Weaknesses) 
- จุดรวบรวมส าหรับถังขยะหน้ากากอนามัยมีน้อย จึงท าให้บางคนเลือกทิ้งรวมกับถัง

ขยะประเภทอ่ืน ๆ ที่ใกล้และสะดวก 
- ประชากรมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 

ในระดับน้อย 
- การแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดผิดประเภท มีมูลฝอยทั่วไปปนกับมูลฝอยติดเชื้อ 
- ภาชนะที่บรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีขนาดไม่เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในแต่ละ

วัน 
3) โอกาส (Opportunities) 
- รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนต่าง ๆ ให้ความสนใจเรื่องขยะหน้ากากอนามัย มีการ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย ช่วยให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัดการ
ขยะหน้ากากอนามัยมากขึ้น 

- สถาบันการศึกษาให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น มีการริเริ่มสร้าง
นวัตกรรม โดยการน าหน้ากากอนามัยใช้แล้วและมูลฝอยติดเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาที่ออกแบบ
มาผลิตกระแสไฟฟ้าสร้างพลังงานทดแทน เพื่อลดปัญหามูลฝอยติดเชือ้ที่กระทบสิ่งแวดล้อม 

- มีการก าหนด (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562 – 2564 
- มียุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและก าจัดขยะโดยตรง 
4) อุปสรรค (Threats) 
- ระยะทางในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อไกลจากสถานที่ก าจัด 
- มีต้นทุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสูง 
- โรงก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาก าจัดในเตาเผาที่มีใบอนุญาตให้เผามูลฝอยติด

เชื้อในไทยได้นั้นมีอยู่จ ากัด 
- การบังคับใช้กฎหมาย มาตรการหรือนโยบายการจัดการขยะหน้ากากอนามัยยังไม่

เข้มงวด 

4.4.2 การวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix 
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT 

Analysis ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในรูปแบบความสัมพันธ์ในการจับคู่แบบเมท
ริกซ์ โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและ



79 

อุปสรรคเมื่อน ามาจับคู่ให้สอดคล้องได้อย่างไร โดยจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส
เพื่อรวมเป็นกลยุทธ์เชิงรุก จุดแข็งกับอุปสรรคเพื่อรวมเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน จุดอ่อนกับโอกาสเพื่อ
รวมตัวเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข และจุดอ่อนกับอุปสรรคเพื่อรวมตัวเป็นกลยุทธ์เชิงรับ ซึ่ งสามารถ
วิ เคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้  TOWS Matrix เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยใน
กรุงเทพมหานครได้ดังตาราง 4.7 
ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix 
กลยุทธ์เชิงรุก (S-O) 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (S-O) 

- S1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการหน้ากากอนามัย 

- O1 รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน

ต่าง ๆ ให้ความสนใจเรื่องขยะ

หน้ากากอนามัย มีการ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

จัดการหน้ากากอนามัย ช่วยให้

มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์

การจัดการขยะหน้ากากอนามัย

มากขึ้น 

- S1O1 สร้างความร่วมมือ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธใ์ห้
ความรู้และสรา้งความตระหนัก
เกี่ยวกับการจัดการหน้ากาก
อนามัยให้กับพนักงาน ซึ่ง
สามารถช่วยลดภาระการก าจัด
ขยะหน้ากากขององค์กรได้ด้วย  

- S2 สื่อสังคมออนไลน์ท า
ให้ประชากรรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้ดี เนื่องจาก
ประชากรรับรู้ข่าวสารผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากที่สุด 

- O2 สถาบันการศึกษาให้
ความส าคัญกบัการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น มีการริเริ่มสร้าง
นวัตกรรม โดยการน าหน้ากาก
อนามัยใช้แล้วและมูลฝอยติดเชื้อ
มาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาที่
ออกแบบมาผลิตกระแสไฟฟา้
สร้างพลังงานทดแทน เพื่อลด
ปัญหามูลฝอยติดเชื้อที่กระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- S1O2 จัดสรรทุนวิจัยผลักดนั
สถาบันต่าง ๆ ศึกษาค้นคว้า
พัฒนาการจัดการหน้ากาก
อนามัย และขยะต่าง ๆ ให้
คุ้มค่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
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จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (S-O) 
 

- O3 มีการก าหนด (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ.2562 – 2564 

- S2O3O4 ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การจัดการ
หน้ากากอนามัยตามแผนปฏิบัติ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19 และ
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
รุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาก
ที่สุด รวมทั้งชอ่งทางอ่ืน ๆ 

 - O4 มียุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีแนว
ทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บและก าจัดขยะ
โดยตรง 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T) 

จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T) 

- S1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการหน้ากากอนามัย 

- T1 ระยะทางในการขนย้ายมูล
ฝอยติดเชื้อไกลจากสถานที่ก าจัด 

- S1S2T4 หน่วยงานรัฐ
สนับสนุนงบประมาณในการ
สร้างนวัตกรรมแนวทางการ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือที่มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ลดต้นทนุ 
และยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพโรง
ก าจัดขยะที่มีอยู่ให้สามารถ
รองรับการจัดการขยะปริมาณ
มากในสถานการณ์ฉุกเฉินการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได ้
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จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T) 

- S2 สื่อสังคมออนไลน์ท า
ให้ประชากรรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้ดี เนื่องจาก
ประชากรรับรู้ข่าวสารผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากที่สุด 

- T2 มีต้นทุนการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อสูง 

- S2T4 ทบทวนกฎหมายและ
ศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศ
แล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบท เช่น พิจารณาเพิ่ม
กระบวนการหรือกลไก
ตรวจสอบความชอบธรรมของ
กฎหมายก่อนที่จะประกาศใช้
บังคับ การตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง การเลือก
ปฏิบัติของหน่วยงานที่บังคับใช้
กฎหมาย เป็นต้น และเผยแพร่
ข้อมูลด้วยความโปร่งใสผ่าน
ช่องทางออนไลน์และช่องทาง
อื่น ๆ  

- T3 โรงก าจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วย
วิธีการเผาก าจัดในเตาเผาที่มี
ใบอนุญาตให้เผามูลฝอยติดเชื้อใน
ไทยได้นั้นมีอยู่จ ากัด 

 

 - T4 การบังคับใช้กฎหมาย 
มาตรการหรือนโยบายการจัดการ
ขยะหน้ากากอนามัยยังไม่เข้มงวด 

 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W-O) 

จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (W-O) 

- W1 จุดรวบรวมส าหรับถัง
ขยะหน้ากากอนามัยมีน้อย 
จึงท าให้บางคนเลือกทิ้งรวม
กับถังขยะประเภทอ่ืน ๆ ที่
ใกล้และสะดวก 

- O1 รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน
ต่าง ๆ ให้ความสนใจเรื่องขยะ
หน้ากากอนามัย มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
จัดการหน้ากากอนามัย ช่วยให้มี
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์การ

- W1O1 พิจารณาเพิ่มจุด
รวบรวมหน้ากากอนามัยใน
สถานที่ประชากรเข้าถึงได้
สะดวกและประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 
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จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (W-O) 
จัดการขยะหน้ากากอนามัยมาก
ขึ้น 

- W2 ประชากรมีพฤติกรรม
การจัดการหน้ากากอนามัย
ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด 19 ใน
ระดับน้อย 

- O2 สถาบันการศึกษาให้
ความส าคัญกบัการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น มีการริเริ่มสร้าง
นวัตกรรม โดยการน าหน้ากาก
อนามัยใช้แล้วและมูลฝอยติดเช้ือ
มาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาที่
ออกแบบมาผลิตกระแสไฟฟา้
สร้างพลังงานทดแทน เพื่อลด
ปัญหามูลฝอยติดเชื้อที่กระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- W2W3O2 สอดแทรกการ
จัดการหน้ากากอนามัยในวิชา
ต่าง ๆ และสื่อสารให้ประชากร
จัดการกับขยะหน้ากากอนามัย 

- W3 การแยกมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิดผิดประเภท มี
มูลฝอยทั่วไปปนกับมูลฝอย
ติดเชื้อ 

- O3 มีการก าหนด (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ.2562 – 2564 

 

- W4 ภาชนะที่บรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อมีขนาดไม่
เพียงพอกับปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อในแต่ละวัน 

- O4 มียุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีแนว
ทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บและก าจัดขยะ
โดยตรง 

 

กลยุทธ์เชิงรับ (W-T) 

จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงรับ (W-T) 

- W1 จุดรวบรวมส าหรับถัง
ขยะหน้ากากอนามัยมีน้อย 
จึงท าให้บางคนเลือกทิ้งรวม
กับถังขยะประเภทอ่ืน ๆ ที่
ใกล้และสะดวก 

- T1 ระยะทางในการขนย้ายมูล
ฝอยติดเชื้อไกลจากสถานที่ก าจัด 

- W1W2W4T1 สนับสนุนให้มี
กิจกรรมโครงการที่เน้นการเปิด
โอกาสให้ประชากรท้องถิ่นเข้า
ไปมีส่วนร่วมด าเนินโครงการ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
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จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) กลยุทธ์เชิงรับ (W-T) 

ติดตาม และประเมินผล 
เผยแพร่ข้อมูลด้วยความโปร่งใส
ผ่านช่องทางออนไลน์และ
ช่องทางต่าง ๆ 

- W2 ประชากรมีพฤติกรรม
การจัดการหน้ากากอนามัย
ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด 19 ใน
ระดับน้อย 

- T2 มีต้นทุนการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อสูง 

- W1T1 ทบทวนและเพิ่ม
มาตรการในการควบคุมที่พักมูล
ฝอยให้เข้มงวด 

- W3 การแยกมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิดผิดประเภท มี
มูลฝอยทั่วไปปนกับมูลฝอย
ติดเชื้อ 

- T3 โรงก าจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วย
วิธีการเผาก าจัดในเตาเผาที่มี
ใบอนุญาตให้เผามูลฝอยติดเชื้อใน
ไทยได้นั้นมีอยู่จ ากัด 

  

- W4 ภาชนะที่บรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อมีขนาดไม่
เพียงพอกับปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อในแต่ละวัน 

- T4 การบังคับใช้กฎหมาย 
มาตรการหรือนโยบายการจัดการ
ขยะหน้ากากอนามัยยังไม่เข้มงวด 

  

4.4.3 แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการหนา้กากอนามัยในกรุงเทพมหานคร 
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างจุดแข็งกับโอกาสที่รวมเป็นกลยุทธ์เชิงรุก คือ (1) สร้างความร่วมมือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเก่ียวกับการจัดการหน้ากากอนามัยให้กับ
พนักงาน ซึ่งสามารถช่วยลดภาระการก าจัดขยะหน้ากากขององค์กรได้ (2) จัดสรรทุนวิจัยผลักดัน
สถาบันต่าง ๆ ศึกษาค้นคว้าพัฒนาการจัดการหน้ากากอนามัย และขยะต่าง ๆ ให้คุ้มค่าและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน (3) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดการหน้ากากอนามัยตามแผนปฏิบัติ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานการณ์โรคโควิด-19 และยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุกผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์มากที่สุด รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ จุดแข็งกับอุปสรรคที่รวมเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน คือ (1) 
หน่วยงานรัฐสนับสนุนงบประมาณในการสร้างนวัตกรรมแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ลดต้นทุน และยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพโรงก าจัดขยะที่มีอยู่ให้สามารถรองรับการ
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จัดการขยะปริมาณมากในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ (2) ทบทวน
กฎหมายและศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศแล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท เช่น พิจารณาเพิ่ม
กระบวนการหรือกลไกตรวจสอบความชอบธรรมของกฎหมายก่อนที่จะประกาศใช้บังคับ การตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง การเลือกปฏิบัติของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น และ
เผยแพร่ข้อมูลด้วยความโปร่งใสผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่น ๆ จุดอ่อนกับโอกาสที่รวมเป็น
กลยุทธ์เชิงแก้ไข คือ (1) พิจารณาเพิ่มจุดรวบรวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ประชากรเข้าถึงได้สะดวก
และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง (2) สอดแทรกการจัดการหน้ากากอนามัยในวิชาต่าง ๆ และสื่อสาร
ให้ประชากรจัดการกับขยะหน้ากากอนามัย และจุดอ่อนกับอุปสรรคที่รวมเป็นกลยุทธ์เชิงรับ คือ (1) 
สนับสนุนให้มีกิจกรรมโครงการที่เน้นการเปิดโอกาสให้ประชากรท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมด าเนิน
โครงการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ติดตาม และประเมินผล เผยแพร่ข้อมูลด้วยความโปร่งใสผ่าน
ช่องทางออนไลน์และช่องทางต่าง ๆ (2) ทบทวนและเพิ่มมาตรการในการควบคุมที่พักมูลฝอยให้
เข้มงวด 
ตารางที่ 4.8 ตารางกลยุทธ์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร 

กลยุทธ ์ กิจกรรม 

กรอบระยะเวลา 
ระยะ
สั้น 

(1 ป)ี 

ระยะ
กลาง 
(3 ป)ี 

ระยะ
ยาว 
(5 ป)ี 

ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์
เชิงรุก 

สร้างความร่วมมือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และ
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการ
หน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน ซึ่งสามารถ
ช่วยลดภาระการก าจัดขยะหน้ากากของ
องค์กรได ้

√ √ 
 
 
 

  

 จัดสรรทุนวิจัยผลักดันสถาบนัต่าง ๆ ศึกษา
ค้นคว้าพัฒนาการจัดการหน้ากากอนามัย 
และขยะต่าง ๆ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
อย่างยั่งยืน 

 √ √  

 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดการหน้ากาก
อนามัยตามแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอย

√ √   
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กลยุทธ ์ กิจกรรม 

กรอบระยะเวลา 
ระยะ
สั้น 

(1 ป)ี 

ระยะ
กลาง 
(3 ป)ี 

ระยะ
ยาว 
(5 ป)ี 

ต่อเนื่อง 

ติดเชื้อจากสถานการณ์โรคโควิด-19 และ
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุกผ่านสื่อ
สังคมออนไลนม์ากที่สุด 

 

กลยุทธ ์ กิจกรรม 

กรอบระยะเวลา 
ระยะ
สั้น 

(1 ป)ี 

ระยะ
กลาง 
(3 ป)ี 

ระยะ
ยาว 
(5 ป)ี 

ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์
เชิง

ป้องกัน 

หน่วยงานรัฐสนับสนุนงบประมาณในการ
สร้างนวัตกรรมแนวทางการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ลดต้นทุน 
และยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพโรงก าจัดขยะที่
มีอยู่ให้สามารถรองรับการจัดการขยะ
ปริมาณมากในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ได ้

 √ √  

 ทบทวนกฎหมายและศึกษากรณีศึกษา
ต่างประเทศแล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบท เช่น พิจารณาเพิ่มกระบวนการ
หรือกลไกตรวจสอบความชอบธรรมของ
กฎหมายก่อนที่จะประกาศใช้บังคับ การตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง การ
เลือกปฏิบัติของหน่วยงานที่บังคับใช้
กฎหมาย เป็นต้น และเผยแพร่ข้อมูลด้วย
ความโปร่งใสผา่นช่องทางออนไลน์และ
ช่องทางอ่ืน ๆ  

  √ √ 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม 

กรอบระยะเวลา 
ระยะ
สั้น 

(1 ป)ี 

ระยะ
กลาง 
(3 ป)ี 

ระยะ
ยาว 
(5 ป)ี 

ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์
เชิงแก้ไข 

พิจารณาเพิ่มจุดรวบรวมหน้ากากอนามัยใน
สถานที่ประชากรเข้าถึงได้สะดวกและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

√ √   

 สอดแทรกการจัดการหน้ากากอนามัยใน
วิชาต่าง ๆ และสื่อสารให้ประชากรจัดการ
กับขยะหน้ากากอนามัย 

  √ √ 

 

กลยุทธ ์ กิจกรรม 

กรอบระยะเวลา 
ระยะ
สั้น 

(1 ป)ี 

ระยะ
กลาง 
(3 ป)ี 

ระยะ
ยาว 
(5 ป)ี 

ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์
เชิงรับ 

สนับสนุนให้มกีิจกรรมโครงการที่เน้นการ
เปิดโอกาสให้ประชากรท้องถิ่นเข้าไปมีส่วน
ร่วมด าเนินโครงการการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ ติดตาม และประเมินผล เผยแพร่ข้อมลู
ด้วยความโปร่งใสผ่านช่องทางออนไลน์และ
ช่องทางต่าง ๆ 

 √ √  

 ทบทวนและเพิ่มมาตรการในการควบคุมที่
พักมูลฝอยให้เข้มงวด 

√ √   



 

บทที่ 5 
 

สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ครอบคลุมการวิเคราะห์นโยบายทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ และมาตรการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การใช้แบบสอบถามกับภาคประชากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ครอบคลุม
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากาก
อนามัยของประชากร ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ข่าวสารมาตรการการจัดการหน้ากากอนามัยของภาครัฐ 
ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทัศนคติต่อการจัดการหน้ากากอนามัย และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการ
จัดการหน้ากากอนามัย และท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อก าหนดกลยุทธ์
และน าไปสู่แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งในบทนี้จะได้น าเสนอการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลในแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา และท้ายที่สุดจะน าเสนอข้อเสนอแนะที่จะน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการทบทวนนโยบายระดับนานาชาติ นโยบายระดับชาติ และมาตรการของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากาก
อนามัย จากการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ซึ่งจะน าไปสู่แนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของของประชากรในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

5.1.1 นโยบายระดับนานาชาติ นโยบายระดับชาติ และมาตรการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank; ADB) ได้รวบรวม

ข้อคิดและ ข้อเสนอแนะการจัดการกับขยะทางการแพทย์มาจัดท าแผ่นพับ Managing Infectious 
Medical Waste during the COVID-19 Pandemic เพื่อให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ใช้เป็น
แนวทางในการจัดการกับความท้าทายใหม่นี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยแนะน าประเด็นที่รัฐบาลของแต่ละ
ประเทศควรพิจารณา เช่น ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่มีอยู่ พร้อมกับพิจารณาความ
จ าเป็นในการขยายขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ ส่วนประเทศที่ต้องการ
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ความช่วยเหลือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ อาจศึกษาจากค าแนะน าขององค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization) และอนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) หากระบบ
ปัจจุบันมีข้อจ ากัดหรือปริมาณขยะมากเกินขีดความสามารถก็อาจจะใช้เตาเผาเคลื่อนที่ เตาเผา
อุตสาหกรรม และเตาเผาปูน รวมทั้งประเมินแนวโน้มปริมาณมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ การ
คาดการณ์ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยได้มีการก าหนดให้หน้ากากอนามัยใช้
แล้วเป็นมูลฝอยติดเชื้อที่ต้องมีการจัดการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 
อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการกระท าทุกอย่าง และกิจการประเภท
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยชุมชน และเป็นพระราชบัญญัติที่กระจาย
อ านาจไปสู่ราชการส่วนท้องถิ่น และมีประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจาก
กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562 – 2564 โดย
ทั้งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัยได้ออกมาให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และยังมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ที่ออก
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการก าหนดให้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุม
การปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ และทางด้านกรุงเทพมหานคร (กทม.) ก็มีพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ที่ให้อ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพ
มหานครเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่ง กทม. ได้มีการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการจ้างองค์กรเอกชนในการ
จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี และติดตั้งถังขยะสีแดงส าหรับ
รองรับหน้ากากอนามัยเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่มี
เป็นจ านวนน้อย ไม่ครอบคลุมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว เน้นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สร้างมลภาวะ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี ที่มีแผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งนี้ มาตรการ
จัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมีกระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดการจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนด
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกระจายไป
หน่วยงานรัฐท้องถิ่นด าเนินการ 
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5.1.2 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการหนา้กากอนามัยของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร 
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการอยู่อาศัยเป็นปัจจัยส่วน

บุคคลที่มีผลให้พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยแตกต่างกัน โดยลักษณะการอยู่อาศัยแบบแออัด
และไม่แออัดมีพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
และผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการหน้ากากอนามัยในระดับสูงมาก โดยข้อที่ได้
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ การใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งต้องครอบคลุมทั้งจมูกและปาก ให้ด้านที่มีลวด
อยู่ด้านบนแล้วบีบเส้นลวดให้พอดีกับจมูก ข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ หน้ากากอนามัยแบบ
กระดาษมีองค์ประกอบที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีทัศนคติ
ต่อการจัดการหน้ากากอนามัยในระดับปานกลาง โดยข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ การใส่หน้ากาก
อนามัยอย่างถูกวิธีช่วยลดความเสี่ยงการติดโรคโควิด 19 ได้ ข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ เมื่ออยู่ห่าง
จากผู้อื่นในที่สาธารณะมากกว่า 1 เมตรไม่จ าเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย และมีพฤติกรรมการจัดการ
หน้ากากอนามัยในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จนถึงปัจจุบันในระดับน้อย โดยข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือ ท่านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกสถานที่พักอาศัยของตนเอง ข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ท่านใส่หน้ากากอนามัยซ้ าเพื่อช่วยลดปริมาณขยะหน้ากากอนามัยปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อม 
และการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ การตัดสินใจเลือกซื้อหน้ากากอนามัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การมาตรการการจัดการหน้ากากอนามัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย และ
ทัศนคติการจัดการหน้ากากอนามัย ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร เมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น กับ
พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการหน้ากาก
อนามัยในทิศทางบวกระดับต่ า และทัศนคติการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในทิศทางบวกระดับน้อยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

5.1.3 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมต่อการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix สามารถสรุปแนวทางในการส่งเสริม

พฤติกรรมต่อการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี ้
1) กลยุทธ์เชิงรุก ประกอบด้วย 
- สร้างความร่วมมือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และ

สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน ซึ่งสามารถช่วยลดภาระการ
ก าจัดขยะหน้ากากขององค์กรได ้
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- จัดสรรทุนวิจัยผลักดันสถาบันต่าง ๆ ศึกษาค้นคว้าพัฒนาการจัดการหน้ากากอนามัย 
และขยะต่าง ๆ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดการหน้ากากอนามัยตามแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อจากสถานการณ์โรคโควิด-19 และยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาก
ที่สุด รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ 

2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน ประกอบด้วย 
- หน่วยงานรัฐสนับสนุนงบประมาณในการสร้างนวัตกรรมแนวทางการจัดการมูลฝอย

ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ลดต้นทุน และยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพโรงก าจัดขยะที่มีอยู่ให้สามารถ
รองรับการจัดการขยะปริมาณมากในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได ้

- ทบทวนกฎหมายและศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศแล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบท เช่น พิจารณาเพิ่มกระบวนการหรือกลไกตรวจสอบความชอบธรรมของกฎหมายก่อนที่จะ
ประกาศใช้บังคับ การตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง การเลือกปฏิบัติของหน่วยงานที่บังคับใช้
กฎหมาย เป็นต้น และเผยแพร่ข้อมูลด้วยความโปร่งใสผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่น ๆ 

3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข ประกอบด้วย 
- พิจารณาเพิ่มจุดรวบรวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ประชากรเข้าถึงได้สะดวกและ

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
- สอดแทรกการจัดการหน้ากากอนามัยในวิชาต่าง ๆ และสื่อสารให้ประชากรจัดการ

กับขยะหน้ากากอนามัย 
4) กลยุทธ์เชิงรับ ประกอบด้วย 
- สนับสนุนให้มีกิจกรรมโครงการที่เน้นการเปิดโอกาสให้ประชากรท้องถิ่นเข้าไปมีส่วน

ร่วมด าเนินโครงการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ติดตาม และประเมินผล เผยแพร่ข้อมูลด้วยความ
โปร่งใสผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางต่าง ๆ  

- ทบทวนและเพิ่มมาตรการในการควบคุมที่พักมูลฝอยให้เข้มงวด 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

โดยการทบทวนนโยบายระดับนานาชาติ นโยบายระดับชาติ และมาตรการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
ใช้แบบสอบถามกับภาคประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ท าให้ทราบถึงนโยบาย มาตรการ 
การด าเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการหน้ากากอนามัยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น มีการออกมาให้ค าแนะน าในการจัดการหน้ากากอนามัย และเพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับการ
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รองรับและจัดการหน้ากากอนามัย แต่ยังไม่เพียงพอครอบคลุมทุกพื้นที่ กทม. ประชากรยังไม่สามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามท าให้ทราบถึงมุมมองของภาคประชากรเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยและน าไปสู่แนวทางส่งเสริมพฤติกรรม
การจัดการหน้ากากอนามัย 

จากการทบทวนนโยบายระดับนานาชาติ นโยบายระดับชาติ และมาตรการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พบว่า การประเมินคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อนั้นต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่มีอยู่ ตามทฤษฎีการ
วิเคราะห์นโยบายของ Carl V. Patton (2528, อ้างถึงใน กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป) โดยในขั้นตอนที่ 
2 ของการวิเคราะห์นโยบายคือ การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบ วัดและเลือก
ระหว่างทางเลือกต่าง ๆ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ควรถูกก าหนดขึ้น ซึ่งควรจะมีการพิจารณา
ต้นทุน ผลประโยชน์ที่จะได้รับสุทธิ ประสิทธิภาพประสิทธิผล ความเสมอภาคและความคล่องตัวใน
การบริหาร ความสอดคล้องกับกฎหมาย และการยอมรับได้ทางการเมือง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ควรได้รับการพิจารณาในการประเมินผลนโยบาย ช่วยให้แต่ละประเทศน าไปพิจารณา
ด าเนินการเพื่อใหป้ระชากรปลอดภัยจากสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด-19 ได้ รวมทั้งการจัดการขยะหน้ากากอนามัยที่เป็นมูลฝอยติดเชื้อได้เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อน
ทุกหน่วยงานไปสู่เป้าหมายประชากรมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดย
แผนงานมีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ คือแผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 
ส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคเป็นเลิศ บริการเป็นเลิศบุคลากรเป็นเลิศ และบริหารจัดการเป็น
เลิศ และมีค าแนะน าและขอความร่วมมือประชากรในการจัดการหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี แต่ทว่ายัง
ไม่มีการประกาศเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานการณ์โควิด-19 โดยตรง เนื่องจาก
รวมเข้าไปในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเรียบร้อยแล้วตามค าแนะน าของกระทรวงมหาดไทยที่เป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ในการก าหนดการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

ประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีลักษณะการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดการหน้ากากอนามัยจากภาครัฐ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ พบว่าทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการหน้ากากอนามัย และทัศนคติการจัดการหน้ากากอนามัยล้วนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
จัดการหน้ากากอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สวรรยา ธรรมอภิพล และคณะ (2564) ที่ศึกษา
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เรื่อง ความรู้และพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัยของชุมชนบ้านกลาง-
ไผ่ขาด จังหวัดนครปฐม ในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่ง
พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อฯ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรี
มาดา ฉลองชัยสิทธิ์ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจของประชากรในการ
จัดการขยะกรณีศึกษาคอนโดมิเนียมเขตห้วยขวาง ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

จากการศึกษาทั้งหมดสามารถน าไปสู่แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการหน้ากาก
อนามัย ซึ่งพบว่าแนวทางที่รัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าได้ คือ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การ
จัดการหน้ากากอนามัยเชิงรุก การจัดสรรทุนวิจัยผลักดันการศึกษาค้นคว้าพัฒนาการจัดการหน้ากาก
อนามัย และมูลฝอยติดเชื้อ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และแผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งความ
ร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชากร ภาครัฐ ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย ซึ่งสามารถช่วยลดภาระและงบประมาณการก าจัดขยะหน้ากาก
ขององค์กรได้ อีกทั้งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมโครงการที่เน้นการเปิดโอกาสให้ประชากรท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมด าเนิน
โครงการ ติดตาม และประเมินผล เผยแพร่ข้อมูลด้วยความโปร่งใสผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทาง
ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุแผนงานฯ พร้อมทั้งให้งบประมาณในการจัดการหน้ากากอนามัย และศึกษา
กรณีศึกษาจากต่างประเทศแล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทกรุงเทพมหานคร 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ก าหนดให้มีงบประมาณสนับสนุนความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการจัดการ
หน้ากากอนามัย ทั้งในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาการจัดการหน้ากากอนามัย ถังรองรับขยะ
หน้ากากอนามัย และด้านการจัดโครงการการจัดการหน้ากากอนามัยร่วมกับภาคประชากรในระดับ
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความตระหนักและส่งเสริมพฤติกรรมในการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากร 

2) ให้ความส าคัญกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักของประชากรต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านช่องทางที่
ประชากรเข้าถึงได้ง่าย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ โทรทัศน์ เป็นต้น รวมทั้งสอดแทรกการจัดการหน้ากาก
อนามัยในวิชาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในสถาบันศึกษา 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
1) จัดโครงการการจัดการหน้ากากอนามัยร่วมกับภาคประชากรในระดับท้องถิ่น เพื่อ

สร้างความตระหนักและส่งเสริมพฤติกรรมในการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากร 
2) ใช้สื่อออนไลน์และบุคคลที่มีชื่อเสียงให้เป็นประโยชน์ในการให้ความรู้ เชิญชวนและ

ส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง โดยต้องเน้นให้เกิดการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.3.3 การศึกษาใบอนาคต 
การศึกษาครั้งนี้ พบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย และ

ทัศนคติต่อการจัดการหน้ากากอนามัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยใน
ระดับต่ า โดยในอนาคตหากมีการศึกษาลักษณะนี้ ควรเพิ่มการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับปัจจัยอื่นที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรู้ที่มีและทัศนคติได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยได้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศและ
สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อต่อไป 
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https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/int_protection/int_protection_
030164.pdf 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  2563.  ทส. ให้ค าแนะน าการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
ในสถานการณ์โควิด-19.  ค้นวันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2564 จาก 
https://www.pcd.go.th/pcd_news/10927/ 

กรมอนามัย ศนูย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.  2564.  บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย เรื่อง 
การจัดการมูลฝอยประเภทหน้ากากอนามยั และวัสดุท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19).  ค้นวันที ่5 
พฤษภาคม 2564 จาก 
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER002/GENERAL/D
ATA0003/00003283.PDF 

กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์และวิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ.  2563.  ฮาวทูทิง้: ทิ้งหน้ากากอนามัย
อย่างไรให้ปลอดภัยกับสังคมและสิ่งแวดล้อม.  ค้นวันที ่21 กุมภาพันธ์ 2564 จาก 
https://tdri.or.th/2020/04/how-to-dispose-of-used-face-mask/ 

กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค.  2563.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญ
ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป).  
ค้นวันที่ 30 มกราคม 2564 จาก 
https://ddc.moph.go.th/dla/news.php?news=11825&deptcode= 

กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล.  ม.ป.ป.  กรุงเทพฯ ปัจจุบัน.  ค้นวันที่ 
13 กมุภาพันธ์ 2564 จาก http://203.155.220.230/m.info/nowbma/ 

ณัฐวุฒิ สง่างาม.  2554.  การสรา้งแบรนดด์้วยการตลาดสีเขยีวของกระดาษไอเดียกรีน.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์. 

เตช สุขประเสริฐ.  2556.  การวิเคราะห์กระแสการไหลของการจัดการขยะมูลฝอยในเชื้อ
กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ทิพย์สุดา หมื่นหาญ.  2552.  การรับรู้และด าเนินชีวิตแบบสังคมแบบสังคมพอประมาณ (MOSO) 
ของประชาชนในจงัหวัดนนทบุรี.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ไทยพับลิก้า.  2563.  เอดีบี แนะก าจัด "ขยะทางการแพทย์" อย่างเหมาะสม ช่วยรับมือ COVID-
19 ระบาด.  คน้วันที่ 17 เมษายน 2564 จาก 
https://thaipublica.org/2020/03/adb-proper-dispose-medical-waste/ 



96 

ไทยรัฐออนไลน์.  2564.  นวัตกรรมยุคนวินอร์มอล ผลติกระแสไฟฟา้จากหน้ากากอนามัยใช้แล้ว
และขยะติดเชือ้.  ค้นวันที่ 18 เมษายน 2564 จาก 
https://www.thairath.co.th/news/local/north/2031200 

ธัญวรัตม์ อินทรโชติ.  2560.  การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

นิตยา สุภาภรณ์.  2552.  การรับรู้ของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุขในชุมชนบางไผ่.  ค้นวันที ่13 
มีนาคม 2564 จาก https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/mmm24-
2/6014133103.pdf 

บดินทร์ธร บัวรอด.  2562.  การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐเพื่อการน าไปปฏิบัติ : ผลกระทบจากอดีต
ถึงปัจจุบัน.  วารสารนาคบุตรปริทรรศน.์  11 (3): 36-39. 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2535.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน.  กรุงเทพ: B & B 
Publishing. 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2526.  ทศันคติ : การวัด การเปลีย่นแปลงและพฤติกรรมอนามัย.  
กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 

ปราสาท รุจิรัตน์.  2560.  ปจัจัยที่มีผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรโรงพยาบาลวังน้ า
เขียว.  วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ.  5 (2): 35-36. 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร.  2564.  กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน.  ค้นวันที่ 
17 เมษายน 2564 จาก http://circular.bangkok.go.th/doc/20210625/2458.pdf 

พิจิตรา ธงพานิช.  ม.ป.ป.  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy).  ค้นวันที่ 3 
เมษายน 2564 จาก https://kam-asit.blogspot.com/p/blog-page_73.html 

พรีมาดา ฉลองชัยสิทธิ์.  2558.  พฤติกรรมและความรูค้วามเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะ
กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมเขตห้วยขวาง.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พงษ์พิพัฒน์ ปานงาม.  2552.  ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กบัทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมจดัท า

แผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบล ของประชาชนในต าบลหนองละลอก อ าเภอ

บ้านค่าย จังหวัดระยอง.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร
ศาสตร์. 

มะลิ จันทร์สุนทร.  2545.  พฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาชนในการทิ้งขยะและการแยก
ขยะในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 



97 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.  2564.  สุดเศร้า!! พิษโควิดท า 'ขยะพลาสติก' ล้นเมือง.  ค้นวันที่ 5 
พฤษภาคม 2564 จาก 
http://www.tei.or.th/th/highlight_detail.php?event_id=1186 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร.  2563.  หน้ากากอนามัยใช้แล้ว: ขยะอันตรายนบัล้านชิ้น ที่อาจท าให้เกิด
การแพร่กระจายของโควิด-19.  ค้นวันที ่17 เมษายน 2564 จาก 
https://www.seub.or.th/bloging/news/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9
%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0
%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83
%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8
%A7-%E0%B8%82%E0%B8%A2/ 

มนันญา ภู่แก้ว.  2563.  ปญัหามูลฝอยติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด-19.  ค้นวันที่ 3 เมษายน 2564 
จาก 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?
nid=2599 

ราตรี พัฒนรังสรรค์.  2544.  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม. 

วรรณิสา คงกะทรัพย.์  2555.  การรับรู้และทัศนคติของประชาชนทีม่ีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ของโรงไฟฟ้าพระนครใต ้การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

วิสาขา ภู่จินดา.  2560.  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Research 
Methodology and Statistics in Environment and Energy).  
กรุงเทพมหานคร: บางกอกบล๊อก. 

ศิริมล เอี่ยมส าอางค์.  2556.  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา้ของพนักงาน 

บริษัทพีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขา 2 โรงงานผลิตโอเลฟนส์ 1 - 1 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จังหวัดระยอง.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ศิริรัตน ์อมรประเสริฐชัย.  2555.  ทศันคต ิความพึงพอใจ ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อซ้ า
ส าหรบัรถยนต์นั่งประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานพินธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



98 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล.  2563.  โควิด-19 คืออะไร.  ค้นวันที่ 3 เมษายน 
2564 จาก https://www.gj.mahidol.ac.th/main/covid19/covid19is/ 

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดสิงห์บุรี.  2564.  ฮาวทูทิง้ หน้ากากอนามัย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม.  
ค้นวันที่ 17 เมษายน 2564 จาก 
http://www.singburi.go.th/covid19/archives/7826 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค.  2563.  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019.  
ค้นวันที่ 30 มกราคม 2564 จาก 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/int_operator/int_operator01_1
10463.pdf 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.  2563.  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หวั่น! ขยะหน้ากากอนามยั เป็นเหตุแพร่
เชื้อโควิดซ้ า.  ค้นวันที่ 13 กมุภาพันธ์ 2564 จาก 
http://www.tei.or.th/th/highlight_detail.php?event_id=645 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  2560.  พฤติกรรม (Behavior).  ค้นวันที่ 4 
เมษายน 2564 จาก https://www.scimath.org/lesson-biology/item/7001-
behavior-7001 

สวรรยา ธรรมอภิพล, จารุมนต์ ดิษฐประพัตร์และปภาอร กลิ่นศรสีุข.  2564.  ความรูแ้ละพฤติกรรม
ในการจัดการขยะติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัยชุมชนบ้านกลาง-ไผ่ขาด จังหวัด
นครปฐม ในชว่งวิกฤตการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019.  วารสารนวัตกรรม
และการจัดการ.  6 (1): 37. 

สิทธิเดช จันทร์สุขศรี.  2546.  พฤติกรรมดา้นอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ
พนักงาน ในโรงงานเขตนคิมอุตสาหกรรมบางปู ศึกษาเฉพาะกรณีที่เข้าร่วมโครงการ
สถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน.  วิทยานพินธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สุวิมล ภักดิ์พิบูลย์.  2535.  ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของแม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อการก าจัดขยะมูลฝอย.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ส านักข่าวไทยพีบีเอส.  2563.  เช็กพิกัดทิง้หน้ากากอนามัย หลังใช้วนัละ 2 ล้านชิ้น.  ค้นวันที่ 5 
พฤษภาคม 2564 จาก 
https://news.thaipbs.or.th/content/290234?read_meta=%7B%22label%22
%3A%22articlepage_number1%22%2C%22group%22%3A%22NA%22%7D 

ส านักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ.  2563.  เจาะกลยุทธ์การผลิตหน้ากากอนามัยของ
รัฐบาลและบรษิัทไต้หวันช่วงโควิด-19 ระบาด.  ค้นวันที ่18 เมษายน 2564 จาก 
https://www.hfocus.org/content/2020/03/18672 



99 

ส านักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.  2563.  กทม.จัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19.  ค้นวันที่ 14 เมษายน 2564 
จาก 
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/DRAWER021/GENERAL/DA
TA0001/00001637.PDF 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา.  2554.  ระบบค้นหาค าศัพท.์  ค้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 จาก 
https://dictionary.orst.go.th/ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร.  ม.ป.ป.  กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2545.  ค้นวันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2564 จาก 
https://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/environment/commo
n_form_upload_file/20140627113745_1065027131.pdf 

ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.  2563.  ประกาศจ านวนประชากร.  
ค้นวันที่ 13 กมุภาพันธ์ 2564 จาก 
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_63.pdf 

ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง.  ม.ป.ป.  6 ขัน้ตอนง่าย ๆ ส าหรบัการวเิคราะห์
นโยบาย.  ค้นวันที่ 13 มิถุนายน 2564 จาก 
https://www.researchgate.net/profile/Choen-
Krainara/publication/255891028_6_khantxnngaysahrabkarwikheraahnyobay
_6_Easy_Steps_for_Successful_Policy_Analysis_in_Thai/links/0c960537087
6fafff6000000/6-khantxnngaysahrabkarwikheraahnyobay-6-Easy-Steps-for-
Successful-Policy-Analysis-in-Thai.pdf 

ไหมไทย ไชยพนัธุ์.  2557.  จติวิทยา : แนวคิดทฤษฎีการศึกษาการปรับพฤติกรรมในชัน้เรียน.  
Journal of Humanities and Social Sciences.  1 (1): 1-12. 

อุ่นเรือน ศิรินาค.  2561.  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา.  วารสาร
วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ.  4 (2): 40. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 

การจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรมในการจัดการหน้ากากอนามัยของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร และการตัดสินใจเลือกซื้อหน้ากากอนามัย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาเท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด และขอความกรุณาท่าน
ตอบค าถามให้ครบทุกส่วนตามจริง 
โดยแบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 6 ส่วน 6 หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารวิธีการจัดการหน้ากากอนามัยจากภาครัฐ 
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย 
ส่วนที่ 4 ทัศนคติต่อการจัดการหน้ากากอนามัย 
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จนถึงปัจจุบัน 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะการจัดการหน้ากากอนามัย 

ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้

 
ตรีรัก กินวงษ์ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง ☐ ที่ตรงกับขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด หรือเติม

ข้อความลงในช่องว่าง 

1. เพศ 

☐ ชาย      ☐ หญิง 

2. อายุ 

☐ Generation Z (10-23 ปี)   ☐ Baby Boomers (55-72 ปี) 

☐ Generation Y (24-37 ปี)   ☐ Builders (73 ปีขึ้นไป) 

☐ Generation X (38-54 ปี) 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

☐ ไม่ได้รับการศึกษา    ☐ อนุปริญญา/ปวส. 

☐ ประถมศึกษา     ☐ ปริญญาตร ี

☐ มัธยมศึกษาตอนต้น    ☐ สูงกว่าปริญญาตร ี

☐ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   ☐ อื่น ๆ ระบ.ุ............................ 

4. อาชีพ 

☐ รับจ้างทั่วไป     ☐ ประกอบกิจการส่วนตัว 

☐ นักเรียน นิสิต นักศึกษา   ☐ รับราชการ 

☐ พนักงานบริษัทเอกชน   ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

☐ ค้าขาย     ☐ พนักงานของรัฐ 

 ☐ อื่น ๆ ระบ.ุ....................   ☐ พ่อบ้าน/แม่บ้าน  

5. รายได้ต่อเดือน 

☐ 0-5,000 บาท    ☐ 35,001-45,000 บาท 

☐ 5,001-15,000 บาท    ☐ 45,001-55,000 บาท  

☐ 15,001-25,000 บาท    ☐ มากกว่า 55,000 บาทขึ้นไป 

☐ 25,001-35,000 บาท   
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6. ประเภทที่อยู่อาศัย 

☐ บ้านเดี่ยว     ☐ คอนโดมิเนียม 

☐ ทาวน์เฮาส ์     ☐ อาคารพาณิชย์หรือตึกแถว 

☐ อพาร์ตเม้นต์     ☐ อื่น ๆ ระบ…ุ…………………. 

7. ลักษณะการอยู่อาศัย 

☐ ไม่แออัด     ☐ แออัด 

 ☐ อื่น ๆ ระบ…ุ…………………. 

8. ท่านใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่และติดต่อกับผู้คนกี่ช่ัวโมงต่อวัน

โดยประมาณ 

☐ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน   ☐ 7-8 ชั่วโมง/วัน 

☐ 1-2 ชั่วโมง/วัน    ☐ 9 ชั่วโมง/วัน 

☐ 3-4 ชั่วโมง/วัน    ☐ มากกว่า 9 ชั่วโมง/วัน ขึ้นไป 

☐ 5-6 ชั่วโมง/วัน    ☐ อื่น ๆ ระบ.ุ.................ชั่วโมง/วัน 

9. ท่านใส่หน้ากากอนามัยกี่ชิ้นต่อวันโดยประมาณ 

☐ 1 ชิ้น/วัน     ☐ 5 ชิ้น/วัน 

☐ 2 ชิ้น/วัน     ☐ 6 ชิ้น/วัน 

☐ 3 ชิ้น/วัน     ☐ มากกว่า 6 ชิ้น/วัน ขึ้นไป 

☐ 4 ชิ้น/วัน     ☐ อื่น ๆ ระบ.ุ.................ชิ้น/วัน 

10. ท่านตัดสินใจเลือกซื้อหน้ากากอนามัยด้วยเหตุผลใดมากที่สุด 

☐ หน่วยงานรัฐโฆษณาแนะน าให้ใช ้  ☐ มีวิธีก าจัดได้ง่าย 

☐ ราคาถูก     ☐ หาซื้อได้ง่าย 

 ☐ มีขนาดพอดีกับใบหน้า   ☐ ความชอบส่วนบุคคล 

☐ ท าจากวัสดุดีมีคุณภาพ   ☐ ซื้อตามเพ่ือน/ญาต ิ  

 ☐ อื่น ๆ ระบ…ุ…………….. 
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ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ขา่วสารวิธีการจัดการหน้ากากอนามัยจากภาครัฐ 

ค าชี้แจง ให้ทา่นท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่ง ☐ ที่ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านมากที่สุด 

1. ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการหน้ากากอนามัยจากภาครัฐหรือไม่ 

☐ รับทราบ (ท าต่อข้อ 2)   ☐ ไม่รับทราบ (ไปส่วนที่ 3) 

2. ท่านเคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการหน้ากากอนามัยจากสื่อของภาครัฐผ่านช่องทาง

ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 

☐ โทรทศัน ์     ☐ โปสเตอร ์

☐ วิทย ุ     ☐ แผ่นพับ 

☐ การสัมมนา/ประชุม    ☐ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก 

☐ เพื่อน/ครอบครัว    ☐ แหล่งอื่น ระบุ........................... 

  

ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย 

ค าชี้แจง ให้ทา่นท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ใช่ : ท่านคิดว่าข้อความนั้นถูกต้อง ไม่ใช ่: ท่านคิดว่าข้อความนั้นไม่ถูกต้อง 

รายละเอียด ใช ่ ไม่ใช ่
ไม่

ทราบ 
1. หน้ากากอนามัยส าหรับคนทั่วไป ไม่ป่วย และหน้ากากอนามัยส าหรับ

ผู้ที่ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อใช้งานแลว้เป็นมูลฝอย
ติดเชื้อ 

   

2. การใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งต้องครอบคลุมทั้งจมูกและปาก ให้ด้าน
ที่มีลวดอยู่ด้านบนแล้วบีบเส้นลวดให้พอดีกับจมูก 

   

3. ไม่ควรน าหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมาใช้ซ้ า หรือน ากลับมา
ใช้ใหม ่

   

4. ควรใส่หน้ากากอนามัยที่หลวมและใหญ่กวา่ใบหน้า เพ่ือการหายใจได้
สะดวก 

   

5. ก่อนทิ้งให้พับหรือม้วนหน้ากากอนามัยส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าด้าน
ในแล้วใส่ถุงมดัให้สนิทก่อนทิ้ง หรือทิ้งในถังขยะที่มีฝาปดิ 
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รายละเอียด ใช ่ ไม่ใช ่
ไม่

ทราบ 
6. แยกทิ้งหน้ากากอนามัยจากขยะประเภทอื่น ๆ หรือทิ้ง ณ จุดทิ้ง และ

จุดรวบรวมเฉพาะส าหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว 
   

7. ก าจัดหน้ากากอนามัยโดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจาก
ด้านหลัง ไม่ควรสัมผัสตัวหน้ากาก 

   

8. หลังทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แลว้ ควรล้างมือด้วยน้ าและสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการติดเช้ือโรค 

   

9. ควรระบุข้อความว่า ขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ไว้ที่ถุงให้ชัดเจน    
10. หน้ากากอนามัยแบบกระดาษมีองค์ประกอบที่ผลิตจากวัสดทุี่ย่อย

สลายยาก ซึ่งสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   

 

ส่วนที่ 4 ทศันคติต่อการจัดการหน้ากากอนามัย  

ค าชี้แจง ให้ทา่นท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง : ท่านไมเ่ห็นด้วยกับข้อความนั้นอย่างยิ่ง 

ไม่เห็นด้วย : ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น 

เฉย ๆ : ท่านรูส้ึกเฉย ๆ กับขอ้ความนั้น 

เห็นด้วย : ท่านรู้สึกเห็นด้วยกับข้อความนั้น 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง : ท่านรูส้ึกเห็นด้วยกับข้อความนั้นอย่างยิ่ง 

รายละเอียด 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

เฉย 
ๆ 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

1. การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีช่วยลดความ
เสี่ยงการติดโรคโควิด 19 ได ้

     

2. การใส่หน้ากากอนามัยครอบคลุมทั้งจมูกและปาก 
ท าให้รู้สึกอึดอดั/ไม่สะดวกสบาย 

     

3. ถอดหน้ากากอนามัยทิ้งอย่างถูกวิธี โดยจับสายรัด
และถอดจากด้านหลัง ไม่สัมผัสตัวหน้ากากเป็น
เรื่องยาก 
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รายละเอียด 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

เฉย 
ๆ 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

4. ทุกคนต้องช่วยกันทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกที ่เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคแพร่กระจายสู่
สิ่งแวดล้อม และบุคคลอื่น 

     

5. หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการจัดการหน้ากาก
อนามัยอย่างเหมาะสม 

     

6. ปริมาณขยะทัว่ไปที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันไม่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทิ้งหน้ากากอนามัย 

     

7. ผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคโควิด 19 ควรใช้หน้ากากผ้าที่
สามารถใช้ซ้ าได้ เพราะช่วยลดปริมาณขยะ
หน้ากากอนามัย รวมถึงลดภาระของระบบเก็บขน
ได ้

     

8. การทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกที่เป็นเรื่องยุ่งยาก      
9. การแยกทิ้งหนา้กากอนามัยช่วยลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
     

10 เมื่ออยู่ห่างจากผู้อื่นในที่สาธารณะมากกว่า 1 
เมตรไม่จ าเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย 
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ส่วนที่ 5 พฤตกิรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 จนถึงปจัจุบัน 

ค าชี้แจง ให้ทา่นท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งที่ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านมากที่สดุ 

ไม่ปฏิบัต ิ: ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น 

ปฏิบัติบางครัง้ : ท่านปฏิบัติตามข้อความนั้นเป็นบางครั้ง 

ปฏิบัตทิุกครั้ง : ท่านปฏิบัติตามข้อความนั้นทุกครั้ง 

รายละเอียด 
ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ

บางครั้ง 
ปฏิบัติ
ทุกครั้ง 

1. ท่านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกสถานที่พัก
อาศัยของตนเอง 

   

2. เมื่อท่านใส่หนา้กากอนามัยแล้วไม่สัมผัสผิวด้านนอก
หน้ากากอนามัย 

   

3. ท่านใส่หน้ากากอนามัยแบบกระดาษเท่าน้ัน    
4. ท่านใส่หน้ากากอนามัยซ้ าเพื่อช่วยลดปริมาณขยะหน้ากาก

อนามัยปนเป้ือนลงสู่สิ่งแวดล้อม 
   

5. ท่านใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกสถานที่พัก
อาศัยส่วนบุคคล 

   

6. ท่านไม่ดึงหน้ากากอนามัยลงมาไว้ใต้คาง    
7. ท่านทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงในถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิด    
8. ท่านน าหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไปทิ้งในถังขยะอันตราย    
9. ท่านทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงในถุง มัดปากถุง และติด

ข้อความว่าหน้ากากอนามัยที่ถุงน้ัน หรือทิ้งในถังขยะ
ส าหรับทิ้งหน้ากากอนามัย 

   

10. ท่านทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงในถังขยะทุกประเภท 
(ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะทั่วไป ถังขยะอันตราย ถังขยะเปียก) 

   

 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะการจัดการหน้ากากอนามัย 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 



 

ภาคผนวก ข 
 

การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ใช้วิธี IOC (Item-Objective Congruence Index) โดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินความตรงตามเนื้อหาของแต่ละข้อค าถามว่ามีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิด หรือสามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  
โดยท าเป็นตารางให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องในแต่ละข้อค าถาม คือ ถ้าข้อค าถามมีความ
สอดคล้องให้ 1 คะแนน ไม่แน่ใจให้ 0 คะแนน และไม่สอดคล้องให้ -1 คะแนน จากนั้นน าความเห็น
ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาให้คะแนนตามเกณฑ์ แล้วกรอกลงในแบบวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ของการศึกษา หรือ IOC (Item-Objective 
Congruence Index) 

ข้อค าถาม 
ความเห็น

ผู้เชีย่วชาญ 
IOC= 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได ้ ปรับปรุง 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1 เพศ 

    □ ชาย 

    □ หญิง 

1 1 1 1 /  

2 อายุ 

    □ Generation Z (10-23 ปี) 

    □ Generation Y (24-37 ปี) 

    □ Generation X (38-54 ปี) 

    □ Baby Boomers (55-72 ปี) 

    □ Builders (73 ปีขึ้นไป) 

1 1 1 1 /  

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    □ ไม่ได้รับการศึกษา 

1 1 1 1 /  
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ข้อค าถาม 
ความเห็น

ผู้เชีย่วชาญ 
IOC= 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได ้ ปรับปรุง 

    □ ประถมศึกษา 

    □ มัธยมศกึษาตอนต้น  

    □ มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

    □ อนุปริญญา/ปวส. 

    □ ปรญิญาตร ี

    □ สูงกว่าปริญญาตร ี

    □ อื่น ๆ ระบุ ................... 
4 อาชีพ 

    □ รับจ้างทั่วไป 

    □ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

    □ พนักงานบริษัทเอกชน 

    □ ค้าขาย  

    □ ประกอบกิจการส่วนตัว 

    □ รับราชการ 

    □ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    □ พนักงานของรัฐ 

    □ พ่อบ้าน/แม่บ้าน 

    □ อื่น ๆ ระบุ .................. 

1 1 1 1 /  

5 รายได้ต่อเดือน 

    □ 0-5,000 บาท 

    □ 5,001-15,000 บาท  

    □ 15,001-25,000 บาท  

    □ 25,001-35,000 บาท  

    □ 35,001-45,000 บาท 

    □ 45,001-55,000 บาท 

    □ มากกว่า 55,000 บาทขึ้นไป 

1 1 1 1 /  
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ข้อค าถาม 
ความเห็น

ผู้เชีย่วชาญ 
IOC= 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได ้ ปรับปรุง 
6 ประเภทที่อยู่อาศัย  

    □ บ้านเดี่ยว 

    □ ทาวน์เฮ้าส ์

    □ อพาร์ตเม้นต์ 

    □ คอนโดมิเนียม 

    □ อาคารพาณิชย์หรือตึกแถว 

    □ อื่น ๆ ระบุ.......................... 

1 1 1 1 /  

7 ลักษณะที่อยู่อาศัย  

    □ ไมแ่ออัด 

    □ แออัด 

    □ อืน่ ๆ ระบุ.......................... 

1 1 1 1 /  

8 ท่านใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติ
หน้าที่และติดต่อกับผู้คนกี่ชั่วโมงต่อวัน
โดยประมาณ 

    □ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน 

    □ 1-2 ชั่วโมง/วัน 

    □ 3-4 ชั่วโมง/วัน 

    □ 5-6 ชั่วโมง/วัน 

    □ 7-8 ชั่วโมง/วัน 

    □ 9 ชั่วโมง/วัน 

    □ มากกว่า 9 ชั่วโมง/วัน 

    □ อื่น ๆ ระบุ..................ชั่วโมง/วัน 

0 1 1 0.67 /  

9 จ านวนหน้ากากอนามัยที่ใส่ตอ่วัน
โดยประมาณ 

    □ 1 ชิ้น/วัน 

    □ 2 ชิ้น/วัน 

1 1 1 1 /  
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ข้อค าถาม 
ความเห็น

ผู้เชีย่วชาญ 
IOC= 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได ้ ปรับปรุง 

    □ 3 ชิ้น/วัน 

    □ 4 ชิ้น/วัน 

    □ 5 ชิ้น/วัน 

    □ 6 ชิ้น/วัน 

    □ มากกว่า 6 ชิ้น/วัน 

    □ อื่น ๆ ระบุ..................ชิ้น/วัน 
10 ท่านตัดสินใจซือ้หน้ากากอนามัยด้วยเหตุผล

ใดมากที่สุด 

    □ หน่วยงานรัฐโฆษณาแนะน าให้ใช้ 

    □ ราคาถูก 

    □ มีขนาดพอดีกับใบหน้า 

    □ ท าจากวัสดุดีมีคุณภาพ 

    □ มีวิธีก าจดัได้ง่าย 

    □ หาซื้อไดง้่าย 

    □ ความชอบส่วนบุคคล 

    □ ซื้อตามเพ่ือน/ญาต ิ

    □ อื่น ๆ ระบ…ุ…………….. 

1 1 0 0.67 /  

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ขา่วสารวิธีการจัดการหน้ากากอนามัยจากภาครัฐ 
1 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการ

หน้ากากอนามัยจากภาครัฐหรือไม่ 

    □ รับทราบ (ท าต่อข้อ 2) 

    □ ไม่รับทราบ (ไปส่วนที่ 3) 

1 1 1 1 /  

2 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
หน้ากากอนามัยจากภาครัฐช่องทางใดบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    □ โทรทัศน์ 

1 1 1 1 / 
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ข้อค าถาม 
ความเห็น

ผู้เชีย่วชาญ 
IOC= 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได ้ ปรับปรุง 

    □ วิทย ุ

    □ การสมัมนา/ประชุม 

    □ เพื่อน/ครอบครัว 

    □ โปสเตอร ์

    □ แผ่นพับ 

    □ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก 

    □ แหล่งอื่น ระบุ........................... 
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย  
1 หน้ากากอนามัยส าหรับคนทั่วไป ไม่ป่วย 

และหน้ากากอนามัยส าหรับผูท้ี่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เมื่อใช้งานแล้ว เป็นมูลฝอย
ติดเชื้อ 

1 1 1 1 /  

2 ใส่หน้ากากอนามัยครอบคลุมทั้งจมูกและ
ปาก ให้ด้านทีม่ีลวดอยู่ด้านบนแล้วบีบเส้น
ลวดให้พอดีกับจมูก 

1 1 0 0.67 /  

3 ไม่ควรน าหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียว
ทิ้งมาใช้ซ้ า หรอืน ากลับมาใช้ใหม ่

1 1 1 1 /  

4 ควรใส่หน้ากากอนามัยที่หลวมและใหญ่กวา่
ใบหน้า เพื่อการหายใจได้สะดวก 

1 1 1 1 /  

5 ก่อนทิ้งให้พับหรือม้วนหน้ากากอนามัยส่วน
ที่สัมผสักับใบหน้าเข้าด้านในแล้วใส่ถุงมัดให้
สนิทก่อนทิ้ง หรือทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด 

1 1 0 0.67 /  

6 แยกทิ้งหน้ากากอนามัยจากขยะประเภทอื่น 
ๆ หรือทิ้ง ณ จุดทิ้ง และจุดรวบรวมเฉพาะ
ส าหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว 

1 1 0 0.67 /  
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ข้อค าถาม 
ความเห็น

ผู้เชีย่วชาญ 
IOC= 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได ้ ปรับปรุง 
7 ก าจัดหน้ากากอนามัยโดยจับสายรัดและ

ถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง ไม่ควร
สัมผัสตัวหน้ากาก 

1 1 0 0.67 /  

8 หลังทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แลว้ ควรล้างมือ
ด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อโรค 

1 1 1 1 /  

9 ควรระบุข้อความว่า ขยะหน้ากากอนามัยที่
ใช้แล้ว ไว้ที่ถุงให้ชัดเจน 

1 1 0 0.67 /  

10 หน้ากากอนามัยแบบกระดาษมี
องค์ประกอบที่ผลิตจากวัสดุทีย่่อยสลายยาก 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 /  

ส่วนที่ 4 ทศันคติต่อการจัดการหน้ากากอนามัย   
1 การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีช่วยลด

ความเสี่ยงการติดโรคโควิด 19 ได ้
1 1 0 0.67 /  

2 การใส่หน้ากากอนามัยครอบคลุมทั้งจมูก
และปาก ท าให้รู้สึกอึดอัด/ไม่สะดวกสบาย 

1 1 0 0.67 /  

3 ถอดหน้ากากอนามัยทิ้งอย่างถูกวิธี โดยจับ
สายรัดและถอดจากด้านหลัง ไม่สัมผัสตัว
หน้ากากเป็นเรื่องยาก 

1 1 1 1 /  

4 ทุกคนต้องช่วยกันทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกที ่
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค
แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม และบุคคลอื่น 

1 1 1 1 /  

5 หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการจัดการหน้ากาก
อนามัยอย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 /  

6 ปริมาณขยะทัว่ไปที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันไม่
เกี่ยวกับพฤติกรรมการทิ้งหนา้กากอนามัย 

1 1 1 1 /  
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ข้อค าถาม 
ความเห็น

ผู้เชีย่วชาญ 
IOC= 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได ้ ปรับปรุง 
7 ผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคโควิด 19 ควรใช้หน้ากากผ้า

ที่สามารถใชซ้้ าได้ เพราะช่วยลดปริมาณ
ขยะหน้ากากอนามัย รวมถึงลดภาระของ
ระบบเก็บขนได้ 

1 1 1 1 /  

8 การทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกที่เป็นเรื่อง
ยุ่งยาก 

1 1 1 1 /  

9 การแยกทิ้งหนา้กากอนามัยช่วยลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 /  

10 เมื่ออยู่ห่างจากผู้อื่นในที่สาธารณะมากกว่า 
1 เมตรไม่จ าเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย 

1 1 0 0.67 /  

ส่วนที่ 5 พฤตกิรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 จนถึงปจัจุบัน 
1 ท่านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอก

สถานที่พักอาศัยของตนเอง 
1 1 0 0.67 /  

2 เมื่อท่านใส่หนา้กากอนามัยแล้วไม่สัมผัสผิว
ด้านนอกหน้ากากอนามัย 

1 1 0 0.67 /  

3 ท่านใส่หน้ากากอนามัยแบบกระดาษเท่าน้ัน 1 1 0 0.67 /  
4 ท่านใส่หน้ากากอนามัยซ้ าเพื่อช่วยลด

ปริมาณขยะหน้ากากอนามัยปนเป้ือนลงสู่
สิ่งแวดล้อม 

1 1 0 0.67 /  

5 ท่านใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่
นอกสถานที่พักอาศัยส่วนบุคคล 

1 1 0 0.67 /  

6 ท่านไม่ดึงหน้ากากอนามัยลงมาไว้ใต้คาง 1 1 0 0.67 /  
7 ท่านทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงในถังขยะ

ทั่วไปที่มีฝาปิด 
1 1 1 1 /  

8 ท่านน าหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไปทิ้งในถัง
ขยะอันตราย 

1 1 1 1 /  
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ข้อค าถาม 
ความเห็น

ผู้เชีย่วชาญ 
IOC= 
∑R/n 

สรุปผล 

1 2 3 ใช้ได ้ ปรับปรุง 
9 ท่านทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงในถุง มัด

ปากถุง และติดข้อความว่าหน้ากากอนามัย
ที่ถุงนั้น หรือทิง้ในถังขยะส าหรับทิ้งหน้ากาก
อนามัย 

1 1 1 1 /  

10 ท่านทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงในถังขยะ
ทุกประเภท (ถงัขยะรไีซเคิล ถังขยะทั่วไป 
ถังขยะอันตราย ถังขยะเปียก) 

1 1 1 1 /  

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอการจัดการหน้ากากอนามัย 1 1 1 1 /  



 

ภาคผนวก ค 
 

การตรวจสอบความเที่ยง 

การวิเคราะหห์าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า โดยวิธีของครอนบาค 
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัย หาความเที่ยง (Reliability) ตาม
วิธีของครอนบาค ซึ่งมีการใหค้ะแนนแบบ 0 และ 1 

คน/
ข้อ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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คน/
ข้อ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

27 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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ผลที่ได้จากการวิเคราะห ์

Case Processing Summary  Reliability Statistics 

    N %  Cronbach's 
Alpha 

N of Items 
Cases Valid 40 100.0  
  Excludeda 0 .0  .584 10 

  Total 40 100.0    

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

   

   

 
Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
หน้ากากอนามัยคนทั่วไปและหน้ากากอนามัยผู้ที่ติดเช้ือ
โควิด เป็นมูลฝอยติดเช้ือ 

.98 .158 40 

ครอบคลุมทั้งจมูกปาก ลวดอยู่ด้านบนแล้วบีบเส้นลวดให้
พอดีกับจมูก 

1.00 .000 40 

ไม่ควรน าหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมาใช้ซ้ า
หรือน ากลับมาใช้ใหม ่

1.00 .000 40 

ควรใส่หน้ากากอนามัยที่หลวมและใหญ่กวา่ใบหน้า 
หายใจสะดวก 

.93 .267 40 

ก่อนทิ้งให้พับหรือม้วนหน้ากากอนามัยส่วนที่สัมผัสกับ
ใบหน้าเข้าด้านในทิ้งในถังขยะฝาปิด 

.98 .158 40 

แยกทิ้งหน้ากากอนามัยจากขยะประเภทอื่น ๆ หรือทิ้ง 
ณ จุดทิ้ง 

.90 .304 40 

ก าจัดหน้ากากอนามัยโดยจับสายรัดและถอดหน้ากาก
อนามัยจากด้านหลัง ไม่ควรสมัผัสตัวหน้ากาก 

.95 .221 40 

หลังทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แลว้ ควรล้างมือด้วยน้ าและสบู่ 
แอลกอฮอล ์

1.00 .000 40 
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Item Statistics 
  Mean Std. Deviation N 
ควรระบุข้อความว่า ขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ไว้ที่ถุง
ให้ชัดเจน 

.93 .267 40 

หน้ากากอนามัยแบบกระดาษมีองค์ประกอบที่ผลิตจาก
วัสดุที่ย่อยสลายยาก 

.70 .464 40 

 
สรุปผล 
 โดยสรุปแบบทดสอบในส่วนที ่3 นีม้ีค่าความเที่ยง จากการวิเคราะห์ด้วยค่าประสิทธิ์แอลฟ่า 
โดยวิธีของครอนบาค เท่ากับ 0.584 แสดงวา่เครื่องมือมีคา่ความเชื่อถือปานกลาง 
ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
0.01 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเที่ยงต่ ามาก 
0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเที่ยงต่ า 
0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเที่ยงปานกลาง 
0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเที่ยงสูง 
0.81 – 1.00 หมายถึง มคี่าความเที่ยงสูงมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการจดัการหน้ากากอนามัยของกลุ่มตัวอย่าง หาค่าความเที่ยง 
(Reliability) ตามวิธีของครอนบาค ซึ่งมีการให้คะแนนแบบ 1, 2, 3, 4 และ 5 

คน/
ข้อ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 3 1 5 3 4 3 1 5 1 

2 2 3 2 1 1 5 1 1 1 2 

3 4 4 1 4 4 5 1 1 4 1 

4 5 4 4 5 5 2 2 2 4 1 

5 4 5 4 4 4 1 4 3 3 4 

6 4 3 4 4 3 3 3 3 3 1 

7 4 3 2 5 1 5 4 1 5 2 

8 5 4 3 5 2 2 4 1 5 1 

9 5 1 2 5 2 5 5 1 5 1 

10 5 1 1 5 4 3 3 1 5 1 

11 4 4 4 4 4 1 4 4 4 5 

12 4 2 3 4 2 4 4 2 4 1 

13 4 2 3 4 4 2 4 2 4 2 

14 5 3 3 5 4 1 5 4 5 2 

15 5 5 3 3 3 3 5 4 4 2 

16 3 3 4 4 2 4 1 2 4 3 

17 5 3 2 5 3 5 4 3 4 1 

18 4 5 4 3 2 4 4 4 4 1 

19 5 4 4 5 2 4 4 4 4 4 

20 5 4 3 4 3 2 4 4 4 2 

21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 

22 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 

23 5 4 4 5 4 4 4 2 4 2 
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คน/
ข้อ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 5 4 3 5 3 1 3 3 5 1 

25 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 

26 5 2 1 5 1 3 2 1 5 1 

27 5 5 5 5 2 4 4 3 4 2 

28 5 3 3 5 3 4 3 1 5 1 

29 5 5 4 5 5 2 5 4 5 4 

30 5 4 1 5 2 1 4 3 5 1 

31 5 3 1 4 1 2 4 3 5 1 

32 4 3 3 4 2 4 4 3 4 2 

33 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 

34 4 3 3 4 1 2 1 1 4 1 

35 3 3 4 3 4 2 3 3 1 3 

36 4 2 2 4 4 3 4 3 4 1 

37 5 3 2 5 3 3 4 2 4 2 

38 5 3 2 5 2 4 5 1 5 1 

39 5 4 5 5 3 3 2 2 5 1 

40 5 2 1 5 2 3 4 2 3 1 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห ์

Case Processing Summary  Reliability Statistics 

    N %  Cronbach's 
Alpha 

N of Items 
Cases Valid 40 100.0  
  Excludeda 0 .0  .670 10 

  Total 40 100.0    

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
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สรุปผล 
 โดยสรุปแบบทดสอบในส่วนที ่4 นีม้ีค่าความเที่ยง จากการวิเคราะห์ด้วยค่าประสิทธิ์แอลฟ่า 
โดยวิธีของครอนบาค เท่ากับ 0.670 แสดงวา่เครื่องมือมีคา่ความเชื่อถือสูง 
ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
0.01 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเที่ยงต่ ามาก 
0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเที่ยงต่ า 
0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเที่ยงปานกลาง 
0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเที่ยงสูง 
0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเที่ยงสูงมาก 

Item Statistics 
  Mean Std. Deviation N 
การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีช่วยลดความเสี่ยงการติด
โรคโควิด 19 ได ้

4.40 .900 40 

การใส่หน้ากากอนามัยครอบคลุมทั้งจมูกและปาก ท าให้
รู้สึกอึดอัด/ไม่สะดวกสบาย 

3.33 1.118 40 

ถอดหน้ากากอนามัยทิ้งอย่างถูกวิธี โดยจับสายรัดและถอด
จากด้านหลัง ไม่สัมผัสตัวหน้ากากเป็นเรื่องยาก 

2.88 1.265 40 

ทุกคนต้องช่วยกันทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกที ่เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนของเชื้อโรคแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 

4.30 .992 40 

หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการจัดการหน้ากากอนามัยอย่าง
เหมาะสม 

2.80 1.203 40 

ปริมาณขยะทัว่ไปที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันไม่เกี่ยวกับพฤติกรรม
การทิ้งหน้ากากอนามัย 

3.05 1.319 40 

ผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคโควิด 19 ควรใช้หน้ากากผ้าที่สามารถใช้
ซ้ าได้ เพราะช่วยลดปริมาณขยะหน้ากากอนามัย รวมถึง
ลดภาระของระบบเก็บขนได้ 

3.43 1.238 40 

การทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกที่เป็นเรื่องยุ่งยาก 2.48 1.219 40 
การแยกทิ้งหนา้กากอนามัยช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4.08 1.071 40 
เมื่ออยู่ห่างจากผู้อื่นในที่สาธารณะมากกว่า 1 เมตรไม่
จ าเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย 

1.88 1.202 40 



123 

ส่วนที่ 5 พฤตกิรรมการจัดการหน้ากากอนามัยในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 จนถึงปัจจุบัน หาค่า
ความเที่ยง (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค ซึ่งมีการให้คะแนนแบบ 1, 2 และ 3 

คน/
ข้อ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 

4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 

5 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 

6 3 2 2 2 3 3 1 1 3 1 

7 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

8 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 

9 3 2 1 1 3 2 3 1 2 1 

10 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 

11 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 

12 3 2 2 1 3 3 2 1 1 2 

13 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 

14 3 2 1 2 1 1 3 3 1 1 

15 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 

16 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

17 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

18 3 1 3 1 2 3 3 1 2 1 

19 3 2 3 1 1 2 3 1 1 2 

20 3 3 2 2 3 3 2 1 1 2 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

23 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 
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คน/
ข้อ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 3 3 2 1 3 3 3 1 1 3 

25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

26 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 

27 3 2 1 1 3 2 3 1 1 3 

28 3 3 1 1 3 3 1 1 3 1 

29 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

30 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 

31 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 

32 3 2 2 1 3 3 1 3 3 1 

33 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 

34 3 2 3 1 3 2 2 2 2 1 

35 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

36 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 

37 3 2 3 1 3 3 1 2 3 2 

38 3 2 2 1 3 2 2 1 3 1 

39 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 

40 3 2 2 1 3 3 3 1 1 3 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห ์

Case Processing Summary  Reliability Statistics 

    N %  Cronbach's 
Alpha 

N of Items 
Cases Valid 40 100.0  
  Excludeda 0 .0  .752 11 

  Total 40 100.0    

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
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สรุปผล 
 โดยสรุปแบบทดสอบในส่วนที ่5 นีม้ีค่าความเที่ยง จากการวิเคราะห์ด้วยค่าประสิทธิ์แอลฟ่า 
โดยวิธีของครอนบาค เท่ากับ 0.752 แสดงวา่เครื่องมือมีคา่ความเชื่อถือสูง 
ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้
0.01 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเที่ยงต่ ามาก 
0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเที่ยงต่ า 
0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเที่ยงปานกลาง 
0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเที่ยงสูง 
0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเที่ยงสูงมาก

Item Statistics 
  Mean Std. Deviation N 
ท่านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกสถานที่พัก
อาศัยของตนเอง 

4.40 .900 40 

เมื่อท่านใส่หนา้กากอนามัยแล้วไม่สัมผัสผิวด้านนอก
หน้ากากอนามัย 

3.33 1.118 40 

ท่านใส่หน้ากากอนามัยแบบกระดาษเท่าน้ัน 2.88 1.265 40 

ท่านใส่หน้ากากอนามัยซ้ าเพื่อช่วยลดปริมาณขยะหน้ากาก
อนามัยปนเป้ือนลงสู่สิ่งแวดล้อม 

4.30 .992 40 

ท่านใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกสถานที่พัก
อาศัยส่วนบุคคล 

2.80 1.203 40 

ท่านไม่ดึงหน้ากากอนามัยลงมาไว้ใต้คาง 3.05 1.319 40 
ท่านทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงในถังขยะทั่วไปที่มีฝา
ปิด 

3.43 1.238 40 

ท่านน าหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไปทิ้งในถังขยะอันตราย 2.48 1.219 40 
ท่านทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงในถุง มัดปากถุง และ
ติดข้อความว่าหน้ากากอนามัยที่ถุงนั้น หรือทิ้งในถังขยะ
ส าหรับทิ้งหน้ากากอนามัย 

4.08 1.071 40 

ท่านทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงในถังขยะทุกประเภท 
(ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะทั่วไป ถังขยะอันตราย ถังขยะ
เปียก) 

1.88 1.202 40 
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