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 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ดา้นการคดัแยกขยะ
ในครัวเรือน ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน ความพึงพอใจของประชาชน  
ต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อสังเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และเพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส านักส่ิงแวดลอ้ม 
ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 
ท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 409 คน โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ดา้นการคดัแยกขยะครัวเรือน และ ทศันคติท่ีมี
ต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
0.01 ตามล าดบั และ ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน และปัจจยัความรู้
ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครได ้
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 ผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี ส านกังานเขตตอ้งเขม้งวดในการใชก้ฎหมาย โดยก าหนด
พื้นท่ีตวัอย่างในการน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้อย่างเขม้งวดและจริงจงั ควรเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานดว้ยการน าเทคโนโลยีมาใช ้เช่น ติดตั้งระบบ GPS ท่ีรถขนขยะ จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้
การจดัการขยะเพิ่มขึ้นให้ครบทุกชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น และจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
เพื่อให้ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการคดัแยกขยะโดยใช้หลกั 3Rs และการสร้างมูลเพิ่มให้แก่ 
ขยะมูลฝอย โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 
และสร้างรายไดใ้หแ้ก่ครัวเรือนและชุมชน 
 
ค าส าคัญ : การจดัการขยะในครัวเรือน , พฤติกรรมการจดัการขยะ ,กระบวนการรีไซเคิล 
 
 



Abstract 

 
Title of Independent Study  The Guidelines for Household Solid Waste Management  
    to enter the Recycling Process of Bangkok 
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Degree    Master of Science (Environmental Management)  
Year     2021 
 

 
The purposes of the study were 1) to analyze the relationship between household waste 

separation knowledge, the attitudes toward household solid waste management, people's 
satisfaction with the efficiency of solid waste management of the District Office (BKK), and 
household solid waste management behavior of people in Bangkok, were 2) to synthesize factors 
affecting household solid waste management in Bangkok residents , and were 3) to suggest the 
guidelines for household solid waste management to enter the recycling process to relevant agencies 
such as the Environment Department and District Office of Bangkok. This quantitative research 
was conducted from a sample of 409 residents in Bangkok and used an online questionnaire to 
collect data. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The hypothesis was tested using Pearson Correlation Coefficient and Multiple 
Regression Analysis. 

The findings showed that household solid waste management's behavior is at a medium 
level. The hypothesis testing revealed that the knowledge of household waste separation and 
attitudes towards household solid waste management related to the behavior suitable for household 
solid waste management of people in Bangkok has been statistically significant at 0.05 and 0.01, 
respectively. The factors affecting household solid waste management and knowledge of household 
waste separation can participate in predicting the household solid waste management behavior of 
people in Bangkok. 
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The study has the suggestion as follows: The district office must be strict in applying the 
law by defining the sample area in the strict implementation of legal measures. The operational 
efficiency should be raised by using technology such as installing a GPS on the garbage truck.  
The district office should establish more waste management learning centers for every community 
to create public participation and adjust household waste management behavior to a better level.  
In addition, the workshops should organize to provide the knowledge and skills necessary  
to separate waste using the 3Rs principle and to create more waste using the circular economy 
concept to reduce the amount of solid waste and generate income for households and communities.  
 
Keywords: household waste management, household waste management behavior, recycle process 
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บทน ำ 
 

1.1 ที่มำและแนวคิดในกำรศึกษำ  
 
 ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย (Municipal solid waste) นบัว่าเป็นปัญหาส าคญัท่ีอยู่คู่
กับสังคมไทยมายาวนาน จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีปริมาณ  
ขยะมูลฝอยถึง 24.98 ลา้นตนั ไดรั้บการจดัการอย่างถูกตอ้งเพียง 9.68 ลา้นตนัและก าจดัขยะมูลฝอย
ท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 9.69 ลา้นตนั ซ่ึงสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดเ้พียง 8.61 ลา้นตนั 
(กรมควบคุมมลพิษ , 2565) ซ่ึงปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมและส่งผลกระทบ 
ต่อสุขอนามยัของประชาชน 
 กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวนัมากท่ีสุดของประเทศไทย 
จากขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอย โดยส านักส่ิงแวดลอ้ม ระบุว่าในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ เดือน
ตุลาคม 2560 – เดือนเมษายน 2561) จดัเก็บขยะมูลฝอย 2.23 ลา้นตนั เฉล่ียวนัละ 10,525 ตนั นบัว่ า
สูงท่ีสุดในรอบ 8 ปีเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึงปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้ม
มากขึ้น เน่ืองมาจากการเป็นเมืองท่ีมีการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก ท าใหมี้ความหลากหลาย
ของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีประชากรประมาณ 12 ลา้นคน (รวมประชากรแฝง) ตามทะเบียนราษฎร์ 
ประมาณ 5.5 ลา้นคน (รายงานประเมินผลการใช้บงัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556) 
การเติบโตของเศรษฐกิจจึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทั้ งทางด้านมลพิษทางอากาศ น ้ า ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ และสุขภาพอนามยัของประชาชน รวมถึงปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจาก
ภาคครัวเรือน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
ท่ีเก็บได ้เฉล่ียจ านวน 8,674.73 ตนัต่อวนั (ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร, 2565) ซ่ึงภาคครัวเรือน
ถือเป็นสังคมท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีจะช่วยกนัจดัการขยะ เพื่อลดของเสีย ลดมลพิษ ลดการใชท้รัพยากร  
 จากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมและวฒันธรรม
สังคมบริโภคนิยม การทิ้งของเหลือใช้หรือบรรจุภณัฑ์ต่างๆโดยไม่ไดค้ดัแยกไวใ้ชซ้ ้ าหรือน าไปรีไซเคิล 
ประกอบกบัระบบก าจดัยงัไม่เหมาะสมกบัการจดัการมูลฝอยแยกประเภท การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย ยงัไม่สามารถท าไดค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี จึงยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือ
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จากประชาชนในการลดและคดัแยกขยะมูลฝอย รวมถึงขาดมาตรการทางกฎหมายท่ีสนับสนุน  
การคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด ท าให้มูลฝอยท่ีน ามาใช้ประโยชน์ท่ีแหล่งก าเนิดยงัไม่มี
ประสิทธิภาพส่งผลใหร้ะบบเก็บรวบรวมและบ าบดัเพื่อใชป้ระโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพตามไปดว้ย 
 ปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็นปัญหาท่ีหน่วยงานทอ้งถ่ิน (ส านกังานเขต กทม.) และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องมีข้อมูลท่ีชัดเจน และเข้าถึงในการบริหารจัดการจากปัญหาดังกล่าว  
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีมาของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท่ีอยากทราบถึงระดบัความรู้ดา้นการคดัแยก
ขยะในครัวเรือน ทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน ความพึงพอใจของประชาชน  
ต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั สังเคราะห์ปัจจยั
ท่ี มี อิทธิพลและส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัว เ รือนของประชาชน 
ในกรุงเทพมหานคร และเพื่อหาเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปใชใ้นการส่งเสริม สนบัสนุนดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน และน าขยะดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย
จากแหล่งก าเนิดได้จริง ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตอ้งน าไปก าจดัให้เหลือน้อยท่ีสุดโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม  
 

1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 
 1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
ทศันคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพ  
การจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 2) เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน  
ในกรุงเทพมหานคร  
 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล
ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกัส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานเขต กรุงเทพมหานคร 
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1.3 ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 
 1) ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
โดยเก็บจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ชุด ใชว้ิธีการส ารวจแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Selection) หรือการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Selection) จากประชาชนทัว่ไปและกลุ่มคนท่ีสนใจเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้มีความ
หลากหลายของค าตอบ โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ (Google From) ให้ประชาชนท่ีอาศยั 
อยูใ่นพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผา่นทาง Social Network เช่น Facebook และ Line group  
 2) ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน ทศันคติท่ีดีต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านักงานเขต (กทม.)  
และพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
 3) ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี 
 ผูว้ิจยัท าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ (Google From) 
ใหป้ระชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผา่นทาง Social Network เช่น Facebook และ Line group 
 4) ขอบเขตด้ำนเวลำ  
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาด าเนินการคร้ังน้ี ใช้เวลา 6 เดือน ตั้ งแต่เดือนมกราคม  
ถึงกรกฎาคม 2565 ในการจดัท าแบบสอบถามรวมทั้งรวบรวมขอ้มูลและสรุปผลการวิจยั 
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) ทราบถึงระดบัความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน ระดบัทศันคติท่ีดีต่อการจดัการ
ขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอย
ของส านักงานเขต (กทม.) และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน  
ในกรุงเทพมหานคร 
 2) ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน ทศันคติท่ีดีต่อ
การจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจัดการ 
ขยะมูลฝอยขอส านักงานเขต (กทม.) และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเ รือน  
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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 3)  ทราบถึงปัจจัย ท่ี มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัว เ รือนของประชาชน  
ในกรุงเทพมหานคร 
 4) ส านัก ส่ิงแวดล้อม กรุง เทพมหานครสามารถน าแนวทางไปก าหนดนโยบาย  
การประชาสัมพนัธ์ รณรงค์ การส่งเสริมการคดัแยกและลดการเกิดขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด  
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องน าไปก าจัดให้เหลือน้อยท่ีสุด และให้มีปริมาณขยะท่ีเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลไดม้ากขึ้น โดยน าไปประยุกตใ์ชต้ามบริบทของแต่ละส านกังานเขตอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้มต่อไป  
 

1.5 ค ำจ ำกดัควำมในกำรศึกษำ 
  
 เน้ือหาในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดใ้หค้วามหมายของศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี  
 1.5.1 ขยะมูลฝอยครัวเรือน บรรดาส่ิงของต่าง ๆ ซ่ึงในขณะนั้นคนไม่ตอ้งการและทิ้งไป 
ทั้งน้ีรวมตลอดถึง เศษผา้ เศษอาหาร มูลสัตวซ์ากสัตวฝ์ุ่ นละออง และเศษวสัดุ ท่ีเก็บกวาดจากเคหะสถาน 
อาคาร หรือท่ีพกัอาศยั 
 1.5.2 ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะ ของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ ซ่ึงสามารถน ากลับมา  
ใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้โดยน ามาแปรรูปเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น แกว้ กระดาษ กระป๋อง
เคร่ืองด่ืม เศษพลาสติก เศษโลหะ เป็นตน้  
 1.5.3 การคดัแยกขยะ หมายถึง วิธีการจดัการขยะมูลฝอยท่ีใช้หลกัการแยกขยะมูลฝอย  
บางประเภทออกจากขยะมูลฝอยชุมชน ไดแ้ก่ การคดัแยกขยะมูลฝอยออกเป็นประเภทขยะมูลฝอยแห้ง 
ขยะมูลฝอยสลายตวัง่าย ขยะมูลฝอยทัว่ไป และของเสียท่ีเป็นอนัตราย เป็นตน้  
 1.5.4 การลดการเกิดขยะมูลฝอย หมายถึง วิธีการพยายามลดขยะมูลฝอยให้เกิดน้อยท่ีสุด 
โดยลดจากแหล่งก าเนิด เช่น เลือกใชห้รือซ้ือสินคา้ท่ีใชว้สัดุบรรจุภณัฑน์อ้ยท่ีสุดการไม่สนบัสนุน
และซ้ือสินค้าประเภทใช้ได้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง การรู้จักดัดแปลง การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
อยา่งประหยดั และคุม้ค่า เป็นตน้ 
 1.5.5 พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน หมายถึง การด าเนินการใด ๆ ก็ตาม 
ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่  
การลดการเกิดขยะมูลฝอย การคดัแยกขยะ การน ากลบัมาใชใ้หม่ 
 1.5.6 ส านกังานเขต หมายถึง เขตปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีท่านพกัอาศยัอยูใ่นปัจจุบนั 
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ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัขยะมูลฝอย 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย  
 2.3 การบริหารจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร  
 2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม 
 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัขยะมูลฝอย 
 
 2.1.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
 ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเน่ืองขึ้นทุกปี จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอย
ชุมชนของประเทศไทยพบว่าขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ปีละกว่า 27.8 ลา้นตนั จากการท่ี
คนหน่ึงคนสร้างขยะวนัละ 1.13 กิโลกรัม ในนั้นประมาณ 12 -13 % เป็นขยะพลาสติก (มูลนิธิ
สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2563) ส าหรับสถิติปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 
2564 (ตุลาคม2563-กันยายน 2564)  มีปริมาณมูลฝอยทัว่ไป เฉล่ีย 8,666.63 ตนั/วนั ลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2563 ท่ีมีปริมาณมูลฝอยทัว่ไปเฉล่ีย 9,519.81 ตนั/วนั (ส านกัส่ิงแวดลอ้ม, 2564) 
 
 2.1.2 ความหมายของขยะมูลฝอย  
 ขยะมูลฝอย (Waste)  หมายถึง ส่ิงของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภค 
ซ่ึงเส่ือมสภาพจน ใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย  
(Solid Waste) มีผลเสียต่อสุขภาพ ทางกายและจิตใจเน่ืองจากความสกปรกเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค
ท าใหเ้กิดมลพิษและทศันะอุจาด (สมาคมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2559) 
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 มูลฝอย (Solid Waste) หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด  
ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) 
 ขยะมูลฝอย หมายความถึง ขยะติดเช้ือ ขยะท่ีเป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือ
ครอบครัวยกเวน้วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ของโรงงานซ่ึงมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมาย
วา่ดว้ยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) 
 มลพิษท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย (Waste pollution) หมายถึง สภาวะแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม  
อนัเน่ืองมาจากขยะมูลฝอย เช่น การทิ้งขยะลงในแหล่งน ้า และการเกิดกล่ินเน่าเหมน็จากกองขยะ 
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปได้ว่า ขยะมูลฝอยครัวเรือน หมายถึง เศษส่ิงของท่ีเหลือใช้  
เช่น เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้มูลสัตว์
หรือซากสัตว ์รวมถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเกิดจากครัวเรือน  
 
 2.1.3 ประเภทของขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งตามลกัษณะทางกายภาพของขยะ
ได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่       
  1) ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะท่ีเน่าเสียและย่อย
สลายไดเ้ร็ว สามารถน ามาหมกัท าปุ๋ ยได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษ อาหาร ใบไม ้เศษเน้ือสัตว ์เป็น
ตน้ โดยท่ีขยะย่อยสลายน้ีเป็นขยะท่ีพบมาก ท่ีสุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมดใน
กองขยะ ถงัขยะไวทิ้้งขยะย่อยสลาย คือ ถงัขยะหรือถุงขยะสีเขียว ท่ีมีสัญลกัษณ์สามเหล่ียม มีรูป
กา้งปลาและเศษอาหารตรงกลาง 
 2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) เป็นขยะท่ีสามารถน ามาแปรรูป แลว้น าไปใชป้ระโยชน์
ใหม่ได้อีกคร้ัง ส่วนมากจะเป็นส่ิงของเหลือใช้ หรือภาชนะบรรจุของ เช่น แก้ว กระดาษ เศษ
พลาสติก กล่องเคร่ืองด่ืมแบบ UHT กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น 
ส าหรับขยะรีไซเคิลน้ีเป็นขยะท่ีพบมากเป็นอนัดบัท่ีสองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% 
ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ ถงัขยะท่ีรองรับขยะรีไซเคิล คือ ถงัขยะหรือถุงขยะสีเหลือง ท่ีมี
สัญลกัษณ์ลูกศรหมุนวนกนัเป็นทรงสามเหล่ียม ปัจจยัส าคญัในการรีไซเคิลวสัดุประเภทต่างๆ ไม่วา่
จะเป็นโลหะ พลาสติก กระดาษ แกว้ ตอ้งมีการแยกประเภทของขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดออกจากกนั
ไม่ใหป้นกนั และมีการท าความสะอาดก่อนน าไปขาย  
 3) ขยะอนัตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอนัตราย คือ ขยะท่ีมีองค์ประกอบหรือ
ปนเป้ือนวตัถุอนัตรายชนิดต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีท า
ให้เกิดโรค วตัถุกรรมมนัตรังสี วตัถุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ี
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ก่อให้เกิดการระคายเคือง วตัถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑห์รือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจท าให้เกิดอนัตราย
แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพยสิ์นหรือส่ิงแวดลอ้ม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร่ี
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ภาชนะบรรจุสารก าจดัศตัรูพืช กระป๋องสเปรยบ์รรจุสีหรือสารเคมี เป็นตน้ ขยะ
อนัตรายน้ีเป็นขยะท่ีมกัจะพบไดน้อ้ยท่ีสุด กล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมด
ในกองขยะ  ถัง ขยะ ท่ี รอง รั บขยะอันตราย  คื อ  ถัง ขยะห รือถุ ง ขยะ สีส้ม  ห รือ สี แดง  
ท่ีมีสัญลกัษณ์วงกลม พร้อมรูปลูกศรสีขาวช้ีลง และหวักะโหลกกบักากบาทดา้นใน 
 4) ขยะทัว่ไป (General waste) หรือ มูลฝอยทัว่ไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะ
ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย มีลกัษณะท่ีย่อยสลายยากและไม่คุม้ค่าส าหรับการน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม 
ซองบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร โฟมเป้ือนอาหาร ฟอลย์เป้ือนอาหาร เป็นตน้ 
ส าหรับขยะทัว่ไปน้ีเป็นขยะท่ีมีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอนัตราย กล่าวคือ จะพบประมาณ 3%  
ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ ถงัขยะท่ีรองรับขยะทั่วไป คือ ถงัขยะหรือถุงขยะสีน ้ าเงิน  
ท่ีมีสัญลกัษณ์รูปคนก าลงัทิ้งขยะลงในถงั 
 
 2.1.4 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย  
 ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้ นจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัในสถานท่ีต่างๆ มีลักษณะ
แตกต่างกนัไปตามแหล่งก าเนิด โดยมีแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยท่ีส าคญั ดงัน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 
 1) ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนท่ีอยู่อาศัย เช่น เศษอาหาร เศษวสัดุต่างๆ ทั้ งท่ีอันตราย 
และไม่อนัตราย 
 2) ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม เช่น เศษวสัดุ สารประกอบต่างๆ จากการ
ประกอบกิจการ และขยะมูลฝอยท่ีไม่เป็นอนัตราย 
 3) ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมภาคเกษตรกรรม เช่น ภาชนะบรรจุสารป้องกันและก าจัด
ศตัรูพืชและแมลง เศษซากพืช และซากสัตว ์
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัท าการศึกษาในส่วนของขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในครัวเรือนท่ีอยู่
อาศยัจากกิจวตัรประจ าวนั เน่ืองจากมีปริมาณและสัดส่วนการเกิดขยะมูลฝอยมากท่ีสุด อีกทั้งยงัมี
ผูผ้ลิตและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรง หากมีการจดัการขยะมูลฝอยไม่ถูกตอ้งอาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชนได ้ 
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 2.1.5 สาเหตุท่ีท าให้เกดิปัญหาขยะมูลฝอย 
 ความมกัง่ายและขาดจิตส านึกถึงผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น เป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยมากซ่ึงจะเห็นได้
จากการทิ้งขยะลงตามพื้นหรือแหล่งน ้ าโดยไม่ทิ้งลงในถังรองรับท่ีจัดไว้ให้และโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห่งลกัลอบน าส่ิงปฏิกูลไปทิ้งตามท่ีวา่งเปล่า 
 การผลิตหรือใชส่ิ้งของมากเกินความจ าเป็น เช่น การผลิตสินคา้ท่ีมีกระดาษหรือพลาสติก
หุม้หลายชั้น และการซ้ือสินคา้โดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุงท าใหมี้ขยะปริมาณมาก 
 การเก็บและท าลายหรือน าขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกคา้งกอง
หมกัหมมและส่งกล่ินเหมน็ไปทัว่บริเวณจนก่อปัญหามลพิษใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม 
 
 2.1.6 ผลกระทบของขยะมูลฝอย 
 จากการขยายตัวทาด้านประชากรและเศรษฐกิจ ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน
เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ประชาชนตอ้งแบกรับภาระในการก าจดัขยะมูลฝอยด้วยตนเอง  
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจดัการขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกตอ้ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) และอาจเป็นสาเหตุ
ท าใหเ้กิดผลกระทบในดา้น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ และสุขภาพ ดงัน้ี (ขวญักมล ขนุพิทกัษ,์ 2551) 
 2.1.6.1 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
           1) ก่อให้เกิดความร าคาญ ท าให้ขาดความสง่างาม การเก็บรวบรงมขยะมูลฝอยไดไ้ม่
หมด มีการสะสม ตกคา้ง เกิดกล่ินรบกวน ก่อให้เกิดความร าคาญ และขยะมูลฝอยท่ีถูกทิ้งเกล่ือน
กลาด และอาจถูกพดักระจายอยู่ตามพื้นท่ีต่างๆ ท าใหบ้ริเวณนั้นดูสกปรก และอาจส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได ้ 
         2) ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม การจดัการขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็นสาเหตุท า
ให้เกิดมลพิษของน ้ า มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ เช่น ขยะมูลฝอยท่ีถูกทิ้งลงแหล่งน ้ า 
ส่งผลใหน้ ้าสปกรกหรือเกิดการเน่าเสียได ้รวมถึงขยะมูลฝอยท่ีเป็นผลหรืออนัตรายจากชุมชน ซ่ึงมี
ส่วนประกอบส าคญัของสารโลหะหนัก เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศในดิน และการเผาขยะมูลฝอย
กลางแจง้ท าใหเ้กิดควนัท่ีมีสารพิษท าใหคุ้ณภาพของอากาศเสีย  
 2.1.6.2 ดา้นเศรษฐกิจ 
 เน่ืองจากขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นและมีปริมาณเพิ่มขึ้น ย่อมตอ้งส้ินเปลืองงบประมาณเพื่อ
จดัการกบัขยะมูลฝอยดงักล่าวให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงผลกระทบจากขยะมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นน ้ า
เสีย อากาศเสีย ดินปนเป้ือนเหล่าน้ียอ่มกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก 
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 2.1.6.3 ดา้นสุขภาพ 
 เป็นแหล่งเพราะพนัธุ์ของแมลงและพาหะน าโรค เน่ืองจากเช้ือจุลินทรียท่ี์ปนเป้ือนมากบั
ขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะมูลฝอยท่ีมีทั้งความช้ืนและสารอินทรีย ์โรคท่ีเกิดจากการจดัการขยะมูล
ฝอยท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ ไดแ้ก่ (กรมอนามยั, 2556) 
 1) โรคระบบทางเดินอาหาร เกิดจากเช้ือจุลินทรียต่์างๆ เช่น ไวรัส เช้ือรา แบคทีเรียในขยะ
มูลฝอยท่ีตกคา้งบนพื้นจะเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของหนู ยุง แมลงสาบ แมลงวนั และสัตวพ์าหะน า
โรคติดต่ออ่ืนๆ หรือมีเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายคนจากการรับประทานอาหารและน ้ า หรือการจบัตอ้ง
อาหารดว้ยมือ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขอนามยัไดโ้ดยง่าย ก่อให้เกิดโรคจ่างๆ เช่น โรคทอ้งร่วง โรค
พยาธิ อหิวาตกโรค ไทรอยด ์และโรคบิด เป็นตน้  
 2) โรคจากการติดเช้ือ เกิดจากขยะมูลฝอยติดเช้ือท่ีปะปนมากับขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น 
ถุงยางอนามยั ผา้อนามยั กระดาษทิชชูของผูท่ี้เป็นวณัโรคซ่ึงมีเสหะหรือน ้าลาย ส าลีเช็ดแผล พลาสเตอร์
ปิดแผลท่ีใชแ้ลว้ อาหารเน่าบูด และซากสัตว ์รวมถึงอนัตรายจากอุบติัเหตุ ซ่ึงผูท่ี้ตอ้งท างานเก่ียวกบั
กองขยะมูลฝอยมกัเจออยู่บ่อยๆ ไดแ้ก่ มูลฝอยท่ีเป็นวตัถุมีคม และวสัดุปนเป้ือนเลือด เช่น เศษแกว้ 
เหลก็แหลม ไมแ้หลม และเขม็ฉีดยาใชแ้ลว้ เป็นตน้  
 3) โรคภูมิแพ ้เกิดจากการสูดดมฝุ่ นละออง ไอ สารระเหยจากขยะมูลฝอยท่ีเป็นสารเคมี
ต่างๆ หรือเขม่าควนัจากการเผาขยะมูลฝอย  
 4) ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ และอาเจียน เกิดจากกล่ินเน่าเหม็นของขยะมูลฝอยท่ีจดัการอย่างไม่
ถูกสุขลกัษณะ  
 5) โรคมะเร็ง เกิดจากการไดรั้บสารพิษต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน การสูดดมอากาศเสียจาก
การเผากลางแจ้ง  ท าให้เกิดควันและสารพิษปนเป้ือนในอากาศ เช่น สารไดออกซินและ 
ฟิวแรนระหวา่งเผา ซ่ึงสารทั้งสองเป็นสารก่อมะเร็งและท าลายการท างานของตบัได ้อีกทั้งขยะมูลฝอยท่ี
มีสารเคมีหรือเป็นพิษบางชนิดยงัเป็นตวัก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งผิวหนงัและมะเร็วปอดอีกดว้ย 
 6) ผลกระทบต่อสุขภาพหรือระบบต่างๆ ภายในร่างกาย เกิดจากสารพิษในขยะมูลฝอย
อันตรายประเภทต่างๆ เช่น แมงกานิส สารปรอท สารตะกั่ว สารแคดเมียม สารฟอสฟอรัส  
ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร่ีรถยนต์ หมึกพิมพ์ 
แบตเตอร่ีโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้  
 ดังนั้ น  ผลกระทบของขยะมูลฝอย ท่ี เ กิดจากการจัดการขยะมูลฝอย ท่ีไม่ถูกต้อ 
งตามสุขลกัษณะ และวิธีการ ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นการ
ลดผลกระทบท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพจึงตอ้งมีมาตรการการจดัการขยะมูลฝอย 
เพื่อจดัการใหข้ยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นไดรั้บการจดัการอยา่งพถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอย  
 
 2.2.1 มาตรการการจัดการขยะมูลฝอย 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิ การด าเนินการ
จึงครอบคลุมการจดัการตั้งแต่ตน้ทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีแนวทางในแต่ละมาตรการ 
ดงัน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 
 1) มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด 
 การสนบัสนุนและขยายผลให้มีการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่บา้นเรือน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่างๆ ทั้งในชุมชนและสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อลดปริมาณการเกิด
ขยะมูลฝอย สนับสนุนการเลือกใชสิ้นคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและส่งเสริมให้เกิด
กลไกการคดัแยกและน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ให้มากท่ีสุด ส่งเสริมการผลิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกใช้วสัดุท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ลดของเสียในขั้นตอนการผลิต เลือกผลิตภณัฑท่ี์มีอายุการใชง้านนานขึ้น 
สามารถน ากลับมาใช้ซ ้ าได้หลายคร้ัง เพื่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน (Sustainable 
consumption and production)  
 2) มาตรการเพิ่มศกัยภาพการจดัการขยะมูลฝอย  
 หน่วยงานราชการในทอ้งถ่ินด าเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเอง จดัให้มีศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) โดยใชเ้ทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานอย่างเหมาะสม จดัให้มีสถานท่ีรวบรวมและจดัการของเสียอนัตรายชุมชน สถานท่ีก าจดั
กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายและศูนยก์  าจดัมูลฝอยติดเช้ือให้เพียงพอ โดยสนบัสนุนภาคเอกชน
ลงทุนหรือร่วมลงทุนด าเนินงานระบบจดัการขยะมูลฝอย พฒันา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอย รวมทั้งเขม้งวดในการบงัคบัใช้กฎหมาย 
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
 โดยการสร้างจิตส านึกให้กบัประชาชนตั้งแต่ระดบัเยาวชนเพื่อให้เขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยจากบา้นเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ 
รวมทั้งสถานบริการต่างๆ การคดัแยกขยะมูลฝอยจนถึงการก าจดัขั้นสุดทา้ย พฒันาองค์ความรู้ 
รูปแบบเทคโนโลยีการบ าบดัหรือก าจดัขยะมูลฝอย รวมถึงวสัดุทดแทนวสัดุท่ีใช้เป็นบรรจุภณัฑ์
และก าจดัยาก พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ  
ทั้งในและนอกโรงเรียน พฒันาและเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูลเพื่อการจดัการขยะมูลฝอยอย่างมี
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ประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจในการจดัการขยะมูลฝอยโดยใชก้ลไกทางเศรษฐศาสตร์และกลไก
ทางสังคม รวมทั้งสร้างตวัช้ีวดัร่วม (Joint KPI) เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบติัหน้าท่ีให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิร่วมกนั 
 การจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง กลางทาง และปลายทาง ยงัไม่สามารถด าเนินการ 
ในทุกพื้นท่ีไดดี้เท่าท่ีควร เน่ืองจากขอ้จ ากดัหลายประการของหน่วยงานภาครัฐ ท าให้ขยะมูลฝอย
ยงัคงเป็นปัญหาระดบัประเทศ โดยรัฐบาลไดร่้วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐในระดบัส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าแผนแม่บท  
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 2.2.2 การจัดการขยะมูลฝอยในต่างประเทศและประเทศไทย  
  ได้มีผูศึ้กษาแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยของต่างประเทศ และประเทศไทย  
ไวด้ว้ยกนัหลายวิธี ดงัน้ี  
  ก) กรณีศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยของต่างประเทศ 
  ปัญหาเร่ืองมูลฝอยไม่ไดเ้ป็นปัญหาเล็กๆ ในระดบัพื้นท่ีเท่านั้น เพราะเม่ือรวมกนั
หลายพื้นท่ีก็จะเป็นปัญหาระดับประเทศท่ีต้องเร่งวางแผนรับมืออย่างเร่งด่วน ได้รวบรวมการ
ด าเนินงานจดัการมูลฝอยในแต่ละประเทศไว ้ดงัน้ี  
  1) ประเทศเยอรมนี มีข้อก าหนดของเมืองต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันในการแยกขยะ  
ท่ีตน้ทางออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ และมีขอ้ก าหนดในการจดัเก็บขยะแต่ละชนิดไม่เหมือนกนัโดยให้แยก
อย่างละเอียดด้วยเหตุผล คือ ขยะท่ีได้แยกไวส้ามารถน ากลบัมาใช้ซ ้ าได้ หากจะทิ้งขยะช้ินใหญ่  
เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตอ้งแจง้บริษทัจดัเก็บเพื่อนดัล่วงหน้า และจะมีค่าใชจ่้ายในการน าทิ้ง 
แต่มีอีกวิธีท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทิ้ง คือ สามารถขนไปทิ้งเองท่ีศูนยรั์บก าจดัขยะท่ีมีอยู่ทัว่ไป 
โดยทัว่ไปจะมี 4 ถงั ไดแ้ก่ สีด า ส าหรับขยะท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได ้สีเขียว ขยะพืชผกัผลไม ้สีฟ้า 
ขยะกระดาษ และสีเหลือง ขยะพลาสติก (รีไซเคิล) (รณนั จุลชาต, 2560) 
 มีการจดัตั้งถงัขยะในพื้นท่ีสาธารณะเพื่อให้ประชาชนไดน้ าขยะจากครัวเรือนท่ีผา่นการคดัแยกแลว้
มาทิ้ง แลว้หน่วยงานภาครัฐจะมีการจดัเก็บในระยะต่อไปประกอบดว้ยถงัขยะต่างๆ 
 ในการจดัเก็บขยะจากสถานท่ีทิ้ง หน่วยงานท่ีจดัเก็บขยะจะมีการออกตารางของการจดัเก็บ
ซ่ึงจะถูกแจกจ่ายไปยงัทุกครัวเรือนโดยหน่วยงานภาครัฐ โดยจะมีรถขยะซ่ึงแยกตามประเภทขยะ  
มาเก็บขยะหน้าบ้าน โดยครัวเรือนก็จะเตรียมประเภทถงัขยะไวใ้ห้ตรงตามตารางท่ีทางการได้
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แจกจ่ายใหไ้วล้่วงหนา้ เม่ือรถขยะมาถึงท่ีหนา้บา้นเจา้หนา้ท่ีเก็บขยะก็สามารถเก็บไดเ้ลยโดยไม่ตอ้ง
ดูสีถงัขยะมากนกั 
  2) ประเทศญ่ีปุ่ น การลดและคดัแยกขยะในทอ้งถ่ินแต่ละเขตของกรุงโตเกียวมีการ
ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อลดปริมาณขยะทั้ งในท่ีพักอาศัย ร้านค้า และบริษัท ทั้ งยงั
ด าเนินการตามกฎหมายส่งเสริมการสร้างสังคมการน ากลบัมาใชใ้หม่อย่างย ัง่ยืน รวมถึงกฎหมาย
เฉพาะของการจดัการขยะแต่ละประเภท นอกจากน้ีประชาชนในกรุงโตเกียวมีการคดัแยกขยะก่อน
น ามาทิ้ง ณ จุดรวบรวมขยะ โดยแยกเป็นขยะ ๔ ประเภท ดังน้ี 1. ขยะเผาไหมไ้ด้ (Combustible 
Waste) เช่น เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก 2. มูลฝอยเผาไหมไ้ม่ได ้(Non-Combustible Waste) เช่น 
โลหะ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า แกว้เซรามิก 3. ขยะขนาดใหญ่ (Bulky Waste) เช่น เฟอร์นิเจอร์ ตู ้
เตียง โต๊ะ 4. ขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Resources) เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว  
โดยประเทศญ่ีปุ่ น มีคู่มือการอยู่อาศยั ส าหรับให้ผูท่ี้อยูอ่าศยัในญ่ีปุ่ นตอ้งใช ้ซ่ึงมีวิธีการคดัแยกขยะ
ก่อนทิ้ง และทิ้งขยะตามประเภทและวนัเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัประเภทขยะ 
คู่มือการอยู่อาศัย เป็นส่ิงท่ีทุกครัวเรือนในประเทศญ่ีปุ่ นปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด และจริงจัง  
จนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติ ทุกครัวเรือนในญ่ีปุ่ นจะไดรั้บคู่มือการอยู่อาศยัจากเทศบาลทอ้งถ่ิน ในคู่มือ
จะระบุรายละเอียดของการจดัการขยะ การแยกขยะ วนัและเวลาท่ีเทศบาลทอ้งถ่ินจะ จดัเก็บขยะ 
 ในประเทศญ่ีปุ่ นสามารถทิ้งขยะท่ีผ่านการคดัแยกจากครัวเรือนแลว้น ามาทิ้งตามถงัขยะท่ี
ทางภาครัฐจดัเตรียมไวใ้ห้ในทอ้งถ่ินนั้น ถงัขยะถูกวางเรียงกนัตามประเภทขยะตามสวนสาธารณะ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซ้ือและสถานีรถไฟ เป็นตน้ มีการก าหนดวนัและจุดส าหรับทิ้งขยะ 
โดยขึ้นอยู่กบัชนิดขยะและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี นอกจากน้ีแผนการด าเนินงานจะขึ้นอยู่กบั
การเปล่ียนแปลงของฤดูกาลและแนวโนม้ของปริมาณขยะในทอ้งถ่ิน โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
การจดัการขยะส าหรับขยะจากบา้นพกัอาศยั ยกเวน้กรณีท่ีมีการทิ้งขยะปริมาณมาก ซ่ึงมีการคิด
ค่าธรรมเนียมจากขยะ เฉพาะขยะท่ีมีขนาดใหญ่และขยะจากภาคธุรกิจ ขยะจากบา้นพกัอาศัยจะถูก
เก็บรวบรวมโดยเทศบาลทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีการก าหนดความถ่ีในการเก็บ รวบรวมโดยแยกตามประเภทขยะ 
ขยะท่ีเผาไหมไ้ดเ้ก็บ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ขยะท่ีเผาไหมไ้ม่ไดเ้ก็บ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ขยะท่ีมีขนาดใหญ่
จะท าการเก็บรวบรวม โดยขึ้นอยู่กบัความตอ้งการของประชาชนในการร้องขอให้น าไปก าจดั และ
ขยะรีไซเคิลเก็บ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ส่วนขยะจากส านกังาน ร้านคา้ และอ่ืน ๆ จะถูกเก็บรวบรวมโดย
รถเก็บขนขยะท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานทอ้งถ่ินเพื่อน าขยะไปก าจดั ณ สถานท่ีก าจดัต่อไป 
 โดยออกกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ดงัต่อไปน้ี 
 (1) กฎหมายส่งเสริมการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณขยะ 
การน ากลบัไปใชซ้ ้า และการน ากลบัมาใชใ้หม่ 
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 (2) กฎหมายวา่ดว้ยการซ้ือสินคา้ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
 (3) กฎหมายวา่ดว้ยภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุภณัฑ ์
 (4) กฎหมายวา่ดว้ยการน าอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ 
 (5) กฎหมายการจดัการเศษอาหารท่ีเหลือกลบัมาใช ้
 (6) กฎหมายเก่ียวกบัการน าวสัดุก่อสร้างมาใชใ้หม่ 
 (7) กฎหมายวา่ดว้ยการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (8) กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมริเร่ิมให้เป็นสังคมท่ีมีการน ามูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ จดัเก็บ
มูลฝอยแยกประเภท ตามเวลานดัหมาย คดัแยกวสัดุรีไซเคิลกลบัมาใชป้ระโยชน์ 
  3) ประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดเป้าหมายไวว้่าในอนาคตสิงคโปร์จะตอ้งเป็น
เมืองท่ีปราศจากขยะ และเล็งเห็นความส าคญัของ ‘จุดเล็กๆ’ อย่างประชาชน รัฐบาลจึงไดข้อความ
ร่วมมือจากภาคประชาชนในการจดัเก็บและคดัแยกขยะกนัตั้งแต่ภายในครัวเรือน โดยจ าเป็นตอ้งทิ้ง
ขยะให้เป็นเวลา และเสียค่าธรรมเนียมในการจดัขยะให้กบัทางรัฐบาล นับเป็นอีกหน่ึงวิธีในการ
ปลูกฝังจิตส านึกและสร้างวินยัให้ทุกฝ่ายตระหนกัถึงความส าคญัของการแยกขยะเป็นอย่างดี มีการ
ก าหนดเป้าหมายไวว้่าอีก 10 ปี ในอนาคตสิงคโปร์จะตอ้งเป็นเมืองท่ีปราศจากขยะ โดยด าเนินการ
ดังน้ี 1. ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนในการจดัเก็บและคดัแยกขยะ 2. รณรงค์ให้ใช้วสัดุรี
ไซเคิล 3. ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนผลิตวสัดุท่ีรีไซเคิลไดท้ั้งหมด 4. ประชาชนทุกคนก็จะตอ้ง
ทิ้งขยะใหเ้ป็นเวลา เพราะจะมีการจดัเก็บขยะ 2 อาทิตย ์ต่อ 1 คร้ัง โดยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเดือนบะ 
150 บาท ส าหรับผูอ้ยูแ่ฟลต ส่วนผูท่ี้มีบา้นเป็นของตนเองจะตอ้งเสียเกือบ 400 บาทต่อเดือน ขณะท่ี
บริษทั โรงงานต่างๆ จะตอ้งเสียเป็นรายวนั โดยคิดเป็นลิตร เป็นการปลูกฝังวินยัใหทุ้กฝ่ายตระหนกั
ในการทิ้งมูลวอยไดอ้ยา่งดีและจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยอีกดว้ย  
 นโยบายการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศสิงคโปร์ จะครอบคลุมทั้งการเกิดขยะมูลฝอย 
การรีไซเคิล และการก าจดั โดยเนน้การลดปริมาณของขยะมูลฝอยและการเพิ่มปริมาณการรีไซเคิล
มากท่ีสุด ซ่ึงเป้าหมายของการจัดการขยะของประเทศสิงคโปร์นั้นต้องการท่ีจะเพิ่มอัตราการรี
ไซเคิลขยะมูลฝอยทั้งหมดเป็น 60% ส่วนขยะประเภทใดท่ีไม่สามารถน ามารีไซเคิลไดจ้ะถูกเผาให้
เป็นเถา้ถ่านท่ีโรงงานก าจดัขยะ Waste to Energy (WTE) ดว้ยระบบการควบคุมมลพิษเป็นอย่างดี 
หลงัจากนั้นจะถูกขนส่งไปยงั Tuas Marine Transfer Station (TMTS) เพื่อน าเศษเถา้ถ่านไปถมต่อ
เป็นเกาะ Semakau ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติแห่งใหม่ของประเทศ 
 ภาครัฐส่งเสริมให้ประชาชนจดัเก็บและคดัแยกขยะกันตั้งแต่ภายในครัวเรือน โรงเรียน 
รวมถึงท่ีท างานโดยรณรงค ์3R คือ Reduce Reuse และ Recycle เพื่อน าไปสู่นโยบายขยะเป็นศูนย ์ส าหรับ
แนวทางการคดัแยกจะแบ่งเป็น กระดาษ พลาสติก และกระป๋อง ส่วนท่ีเหลือก็เป็นขยะทัว่ไป พร้อมสร้าง
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วีดีทศัน์และส่ือผสมทางช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนไดรั้บชมถึงวิธีการท่ีชดัเจนโดยหน่วยงาน
กลางของรัฐคือ  Waste Management Department สังกัด  National Environment Agency (NEA) 
ส าหรับเน้ือหาในวีดีทศัน์มีทั้งแนวทางการลดและการคดัแยกขยะเพื่อให้เกิดความชดัเจนในการคดั
แยกขยะ และเกิดความสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการลดขยะ 
 ประเทศสิงคโปร์เน้นไปท่ีการรีไซเคิล ดงันั้น สถานท่ีทิ้งขยะจึงมีถงัรีไซเคิลไวส้ถานท่ีทิ้ง
ขยะสาธารณะในประเทศสิงคโปร์โดยท่ีดา้นขา้งของถงัจะมีรูปและค าบรรยายเพื่อส่ือสารใหช้ดัเจน
โดยเฉพาะในสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการคดัแยกขยะเพราะนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
แต่ละประเทศอาจไม่ได้มีวิธีการคดัแยกขยะแบบเดียวกนัทั้งหมด (สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์และคณะ 
2543 อา้งถึงใน ส านกังานส่ิงแวดลอ้ม, 2553) 
  4) แคนาดา เนน้การลดมูลฝอยบรรจุภณัฑท่ี์ไม่จ าเป็น ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมโดยน าเสนอข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ให้กับผูบ้ริโภค ดังน้ี 1) ใช้บรรจุภัณฑ์รวมห่อใหญ่ 
(Family pack) 2) ใช้สินคา้ชนิดเติม (Refilled products) 3) มีระบบน าภาชนะไปบรรจุสินค้าด้วย
ตนเอง (Reuse) 4) ออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์สามารถรีไซเคิลใหม้ากท่ีสุด (Recycle)  
  5) สหรัฐอเมริกา ก าหนดนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดจาก
กิจกรรมการผลิต เช่น วางแผนการผลิตและเปล่ียนแปลงวัตถุดิบในการผลิต ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ก่อใหเ้กิดมลพิษนอ้ยท่ีสุด ซ่อมแซมไดแ้ละน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
  6) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ประกาศเป้าหมาย “แคลอฟอร์เนียมูลฝอยเป็น
ศูนย”์ โดยใหทุ้กคนร่วมมือกนัดว้ยการปฏิบติั Reduce , Reuse และ Recycle ในชีวิตประจ าวนั  
  (1) เนน้ใหป้ระชาชนรู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า 
  (2) การออกแบบผลิตภณัฑต์อ้งค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและศกัยภาพในการน ากลบัมา
ใชใ้หม่เสมอ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยท่ีตอ้งน าไปฝังกลบ  
  (3) มีเป้าหมายในการส่งเสริมการพฒันาตลาดการประมูลสินคา้รีไซเคิล 
  (4) การเพิ่มช่องทางการซ้ือขายในคลงัสินคา้รีไซเคิล 
  (5) ด าเนินการวิจยัเทคโนโลยใีหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
  (6) มีศูนยเ์ก็บรวบรวมมูลฝอยพิษหรือมูลฝอยอนัตราย 
  (7) จัดตั้ งศูนย์ข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์ประสานการใช้มูลฝอยก่อสร้างไว้บริการ
ประชาชน  
  7) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ออกระเบียบขอ้บงัคบัจดัเก็บค่าธรรมเนียมการคัดแยก
ประเภทมูลฝอยจากครัวเรือนท่ีไม่คดัแยกประเภทมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง เพื่อให้ชุมชนปฏิบติัการคดั
แยกประเภทมูลฝอยหากไม่ตอ้งการจ่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
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  8) ประเทศไต้หวนั ออกกฎหมายสนับสนุนการรีไซเคิลโดยให้ทุกคนมีส่วน
รับผิดชอบเสียภาษีให้รัฐ เพราะถือว่าเป็นภาระของสังคม และผูส้ร้างมลภาวะเป็นผูรั้บผิดชอบ  
เปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริโภคให้เน้นการน ามูลฝอยท่ียงัใช้ไดก้ลบัมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณมูลฝอย  
ท่ีตอ้งก าจดัและใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  
  9) ประเทศบราซิล ตั้งจุด Drop – off ในห้างสรรพสินคา้เพื่อรองรับวสัดุรีไซเคิล 
ท่ีประชาชนน ามาบริจาค ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับประเภทของวสัดุรีไซเคิล  
ในสถานศึกษา สหกรณ์ โดยจะรับวัสดุรีไซเคิลตากโรงเรียน บริษัทเอกชนและบ้านเรือน  
จัดตั้งองค์กรเอกชนท่ีไม่แสวงหาผลก าไร สนับสนุนระบบการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสาน 
ยกระดบัการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มบนพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการมูลฝอย  
  10) เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (City of Sydney) ได้ประกาศใช้แผนการ
พฒันาซิดนียอ์ยา่งย ัง่ยนื 2030 :อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม / ร่วมมือ / เช่ือมต่อ (Sustainable Sydney, 2030 : 
Green / Global / Connected) เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 กิจกรรม/โครงการต่างๆ ถูกก าหนดขึ้น
เพื่อให้ผลการพฒันาเป็นไปตามวิสัยทศัน์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นปี 2030 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการมูลฝอย ไดแ้ก่ การใหค้วามรู้เร่ืองมูลฝอย การบงัคบัใชก้ฎหมาย กลยทุธ์ในการจดัการมูลฝอย 
โครงการลดปริมาณมูลฝอยและน ากลบัมาใช้ประโยชน์ เป็นตน้ เป็นปัจจยัย่อยท่ีช่วยเสริมความ
ยัง่ยนืของซิดนียใ์นปี 2030 ใหเ้ป็นจริง 
 ข) การจดัการมูลฝอยในประเทศไทย  
 การคดัแยกขยะครัวเรือนของประเทศไทย ถึงแมจ้ะมีกฎหมายบงัคบัใชใ้ห้ประชาชนมีการ
คัดแยกขยะภายในครัวเรือน แต่ในทางปฏิบัติจริง ประชาชนยงัไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
เท่าท่ีควร โดยมีการใส่ขยะครัวเรือนภายในถุงๆ เดียวกัน โดยไม่ได้มีการแบ่งแยกชนิดว่าขยะ
ประเภทไหนเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล โดยจะใส่ในถุงด ารวมกัน การทิ้งขยะใน
สถานท่ีทิ้งสาธารณะ ท่ีทางหน่วยงานภาครัฐจดัเตรียมไวใ้ห้เป็นถงัขยะประเภทต่างๆ ประกอบดว้ย 
4 ประเภท คือ 1. ขยะเปียก 2. ขยะทัว่ไป 3. ขยะอนัตราย และ 4. ขยะรีไซเคิล แต่ในทางปฏิบติั
ประชาชนไม่ไดใ้ส่ใจในการแบ่งแยกขยะเท่าท่ีควร จึงท าใหมี้การทิ้งขยะรวมกนัตามกองขยะ 
 แนวโนม้การพฒันากระบวนการก าจดัขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร การก าจดัขยะมูลฝอย
ในนานาอารยประเทศ ทั้งในยโุรป อเมริกา รวมถึงประเทศในแถบเอเชีย ไม่วา่จะเป็นสิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น 
เกาหลี จีน เป็นตน้ ซ่ึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์และองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยใกลเ้คียงกบัประเทศไทย 
พบว่า มีการใช้เทคโนโลยีฝังกลบลดลงและมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ียงัคงมีอยู่  
ในขยะมูลฝอยให้ได้มากท่ีสุด รวมถึงมาตรการท่ีมุ่งเน้นให้มีการคัดแยกขยะท่ีทิ้งออกจาก
แหล่งก าเนิดออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อง่ายต่อการแปรรูปและก าจัด ดังนั้น แผนกลยุทธ์และ
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มาตรการในการก าจดัขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกใชว้ิธีการใหม่ๆ อาทิ 
พฒันาแนวทาง/เทคโนโลยีในการน ามูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ โดยส่งเสริมแนวทางการน ามูลฝอย
กลบัมาใชซ้ ้า หรือน ากลบัมารีไซเคิล ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลงังาน เช่น ก๊าซชีวภาพ การผลิต
กระแสไฟฟ้า การส่งเสริมแนวปฏิบัติในการลดปริมาณมูลฝอยจากต้นทาง โดยใช้แนวคิด 3R  
คือ ส่งเสริมใหมี้การลดการบริโภคและลดการใช ้(Reduce) เพื่อลดปริมาณมูลฝอยใหใ้ชเ้ท่าท่ีจ าเป็น 
การน ามาใชซ้ ้ า (Reuse) และบริจาคของเหลือใชจ้ากตน้ทางและการแยกทิ้งขยะโดยกลบัมาแปรรูป
เพื่อใชใ้หม่ (Recycle) ส่งเสริมการรณรงคค์ดัแยกขยะมูลฝอยจากบา้นเรือน พฒันาระบบการจดัเก็บ 
และสถานท่ีเก็บกกัท่ีไดม้าตรฐาน 
 แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (ปี พ.ศ. 2559 - 2564) 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นความส าคญัของปัญหาขยะมูลฝอยท่ีทุกภาคส่วน
ตอ้งร่วมกนัแกไ้ขปัญหา จึงไดก้ าหนดให้การแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และเม่ือ
วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ไดมี้มติเห็นชอบ Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดน้ าเสนอ ดงันั้น เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ในการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจึงได้บูรณาการแผนบริหารจัดการชยะมูลฝอยของจังหวัด ทั้ ง 77 จังหวัด รวม
กรุงเทพมหานคร และจดัท าเป็นแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (ปี พ.ศ. 2559 
- 2564) เพื่อให้สอดคลอ้งกับทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (ปี พ.ศ. 
2560 - 2564) โดยแนวคิดในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ประกอบดว้ย การลดการ
เกิดของเสียอนัตรายหรือขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด การน าของเสียกลบัมาใชซ้ ้าและใชป้ระโยชน์
ใหม่ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตของภาคการผลิต รวมทั้งช่วยลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเพื่อให้
เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างย ัง่ยืนต่อไป ขยะมูลฝอยท่ีได้จากการคัดแยกจะถูกน าไปใช้
ประโยชน์ใหม่ ส่วนท่ีเหลือจะน าไปก าจัดโดยวิธีการท่ีถูกหลักวิช าการ เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ส่วนการน าไปผลิตเป็นพลงังานถือเป็นผลพลอยได้ โดยส่งเสริมให้
ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมาลุงทุน หรือร่วมลงทุนตามความเหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ครัวเรือนและชุมชนอีกทางหน่ึง  
 การคดัแยก เก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
 ในการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จ าเป็นต้องจดัให้มีระบบการคดัแยกขยะมูลฝอย
ประเภทต่างๆ ตามแต่ลกัษณะองค์ประกอบโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน ากลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
สามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่แหล่งก าเนิด โดยจดัวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บ
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รวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคดัแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้ง
พิจารณาความจ าเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจดัต่อไป 
 การน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ 
 การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะ
สมบติัของขยะมูลฝอยซ่ึงสามารถสรุปไดเ้ป็น 5 แนวทางหลกั ๆ คือ 
 1. การน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ (Material Recovery) เป็นการน ามูลฝอยท่ีสามารถ
คดัแยกไดก้ลบัมาใชใ้หม่ โดยจ าเป็นตอ้งผา่นกระบวนการแปรรูปใหม่ (Recycle) หรือแปรรูป (Reuse)  
 2. การแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลงังาน (Energy Recovery) เป็นการน าขยะมูลฝอยท่ีสามารถ
เปล่ียนเป็นพลงังานความร้อนหรือเปล่ียนเป็นรูปก๊าซชีวภาพมาเพื่อใชป้ระโยชน์ 
 3. การน าขยะมูลฝอยจ าพวกเศษอาหารท่ีเหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหาร
ไปเล้ียงสัตว ์
 4.การน าขยะมูลฝอยไปปรับสภาพใหมี้ประโยชน์ต่อการบ ารุงรักษาดิน เช่น การน าขยะมูลฝอย
สดหรือเศษอาหารมาหมกัท าปุ๋ ย 
 5.การน าขยะมูลฝอยปรับปรุงพื้นท่ีโดยน าขยะมูลฝอยมาก าจดัโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลกั
วิชาการ (Sanitary landfill) จะไดพ้ื้นท่ีส าหรับใชป้ลูกพืช สร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นตน้ 
 พฤติกรรมการคัดแยกขยะ (ไทยรัฐออนไลน์ ,2562) ส่ิงแรกท่ีเห็นชัด คือ พลาสติกจะ
สังเกตเห็นได้ชัดอยู่เต็มพื้นท่ีโดยเฉพาะบริเวณท่ีไม่มีถังขยะ จะสังเกตเห็นพฤติกรรมการทิ้ง
ถุงพลาสติก หรือขยะต่าง ๆ ท่ีน ้ ามือคนท่ีไม่ค  านึงถึงความเป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย ส่งผลถึง
จิตส านึกของคน 
  1. มกัง่าย เกิดจากความตอ้งการใหข้ยะพน้ออกไปจากตวัเอง เร็วท่ีสุดโดยไม่สนใจ
วา่จะลงถงัหรือไม่ลงถงั ตกหล่น คงคา้งอยูอ่ยา่งไร 
  2. ไม่แยกขยะก่อนทิ้ง ขยะหลากหลายประเภท ขยะเปียก ขยะแห้งขยะท าสามารถ
น ากลบัมาใชใ้หม่ หรือขยะท่ีเป็นพิษเป็นอนัตรายต่อคนและส่ิงแวดลอ้ม 
  3. การกลบัไปใชใ้หม่ จริง ๆ แลว้สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอี้กนัน่ คือ ขยะรีไซเคิล 
ซ่ึงมีราคาท าเงินใหก้บัผูมี้รายไดน้อ้ย ตวัอยา่งเช่น แก ้กระดาษพลาสติกต่าง ๆ 
  4. ก าจดัขยะผิด ๆ ค่อนขา้งอนัตรายเพราะขยะบางอย่างส่งกล่ินเหม็น พอนานวนั
อาจกลายเป็นพิษ ถา้สะสมไวใ้นพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมสามารถระเบิดหรือไฟลุกไหม ้จนลุกล่ามสู่ท่ีอยู่
อาศยัได ้อย่าละเลยในส่ิงเหล่าน้ี และการก าจดัขยะผิดวิธี อาจน ามาซ่ึงโรคภยั อนัตรายถึงชีวิตได้
จิตส านึกท่ีดีสร้างได้ ทิ้งขยะแบบคิดสักนิด ไม่นานประเทศไทยก็จะน่าอยู่เหมือนประเทศญ่ีปุ่ น 
อยา่งแน่นอน 
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 เม่ือพิจารณาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ร่วมกบัแผนแม่บทการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ซ่ึงถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบและทิศทางการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ และไดใ้หค้วามส าคญักบัการลดปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ส่งผลให้การจดัการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ยนื ซ่ึงสามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่ระดบัครัวเรือน   
 

2.3 การบริหารจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร  
 
 2.3.1 สถานการณ์ขยะในกรุงเทพมหานคร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครมีการจดัเก็บขอ้มูลการคดัแยกขยะมูลฝอย
ของชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้น ท่ี เขต  
รวม 936,184.42 ตนั เป็นประเภท ขยะรีไซเคิลมากท่ีสุด จ านวน 541,404.69 ตนั และประเภทขยะ
อนัตรายนอ้ยท่ีสุด จ านวน 17,314.87 ตนั (กองงานผูต้รวจราชการ, 2562) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด 3,440 ตนั/วนั 
(37 % ของปริมาณขยะทั้ งหมด 9,370 ตันต่อวนั) ในเดือนเมษายน 2563 เพิ่มขึ้ นจากปี 2562  
(2,120 ตนัต่อวนั) โดยเพิ่มขึ้น 1,320 ตนั/วนั (เพิ่มขึ้นประมาณ 62 %) ประกอบด้วย ขยะพลาสติกรี
ไซเคิลได ้660 ตนั/วนั (19 %) และขยะพลาสติกปนเป้ือน 2,780  ตนั/วนั (81 %)  ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid - 19) (มูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2563) 
 2.3.2 หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
      การด าเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีภารกิจท่ีต้อง
ด าเนินการท่ีมีความเก่ียวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงานภายในของกรุงเทพมหานครได้แก่  
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส านักส่ิงแวดลอ้ม และส านักงานเขตท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งในการด าเนินนโยบาย จึงมีการสร้างกลไกความร่วมมือในการด าเนินงานโดยก าหนดใหมี้
ตวัช้ีวดับูรณาการของหน่วยงานเพื่อเป็นเคร่ืองมือท างานร่วมกันทั้งในระดับนโยบายและระดบั
พื้นท่ี ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
     1) ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย การจดัท าและพฒันาแผนยุทธศาสตร์ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการแปลง
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการประสานการจัดท า ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัราชการของหน่วยงาน 
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     2) ส านักส่ิงแวดล้อม มีหน้า ท่ี รับผิดชอบในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานคร โดยเนน้การพฒันาให้กรุงเทพมหานครมีสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ท่ีได้รับให้
ร่มร่ืนสวยงาม เช่น เร่ืองการจดัการมูลฝอย เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บและก าจดัมูลฝอย ส่ิง
ปฏิกูลและขยะอนัตราย โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคดัแยกมูลฝอยให้
น ามูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ ตลอดจนสนบัสนุนการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการก าจดัขยะมูล
ฝอยใหไ้ดรั้บการควบคุมและก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ  
     3) ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานส่วนทอ้งท่ีท่ีรับภารกิจจาก
ส่วนกลางไปปฏิบติัอีกทอดหน่ึงและยงัรับผิดชอบในการจดับริการสาธารณะใหป้ระชาชนโดยตรง 
มีหนา้ท่ีน านโยบายการบริหารจดัการนโยบายลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครไปปฏิบติัใน
พื้นท่ี ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการก าหนด
อ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัท่ี 59) ส านักงานเขตมีหน้าท่ีท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการขยะ คือ การจดัท าแผนพฒันาเขต การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ การจดัเก็บ
รายไดก้ารบงัคบัให้เป็นไปตามขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของกรุงเทพมหานคร โดยมีฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ด าเนินการเก่ียวกบัการ
เก็บขยะมูลฝอย การปลูก และบ ารุงตน้ไม ้การขนถ่ายส่ิงปฏิกูล มีการด าเนินการดงัน้ี  
 การเก็บขยะมูลฝอย 
 1. การเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนจากบา้นผกัอาศยั หา้งร้านต่างๆ สถานท่ีของรัฐ และเอกชน
ในพื้นท่ีเขต จดัเก็บขยะพิษ เช่น หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอร่ี กระป๋องสี 
 2. การกวาดท าความสะอาดถนน ตรอก ซอยต่างๆ และบริเวณท่ีเป็นท่ีสาธารณะให้สะอาด 
และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3. ตรวจสอบ และเก็บป้ายหรือแผ่นประกาศท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตท่ีประชาชนน ามาติดตั้งไว้
บริเวณเสาไฟ ป้ายรถเมล ์ทางเทา้ และบริเวณอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ีสาธารณะใหส้ะอาดเรียบร้อย 
 4. บริการเก็บของเหลือใชข้องประชาชนในพื้นท่ีเขต 
 5. พฒันาความสะอาดถนน ตรอก ซอย หรือตามท่ีวา่งริมทางต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
 6. เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ การคดัแยกขยะก่อนน าทิ้ง 
 2.3.3 ปัญหาการจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร 
 1. ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว ตามจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น 
 2. พฤติกรรมและวฒันธรรมส่งผลต่อปัญหาขยะลน้เมือง เกิดจากสังคมบริโภคนิยม ผูค้น
บริโภคอาหาร และทิ้งของเหลือใชห้รือบรรจุภณัฑต่์างๆ โดยไม่ไดค้ดัแยกไวใ้ชซ้ ้าหรือน าไปรีไซเคิล 
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 3. ขาดระบบก าจดัมูลฝอยท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการขยะแยกประเภท จึงไม่สามารถเก็บขยะ 
ไปใชป้ระโยชน์ตามคุณสมบติัของขยะแต่ละประเภท ท าใหย้งัไม่มีระบบเก็บขนมูลฝอยแยกประเภท 
 4. ขาดมาตรการทางกฎหมายในระดับประเทศเก่ียวกับการรีไซเคิลโดยผูป้ระกอบการ  
การเรียกคืนบรรจุภณัฑ์ การบงัคบัใช้วสัดุการผลิตท่ีรีไซเคิลได ้ การเรียกคืนขยะอนัตรายเพื่อให้
ผูป้ระกอบการน าไปก าจดั และกฎหมายค่าธรรมเนียมการก าจดัมูลฝอย ค่าธรรมเนียมการเก็บขน  
มูลฝอยท่ีมีอตัราค่อนขา้งต ่า  
 5. มาตรการของรัฐในการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชน/ผูบ้ริโภค คดัแยกขยะไม่เพียงพอ 
ขาดความต่อเน่ือง และไม่สามารถเขา้ถึงประชาชนอยา่งครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได ้
 2.3.4 กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป  
 กรุงเทพมหานครแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ดว้ยการเก็บรวบรวมและก าจดัอย่างถูกสุขลกัษณะ
เพื่อให้สะอาดทุกท่ีไม่มีขยะตกคา้ง และน าขยะท่ีรวบรวมไดข้นส่งไปยงัสถานีขนถ่ายมูลฝอยใน
ศูนย ์ก าจดัมูลฝอย 3 แห่งไดแ้ก่ ศูนยก์  าจดัมูลฝอยอ่อนนุช ศูนยก์  าจดัมูลฝอยสายไหม และศูนยก์  าจดั
มูลฝอยหนองแขม โดยเร่งพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคดัแยก ขยะ
และน าไปใชป้ระโยชน์ท่ีแหล่งก าเนิด เช่น Recycle Waste รวบรวมท่ีบา้นเรือน ท่ีพกัอาศยั ท่ีท างาน สถาน
ประกอบการต่าง  ๆแลว้ขายหรือบริจาค (ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ, 2557) 
 กระบวนการจดัการขยะเป็นการจดัการทรัพยากร มุ่งเนน้การบริหารจดัการดว้ยแนวคิดขยะ
เหลือศูนย ์โดยน ากลบัมาใชใ้หม่และท าให้ขยะเหลือนอ้ยท่ีสุด และก าจดัท่ีเหลือดว้ยเทคโนโลยท่ีีมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้หลกั 3R โดยให้เขา้ถึงทั้งในระดบับุคคล ชุมชนและ ระดบัองค์กร ฯลฯ โดย
ด าเนินการ เช่น ประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ประชาชนในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเพื่อให้
ประชาชาชนรับรู้เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มและวิธีการร่วมกนั ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ของกรุงเทพมหานคร การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายใน
ภาพรวม ส่งเสริมการแปรรูปเศษอาหารไปใชป้ระโยชน์ จดัอบรมใหค้วามรู้ผูแ้ทนชุมชน หน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นท่ีให้มีความรู้ พฒันาตน้แบบชุมชนจดัการขยะท่ีดี (Best Practice) ตามโครงการจดัการ
มูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM ) โดยส่งเสริมการจดัการ
มูลฝอยโดยชุมชน เป็นตน้แบบ และถอดบทเรียน เผยแพร่ใหส้าธารณะชนทราบและน าไปปรับใช ้ 
 2.3.5 แผนพฒันากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) 
 วิสัยทศัน์ กรุงเทพมหานครจดัการขยะดว้ยแนวคิดเหลือศูนย ์(Zero Waste) โดยส่งเสริมทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมน าขยะหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะท่ีตอ้งก าจดัให้เหลือน้อยท่ีสุด 
และก าจดัขยะท่ีเหลือดว้ยเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป้าหมายลดปริมาณขยะร้อยละ 20 
และเพิ่มการน าขยะไปใชป้ระโยชน์ร้อยละ 50 จากปีฐาน 2556 ในปี 2575 
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 เป้าหมายท่ี 1.1.2 มุ่งใหก้รุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด
และเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจดัอย่างถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร : 2561) โดยส่งเสริมการลดและคดั
แยกมูลฝอยในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ  
และเอกชน) และพฒันาเป็นตน้แบบการลดและคดัแยกมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ ในพื้นท่ี 50 เขต 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน าขยะไปใชป้ระโยชน์ใหม้ากขึ้น 
 ซ่ึงปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้จดัเก็บภายใตโ้ครงการ “ทิ้งเป็นท่ี
เก็บเป็นเวลา” ดว้ยการก าหนดจุดทิ้งขยะบนถนนสายหลกั สายรอง ชุมชน และริมคลอง และติดตั้ง
ป้ายแสดงรายละเอียดวนั เวลาทิ้งขยะและเวลาเขา้จดัเก็บขยะเพื่อประชาสัมพนัธ์และสร้างความ
เขา้ใจกบัประชาชนในการทิ้งขยะ ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นการสร้างวินัยในการทิ้งขยะของ
ประชาชน ลดปัญหาขยะตกคา้งจากการทิ้งขยะนอกจุดและนอกเวลาท่ีก าหนด อีกทั้งยงัสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในฐานะผูร่้วมตรวจงาน ร่วมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยโดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  การจัดการขยะท่ีต้นทาง  
กลางทาง และปลายทางอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
 1. การจดัการขยะท่ีตน้ทางอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกรุงเทพมหานครก าหนดแนวทางจดัการ
ขยะในแผนพฒันากรุงเทพมหานคร 20 ปีพ.ศ. 2556 – 2575 โดยมีวิสัยทศัน์ “มุ่งเน้นจดัการขยะ 
ท่ีแหล่งก าเนิดโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวคิดของเสียเหลือศูนย ์(Zero waste Management)” 
โดยการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) และท าให้มูลฝอยเหลือน้อยท่ีสุดและก าจดัท่ีเหลือ (Residue) 
ด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผลการแก้ไข ปัญหาปริมาณมูลฝอยท่ีเพิ่มขึ้นสามารถท าได้โดยการ
ส่งเสริมการลดและคดัแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและน าไปใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุดโดยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมลดและคัดแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิด เช่น หมู่บ้าน ชุมชนตลาด 
สถานศึกษา โรงแรม สถานีบริการน ้ ามนั สถานพยาบาล สวนสาธารณะ ซุปเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท 
วดัและศาสนสถาน อาคารสูงหรือคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนตห์้างสรรพสินคา้ ธนาคาร ร้านอาหาร 
สถานบนัเทิง โดยใชห้ลกัการ 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3ช ใชน้อ้ย ใชซ้ ้า น ากลบัมา
ใชใ้หม่ โดยมีหลกัการแนะน าประชาชนคดัแยกขยะแต่ละประเภท ดงัน้ี 
  1) ขยะรีไซเคิล คดัแยกและขายหรือบริจาค 
  2) เศษอาหาร ก่ิงไมใ้บไม ้เศษผกั ผลไมห้มกัท าปุ๋ ย น ้ าหมกัชีวภาพ อาหารสัตว ์และหมกั
แก๊สชีวภาพ 
  3) ขยะอนัตราย ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ แยกออกจากขยะทัว่ไป ทิ้งใหส้ านกังานเขตจดัเก็บตาม
วนัเวลา สถานท่ีท่ีก าหนด 
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 4) ขยะทัว่ไปส่วนท่ีเหลือจากการคดัแยก ทิ้งให้ส านกังานเขตจดัเก็บตามวนัเวลา สถานท่ีท่ี
ก าหนดซ่ึงเป้าหมายปี 2564 ในการคดัแยกมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดและน ากลบัไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกบัปี 2560 ร้อยละ 30 โดยผลการด าเนินงานในคร่ึงปีแรกคิดเป็นร้อยละ 44.08 
 2.  การจัดการขยะท่ีกลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงขยะท่ี เ กิดขึ้ นในแต่ละวัน
กรุงเทพมหานครไดจ้ดัรถเก็บขนมูลฝอยให้ทุกส านักงานเขตเขา้บริการจดัเก็บรวบรวมขนส่งมูล
ฝอยจากอาคารบ้านเรือนไปยงัศูนย์ก าจัดเพื่อน าเข้าสู่ระบบก าจัดอย่างทั่วถึงและรณรงค์ให้
ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นท่ี ส านักงานเขตเก็บตรงเวลา แกไ้ขปัญหาขยะตกคา้งโดยส่วนใหญ่เป็น
ขยะทัว่ไป และบางส่วนไดจ้ดัเก็บแยกประเภทเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและลดปัญหา
เร่ืองร้องเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. การจดัการขยะท่ีปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะท่ีจดัเก็บไดจ้าก 50 เขต จะถูกขนส่ง
ไปยงัศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์ก าจัดมูลฝอยสายไหม  
โดยน าไปก าจดัดว้ยวิธีต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการไดท้ั้งหมดวนัต่อวนัไม่มีขยะตกคา้ง และ
เนน้ส่ิงท่ีเหลือจากการก าจดัน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากท่ีสุด 
 กรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน  
ได้ด า เ นินนโยบายภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการส าหรับขยะทั่วไป  
(ส านกัส่ิงแวดลอ้ม, 2565) ดงัน้ี  
 1. โครงการ “ทิ้งเป็นท่ี เก็บเป็นเวลา” ดว้ยการก าหนดจุดทิ้งขยะบนถนนสายหลกั สายรอง 
ชุมชน และริมคลอง และ ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดวนั เวลาทิ้งขยะและเวลาเข้าจัดเก็บขยะ  
เพื่อประชาสัมพนัธ์และสร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในการทิ้งขยะ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) บริเวณ
ถนนสายหลกั ถนนสายรอง จดัเก็บทุกวนั เวลา 20.00-03.00 น. และส านกังานเขตเขา้จดัเก็บใหเ้สร็จ
เรียบร้อยก่อน 05.30 น. เพื่อหลีกเล่ียงการกีดขวางการจราจร 2) บริเวณตรอก ซอย ชุมชน ส านกังาน
เขตก าหนดวนัเวลาจดัเก็บ 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยใช้รถเก็บขนมูลฝอยประเภทต่างๆ ทั้งแบบอดั 
ขนาด 2 ตนั และขนาด 5 ตนัและรถเก็บ ขนมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ จ านวนกว่า 2,000 คนั รวบรวม
และขนส่งศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช สายไหม และหนองแขม ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวเป็นการ
สร้างวินยัในการทิ้งขยะของประชาชน ลดปัญหาขยะตกคา้งจากการทิ้งขยะนอกจุดและนอกเวลาท่ี
ก าหนด อีกทั้งยงัสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะผูร่้วมตรวจงาน ร่วมรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 2. โครงการ “นดัทิ้งนัดเก็บขยะช้ินใหญ่” เช่น โต๊ะ ตู ้เตียง ฟูก ฯลฯ จากบา้นเรือนประชาชน
เพื่อร่วมกนัสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯทั้ง 50 เขต ก าหนดเวลานดัเก็บ 
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 3. โครงการ “วน” เพื่อลดขยะพลาสติกอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นการใช้
พลาสติกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีจะออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม และลด
ปริมาณขยะทัว่ไปท่ีเขา้สู่ระบบก าจดั 
 4. โครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงด าเนินโครงการอยู่ และจะเพิ่มขยายไปสู่
การแยกขวดช่วยพนกังานเก็บขยะ เพื่อน าไปผลิตเป็นชุด PPE ให้กบัพนกังานเก็บขนขยะติดเช้ือให้
มีชุดป้องกนัท่ีปลอดภยัในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 จากขอ้มูลค่าเฉล่ียปริมาณมูลฝอย ปีงบประมาณ 2555 – 2564 พบวา่มีแนวโนม้สูงขึ้นเร่ือยๆ 
ถา้ไม่นับช่วงสถาณการณ์โควิด (ปีงบประมาณ 2563 - 2564) แสดงให้เห็นว่านโยบายการบริหาร
จดัการขยะ ภายใต ้แผนพฒันากรุงเทพมหานคร เช่น โครงการ “ทิ้งเป็นท่ี เก็บเป็นเวลา” ยงัไม่บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
 2.3.6 แนวคิดในการหาทางออกเกีย่วกบัขยะของกรุงเทพมหานคร 
         กรุงเทพมหานครมีความพยายามท่ีจะรีไซเคิลขยะใหไ้ดม้ากท่ีสุด ภายใตก้รอบแนวคิด 
“โลกน้ีไม่มีขยะ” เพราะทุกอยา่งสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ละขยะทุกช้ินยงัมีประโยชน์ มีมูลค่า 
จึงมีแนวคิดท่ีจะแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการคดัแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการน าขยะท่ี
เกิดขึ้นไปรีไซเคิล โดยกรุงเทพมหานครไดอ้า้งถึงองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization 
- WHO) ท่ีให้ความหมายว่าขยะมูลฝอย คือ ส่ิงของจากบา้นเรือนท่ีประชาชนไม่ตอ้งการแลว้มีคน
น าไปใชป้ระโยชน์จนสุดทา้ยน าไปใชป้ระโยชน์ไม่ได ้แลว้จึงถูกทิ้งให้กบัรัฐน าไปก าจดั ในขณะท่ี
กรุงเทพมหานครยงัทิ้งส่ิงของมีค่า เช่น กระดาษ แกว้ โลหะ พลาสติก เศษอาหาร ก่ิงไม ้ใบไมล้งถงั 
หากมุ่งแต่ก าจดัขยะโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครท่ีมีปริมาณขยะวนัละประมาณ 
9,000 ตนั หรือ 3.2 ลา้นตนั / ปี เป็นอนัดบั 1 ของประเทศ จะเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณท่ีตอ้งใช้
กวา่ 4,000 ลา้นบาทต่อปี ในการก าจดัขยะท่ีเกิดขึ้น ดงันั้น กรุงเทพมหานครจึงแสวงหาความร่วมมือ
ในการช่วยกนัจดัการกบัขยะท่ีจะเกิดขึ้น โดยคดัแยกไปใชป้ระโยชน์ใหม้ากท่ีสุด 
 ทั้งน้ีกรุงเทพมหานครได้แบ่งประเภทของขยะในถงัขยะของแต่ละบ้านท่ีพกัอาศัยเป็น
ปริมาณโดยเทียบเป็นอตัราส่วนร้อยละออกมาได ้ซ่ึงจะพบวา่มีอยู ่4 ประเภทหลกัๆ ดงัน้ี  
 1) จ านวน 50% เป็นขยะยอ่ยสลายได ้(ขยะอินทรีย)์ เช่น เศษอาหาร ก่ิงไม ้ใบไม ้ไม่ควรฝัง
กลบ เพราะการย่อยสลายในสภาพไร้ออกซิเจนท าให้เกิดก๊าซมีเทน ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกตัว
ส าคญัท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ดงันั้นทางออกของขยะอินทรียอ์ย่างง่ายสามารถท าไดเ้องในท่ีพกั
อาศยั โดยขยะอินทรียอ์ย่าง เศษผกั ผลไม ้เศษอาหาร ก่ิงไมใ้บไม ้มีประโยชน์มากหากคดัแยกและ
น ามาจดัการดว้ยวิธีต่างๆ เช่น การท าน ้าหมกัชีวภาพ ท าปุ๋ ยใบไมแ้หง้ น าไปเล้ียงสัตว ์
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 2) จ านวน 30 % เป็นวสัดุรีไซเคิล ไดแ้ก่ แกว้ กระดาษ โลหะ พลาสติก และอ่ืนๆ เม่ือไม่
สามารถน าไปรียูสไดแ้ลว้จึงคดัแยกตามประเภทเพื่อส่งไปรีไซเคิล น าไปแปรรูปเป็นสินคา้กลบัมาใช้ใหม่ 
ช่วยลดประมาณขยะและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ครัวเรือน 
        (1) แกว้ ในแต่ละปี แกว้ 28,000 ลา้นใบ ถูกทิ้งเป็นขยะ แกว้เป็นขยะท่ีไม่ย่อยสลายแต่
สามารถรีไซเคิลใชใ้หม่ได ้หากไม่แตกเสียหายจะสามารถน ากลบัเขา้สู่โรงงานเพื่อท าความสะอาด
แลว้น ากลบัมาใช้ซ ้ า(Resuse) อย่างน้อยได ้30 คร้ัง หากบ่ิน แตก ก็กลบัเขา้สู่โรงงานหลอมมาใช้
ใหม่ไดโ้ดย 100% ขวดแกว้ท่ีขายไดร้าคาดี คือขวดแกว้ใส ขวดแกว้สีชาและสีเขียว  
       (2) กระดาษ ควรแยกกระดาษออกจากขยะทัว่ไป เพราะถา้เปรอะเป้ือนหรือเปียกน ้ า 
เป่ือยยุย่จะมีปัญหาในการรีไซเคิล กระดาษสามารถรีไซเคิลไดท้ั้งหมด ยกเวน้กระดาษทิชชู่ กระดาษ
เคลือบพลาสติก 
       (3) กล่องนม กล่องเคร่ืองด่ืมยูเอชที ประกอบดว้ย กระดาษ 75% พลาสติกโพลี เอทิลีน 
20% และอลูมิเนียมฟอยล ์5% จะน าไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ (แยกเยื่อกระดาษออก) และแผน่กรีนบอร์ด 
ท าโต๊ะนกัเรียนหรือร่วมโครงการหลงัคาเขียว 
       (4) โลหะ เป็นส่วนประกอบส่ิงของจ านวนมากในบา้นมีหลายประเภท เช่น เหลก็รีไซเคิลได ้
100% เช่น กระป๋องเคร่ืองด่ืมบางชนิด กระป๋องบรรจุอาหาร รีไซเคิลแลว้น าไปผลิตเป็นช้ินส่วน
จกัรยาน รถยนต ์ตูเ้ยน็ คลิปหนีบกระดาษ หรือเป็นกระป๋องใบใหม่ไดอี้กหลายคร้ัง ฝาเกลียวขวด 
ตะปู เหลก็เส้น ลวดสลิง เหลก็หล่อ เหลก็เคร่ือง 
       (5) อลูมิเนียม เช่น หม้อ กะละมัง กระทะ ลูกสูบใหญ่ ผา้เบรก ล้อแมกซ์ กระป๋อง
น ้าอดัลม-เบียร์ ห่วงเปิดกระป๋องตวักระป๋อง และอลูมิเนียมทุกชนิด สามารถขายเป็นรายได ้หรือส่ง
บริจาคท าขาเทียม 
       (6) โลหะอ่ืนๆ เช่น สเตนเลส ทองเหลือง หมอ้น ้า ตะกัว่อ่อน / แขง็ ขายได ้
       (7) พลาสติก ตามหลกัสากลจะแยกประเภทตามหมายเลขรหัสของพลาสติก ถา้หากเราท า
ความรู้จกัพลาสติกบางประเภท ท่ีซาเลง้ไม่ค่อยรับซ้ือแลว้ รวบรวมใหไ้ดจ้ านวนมากๆ ส่งใหร้้านใหญ่ก็
จะเป็นการช่วยน าพลาสติกเหล่านั้นเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล แบ่งแยกประเภทไดห้ลากหลาย  
 3) จ านวน 17% เป็นขยะทัว่ไปท่ีรีไซเคิลไม่ได ้หมายถึง ขยะท่ีเหลือหลงัคดัแยกรีไซเคิล
และเศษอาหาร ก่ิงไมใ้บไมอ้อกแลว้ เช่น ถุงพลาสติกเป้ือนแกง ถุงพลาสติก เศษหนงั โฟม กระดาษ 
ท่ีเปรอะเป้ือนเปียกช้ืนใช้ไม่ไดแ้ลว้ ขยะเหล่าน้ียงัมีประโยชน์สามารถน ากลบัไปใช้ใหม่ได ้ เช่น 
น าไปท าพลังงานความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้าอันเป็นแท่งเป็นเช้ือเพลิงหรือแยกเฉพาะ
ถุงพลาสติกไปผลิตน ้ ามนั ส่วนท่ีท าเช้ือเพลิงไม่ได ้เช่น เซรามิก กระเบ้ืองแตก ก็สามารถแยกถมท่ี 
หรือเป็นส่วนผสมของสตรีทเฟอร์นิเจอร์ ถนน ทางเดินต่างๆ ได ้
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 4) จ านวน 3% ขยะอนัตรายและขยะพิษ เช่น ซากถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอร่ี  ซากหลอก
ฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องยาฆ่าแมลง เคร่ืองส าอางหมดอายุ หากมีการทิ้งรวมกับขยะทัว่ไปก็จะ
ส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือปริมาณโลหะหนกั เช่น พวกปรอท แคดเมียม ตะกัว่ท่ีร่ัวไหลจะส่งผล
เสียต่อระบบนิเวศน์ในดิน และสารอินทรียใ์นขยะ น ้ าจากขยะจะไหลซึมลงสู่ใตดิ้น ในท่ีสุดก็ไป
ปนเป้ือนกบัน ้าาใตดิ้นเกิดปัญหาต่อสุขภาพ อนามยั 
 2.3.7 แนวทางการรีไซเคิลขยะของกรุงเทพมหานคร 
        1) รีไซเคิลจากท่ีพกัอาศยั โดย 9 ใน 10 ของคนกรุงเทพฯ มีรูปแบบการทิ้งขยะแบบ
รวมถงั ดงันั้น หากมีจุดรีไซเคิลตั้งแต่หนา้บา้นจะเป็นการเร่ิมตน้การคดัแยกขยะท่ีดี 
        2) คน้หาวิธีการว่าอะไรท่ีสามารถรีไซเคิล คือ ในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกัน ก็จะมี
วสัดุท่ีแตกต่างกนัแต่ส่วนใหญ่แยกเป็นโลหะ แกว้ พลาสติก และกระดาษ 
        3) การแยกประเภทขยะ ควรหาสถานท่ีท่ีสะดวกในการเก็บให้แน่ใจว่าทุกคนใน
บา้นพกัอาศยัรู้วา่วสัดุอะไรท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่หรือรีไซเคิลก่อนท่ีจะทิ้งขยะ 
        4) หาวนัเวลาจดัการกบัวสัดุรีไซเคิล ในบางชุมชนอาจมีการนัดกนัจดักิจกรรมตลาด
นดัรีไซเคิล หรือธนาคารวสัดุรีไซเคิล หรือวนัท่ีมีการจดักิจกรรมรีไซเคิลของแต่ละเขตพื้นท่ี นดักนั
รวมกลุ่มแลว้นัดให้ร้านรับซ้ือมารับซ้ืออาจจะเดือนละ 1 คร้ัง หรือหากมีวสัดุรีไซเคิลมากอาจนัด
เป็นสัปดาห์ละคร้ัง วสัดุรีไซเคิลเหล่านั้นจะถูกส่งไปเขา้สู่กระบวนการ Reuse และ Recycle ใหม่ได ้
 จากแนวทางการก าจดัขยะของกรุงเทพมหานครเห็นไดว้า่เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยเฉพาะการคดัแยกขยะเพื่อการก าจดัมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามผู ้
ศึกษามองว่าแนวทางดงักล่าวยงัขาดความต่อเน่ืองและขาดการหาความร่วมมือจากประชาชนให้
เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม การรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะใน
ครัวเรือนอย่างต่อเน่ืองจึงมีความจ าเป็นท่ีจะน ามาปรับใช้ระหว่างกรุงเทพมหานครและประชาชน
ได ้และน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นประโยชน์สูงสุดและยัง่ยนื 
 

2.4 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัความรู้ ทัศนคติ ความพงึพอใจ และพฤติกรรม 
 
 2.4.1 แนวคิดเกีย่วกบัความรู้ (knowledge) 
 โสภิตสุดา มงคลเกษม (2539,อา้งถึงในทศวร  อาภรณ์พงษ์,2559 น.26) กล่าวว่า ความรู้ 
เป็นข้อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) เป็นข้อมูลท่ีมนุษย์ได้รับ และเก็บรวบรวมจาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ การท่ีบุคคลยอมรับ หรือปฏิเสธ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้อย่างมีเหตุผล บุคคลควร
จะตอ้งรู้เร่ืองเก่ียวกับส่ิงนั้น เพื่อประกอบการตดัสินใจ นั่นก็คือ บุคคลจะตอ้งมีขอ้เท็จจริง หรือ
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ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนและให้ค  าตอบขอ้สงสัยท่ีบุคคลมีอยู่ มีการช้ีแจงให้บุคคลเกิดความเขา้ใจ 
และทศันคติท่ีดีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รวมทั้ง เกิดความตระหนกัถึงความเช่ือ และค่านิยมต่าง ๆ ดว้ย 
 ระดับของความรู้ สามารถแบ่งได้เป็น 6 ระดับ ได้แก่ รู้จ า เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมิน (Bloom et.al, 1956 อา้งถึงใน พรจิตร หารสุวรรณ, 2559 น.22-24) 
 1. รู้จ า (Knowledge) ไดแ้ก่ ความสามารถในการจ าได ้และระลึกไดใ้นเร่ืองราวท่ีเคยเรียนรู้  
เคยมีประสบการณ์มาก่อนได ้ประกอบดว้ย 
  1.1 รู้จ าเฉพาะเร่ือง ไดแ้ก่ รู้จ าขอ้เทจ็จริงเฉพาะ เช่น รู้จ าบุคคล สถานท่ี เวลา เป็นตน้ 
  1.2 รู้จ าวิถีทางและวิธีด าเนินการเฉพาะเร่ือง เป็นการจ าขอ้มูลเก่ียวกับ ระเบียบ 
แบบแผน ประเพณี แนวโนม้และล าดบัเหตุการณ์ ก่อนหลงั แยกประเภท คดัเลือก จดั แบ่งส่ิงของ 
เป็นหมวดหมู่ เกณฑ์ตดัสินเฉพาะเร่ือง รวมทั้งระลึกหรือจ าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัวิธีการ เทคนิค และ
กระบวนการของเร่ืองราวต่าง ๆ ได ้
  1.3 รู้จ าเร่ืองสากลและนามธรรม (Universals and Abstracts) ได้แก่ รู้จ าเก่ียวกับ
หลกัวิชา การขยายหาขอ้สรุปทัว่ไป กบัรู้จ าเก่ียวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง ท่ีเป็นหลกัวิชาผสมกบั
การขยายหลกัวิชาเพื่อใชอ้ธิบายปัญหาหรือปรากฏการณ์ท่ีซบัซอ้นใหก้ระจ่างชดัขึ้น และสามารถใช้
อธิบายความสัมพนัธ์ของความคิดยอ่ย ๆ 
 2. เขา้ใจ (Comprehension) ได้แก่ ความสามารถในการอธิบาย ส่ือความหมายและขยาย
ความในเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ดว้ยค าพูดหรือเขียน ประกอบดว้ย การแปลความ การตีความ
และการขยายความ 
 3. ประยุกตใ์ช ้(Application) เป็นความสามารถท่ีตอ้งท าความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นวิธีการ 
ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือนามธรรมของเร่ืองนั้น ๆ แลว้น าไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีแตกต่าง
จากสถานการณ์เดิมไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเอง 
 4. วิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแตกเป็นช้ินส่วนย่อย ๆ จดัเรียงล าดบัของ
ส่วนยอ่ย ๆ นั้น ใหเ้ห็นความส าคญัเห็นความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ประกอบดว้ย 
  1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นการแตกส่ิงท่ีตอ้งการส่ือความหมายออกเป็น
ส่วนยอ่ย ๆ ใหเ้ห็นองคป์ระกอบและท าใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึ้น 
  2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นการแยก แตกส่ิงท่ีตอ้งการส่ือความหมายให้เป็น
ส่วนยอ่ย ๆ ท่ีประสาน หรือสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัของส่วนยอ่ย ๆ นั้น 
  3. การวิเคราะห์หลกัการด าเนินการ เป็นการแตกส่ิงท่ีตอ้งการส่ือความหมายให้
เห็นระบบด าเนินการ หรือจดัการท่ีรวบรวมส่วนย่อย ๆ เขา้ดว้ยกนั วิเคราะห์ถึงสัมพนัธ์กนัการจดั
ระเบียบและโครงสร้างของส่ิงต่าง ๆ 
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 5. สังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการรวม ผสมผสาน ส่วนย่อย ๆ ให้เขา้เป็น
เร่ืองเดียวกนั โดยการจดัเรียบเรียงหรือรวบรวมท่ีมีแบบแผนหรือโครงสร้างใหม่ ประกอบดว้ยการ
สังเคราะห์ขอ้ความ การสังเคราะห์แผนงาน และการสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
 6.ประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ ทั้งเน้ือหา
และวิธีการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยอาศยักฎเกณฑแ์ละมาตรฐาน ซ่ึงอาจสร้าง
ขึ้นใหม่หรือมีอยูแ่ลว้ การประเมินเป็นจุดท่ีเช่ือมระหวา่งความสามารถทางสติปัญญากบัเจตคติ และ
ความสนใจ ประกอบดว้ย 
  1. การประเมินตามเกณฑภ์ายใน เป็นการตดัสินคุณค่าส่ิงต่าง ๆ โดยพิจารณาหรือ
อา้งอิงจากลกัษณะคุณสมบติัภายในของส่ิงนั้น ๆ เป็นหลกั 
  2. การประเมินตามเกณฑภ์ายนอก เป็นการตดัสินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ โดยพิจารณา 
หรืออา้งอิงจากลกัษณะ คุณสมบติัภายนอกของส่ิงนั้น ๆ เป็นหลกั การตดัสินให้คุณค่าใชก้ฎเกณฑ์
ภายนอก 
 การวดัความรู้ นกัวดัผลไดใ้ห้ความหมายว่าเป็นกระบวนการก าหนดตวัเลขให้แก่ส่ิงใดส่ิง
หน่ึงอาจจะเป็นเป็นวตัถุส่ิงของหรือคน เพื่อช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างของคุณลกัษณะของส่ิงทีตอ้งการ
วดั การวดัความรู้เป็นการวดัผลทางออ้ม เน่ืองจากไม่สามารถเอาเคร่ืองมือไปทาบวดัโดยตรงได ้ซ่ึง
ผลท่ีไดจ้ากการวดัมาจากกระบวนการทางสมองหรือการใชค้วามคิด ตั้งแต่รู้จ า เขา้ใจ ประยุกต์ใช้
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า โดยเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความรู้จะมีหลายแบบ ไดแ้ก่ แบบทดสอบ 
การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
 
 2.4.2 แนวคิดเกีย่วกบัทัศนคติ 
         2.4.2.1 ความหมายของทศันคติ 
    สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533 ,อ้างถึงในทศวร  อาภรณ์พงษ์ ,2559 น.26)  
ได้กล่าวถึง ทศันคติว่าเป็นดัชนีช้ีวดัว่า บุคคลนั้นคิด และรู้สึกอย่างไรกับคนรอบขา้ง วตัถุ หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคตินั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึง
พฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นมิติของ
การประเมินเพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึงๆ ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล 
(Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 
     ทศันคติหรือเจตคติมีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคล เน่ืองจากทศันคติ
เป็นแนวโน้มหรือขั้นเตรียมพร้อมของพฤติกรรม เป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าทางจิตใจแล้ว
แสดงออกทางร่างกายท่ีแตกต่างกนัไป (ชุดา จิตพิทกัษ,์ 2525 อา้งถึงในคณิศร เทียนทอง, 2552) 
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    จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือความ
คิดเห็นท่ีแสดงถึงความพร้อมในการพิจารณาและมองเห็นประโยชน์ต่อการจดัการขยะมูลฝอย 
         2.4.2.2 องคป์ระกอบของทศันคติ 
   พรจิตร หารสุวรรณ (2559 น.26) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของทศันคติ
ประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 
   1 .  ส่ วนของความ เข้า ใจ  (Cognitive Component) แสดงถึงความ รู้  
(Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความเช่ือ (Beliefs) ส่วนของความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบ
ส่วนแรก ซ่ึงก็คือความรู้และการรับรู้ท่ีไดรั้บ จากการประสมกบัประสบการณ์โดยตรงต่อทศันคติ
และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล ความรู้น้ีและผลกระทบต่อการรับรู้จะกาหนดความ
เช่ือถือ (Beliefs) ซ่ึงหมายถึง สภาพดา้นจิตใจ ซ่ึงสะทอ้นความรู้เฉพาะอย่างของบุคคล และมีการ
ประเมินเก่ียวกบัความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงก็คือการท่ีบุคคลมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึง คุณสมบติัของ
ส่ิงหน่ึง หรือพฤติกรรมเฉพาะอยา่งจะนาไปสู่ผลลพัธ์เฉพาะอยา่ง 
   2. ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ส่วนของโมเดล
องค์ประกอบทศันคติ 3 ประการซ่ึงสะทอ้นถึงอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling) ของ
บุคคลท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงประเมินทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการให้คะแนน
ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ดีหรือเลว เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
   3. ส่วนของพฤติกรรม (Conative Component หรือ Behavior หรือ Doing)
สะทอ้นถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมของบุคคล ดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อทศันคติท่ีมี
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึงความตั้งใจท่ีจะท า 
         2.4.2.3 คุณลกัษณะของทศันคติ ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2553 ,อา้งถึงใน พรจิตร  
หารสุวรรณ,2559 น.26-27) กล่าววา่ทศันคติมีคุณลกัษณะส าคญัดงัน้ี 
   1. ทศันคติเกิดจากประสบการณ์ ส่ิงเร้าต่าง ๆ รอบตวั 
   2. ทัศนคติเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อส่ิงเร้า  
เป็นการเตรียมพร้อมภายในของจิตใจมากกวา่ภายนอกจะสังเกตได ้
   3. ทศันคติมีทิศทางของการประเมิน คือลกัษณะความรู้สึกหรืออารมณ์ 
ท่ีเกิดขึ้น ถา้มีความรู้สึกชอบ พอใจ เห็นดว้ยคือเป็นทิศทางบวก ถา้มีความรู้สึกไม่ชอบ ไม่พอใจ  
เป็นทิศทางลบ 
   4. ทศันคติมีความเขม้ คือปริมาณความมากนอ้ยของความรู้สึก เช่น ชอบมาก 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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   5. ทศันคติมีความคงทน การมีทศันคติต่อส่ิงใด การเปล่ียนแปลงทศันคติ
ต่อส่ิงนั้นก็จะเกิดขึ้นไดย้าก 
   6. ทศันคติมีทั้งพฤติกรรมภายในเป็นสภาวะจิตใจหากไม่แสดงออกจะ
รับรู้ไดย้ากและพฤติกรรมภายนอกจะแสดงออกเม่ือถูกกระตุน้      
         2.4.2.4 การวดัทศันคติ 
   (1) สเกลจดัอนัดบั (Rating Scale) เป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดในการจดัอนัดบั
บุคคลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ก็คือการใหบุ้คคลนั้นจดัอนัดบัวา่เป็นอยา่งไร 
   (2) ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) เป็นวิธีท่ีรู้จกักันแพร่หลายท่ีสุดวิธีหน่ึง 
เพราะง่ายต่อการวดั โดยจะมีทางเลือกตอบได้ 3 – 5 ทางเลือก เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย  
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
   (3) เทอร์สโตนสเกล (Thurstone Scale) เป็นวิธีการวดัแบบให้น ้ าหนัก
หรือคะแนนแต่ละขอ้ความ โดยแต่ละขอ้ความจะมีสเกลน ้าหนกัในแต่ละช่วงเท่ากนั 
   (4) กัทแมนสเกล (Guttman Scale) เป็นวิธีการวิ เคราะห์มาตราส่วน 
(Scalogram Analysis) เช่น ในชุดของข้อความวัดทัศนคติหน่ึง นั้ น ถ้าหากผู ้ตอบเห็นด้วยกับ
ขอ้ความ 2 แลว้ ผูต้อบจะตอ้งเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 1 มาก่อน และถา้หากผูต้อบเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 
3 ก็ตอ้งเห็นดว้ยกบัขอ้ความ 1 และขอ้ความ 2 มาก่อน การวดัทศันคติในลกัษณะน้ีสามารถเห็นแบบแผน 
(Pattern) ของทศันคติท่ีมีต่อเร่ืองนั้นของกลุ่มบุคคลท่ีวดัได ้(สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2544 อา้งถึง
ในอภินนัท ์สุขบท, 2547) 
         2.4.2.5 การเปล่ียนแปลงทศันคติ 
   เฮอร์เบริท ซี. เคลแมน (Herbert C. Kelman, 1967: 469 อา้งถึงใน รมิตา 
สาสุวรรณ์, 2560: 17-18) ได้อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงทัศนคติ โดยมีความเช่ือว่า ทัศนคติ  
อยา่งเดียวกนัอาจเกิดในตวับุคคลดว้ยวิธีท่ีต่างกนั จากความคิดน้ีจึงไดแ้บ่งกระบวนการเปล่ียนแปลง
ทศันคติออกเป็น 3 ประการ คือ 
   1) การยินยอม (Compliance) จะเกิดได้เม่ือบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพล 
ต่อตวัเขาและมุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บความพอใจจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลนั้น การท่ีบุคคล
ยอมกระท าตามส่ิงท่ีอยากให้เขากระท า ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้วยกับส่ิงนั้น แต่เป็นเพราะเขา
คาดหวงัว่าจะได้รับรางวลัหรือได้รับการยอมรับ ดังนั้น ความพอใจท่ีได้รับจากการยอมกระท า
ตามนั้ นเป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคม กล่าวได้ว่า การยอมกระท าตามเป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงทศันคติ ซ่ึงจะมีพลงัผลกัดนัใหบุ้คคลยอมกระท าตาม 
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   2) การเลียนแบบ (Identification) จะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลยอมรับส่ิงเร้าหรือ
ส่ิงกระตุน้ซ่ึงเป็นผลมาจาก การท่ีบุคคลตอ้งการจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี ท่ีพอใจระหวา่งตนเองกบั
ผูอ่ื้นหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน กล่าวไดว้่า การเลียนแบบเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงทศันคติ แต่จะมาก
หรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความน่าโน้มน้าวใจของส่ิงเร้า บุคคลจะเช่ือในส่ิงท่ีตวัเองเลียนแบบ แต่ไม่
รวมถึงเน้ือหาและรายละเอียดในการเลียนแบบ ทศันคติของบุคคล จะเปล่ียนไปมากหรือนอ้ยขึ้นอยู่
กบัส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
   3) ความตอ้งการท่ีอยากจะเปล่ียน (Internalization) จะเกิดขึ้นเม่ือบุคคล
ยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่า ซ่ึงตรงกับความต้องการภายในค่านิยมของเขา พฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปในลกัษณะน้ีจะสอดคลอ้งกบั ค่านิยมท่ีมีอยู่เดิม ความพึงพอใจท่ีไดจ้ะขึ้นอยู่กบัเน้ือหา
รายละเอียดของพฤติกรรมนั้นๆการเปล่ียนแปลง ดงักล่าว ถา้ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมถูก
กระทบก็จะมีผลต่อการเปล่ียนทศันคติ (Shelter Blog, 2552)  
 
 2.4.3 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ  
       2.4.3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
      พงศธร ถาวรวงศ ์(2541: 34) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงในเชิงประเมินค่า ซ่ึงจะเห็นว่าแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจน้ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับ
ทศันคติอย่างแยกกนัไม่ออก โดยความพึงพอใจเป็นองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกของทศันคติ ซ่ึงไม่
จ าเป็นตอ้งแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได ้
    วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่
เหมือนกนั ขึ้นอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถา้คาดหวงัหรือมี
ความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้ายดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันขา้มอาจ
ผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีขึ้นอยูก่บัส่ิงท่ี
ตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย 
 ฉตัรชยั คงสุข (2535) กล่าววา่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บ
การตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในอนัดบัหน่ึงความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หาก
ความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
 ดงันั้น ความพึงพอใจก็คือ ส่ิงท่ีบุคคลคิดขึ้นเป็นการส่วนตวั หรือคิดคาดหวงัท่ีจะให้ส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเกิดขึ้นหากส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นตามความคิดส่วนตวัหรือตามความ
คาดหวงัของตนเอง ในทิศทางท่ีดีหรือทิศทางบวกแก่ตนเอง หรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดแก่ผูอ่ื้นหรือส่ิง
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อ่ืน อยู่ในความคาดหวงัของตนเองท่ีไดค้าดหวงัจะให้เกิดขึ้น ถา้หากส่ิงท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามท่ี
ตนเองคิดหรือคาดหวงัเอาไวค้วามพึงพอใจก็ไม่เกิดขึ้น หรือเกิดความพึงพอใจขึ้นนอ้ยหรือเกิดขึ้น
ในทางตรงกนัขา้ม ก็คือเกิดความไม่พอใจในส่ิงเหล่านั้นหรือเร่ืองเหล่านั้น 
      2.4.3.2 การวดัความพึงพอใจ 
  โยธิน แสวงดี (2551) กล่าววา่ มาตรวดัความพึงพอใจสามารถกระท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ 
  1. การใชแ้บบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตอ้งการ
ทราบความคิดเห็นซ่ึงสามารถท าได้ในลกัษณะท่ีก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ 
ค าถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร และการควบคุมงาน และ
เง่ือนไขต่างๆ เป็นตน้ 
  2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิค 
และวิธีการท่ีดี จึงจะท าให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงได ้อมรรัตน์ และคณะ (ม.ป.ป.) อธิบายถึงรูปแบบการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ว่าจะไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับค าถาม และล าดับ
ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ไวล้่วงหน้า เป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) 
ถาวร ทนัใจ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (structure interview) วา่จะมีการก าหนด
ค าถามไวล้่วงหน้า ไม่สามารถดดัแปลงค าถามได ้ตอ้งสัมภาษณ์ไปตามแบบสัมภาษณ์ ( interview 
schedule) โดยค าถามส่วนใหญ่เป็นปลายเปิด 
  3 การสังเกต เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย 
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระท าอย่างจริงจงั และการสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน สุภางค์ จนัทวานิช (2549) อธิบายการสังเกตเอาไวว้่า คือการเฝ้าดูส่ิงท่ี
เกิดขึ้นอย่างใส่ใจและมีระเบียบวิธีเพื่อวิเคราะห์หรือหาความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นกบัส่ิงอ่ืน 
และมีอีกวิธีการหน่ึงก็คือการศึกษาจากเอกสาร 
 2.4.4 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรม (Practice or Behavior) 
 สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533,อา้งถึงในทศวร  อาภรณ์พงษ,์2559 น.26 ) กล่าววา่ พฤติกรรม
เป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานมาจากความรู้ และทศันคติของบุคคล การท่ีบุคคลมี
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั เน่ืองมาจากการมีความรู้ และทศันคติท่ีแตกต่างกนั ความแตกต่างกนัใน
การแปลความสารท่ีตนเองไดรั้บ จึงก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมท่ีแตกต่างกนั อนัมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของบุคคล 
  2.4.4.1 องค์ประกอบของพฤติกรรม ประกอบด้วย 7 ประการ (Cronbach, 1963 
อา้งถึงใน พรจิตร  หารสุวรรณ, 2559 น.29-31) ดงัน้ี 
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   1. เป้าหมายหรือความมุ่งหมาย (Goal) คือ วตัถุประสงคห์รือความตอ้งการ
ท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรม เช่น ความตอ้งการมีหนา้ตาทางสังคม 
   2. ความพร้อม (Readiness) หมายถึง ระดบั วุฒิภาวะหรือความสามารถท่ี
จ าเป็นในการท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ 
   3. สถานการณ์ (Situation) หมายถึง ลู่ทางหรือโอกาส หรือเหตุการณ์ท่ี
เปิดโอกาสใหเ้ลือกท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ 
   4. การแปลความหมาย ( Interpretation) เป็นการพิจารณาลู่ทางหรือ
สถานการณ์เพื่อเลือกหาวิธีท่ีคิดวา่สนองความตอ้งการเป็นท่ีพอใจมากท่ีสุด 
   5. การตอบสนอง (Response) คือ การด าเนินการท ากิจกรรมตามท่ี
ตดัสินใจเลือกสรรแลว้ 
   6. ผลท่ีตามมา (Consequence) คือ ผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท ากิจกรรมนั้น 
ซ่ึงอาจไดผ้ลตรงกบัท่ีคาดไว ้หรือตรงขา้มกบัส่ิงท่ีคาดไวก้็ได ้
   7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) เป็นปฏิกิริยาท่ี
เกิดขึ้นเม่ือส่ิงท่ีเกิดขึ้นไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ จึงตอ้งกลบัไปแปลความหมายใหม่ เพื่อ
เลือกหาวิธีท่ีจะตอบสนองความตอ้งการไดแ้ต่ถา้เห็นว่าเป้าประสงค์นั้นมนัเกินความสามารถก็จะ
ยอมละเลิกความตอ้งการนั้น 
  2.4.4.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
   1. ปัจจัยพื้นฐานด้านชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยา เช่ือว่า
อวยัวะทุกระบบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมโดยตรง โดยเร่ิมจากมีส่ิงเร้ามาเร้าอวยัวะสัมผสั และส่ง
ต่อไปยงัเซลล์ประสาท เส้นประสาท จากนั้นสมองและไขสันหลงัจะท าหน้าท่ีรับรู้และสั่งการ 
จากนั้นกลา้มเน้ือและต่อมไร้ท่อก็จะท าหน้าท่ีตามการควบคุมสั่งการของระบบประสาทแสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรมตอบสนอง โดยธรรมชาติการรับสัมผสัของมนุษย ์แบ่งการรู้สึกออกเป็น 7 
ประเภท ได้แก่ การมองเห็นการได้ยิน การได้กล่ิน การรู้รส การรับสัมผสัทางผิวหนัง การรับรู้
เก่ียวกบัการทรงตวั และการรับความรู้สึกเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวต่าง ๆ 
   2. ปัจจยัพื้นฐานดา้นจิตวิทยา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
   - การเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีท าให้คนเราสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มได ้และยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยใหค้นเราเขา้ใจพฤติกรรมตนเองและคนอ่ืน 
   - อารมณ์ หมายถึง สภาวะท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าจนกระทัง่บุคคล
เกิดความรู้สึกทางจิตใจและพฤติกรรม อารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบ จะแสดงพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัสภาวะอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น 
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   - แรงจูงใจและความต้องการ เป็นแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอก  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอยา่งมีจุดมุ่งหมาย เช่น เกรด เงิน อาหาร 
   - ความเช่ือ เป็นความนึกคิด ยึดถือ โดยท่ีคนนั้นรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
สามารถวดัได้จากค าพูดหรือการกระท าของคน ทุก ๆ ความเช่ือมีลกัษณะเป็นความพร้อมท่ีจะ
ประพฤติและกระท า 
   - ทศันคติ มีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมคนเรา กล่าวคือทศันคติเป็นภาวะ
ความพร้อมในการกระท าหรือแสดงพฤติกรรม 
   3. ปัจจยัพื้นฐานดา้นสังคมวิทยา 
    1. สังคมและวฒันธรรม สามารถสรุปอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
สังคม บุคคลท่ีมีสังคมต่างกนัย่อมมีพฤติกรรมต่างกนั โดยสังคมเร่ิมแรกของมนุษยท่ี์มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมคือสังคมครอบครัวซ่ึงบ่งช้ีการประพฤติปฏิบติั นอกจากสังคมครอบครัวยงัมีสังคมในโรงเรียน 
สังคมในชุมชนสังคมในท่ีท างาน ก็มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลเช่นกนั วฒันธรรม การกระท าของ
มนุษยส่์วนใหญ่เป็นผลมาจากสังคมวฒันธรรมท่ีตนเป็นสมาชิก มีกระบวนการถ่ายทอดทางแนวคิด 
ค่านิยม วฒันธรรม ความเช่ือ จากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง จากสังคมหน่ึงไปสู่อีกสังคมหน่ึง 
    2. การอบรมเล้ียงดูและประสบการณ์ชีวิต บุคคลท่ีถูกอบรมเล้ียง
ดูและประสบการณ์ต่างกนัจะมีพฤติกรรมต่างกนั 
  2.4.4.3 การประเมินพฤติกรรม วิธีการประเมินพฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ ๆ (Cone, 1978 อา้งถึงใน พรจิตร หารสุวรรณ, 2559 น.31-32) ดงัน้ี 
   1. วิธีการประเมินโดยตรง (Direct Methods of Assessment) มี 4 วิธี ดงัน้ี 
   1.1 การสังเกตพฤติกรรม (Observation) เป็นวิธีท่ีได้รับการยอมรับมาก
ท่ีสุด และเป็นวิธีหลกัท่ีใชใ้นการประเมินพฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรมสามารถด าเนินการได ้2 
สภาพการณ์ คือ สภาพการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ และสภาพการณ์จดัขึ้นในคลินิก โดยทั้ง 2 สภาพการณ์ 
ส่ิงท่ีผูส้ังเกตพึงระวงัคือการเขา้ไปเก่ียวขอ้งในสภาพการณ์นั้น  
   1.2 การสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมตนเอง (Self-Monitoring) วิธีน้ีเป็น
การใหผู้ก้ระท าพฤติกรรมเป็นผูส้ังเกตและบนัทึกพฤติกรรมตนเอง เช่น การปวดศีรษะ การประเมิน
พฤติกรรมด้วยวิธีน้ี อาจมีปัญหาในเร่ืองความแม่นยาในการสังเกตและการบันทึกได้เน่ืองจาก
พฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่ทนัระวงัตวั จากความเคยชินหรือกระท าจนเป็นนิสัย หรืออาจมา
จากความล าเอียงของผูส้ังเกตเอง 
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   1.3 การวดัผลท่ีเกิดขึ้น (Measurement of Product) เป็นวิธีการประเมินท่ี
ง่ายและสะดวกมากท่ีสุด เน่ืองจากไม่ตอ้งฝึกผูส้ังเกตหรือผูร้วบรวมขอ้มูลเป็นกรณีพิเศษ เป็นเพียง
การน าผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าพฤติกรรมของบุคคลบนัทึกรวบรวมเท่านั้น  
   1.4 การวดัสรีระ (Physiological Measures) การวดัวิธีน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ดูการเปล่ียนแปลงสรีระของบุคคล เม่ือตอ้งเผชิญกบัส่ิงเร้าต่าง ๆ ปัจจุบนัมีการน ามาใชใ้นดา้นการ
ประเมินพฤติกรรมและการบ าบดัพฤติกรรมไปพร้อม ๆ กนั  
   2. วิธีการประเมินทางอ้อม (Indirect Methods of Assessment) เป็นวิธีท่ี
นิยมมากท่ีสุด แต่ก็จดัว่าเป็นวิธีท่ีมีปัญหามากท่ีสุดเช่นกนั เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดไ้ม่มีความหมายใน
ตวัของมนัเอง ซ่ึงตอ้งผ่านการตีความ อาจตีความถูกหรือผิดก็ได ้ขึ้นอยูก่บัความตรง (Validity) และความ
เท่ียง (Reliability) ของเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นหลกั วิธีการประเมินทางออ้มท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด 3 วิธี ดงัน้ี 
   2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เพื่อประเมินพฤติกรรมนั้นจะ 
เน้นถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลกระท า สถานการณ์ท่ีบุคคลกระท าและสนองตอบของบุคคลอ่ืน ๆ ใน
สภาพการณ์นั้นต่อการกระท าของบุคคลนั้น ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ มกัจะขึ้นตน้ด้วยค าว่า 
อะไร และเม่ือใด มากกวา่ค าวา่ ท าไม การสัมภาษณ์มีขอ้ดี คือ ไดข้อ้มูลในเชิงลึก เขา้ใจถึงความรู้สึก 
และความคิดของผูถู้กสัมภาษณ์ และหากมีขอ้สงสัยสามารถสอบถามไดเ้พิ่มเติม แต่มีขอ้จ ากดัคือ
ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลโดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นเหตุการณ์ในอดีต ผูถู้กสัมภาษณ์อาจจ าไม่ได ้หรือ
อาจตอบเพื่อใหต้นดูดี 
    2.2 การรวบรวมข้อมูลจากบุคคลอ่ืน (Information from Other 
people) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบุคคลอ่ืนท่ีเป็นบุคคลท่ีจัดว่าส าคัญต่อบุคคลท่ีถูกประเมิน
พฤติกรรม ไดแ้ก่ ผูป้กครอง เพื่อน สามี/ ภรรยา หรือผูร่้วมงาน ซ่ึงการรวบรวมขอ้มูลมกัใชวิ้ธีการ
สัมภาษณ์เป็นหลกัขอ้พึงระวงัในการรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลอ่ืน คือความล าเอียงของผูใ้ห้ขอ้มูล 
ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจึ้งควรใชป้ระกอบกบัขอ้มูลอ่ืน ๆ ดว้ยในการประเมินพฤติกรรม 
    2.3 การรายงานตนเอง (Self Report) เป็นการท่ีบุคคลบอกว่าเขา
สนใจอะไร มีเจตคติเช่นใด มีบุคลิกภาพอย่างไร ตลอดจนมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรวิธีน้ีส่วนใหญ่
มกัใช้การทดสอบทางจิตวิทยา แบบสอบถาม หรือจดบนัทึกประจ าวนั ขอ้ดีของการรายงานตน 
ประหยดัครอบคลุมดา้นต่าง ๆ ท่ีตอ้งประเมินใชร่้วมกบัการประเมินแบบโดยตรงได ้แต่มีขอ้จ ากดั
ในเร่ืองของความน่าเช่ือถือของขอ้มูล เพราะอาจเกิดจากการบิดเบือนขอ้มูลของผูต้อบ และความ
คาดหวงัของผูต้อบแบบรายงานตนเอง 
 
 



35 
 

2.5 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
 จรรยา ปานพรม (2554)  ศึกษาการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน  
ในเขตเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนและเสนอมาตรการ  
การมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชน
ท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 368 ราย โดยวิธีสุ่ม
ตวัอย่างแบบโควตา้เป็นสัดส่วน แลว้ท าการสุ่มแบบบงัเอิญ ซ่ึงเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและ
ไดท้ าการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นสาธารณสุข สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย t-test F-test และ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเกินกว่าคร่งหน่ึงหรือร้อยละ 56.8 เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมามีอายุระหวา่ง 35-44 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 29.9 ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมา
ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 19.0 นอกจากนั้นผูต้อบแบบสอบถาม
ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาประกอบอาชีพรับจา้ง คิด
เป็นร้อยละ 20.1 ส าหรับระดบัการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้่าประชาชนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษาท่ีแตกต่าง
กนัมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส าหรับปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน เช่น ความเขา้ใจว่าการ
คดัแยกขยะมูลฝอยสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ และช่วยรักษาสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งการ
ติดตั้งฉลากบอกประเภทของการคดัแยกขยะท่ีชนัเจน (p-Value=0.000) การมีเจา้หน้าท่ีสุขาภิบาล
ให้ความรู้ในการคดัแยกขยะมูลฝอย (p-Value มีค่าเท่ากบั 0.000) ทศันคติดา้นการปฏิบติัในการคดั
แยกขยะมูลฝอย (p-Value มีค่าเท่ากบั 0.001) ความรู้ความเขา้ใจของความหมายในการคดัแยกขยะ
มูลฝอย (p-Value=0.004) ภาชนะในการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีมีจ านวนเพียงพอ (p-Value=0.005) 
 พรจิตร ภารสุวรรณ (2559) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ กบัการปฏิบติัใน
การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตามแนวคิด 3Rs (Reduce, Reuse และ Recycle) ของประชาชน
ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองตะพาน อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง กลุ่มตวัอย่างเป็นหัวหน้าครัวเรือน
หรือตัวแทนครัวเรือน จ านวน 220 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์
ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
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ตามแนวคิด 3Rs มีค่าความเท่ียง เท่ากับ 0.82, 0.74 และ 0.85 ตามล าดับ วิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วย
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นตวัแทนครัวเรือน ร้อย
ละ 56.8 เป็นหญิงร้อยละ 67.7 อายเุฉล่ีย 49.7 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 36.7 
ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจา้งจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 23.2 ประชาชน ร้อยละ 62.2 มีความรู้
เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตามแนวคิด 3Rs ในระดับน้อย คะแนนเฉล่ีย 10.5 
คะแนน (SD = 2.53 คะแนน) ประชาชนมีทัศนคติและการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนตามแนวคิด 3Rs ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 70.0 โดยทศันคติมีคะแนนเฉล่ีย 74.5 คะแนน 
(SD = 7.94 คะแนน) และการปฏิบติัมีคะแนนเฉล่ีย 36.65 คะแนน (SD = 7.74 คะแนน) ผลการ
วิเคราะห์ความความสัมพนัธ์ พบว่า ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัในการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนตามแนวคิด 3Rs อย่างมีนัยส าคญั ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.205 (p-value = 0.01) 
ดงันั้น จึงควรมีการวางแผนในการจดักิจกรรมรณรงคใ์ห้ความรู้ และทศันคติในการจดัการขยะมูล
ฝอยตามแนวคิด 3Rs ใหแ้ก่ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 
 สกุลรัตน์ โทนมี (2563) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชาชน ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ท าการศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 33  ครัวเรือน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติแบบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับสูง จากการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยพบว่า ปัจจยัน า ไดแ้ก่ ความรู้
เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยบละทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ ระบบสนับสนุนเก่ียวกบัการจดัการขยะมูล
ฝอยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยและปัจจยัเสริม ได้แก่ การรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย 
และการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการจดัการ
ขยะมูลฝอย ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้เก่ียวกบัอนัตรายต่างๆ ท่ีเกิด
จากขยะมูลฝอย จึงควรมีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้กลุ่มตัวอย่างได้มีความรู้
เพิ่มเติมเก่ียวกบัผลกระทบจากขยะมูลฝอยมากขึ้น 
 สมใจ เป้าทอง (2562) ศึกษาความรู้และทศันคติที มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะมูลฝอย
ของประชาชนต าบลบางเป้า อ าเภอกันตงั จงัหวดัตรังกลุ่มประชากรคือจ่านวนหลงัคาเรือนที มี
ทะเบียนบา้นอยู่ในเขตต าบลบางเป้า อย่างน้อย 1 ปี จ านวน 3,297 หลงัคาเรือน โดยเลือกหัวหน้า
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ครัวเรือนหรือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีหลกัในการดูแลครอบครัวเป็นตวัแทนในการตอบแบบสอบถาม ใชสู้ตร
การค านวณกลุ่มตวัอยา่งท่ีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของ Daniel ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ่านวน 361 
หลงัคาเรือนใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจยัพบวา่ ความรู้ประกอบดว้ย ความหมายของขยะ 
แหล่งท่ีมา ประเภทของขยะ การคดัแยกขยะ การก าจดัขยะและอนัตรายของขยะ ภาพรวมมีความรู้
ในระดบัสูง (72.3%) (X =2.62, S.D.=0.65) ทศันคติ ประกอบดว้ย ความส าคญัของการคดัแยกขยะ 
การก าจัดขยะ ประโยชน์ของการคัดแยก ปัญหาขยะภาพรวมมีทัศนคติในระดับสูง (70.1%)  
(X =2.70, S.D.=0.45) ระดบัการจดัการขยะมูลฝอยประกอบดว้ย ลดการใช ้การใชซ้ ้ า การน าไปใช้
ใหม่ การซ่อมแซม การไม่ท าให้เกิดปัญหาขยะ ภาพรวมมีความรู้ในระดบัสูง (70.6%) (X =2.69, 
S.D.=0.47) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่าความรู้และทศันคติมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการ
จดัการขยะมูลฝอยของประชาชนต าบลบางเป้า อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  
(r =0.175, P-value =0.001, r=0.386, P – value < 0.001 ตามล าดบั) 
 เท่ียงธรรม อินแกว้ (2563) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการ
จดัการขยะมูลฝอยของประชาชน อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 394 คน  
ท าการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบดว้ย
ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน มีค่าถูกตอ้งเชิงเน้ือหาเท่ากบั 0.79 และแบบสอบถามค่าความเช่ือมัน่
ดา้นความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเท่ากบั 0.75 0.72 และ 0.76 ตามล าดบั วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ (x ± SD. ; 
80.91 ± 11.59) ทศันคติ (2.46 ± 0.31) และพฤติกรรมการก าจดัขยะ (2.41  ± 0.32) อยู่ในระดบัดี  
โดยพฤติกรรมดา้นการน าขยะมูลฝอยเศษวสัดุมาใชใ้หม่อยู่ในระดบัปานกลาง (2.22  ± 0.32) โดย
ความรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ (r = 0.130, p-value = 0.010) อย่างไรก็ตาม ทศันคติไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมในการ
จดัการขยะมูลฝอยของประชาชน (r = 0.030, p-value = 0.554) จากการศึกษาดังกล่าว เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขควรส่งเสริมการให้ความรู้การน าขยะมูลฝอยหรือเศษวสัดุมาใช้ใหม่ โดยการน ามา
ประดิษฐ์เป็นส่ิงของต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และสามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ชุมชนต่อไป  
 ศรินทร์ทิพย ์บุญจนัทร์ (2561) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะของแม่บา้น 
ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก กลุ่มตวัอยา่ง คือ แม่บา้นในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณุโลก จ านวน 199 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือแบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
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จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณเชิงเส้นแบบขั้นตอน ผลการวิจยัพบว่า แม่บา้นมีพฤติกรรมการคดัแยกขยะอยู่ในระดบัดี  
คิดเป็นร้อยละ 66.33 (𝑥̅  = 24.26, S.D. = 3.020) เม่ือวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวา่ 
มีตวัแปรตน้ท่ีร่วมกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะของแม่บา้น ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณุโลก จ านวน 7 ตวัแปร ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรคในการคัดแยกขยะ  
(Beta = 0.317) การได้รับค าแนะน าจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนบ้าน (Beta = 0.294)  
การมีต าแหน่งทางสังคม และการเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆ ในชุมชน (Beta = 0.257) การรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการคดัแยกขยะมูลฝอย (Beta = 0.242) การเขา้รับการอบรมการคดัแยกขยะ 
และการเพิ่มมูลค่าของขยะ (Beta = 0.198) ทัศนคติเก่ียวกับการคัดแยกขยะ (Beta = 0.183)  
และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน (Beta = 0.142) โดยทั้งหมดสามารถท านายพฤติกรรมการคดัแยก
ขยะของแม่บา้น ไดร้้อยละ 32.70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 วรรณภา เฉลยบุญ (2556) ศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ และ
ทศันคติต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย โดยกลุ่มตวัอยา่งและพื้นท่ีท่ีใชศึ้กษาวิจยัมาจากวิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง คือ จ านวนประชาชนท่ีอยู่อาศยัในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี จ านวน 400 ราย ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า T-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวน และค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจยั
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ดา้นการจดัการขยะมูลฝอยในระดบัปานกลาง มีทศันคติดา้นการจดัการ
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดับดี มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ในระดับดี ผลการศึกษา
เปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกันจะมีพฤติกรรมการจดัการขยะท่ีแตกต่างกัน 
ความรู้และทศันคติในการจดัการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอย
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้และทศันคติท่ีดีด้านการ
จดัการขยะมูลฝอยก็จะมีพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยสม ่าเสมอ    
 ประวิตร ชูศรี (2542) ศึกษาระดบัความรู้และความคิดเห็นของผูป้ระกอบการเก่ียวกับการ
ก าจดัขยะมูลฝอย การก าจดัขยะมูลฝอย ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้กบัความคิดเห็น ศึกษา
ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความแตกต่างต่อความรู้และความคิดเห็น รวมทั้งศึกษาปัญหาขอ้เสนอแนะของ
ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการก าจดัขยะมูลฝอย บริเวณชายหาดชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอย่างคือ 
ผูป้ระกอบการทั้งหมดบริเวณชายหาดชะอ า จ านวน 244 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลคือ แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ผลการวิจยัพบว่า ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่มี
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ความรู้และความคิดเห็นในอนัดบัปานกลาง ความรู้กบัความคิดเห็นมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก 
โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 ฮุสนา โรมินทร์ (2560) พบว่า การศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการจดัการมูลฝอย
ติดเช้ือของบุคลากรในคลินิก จงัหวดัภูเก็ต โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บุคลากรในคลินิกจ านวน 344 คน จากคลินิก 172 แห่ง ผลการศึกษาพบวา ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (87%) มีอายุ 20–29 ปี (37%) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (56%) มีต าแหน่ง
งานเป็นผู ้ช่วยแพทย์หรือพยาบาล (59%) มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 5 ปี (52%)  
มีประสบการณ์ในการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ (73%) และเคยไดรั้บการอบรมในการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 
(51%) ประเภทของคลินิกส่วนใหญ่เป็นคลินิกเวชกรรม (44%) มีมูลฝอยติดเช้ือเป็นเขม็ฉีดยา (91%) 
มีการเก็บขนและก าจดัมูลฝอยติดเช้ือโดยการน ามูลฝอยติดเช้ือทิ้งรวมกบัมูลฝอยชุมชน (36%) ทั้งน้ี 
บุคลากรทางการแพทยมี์ความรู้ทศันคติ และพฤติกรรมในการจดัการมูลฝอยติดเช้ืออยู่ในระดบัสูง 
(89.5% 91.9% และ 92.2% ตามล าดบั) ในขั้นตอนต่างๆ ยกเวน้ขั้นตอนการเก็บขนและการก าจดัมูล
ฝอยติดเช้ือ จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า พฤติกรรมการจดัการมูลฝอยติดเช้ือของบุคลากร
ไม่มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ยกเวน้ประสบการณ์ในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ และ
ประสบการณ์ในการท างาน (ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05) อีกทั้งพบว่าพฤติกรรมการจดัการมูล
ฝอยติดเช้ือของบุคลากรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบความรู้และทศันคติในการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 
(r = 0.396 และ 0.519 ตามล าดบั) (ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01)  
 ธนภรณ์ พรหมมูล ธีรรัตน์ วิไลรัตน์ และสุปรียา ชามพูนท (2546) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ของประชาชน รวมไปถึงรูปแบบการ
ด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดัแยกขยะเพื่อน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ของ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยใช้
แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ศึกษาเฉพาะชุมชนท่ีมีการคดัแยกเพื่อน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ จ านวน 4,480 ครัวเรือน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคือ 380 ครัวเรือน และท าการ
สุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติสหสัมพนัธ์เพียร์สัน เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะเพื่อน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ และค่าสถิติไค-สแควส์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรายได ้ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ 
ประสบการณ์การได้รับความเดือดร้อนจากขยะและอาชีพต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะเพื่อน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ 
ประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บความเดือดร้อนจากปัญหาขยะและระดบัความรู้ เก่ียวกบัการคดัแยกขยะท่ี
แตกต่างกนัไม่ท าให้พฤติกรรมการคดัแยกขยะแตกต่างกนั ส าหรับปัจจยักระตุน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
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ความน่าสนใจของโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดัแยกขยะเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการคดัแยกขยะซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงผกผนัในระดบัต ่า (r=-0.107) อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ในส่วนของปัจจยักระตุน้อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน มูลค่าขยะ การประชาสัมพนัธ์/
การรับรู้ข่าวสาร ความสะดวกและง่ายต่อการน าไปขายหรือน ากลบัมาใชใ้หม่ และความตระหนัก
ต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกหรือไม่แยกขยะของประชาชน 
 รุ่งนภา เมฆมธัยนัห์ (2546) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะ
ของแม่บ้านในเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ศึกษาปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริมท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะของแม่บา้นในเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร และเพื่อใช้
ปัจจัยทั้ งหลายท่ีสัมพันธ์ไปท านายพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในเขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ แม่บา้นในชุมชนเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร จ านวน 420 ราย 
สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน จากนั้นสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการคัดแยกขยะ 
ผลการวิจยัพบว่า แม่บา้นในชุมชนเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการคดัแยกขยะไม่ดี 
คิดเป็นร้อยละ 58.8 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.001 0.01 และ 0.05 คือ ความรู้เร่ืองขยะและการคดัแยกขยะ ความตระหนกัท่ีมีต่อการคดั
แยกขยะ แหล่งการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการคดัแยกขยะท่ีรองรับขยะในชุมชน การมีผูรั้บซ้ือของเก่า 
(ซาเลง้) ตวัแปรท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะ ได้แก่ อาชีพ ระดับการศึกษา 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาท่ีอยู่อาศยั การบริการเก็บขนขยะของ
หน่วยงาน ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการคดัแยกขยะ ไดแ้ก่ ความตระหนกัท่ีมีต่อการคดั
แยกขยะ ความรู้เร่ืองขยะและการคดัแยกขยะ การมีท่ีรองรับขยะในชุมชน และการมีผูรั้บซ้ือของเก่า 
(ซาเลง้) โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการคดัแยกขยะไดร้้อยละ 23.1 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.001  
 พรีมาดา ฉลองชยัสิทธิ (2558) ศึกษาพฤติกรรมและความรู้ความเขา้ใจของประชาชนใน
การจดัการขยะ กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมเขตห้วยขวาง มีความตอ้งการรู้ถึงพฤติกรรมและความรู้
ความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการขยะ เพื่อน าผลการวิจยัท่ีได้ไปพฒันาให้เกิดความ
ร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างประชาชนผูพ้กัอาศยัในคอนโดมิเนียมกบักรุงเทพมหานคร
ท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัการขยะมูลฝอยโดยตรง โดยไดใ้ชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมและการรับรู้ของประชาชนในการจัดการปัญหา ด้วยการใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มประชากรรวม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนท่ีพกัอาศยัอยู่ในคอนโดมิเนียม
จ านวน 4 แห่ง และกลุ่มเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานด้านการรักษาความสะอาดของส านักงานเขตห้วย
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ขวาง โดยคอนโดมิเนียมทั้ง 4 แห่งมีการเก็บค่าบริการส่วนกลางท่ีรวมถึงการบริหารจดัการขยะใน
จ านวนท่ีใกลเ้คียงกนั ขณะท่ีนิติบุคคลอาคารชุดไดจ่้ายเงินเป็นค่าด าเนินการในการจดัการขยะให้กบั
กรุงเทพมหานครในราคาแห่งละ 24,000 บาทต่อปีซ่ึงเป็นอตัราท่ีเท่ากันทั้ง 4 แห่ง ผลการศึกษา
พบวา่ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการรับรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ และความพึงพอใจต่อการ
ท าหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะของกรุงเทพมหานครอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนัมีความร่วมมือในการก าจดัขยะโดยรวมและดา้นความ
ร่วมมือตามนโยบายของกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัส่วนประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีความร่วมมือ
ในการก าจดัขยะโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ในขณะท่ีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัส่งผลต่อ
ความร่วมมือในการก าจดัขยะแตกต่างกนั ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพต่างกนัส่งผลต่อความ
ร่วมมือในการก าจดัขยะแตกต่างกัน เช่นเดียวกับประชาชนท่ีมีระยะเวลาการพกัอาศยัในอาคาร
ต่างกนั จะมีความร่วมมือในการก าจดัขยะโดยรวม แตกต่างกนัดว้ย แต่ประชาชนท่ีมีรายไดต้่อเดือน
ต่างกนักลบัมีความร่วมมือในการก าจดัขยะโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ขอ้คน้พบท่ีส าคญั
คือ นิติบุคคลอาคารชุดทั้ ง 4 แห่งมีระบบการคัดแยกขยะท่ีชัดเจนมากกว่าชุมชนดั้ งเดิมใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีการจดัวางถงัขยะแบบแยกประเภทไวใ้นทุกชั้นของอาคารท่ีพกั นอกจากน้ี
นิติบุคคลบางแห่งยงัมีมาตรการแม่บา้นท าการคดัแยกขยะก่อนน าไปทิ้งในบริเวณท่ีจดัเตรียมไวเ้พื่อ
รอเจา้หนา้ท่ีของส านกังานเขตมาจดัเก็บเพื่อน าขยะท่ีคดัแยกโดยเฉพาะขวดน ้ าพลาสติกไปขายเป็น
รายไดน้ ามาใชห้มุนเวียนในระบบบริหารจดัการของคอนโดมิเนียม ทใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการ
สร้างความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร แมว้่าปัจจุบนักรุงเทพมหานครยงัไม่มีการน ารถขยะแบบ
แยกประเภทมาจัดใช้ในช่วงเวลาน้ีก็ตาม ท าให้เกิดแนวโน้มท่ีดีในการลดปริมาณขยะจาก
คอนโดมิเนียมแมว้า่ความร่วมมือของประชาชนท่ีเกิดขึ้นจะอยูใ่นระดบัปานกลางก็ตาม 
 ณฐัวุฒิ ผดุงเพียร (2560) ศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะในเขตเทศบาล
นครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและ เพื่อเสนอแนะ
แนวทางและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริ  หารจัดการขยะในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ให้ดียิ่งขึ้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา จ านวน 400 คน โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
โดยการทดสอบสมมุติฐานการวิจยัใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการทดสอบค่าไคสแควร์ และวดั
ทิศทางความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยค่าแกมม่า ท่ีระดับความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ี .05 ผล
การศึกษาพบว่า ระดบั ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของเทศบาลอยูในระดบันอ้ย จ านวน 
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193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 และปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ ได้แก่ 
ความตรงต่อเวลาในการจดัเก็บขยะ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการจดัเก็บขยะ ความเพียงพอของ
จ านวนถังขยะในชุมชน การให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกับขยะและการคัดแยกขยะ และการ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเวลาจดัเก็บขยะ 
 ศราวุฒิ ทบัผดุง (2563) ศึกษาพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีไม่มีการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครัวเรือนท่ีมีทะเบียนบา้น
อยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีไม่มีการบริหารจดัการมูลฝอย อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
จ านวน 8 ต าบล จ านวน 404 ครัวเรือน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างในภาพรวมมี
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง (x = 3.89 , S.D. – 0.592) ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีไม่มีการบิหาร
จัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก มีจ านวนทั้งส้ิน 6 ตัวแปร คือ การได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคม (Beta = 0.280) ทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย (Beta = 
0.246) แรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย (Beta = 0.220) ความรู้เก่ียวกบัการลดปริมาณขยะมูล
ฝอย (Beta = 0.180) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (Beta = 0.101) และการให้บริการของผูรั้บซ้ือของ
เก่า (Beta = 0.082) โดยสามารถท านายพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย ร้อยละ 39.10 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 วรัญญา แสงพิทักษ์ (2564) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 290 คน เป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย สามารถเก็บขอ้มูล
ไดร้้อยละ 100 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ค่าความเช่ือมัน่ของแบบความรู้เก่ียวกบั
ขยะ (KR-20) เท่ากบั 0.78 ส่วนค่าความเช่ือมัน่ (Coefficient Alpha) ส าาหรับแบบการอบรมเล้ียงดู
แบบทศันคติต่อพฤติกรรมจดัการขยะ แบบการมีส่วนร่วมการจดัการขยะ และแบบพฤติกรรมการ
จดัการขยะ เท่ากบั0.775 0.733 0.6721 และ 0.693 ตามล าาดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ถดถอย แบบ stepwise ผล
การศึกษาพบวา่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะของนกัศึกษาพยาบาล วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ (ß = 0.245) การอบรมเล้ียงดู 
(ß = 0.168) ทศันคติต่อพฤติกรรมการจดัการขยะ (ß = 0.166) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะ
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ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยตวัแปรทั้งสามตวัร่วมกนัพยากรณ์พฤติกรรมการจดัการ
ขยะ ไดร้้อยละ 14.0 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est) 0.231 
 ธนภูมิ ชมพนัธุ์ (2563) ศึกษาการด าเนินงานในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของส านักงานเขต
ประเวศ กรุงเทพมหานคร รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดงักล่าว งานวิจยัน้ี
เป็นงานวิจยัเชิง คุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมของ ส านักงานเขตประเวศ ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและ
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน า ทฤษฎีระบบการบริหารงานและประเมินผลองคก์ร (Balanced 
Scorecard) มาใช้ในกระบวนการศึกษาดงักล่าว ซ่ึงมีการพิจารณาประเด็นส าคญัตามทฤษฎีระบบ
การบริหารงานและประเมินผลองคก์ร ท่ีมีหลกัการ 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารจดัการ ดา้น
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน และดา้นประสิทธิผล ผลการศึกษา พบว่า 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของส านกังานเขตประเวศ ประกอบดว้ยปัจจยั 
หลายมิติไดแ้ก่ มิติดา้นการบริหารจดัการ พบว่า ทางส านกังานเขตมีการจดัการกบัขยะในครัวเรือน
ตามแนวทางคือมีรถขยะจัดเก็บขยะว่ิงเก็บอาทิตยล์ะ 2 รอบ และมีงบประมาณในการส่งเสริม
โครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะให้ดีขึ้น มิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย พบวา่ มีการ
ติดต่อประสานงานระหว่าฝ่ายพฒันาสังคมและฝ่ายรักษาความสะอาดร่วมกันเ ป็นอย่างดีในการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการขยะภายในชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะในชุมชนและสร้างวิว
ทิวทศัน์ท่ีดีให้ชุมชนน่าอยู่ มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันาหน่วยงาน พบว่า มีการส่งตวัแทนชุมชน 
ผูน้ าชุมชน หรือตวัแทนจากภาคเอกชน เขา้รับการฝึกอบรมและความรู้ดา้นการบริหารจดัการขยะ 
สาธิตใหค้วามรู้ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย การเพิ่มมูลค่าขยะ มิติดา้นประสิทธิผล พบวา่ ส านกังาน
เขตประเวศมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีการด าเนินการ ลด ดัดแยก และใช้ประโยชนขะมูลฝอยใน
รูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีและมีความยัง่ยนื มีจดัท าโครงการร้าน
ศูนยบ์าท ศูนยส์ตางค ์ท่ีจะน าสินคา้อุปโภคบริโภคใชใ้นการแลกกบัขยะรึไซเคิลของประชาชนใน
ชุมชนมาแลกเปล่ียนในอตัราท่ีทางล านักงานเขตก าหนด ซ่ึงจะนัดหมายวนัและเวลา จึงเห็นไดว้่า
ส านักงานเขตประเวศเปรียบเสมือนเป็นพี่เล้ียงให้ชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถการกับปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาขยะ ของชุมชนได้เอง โดยไม่ตอ้งพึ่งบุคคลหรือองค์กรณ์ภายนอกเพื่อความ
ยัง่ยืนในอนาคต ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัคร้ังน้ี หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกลางควรให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานแบบ บูรณาการแต่ละทอ้งถ่ินเขา้ดว้ยกนั และสนับสนุนองค์ความรู้ดา้น
การจัดการ ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง รวมทั้ งสนับสนุน
งบประมาณให้เพียงพอ ต่อความจ าเป็นของแต่ละทอ้งถ่ินในการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์และเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
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 งานวิจัยต่างประเทศ  
 Cohristopher (2010) ประเทศสิงคโปร์ ศึกษาการลดปริมาณขยะในประเทศสิงคโปร์โดยใช ้
3 วิธี คือ 1) การออกแบบหรือใชบ้รรจุภณัฑใ์ห้นอ้งลงหรือการรีไซเคิล 2) การลดการใชถุ้งพลาสติก 
3) การรีไซเคิลกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแทนประชาชนในประเทศสิงคโปร์ ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการขยะ
มูลฝอย ใช้ 3 วิธี คือ 1. การลดขยะมูลฝอย (Waste Minimisation) โดย 1) ออกแบบหรือใช้บรรจุ
ภณัฑใ์หน้อ้งลงหรือรีไซเคิล 2) การลดการใชถุ้งพลาสติก 2. การรีไซเคิล (Recycling) โดย 1) ความ
ร่วมมือ 3 ภาคส่วน คือ สถานศึกษาชุมชน หน่วยงานของรัฐและเอกชน 2) ความร่วมมือของ
ครัวเรือน มีโครงการรีไซเคิลแห่งชาติ 3) ความร่วมมือของโรงงานอุตสาหกรรม 2) การเผาขยะ 
ก าจดัขยะในพื้นท่ีจ ากดัโดยการเผา ร้อยละ 90 และฝังกลบร้อยละ 10 3) ใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า  
 Ying (2015) ประเทศไตห้วนั ศึกษาการจดัการขยะ โดยใช ้EPR & Four-in-One Recycling 
Program ในไตห้วนั กลุ่มตวัอย่าง ตวัแทนประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาพบว่า 
การจัดการขยะมูลฝอย มีการใช้  EPR & Four-in-One Recycling Program ดัง น้ี  1 .  Extended 
producer’s Responsibilities (EPR) คือ ผูผ้ลิตรับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมใหก้บั EPA เพื่อใชใ้นการ
รวบรวมและรีไซเคิล 2. Four-in-One Recycling Program ประกอบด้วย 1) Community Residents 
(ผูพ้กัอาศยัในชุมชน) 2) Recycling Industries (อุตสาหกรรมรีไซเคิล) 3) Local Government (รัฐบาล
ทอ้งถ่ิน) และ 4) Recycling Fund (กองทุนรีไซเคิล) 3. 5R Related Programs ประกอบดว้ย 1) Source 
Reduction 2) Reuse 3) Recycling System 4) Further Reduction 5) Energy Recovery 
 Ministry of the Environment (2014) ประเทศญ่ีปุ่ น ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเพื่อลดปริมาณขยะ กลุ่มตวัอย่าง ตวัแทนเทศบาล ผลการศึกษาพบว่า การจดัการขยะและ
เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อสังคมท่ีย ัง่ยืน “Mottainai” กระตุน้การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการ Reuse, 
Recycling และ Heat Recovery เน่ืองจากพื้นท่ีในการฝังกลบขยะจ ากดัจึงมีการพฒันาระบบการเก็บ 
การขนส่งและการเผาท่ีถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมลภาวะทางส่ิงแวดล้อม โดยมีการสร้างa 
Material-Recycle Society ระบบกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการขยะ และ 3Rs โดยมีวิสัยทศัน์ a Sound 
MaterialCycle Society มีการจดัล าดบัความส าคญั 5 ล าดบั ดงัน้ี 1) ลดปริมาณขยะ 2) น ากลบัมาใช้
ช ้า 3) รีไซเคิล 4) น าความร้อนทิ้งกลบัมาใช ้และ 5) ก าจดัขยะโดยการฝังกลบ 
 วนิดา เสริมเหลา (2564) ศึกษาการถอดบทเรียนความส าเร็จจากการจดัการขยะของประเทศ
ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ เกาหลีใต ้และไตห้วนั พบว่า การจดัการขยะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั ๆ คือ การคดัแยก 
การรวบรวมและเก็บขน และการก าจดั แต่ละประเทศมีรูปแบบท่ีคลา้ยกนั คือ 1) รูปแบบการคดัแยก
ท่ีใชแ้นวคิด 3Rs การรวบรวมและเก็บขน และการก าจดั 2) การส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมรับผิดชอบและปลูกฝังจิตส านึกตั้งแต่ระดบัครัวเรือนจนถึงสังคมทุกระดบั การใชม้าตรการภาค
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บังคับจนเกิดเป็น แนวปฏิบัติคือการให้ประชาชนแยกขยะใส่ถุงทิ้งขยะท่ีก าหนด และการให้
ประชาชนแบกรับค่าใช้จ่ายตามปริมาณขยะท่ีตนทิ้ง ถา้มีขยะมากก็จ่ายมาก ขยะน้อยก็จ่ายน้อย 
สะทอ้นให้เห็นถึงผลส าเร็จท่ีส าคญัในการด าเนินการ 3) การน าไปใชป้ระโยชน์ ประเทศญ่ีปุ่ นและ
สิงคโปร์ เน้นการน าเถา้ท่ีไดจ้าการเผาไปใช้ประโยชน์สาธารณะ และ 4) การใช้เทคโนโลยี โดย
ประเทศญ่ีปุ่ นและสิงคโปร์มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยจดัการในขั้นตอนการ
ก าจดัขั้นสุดทา้ย และประเทศเกาหลีใตแ้ละไตห้วนั มีการน าเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วย
จดัการขยะเห็นไดว้า่ประเทศทั้งหมดท่ีกล่าวมาเนน้สังคมเป็นฐานในการจดัการและการพฒันา 
 สรุปผลการวิจยัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของต่างประเทศ พบวา่ มีการน านโยบาย 
และขอ้กฎหมายลงไปสู่การปฏิบติัและการสร้างจิตส านึกไม่เฉพาะในประชาชน การจดัการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนในต่างประเทศมีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวด และการน าเทคโนโลยีไปใชใ้น
การตรวจสอบ การณรงคเ์พื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยใชห้ลกั 3Rs การคดัแยกขยะ การสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และการด าเนินการตามบริบทชุมชน เม่ือพิจารณาในประเด็นการจดัการขยะ
มูลฝอยชุมชน พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของไทยและต่างประเทศท่ีมีการจัดการ
เหมือนกนั คือ การณรงคเ์พื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยใชห้ลกั 3Rs การคดัแยกขยะการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และการด าเนินการตามบริบทชุมชน ส่วนท่ีต่างกนั คือ ในต่างประเทศมีการ
บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวด และการน าเทคโนโลยีไปใชใ้นการตรวจสอบ ทั้งน้ีเน่ืองจากการก าจดั
ขยะให้ไดผ้ลดีและเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ขึ้นอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ โดยเฉพาะการคดัแยกก่อนท่ีจะ
น าไปก าจดัในขั้นตอนสุดทา้ย 
 



บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและระเบียบวธีิการศึกษาวจิัย 
 
 การศึกษา เร่ือง “แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล  
ของกรุงเทพมหานคร” โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใชแ้บบทดสอบ 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชาชนกรตวัอยา่ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล 
ท่ีครบถว้น จึงมีขั้นตอนการด าเนินงานและระเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี  
 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 3.3 สมมติฐานในการศึกษา 
 3.4 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.6 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.7 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.8 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.9 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
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3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

 
 
ภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษางานวิจยั แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากหนงัสือ และบทความทางวิชาการ  
เพื่อเรียบเรียงความส าคญัของปัญหาการวิจยั 

ก าหนดวตัถุประสงค ์สมมุติฐานงานวิจยั และกรอบแนวคิดงานวิจยัในเร่ือง แนวทางการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล ของกรุงเทพมหานคร 

ก าหนดประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

จดัท าแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล 

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่มตวัอยา่งดว้ย Google Form 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการศึกษา รวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการศึกษาในคร้ังน้ี 
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3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
      
ตัวแปรอสิระ (ปัจจัย)      ตัวแปรตาม (พฤติกรรม)   
(Independent Variables)     (Dependent Variables) 

 
            (Output) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            (Outcome) 

ภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.3 สมมติฐานในการศึกษา 
 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงได้
ตั้งสมมติฐานในการศึกษา ดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ระดับความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับ  
ระดับพฤติกรรมท่ี เหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัว เ รือนของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

ทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน 

ความพงึพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยของ
ส านักงานเขต (กทม.) 

ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การจัดการขยะ
มูลฝอยใน
ครัวเรือนของ
ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

 
 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
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 สมมติฐานท่ี 2 ระดบัทศันคติท่ีมีต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบั
ระดับพฤติกรรมท่ี เหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัว เ รือนของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอย
ของส านกังานเขต (กทม.) มีความสัมพนัธ์กบัระดบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 1. ประชากร คือ ประชาชนท่ีพกัอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีประชากรประมาณ 
5,525,255 คน (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง : ขอ้มูลเดือนมกราคม พ.ศ. 2565)  
 2. ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนท่ีพกัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีประมาณ 
5,525,255 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร  
Taro Yamane ซ่ึ งผู ้วิ จัยได้ก าหนดค่ าความคลาดเค ล่ือนของการสุ่มตัวอย่าง ท่ียอมรับได้ 
หรือความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 หรือ 0.05 จึงท าให้มีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% พบว่า จ านวน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดมี้จ านวน 400 ตวัอยา่ง  
 การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973 อ้างถึงใน  
ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธุ์, 2553, น. 203) 
 

n =  
N

1 + Ne2
 

 
  เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = จ านวนของประชาชนท่ีพกัอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
5,525,255 คน (ขอ้มูล ณ เดือนมกราคม 2565)  
   e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 หรือ 0.05 
 วิธีการค านวณ การหาประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีพกัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร  

  ค านวณกลุ่มตวัอยา่ง   n =  
5,525,255

1 + 5,525,255 (0.05)2
 

            n   =     399.9 
  ผลจากการค านวณ จะตอ้งเก็บตวัอยา่งจ านวนอยา่งนอ้ย 400 ตวัอยา่ง 
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3.5 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
      เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionaries) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีใช้กันค่อนข้างมาก เพราะสามารถเก็บขอ้มูลได้สะดวก รวดเร็ว ผูต้อบมีอิสระ 
และเวลาในการทบทวนค าตอบก่อนตอบ โดยร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมประเด็นตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน มีทั้ งหมด 5 ข้อ เป็นแบบสอบถาม 
แบบมีตวัเลือกใหต้อบ ใช่ หรือไม่ใช่ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  
    ขอ้ค าถามเชิงบวก  ขอ้ค าถามเชิงลบ 
 ตอบใช่   ให ้1 คะแนน   ให ้0 คะแนน 
 ตอบไม่ใช่  ให ้0 คะแนน   ให ้1 คะแนน 
 เกณฑก์ารแปลผลระดบัความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน พิจารณาจากคะแนนรวม 
ทุกขอ้ แปลผลเป็น 3 ระดบั โดยอา้งอิงจากการประเมินแบบอิงเกณฑข์องบลูม (Bloom, 1971) ดงัน้ี 
 ช่วงคะแนน 4 – 5 คะแนน (คะแนนร้อยละ 80 - 100) หมายถึง ความรู้ด้านการคดัแยกขยะ 
ในครัวเรือนระดบัสูง  
 ช่วงคะแนน 3 คะแนน (คะแนนร้อยละ 60 - 79) หมายถึง ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ 
ในครัวเรือนระดบัปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 0 – 2 คะแนน (คะแนนร้อยละ 0 - 59) หมายถึง ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ 
ในครัวเรือนระดบันอ้ย 
 ตอน ท่ี  2 ทั ศนคติ ต่ อก า รจั ดก า รขยะ มูลฝอยภาคค รัว เ รื อน  มีทั้ งหมด  5 ข้อ  
เป็นแบบสอบถามตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอย่างยิง่ 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ใช้ระดับการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค 
(Interval Scale) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  
    ขอ้ค าถามเชิงบวก  ขอ้ค าถามเชิงลบ 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ให ้5 คะแนน   ให ้1 คะแนน 
 เห็นดว้ย   ให ้4 คะแนน   ให ้2 คะแนน 
 ไม่แน่ใจ  ให ้3 คะแนน   ให ้3 คะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย  ให ้2 คะแนน   ให ้4 คะแนน  
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ให ้1 คะแนน   ให ้5 คะแนน 
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 เกณฑ์การแปลผลระดับทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน พิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมทุกข้อ แปลผลเป็น 3 ระดับ โดยอ้างอิงจากการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
ของเบสท ์(Best, 1977) จากสูตรอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี  

อนัตรภาคชั้น =  
คะแนนเฉล่ียสูงสุด − คะแนนเฉล่ียต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 

=  5  - 1   
           3 

= 1.33 
 ดงันั้น เกณฑก์ารแปลผลระดบัทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน จึงสามารถ
แบ่งตามเกณฑช่์วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี  
 ช่วงคะแนน 3.68 – 5.00 หมายถึง ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเ รือน  
ในระดบัสูง 
 ช่วงคะแนน 2.34 – 3.67 หมายถึง ทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนในระดบั
ปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 1.00 – 2.33 หมายถึง ทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนในระดบันอ้ย 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจัดการ  
ขยะมูลฝอยของส านักงานเขต (กทม.) มีทั้งหมด 5 ขอ้ เป็นแบบสอบถามตามมาตรวดัของลิเคิร์ท  
(Likert scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ใช้ระดับ  
การวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  
    ขอ้ค าถามเชิงบวก  ขอ้ค าถามเชิงลบ 
 มากท่ีสุด  ให ้5 คะแนน   ให ้1 คะแนน 
 มาก   ให ้4 คะแนน   ให ้2 คะแนน 
 ปานกลาง  ให ้3 คะแนน   ให ้3 คะแนน 
 นอ้ย   ให ้2 คะแนน   ให ้4 คะแนน  
 นอ้ยท่ีสุด  ให ้1 คะแนน   ให ้5 คะแนน 
 เกณฑก์ารแปลระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอย  
ของส านักงานเขต (กทม.) พิจารณาจากค่าเฉล่ียของคะแนนรวมทุกข้อ แปลผลเป็น 3 ระดับ  
โดยอา้งอิงจากการประเมินแบบอิงเกณฑข์องเบสท ์(Best, 1977) จากสูตรอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี  
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อนัตรภาคชั้น =  
คะแนนเฉล่ียสูงสุด − คะแนนเฉล่ียต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

=  5  - 1   
           3 

= 1.33 
 ดงันั้น เกณฑ์การแปลผลระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการ 
ขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) จึงสามารถแบ่งตามเกณฑช่์วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี  
 ช่วงคะแนน 3.68 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจัดการ 
ขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) ในระดบัสูง 
 ช่วงคะแนน 2.34 – 3.67 หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการ 
ขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) ในระดบัปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 1.00 – 2.33 หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการ
ขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) ในระดบันอ้ย 
 ตอนท่ี 4 ด้านพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน มีทั้งหมด 10 ขอ้ เป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ ปฏิบติัเป็นประจ า บ่อยคร้ัง บางคร้ัง 
นานๆ คร้ัง และไม่ปฏิบติัเลย มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  
      ขอ้ค าถามเชิงบวก ขอ้ค าถามเชิงลบ 
 ปฏิบติัเป็นประจ า (ทุกวนั)  ให ้5 คะแนน  ให ้1 คะแนน 
 บ่อยคร้ัง (5-6 วนัต่อสัปดาห์)  ให ้4 คะแนน  ให ้2 คะแนน 
 บางคร้ัง (3-4 วนัต่อสัปดาห์)  ให ้3 คะแนน  ให ้3 คะแนน 
 นานๆ คร้ัง (1-2 วนัต่อสัปดาห์)  ให ้2 คะแนน  ให ้4 คะแนน  
 ไม่ปฏิบติัเลย    ให ้1 คะแนน  ให ้5 คะแนน 
 เกณฑ์การแปลผลระดับพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมทุกข้อ แปลผลเป็น 3 ระดับ โดยอ้างอิงจากการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
ของเบสท ์(Best, 1977) จากสูตรอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี  

อนัตรภาคชั้น =  
คะแนนเฉล่ียสูงสุด − คะแนนเฉล่ียต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 

=  5  - 1   
           3 

= 1.33 



53 
 

 ดงันั้น เกณฑก์ารแปลผลระดบัพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จึงสามารถ
แบ่งตามเกณฑช่์วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี  
 ช่วงคะแนน 3.68 – 5.00 หมายถึง พฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยูใ่นระดบัสูง 
 ช่วงคะแนน 2.34 – 3.67 หมายถึง พฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 1.00 – 2.33 หมายถึง พฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ใน
ระดบันอ้ย 
 

3.6 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาจะมีความเหมาะสม มีความสอดคลอ้งกบั
วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของการศึกษาหรือไม่  ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามให้มีความถูกตอ้งและมีความสอดคลอ้ง โดยพิจารณาจากลกัษณะความตรงและความ
เท่ียง ดงัน้ี 
 
 3.6.1 การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ (Validity)  
  โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบความตรง ตามเน้ือหาดงัน้ี    
  1. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้ นไปตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) โดยน าแบบสอบถามไปปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในการดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวิจยัซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสอบการณ์ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็น
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดแ้ก่ ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ , ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา และ ผูช่้วยศาสตราจารย์  
ดร.ฆริกา คนัธา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ใหแ้บบสอบถามท่ี
จดัท าขึ้นนั้นครอบคลุมในประเด็นดา้นเน้ือหาถูกตอ้งและสมบูรณ์ สามารถตอบวตัถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดของงานวิจยั โดยท าเป็นตารางให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินแต่ละขอ้ค าถามตามเกณฑ์ว่า 
“สอดคลอ้ง” “ไม่ แน่ใจ” หรือ “ไม่สอดคลอ้ง”    
  2. น าผลการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญมาทดสอบหาความตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวตัถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจะมีการก าหนดคะแนน คือ   
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   - สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน  1 
   - ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน  0  
   - ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน  -1  
  3. น าคะแนนท่ีได้จากผู ้เ ช่ียวชาญทุกท่านมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ หรือ Index of Item Objective Congruence (IOC) 
โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี    

     IOC = ∑ R/n  

   เม่ือ IOC  คือ Index of Item Objective Congruence หรือค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์
               R   คือ  ผลคูณของคะแนนกับจ านวนผู ้เ ช่ี ยวชาญในแต่ละระดับ  
ความสอดคลอ้ง 
               n   คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด    
  4. เกณฑ์คะแนนในการพิจารณาคะแนน IOC คือ ค่าคะแนน IOC มีระหว่าง  
-1 ถึง 1 ข้อค าถามท่ีดีควรมีค่า IOC ใกล้ 1 หรือมีค่ามากกว่า 0.5 เป็นค่าท่ีผ่านและยอมรับได้  
แต่ถา้ค่า IOC นอ้ยกว่า 0.5 เป็นค่าท่ีไม่ผ่านและไม่สามารถยอมรับไดต้อ้งปรับปรุงค าถามใหม่ ซ่ึง
จากการตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ (Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ ค่า IOC แต่ละขอ้ค าถาม
มีค่า 0.67 และ 1.00 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.5 ดังนั้ นสามารถน าค าถามไปใช้ในแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์ไดทุ้กขอ้  
 ทั้งน้ี รายละเอียดการคะแนนดงัภาคผนวก ข 
 

 3.6.2 การทดสอบความเท่ียง (Reliability)  
  เป็นการทดสอบโดยการน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงของ
เน้ือหา (Content Validity) มาทดสอบใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาทดสอบ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
10 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด และน ามาทดสอบเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ ซ่ึงจะใชท้ดสอบ 2 วิธี คือ  
 1) วิธีของ Kuder-Richardson เป็นการทดสอบขอ้ค าถาม แบบ 0, 1 ในการทดสอบหาค่า
ความเท่ียงของแบบสอบถามท่ีมีความยากง่ายในลักษณะกระจาย โดยสูตรการค านวณ ดังน้ี  
(Ebel and Frisbie, 1986: 77-78 อ้าง ถึงใน วิสาขา  ภู่ จินดา , 2560  :  241)   (ทดสอบตัวแปร  
ความรู้ฯ) สูตร KR-21 ขอ้ค าถามมีความยากเหมือนกนั 
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𝑅KR21 = (
k

k − 1
) [1 −  

�̅�(𝑘 − �̅�)

k𝑠𝑡
2 ] 

 
 เม่ือ   R   คือ  สัมประสิทธ์ิความเท่ียงของแบบทดสอบ      
               k    คือ  จ านวนขอ้ในแบบทดสอบ    
         �̅�    คือ  ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมของแบบทดสอบทั้งฉบบั        
         St

2  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบทั้งหมด  
  โดยมีเกณฑก์ารวดัค่าความเท่ียง คือ    
    r = 0.01 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่ามาก    
    r = 0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่า 
    r = 0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเท่ียงปานกลาง      
     r = 0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูง      
      r = 0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูงมาก  
  2) วิ ธี ข อ งครอนบาค  (Cronbach)  ใ ช้ส า ห รับก า รห าค่ า สั มประ สิท ธ์ิ แ อล ฟ่ า  
( = Coefficient) ในการทดสอบขอ้ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นแบบมาตราส่วน ซ่ึงเป็นมาตรการ
ประเมินแบบ Liker ในการแบ่งระดับการให้คะแนน 5, 4,  3,  2,  1 โดยสูตรการค านวณ  
(สุวิมล ติรกานนัท,์ 2548 อา้งถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2560 : 242) ดงัน้ี 
 

∝ = (
k

k − 1
) [1 −  

∑ Si
2

St
2  

 เม่ือ   แทน  ความเท่ียงของแบบสอบถาม 
  n  แทน  จ านวนขอ้ค าถาม 
  ∑St

2  แทน  ผลรวมของแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
  St

2  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
โดยมีเกณฑก์ารวดัค่าความเท่ียง คือ    
    r = 0.01 – 0.20 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่ามาก    
    r = 0.21 – 0.40 หมายถึง มีค่าความเท่ียงต ่า 
    r = 0.41 – 0.60 หมายถึง มีค่าความเท่ียงปานกลาง      
     r = 0.61 – 0.80 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูง      
      r = 0.81 – 1.00 หมายถึง มีค่าความเท่ียงสูงมาก  
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 ทั้งน้ี ในการทดสอบความเท่ียง ค่าทดสอบของค าถามตอนท่ี 2 อยูท่ี่ 0.62 แสดงวา่ขอ้ค าถาม
ของตอนท่ี 2 มีค่าความเท่ียงสูง ค่าทดสอบของค าถามตอนท่ี 3 อยู่ท่ี 0.92 แสดงว่าข้อค าถาม 
ของตอนท่ี 3 มีค่าความเท่ียงสูงมาก ค่าทดสอบของค าถามตอนท่ี 4 อยู่ท่ี 0.730 แสดงว่าขอ้ค าถาม
ของตอนท่ี 4 มีค่าความเท่ียงสูง ผลการตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถามมีรายละเอียด  
ดงัภาคผนวก ข 
  

3.7 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ผูวิ้จัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยน้ี โดยมาจากแหล่งข้อมูล  
2 ประเภท คือ 
 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง โดยสุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 ตวัอย่าง จากกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการเลือกตวัอย่างแบบ
บัง เ อิญ (Accidental Selection) หรือการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Selection)  
โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑค์วามเต็มใจและยินดีท่ีจะให้ขอ้มูล เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การตอบแบบสอบถามครบตามขนาดท่ีก าหนด โดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ (Google From) 
ให้กลุ่มตวัอย่าง (ประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
และ Line เป็นตน้ และท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และความครบถว้นของแบบสอบถาม 
โดยขอ้มูลนั้นมีรายละเอียดท่ีชดัเจน มีความเท่ียงตรงและมีความเช่ือมัน่สูงเพื่อน ามาท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลในขั้นตอนต่อไป 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากหนังสือวารสาร 
บทความวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเก่ียวข้อง  
เพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัและใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยั 
 

3.8 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามแล้ว ผูว้ิจัยจะท าการตรวจสอบ  
ความเรียบร้อยของแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมา เพื่อคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์  
มาท าการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางสถิติส าเร็จรูป IBM SPSS Statistics V.26 
และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
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 1) การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
 2) การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ มาลงรหสัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
 3) ประมวลผลข้อมูล โดยการน าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วไปบันทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
เพื่อประมวลผลโดยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติส าเร็จรูปให้ท าการประมวลผลตามสถิติต่างๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิจยัคร้ังน้ีใช้ระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
(Level of Significance) 
 4) การวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม จะท าการวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ คือ  
    4.1 สถิ ติ เ ชิ งพรรณนา  (Descriptive Statistics) เ ป็นสถิ ติพื้ นฐานวิ เคราะ ห์ข้อมู ล 
เชิงบรรยายตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
     4.2 สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics Analysis) เป็นสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) เป็นค่า 
ท่ีวดัความสัมพนัธ์โดย ใช้ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เพื่อใช้ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ตัวแปร และใช้การวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) วิเคราะห์ปัจจัย 
ท่ีร่วมกนัท านายพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
ตามตวัแปรท่ีก าหนด  
 

3.9 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู ้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล  
และตอบวตัถุประสงค์ ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
IBM SPSS Statistics V.26 มีรายละเอียดการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 สถิติเชิงพรณา (Descriptive Statistics) คือ การวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับความ รู้ด้าน 
การคัดแยกขยะในครัวเรือน ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน ความพึงพอใจ  
ของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) และพฤติกรรมใน
การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยวิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีเป็นตวัแทนของประชากรน าไปวิเคราะห์ผลเพื่ออา้งถึงประชากรได ้โดยใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น 
โดยในงานวิจยัน้ีใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ ดงัน้ี   
 1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) เป็นสถิติ 
ท่ีใช้หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีอิสระต่อกัน คือ ตวัแปรอิสระ (ตวัแปรตน้) ได้แก่ 1. 
ความรู้ด้านการคดัแยกขยะในครัวเรือน (Interval Variable) 2. ทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอย 
ภาคครัวเรือน (Interval Variable) 3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจัดการ 
ขยะมูลฝอยของส านักงานเขต (กทม.) (Interval Variable) และ ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมในการ
จดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน (Interval Variable) 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยทัว่ไปนิยมใชส้ัญลกัษณ์ ( r ) แทนสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
ของกลุ่มการบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์จะใช้ตวัเลขของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์  
หากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้-1 หรือ +1 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง  
แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กันในระดับน้อย หรือไม่มีเลย ส าหรับการ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ระดับความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม มี
สูตรค านวณและเกณฑด์งัน้ี (Hinkle D.E. & Stephen G.J., 1998: 118) 
 

 
 

                        ค่า ( r )       ระดบัของความค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ 
  0.90 – 1.00  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัมาก 
  0.70 – 0.90   มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
  0.50 – 0.70  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
  0.30 – 0.50   มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
  0.00 – 0.30   มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก  
 
 2. สถิ ติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression analysis) เพื่ อ ศึกษาตัวแปร อิสระ  
ได้แก่ ความรู้ด้านการคดัแยกขยะในครัวเรือน ทศันคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน  
ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านักงานเขต (กทม.)  
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และ ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผล 
ต่อการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
 เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (X) และตัวแปรตาม (Y) ท่ีมีลักษณะ
เหมือนกันกับวิธีSimple Linear Regression คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม
เป็นแบบเชิงเส้นตรง แต่ท่ีแตกต่าง คือ Multiple Linear Regression Analysis (Freeman, 2009)  
จะเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ท่ีมีตวัแปรตน้มากกว่า 1 ตวั โดยความสัมพนัธ์แทนดว้ยสมการทาง
คณิตศาสตร์ 

 
โดยท่ี y แทนขอ้มูลผลลพัธ์ท่ีได ้(output) 
        0 แทนค่าคงท่ีของสมการถดถอย ซ่ึงเป็นค่าจุดตดั (Intercept) แกน y ของสมการ  
      1, 2, ... k  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตวัแปรตน้ X1, X2, 

… xk 

 



บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษา เร่ือง “แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล  
ของกรุงเทพมหานคร”  โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีพกัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 409 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) และวิ เคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Statistics V.26 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ซ่ึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิจยั ดงัน้ี 
 4.1 ขอ้มูลความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน 
 4.2 ขอ้มูลทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน 
 4.3 ขอ้มูลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอย 
ของส านกังานเขต (กทม.)   
 4.4 ขอ้มูลพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
 4.5 ขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล  
ของกรุงเทพมหานคร 
 4.6 การทดสอบสมมุติฐาน 
 4.7 ผลการสังเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

4.1 ข้อมูลความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน  
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน จ าแนกตามคะแนนซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด จ านวน 5 ขอ้ ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี  
 



61 
 

 1. ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยการน าไปแปรรูปดว้ย
กรรมวิธีต่าง ๆ และน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ กระป๋อง พบว่า  
กลุ่มตวัอยา่งตอบถูก จ านวน 406 คน คิดเป็นร้อยละ 99.3 และตอบผิด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7  
 2. ถังขยะ “สีแดง” รองรับวัสดุเหลือใช้ท่ีสามารถน าไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้  
เช่น แกว้ กระป๋อง ขวดน ้า เศษพลาสติก พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอบถูก จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.1 และตอบผิด จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 
 3. ขวดพลาสติกชนิดแข็ง (PET) เม่ือท าความสะอาดแลว้ สามารถน าไปรีไซเคิลได ้พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งตอบถูก จ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 90.2 และตอบผิด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8  
 4. การทิ้ งขยะมูลฝอยไม่ควรแยกมูลฝอยเปียกกับมูลฝอยแห้งออกจากกัน พบว่า  
กลุ่มตวัอยา่งตอบถูก จ านวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 86.1 และตอบผิด จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9   
 5. การเผาท าลายขยะมูลฝอยในท่ีโล่ง ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และส่ิงแวดล้อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบถูก จ านวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 94.6 และตอบผิด 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามคะแนนความรู้ดา้นการคดัแยก
ขยะในครัวเรือน (n=409) 
 

ข้อค าถาม 
ค าตอบท่ี
ถูกต้อง 

ค าตอบ 

ถูก 
(ร้อยละ) 

ผิด 
(ร้อยละ) 

1. ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้
โดยการน าไปแปรรูปด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ และน ากลบัมาใช้
ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ กระป๋อง 

ใช่ 
406 
(99.3) 

3 
(0.7) 

2. ถังขยะ “สีแดง” รองรับวสัดุเหลือใช้ท่ีสามารถน าไปเข้า
กระบวนการรีไซเคิลได ้เช่น แกว้ กระป๋อง ขวดน ้า เศษพลาสติก  

ไม่ใช่ 
344 

(84.1) 
65 

(15.9) 
3. ขวดพลาสติกชนิดแข็ง (PET) เม่ือท าความสะอาดแล้ว 
สามารถน าไปรีไซเคิลได ้

ใช่ 
369 

(90.2) 
40 

(9.8) 
4. การทิ้งขยะมูลฝอยไม่ควรแยกมูลฝอยเปียกกบัมูลฝอยแห้ง
ออกจากกนั  

ไม่ใช่ 
352 

(86.1) 
57 

(13.9) 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามคะแนนความรู้ดา้นการคดัแยก
ขยะในครัวเรือน (n=409) (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 
ค าตอบท่ี
ถูกต้อง 

ค าตอบ 

ถูก 
(ร้อยละ) 

ผิด 
(ร้อยละ) 

5. การเผาท าลายขยะมูลฝอยในท่ีโล่ง ก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

ใช่ 
387 

(94.6) 
22 

(5.4) 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบค าถามเก่ียวกบัความรู้ดา้นการคดัแยกขยะ
ในครัวเรือนในแต่ละขอ้ไดถู้กตอ้งมากกวา่ร้อยละ 80 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีขอ้ค าถาม
ท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบถูกมากท่ีสุด ได้แก่ ขอ้ 1. ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่ได้  
โดยสามารถน ามาแยกแลว้แปรรูปกลบัมาใช้ใหม่ได้ ร้อยละ 99.30 รองลงมา คือ ขอ้ 5. การเผา
ท าลายขยะมูลฝอยในท่ีโล่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
ร้อยละ 94.60 ขอ้ 3. ขวดพลาสติกชนิดแขง็ (PET) เม่ือท าความสะอาดแลว้ สามารถน าไปรีไซเคิลได ้
ร้อยละ 90.20 ตามล าดบั ส่วนขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบผิดหรือมีความเขา้ใจผิดมากกว่าขอ้อ่ืน 
คือ ขอ้ 2. ถงัขยะ “สีแดง” รองรับวสัดุเหลือใชท่ี้สามารถน าไปเขา้กระบวนการรีไซเคิลได ้เช่น แกว้ 
กระป๋อง ขวดน ้ า เศษพลาสติก โดยตอบถูก ร้อยละ 84.1 และ ขอ้ 4. การทิ้งขยะมูลฝอยไม่ควรแยก
มูลฝอยเปียกกบัมูลฝอยแหง้ออกจากกนัซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งตอบถูก ร้อยละ 86.1 ตามล าดบั  
 ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าความถ่ีและค่าร้อยละของระดับความรู้ด้านการคัดแยกขยะ  
ในครัวเรือนของกลุ่มตวัอย่าง โดยค านวณหาคะแนนรวมท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบค าถาม ได้ถูกตอ้ง  
ซ่ึงค าถามแต่ละข้อมีคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน หากกลุ่มตัวอย่างตอบถูกจะคิดเป็น 1 คะแนน  
และหากตอบผิดจะคิดเป็น 0 คะแนน แลว้น าคะแนนท่ีรวมไดม้าจดัระดบัความรู้ดา้นการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือนระดบัน้อย (0 - 2 
คะแนน) , ความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือนระดบัปานกลาง (3 คะแนน) , ความรู้ดา้นการ 
คดัแยกขยะในครัวเรือนระดบัสูง (4 – 5 คะแนน) 
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 ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละระดับความรู้ด้านการคดัแยกขยะในครัวเรือนของ
กลุ่มตวัอยา่ง (n=409) 
 

ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
ระดบัสูง (4-5 คะแนน) 371 90.71 

ระดบัปานกลาง (3 คะแนน) 31 7.58 
ระดบันอ้ย (0-2 คะแนน) 7 1.71 

รวม 409 100 
ค่าเฉล่ีย 4.54 คะแนน (ระดบัสูง) , S.D. = 0.740 , Min = 1 คะแนน , Max = 5 คะแนน 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน 
อยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย 4.54 , S.D = 0.740) เกินก่ึงหน่ึงมีความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน 
อยู่ในระดับสูง จ านวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 90.71 รองลงมา คือ ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ 
ในครัวเรือนระดับปานกลาง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 และความรู้ด้านการคดัแยกขยะ 
ในครัวเรือนระดบัต ่า จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 ตามล าดบั 
 

4.2 ข้อมูลด้านทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน  
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน จ าแนกตามคะแนน  
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด จ านวน 5 ขอ้ ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี  
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 ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามทศันคติต่อการจดัการ
ขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน (n=409) 
 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลีย่ 
(S.D.) 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(ร้อยละ) 

1. ก า ร แ ย ก ข ย ะ เ พื่ อ
น าไปรีไซเคิลเป็นเร่ืองท่ี
ยุ่ ง ย า ก  แ ล ะ ต้ อ ง ใ ช้
ส ถ า น ท่ี ก ว้ า ง ข ว า ง
เท่านั้น  

37 
(9.0) 

38 
(9.3) 

51 
(12.5) 

85 
(20.8) 

198 
(48.4) 

3.90 
(1.338) 

2. การคัดแยกขยะก่อน
ทิ้งสามารถลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยก่อนน าไป
ก าจดัได ้

339 
(82.9) 

52 
(12.7) 

10 
(2.4) 

6 
(1.5) 

2 
(0.5) 

4.76 
(0.615) 

3. การแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนเป็น
หน้า ท่ีของหน่วยงาน
ราชการเท่านั้น  

9 
(2.2) 

13 
(3.2) 

28 
(6.8) 

60 
(14.7) 

299 
(73.1) 

4.53 
(0.918) 

4. การน าขยะประเภท 
ขวด กระดาษ แกว้ ไปขาย 
หรือบริจาคสามารถช่วยลด
ปริมาณขยะและแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้

258 
(63.1) 

95 
(23.2) 

42 
(10.3) 

9 
(2.2) 

5 
(1.2) 

4.45 
(0.856) 

5. การประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับขยะมูลฝอย มี
ส่ ว น ช่ ว ย ใ น ก า ร ล ด
ปริมาณขยะมูลฝอย 

319 
(78.0) 

61 
(14.9) 

21 
(5.1) 

2 
(0.5) 

6 
(1.5) 

4.67 
(0.727) 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยอยู่ใน
ระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัสูงทั้ง 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 2. การคดัแยกขยะก่อนทิ้ง
สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนน าไปก าจดัได ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.76 รองลงมาคือ ขอ้ 5. 
การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอย มีส่วนช่วยในการลดปริมาณขยะมูล
ฝอย ค่าเฉล่ีย 4.67 ขอ้ 3. การแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการ
เท่านั้น ค่าเฉล่ีย 4.53 ขอ้ 4. การน าขยะประเภท ขวด กระดาษ แกว้ ไปขาย หรือบริจาคสามารถช่วย
ลดปริมาณขยะและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้ค่าเฉล่ีย 4.45 และ ขอ้ 1. การแยกขยะเพื่อน าไปรี
ไซเคิลเป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก และตอ้งใชส้ถานท่ีกวา้งขวางเท่านั้น มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 3.90 ตามล าดบั 
 
 ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละระดบัทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน
ของกลุ่มตวัอยา่ง (n=409) 
 

ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
ระดบัสูง (3.68 – 5.00 คะแนน) 365 89.24 

ระดบัปานกลาง (2.34 – 3.67 คะแนน) 44 10.76 
ระดบันอ้ย (1.00 – 2.33 คะแนน) 0 0 

รวม 409 100 
ค่าเฉล่ีย 4.46 คะแนน (ระดบัสูง) , S.D. = 0.544 , Min = 2.60 คะแนน , Max = 5.00 คะแนน 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีระดบัทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอย 
ภาคครัวเรือนอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย = 4.46  , S.D. = 0.544) เกินก่ึงหน่ึงมีทศันคติต่อการจดัการ
ขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนอยู่ในระดบัสูง จ านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 89.24 และ ทศันคติต่อการ
จดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนในระดบัปานกลาง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.76  
 

4.3 ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
ของส านักงานเขต (กทม.)   
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอย 
ของส านกังานเขต (กทม.) จ าแนกตามคะแนน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด จ านวน 5 ขอ้  
ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี  
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 ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความพึงพอใจของประชาชน
ต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) (n=409) 
 

ข้อค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่ 
(S.D.) 

พงึพอใจ
มากท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

พงึพอใจ
มาก 

(ร้อยละ) 

ปาน
กลาง 

(ร้อยละ) 

พงึพอใจ
น้อย 

(ร้อยละ) 

พงึพอใจ
น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

1. ส านกังานเขตในพื้นท่ีพกั
อาศยัของท่านได้จดัให้มีถงั
ขยะท่ี เพี ยงพอ และมี จุ ด
รองรับขยะแบ่งตามประเภท
ของขยะอยา่งชดัเจน 

33 
(8.1) 

49 
(12.0) 

135 
(33.0) 

86 
(21.0) 

106 
(25.9) 

2.55 
(1.222) 

2. เจ้าหน้า ท่ี เก็บขยะของ
ส านักงานเขตมีการคดัแยก
ประเภทขยะก่อนเทไปใน
รถเก็บขยะ 

51 
(12.5) 

62 
(15.2) 

136 
(33.3) 

90 
(22.0) 

70 
(17.1) 

2.84 
(1.238) 

3. ส านักงานเขตใกล้บ้าน
ท่านมีการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เร่ืองการลด คัด
แยก การใช้ประโยชน์และ
วิธีการทิ้งขยะ 

46 
(11.2) 

56 
(13.7) 

118 
(28.9) 

72 
(17.6) 

117 
(28.6) 

2.61 
(1.327) 

4. ส านักงานเขตให้ข้อมูล
เวลาทิ้งและเวลาเข้าจัดเก็บ
ขยะอยา่งชดัเจน เช่น ป้ายแสดง
รายละเอียดวัน เวลาทิ้งขยะ 
และเวลาเขา้จดัเก็บขยะ 

48 
(11.7) 

56 
(13.7) 

104 
(25.4) 

85 
(20.8) 

116 
(28.4) 

2.60 
(1.338) 

5. ส านักงานเขตมีความ
เข้มงวดในการตรวจ จับ 
และปรับการทิ้งขยะมูลฝอย
ในท่ีสาธารณะ/การลกัลอบ

36 
(8.8) 

46 
(11.2) 

89 
(21.8) 

84 
(20.5) 

154 
(37.7) 

2.33 
(1.316) 



67 
 

ทิ้ง หรือเผาขยะมูลฝอย เช่น 
ทิ้งขยะในท่ีสาธารณะ ปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพ
การจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) อยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบันอ้ย เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูล
ฝอยของส านกังานเขต (กทม.) ระดบัปานกลาง จ านวน 4 ขอ้ ขอ้ 2. เจา้หนา้ท่ีเก็บขยะของส านกังาน
เขตมีการคัดแยกประเภทขยะก่อนเทไปในรถเก็บขยะมีค่าเฉล่ีย คือ 2.84 รองลงมาคือ ข้อ 3. 
ส านกังานเขตใกลบ้า้นท่านมีการประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เร่ืองการลด คดัแยก การใชป้ระโยชน์และ
วิธีการทิ้งขยะ ค่าเฉล่ีย 2.61 ขอ้ 4. ส านักงานเขตให้ขอ้มูลเวลาทิ้งและเวลาเขา้จดัเก็บขยะอย่าง
ชัดเจน เช่น ป้ายแสดงรายละเอียดวนั เวลาทิ้งขยะ และเวลาเขา้จดัเก็บขยะ ค่าเฉล่ีย 2.60 ขอ้ 1. 
ส านักงานเขตในพื้นท่ีพกัอาศยัของท่านไดจ้ดัให้มีถงัขยะท่ีเพียงพอ และมีจุดรองรับขยะแบ่งตาม
ประเภทของขยะอยา่งชดัเจน ค่าเฉล่ีย 2.55 ส่วนขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) ระดบันอ้ย คือ ขอ้ 5. ส านกังานเขตมี
ความเขม้งวดในการตรวจ จบั และปรับการทิ้งขยะมูลฝอยในท่ีสาธารณะ/การลกัลอบทิ้ง หรือเผา
ขยะมูลฝอย เช่น ทิ้งขยะในท่ีสาธารณะ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 2.33 
ตามล าดบั 
 
 ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพ
การจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) ของกลุ่มตวัอยา่ง (n=409) 
 

ความพงึพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขต (กทม.) 

จ านวน ร้อยละ 

ระดบัสูง (3.68 – 5.00 คะแนน) 65 15.89 
ระดบัปานกลาง (2.34 – 3.67 คะแนน) 159 38.88 
ระดบันอ้ย (1.00 – 2.33 คะแนน) 185 45.23 

รวม 409 100 
ค่าเฉล่ีย 2.58 คะแนน (ระดบัปานกลาง) , S.D. = 1.055 , Min = 1.00 คะแนน , Max = 5.00 คะแนน 
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 จากตารางท่ี  4.6 พบว่า  ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) อยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านักงานเขต (กทม.) ในระดับน้อย 
จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 45.23 รองลงมา คือ ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพ
การจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) ในระดบัปานกลาง จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.89 และความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต 
(กทม.) ในระดบัสูง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 15.89   
 

4.4 ข้อมูลด้านพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จ าแนกตาม
คะแนน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด จ านวน 10 ขอ้ ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามพฤติกรรมในการจดัการขยะ 
มูลฝอยในครัวเรือน จ าแนกตามรายขอ้ (n=409) 
 

ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ  

ปฏิบัติเป็น
ประจ า 
(ร้อยละ) 

บ่อยคร้ัง 
(ร้อยละ) 

บางคร้ัง 
(ร้อยละ) 

นานๆ 
คร้ัง 

(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติ
เลย 

(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ 
(S.D.) 

1. ท่านเลือกซ้ือสินคา้ 
หรือผลิตภณัฑท่ี์ท า
จากวสัดุรีไซเคิลและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

77 
(18.8) 

137 
(33.5) 

143 
(35.0) 

38 
(9.3) 

14 
(3.4) 

3.55 
(1.009) 

2. ท่านรับถุงพลาสติก 
(Single Use) ชอ้น-
ส้อม หลอดกาแฟจาก
ร้านคา้โดยไม่จ าเป็น  

54 
(13.2) 

72 
(17.6) 

99 
(24.2) 

100 
(24.4) 

84 
(20.5) 

3.22 
(1.315) 
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 ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามพฤติกรรมในการจดัการขยะ 
มูลฝอยในครัวเรือน จ าแนกตามรายขอ้ (n=409) (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ  

ปฏิบัติเป็น
ประจ า 
(ร้อยละ) 

บ่อยคร้ัง 
(ร้อยละ) 

บางคร้ัง 
(ร้อยละ) 

น า น ๆ 
คร้ัง 
(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติ
เลย 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ 
(S.D.) 

3. ท่านเลือกใช้
ผลิตภณัฑ ์เช่น น ้ายา
ลา้งจาน น ้ายาปรับผา้
นุ่ม สบู่อาบน ้า ท่ีเป็น
ชนิดเติม (Refill) เพื่อ
ลดปริมาณขยะ แทน
การซ้ือสินคา้ท่ีมีบรรจุ
ภณัฑใ์หม่ทั้งหมด 

217 
(53.1) 

114 
(27.9) 

50 
(12.2) 

19 
(4.6) 

9 
(2.2) 

4.25 
(0.988) 

4. ครัวเรือนของท่านมี
การจดัภาชนะรองรับ
ขยะใหเ้หมาะสมใน
แต่ละประเภท เช่น ถงั
ใส่ขยะยอ่ยสลายได ้
ถุงด าใส่ขยะท่ียอ่ย
สลายไม่ได ้ถงุ
กระสอบใส่ขวด
พลาสติก/ขวดแกว้/
กระป๋องอะลูมิเนียม
ใส่ขยะท่ีรีไซเคิลได ้

138 
(33.7) 

118 
(28.9) 

92 
(22.5) 

37 
(9.0) 

24 
(5.9) 

3.76 
(1.182) 
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 ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามพฤติกรรมในการจดัการขยะ 
มูลฝอยในครัวเรือน จ าแนกตามรายขอ้ (n=409) (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ  

ปฏิบัติเป็น
ประจ า 
(ร้อยละ) 

บ่อยคร้ัง 
(ร้อยละ) 

บางคร้ัง 
(ร้อยละ) 

นานๆ 
คร้ัง 

(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติ
เลย 

(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ 
(S.D.) 

5. ท่านท าความสะอาด
ถุงใส่อาหาร กล่องนม 
ก่อนน าไปแยกตาม
ประเภทขยะเสมอ  

84 
(20.5) 

79 
(19.3) 

103 
(25.2) 

62 
(15.2) 

81 
(19.8) 

3.06 
(1.400) 

6. ท่านน าเศษอาหาร 
ถุงพลาสติก ทั้งหมด
ใส่ถุงเดียวกนัแลว้
น าไปทิ้งริมถนน โดย
ไม่สนใจเร่ืองวนั เวลา 
ท่ีส านกังานเขต
ก าหนด  

23 
(5.6) 

43 
(10.5) 

64 
(15.6) 

76 
(18.6) 

203 
(49.6) 

3.96 
(1.258) 

7. ท่านน าขยะรีไซเคิล 
เช่น แกว้ โลหะ 
กระดาษ ขวด
พลาสติก/ถุงพลาสติก/
กระป๋องพลาสติกท่ีคดั
แยกไปขาย เพื่อสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ครัวเรือน 

134 
(32.8) 

86 
(21.0) 

86 
(21.0) 

44 
(10.8) 

59 
(14.4) 

3.47 
(1.411) 

8. ท่านทิ้งแกว้
พลาสติก ขวด
พลาสติกทนัทีเม่ือทาน
หมด โดยไม่น า
กลบัมาใชใ้หม่  

49 
(12.0) 

61 
(14.9) 

127 
(31.1) 

100 
(24.4) 

72 
(17.6) 

3.21 
(1.240) 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมในการจัดการขยะ  
มูลฝอยในครัวเรือน จ าแนกตามรายขอ้ (n=409) (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

ระดับการปฏิบัติ  

ปฏิบัติเป็น
ประจ า 
(ร้อยละ) 

บ่อยคร้ัง 
(ร้อยละ) 

บางคร้ัง 
(ร้อยละ) 

นานๆ 
คร้ัง 

(ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติ
เลย 

(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ 
(S.D.) 

9. ท่านน าขยะรีไซเคิล
ท่ีคดัแยกไวส่้งให้
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือ
ร้านคา้ท่ีเปิดรับบริจาค
เพื่อน าไปแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ 

115 
(28.1) 

75 
(18.3) 

125 
(30.6) 

49 
(12.0) 

45 
(11.0) 

3.41 
(1.307) 

10. ท่านเผาขยะ 
ถุงพลาสติกหรือวสัดุท่ี
ท าจากพลาสติกใน
บริเวณบา้นหรือพื้นท่ี
สาธารณะ  

16 
(3.9) 

16 
(3.9) 

25 
(6.1) 

19 
(4.6) 

333 
(81.4) 

4.56 
(1.037) 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย 
ในครัวเรือน อยู่ในระดับสูง และระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยูใ่นระดบัสูง จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 10. การไม่เผาขยะ 
ถุงพลาสติกหรือวสัดุท่ีท าจากพลาสติกในบริเวณบ้านหรือพื้นท่ีสาธารณะ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
คือ 4.56 รองลงมาคือ ขอ้ 3. การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ เช่น น ้ ายาลา้งจาน น ้ ายาปรับผา้นุ่ม สบู่อาบน ้ า  
ท่ีเป็นชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณขยะ แทนการซ้ือสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ใหม่ทั้งหมด ค่าเฉล่ีย 
4.25 ขอ้ 6. การน าเศษอาหาร ถุงพลาสติก ทั้งหมดใส่ถุงเดียวกนัแลว้น าไปทิ้งริมถนน โดยไม่สนใจ
เร่ืองวนั เวลาท่ีส านกังานเขตก าหนด ค่าเฉล่ีย 3.96 และขอ้ 4. การจดัภาชนะรองรับขยะใหเ้หมาะสม
ในแต่ละประเภท เช่น ถังใส่ขยะย่อยสลายได้ ถุงด าใส่ขยะท่ีย่อยสลายไม่ได้  ถุงกระสอบ 
ใส่ขวดพลาสติก/ขวดแกว้/กระป๋องอะลูมิเนียมใส่ขยะท่ีรีไซเคิลได ้ค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนพฤติกรรม 
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ใ น ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ในค รั ว เ รื อ น ร ะ ดั บ ป านก ล า ง  มี จ า น วน  6 ข้ อ  ไ ด้ แ ก่   
ขอ้ 1. การเลือกซ้ือสินคา้ หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากวสัดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ค่าเฉล่ีย 
3.55 ข้อ 7. การน าขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว โลหะ กระดาษ ขวดพลาสติก/ถุงพลาสติก/กระป๋อง
พลาสติกท่ีคดัแยกไปขาย เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่ครัวเรือน ค่าเฉล่ีย 3.47 ขอ้ 9. การน าขยะรีไซเคิล 
ท่ีคัดแยกไวส่้งให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือร้านค้าท่ีเปิดรับบริจาคเพื่อน าไปแปรรูป 
เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ค่าเฉล่ีย 3.41 ขอ้ 2. การเลือกรับถุงพลาสติก (Single Use) ช้อน-ส้อม หลอด
กาแฟจากร้านคา้โดยไม่จ าเป็น ค่าเฉล่ีย 3.22 ขอ้ 8. การทิ้งแกว้พลาสติก ขวดพลาสติกทนัทีเม่ือทานหมด 
โดยไม่น ากลับมาใช้ใหม่ ค่าเฉล่ีย 3.21 และข้อ 5. การท าความสะอาดถุงใส่อาหาร กล่องนม  
ก่อนน าไปแยกตามประเภทขยะเสมอ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 3.06 ตามล าดบั 
 
 ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละระดับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 
ในครัวเรือน ของกลุ่มตวัอยา่ง (n=409) 
 

พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
ระดบัสูง (3.68 – 5.00 คะแนน) 194 47.43 

ระดบัปานกลาง (2.34 – 3.67 คะแนน) 207 50.61 
ระดบันอ้ย (1.00 – 2.33 คะแนน) 8 1.96 

รวม 409 100 
ค่าเฉล่ีย 3.64 คะแนน (ระดบัปานกลาง) , S.D. = 0.596 , Min = 1.80 คะแนน , Max = 5.00 คะแนน 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.64  , S.D. = 0.596) โดยเกินก่ึงหน่ึง 
มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 207 คน  
คิดเป็นร้อยละ 50.61 รองลงมา คือ พฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดบัสูง 
จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 47.43 และ พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
อยูใ่นระดบันอ้ย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.96 
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4.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  
ตารางท่ี 4.9 แสดงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่ง (n=409) 
 
ประเด็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การบงัคบัใชก้ฎหมาย - ออกกฎหมาย ขอ้บงัคบัในการคัดแยกขยะ และบงัคบัใช้กฎหมาย

อยา่งจริงจงั ใหป้ระชาชนคดัแยกขยะเปียก และขยะรีไซเคิลก่อนทิ้งลง
ถงั หรือแนวปฏิบติัท่ีจะลดการทิ้งขยะมูลฝอยท่ีไม่จ าเป็น  
- ให้ออกกฎหมายควบคุมประเภทพลาสติก เช่น ขวดสบู่เหลว แชมพู  
ครีมนวดผมให้ใช้เป็น HDPE เท่านั้น ห้ามใช้ PVC หรือ PET เติมสี, 
บรรจุภณัฑ์ใส่ไข่ไก่ ให้บงัคบัใช้ Recycled PET และให้ทางซุปเปอร์
รับกล่องไข่ PET กลบัไปรีไซเคิล, ขวดน ้าด่ืม หา้มใช ้PET เติมสี- ออก
กฎหมายให้ระบุประเภทพลาสติกอย่างละเอียดบนฉลากแบบประเทศ
ญ่ีปุ่ น หรือกน้ขวด ตวัอกัษรใหญ่ ชดัเจน อ่านง่าย เพื่อใหแ้ยกขยะไดง้่าย 
- มีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวดในการแกไ้ขปัญหาเผาขยะในท่ีโล่ง 
- มีการปรับคนท่ีทิ้งขยะไม่เป็นท่ีอยา่งจริงจงัเพื่อเพิ่มการมีระเบียบวินยั
ในการทิ้งขยะใหถู้กท่ีและถูกตอ้ง 
- อยากให้ส่วนท่ีรับผิดชอบในการก าจดัขยะมีมาตราการควบคุมคดั
แยกขยะ อย่างเข้มงวดและสร้างวินัยให้ประชาชนตระหนักถึงการ
ก าจดัขยะท่ีถูกตอ้งและลดภาระใหค้นจดัการขยะดว้ย 
- ส าหรับนิติบุคคลคอนโด / หมู่บ้านต้องมีการอบรมการแยกขยะ  
ทิ้งขยะให้ลูกบา้น มีจุดคดัแยกขยะส่วนกลาง โดยรัฐเขา้ไปสอนและ
บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั 
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ประเด็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
2. ก า ร ร ณ ร ง ค์ /
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล /
การใหค้วามรู้ 

- การประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้กบัประชาชนเร่ืองของการคดัแยกขยะ 
วนัเวลาเขา้จดัเก็บ ใหเ้ขา้ถึงประชาชนอยา่งทัว่ถึงในทุกท่ีอยูอ่าศยั  
- การแจง้ข่าวสารในส่ือต่างๆเพิ่มขึ้นมากกวา่น้ี หรือใน ร.ร.หรือสถาน
การศึกษาต่างๆ 
- ประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้ถึงประโยชน์ของการคดัแยกขยะใหม้ากขึ้น 
- เพิ่มการอบรมเก่ียวกบัขยะใหม้ากขึ้น มีส่งเสริมและรณรงคเ์พิ่มเติม 
- ควรรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะตั้ งแต่ต้นทางเป็นประจ าและ
สม ่าเสมอในทุกครัวเรือน ส่งเสริมการรับผิดชอบขยะในครัวเรือนท า
ใหข้ยะนอ้ยลงและทิ้งขยะอยา่งเป็นระบบ 
- ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในเขตทราบตารางวนัท่ีรถขยะรีไซเคิล
มารับขยะ 
- ควรจดัอบรมเร่ืองการคดัแยกขยะตามพื้นท่ีต่างๆให้มากขึ้น และควร
บอกสถานท่ีทิ้งขยะหรือของช้ินใหญ่ๆให้ชดัเจน เช่น การทิ้งตู ้ท่ีนอน 
- ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงกับประชาชนว่าพี่ๆรถขยะแยกขยะ  
รีไซเคิลไดแ้ค่บางคน หรือเป็นส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคนปฏิบติักนัเป็นปกติ
อยู่แลว้ เพราะยงัมีคนจ านวนไม่น้อยมองว่าเราแยกขยะจากท่ีบา้นแต่
สุดทา้ยมนัก็ถูกน าไปรวมกนัอยูดี่ 
- ควรต้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม
รวมถึงผลกระทบต่างๆ 
- มีการรณรงคค์ดัแยกบ่อยๆ เพื่อปลูกฝังจิตส านึก ให้ความรู้ประชาชน 
เยาวชน และเด็กเลก็ใหม้าก 
- ควรปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่เด็กและจริงจงั ให้เป็น
รูปธรรมท่ีชดัเจน และคงอยูต่ลอดไป 
- การรณรงคใ์หมี้การแยกขยะ และแยกทิ้งเป็นวนั ๆ หรือมีจุดรับขยะท่ี
แยกแลว้ตามสถานท่ีราชการหรือห้างสรรพสินคา้ใหญ่ ๆ ป๊ัมน ้ ามนั  
ใหม้ากขึ้น 
 
 
 



75 
 

ประเด็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3. ก าหนดวนัจดัเก็บตาม
ประเภทของขยะ / แยก
ประเภทขยะใหช้ดัเจน 

- มีตารางการเก็บขยะ เช่น วนัน้ีเก็บขยะเปียก วนัน้ีเก็บขยะรีไซเคิล  
รถเก็บแยกคนัไปเลย 
- แบ่งวนัเก็บขยะตามประเภทใหช้ดัเจน 
- อยากใหมี้การเพิ่ม เปล่ียน สลบั ช่วงเวลาจดัเก็บขยะ เช่นใน 1 สัปดาห์
มาเก็บเช้า และค ่า สลบักนับา้ง และอยากให้เหมือนประเทศท่ีพฒันา
แลว้ ท่ีเวลารถขยะมา จะส่งเสียงให้รู้ไกลเป็นกิโลเพื่อให้แต่ละบา้น
เตรียมตวัน าขยะมาเทใส่รถเอง โดยท่ีไม่กองทิ้งไวต้ามพื้น 
- ควรมีก าหนดวนัรับขยะก าพร้า เพื่อรวบรวมส่งให้หน่วยงานเอาไป
ใชป้ระโยชน์ต่อ 
- ควรให้ครัวเรือนทิ้งขยะเปียกและขยะแห้งคนละวนักนัเน่ืองจากเม่ือ
แยกขยะแลว้คนเก็บขยะเทรวมลงในรถขยะอีกท าให้การแยกขยะไม่
เกิดผล 
- ควรจดัระเบียบการจดัเก็บขยะใหดี้ มีเวลาชดัเจน แยกวนัเก็บประเภทขยะ 
- อยากให้แบ่งประเภทสีถุงขยะ เพื่อแยกชนิดขยะ ประชาสัมพนัธ์ให้
ทัว่ถึง รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบติัตาม เร่ิมจากครัวเรือนอย่างแทจ้ริง 
คนเก็บก็เก็บง่ายดว้ย 
- ควรมีการแยกถงัขยะแบบเมืองนอก 
- ตามชุมชมควรมีถงัขยะแบบแยกประเภทและระบุใหช้ดัเจน 
- ใหร้ถขนขยะมีการแยกขยะเปียก,แหง้ 

4. ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี - พนักงานยงัขาดความรู้และความเขา้ใจเป็นอย่างมาก  เม่ือประชาชน
สอบถามจะเน้นการให้คน้หาขอ้มูลเองมากกว่าการอธิบายขอ้ปฏิบติั
ใหช้ดัเจนเน่ืองจากไม่มีความรู้และตอบค าถามไม่ได ้
- พนกังานเก็บขยะมาไม่ค่อยตรงวนั บางคร้ังปล่อยไวห้ลายวนักว่าจะ
มาเก็บส่งกล่ินเหมน็ทั้งซอย บางทีเขา้มาก่ไม่เก็บ 
- อบรมพนกังานและท าใหพ้นกังานมีความสะอาดเรียบร้อย 
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ประเด็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
5. บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม
ร่วมกบัภาคเอกชน 

- ให้ทุกส านักงานเขต ห้างสรรพสินค้ารับขยะพลาสติกก าพร้า  
(รีไซเคิลไม่ได)้ ท่ีคดัแยกอย่างดีเพื่อเป็นเช้ือเพลิงในเตาปูนซีเมนต์และ
เตาไฟฟ้าขยะ 
- ให้ส านกังานเขตร่วมมือกบัภาคเอกชนท่ีท างานเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น N15, Qualy, Precious Plastic เพื่อช่วยรับท่ีขยะรีไซเคิลไปส่งต่อ
ใหห้น่วยงานท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ต่อได ้เพื่อใหป้ระชาชนหนัมาสนใจ
การแยกขยะมากขึ้น และไดเ้ห็นว่าการเสียเวลา เสียพื้นท่ี เสียเงินใน
การแยกขยะของตนไม่ไดสู้ญเปล่า เพราะมีประชาชนไม่น้อยท่ีอยาก
แยกขยะ แต่ก็ไม่สะดวกท่ีจะเดินทางหรือเสียเงินส่งของเหล่านั้นไปให้
ภาคเอกชนท่ีต้องการใช้ต่อ  สุดท้ายจึงต้องเลือกความสะดวกของ
ตนเองดว้ยการทิ้งขยะทุกประเภทไวด้ว้ยกนั 
- ห้างท่ีขายหลอดไฟ กระป๋องสีทาบา้น ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ตอ้งมีถงัรับ
ขยะพวกน้ี ค่าจดัการขยะหลงัใชต้อ้งรวมอยูใ่นราคาสินคา้ 
- ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตอ้งสนับสนุนมากขึ้นและสม ่าเสมอ ใน
การใหค้วามรู้ ส่ือประชาสัมพนัธ์ สนบัสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ ใหม้ากขึ้น 

6. ด้านวัส ดุ อุปกรณ์  / 
สถานท่ีรับ/ก าจดัขยะ  

- ควรมีจุดทิ้งขยะแยกประเภทเพิ่มมากขึ้นกวา่น้ีอีก ใหมี้จุดทิ้งอยา่งชดัเจน 
- อยากใหมี้รถแยกเก็บขยะแต่ละวนัแต่ละประเภท  
- ควรมีถังขยะส าหรับการคัดแยกขยะให้เพียงพอตามจุดต่างๆ  
เช่นแถวสีลม หาทิ้งขยะยากมาก 
- ควรเพิ่มจุดรับขยะรีไซเคิลท่ีมากเพียงพอ และกระจายมากกว่าน้ี  
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี  
ให้ประชาชนมีก าลงัใจในการคดัแยกขยะ และน าไปส่งต่อได้ รวมถึง
ขยะท่ีเผาท าเช้ือเพลิง และควรมีทั่วประเทศ เพราะปัจจุบันจุดรับ
ค่อนขา้งนอ้ย ยงัตอ้งส่งไปรษณียไ์ปให้หน่วยงานรับขยะรีไซเคิลหรือ
รับบริจาคของใชมื้อสอง 
- อยากใหมี้ร้านหรือหน่วยงานมารับซ้ือของท่ีรีไซเคิลไดถึ้งบา้น 
- อยากให้ภาครัฐช่วยมีท่ีรองรับขยะช้ินใหญ่ๆ อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งรอ
ให้ทางส านักงานเขตมารับ ประชาชนสามารถน าเอาไปทิ้งเองไดเ้ลย 
เพื่อลดปัญหาการเอาขยะเหล่าน้ีไปแอบทิ้งขา้งทาง 
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ประเด็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
6. ด้านวัส ดุ อุปกรณ์  / 
สถานท่ี รับ /ก าจัดขยะ 
(ต่อ) 

- เพิ่มจุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์/ขยะติดเช้ือ โดยมีการระบุรอบการ
จดัเก็บและวิธีการก าจดั 
- ใหก้รุงเทพมหานครสร้างเตาเผาขยะสร้างพลงังานเพิ่มขึ้น 
- ควรมีระบบจัดการขยะเปียก เคร่ืองท าปุ๋ ยได้ในระยะเวลารวดเร็ว 
อยากให้มีจุดเทขยะอินทรียข์องชุมชนเพื่อเขา้กระบวนการท าปุ๋ ยจาก
ขยะอินทรีย ์เน่ืองจากเคร่ืองท่ีท าให้ขยะเศษอาหารเปียกเป็นขยะแห้ง
นั้ นมีราคาสูงมาก แต่ถ้าจะเทลงในตะกร้าท่ีฝังในดินก็ย่อยไม่ทัน 
(ส าหรับบา้นท่ีท าอาหารกินเอง) และมีโอกาสเป็นแหล่องอาหารของ
หนู แมลงสาบ กรณีท่ีปิดฝาไม่ดี แต่พอทิ้งเป็นขยะทัว่ไปก็ท าให้มีกล่ิน
เน่าเหมน็เป้ือนกบัขยะอ่ืนๆบนรถขยะได ้
- อยากให้ทางรถขยะ  กทม. จัดส่งขยะก าพร้า หรือถุงพลาสติกท่ี
ครัวเรือนแยกท าความสะอาดใหแ้ลว้ไปใหห้น่วยงานท่ีตอ้งการ 

7. ดา้นแรงจูงใจ - น าขยะรีไซเคิลไปแลกคูปองหรือสะสมคะแนนเพื่อใชเ้ป็นส่วนลดใน
การซ้ือสินคา้ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
- ภาครัฐควรจดัท า ติดตั้งเคร่ืองหยดรับของเก่า เช่น แกว้ ขวดพลาสติก 
เหมือนประเทศสวีเดน  
- ควรจะมีตู้รับซ้ือขยะรีไซเคิลตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
ประชาชนคดัแยกขยะ ประชนจะไดมี้รายได ้และไดส้ร้างจิตส านึกกบั
ประชาชนในการแยกขยะอยา่งจริงจงั  
- อยากทางส านักงานเขตจดักิจกรรม เอาขวด กระดาษ แลกไข่ น ้ ายา
ลา้งจาน ผงซกัฟอก สบู่ 

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะไดอ้ย่างเป็นอิสระ สามารถจ าแนกเป็นประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ 1. การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
เช่น ออกกฎหมาย ขอ้บงัคบัในการคดัแยกขยะ และบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างจริงจงั ให้ประชาชนคดั
แยกขยะเปียก และขยะรีไซเคิลก่อนทิ้งลงถงั หรือแนวปฏิบติัท่ีจะลดการทิ้งขยะมูลฝอยท่ีไม่จ าเป็น 
ให้ออกกฎหมายควบคุมประเภทพลาสติก เช่น ขวดสบู่เหลว แชมพู ครีมนวดผมให้ใช้เป็น HDPE 
เท่านั้น ออกกฎหมายให้ระบุประเภทพลาสติกอย่างละเอียดบนฉลากแบบประเทศญ่ีปุ่ น หรือกน้ขวด 
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ตวัอกัษรใหญ่ ชดัเจน อ่านง่าย เพื่อให้แยกขยะไดง้่าย 2. การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล/การให้
ความรู้ เช่น การประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้กบัประชาชนเร่ืองของการคดัแยกขยะ วนัเวลาเขา้จดัเก็บ 
ให้เขา้ถึงประชาชนอย่างทัว่ถึงในทุกท่ีอยู่อาศยั การแจง้ข่าวสารในส่ือต่างๆ เพิ่มขึ้น หรือใน ร.ร.
หรือสถานการศึกษาต่างๆ ประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการคดัแยกขยะให้มากขึ้น 
เพิ่มการอบรมเก่ียวกบัขยะให้มากกว่าน้ี มีส่งเสริมและรณรงคเ์พิ่มเติม ควรรณรงคใ์ห้มีการคดัแยก
ขยะตั้งแต่ตน้ทางเป็นประจ าและสม ่าเสมอในทุกครัวเรือน ส่งเสริมการรับผิดชอบขยะในครัวเรือน
ท าให้ขยะน้อยลงและทิ้งขยะอย่างเป็นระบบ 3. ก าหนดวนัจัดเก็บตามประเภทของขยะ / แยก
ประเภทขยะให้ชัดเจน เช่น แบ่งวนัเก็บขยะตามประเภทให้ชัดเจน ให้มีการเพิ่ม เปล่ียน สลบั 
ช่วงเวลาจดัเก็บขยะ เช่นใน 1 สัปดาห์มาเก็บเช้า และค ่า สลบักนั และอยากให้เหมือนประเทศท่ี
พฒันาแลว้ ท่ีเวลารถขยะมา จะส่งเสียงให้รู้ก่อนเพื่อให้แต่ละบา้นเตรียมตวัน าขยะมาเทใส่รถเอง 
โดยท่ีไม่กองทิ้งไวต้ามพื้น ควรมีก าหนดวนัรับขยะก าพร้า เพื่อรวบรวมส่งให้หน่วยงานเอาไปใช้
ประโยชน์ต่อ 4. ดา้นการปฏิบติัหน้าท่ี เช่น อบรม สร้างความเขา้ใจความรู้และความเขา้ใจในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีแก่พนักงาน ในการให้บริการ และตอบค าถามแก่ประชาชน เขม้งวดดา้นการปฏิบติั
หน้าท่ีและการตรงต่อเวลาของเจ้าหน้าท่ีท่ีลงพื้นท่ีเก็บขยะ และท าให้พนักงานมีความสะอาด
เรียบร้อย 5. บูรณาการความร่วมกบัภาคเอกชน เช่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตอ้งสนบัสนุนมาก
ขึ้นและสม ่าเสมอ ในการให้ความรู้ ส่ือประชาสัมพนัธ์ สนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ ให้มากขึ้น 6. 
ดา้นวสัดุอุปกรณ์ / สถานท่ีรับ/ก าจดัขยะ เช่น ควรมีจุดทิ้งขยะแยกประเภทเพิ่มมากขึ้นกวา่น้ีอีก ใหมี้
จุดทิ้งอยา่งชดัเจน ควรเพิ่มจุดรับขยะรีไซเคิลท่ีมากเพียงพอ และกระจายมากกวา่น้ี เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ให้ประชาชนมีก าลงัใจในการคดัแยกขยะ และ
น าไปส่งต่อได ้รวมถึงขยะท่ีเผาท าเช้ือเพลิง และควรมีทัว่ประเทศ อยากให้มีรถแยกเก็บขยะแต่ละ
วนัแต่ละประเภท 7. ดา้นแรงจูงใจ เช่น น าขยะรีไซเคิลไปแลกคูปองหรือสะสมคะแนนเพื่อใช้เป็น
ส่วนลดในการซ้ือสินคา้ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ควรจะมีตูรั้บซ้ือขยะรีไซเคิลตามจุดต่างๆ เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้ประชาชนคดัแยกขยะ อยากทางส านักงานเขตจดักิจกรรม เอาขวด กระดาษ แลกไข่ 
น ้ายาลา้งจาน ผงซกัฟอก สบู่ 
 

4.6 การทดสอบสมมุติฐาน 
 
 จากการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการรี
ไซเคิลของกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได ้ดงัน้ี 
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 สมมติฐานท่ี 1 ระดับความรู้ด้านการคัดแยกขยะมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรม  
ท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
 ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความรู้ด้านการคัดแยกขยะ  
กับระดับพฤติกรรมท่ี เหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัว เ รือนของประชาชน  
ในกรุงเทพมหานคร (n=409) 
 

Correlations 
 ความรู้ด้านการคดั

แยกขยะ 
พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น
กรุงเทพมหานคร 

ความรู้ด้านการคัดแยก
ขยะ 

Pearson Correlation 1 .211** 
Sig. (2 - tailed)  .000 
N 409 409 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น
กรุงเทพมหานคร 

Pearson Correlation .211** 1 
Sig. (2 - tailed) .000  
N 

409 409 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  
 จากตารางท่ี 4.10 ระดับความรู้ด้านการคัดแยกขยะกับระดับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับ 
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) พบว่า r มีค่าเท่ากบั 0.211 
และค่า Significant มีค่าเท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไวท่ี้ระดับ 0.05  
สรุปได้ว่า ระดับความรู้ด้านการคดัแยกขยะมีความสัมพนัธ์ในระดับต ่ามากกบัระดับพฤติกรรม  
ท่ี เหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเ รือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 สมมติฐานท่ี 2 ระดบัทศันคติท่ีมีต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนมีความสัมพนัธ์  
กับระดับพฤติกรรมท่ี เหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัว เ รือนของประชาชน  
ในกรุงเทพมหานคร 
 
 ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทัศนคติท่ีมีต่อการจัดการ 
ขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนกบัระดับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (n=409) 
 

Correlations 
 ทัศนคติท่ีมีต่อการ

จดัการขยะมูลฝอย
ภาคครัวเรือน 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น
กรุงเทพมหานคร 

ทั ศ น ค ติ ท่ี มี ต่ อ ก า ร
จัดการขยะมูลฝอยภาค
ครัวเรือน 

Pearson Correlation 1 .277** 
Sig. (2 - tailed)  .000 
N 409 409 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น
กรุงเทพมหานคร 

Pearson Correlation .277** 1 
Sig. (2 - tailed) .000  
N 

409 409 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 จากตารางท่ี 4.11 ระดับทัศนคติท่ีมีต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนกับระดับ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) พบว่า r  
มีค่าเท่ากบั 0.277 และค่า Significant มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไว้
ท่ีระดบั 0.05 สรุปไดว้่า ระดบัทศันคติท่ีมีต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนมีความสัมพนัธ์  
ในระดับต ่ามากกับระดับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 สมมติฐานท่ี 3 ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอย
ของส านกังานเขต (กทม.) มีความสัมพนัธ์กบัระดบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
 ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจของประชาชน  
ต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) กบัระดบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
กบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (n=409) 
 

Correlations 
 ความพึ งพอใจของ

ป ร ะ ช า ช น ต่ อ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
จดัการขยะมูลฝอยของ
ส านกังานเขต (กทม.) 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
จดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเ รือนของ
ป ร ะ ช า ช น ใ น
กรุงเทพมหานคร 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ต่ อ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
จัดการขยะมูลฝอยของ
ส านกังานเขต (กทม.) 

Pearson Correlation 1 0.005 
Sig. (2 - tailed)  .914 
N 

409 409 

พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น
กรุงเทพมหานคร 

Pearson Correlation 0.005 1 
Sig. (2 - tailed) .914  
N 

409 409 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 จากตารางท่ี 4.12 ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอย
ของส านักงานเขต (กทม.) กบัระดบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Correlation Coefficient) พบวา่ r มีค่าเท่ากบั 0.005 และค่า Significant มีค่าเท่ากบั 0.914 ซ่ึงมากกวา่
ค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 สรุปไดว้่า ระดบัดา้นความพึงพอใจของประชาชน 
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ต่อประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขต (กทม.) ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดับ
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
 ตารางท่ี 4.13 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ดา้นการคดัแยกขยะ 
ทศันคติท่ีมีต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพ
การจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช้ 
ผลการทดสอบ 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
1. ระดับความรู้ด้านการคัดแยกขยะมีความสัมพันธ์กับ
ระดบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

Pearson 
Correlation √  

2. ระดบัทศันคติท่ีมีต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน
มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัว เ รือนของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร  

Pearson 
Correlation 

√  

3. ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
จั ด ก า ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ข อ ง ส า นั ก ง า น เ ข ต  ( ก ทม . )  
มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัว เ รือนของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร  

Pearson 
Correlation 

 
 √ 
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4.7 ผลการสังเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
 
 ตารางท่ี 4.14 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  
เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยท านาย B 
Std. 
Error. 

Beta t p-value 

ค่าคงท่ี (Constant) 1.804 0.280  6.444 0.000 
ความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน 0.131 0.039 0.162 3.339 0.001** 
ทัศนค ติต่ อก ารจัดก ารขยะมู ลฝอยภาค
ครัวเรือน 

0.267 0.053 0.243 5.045 0.000** 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพ
การจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) 

0.020 0.027 0.036 0.758 0.449 

Constant (a) = 1.804 , R square = 0.102 , Adjusted R square = 0.095 , F = 15.329  
**นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression analysis) ด้วยวิธี Enter ในการ
ทดสอบปัจจัย ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัว เ รือนของประชาชน  
ในกรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปรอิสระ คือ ความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน ทศันคติต่อการ
จดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอย
ของส านกังานเขต (กทม.) ผลการทดสอบพบวา่มีค่า Significant (F-value) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 แสดงว่าพบปัจจยัอย่างนอ้ย 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า R Square เท่ากับ 0.102 
หมายความว่าตัวแปรสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครได ้ร้อยละ 10.20 
 ผลการศึกษาพบว่า มีตวัแปรจ านวน 2 ตวัแปร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01
โดยตัวแปรต้นท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย  
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ภาคครัวเรือน ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ (Beta) = 0.243 (P-Values = 0.000)  
และปัจจยัความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์ (Beta) = 
0.162 (P-Values = 0.001) โดยสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครได ้ร้อยละ 10.20 (ดงัตาราง 4.14) ในขณะท่ี ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านักงานเขต (กทม.) ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยของการพยากรณ์ (Beta) = 0.036 (P-Values = 0.760) ไม่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ แสดงว่า
ปัจจยัดงักล่าวไม่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยตัวแปรปัจจัยด้านทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย  
ภาคครัวเรือนและปัจจยัความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน สามารถอธิบายความแปรปรวน  
ของพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 
10.20 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 10.20 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์  ท่ี ± 0.280 
ซ่ึงเขียนเป็นสมการถอดถอย ไดด้งัน้ี  
 Y (พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร)  
= 1.804 + 0.243 (ทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน) + 0.162 (ความรู้ดา้นการคดัแยก
ขยะในครัวเรือน) 
 จากสมการอธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน  
(ค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากบั 0.243) และปัจจยัความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน (ค่าสัมประสิทธ์ิ 
เทา่กบั 0.162) มีความสัมพนัธ์และอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้ น หากระดับทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาค
ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อระดับพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.243 หน่วย และระดับความรู้ด้านการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน เพิ่มขึ้น1 หน่วย จะส่งผลต่อระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.162 หน่วย เม่ือตวัแปรอ่ืนในสมการคงท่ี  
 จากการท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression analysis) พบว่าปัจจยั
ดา้นทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน ปัจจยัความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนปัจจยัดา้นความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพ
การจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษา “แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล  
ของกรุงเทพมหานคร” น้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลประชาชนท่ีอาศยั
อยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีทั้งหมด 5,525,255 คน (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง : 
ขอ้มูลเดือนมกราคม พ.ศ. 2565) โดยมีจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 409 ตวัอยา่ง จากนั้น ด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติเพื่อศึกษา วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ดา้นการคดัแยกขยะ
ในครัวเรือน ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน ความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สังเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอย  
ในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย 
ในครัวเรือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส านักส่ิงแวดลอ้ม 
ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในบทน้ีจะไดน้ าเสนอการสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล 
ในแต่ละประเด็นตามวตัถุประสงค์ในการศึกษา และทา้ยท่ีสุดจะน าเสนอขอ้เสนอแนะท่ีจะน าผล
การศึกษาไปใชใ้นอนาคต สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี  
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบค าถามเก่ียวกบัความรู้ดา้นการคดัแยกขยะ  
ในครัวเรือนในแต่ละขอ้ไดถู้กตอ้งมากกว่าร้อยละ 80 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีขอ้ค าถาม
ท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบถูกมากท่ีสุด ได้แก่ ขอ้ 1. ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่ได้  
โดยสามารถน ามาแยกแลว้แปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ ร้อยละ 99.30 รองลงมา คือ ขอ้ 5. การเผา
ท าลายขยะมูลฝอยในท่ีโล่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 
ร้อยละ 94.60 ขอ้ 3. ขวดพลาสติกชนิดแขง็ (PET) เม่ือท าความสะอาดแลว้ สามารถน าไปรีไซเคิลได ้
ร้อยละ 90.20 ตามล าดบั ส่วนขอ้ค าถามท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบผิดหรือมีความเขา้ใจผิดมากกว่าขอ้อ่ืน  
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คือ ขอ้ 2. ถงัขยะ “สีแดง” รองรับวสัดุเหลือใชท่ี้สามารถน าไปเขา้กระบวนการรีไซเคิลได ้เช่น แกว้ 
กระป๋อง ขวดน ้า เศษพลาสติก โดยตอบถูกร้อยละ 84.1 และ ขอ้ 4. การทิ้งขยะมูลฝอยไม่ควรแยกมูล
ฝอยเปียกกบัมูลฝอยแหง้ออกจากกนั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งตอบถูก ร้อยละ 86.1 ตามล าดบั 
 
 5.1.2 ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน 
 ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย  
อยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัสูงทั้ง 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 2. การคดัแยกขยะ
ก่อนทิ้งสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนน าไปก าจดัได ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.76 รองลงมาคือ 
ขอ้ 5. การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอย มีส่วนช่วยในการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย ค่าเฉล่ีย 4.67 ขอ้ 3. การแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน
ราชการเท่านั้น ค่าเฉล่ีย 4.53 ขอ้ 4. การน าขยะประเภท ขวด กระดาษ แก้ว ไปขาย หรือบริจาค
สามารถช่วยลดปริมาณขยะและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้ค่าเฉล่ีย 4.45 และ ขอ้ 1. การแยกขยะ
เพื่อน าไปรีไซเคิลเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก และต้องใช้สถานท่ีกวา้งขวางเท่านั้น ซ่ึงเป็นข้อค าถามท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 3.90 ตามล าดบั 
 
 5.1.3 คว ามพึ งพอใจของประชาชนต่อประ สิทธิภ าพการจั ดการขยะ มูลฝอย 
ของส านักงานเขต (กทม.) 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพ  
การจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) อยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบันอ้ย เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจัดการ  
ขยะมูลฝอยของส านักงานเขต (กทม.) ระดับปานกลาง จ านวน 4 ข้อ ข้อ 2. เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ 
ของส านกังานเขตมีการคดัแยกประเภทขยะก่อนเทไปในรถเก็บขยะ มีค่าเฉล่ีย คือ 2.84 รองลงมาคือ 
ข้อ 3. ส านักงานเขตใกล้บ้านท่านมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เร่ืองการลด คัดแยก การใช้
ประโยชน์และวิธีการทิ้งขยะ ค่าเฉล่ีย 2.61 ขอ้ 4. ส านกังานเขตให้ขอ้มูลเวลาทิ้งและเวลาเขา้จดัเก็บ
ขยะอย่างชดัเจน เช่น ป้ายแสดงรายละเอียดวนั เวลาทิ้งขยะ และเวลาเขา้จดัเก็บขยะ ค่าเฉล่ีย 2.60  
ขอ้ 1. ส านักงานเขตในพื้นท่ีพกัอาศยัของท่านได้จดัให้มีถงัขยะท่ีเพียงพอ และมีจุดรองรับขยะ 
แบ่งตามประเภทของขยะอย่างชัดเจน ค่าเฉล่ีย 2.55 ส่วนข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 
ของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) ระดบันอ้ย ไดแ้ก่ 
ขอ้ 5. ส านักงานเขตมีความเขม้งวดในการตรวจ จบั และปรับการทิ้งขยะมูลฝอยในท่ีสาธารณะ/ 



87 
 

การลกัลอบทิ้ง หรือเผาขยะมูลฝอย เช่น ทิ้งขยะในท่ีสาธารณะ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ซ่ึงเป็นขอ้
ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 2.33  
 5.1.4 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม ท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย 
ในครัวเรือน อยู่ในระดับสูง และระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
พฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดบัสูง จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 10. การไม่เผาขยะ 
ถุงพลาสติกหรือวสัดุท่ีท าจากพลาสติกในบริเวณบ้านหรือพื้นท่ีสาธารณะ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
คือ 4.56 รองลงมาคือ ขอ้ 3. การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ เช่น น ้ ายาลา้งจาน น ้ ายาปรับผา้นุ่ม สบู่อาบน ้ า  
ท่ีเป็นชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณขยะ แทนการซ้ือสินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ใหม่ทั้งหมด ค่าเฉล่ีย 
4.25 ข้อ  6. การน า เศษอาหาร ถุ งพลาสติก ทั้ งหมดใส่ถุ ง เ ดียวกันแล้วน าไปทิ้ง ริมถนน  
โดยไม่สนใจเร่ืองวนั เวลาท่ีส านกังานเขตก าหนด ค่าเฉล่ีย 3.96 และขอ้ 4. การจดัภาชนะรองรับขยะ
ให้เหมาะสมในแต่ละประเภท เช่น ถังใส่ขยะย่อยสลายได้ ถุงด าใส่ขยะท่ีย่อยสลายไม่ได้  
ถุงกระสอบใส่ขวดพลาสติก/ขวดแก้ว/กระป๋องอะลูมิเนียมใส่ขยะท่ีรีไซเคิลได้ ค่าเฉล่ีย 3.76  
ส่วนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนระดับปานกลาง มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่  
ขอ้ 1.  การเลือกซ้ือสินคา้ หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากวสัดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ค่าเฉล่ีย 3.55 
ขอ้ 7. การน าขยะรีไซเคิล เช่น แกว้ โลหะ กระดาษ ขวดพลาสติก/ถุงพลาสติก/กระป๋องพลาสติก 
ท่ีคัดแยกไปขาย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ค่าเฉล่ีย 3.47 ข้อ 9. การน าขยะรีไซเคิล 
ท่ีคัดแยกไวส่้งให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือร้านค้าท่ีเปิดรับบริจาคเพื่อน าไปแปรรูป  
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ค่าเฉล่ีย 3.41 ข้อ 2. การไม่เลือกรับถุงพลาสติก (Single Use) ช้อน-ส้อม  
หลอดกาแฟจากร้านคา้โดยไม่จ าเป็น ค่าเฉล่ีย 3.22 ขอ้ 8. การไม่ทิ้งแก้วพลาสติก ขวดพลาสติกทนัที 
เม่ือทานหมด โดยไม่น ากลบัมาใชใ้หม่ ค่าเฉล่ีย 3.21 และขอ้ 5. การท าความสะอาดถุงใส่อาหาร กล่องนม 
ก่อนน าไปแยกตามประเภทขยะเสมอ ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 3.06 ตามล าดบั 
 
 5.1.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มตัวอย่างได้เสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย  
ในครัวเรือนเพื่อเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระ สามารถสรุปได้ดังน้ี 1) การบังคับ 
ใช้กฎหมาย เช่น ออกกฎหมาย ขอ้บงัคบัในการคัดแยกขยะ และบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  
ออกกฎหมายควบคุมประเภทพลาสติก 2) การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/การให้ความรู้  
เช่น การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้กบัประชาชนเร่ืองของการคดัแยกขยะ วนัเวลาเขา้จดัเก็บใหเ้ขา้ถึง
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ประชาชนอย่างทัว่ถึงในทุกท่ีอยู่อาศยั ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการคดัแยกขยะ 
ให้มากขึ้น รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นประจ าและสม ่าเสมอในทุกครัวเรือน  
3) ก าหนดวนัจัดเก็บตามประเภทของขยะ / แยกประเภทขยะให้ชัดเจน เช่น แบ่งวนัเก็บขยะ  
ตามประเภทให้ชดัเจน 4) ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น อบรม สร้างความเขา้ใจความรู้และความเขา้ใจ
ในการปฏิบัติหน้า ท่ีแก่พนักงานในการให้บริการ 5) บูรณาการความร่วมกับภาคเอกชน  
เช่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องสนับสนุนในการให้ความรู้ ส่ือประชาสัมพนัธ์ สนับสนุน
เคร่ืองมืออุปกรณ์ให้มากขึ้น 6) ด้านวสัดุอุปกรณ์ / สถานท่ีรับ/ก าจัดขยะ เช่น ควรมีจุดทิ้งขยะ 
แยกประเภทเพิ่มมากขึ้ น มี จุดทิ้งอย่างชัดเจน ควรเพิ่มจุดรับขยะรีไซเคิลท่ีมากเพียงพอ  
7) ด้านแรงจูงใจ เช่น น าขยะรีไซเคิลไปแลกคูปองหรือสะสมคะแนนเพื่อใช้เป็นส่วนลด  
ในการซ้ือสินคา้ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ควรมีตูรั้บซ้ือขยะรีไซเคิลตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจ 
ใหป้ระชาชนคดัแยกขยะ  
 
 5.1.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ดา้นการคดัแยกขยะ ทศันคติท่ีมีต่อการจดัการ
ขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอย  
ของส านักงานเขต (กทม.) และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน  
ในกรุงเทพมหานคร โดยจะใชก้ารทดสอบดา้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็น
อิสระจากกัน โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) มีดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ความรู้ด้านการคัดแยกขยะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  
กบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ดา้นการคดัแยกขยะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม  
ท่ีเหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 
 สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติท่ีมีต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนมีความสัมพันธ์  
กบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติท่ีมีต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน 
มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน  
ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 
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 สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
ของส านักงานเขต (กทม.) มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอย  
ในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการ
ขยะมูลฝอยของส านักงานเขต (กทม.) ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
ในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 
 
 5.1.7 สัง เคราะห์ปัจจัย ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัว เ รือน 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
 ผลการศึกษา พบว่าปัจจยัดา้นทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน และปัจจยั
ความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล  
ของกรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีส าคญัสามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี   
 
 5.2.1 ปัจจัยความรู้ด้านการคัดแยกขยะ 
 จากการศึกษาปัจจัยความรู้ด้านการคัดแยกขยะ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้  
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคดัแยกขยะ โดยขอ้ความท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบถูกมากท่ีสุด คือ “ขยะรีไซเคิล 
หมายถึง ขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยสามารถน ามาแยกแล้วแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้”  
และข้อความท่ีตอบผิดมากท่ีสุด คือ “ถังขยะ “สีแดง” รองรับวสัดุเหลือใช้ท่ีสามารถน าไปเขา้
กระบวนการรีไซเคิลได ้เช่น แกว้ กระป๋อง ขวดน ้ า เศษพลาสติก” ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่าง 
มีความรู้ความเข้าใจในด้านความหมายและประโยชน์ของขยะรีไซเคิล  แต่ยงัมีความเข้าใจผิด
เก่ียวกบัสีของภาชนะท่ีรองรับขยะ โดยเขา้ใจว่า ถงัขยะ “สีแดง” เป็นถงัขยะท่ีรองรับวสัดุเหลือใชท่ี้
สามารถน าไปเขา้กระบวนการรีไซเคิล ในทางกลบักนัขอ้เท็จจริงคือ ถงัขยะ “สีแดง” ใชร้องรับขยะ
ท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มและส่ิงมีชีวิต เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต ์ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋อง
สีสเปรย ์กระป๋องยาฆ่าแมลง ส่วนถงัขยะ “สีเหลือง” เป็นถงัขยะท่ีรองรับวสัดุเหลือใช้ท่ีสามารถ
น าไปเขา้กระบวนการรีไซเคิลได ้
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 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ปัจจัยความรู้ด้านการคัดแยกขยะกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  
กับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่าความรู้ 
ดา้นการคดัแยกขยะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมี
ความรู้ดา้นการคดัแยกขยะอยู่ในระดบัสูงจึงส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนในระดบัสูงเช่นกนั ตามแนวคิดเก่ียวกบัความรู้ (knowledge) ตามท่ีโสภิต
สุดา มงคลเกษม (2539) กล่าววา่ ความรู้เป็นขอ้เทจ็จริง (Facts) ความจริง (Truth) เป็นขอ้มูลท่ีมนุษย์
ไดรั้บ และเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ต่าง ๆ การท่ีบุคคลยอมรับหรือปฏิเสธ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้
อยา่งมีเหตุผล บุคคลควรจะตอ้งรู้เร่ืองเก่ียวกบัส่ิงนั้น เพื่อประกอบการตดัสินใจ สามารถน าไปปรับ
ใช้ตามบริบทของพื้นท่ีอ่ืนๆ ได ้ทั้งในดา้นการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย 
การแบ่งประเภทของขยะมูลฝอย การสร้างการรับรูปเร่ืองสีของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย รวมถึง
การให้ความรู้เก่ียวกับผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมจากการท าลายขยะมูลฝอยอย่าง 
ไม่ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสกุลรัตน์ โทนมี (2563) ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดับ 0.01 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 งานวิจยัของ 
สมใจ เป้าทอง (2562) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ความรู้มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะมูลฝอย
ของประชาชนต าบลบางเป้า อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ
งานวิจยัของ เท่ียงธรรม อินแกว้ (2563) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรม
การจดัการขยะมูลฝอยพบว่า ความรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ในทางกลับกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรจิตร ภารสุวรรณ ( 2559) ความรู้ 
กับการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตามแนวคิด 3Rs ไม่มีความสัมพันธ์กัน  
ธนภรณ์ พรหมมูล ธีรรัตน์ วิไลรัตน์ และสุปรียา ชามพูนท (2546) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 
ต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ของประชาชน กรณีศึกษาชุมชนท่ีมี
การคัดแยกขยะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า ระดับความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะ  
ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะ เพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่  
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 5.2.2 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน 
 จากการศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน พบวา่กลุ่มตวัอย่าง
มีทศันคติท่ีดีต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนในเร่ืองการคดัแยกขยะก่อนทิ้งจะสามารถ 
ลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนน าไปก าจดัได ้ส่วนขอ้ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ “การแยกขยะ 
เพื่อน าไปรีไซเคิลเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก และตอ้งใชส้ถานท่ีกวา้งขวางเท่านั้น” ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่ า ง มีความ รู้ สึก นึกคิ ด ในการให้ความส า คัญกับการคัดแยกขยะ ก่อนน า ไป ทิ้ ง  
การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอยจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย
ก่อนน าไปก าจัดได้ แต่ยงัมีความคิดหรือทัศนคติต่อเร่ืองข้อจ ากัดต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
ในครัวเรือนในดา้นการใชเ้วลาและสถานท่ีในการคดัแยกขยะมูลฝอย  
 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนกบั
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
กบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 โดยความเห็นส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีวา่การคดัแยกขยะก่อนทิ้งสามารถลดปริมาณขยะ
มูลฝอยก่อนน าไปก าจดัได ้และการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอยมีส่วน
ช่วยในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ทั้ ง น้ีเ น่ืองจาก ทัศนคติ ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ 
 เป็นพฤติกรรมภายในซ่ึงจะท าหนา้ท่ีควบคุมพฤติกรรมภายนอก ดงัท่ีสุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2533) 
กล่าวว่า ทศันคติมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคต ทศันคติจึงเป็นเพียง
ความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบ 
ต่อประเด็นหน่ึงๆ ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีจะมีผลต่อ
พฤติกรรมว่าจะปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติั ดงันั้น กลุ่มตวัอย่างท่ีมีทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาค
ครัวเรือนท่ีดีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยูใ่นระดบัดีดว้ย สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของจรรยา ปานพรม (2554) ท าการศึกษาวิจยั เร่ืองการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอย
ของครัวเรือน เทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ ทศันคติต่อ
การคัดแยกขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรจิตร ภารสุวรรณ (2559) ทศันคติกบัการปฏิบติัในการจดัการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนตามแนวคิด 3Rs มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก แสดงว่าประชาชนท่ีมีทศันคติดีมาก
จะมีการปฏิบติัในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตามแนวคิด 3Rs ดีมากดว้ย สกุลรัตน์ โทนมี 
(2563) พบว่า ทศันคติเก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
จดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สมใจ เป้าทอง (2562) พบว่า 
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ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนต าบลบางเป้า อ าเภอกนัตงั จงัหวดั
ตรังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 และ ศรินทร์ทิพย์  
บุญจันทร์ (2561) พบว่า ทัศนคติเก่ียวกับการคัดแยกขยะ มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรม  
การคดัแยกขยะของแม่บา้น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ในทางกลับกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจับของ เ ท่ียงธรรม อินแก้ว  ( 2563) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย พบว่า ทศันคติไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยของกลุ่มตวัอยา่ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
 5.2.3 ปัจจัยด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
ของส านักงานเขต (กทม.) 
 จากการศึกษาปัจจยัดา้นความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูล
ฝอยของส านักงานเขต (กทม.) พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อประเด็นต่างๆ ไม่สูงนัก 
โดยเฉพาะเ ร่ืองการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายของส านักงานเขต แสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านักงานเขตยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ี 
ซ่ึงส านักงานเขตอาจจะตอ้งปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มระดบัความพึง
พอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการท างานต่อไป ในต่างๆ ดงัน้ี 1) ตอ้งมีความเขม้งวดในการ
ใช้กฎหมาย ข้อบังคับให้มากขึ้น 2) เจ้าหน้าท่ีควรคัดแยกประเภทขยะก่อนเทไปในรถเก็บขยะ  
เพื่อสร้างการรับรู้ท่ีดีในดา้นการปฏิบติังานให้ประชาชนไดรั้บทราบ ตามค าท่ีประชาชนส่วนใหญ่
เขา้ใจและพูดกนัวา่ “จะแยกไปท าไมในเม่ือก็ตอ้งไปทิ้งรวมกนัอยู่ดี” 3) การรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ 
ใหค้วามรู้เร่ืองการลด คดัแยก การใชป้ระโยชน์และวิธีการทิ้งขยะ และ 4) การใหข้อ้มูลเวลาทิ้งและ
เวลาเขา้จดัเก็บขยะอยา่งชดัเจน  
 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ดา้นความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการ
ขยะมูลฝอยของส านักงานเขต (กทม.) ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย  
ในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างอาจมี
ความคาดหวงัหรือตั้งใจว่าส านักงานเขตจะมีประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมากกว่าน้ี 
ถึงแมว้่ากลุ่มตวัอย่างจะยงัไม่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านักงานเขต  
แต่กลุ่มตัวอย่างก็ย ังคงมีพฤติกรรมท่ีดีในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตนเองได้  
ดังท่ีวิ รุฬ พรรณเทวี (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ 
ท่ีไม่เหมือนกนั ขึ้นอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถา้คาดหวงั
หรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้ม
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อาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
ส่ิงท่ีตั้งใจไวว้่าจะมีมากหรือน้อย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ่งนภา เมฆมธัยนัห์ (2546) ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะของแม่บา้นในเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
พบวา่ การบริการเก็บขนขยะของหน่วยงานไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะ และ ศรินทร์ทิพย ์
บุญจนัทร์ (2561) การเขา้ถึงระบบการก าจดัขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการคดัแยกขยะของแม่บา้น  
 ในทางกลบักนัไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พรีมาดา ฉลองชยัสิทธิ (2558) ท่ีระบุว่า
ความพึงพอใจเก่ียวกบัการจดัการขยะของกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัความร่วมมือในการ
ก าจัดขยะ อย่าง มีนัยส าคัญท่ีระดับ  0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ ในระดับปานกลาง  
ณฐัวุฒิ ผดุงเพียร (2560) ท่ีระบุวา่ การมีระบบสนบัสนุนการจดัการขยะท่ีดีในระดบัชุมชนจะเอ้ือให้
ประชาชนในชุมชนดังกล่าวเกิดพฤติกรรมในการจัดการขยะในครัวเรือนของตนเองเพิ่มขึ้ น  
และ สกุลรัตน์ โทนมี (2563) ระบบสนับสนุนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์ 
เชิงบวกกบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 5.2.4 ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
 จากการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวท่ีดีในดา้นการก าจดัขยะโดยไม่
เผาขยะ ถุงพลาสติกหรือวสัดุท่ีท าจากพลาสติกในบริเวณบา้นหรือพื้นท่ีสาธารณะ ดา้นการลดการ
เกิดขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดโดยเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเป็นชนิดเติม (Refill) แต่ยงัมีกลุ่มตวัอย่าง
บางส่วนท่ีมีพฤติกรรมทิ้งแกว้พลาสติก ขวดพลาสติกทนัทีท่ีบริโภคหมดโดยไม่น ากลบัมาใช้ใหม่ 
และไม่ท าความสะอาดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารหรือกล่องนมก่อนน าไปแยกตามประเภทขยะ  
ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวเป็นปัญหาหลกัและปัญหาส าคญัท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน เพื่อคดั
แยกและน าบรรจุภณัฑต่์างๆ เขา้สู่กระบวนรีไซเคิลใหม้ากขึ้น เน่ืองจากขยะท่ีไม่ถูกคดัแยกประเภท
เหล่าน้ีจะตอ้งถูกน าไปก าจดัดว้ยวิธีฝังกลบท าใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณในการจดัการขยะ และท าให้
เกิดปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน  
 
 5.2.5 สัง เคราะห์ปัจจัย ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัว เ รือน 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน และปัจจยั
ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย  
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ในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานครได ้แสดงให้เห็นว่าประชาชนท่ีมีทศันคติเก่ียวกบั
การคัดแยกขยะท่ีดี และความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือนท่ีดีจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม  
การคดัแยกขยะอยู่ในระดบัดีดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติ
ต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนอยู่ในระดบัสูง และความรู้ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน
อยู่ในระดับสูง จึงให้ความส าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ส่งผลให้มีพฤติกรรม  
การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดบัปานกลางและระดบัมาก เป็นไปตามแนวคิดเก่ียวกบั
พฤติกรรม (Practice or Behavior) สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นการ
แสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานมาจากความรู้ และทศันคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรม 
ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองมาจากการมีความรู้ และทศันคติท่ีแตกต่างกัน ความแตกต่างกันในการแปล  
ความสารท่ีตนเองได้รับ จึงก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมท่ีแตกต่างกัน อันมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของบุคคล สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ศราวุฒิ ทบัผดุง (2563) ท าการศึกษาวิจยั เร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีไม่
มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย และความรู้เก่ียวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยมีผลต่อพฤติกรรมการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีไม่มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ศรินทร์ทิพย ์บุญจนัทร (2561) 
ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะของแม่บา้น ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ทัศนคติเก่ียวกับการคัดแยกขยะมีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ  
ของแม่บา้น ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
วรัญญา แสงพิทกัษ์ (2561) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะ 
ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พบว่าการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 
การอบรมเล้ียงดู ทัศนคติต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ รุ่งนภา เมฆมัธยันห์  (2546) ท าการศึกษาวิจัย 
เ ร่ือง  ปัจจัย ท่ี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านในเขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้เร่ืองขยะและการคดัแยกขยะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดั
แยกขยะ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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 5.2.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างไดเ้สนอแนะการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อเขา้สู่
กระบวนการรีไซเคิล ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด โดยเปิดโอกาสให้เสนอแนะความคิดเห็นไดอ้ยา่งเปิด
กวา้ง สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 1) การบงัคบัใชก้ฎหมาย เช่น ออกกฎหมาย ขอ้บงัคบัในการคดัแยกขยะ 
และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2) การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล /การให้ความ รู้   
เช่น การประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้กบัประชาชนเร่ืองของการคดัแยกขยะ วนัเวลาเขา้จดัเก็บใหเ้ขา้ถึง
ประชาชนอย่างทัว่ถึงในทุกท่ีอยู่อาศยั 3) ก าหนดวนัจดัเก็บตามประเภทของขยะ/แยกประเภทขยะ
ให้ชดัเจน เช่น แบ่งวนัเก็บขยะตามประเภทให้ชัดเจน 4) ดา้นการปฏิบติัหน้าท่ี เช่น อบรม สร้าง
ความเขา้ใจความรู้และความเขา้ใจในการปฏิบติัหน้าท่ีแก่พนักงานในการให้บริการ 5) บูรณาการ
ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกนัจดักิจกรรมส่งเสริมการคดั
แยกขยะในครัวเรือน 6) ดา้นวสัดุอุปกรณ์/สถานท่ีรับ/ก าจดัขยะ เช่น เพิ่มจุดรับขยะรีไซเคิลท่ีมากขึ้น  
7) ดา้นแรงจูงใจ เช่น น าขยะรีไซเคิลไปแลกคูปองหรือสะสมคะแนนเพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือ
สินคา้ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนคดัแยกขยะ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วนิดา เสริมเหลา (2564) ศึกษาการถอดบทเรียนความส าเร็จจากการจดัการขยะของประเทศญ่ีปุ่ น 
สิงคโปร์ เกาหลีใต ้และไตห้วนั พบว่า การจดัการขยะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั ๆ คือ การคดัแยก การ
รวบรวมและเก็บขน และการก าจดั แต่ละประเทศมีรูปแบบท่ีคลา้ยกนั คือ 1) รูปแบบการคดัแยกท่ี
ใชแ้นวคิด 3Rs การรวบรวมและเก็บขน และการก าจดั 2) การส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
รับผิดชอบและปลูกฝังจิตส านึกตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงสังคมทุกระดับ การใช้มาตรการภาค
บงัคบัจนเกิดเป็นแนวปฏิบติัคือการให้ประชาชนแยกขยะใส่ถุงทิ้งขยะท่ีก าหนด 3) การน าไปใช้
ประโยชน์ ประเทศญ่ีปุ่ นและสิงคโปร์ เนน้การน าเถา้ท่ีไดจ้าการเผาไปใชป้ระโยชน์สาธารณะ และ 4) 
การใชเ้ทคโนโลยี โดยประเทศญ่ีปุ่ นและสิงคโปร์มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยจดัการ
ในขั้นตอนการก าจดัขั้นสุดทา้ย และประเทศเกาหลีใตแ้ละไตห้วนั มีการน าเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้
มาช่วยจดัการขยะเห็นไดว้า่ประเทศทั้งหมดท่ีกล่าวมาเนน้สังคมเป็นฐานในการจดัการและการพฒันา 
 

5.3 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
ของกรุงเทพมหานครตามผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษา แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล
ของกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้น าผลการวิจยัท่ีได้และศึกษารูปแบบการจดัการท่ีเหมาะสม
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เป็นไปไดก้บับริบทของชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาประมวลผล โดยมีแนวทางการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลของกรุงเทพมหานครตามผลการศึกษา ดงัน้ี  
 5.3.1 เน่ืองจากปัจจยัดา้นทศันคติต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน และปัจจยัความรู้
ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์เชิงบวก และมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และประชาชนบางส่วนยงัขาดการรับรู้ ความเขา้ใจ 
และทศันคติในเร่ืองการคดัแยกขยะมูลฝอย ดงันั้น ส านกังานเขตตอ้งสร้างการรับรู้ การส่งเสริมการ
คดัแยกขยะมูลฝอยให้ถูกประเภทและสามารถน าขยะท่ีคดัแยกเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลไดม้ากขึ้น  
ซ่ึงเป็นอีกทางหน่ึงท่ีท าให้ส านักงานเขตสามารถบริหารจดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นเพื่อน าไปก าจดัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี  
            1) จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้การจดัการขยะเพิ่มขึ้นให้ครบทุกชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดีขึ้น  
            2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการคัดแยกขยะ  
โดยใช้หลัก 3Rs และการสร้างมูลเพิ่มให้แก่ขยะมูลฝอย โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและสร้างรายไดใ้หแ้ก่ครัวเรือนและชุมชน    
 5.3.2 การจัดการขยะมูลฝอยในต่างประเทศมีการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด ดังนั้ น 
ส านกังานเขตตอ้งเขม้งวดในการใชก้ฎหมาย ขอ้บงัคบัใหม้ากขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 
            1) ก าหนดพื้นท่ีตัวอย่างในการน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้อย่างเขม้งวดและ
จริงจงั ตามหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle : PPP) โดยการก าหนดมาตรการ
การจดัการขยะมูลฝอย ก าหนดจุดตั้งภาชนะรองรับขยะและประกาศห้ามทิ้งขยะในท่ีสาธารณะ 
ประชาสัมพนัธ์วนัเขา้จดัเก็บขยะอยา่งชดัเจน การออกหนงัสือแจง้เตือนและด าเนินการจบั และปรับ
ผูท่ี้ฝ่าฝืนกระท าความผิดทิ้งขยะ นอกเหนือจากวนั เวลาท่ีก าหนด เพื่อใหป้ระชาชนมีความตระหนกั
และเกรงกลวัต่อกฎหมาย และถอดบทเรียนความส าเร็จเพื่อน าไปปรับปรุงให้เขา้กับบริบทของ  
แต่ละพื้นท่ีจะส่งผลใหมี้ปริมาณขยะท่ีสามารถน าเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลไดม้ากขึ้น  
            2) ก าหนดพื้นท่ีน าร่องในการผลักดันการใช้หลกัการขยายความรับผิดชอบของ
ผู ้ผ ลิต  (Extended producer’s Responsibilities : EPR) โดยจัด เตรียมสถานท่ีหรือจุดรวบรวม
ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้เพื่อจดัส่งคืนให้ผูผ้ลิตตน้ทางน าเขา้กระบวนรีไซเคิล และน ากลบัมา
ใช้ใหม่ เพื่อจะท าให้ผูผ้ลิตค านึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ 
กระจายสินคา้ การรับคืน การเก็บรวบรวม การใชซ้ ้า การน ากลบัมาใชใ้หม่ และการบ าบดั 
 5.3.3 เน่ืองจากประชาชนยงัไม่มีความเช่ือมัน่ต่อประสิทธิภาพการท างานของส านักงานเขต 
ดงันั้น ส านกังานเขตตอ้งปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานใหม้ากขึ้น ดงัน้ี  
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            1) จัดท าโครงการความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน (Public – Private Participation : PPP) ซ่ึงจะสามารถส่งเสริมและกระตุ้นให้ เ กิด 
ความร่วมมือในการจดัการขยะมูลฝอยแบบองคร์วมต่อไปได ้เช่น จดัท าโครงการส่งต่อบรรจุภณัฑ์
พลาสติกท่ีไม่ใชแ้ลว้เพื่อเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล และขบัเคล่ือนการใชท้รัพยากรหมุนเวียนต่อไป 
โดยก าหนดราคารับซ้ือวัสดุรีไซเคิลให้สูงกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไป และให้ภาคเอกชน  
ร้านรับซ้ือของเก่าเขา้ไปรับซ้ือวสัดุรีไซเคิลในพื้นท่ีแต่ละชุมชน ตามวนั เวลาท่ีก าหนด เพื่อสร้าง
แรงจูงใจดา้นการเงิน สร้างรายได ้และอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี 
            2) จดัท าโครงการธนาคารขยะ Recycle เพื่อเป็นการสร้างทศันคติท่ีดี และปลูกฝัง
จิตส านึกให้แก่เยาวชนในการช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือน สามารถน าขยะเขา้สู่กระบวนการ 
รีไซเคิลไดม้ากขึ้น และช่วยลดค่าใชจ่้ายในการก าจดัขยะได ้ 
            3) จากขอ้จ ากดัดา้นภาชนะท่ีรองรับขยะไม่เพียงพอและเจา้หนา้ท่ีเก็บขยะไม่คดัแยก
ขยะก่อนเทลงในรถขนขยะ ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดว้ยการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
เช่น ติดตั้งระบบ GPS ท่ีรถขนขยะ เพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบปริมาณขยะจากการขนส่ง 
ควรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการลดปริมาณขยะ เช่น เทคโนโลยีการคัดแยกขยะมูลฝอย  
และแปรสภาพขยะ จะท าให้การคัดแยกขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มขยะท่ีสามารถน าเข้า
กระบวนการรีไซเคิลไดม้ากขึ้น และลดปริมาณขยะท่ีตอ้งน าไปฝังกลบไดน้อ้ยลง 
 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
  5.4.1 งานวิจยัน้ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนเฉพาะปัจจยัความรู้ดา้นการคดัแยกขยะ ทศันคติท่ีมีต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) ซ่ึง
งานวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือนของประชาชนได ้เช่น ปัจจยัการรับรู้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีจะส่งผลต่อสุขภาพ ค่านิยมดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป นโยบายดา้นการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร เป็นตน้    
  5.4.2 ขยะท่ีเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครสามารถแยกขยะได้เป็นสองแบบ คือ 1) 
ขยะแปรใชใ้หม่หรือ "ขยะรีไซเคิล" ซ่ึงหมายถึงขยะท่ีน าไปแปรสภาพเป็นวสัดุเพื่อการผลิตใหม่ได ้
และ 2) ขยะท่ีตอ้งน าไปก าจัด ส าหรับขยะท่ีตอ้งน าไปก าจัด ยงัแบ่งได้อีกสองประเภท คือขยะ
อินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยมีปริมาณประมาณ 45% ของขยะท่ีต้องน าไปก าจดั  
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จึงควรมีการศึกษาในเชิงลึกเพื่อลดปริมาณปัญหาขยะอินทรียท่ี์ตอ้งน าไปก าจดั เช่น ศึกษาแนวทาง
การลดหรือจดัการขยะอาหาร (Food waste)  
  5.4.3 เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
จดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต (กทม.) และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อสังเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และเพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
เพื่อเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักส่ิงแวดลอ้ม ส านักงานเขต
กรุงเทพมหานคร งานวิจัยในอนาคตอาจท าการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลเฉพาะ  
เช่น การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) หรือสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กบัผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม เช่น การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในส่วนการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาและปรับปรุงการ
ท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สัมภาษณ์ผูอ้  านวยการส านกัส่ิงแวดลอ้ม ผูอ้  านวยการส านกังานเขต 
เพื่อศึกษาแนวคิดและนโยบายในการจดัการขยะมูลฝอย 
  5.4.4 ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จากชุมชนอ่ืนๆ  
ท่ีประสบความส าเร็จเพื่อให้ไดแ้นวทางท่ีมีความหลากหลายทั้งแนวคิดและวิธีตามบริบทของพื้นท่ี
และยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล  

ของกรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของส านักงานเขต (กทม.)  
และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเ รือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 
ในกรุงเทพมหานคร และเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกัส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานเขต กรุงเทพมหานคร 
 โดยขอ้มูลของท่านจากการตอบแบบสอบถามน้ีจะเก็บเป็นความลบัและน าไปใชป้ระโยชน์ 
เพื่อการศึกษาและพฒันาเท่านั้น  
 แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอน รวมทั้งหมด 25 ขอ้ ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 ตอนท่ี 2 ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน 
 ตอนท่ี 3 ความพงึพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของ
ส านักงานเขต (กทม.) 
 ตอนท่ี 4 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
 ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 ผู ้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริง ครบถ้วน  
และขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

                  ปณฎัฐา คงเกษม 
                      นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

                              คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
                              สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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แบบสอบถาม 
 

ตอนท่ี 1 ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน  
 ค าชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่อง □ ดา้นขวามือ ตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
ข้อที่ ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน ใช่ ไม่ใช่ 

1 ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ กระป๋อง หมายถึง 
ขยะท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยการน าไปแปรรูปดว้ย
กรรมวิธีต่าง ๆ และน ากลบัมาใชใ้หม่  

  

2 ถงัขยะ “สีแดง” รองรับวสัดุเหลือใชท่ี้สามารถน าไปเขา้กระบวนการ 
รีไซเคิลได ้เช่น แกว้ กระป๋อง ขวดน ้า เศษพลาสติก 

  

3 ขวดพลาสติกชนิดแขง็ (PET) เม่ือท าความสะอาดแลว้ สามารถน าไป 
รีไซเคิลได ้ 

  

4 การทิ้งขยะมูลฝอยไม่ควรแยกมูลฝอยเปียกกบัมูลฝอยแหง้ออกจาก
กนั  

  

5 การเผาท าลายขยะมูลฝอยในท่ีโล่ง ก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ  
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

  

 
ตอนท่ี 2 ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน 
 ค าชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่อง □ ดา้นขวามือ ตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ = 1 ไม่เห็นดว้ย = 2 ไม่แน่ใจ = 3 เห็นดว้ย = 4 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ = 5 

ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1 การแยกขยะเพื่อน าไปรีไซเคิล

เป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก และตอ้งใช้
สถานท่ีกวา้งขวางเท่านั้น  

     

2 การคดัแยกขยะก่อนทิ้งสามารถ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อน
น าไปก าจดัได ้ 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
3 การแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือนเป็นหนา้ท่ีของ
หน่วยงานราชการเท่านั้น  

     

4 การน าขยะประเภท ขวด กระดาษ 
แกว้ ไปขายหรือบริจาค สามารถ
ช่วยลดปริมาณขยะและแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้

     

5 การประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชน 
มีความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอย  
มีส่วนช่วยในการลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 

     

 
ตอนท่ี 3 ความพงึพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขต 
(กทม.)  
 ค าชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่อง □ ดา้นขวามือตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด = 1 พึงพอใจนอ้ย = 2 ปานกลาง = 3 พึงพอใจมาก = 4 พึงพอใจมากท่ีสุด = 5 

ข้อที่ 
ความพงึพอใจของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยของส านักงานเขต (กทม.) 

ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
1 ส านกังานเขตในพื้นท่ีพกัอาศยั

ของท่านไดจ้ดัใหมี้ถงัขยะท่ี
เพียงพอ และมีจุดรองรับขยะ
แบ่งตามประเภทของขยะอยา่ง
ชดัเจน 
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ข้อที่ 
ความพงึพอใจของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยของส านักงานเขต (กทม.) 

ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี 
2 เจา้หนา้ท่ีเก็บขยะของส านกังาน

เขตมีการคดัแยกประเภทขยะ
ก่อนเทไปในรถเก็บขยะ 

     

การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล/การใหค้วามรู้  
3 ส านกังานเขตใกลบ้า้นท่านมีการ

ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เร่ือง
การลด คดัแยก การใชป้ระโยชน์
และวิธีการทิ้งขยะ  

     

4 ส านกังานเขตใหข้อ้มูลเวลาทิ้ง
และเวลาเขา้จดัเก็บขยะอยา่ง
ชดัเจน เช่น ป้ายแสดงรายละเอียด
วนั เวลาทิ้งขยะ และเวลาเขา้
จดัเก็บขยะ 

     

การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
5 ส านกังานเขตมีความเขม้งวดใน

การตรวจ จบั และปรับการทิ้ง
ขยะมูลฝอยในท่ีสาธารณะ/การ
ลกัลอบทิ้ง หรือเผาขยะมูลฝอย 
เช่น ทิ้งขยะในท่ีสาธารณะ ปรับ
ไม่เกิน 2,000 บาท 
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ตอนท่ี 4 ด้านพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
 ค าชี้แจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่อง □ ดา้นขวามือ ตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
ไม่ปฏิบติัเลย = 1 นานๆ คร้ัง = 2 บางคร้ัง = 3 บ่อยคร้ัง= 4 ปฏิบติัเป็นประจ า = 5 

ข้อท่ี 
พฤติกรรมในการจัดการขยะมูล

ฝอยในครัวเรือน 

ระดับการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
เป็น
ประจ า 

บ่อย 
คร้ัง 

บาง 
คร้ัง 

นานๆ 
คร้ัง 

ไม่
ปฏิบัติ
เลย 

ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด  
1 ท่านเลือกซ้ือสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์

ท่ีท าจากวสัดุรีไซเคิลและท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

     

2 ท่านรับถุงพลาสติก ชอ้น-ส้อม 
หลอดกาแฟ (Single Use) จาก
ร้านคา้โดยไม่จ าเป็น  

     

3 ท่านเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์เช่น น ้ายา
ลา้งจาน น ้ายาปรับผา้นุ่ม สบู่
อาบน ้าท่ีเป็นชนิดเติม (Refill) เพื่อ
ลดปริมาณขยะ แทนการซ้ือสินคา้
ท่ีมีบรรจุภณัฑใ์หม่ทั้งหมด 

     

ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย  
4 ครัวเรือนของท่านมีการจดัภาชนะ

รองรับขยะใหเ้หมาะสมในแต่ละ
ประเภท เช่น ถงัใส่ขยะยอ่ยสลาย
ได ้ถุงด าใส่ขยะท่ียอ่ยสลายไม่ได ้
ถุงกระสอบใส่ขวดพลาสติก/ขวด
แกว้/กระป๋องอะลูมิเนียมใส่ขยะท่ี
รีไซเคิลได ้

     

5 ท่านท าความสะอาดถุงใส่อาหาร 
กล่องนม ก่อนน าไปแยกตาม
ประเภทขยะเสมอ  
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ข้อที่ 
พฤติกรรมในการจัดการขยะมูล

ฝอยในครัวเรือน 

ระดับการปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
เป็น
ประจ า 

บ่อย 
คร้ัง 

บาง 
คร้ัง 

นานๆ 
คร้ัง 

ไม่
ปฏิบัติ
เลย 

6 ท่านน าเศษอาหาร ถุงพลาสติก 
ทั้งหมดใส่ถุงเดียวกนัแลว้น าไปทิ้ง
ริมถนน โดยไม่สนใจเร่ืองวนั เวลา 
ท่ีส านกังานเขตก าหนด  

     

ดา้นการรีไซเคิล/น ากลบัมาใชใ้หม่  
7 ท่านน าขยะรีไซเคิล เช่น แกว้ 

โลหะ กระดาษ ขวดพลาสติก/
ถุงพลาสติก/กระป๋องพลาสติกท่ี
คดัแยกไปขาย เพื่อสร้างรายได้
ใหแ้ก่ครัวเรือน 

     

8 ท่านทิ้งแกว้พลาสติก ขวด
พลาสติกทนัทีเม่ือทานหมด โดย
ไม่น ากลบัมาใชใ้หม่  

     

9 ท่านน าขยะรีไซเคิลท่ีคดัแยกไว ้
ส่งใหห้น่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือร้านคา้ท่ีเปิดรับ
บริจาคเพื่อน าไปแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ 

     

ดา้นการก าจดัขยะมูลฝอย 
10 ท่านเผาขยะ ถุงพลาสติกหรือวสัดุ 

ท่ีท าจากพลาสติกในบริเวณบา้น
หรือพื้นท่ีสาธารณะ 

     

 
ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 ............................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 



ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ (Validity) 

 

 ผู ้ วิ จัยน ำ แบบสอบถำม ท่ีส ร้ ำ งขึ้ นไปป รึกษำผู ้ทรงคุณวุ ฒิ ท่ี มี ควำม เ ช่ี ยวชำญ 
ในดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวิจยัซ่ึงมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสอบกำรณ์ทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
จ ำนวน 3 ท่ำน ซ่ึงเป็นอำจำรยป์ระจ ำสำขำวิชำกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
เพื่อพิจำรณำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของเ น้ือหำ ควำมเหมำะสม และควำมสอดคล้อง 
ของแบบสอบถำม เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไข ปรับปรุง รำยช่ือผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ 
ควำมอนุเครำะห์ตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือวิจยั  
 1. ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณพงศ ์นพเกตุ 
 2. ศำสตรำจำรย ์ดร.วิสำขำ ภู่จินดำ  
 3. ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ฆริกำ คนัธำ 
เกณฑก์ำรประเมินควำมสอดคลอ้งถูกตอ้งตรงกบัตวัแปรท่ีตอ้งกำรวดัก ำหนดค่ำตวัเลขดงัน้ี 
 +1 ใช่ คือ เม่ือแน่ใจวำ่ขอ้ค ำถำมนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 0 ไม่แน่ใจ คือ เม่ือไม่แน่ใจว่ำขอ้ค ำถำมนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 -1 ไม่ใช่ คือ เม่ือแน่ใจวำ่ขอ้ค ำถำมนั้นไม่มีควำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 กำรวิเครำะห์เคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชำญทั้ง 3 ท่ำน ใหค้่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (IOC : Index 

of Consistency) อยู่ระหวำ่ง 0.67 – 1 ซ่ึงมีค่ำมำกกวำ่ 0.50 แสดงวำ่แบบสอบถำมมีควำมเท่ียงตรง

ตำมเน้ือหำ 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รวม 
ค่า 

IOC 
การแปล
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3  

ตอนท่ี 1 ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
1. ขยะรีไซเคิล เช่น กระดำษ พลำสติก แกว้ 
โลหะ กระป๋องหมำยถึง ขยะท่ีสำมำรถ
น ำไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยกำรน ำไปแปรรูป
ดว้ยกรรมวิธีต่ำง ๆ และน ำกลบัมำใชใ้หม่   

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รวม 
ค่า 

IOC 
การแปล
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3  

ตอนท่ี 1 ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน (ต่อ) 
2. ถงัขยะ “สีแดง” รองรับวสัดุเหลือใชท่ี้
สำมำรถน ำไปเขำ้กระบวนกำรรีไซเคิลได ้
เช่น แกว้ กระป๋อง ขวดน ้ำ เศษพลำสติก  

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ขวดพลำสติกชนิดแขง็ (PET) เม่ือท ำควำม
สะอำดแลว้ สำมำรถน ำไปรีไซเคิลได ้ 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

4. กำรทิ้งขยะมูลฝอยไม่ควรแยกมูลฝอย
เปียกกบัมูลฝอยแหง้ออกจำกกนั 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

5. กำรเผำท ำลำยขยะมูลฝอยในท่ีโล่ง 
ก่อใหเ้กิดมลพิษทำงอำกำศ ส่งผลกระทบต่อ
สุขภำพและส่ิงแวดลอ้ม 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ตอนท่ี 2 ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน 
1. กำรแยกขยะเพื่อน ำไปรีไซเคิลเป็นเร่ืองท่ี
ยุง่ยำก และตอ้งใชส้ถำนท่ีกวำ้งขวำงเท่ำนั้น 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2. กำรคดัแยกขยะก่อนทิ้งสำมำรถลดปริมำณ
ขยะมูลฝอยก่อนน ำไปก ำจดัได ้

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

3. กำรแกไ้ขปัญหำขยะมูลฝอยในครัวเรือน
เป็นหนำ้ท่ีของหน่วยงำนรำชกำรเท่ำนั้น 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

4. กำรน ำขยะประเภท ขวด กระดำษ แกว้ ไป
ขำยหรือบริจำค สำมำรถช่วยลดปริมำณขยะ
และแกไ้ขปัญหำส่ิงแวดลอ้มได ้

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

5. กำรประชำสัมพนัธ์ใหป้ระชำชนมีควำมรู้
เก่ียวกบัขยะมูลฝอยมีส่วนช่วยในกำรลด
ปริมำณขยะมูลฝอยได ้

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รวม 
ค่า 

IOC 
การแปล
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3  

ตอนท่ี 3 ความพงึพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขต 
(กทม.) 
1. ส ำนกังำนเขตในพื้นท่ีพกัอำศยัของท่ำน
ไดจ้ดัใหมี้ถงัขยะท่ีเพียงพอ และมีจุดรองรับ
ขยะแบ่งตำมประเภทของขยะอยำ่งชดัเจน 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2. เจำ้หนำ้ท่ีเก็บขยะของส ำนกังำนเขตมีกำร
คดัแยกประเภทขยะก่อนเทไปในรถเก็บขยะ 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ส ำนกังำนเขตใกลบ้ำ้นท่ำนมีกำร
ประชำสัมพนัธ์ใหค้วำมรู้เร่ืองกำรลด คดัแยก 
กำรใชป้ระโยชน์และวิธีกำรทิ้งขยะ 

1 0 1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

4. ส ำนกังำนเขตใหข้อ้มูลเวลำทิ้งและเวลำ
เขำ้จดัเก็บขยะอยำ่งชดัเจน เช่น ป้ำยแสดง
รำยละเอียดวนั เวลำทิ้งขยะ และเวลำเขำ้
จดัเก็บขยะ 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

5. ส ำนกังำนเขตมีควำมเขม้งวดในกำรตรวจ 
จบั และปรับกำรทิ้งขยะมูลฝอยในท่ี
สำธำรณะ/กำรลกัลอบทิ้ง หรือเผำขยะมูล
ฝอย เช่น ทิ้งขยะในท่ีสำธำรณะ ปรับไม่เกิน 
2,000 บำท 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ตอนท่ี 4 ด้านพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
1. ท่ำนเลือกซ้ือสินคำ้ หรือผลิตภณัฑท่ี์ท ำ
จำกวสัดุรีไซเคิลและท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

2. ท่ำนรับถุงพลำสติก ชอ้น-ส้อม หลอด
กำแฟ (Single Use) จำกร้ำนคำ้โดยไม่จ ำเป็น 

0 1 1 2 0.67 สอดคลอ้ง 
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รวม 
ค่า 

IOC 
การแปล
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3  

ตอนท่ี 4 ด้านพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน (ต่อ) 
3. ท่ำนเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์เช่น น ้ำยำลำ้งจำน 
น ้ำยำปรับผำ้นุ่ม สบู่อำบน ้ำท่ีเป็นชนิดเติม 
(Refill) เพื่อลดปริมำณขยะแทนกำรซ้ือ
สินคำ้ท่ีมีบรรจุภณัฑใ์หม่ทั้งหมด 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

4. ครัวเรือนของท่ำนมีกำรจดัภำชนะรองรับ
ขยะใหเ้หมำะสมในแต่ละประเภท เช่น ถงั
ใส่ขยะยอ่ยสลำยได ้ถุงด ำใส่ขยะท่ียอ่ยสลำย
ไม่ได ้ถุงกระสอบใส่ขวดพลำสติก/ขวดแกว้/
กระป๋องอะลูมิเนียมใส่ขยะท่ีรีไซเคิลได ้

0 1 1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

5. ท่ำนท ำควำมสะอำดถุงใส่อำหำร กล่องนม 
ก่อนน ำไปแยกตำมประเภทขยะเสมอ 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

6. ท่ำนน ำเศษอำหำร ถุงพลำสติก ทั้งหมดใส่
ถุงเดียวกนัแลว้น ำไปทิ้งริมถนน โดยไม่
สนใจเร่ืองวนั เวลำ ท่ีส ำนกังำนเขตก ำหนด 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ท่ำนน ำขยะรีไซเคิล เช่น แกว้ โลหะ 
กระดำษ ขวดพลำสติก/ถุงพลำสติก/กระป๋อง
พลำสติกท่ีคดัแยกไปขำย เพื่อสร้ำงรำยได้
ใหแ้ก่ครัวเรือน 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

8. ท่ำนทิ้งแกว้พลำสติก ขวดพลำสติกทนัที
เม่ือทำนหมด โดยไม่น ำกลบัมำใชใ้หม่ 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

9. ท่ำนน ำขยะรีไซเคิลท่ีคดัแยกไวส่้งให้
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หรือร้ำนคำ้ท่ี
เปิดรับบริจำคเพื่อน ำไปแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รวม 
ค่า 

IOC 
การแปล
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3  

ตอนท่ี 4 ด้านพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน (ต่อ) 
10. ท่ำนเผำขยะ ถุงพลำสติกหรือวสัดุท่ีท ำ
จำกพลำสติกในบริเวณบำ้นหรือพื้นท่ี
สำธำรณะ 

1 0 1 2 0.67 สอดคลอ้ง 

 

การทดสอบความเที่ยง (Reliability) 

 เป็นกำรทดสอบโดยกำรน ำแบบสอบถำมท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบควำมตรงของเน้ือหำ 

(Content Validity) มำทดสอบใช้กับประชำกรกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่ำงประชำกร 

ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยกลุ่มตัวอย่ำงท่ีน ำมำทดสอบ จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10  

จำกกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด และน ำมำทดสอบเพื่อหำค่ำควำมเช่ือมัน่ ซ่ึงจะใชท้ดสอบ 2 วิธี คือ 

1. การหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีของ Kuder-Richardson KR-21 

 ตอนท่ี 1 ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

 

คนที่ 
ข้อที่ คะแนน

รวม 1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 
2 1 0 0 1 1 3 
3 1 0 1 0 0 2 
4 0 1 0 0 0 1 
5 1 1 1 1 1 5 
6 1 1 1 1 1 5 
7 1 1 1 1 1 5 
8 1 1 1 1 1 5 
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9 1 1 1 0 1 4 
10 1 0 1 1 1 4 
11 1 1 0 1 1 4 
12 1 0 1 0 0 2 
13 1 1 1 1 1 5 
14 1 1 1 0 1 4 
15 1 1 1 1 1 5 
16 1 1 1 1 1 5 
17 1 1 0 1 0 3 
18 1 1 0 1 1 4 
19 1 1 1 1 1 5 
20 1 1 1 1 1 5 
21 1 0 1 0 1 3 
22 1 1 1 0 1 4 
23 1 0 0 0 0 1 
24 1 0 0 0 1 2 
25 1 1 1 0 1 4 
26 1 1 0 1 1 4 
27 1 1 1 1 1 5 
28 1 0 1 0 1 3 
29 1 1 1 1 1 5 
30 1 1 1 1 1 5 
31 1 0 1 1 1 4 
32 1 0 1 0 1 3 
33 1 1 1 1 1 5 
34 1 1 1 1 1 5 
35 1 1 1 1 1 5 
36 1 1 1 1 1 5 
37 1 1 1 1 1 5 
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38 1 1 0 1 1 4 
39 1 1 1 1 1 5 
40 1 0 1 0 1 3 

 

สัมประสิทธ์ิควำมเท่ียงของแบบทดสอบ r = 0.55 แสดงวำ่มีค่ำควำมเท่ียงปำนกลำง      

2. การหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) 

ตอนท่ี 2 ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.642 5 
 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจัดการ 
ขยะมูลฝอยของส านักงานเขต (กทม.) 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.925 5 
 
ตอนท่ี 4 ด้านพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.730 5 
 

  



ภาคผนวก ค 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 

 การประมวลผลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น าเสนอในรูปแบบการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ตอนท่ี 1 ความรู้ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน (n=409) 

ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

N Valid 409 
Missing 0 

Mean 4.5428 
Std. Deviation .74013 

Minimum 1.00 
 

 

 

ขยะรีไซเคิล หมายถึง 
ขยะท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดโ้ดยการ
น าไปแปรรูปดว้ย

กรรมวิธีต่าง ๆ และน า
กลบัมาใชใ้หม ่เช่น 

กระดาษ พลาสติก แกว้ 
โลหะ กระป๋อง 

ถงัขยะ “สีแดง” 
รองรับวสัดุเหลือใช้
ท่ีสามารถน าไปเขา้
กระบวนการรีไซเคิล

ได ้เช่น แกว้ 
กระป๋อง ขวดน ้า เศษ

พลาสติก 

ขวดพลาสติกชนิด
แขง็ (PET) เมื่อท า
ความสะอาดแลว้ 
สามารถน าไปรี

ไซเคิลได ้

การทิ้งขยะมูลฝอย
ไม่ควรแยกมูลฝอย
เปียกกบัมูลฝอยแห้ง

ออกจากกนั 

การเผาท าลายขยะมูล
ฝอยในท่ีโล่ง 

ก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

N Valid 409 409 409 409 409 
Missing 0 0 0 0 0 

Mean .99 .84 .90 .86 .95 
Std. Deviation .085 .366 .297 .347 .226 
Minimum 0 0 0 0 0 
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จ านวนความถี่ ร้อยละ 

1. ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยการน าไปแปรรูป 
ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ และน ากลบัมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ กระป๋อง 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid ไม่ใช่ 3 .7 .7 .7 
ใช่ 406 99.3 99.3 100.0 

Total 409 100.0 100.0  
 

2. ถังขยะ “สีแดง” รองรับวัสดุเหลือใช้ท่ีสามารถน าไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว 
กระป๋อง ขวดน ้า เศษพลาสติก  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ใช่ 65 15.9 15.9 15.9 

ไม่ใช่ 344 84.1 84.1 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

 

3. ขวดพลาสติกชนิดแข็ง (PET) เม่ือท าความสะอาดแล้ว สามารถน าไปรีไซเคิลได้ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid ไม่ใช่ 40 9.8 9.8 9.8 
ใช่ 369 90.2 90.2 100.0 

Total 409 100.0 100.0  
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5. การเผาท าลายขยะมูลฝอยในท่ีโล่ง ก่อให้เกดิมลพษิทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid ไม่ใช่ 22 5.4 5.4 5.4 

ใช่ 387 94.6 94.6 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

 
 

 ตอนท่ี 2 ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน (n=409)  
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
N Valid 409 

Missing 0 
Mean 4.4636 
Std. Deviation .54419 
Minimum 2.60 

 
 
 
 

4. การทิง้ขยะมูลฝอยไม่ควรแยกมูลฝอยเปียกกบัมูลฝอยแห้งออกจากกนั 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid ใช่ 57 13.9 13.9 13.9 

ไม่ใช่ 352 86.1 86.1 100.0 
Total 409 100.0 100.0  
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การแยกขยะเพื่อ
น าไปรีไซเคิลเป็น
เร่ืองท่ียุ่งยาก และ
ตอ้งใชส้ถานท่ี
กวา้งขวางเท่านั้น 

การคดัแยกขยะ
ก่อนทิ้ง

สามารถลด
ปริมาณขยะมูล
ฝอยก่อนน าไป

ก าจดัได ้

การแกไ้ข
ปัญหาขยะมูล

ฝอยใน
ครัวเรือนเป็น
หนา้ท่ีของ
หน่วยงาน

ราชการเท่านั้น 

การน าขยะประเภท 
ขวด กระดาษ แกว้ 
ไปขาย หรือบริจาค
สามารถช่วยลด
ปริมาณขยะและ
แกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มได ้

การประชาสัมพนัธ์
ให้ประชาชนมี

ความรู้เก่ียวกบัขยะ
มูลฝอย มีส่วนช่วย
ในการลดปริมาณ

ขยะมูลฝอย 
N Valid 409 409 409 409 409 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.90 4.76 4.53 4.45 4.67 
Std. Deviation 1.338 .615 .918 .856 .727 
Minimum 1 1 1 1 1 

 

จ านวนความถี่ ร้อยละ 

1. การแยกขยะเพ่ือน าไปรีไซเคิลเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก และต้องใช้สถานท่ีกว้างขวางเท่านั้น 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 37 9.0 9.0 9.0 

เห็นดว้ย 38 9.3 9.3 18.3 
ไม่แน่ใจ 51 12.5 12.5 30.8 
ไม่เห็นดว้ย 85 20.8 20.8 51.6 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 198 48.4 48.4 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

2. การคัดแยกขยะก่อนทิง้สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนน าไปก าจัดได้ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 2 .5 .5 .5 

ไม่เห็นดว้ย 6 1.5 1.5 2.0 
ไม่แน่ใจ 10 2.4 2.4 4.4 
เห็นดว้ย 52 12.7 12.7 17.1 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 339 82.9 82.9 100.0 
Total 409 100.0 100.0  
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3. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานราชการเท่าน้ัน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 9 2.2 2.2 2.2 

เห็นดว้ย 13 3.2 3.2 5.4 
ไม่แน่ใจ 28 6.8 6.8 12.2 
ไม่เห็นดว้ย 60 14.7 14.7 26.9 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 299 73.1 73.1 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

4. การน าขยะประเภท ขวด กระดาษ แก้ว ไปขาย หรือบริจาคสามารถช่วยลดปริมาณขยะและ
แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 1.2 1.2 1.2 

ไม่เห็นดว้ย 9 2.2 2.2 3.4 
ไม่แน่ใจ 42 10.3 10.3 13.7 
เห็นดว้ย 95 23.2 23.2 36.9 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 258 63.1 63.1 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

5. การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกีย่วกบัขยะมูลฝอย มีส่วนช่วยในการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 6 1.5 1.5 1.5 

ไม่เห็นดว้ย 2 .5 .5 2.0 
ไม่แน่ใจ 21 5.1 5.1 7.1 
เห็นดว้ย 61 14.9 14.9 22.0 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 319 78.0 78.0 100.0 
Total 409 100.0 100.0  
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 ตอนท่ี 3 ความพงึพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของ
ส านักงานเขต (กทม.) (n=409) 

ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
N Valid 409 

Missing 0 
Mean 2.5863 
Std. Deviation 1.05589 
Minimum 1.00 

 

 

ส านกังานเขตใน
พ้ืนท่ีพกัอาศยัของ
ท่านไดจ้ดัให้มีถงั
ขยะท่ีเพียงพอ 
และมีจุดรองรับ
ขยะแบ่งตาม

ประเภทของขยะ
อยา่งชดัเจน 

เจา้หนา้ท่ีเก็บขยะ
ของส านกังานเขต
มีการคดัแยก

ประเภทขยะก่อน
เทไปในรถเก็บ

ขยะ 

ส านกังานเขตใกล้
บา้นท่านมีการ
ประชาสัมพนัธ์
ให้ความรู้เร่ือง
การลด คดัแยก 
การใชป้ระโยชน์
และวิธีการทิ้ง

ขยะ 

ส านกังานเขตให้
ขอ้มูลเวลาทิ้งและ
เวลาเขา้จดัเก็บ
ขยะอยา่งชดัเจน 
เช่น ป้ายแสดง
รายละเอยีดวนั 
เวลาทิ้งขยะ และ
เวลาเขา้จดัเก็บ

ขยะ 

ส านกังานเขตมี
ความเขม้งวดในการ
ตรวจ จบั และปรับ
การทิ้งขยะมูลฝอย
ในท่ีสาธารณะ/การ
ลกัลอบทิ้ง หรือเผา
ขยะมูลฝอย เช่น ทิ้ง
ขยะในท่ีสาธารณะ 
ปรับไม่เกิน 2,000 

บาท 
N Valid 409 409 409 409 409 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 2.55 2.84 2.61 2.60 2.33 
Std. Deviation 1.222 1.238 1.327 1.338 1.316 
Minimum 1 1 1 1 1 
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จ านวนความถี่ ร้อยละ 
1. ส านักงานเขตในพื้นท่ีพกัอาศัยของท่านได้จัดให้มีถังขยะท่ีเพยีงพอ และมีจุดรองรับ
ขยะแบ่งตามประเภทของขยะอย่างชัดเจน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid นอ้ยท่ีสุด 106 25.9 25.9 25.9 

พึงพอใจนอ้ย 86 21.0 21.0 46.9 
ปานกลาง 135 33.0 33.0 80.0 
พึงพอใจมาก 49 12.0 12.0 91.9 
พึงพอใจมากท่ีสุด 33 8.1 8.1 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

2. เจ้าหน้าที่เกบ็ขยะของส านักงานเขตมีการคัดแยกประเภทขยะก่อนเทไปในรถเกบ็ขยะ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid นอ้ยท่ีสุด 70 17.1 17.1 17.1 

พึงพอใจนอ้ย 90 22.0 22.0 39.1 
ปานกลาง 136 33.3 33.3 72.4 
พึงพอใจมาก 62 15.2 15.2 87.5 
พึงพอใจมากท่ีสุด 51 12.5 12.5 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

3. ส านักงานเขตใกล้บ้านท่านมีการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เร่ืองการลด คัดแยก การใช้
ประโยชน์และวิธีการทิง้ขยะ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid นอ้ยท่ีสุด 117 28.6 28.6 28.6 

พึงพอใจนอ้ย 72 17.6 17.6 46.2 
ปานกลาง 118 28.9 28.9 75.1 
พึงพอใจมาก 56 13.7 13.7 88.8 
พึงพอใจมากท่ีสุด 46 11.2 11.2 100.0 
Total 409 100.0 100.0  



124 
 

4. ส านักงานเขตให้ข้อมูลเวลาทิง้และเวลาเข้าจัดเกบ็ขยะอย่างชัดเจน เช่น ป้ายแสดง
รายละเอยีดวัน เวลาทิง้ขยะ และเวลาเข้าจัดเกบ็ขยะ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid นอ้ยท่ีสุด 116 28.4 28.4 28.4 

พึงพอใจนอ้ย 85 20.8 20.8 49.1 
ปานกลาง 104 25.4 25.4 74.6 
พึงพอใจมาก 56 13.7 13.7 88.3 
พึงพอใจมากท่ีสุด 48 11.7 11.7 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

 
5. ส านักงานเขตมีความเข้มงวดในการตรวจ จบั และปรับการทิง้ขยะมูลฝอยในท่ีสาธารณะ/การ
ลกัลอบทิง้ หรือเผาขยะมูลฝอย เช่น ทิง้ขยะในท่ีสาธารณะ ปรับไม่เกนิ 2,000 บาท 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid นอ้ยท่ีสุด 154 37.7 37.7 37.7 

พึงพอใจนอ้ย 84 20.5 20.5 58.2 
ปานกลาง 89 21.8 21.8 80.0 
พึงพอใจมาก 46 11.2 11.2 91.2 
พึงพอใจมากท่ีสุด 36 8.8 8.8 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

ตอนท่ี 4 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จ าแนกตามรายข้อ (n=409) 
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
N Valid 409 

Missing 0 
Mean 3.6428 
Std. Deviation .59660 
Minimum 1.80 
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ท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ หรือ

ผลิตภณัฑท่ี์ท า
จากวสัดุรีไซเคิล
และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ท่านรับ
ถุงพลาสติก 
(Single Use) 

ชอ้น-ส้อม หลอด
กาแฟจากร้านคา้
โดยไม่จ าเป็น 

ท่านเลือกใช้
ผลิตภณัฑ ์เช่น 
น ้ายาลา้งจาน 
น ้ายาปรับผา้นุ่ม 
สบู่อาบน ้า ท่ีเป็น
ชนิดเติม (Refill) 
เพื่อลดปริมาณ
ขยะ แทนการซ้ือ
สินคา้ท่ีมีบรรจุ

ภณัฑใ์หม่ทั้งหมด 

ครัวเรือนของท่านมี
การจดัภาชนะรองรับ
ขยะให้เหมาะสมใน
แต่ละประเภท เช่น 
ถงัใส่ขยะยอ่ยสลาย
ได ้ถุงด าใส่ขยะท่ี
ยอ่ยสลายไม่ได ้ถุง
กระสอบใส่ขวด
พลาสติก/ขวดแกว้/
กระป๋องอะลูมิเนียม
ใส่ขยะท่ีรีไซเคิลได ้

ท่านท าความ
สะอาดถุงใส่

อาหาร กล่องนม 
ก่อนน าไปแยกตาม
ประเภทขยะเสมอ 

N Valid 409 409 409 409 409 
Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.55 3.22 4.25 3.76 3.06 
Std. Deviation 1.009 1.315 .988 1.182 1.400 
Minimum 1 1 1 1 1 

 

 

ท่านน าเศษอาหาร 
ถุงพลาสติก ทั้งหมด
ใส่ถุงเดียวกนัแลว้
น าไปทิ้งริมถนน 

โดยไม่สนใจเร่ืองวนั 
เวลา ท่ีส านกังานเขต

ก าหนด 

ท่านน าขยะรีไซเคิล 
เช่น แกว้ โลหะ 
กระดาษ ขวด
พลาสติก/

ถุงพลาสติก/กระป๋อง
พลาสติกท่ีคดัแยกไป
ขาย เพื่อสร้างรายได้
ให้แกค่รัวเรือน 

ท่านทิ้งแกว้พลาสติก 
ขวดพลาสติกทนัที
เมื่อทานหมด โดยไม่
น ากลบัมาใชใ้หม ่

ท่านน าขยะรีไซเคิล
ท่ีคดัแยกไวส่้งให้
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือ
ร้านคา้ท่ีเปิดรับ
บริจาคเพ่ือน าไป
แปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑใ์หม่ 

ท่านเผาขยะ 
ถุงพลาสติกหรือวสัดุ
ท่ีท าจากพลาสติกใน
บริเวณบา้นหรือ
พ้ืนท่ีสาธารณะ 

N Valid 409 409 409 409 409 
Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.96 3.47 3.21 3.41 4.56 
Std. Deviation 1.258 1.411 1.240 1.307 1.037 
Minimum 1 1 1 1 1 
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จ านวนความถี่ ร้อยละ 
1. ท่านเลือกซ้ือสินค้า หรือผลติภัณฑ์ท่ีท าจากวัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 14 3.4 3.4 3.4 

นานๆคร้ัง 38 9.3 9.3 12.7 
บางคร้ัง 143 35.0 35.0 47.7 
บ่อยคร้ัง 137 33.5 33.5 81.2 
ปฏิบติัเป็นประจ า 77 18.8 18.8 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

2. ท่านรับถุงพลาสติก (Single Use) ช้อน-ส้อม หลอดกาแฟจากร้านค้าโดยไม่จ าเป็น 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ปฏิบติัเป็นประจ า 54 13.2 13.2 13.2 

บ่อยคร้ัง 72 17.6 17.6 30.8 
บางคร้ัง 99 24.2 24.2 55.0 
นานๆคร้ัง 100 24.4 24.4 79.5 
ไม่ปฏิบติัเลย 84 20.5 20.5 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

3. ท่านเลือกใช้ผลติภัณฑ์ เช่น น ้ายาล้างจาน น ้ายาปรับผ้านุ่ม สบู่อาบน ้า ท่ีเป็นชนิดเติม 
(Refill) เพ่ือลดปริมาณขยะ แทนการซ้ือสินค้าท่ีมีบรรจุภัณฑ์ใหม่ท้ังหมด 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 9 2.2 2.2 2.2 

นานๆคร้ัง 19 4.6 4.6 6.8 
บางคร้ัง 50 12.2 12.2 19.1 
บ่อยคร้ัง 114 27.9 27.9 46.9 
ปฏิบติัเป็นประจ า 217 53.1 53.1 100.0 
Total 409 100.0 100.0  
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4. ครัวเรือนของท่านมีการจัดภาชนะรองรับขยะให้เหมาะสมในแต่ละประเภท เช่น ถังใส่
ขยะย่อยสลายได้ ถุงด าใส่ขยะท่ีย่อยสลายไม่ได้ ถุงกระสอบใส่ขวดพลาสติก/ขวด แก้ว/
กระป๋องอะลูมิเนียมใส่ขยะท่ีรีไซเคิลได้ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 24 5.9 5.9 5.9 

นานๆคร้ัง 37 9.0 9.0 14.9 
บางคร้ัง 92 22.5 22.5 37.4 
บ่อยคร้ัง 118 28.9 28.9 66.3 
ปฏิบติัเป็นประจ า 138 33.7 33.7 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

 
5. ท่านท าความสะอาดถุงใส่อาหาร กล่องนม ก่อนน าไปแยกตามประเภทขยะเสมอ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 81 19.8 19.8 19.8 

นานๆคร้ัง 62 15.2 15.2 35.0 
บางคร้ัง 103 25.2 25.2 60.1 
บ่อยคร้ัง 79 19.3 19.3 79.5 
ปฏิบติัเป็นประจ า 84 20.5 20.5 100.0 
Total 409 100.0 100.0  
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6. ท่านน าเศษอาหาร ถุงพลาสติก ท้ังหมดใส่ถุงเดียวกนัแล้วน าไปทิง้ริมถนน โดยไม่
สนใจเร่ืองวัน เวลา ที่ส านักงานเขตก าหนด 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ปฏิบติัเป็น

ประจ า 
23 5.6 5.6 5.6 

บ่อยคร้ัง 43 10.5 10.5 16.1 
บางคร้ัง 64 15.6 15.6 31.8 
นานๆคร้ัง 76 18.6 18.6 50.4 
ไม่ปฏิบติัเลย 203 49.6 49.6 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

 
7. ท่านน าขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว โลหะ กระดาษ ขวดพลาสติก/ถุงพลาสติก/กระป๋อง
พลาสติกที่คัดแยกไปขาย เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 59 14.4 14.4 14.4 

นานๆคร้ัง 44 10.8 10.8 25.2 
บางคร้ัง 86 21.0 21.0 46.2 
บ่อยคร้ัง 86 21.0 21.0 67.2 
ปฏิบติัเป็นประจ า 134 32.8 32.8 100.0 
Total 409 100.0 100.0  
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8. ท่านทิง้แก้วพลาสติก ขวดพลาสติกทันทีเม่ือทานหมด โดยไม่น ากลบัมาใช้ใหม่ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ปฏิบติัเป็น

ประจ า 
49 12.0 12.0 12.0 

บ่อยคร้ัง 61 14.9 14.9 26.9 
บางคร้ัง 127 31.1 31.1 57.9 
นานๆคร้ัง 100 24.4 24.4 82.4 
ไม่ปฏิบติัเลย 72 17.6 17.6 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

9. ท่านน าขยะรีไซเคิลท่ีคัดแยกไว้ส่งให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือร้านค้าที่เปิดรับ
บริจาคเพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์ใหม่ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไม่ปฏิบติัเลย 45 11.0 11.0 11.0 

นานๆคร้ัง 49 12.0 12.0 23.0 
บางคร้ัง 125 30.6 30.6 53.5 
บ่อยคร้ัง 75 18.3 18.3 71.9 
ปฏิบติัเป็นประจ า 115 28.1 28.1 100.0 
Total 409 100.0 100.0  

    10. ท่านเผาขยะ ถุงพลาสติกหรือวัสดุท่ีท าจากพลาสติกในบริเวณบ้านหรือพื้นท่ีสาธารณะ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ปฏิบติัเป็นประจ า 16 3.9 3.9 3.9 

บ่อยคร้ัง 16 3.9 3.9 7.8 
บางคร้ัง 25 6.1 6.1 13.9 
นานๆคร้ัง 19 4.6 4.6 18.6 
ไม่ปฏิบติัเลย 333 81.4 81.4 100.0 
Total 409 100.0 100.0  



130 
 

การทดสอบสมมุติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ระดบัความรู้ดา้นการคดัแยกขยะมีความสัมพนัธ์กบัระดบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบั
การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

Correlations 
 ความรู้ พฤติกรรม 
ความรู้ดา้นการคดัแยกขยะ Pearson Correlation 1 .211** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 409 409 

พฤติกรรมการจดัการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

Pearson Correlation .211** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 409 409 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

สมมติฐานท่ี 2 ระดบัทศันคติท่ีมีต่อการจดัการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัระดบั
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

Correlations 
 ทศันคติ พฤติกรรม 
ทศันคติท่ีมีต่อการ
จดัการขยะมูลฝอยภาค
ครัวเรือน 

Pearson Correlation 1 .277** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 409 409 

พฤติกรรมการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

Pearson Correlation .277** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 409 409 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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สมมติฐานท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของ
ส านกังานเขต (กทม.) มีความสัมพนัธ์กบัระดบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

Correlations 
 ความพึงพอใจ พฤติกรรม 
ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อประสิทธิภาพการจดัการ
ขยะมูลฝอยของส านกังาน
เขต (กทม.) 

Pearson Correlation 1 .005 
Sig. (2-tailed)  .914 
N 409 409 

พฤติกรรมการจดัการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

Pearson Correlation .005 1 
Sig. (2-tailed) .914  
N 409 409 
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 การสังเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ตวัแปรท่ีร่วมกนัท านายพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยโดยใชส้ถิติ 
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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