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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน กรณีศึกษา 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยเป็นการ
วิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงเก็บกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 347 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ
มูลฝอยในปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะมูลฝอยในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.4        
มีทศัคติเก่ียวกบัการคดัแยกขยะมูลฝอยในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 49.0 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
83.0 และมีพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 57.6 และได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่  เพศ อาย ุการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบ
กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ  

 
ABSTRACT 

The research aimed to study the factor that affect to household waste separation behavior of people in 
Donmueang Bangkok.  In this study investigated problems, limitations and suggestions of household waste separation 
behavior in quantitative data which sampling from 347 household in such district. The results presented that, the sample 
had knowledge about solid waste management at medium level (54.5%) , waste separation at medium level (63.4%) , 
attitude of waste separation at high level (49%), information perception at high level (83.0%) and had waste separation 
behavior at low level (57.6%) .  Meanwhile, a study of factors influencing household waste separation behavior of 
people in Donmueang Bangkok found that, the factors that have positive correlation with household waste separation 
behavior which have statistically significant at 0.05 level were sex, age, and information perception. On the other hand, 
negative correlated factors which have statistically significant at 0.05 level were education and career.  

ค าส าคญั: พฤติกรรม การคดัแยกขยะมูลฝอย ครัวเรือน 
Keywords: Behavior, Waste separation, Household 
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**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
*** อาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1561



        HMO16-2 

 

บทน า 
ประเทศไทยก าลงัประสบปริมาณปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกวนัและยงัมีขยะมูลฝอยตกคา้งรอการ

จดัการจ านวนมาก ส านักส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานครไดจ้ดัเก็บขอ้มูลสถิติปริมาณขยะมูลฝอยปีงบประมาณ 2557 
พบวา่เขตดอนเมืองมีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวน 61,924.77 ตนั/ปี ในปีงบประมาณ 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวน 
67,380.18 ตนั/ปี และในปีงบประมาณ 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวน 69,020.98 ตนั/ปี และยงัพบวา่เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนสูงเป็นอันดับหน่ึงจากทั้ งหมด 50 เขตในกรุงเทพมหานคร โดย
ปีงบประมาณ 2558 มีประมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเขตดอนเมืองเพ่ิมข้ึนสูงถึงร้อยละ 10.15 และในปีงบประมาณ 2559 
มีขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเขตดอนเมืองเพ่ิมข้ึนสูงถึงร้อยละ 12.52 (ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร,2560) และแนวทาง
การแกไ้ขท่ีง่ายและสามารถท าไดทุ้กคน คือ การคดัแยกขยะมูลฝอย 

การคดัแยกขยะมูลฝอยถือเป็นวิธีการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด และมีความส าคญัในการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีตอ้งส่งไปก าจดัตามระบบนอ้ยลง ประหยดังบประมาณ ลดการใชท้รัพยากรต่างๆ อีกทั้งยงัลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยได ้หากมีการคดัแยกขยะก่อนท้ิงขยะมูลฝอย สามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ าหรือแปร
รูปใหม่ไดง่้ายหรือน าไปท าประโยชน์อยา่งอ่ืนต่อไปได ้(กรมควบคุมมลพิษ,2559) จากการศึกษาเบ้ืองตน้ในพ้ืนท่ีเขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ท าการคดัแยกขยะมูลฝอยเฉพาะ ขวดพลาสติก กระดาษ แกว้ 
โลหะ แต่ขยะมูลฝอยประเภทอ่ืนยงัคงท้ิงรวมกบัขยะประเภทอ่ืนๆไม่ท าการคดัแยกขยะมูลฝอยแต่อยา่งใด ซ่ึงประชาชน
บางส่วนไม่ทราบว่าตอ้งคดัแยกขยะมูลฝอยอยา่งไร ท าแลว้เกิดประโยชน์อยา่งไรบา้ง หรือมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการคดั
แยกขยะมูลฝอย มองวา่เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ อาจมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีท าใหป้ระชาชนไม่ท าการคดัแยกขยะมูลฝอย 

จากเหตุท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการคดัแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน และคาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้สามารถประยุกต์ใชก้ารวางแผนการ
รณรงค ์ส่งเสริม พฒันาใหค้วามรู้การคดัแยกขยะมูลฝอยและหาแนวทางปรับปรุงโครงการหรือเพ่ิมเติมโครงการต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคดัแยกขยะมูลฝอยเพ่ือช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี อีกทั้งยงัเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในระยะยาวอีกดว้ย 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1.เพ่ือศึกษาระดบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชากรเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
2.เพ่ือทดสอบอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 
3.เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วธีิการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือประชาชนท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไปและมีระยะเวลาการอาศยัในครัวเรือนตั้งแต่ 
1 ปีข้ึนไปซ่ึงเป็นหัวหนา้ครอบครัวหรือสมาชิกในครัวเรือนท่ีพกัอาศยัในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 แขวง 
ไดแ้ก่ แขวงดอนเมือง แขวงสีกนั แขวงสนามบิน จ านวน 347 ครัวเรือน ซ่ึงเป็นตวัแทนของครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนท่ี
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จ านวน 2,609 ครัวเรือน ค านวณโดยสูตรการค านวณของ Taro Yamane ผูว้ิจยัไดใ้ช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสายชั้น (Multi-stage sampling) ดงัน้ี  

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งระดบัชุมชนใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย(Simple random sampling) ดงัน้ี 
1.การเลือกชุมชนโดยวิธีการจบัฉลาก แขวงดอนเมืองจบัฉลาก จ านวน 5 ชุมชน แขวงสีกนั จ านวน 3 

ชุมชน และแขวงสนามบิน จ านวน2 ชุมชน  
2.การเลือกกลุ่มตวัอยา่งระดบัครัวเรือนใชก้ารค านวณสัดส่วนของตวัอยา่ง (Probability proportional to 

size) เพ่ือก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งแต่ละชุมชน 
ตารางที ่1 แสงดจ านวนกลุ่มตวัอย่าง (ครัวเรือน) 

ชุมชน จ านวนครัวเรือน (หลงั) กลุ่มตวัอย่าง (ครัวเรือน) 

แขวงดอนเมือง   
       โกสุ่มรวมใจ 2 414 55 
       บูรพา 16 372 50 
       พฒันาตลาดกลาง 152 20 
       สะพานปูน 222 30 
       สุขวลัยน์คร 64 8 
รวม 1,224 163 
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ตารางที ่1 แสงดจ านวนกลุ่มตวัอย่าง (ครัวเรือน)(ต่อ) 

ชุมชน จ านวนครัวเรือน (หลงั) กลุ่มตวัอย่าง (ครัวเรือน) 

แขวงสีกนั   
       ป่ินเจริญ 4 450 60 
       พรหมสมัฤทธ์ิ 278 37 
       วฒันานนัท ์ 117 15 
รวม 845 112 
แขวงสนามบิน   
       วงัทอง 449 60 
       ซอยสะพานร่วมใจ 91 12 
รวม 540 72 

 
3.การเขา้ถึงกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอย่างมีระบบ (Systematic random sampling) กล่าวคือท า

การเก็บขอ้มูลบา้น 1 หลงั เวน้ 7 หลงั ในกรณีท่ีไม่มีผูอ้ยูอ่าศยัในบา้นจะขา้มบา้นหลงันั้นไป 
 
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีค่าความเช่ือมัน่และค่าอ านาจการจ าแนกเร่ือง
ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยและการคดัแยกขยะมูลฝอย เท่ากบั 1.00 แบบวดัทศันคติในการคดัแยกขยะมูลฝอย โดย
ใชว้ธีิหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.72 และแบบวดัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย เท่ากบั 0.70  
 
สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถ่ี ค่า
อตัราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวจิยั 
 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 246 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.9 มีช่วงอาย ุ40-59 ปี จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 143 คน  
คิดเป็นร้อยละ 41.2  เป็นสมาชิกในครัวเรือน จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 และมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 
คนจ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 
 การวิเคราะห์ปัจจยัเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่พบว่าประกอบอาชีพรับจา้ง/
ลูกจา้ง จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 มีรายไดเ้ฉล่ีย10,000 บาทและต ่ากวา่ จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 มี
ระยะเวลาการอยูอ่าศยั 11- 20 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 ประเภทท่ีพกัอาศยัเป็นทาวน์เฮาส์ จ านวน 201 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.9 อาศยัอยูใ่นชุมชนหมู่บา้นจดัสรร จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ จ านวน 
223 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 และกิจกรรมหลกัในท่ีอยูอ่าศยัส่วนใหญ่เป็นท่ีพกัอาศยั จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6   
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การวิเคราะห์ปัจจยัส่งเสริม กลุ่มตวัอย่างมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในระดบัปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 54.5 และมีความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะมูลฝอยในระดบัปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 63.4 กลุ่มตวัอยา่งมีทศัคติ
เก่ียวกบัการคดัแยกขยะมูลฝอยในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 49.0 และกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 83.0  

การวิเคราะห์พฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย
ในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 57.6  

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามส าหรับตวัแปรตามท่ีมีระดบัการวดัแบบช่วง 
(Interval scale) จากการศึกษาปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่  เพศ อาย ุการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิง
ลบกบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ    
ซ่ึงตวัแปรอิสระทั้งหมดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เท่ากบั ร้อยละ 19.1 
 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามส าหรับตัวแปรตามที่มีระดับการวัดแบบช่วง 
(Interval scale) จะใช้สถิตกิารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ตวัแปรอสิระ B SE Beta t p-value 

ค่าคงที ่ 21.493 5.160  4.165 .000 
เพศ        
 ชาย (อา้งอิง)      
  หญิง 2.94 1.313 .152 2.245 .025* 
อายุ       
 18-24 ปี  (อา้งอิง)      
 25-39 ปี 7.683 3.033 .353 2.533 .012* 
 40-59 ปี 7.333 2.976 .414 2.464 .014* 
 60 ปีข้ึนไป 8.337 3.051 .434 2.732 .007** 
ระดบัการศึกษา      
 ปริญญาตรี(อา้งอิง)     

 ประถมศึกษา -4.148 1.564 -.232 -2.653 .008** 
 มธัยมศึกษา/ปวช. -3.295 1.480 -.173 -2.226 .027* 
 อนุปริญญา/ปวส. -5.358 1.942 -.176 -2.758 .006** 
 สูงกวา่ปริญญาตรี -8.726 8.736 -.053 -.999 .319 
 นกัเรียน/นกัศึกษา (อา้งอิง)     
 ไม่ประกอบอาชีพ -7.077 3.380 -.316 -2.094 .037* 
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ตารางที ่2 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตามส าหรับตวัแปรตามทีม่รีะดบัการวดัแบบช่วง 
(Interval scale) จะใช้สถิตกิารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) (ต่อ) 

ตวัแปรอสิระ B SE Beta t p-value 
 พนกังานเอกชน -10.519 3.772 -.304 -2.789 .006** 
 ขา้ราชการ/พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ 
-8.926 3.693 -.302 -2.417 .016* 

 ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั 

-9.663 3.564 -.492 -2.712 .007** 

 รับจา้ง/ลูกจา้งทัว่ไป -7.886 3.426 -.404 -2.302 .022** 
 อ่ืนๆ -6.149 4.077 -.133 -1.508 .132 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2.057 .583 .194 3.528 .000*** 

หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
                 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
                 *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน กรณีศึกษาเขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในระดบันอ้ย ร้อยละ 57.6 แต่
เม่ือพิจารณาพฤติกรรมแต่ละขอ้พบวา่ มีการคดัแยกขยะก่อนท้ิงหรือท้ิงขยะตามชนิดของถงัแยกประเภท ร้อยละ 32.0 
ไม่น ามูลสัตว ์กระดูกสัตว ์ซากสัตวท่ี์ตายแลว้ท้ิงรวมกบัขยะมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ ร้อยละ 75.5 มีการคดัแยกขยะท่ีเป็น
ขวดพลาสติก  เศษกระดาษ ขวดแกว้ไปขายใหก้บัร้านขายของเก่าหรือใหค้นเก็บของเก่า ร้อยละ 59.4 ไม่น าพวกเส้ือผา้ 
เศษผา้ต่างๆท้ิงรวมกบัขยะมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ ร้อยละ55.3 น าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเสียแลว้ เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกั
ผา้ ไปบริจาคให้กบัหน่วยงานต่างๆท่ีตอ้งการหรือขายของเก่า ร้อยละ 41.5 และคดัแยกขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย 
หลอดไฟ ขวดยาฆ่าแมลง ฯลฯ ออกจากขยะอ่ืนๆ ร้อยละ 39.9 และเร่ืองการแนะน าใหค้นในครอบครัวของท่านคดัแยก
ขยะก่อนท้ิงทุกคร้ัง ร้อยละ 24.2 จึงท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการคดัแยกขยะมูลฝอยในระดบัน้อย ตามทฤษฎี
เง่ือนไขแบบการกระท า (Operate Conditioning) ของสกินเนอร์ (Skinner) กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมกบั
ส่ิงแวดลอ้ม(ส่ิงเร้าท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมและผลกรรมของพฤติกรรมนั้น) อาจเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มหลายๆดา้นยงั
ไม่อ านวยต่อการคดัแยกขยะมูลฝอย ขาดภาชนะในการคดัแยกขยะมูลฝอย ประชาชนบางส่วนคดัแยกขยะมูลฝอยแต่ยงั
ไม่ถูกวิธี ประชาชนบางส่วนไม่ทราบถึงประโยชน์ของการคดัแยกขยะมูลฝอย ประชาชนบางส่วนมองวา่ไม่ใช่หน้าท่ี
ของตนเอง จึงไม่ท าการคดัแยกขยะมูลฝอย แต่พฤติกรรมเหล่าน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยส่งเสริม/ให้ความรู้ถึง
ประโยชน์และโทษของขยะมูลฝอย/ใหป้ระชาชนตระหนกัถึงปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน/หาแรงจูงใจใหป้ระชาชนและ
สนับสนุนเร่ืองภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้มากข้ึน จะยิ่งท าให้ประชาชนมีการคดัแยกขยะมูลฝอยมากยิ่งข้ึนได ้เช่น 
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นโครงการหน่ึงท่ีสามารถสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กบัประชาชน ท าให้ประชาชนมีความรู้
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ในเร่ืองการลดปริมาณขยะ การคดัแยกขยะ และเห็นคุณค่าของขยะซ่ึงสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนและเป็น
การสร้างความตระหนกัและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

2.ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย จากการศึกษาปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคดัแยก
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ เพศ อายุ การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร 

 เพศ ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนสูงกวา่เพศชาย 
2.94 คะแนน และพบว่าเพศเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05  (p-value=0.02) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุวรรณี จุฑามณีพงษ ์(2544:11) พบวา่
เพศหญิงมีสัดส่วนของผูแ้ยกท้ิงขยะประเภทผกั ผลไม ้และเศษอาหารสูงกวา่เพศชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  และผลการศึกษาของสุธาสินี บุญมาก (2558:64) พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กบัการคดัแยกขยะในครัวเรือนของ
ประชาชน ต าบลโพรงมะเด่ือ อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากเพศ
สามารถแบ่งแยกพฤติกรรมในการท่ีจะเลือกปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัในการจดัการขยะ ประกอบกบัเพศหญิงเป็นเพศท่ีมี
ความใส่ใจรายละเอียดและการรักษาความสะอาดมากกว่าเพศชาย อีกทั้งบรรทดัฐานทางสังคมมองว่าเพศหญิงยอ่มมี
ความเป็นกลุสตรีจึงมีพฤติกรรมท่ีอ่อนโยนและรักสวยรักงาน รักความสะอาดมากกวา่เพศชาย   

อาย ุผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ25-39 ปีมีพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนสูงกว่า
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ18-24 ปี  7.68 คะแนน และพบวา่อายเุป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05  (p-value=0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนริสรา พ่ึง
โพธ์ิสภ (2545:107) ท่ีพบวา่ตวัปัจจยัดา้นอายมีุผลทางบวกต่อการแยกประเภทขยะมูลฝอยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และผลการศึกษาของสุนทรี ปานนอ้ย (2543:109) พบวา่อายมีุความสมัพนัธ์กบัการปฏิบติัการจดัการมูลฝอย
ติดเช้ือของบุคลากรทางการแพทย ์เน่ืองมาจากคนท่ีมีอายมุากจะมีคะแนนพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีสูงกว่าคน
ท่ีมีอายนุอ้ยเพราะคนอายมุากจะมีการเรียนรู้ การรับรู้ ประสบการณ์ การเรียนรู้ทางสงัคม การส่ือสารระหวา่งบุคคลและ
ทศันคติท่ีมากกวา่คนอายนุอ้ย  อีกทั้งอายขุองบุคคลเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิดและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาสู่สงัคมภายนอก 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะท าใหมี้
คะแนนพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน 2.0 คะแนน และพบวา่การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย
และการคดัแยกขยะมูลฝอยเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีระดับ 0.05 (p-value=0.00) ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของปวี จ าปาทอง (2538:54) ท่ีพบว่าการรับรู้
ข่าวสารทางโทรทศัน์เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแยกท้ิงขยะ ผลการศึกษาของ นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ (2545:60) 
พบวา่การรับสารเก่ียวกบัการแยกประเภทมูลฝอยมีผลทางบวกต่อการแยกประเภทขยะมูลฝอยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 และผลการศึกษาของพชัรี ไกรแกว้ (2550:136) พบว่าการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยและสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการการจดัการขยะมูลฝอย เน่ืองจาก
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากแหล่งต่างๆ เป็นแรงผลกัดนัใหมี้ผลกระตุน้ต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งส่ือทางโทรทศัน์ บุคคลต่างๆท่ีมีบทบาทในสังคม รวมถึงวิทย ุการรับรู้ข่าวสารท่ีมากข้ึนจะส่งผลต่อพฤติกรรม
การคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีมากข้ึน  
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ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

 ระดบัการศึกษา ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาประถมศึกษามีพฤติกรรมการคดัแยกขยะ
มูลฝอยต ่ากว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี -4.14 คะแนนและพบว่าระดับการศึกษาเป็นปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 (p-value=
0.00) ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยแต่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พชัรี ไกรแกว้ (2550:131) พบวา่ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
จดัการขยะมูลฝอยและไม่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการการจดัการขยะมูลฝอยและผลการศึกษาของชยัชยัยทุธ โยธา
มาตย ์(2539:52) พบว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงกว่ามีสันส่วนของผูท่ี้มีพฤติกรรมการแยกท้ิงขยะถูกตอ้งสูงกว่าผูท่ี้มี
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผลการศึกษาของบุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2553:52) พบว่า 
ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการคดัแยกมูลฝอยชุมชนกล่าวคือในเขตยานนาวากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปจะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการคดัแยกมูลฝอยมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ
ส่วนในเขตบางกะปิกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการคดั
แยกมูลฝอยมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆและและผลการศึกษาของชฎาภรณ์ ภูบุญอ่ิม (2550:71) พบว่า ระดบัการศึกษาของผูใ้ห้
ขอ้มูลมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะในภาพรวม (p = 0.004) 

อาชีพ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพรับจา้ง/ลูกจา้งทัว่ไปมีพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูล
ฝอยต ่ากวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา -7.89 คะแนน และพบวา่อาชีพเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
เชิงลบกบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 (p-value=0.02) ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกลัยาณี อุปราสิทธ์ิ (2557:165) พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย
โดยภาพรวมของครัวเรือน ไดแ้ก่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ซ่ึงตวัแปรอิสระทั้งหมดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เท่ากบั ร้อยละ 19.1 

3.ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการคดัแยกขยะมูลฝอย ดา้นความรู้การคดัแยกขยะมูลฝอยประชาชน
บางส่วนยงัไม่เขา้ใจเร่ืองสีของถงัขยะและประเภทขยะมูลฝอยหรือมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนจึงท าให้คดัแยกขยะไม่
ถูกตอ้ง ประชาชนไม่ทราบวา่เม่ือคดัแยกขยะมูลฝอยแลว้จะน าไปใชป้ระโยชน์ต่ออย่างไรบา้ง ดา้นทศันคติในการคดั
แยกขยะมูลฝอยเม่ือคดัแยกขยะแลว้ไปเม่ือเจ้าหน้าท่ีมาเก็บก็ท้ิงรวมในคนัเดียวท าการคดัแยกมูลฝอยไปก็ไม่เกิด
ประโยชน์เพราะเจา้หนา้ท่ีก็ตอ้งไปคดัแยกขยะมูลฝอยอีกทีไม่เหมือนต่างประเทศท่ีเขาแยกเก็บตามวนัหรือตามประเภท
ของขยะ ประชาชนตอ้งตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยและช่วยกนัคดัแยกขยะเพ่ือช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ด้าน
พฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย อุปกรณ์/ภารชนะรองรับขยะมูลฝอยไม่เพียงพอต่อการคดัแยกขยะมูลฝอย ไม่มีเวลา
ไม่สะดวกท่ีจะท าการคดัแยกขยะมูลฝอย ประชาชนขาดแรงจูงใจในการคดัแยกขยะมูลฝอย โครงการเก่ียวกบัการคดั
แยกขยะมูลฝอยเป็นโครงการท่ีไม่ต่อเน่ืองจึงท าใหป้ระชาชนไม่ท าการคดัแยกขยะมูลฝอยต่อเม่ือจบโครงการไปแลว้ 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี ดา้นความรู้การคดัแยกขยะมูลฝอยส านกังานเขตและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการแนะน า/อบรม/ให้ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะมูลฝอย ประโยชน์ โทษ และการขยะ
น าไปใชป้ระโยชน์ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีลงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดา้นทศันคติใน
การคดัแยกขยะมูลฝอยประชาชนบา้งส่วนยงัมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการจดัเก็บขยะมูลฝอยของเจา้หนา้ท่ีและยงัมองวา่เม่ือ
ท าการคดัแยกขยะมูลฝอยไปแลว้เจา้หนา้ท่ีมาเก็บขยะมูลฝอยก็เทท้ิงรวมกบัขยะมูลฝอยอ่ืนๆในรถขนขยะซ่ึงในความ
เป็นจริงแลว้เจา้หน้าท่ีเก็บขยะจะคดัแยกขยะบางส่วนออกก่อนท่ีจะเทท้ิงรวมในรถขยะ ท าให้ประชาชนบางส่วนไม่
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อยากท่ีจะคดัแยกขยะเพราะเห็นวา่เป็นท าซ ้ าหลายขั้นตอน หากส านกังานเขตและเจา้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งประชาสมัพนัธ์และ
สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการคดัแยกขยะมูลฝอยและขั้นตอนการจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต ยิง่ท าให้
ประชาชนมีทศันคติท่ีดียิง่ข้ึนและยงัเป็นสร้างจิตส านึกท่ีดีใหแ้ก่ประชาชนอีกดว้ย ดา้นพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย
เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยในระดบัน้อย ส านักงานเขตตอ้งมีการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการท่ีเก่ียวการคดัแยกขยะมูลฝอย ใหก้ารสนบัสนุนประธานชุมชนจดัท าโครงการเก่ียวการคดัแยกขยะมูลฝอยและ
ควรเป็นโครงการท่ีต่อเน่ืองเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดหรืออาจท าเป็นเครือข่ายภายในเขตโดยใช้ความร่วมมือของ
ส านกังานเขต สถานศึกษา หมู่บา้น ชุมชน วดั ตลาดต่างๆ และหา้งสรรพสินคา้และการสร้างแรงจูงใจในการคดัแยกขยะ
มูลฝอยให้แก่ประชาชน หรืออาจจะตอ้งมีกฎหมายบงัคบัลงโทษผูก้ระท าผิดเร่ืองการท้ิงขยะไม่ถูกตอ้ง ส านกังานเขต
ควรจะเน้นท าโครงการเก่ียวการลด การแปรรูปเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ และน ากลบัเขา้มาใชซ้ ้ า ซ่ึงเป็นเป้าหมายการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) แต่อยา่งไรก็ตามประชาชนในพ้ืนท่ีตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัลดปริมาณขยะมูลฝอยและคดัแยกขยะ
มูลฝอยใหม้ากข้ึน 
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