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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อน กรณี ศึกษา
เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร รวมทั้งปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อน โดยเป็ นการ
วิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่ งเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 347 ครัวเรื อน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยในปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 54.5 มีความรู ้เกี่ ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 63.4
มีทศั คติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 49.0 การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
83.0 และมี พฤติ กรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับน้อย คิ ดเป็ นร้ อยละ 57.6 และได้ทาการศึ กษาปั จจัยที่ อิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อน พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรื อนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ระดับการศึกษา 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.
คาสาคัญ: พฤติกรรม การคัดแยกขยะมูลฝอย ครัวเรื อน
Keywords: Behavior, Waste separation, Household
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บทนา
ประเทศไทยกาลังประสบปริ มาณปั ญหาขยะมูลฝอยที่ เพิ่มมากขึ้นทุกวันและยังมีขยะมูลฝอยตกค้างรอการ
จัดการจานวนมาก สานักสิ่ งแวดล้อมกรุ งเทพมหานครได้จดั เก็บข้อมูลสถิติปริ มาณขยะมูลฝอยปี งบประมาณ 2557
พบว่าเขตดอนเมืองมีปริ มาณขยะมูลฝอยจานวน 61,924.77 ตัน/ปี ในปี งบประมาณ 2558 มีปริ มาณขยะมูลฝอยจานวน
67,380.18 ตัน/ปี และในปี งบประมาณ 2559 มีปริ มาณขยะมูลฝอยจานวน 69,020.98 ตัน/ปี และยังพบว่าเขตดอนเมือง
กรุ ง เทพมหานครมี ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอยเพิ่ ม ขึ้ น สู ง เป็ นอัน ดับ หนึ่ ง จากทั้ง หมด 50 เขตในกรุ ง เทพมหานคร โดย
ปี งบประมาณ 2558 มีประมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตดอนเมืองเพิ่มขึ้นสู งถึงร้อยละ 10.15 และในปี งบประมาณ 2559
มีขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตดอนเมืองเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 12.52 (สานักสิ่ งแวดล้อม กรุ งเทพมหานคร,2560) และแนวทาง
การแก้ไขที่ง่ายและสามารถทาได้ทุกคน คือ การคัดแยกขยะมูลฝอย
การคัดแยกขยะมูลฝอยถือเป็ นวิธีการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิ ด และมีความสาคัญในการลดปริ มาณ
ขยะมูลฝอยที่ตอ้ งส่ งไปกาจัดตามระบบน้อยลง ประหยัดงบประมาณ ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ อีกทั้งยังลดผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากปั ญหาขยะมูลฝอยได้ หากมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งขยะมูลฝอย สามารถนากลับมาใช้ซ้ าหรื อแปร
รู ปใหม่ได้ง่ายหรื อนาไปทาประโยชน์อย่างอื่นต่อไปได้ (กรมควบคุมมลพิษ,2559) จากการศึกษาเบื้องต้นในพื้นที่เขต
ดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ทาการคัดแยกขยะมูลฝอยเฉพาะ ขวดพลาสติก กระดาษ แก้ว
โลหะ แต่ขยะมูลฝอยประเภทอื่นยังคงทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่นๆไม่ทาการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่อย่างใด ซึ่งประชาชน
บางส่ วนไม่ทราบว่าต้องคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างไร ทาแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง หรื อมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อการคัด
แยกขยะมูลฝอย มองว่าเป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาจมีปัจจัยอื่นๆที่ทาให้ประชาชนไม่ทาการคัดแยกขยะมูลฝอย
จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรื อนของประชาชนเขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร ตลอดจนปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรื อน และคาดว่าจะเป็ นประโยชน์แก่หน่ วยงานที่ รับผิดชอบให้สามารถประยุกต์ใช้การวางแผนการ
รณรงค์ ส่งเสริ ม พัฒนาให้ความรู ้การคัดแยกขยะมูลฝอยและหาแนวทางปรับปรุ งโครงการหรื อเพิ่มเติมโครงการต่างๆที่
เกี่ ยวข้องกับการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อช่วยลดปริ มาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมในระยะยาวอีกด้วย
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1.เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อนของประชากรเขตดอนเมื อง กรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อทดสอบอิทธิ พลของปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อนของประชาชนเขตดอนเมือง
กรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อ ศึ กษาปั ญหาอุปสรรค และข้อ เสนอแนะในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อนของประชาชนเขตดอนเมือง
กรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปและมีระยะเวลาการอาศัยในครัวเรื อนตั้งแต่
1 ปี ขึ้นไปซึ่ งเป็ นหัวหน้าครอบครัวหรื อสมาชิ กในครัวเรื อนที่ พกั อาศัยในเขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร ทั้ง 3 แขวง
ได้แก่ แขวงดอนเมือง แขวงสี กนั แขวงสนามบิน จานวน 347 ครัวเรื อน ซึ่ งเป็ นตัวแทนของครัวเรื อนทั้งหมดในพื้นที่
เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร จานวน 2,609 ครัวเรื อน คานวณโดยสู ตรการคานวณของ Taro Yamane ผูว้ ิจยั ได้ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสายชั้น (Multi-stage sampling) ดังนี้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างระดับชุมชนใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple random sampling) ดังนี้
1.การเลือกชุมชนโดยวิธีการจับฉลาก แขวงดอนเมืองจับฉลาก จานวน 5 ชุมชน แขวงสี กนั จานวน 3
ชุมชน และแขวงสนามบิน จานวน2 ชุมชน
2.การเลือกกลุ่มตัวอย่างระดับครัวเรื อนใช้การคานวณสัดส่ วนของตัวอย่าง (Probability proportional to
size) เพื่อกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละชุมชน
ตารางที่ 1 แสงดจานวนกลุ่มตัวอย่ าง (ครัวเรื อน)
ชุมชน
จานวนครัวเรื อน (หลัง)
กลุ่มตัวอย่ าง (ครัวเรื อน)
แขวงดอนเมือง
โกสุ่มรวมใจ 2
414
55
บูรพา 16
372
50
พัฒนาตลาดกลาง
152
20
สะพานปูน
222
30
สุขวัลย์นคร
64
8
รวม
1,224
163
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ตารางที่ 1 แสงดจานวนกลุ่มตัวอย่ าง (ครัวเรื อน)(ต่ อ)
ชุมชน
จานวนครัวเรื อน (หลัง)
แขวงสีกนั
ปิ่ นเจริ ญ 4
450
พรหมสัมฤทธิ์
278
วัฒนานันท์
117
รวม
845
แขวงสนามบิน
วังทอง
449
ซอยสะพานร่ วมใจ
91
รวม
540

กลุ่มตัวอย่ าง (ครัวเรื อน)
60
37
15
112
60
12
72

3.การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างมีระบบ (Systematic random sampling) กล่าวคือทา
การเก็บข้อมูลบ้าน 1 หลัง เว้น 7 หลัง ในกรณี ที่ไม่มีผอู ้ ยูอ่ าศัยในบ้านจะข้ามบ้านหลังนั้นไป
การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสอบถามที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีค่าความเชื่ อมัน่ และค่าอานาจการจาแนกเรื่ อง
ความรู ้ในการจัดการขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย เท่ากับ 1.00 แบบวัดทัศนคติในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดย
ใช้วธิ ีหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.72 และแบบวัดพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย เท่ากับ 0.70
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ใช้สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา โดยวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยการแจกแจงความถี่ ค่ า
อัตราส่ วนร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั
การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 246 คน คิด
เป็ นร้อยละ 70.9 มีช่วงอายุ 40-59 ปี จานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.5 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จานวน 143 คน
คิดเป็ นร้อยละ 41.2 เป็ นสมาชิกในครัวเรื อน จานวน 256 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.8 และมีจานวนสมาชิกในครัวเรื อน 4-6
คนจานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.6
การวิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาส่ วนใหญ่พบว่าประกอบอาชีพรับจ้าง/
ลูกจ้าง จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.2 มีรายได้เฉลี่ย10,000 บาทและต่ากว่า จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.1 มี
ระยะเวลาการอยูอ่ าศัย 11- 20 ปี จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.9 ประเภทที่พกั อาศัยเป็ นทาวน์เฮาส์ จานวน 201 คน
คิดเป็ นร้อยละ 57.9 อาศัยอยูใ่ นชุมชนหมู่บา้ นจัดสรร จานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.3 เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ จานวน
223 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.3 และกิจกรรมหลักในที่อยูอ่ าศัยส่วนใหญ่เป็ นที่พกั อาศัย จานวน 290 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.6
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การวิเคราะห์ปัจจัยส่ งเสริ ม กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้เกี่ ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง คิดเป็ น
ร้อยละ 54.5 และมีความรู ้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 63.4 กลุ่มตัวอย่างมีทศั คติ
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับสู ง คิดเป็ นร้อยละ 49.0 และกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในระดับมาก
คิดเป็ นร้อยละ 83.0
การวิเคราะห์พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อน กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย
ในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 57.6
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสาหรับตัวแปรตามที่มีระดับการวัดแบบช่วง
(Interval scale) จากการศึกษาปั จจัยที่อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อนของประชาชนเขตดอน
เมื อง กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติ กรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรื อนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ
ซึ่งตัวแปรอิสระทั้งหมดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อน เท่ากับ ร้อยละ 19.1
ตารางที่ 2 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสาหรั บตัวแปรตามที่มีระดับการวัดแบบช่ วง
(Interval scale) จะใช้ สถิตกิ ารวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
ตัวแปรอิสระ
B
SE
Beta
t
p-value
21.493
5.160
4.165
.000
ค่ าคงที่
เพศ
ชาย (อ้างอิง)
หญิง
2.94
1.313
.152
2.245
.025*
อายุ
18-24 ปี (อ้างอิง)
25-39 ปี
7.683
3.033
.353
2.533
.012*
40-59 ปี
7.333
2.976
.414
2.464
.014*
60 ปี ขึ้นไป
8.337
3.051
.434
2.732
.007**
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี (อ้างอิง)
ประถมศึกษา
-4.148
มัธยมศึกษา/ปวช.
-3.295
อนุปริ ญญา/ปวส.
-5.358
สูงกว่าปริ ญญาตรี
-8.726
นักเรี ยน/นักศึกษา (อ้างอิง)
ไม่ประกอบอาชีพ
-7.077

1.564
1.480
1.942
8.736

-.232
-.173
-.176
-.053

-2.653
-2.226
-2.758
-.999

.008**
.027*
.006**
.319

3.380

-.316

-2.094

.037*
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสาหรับตัวแปรตามทีม่ รี ะดับการวัดแบบช่ วง
(Interval scale) จะใช้ สถิตกิ ารวิเคราะห์ การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) (ต่ อ)
ตัวแปรอิสระ
B
SE
Beta
t
p-value
พนักงานเอกชน
-10.519
3.772
-.304
-2.789
.006**
ข้าราชการ/พนักงาน
-8.926
3.693
-.302
-2.417
.016*
รัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจ
-9.663
3.564
-.492
-2.712
.007**
ส่วนตัว
รับจ้าง/ลูกจ้างทัว่ ไป
-7.886
3.426
-.404
-2.302
.022**
อื่นๆ
-6.149
4.077
-.133
-1.508
.132
2.057
.583
.194
3.528
การรับรู้ข้อมูลข่ าวสาร
.000***
หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่อ พฤติ ก รรมการคัด แยกขยะมูล ฝอยในครั ว เรื อ น กรณี ศึ ก ษาเขตดอนเมื อง
กรุ งเทพมหานคร อภิปรายผลได้ดงั นี้
1.จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับน้อย ร้อยละ 57.6 แต่
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมแต่ละข้อพบว่า มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรื อทิ้งขยะตามชนิ ดของถังแยกประเภท ร้อยละ 32.0
ไม่นามูลสัตว์ กระดูกสัตว์ ซากสัตว์ที่ตายแล้วทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยประเภทอื่นๆ ร้อยละ 75.5 มีการคัดแยกขยะที่เป็ น
ขวดพลาสติก เศษกระดาษ ขวดแก้วไปขายให้กบั ร้านขายของเก่าหรื อให้คนเก็บของเก่า ร้อยละ 59.4 ไม่นาพวกเสื้ อผ้า
เศษผ้าต่างๆทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยประเภทอื่นๆ ร้อยละ55.3 นาเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่เสี ยแล้ว เช่น โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น เครื่ องซัก
ผ้า ไปบริ จาคให้กบั หน่วยงานต่างๆที่ ตอ้ งการหรื อขายของเก่า ร้อยละ 41.5 และคัดแยกขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย
หลอดไฟ ขวดยาฆ่าแมลง ฯลฯ ออกจากขยะอื่นๆ ร้อยละ 39.9 และเรื่ องการแนะนาให้คนในครอบครัวของท่านคัดแยก
ขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง ร้อยละ 24.2 จึ งทาให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับน้อย ตามทฤษฎี
เงื่อนไขแบบการกระทา (Operate Conditioning) ของสกินเนอร์ (Skinner) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับ
สิ่ งแวดล้อม(สิ่ งเร้าที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมและผลกรรมของพฤติกรรมนั้น) อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมหลายๆด้านยัง
ไม่อานวยต่อการคัดแยกขยะมูลฝอย ขาดภาชนะในการคัดแยกขยะมูลฝอย ประชาชนบางส่วนคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ยงั
ไม่ถูกวิธี ประชาชนบางส่ วนไม่ทราบถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะมูลฝอย ประชาชนบางส่ วนมองว่าไม่ใช่หน้าที่
ของตนเอง จึ งไม่ทาการคัดแยกขยะมูลฝอย แต่พฤติกรรมเหล่านี้ สามารถเปลี่ ยนแปลงได้โดยส่ งเสริ ม/ให้ความรู ้ ถึง
ประโยชน์และโทษของขยะมูลฝอย/ให้ประชาชนตระหนักถึงปั ญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น/หาแรงจูงใจให้ประชาชนและ
สนับสนุ นเรื่ องภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้มากขึ้น จะยิ่งทาให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ้นได้ เช่น
โครงการธนาคารขยะรี ไซเคิลเป็ นโครงการหนึ่ งที่สามารถสร้างจิตสานึ กที่ดีให้กบั ประชาชน ทาให้ประชาชนมีความรู ้
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ในเรื่ องการลดปริ มาณขยะ การคัดแยกขยะ และเห็นคุณค่าของขยะซึ่ งสามารถสร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชนและเป็ น
การสร้างความตระหนักและมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
2.ปั จจัยที่มีอิทธิ ต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย จากการศึกษาปั จจัยที่อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในครั วเรื อนของประชาชนเขตดอนเมื อง กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ การรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสาร
เพศ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อนสู งกว่าเพศชาย
2.94 คะแนน และพบว่า เพศเป็ นปั จจัย ที่ มี ความสัม พันธ์ กับพฤติ ก รรมการคัดแยกขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 (p-value=0.02) ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุ วรรณี จุฑามณี พงษ์ (2544:11) พบว่า
เพศหญิงมีสัดส่ วนของผูแ้ ยกทิ้งขยะประเภทผัก ผลไม้ และเศษอาหารสู งกว่าเพศชายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และผลการศึกษาของสุ ธาสิ นี บุญมาก (2558:64) พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กบั การคัดแยกขยะในครัวเรื อนของ
ประชาชน ตาบลโพรงมะเดื่อ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากเพศ
สามารถแบ่งแยกพฤติกรรมในการที่จะเลือกปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิในการจัดการขยะ ประกอบกับเพศหญิงเป็ นเพศที่ มี
ความใส่ ใจรายละเอียดและการรักษาความสะอาดมากกว่าเพศชาย อีกทั้งบรรทัดฐานทางสังคมมองว่าเพศหญิงย่อมมี
ความเป็ นกุลสตรี จึงมีพฤติกรรมที่อ่อนโยนและรักสวยรักงาน รักความสะอาดมากกว่าเพศชาย
อายุ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25-39 ปี มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อนสู งกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-24 ปี 7.68 คะแนน และพบว่าอายุเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในครัวเรื อนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 (p-value=0.01) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนริ สรา พึ่ง
โพธิ์ สภ (2545:107) ที่พบว่าตัวปั จจัยด้านอายุมีผลทางบวกต่อการแยกประเภทขยะมูลฝอยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และผลการศึกษาของสุนทรี ปานน้อย (2543:109) พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องมาจากคนที่มีอายุมากจะมีคะแนนพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สูงกว่าคน
ที่มีอายุนอ้ ยเพราะคนอายุมากจะมีการเรี ยนรู ้ การรับรู ้ ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ทางสังคม การสื่ อสารระหว่างบุคคลและ
ทัศนคติที่มากกว่าคนอายุนอ้ ย อีกทั้งอายุของบุคคลเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องความคิดและ
พฤติกรรมที่แสดงออกมาสู่สงั คมภายนอก
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะทาให้มี
คะแนนพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น 2.0 คะแนน และพบว่าการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
และการคัดแยกขยะมูลฝอยเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ตที่ ระดับ 0.05 (p-value=0.00) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของปวี จาปาทอง (2538:54) ที่ พบว่าการรั บ รู ้
ข่าวสารทางโทรทัศน์เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการแยกทิ้งขยะ ผลการศึ กษาของ นริ สรา พึ่งโพธิ์ สภ (2545:60)
พบว่าการรับสารเกี่ยวกับการแยกประเภทมูลฝอยมีผลทางบวกต่อการแยกประเภทขยะมูลฝอยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.05 และผลการศึ กษาของพัชรี ไกรแก้ว (2550:136) พบว่าการรับรู ้ข่าวสารเกี่ ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจาก
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ เป็ นแรงผลักดันให้มีผลกระตุน้ ต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สื่ อทางโทรทัศน์ บุคคลต่างๆที่มีบทบาทในสังคม รวมถึงวิทยุ การรับรู ้ข่าวสารที่มากขึ้นจะส่ งผลต่อพฤติกรรม
การคัดแยกขยะมูลฝอยที่มากขึ้น
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ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์เชิ งลบกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ
ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ
มู ล ฝอยต่ า กว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี -4.14 คะแนนและพบว่า ระดับการศึ ก ษาเป็ นปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 (p-value=
0.00) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัชรี ไกรแก้ว (2550:131) พบว่าระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยและไม่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการการจัดการขยะมูลฝอยและผลการศึกษาของชัยชัยยุทธ โยธา
มาตย์ (2539:52) พบว่าผูท้ ี่ มีระดับการศึ กษาสู งกว่ามี สันส่ วนของผูท้ ี่ มีพฤติ กรรมการแยกทิ้งขยะถูกต้องสู งกว่าผูท้ ี่ มี
ระดับการศึ กษาต่ ากว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการศึ กษาของบุญจง ขาวสิ ทธิ วงษ์ (2553:52) พบว่า
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการคัดแยกมูลฝอยชุมชนกล่าวคือในเขตยานนาวากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาตรี ข้ ึนไปจะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการคัดแยกมูลฝอยมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ส่วนในเขตบางกะปิ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการคัด
แยกมูลฝอยมากกว่ากลุ่มอื่นๆและและผลการศึกษาของชฎาภรณ์ ภูบุญอิ่ม (2550:71) พบว่า ระดับการศึกษาของผูใ้ ห้
ข้อมูลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการจัดการขยะในภาพรวม (p = 0.004)
อาชี พ ผลการศึ กษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ประกอบอาชี พรับจ้าง/ลูกจ้างทัว่ ไปมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูล
ฝอยต่ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา -7.89 คะแนน และพบว่าอาชีพเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
เชิ งลบกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 (p-value=0.02) ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของกัลยาณี อุปราสิ ทธิ์ (2557:165) พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
โดยภาพรวมของครัวเรื อน ได้แก่ อาชีพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการจัดการขยะอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งตัวแปรอิสระทั้งหมดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อน เท่ากับ ร้อยละ 19.1
3.ปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการคัดแยกขยะมูลฝอย ด้านความรู ้การคัดแยกขยะมูลฝอยประชาชน
บางส่ วนยังไม่เข้าใจเรื่ องสี ของถังขยะและประเภทขยะมูลฝอยหรื อมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจึงทาให้คดั แยกขยะไม่
ถูกต้อง ประชาชนไม่ทราบว่าเมื่อคัดแยกขยะมูลฝอยแล้วจะนาไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างไรบ้าง ด้านทัศนคติในการคัด
แยกขยะมูลฝอยเมื่ อคัดแยกขยะแล้ว ไปเมื่ อเจ้าหน้าที่ มาเก็บ ก็ทิ้งรวมในคันเดี ย วท าการคัดแยกมูลฝอยไปก็ ไม่ เ กิ ด
ประโยชน์เพราะเจ้าหน้าที่ก็ตอ้ งไปคัดแยกขยะมูลฝอยอีกทีไม่เหมือนต่างประเทศที่เขาแยกเก็บตามวันหรื อตามประเภท
ของขยะ ประชาชนต้องตระหนักถึ ง ปั ญหาขยะมูลฝอยและช่ วยกันคัดแยกขยะเพื่อช่วยลดปริ มาณขยะมูลฝอย ด้าน
พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย อุปกรณ์/ภารชนะรองรับขยะมูลฝอยไม่เพียงพอต่อการคัดแยกขยะมูลฝอย ไม่มีเวลา
ไม่สะดวกที่จะทาการคัดแยกขยะมูลฝอย ประชาชนขาดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย โครงการเกี่ยวกับการคัด
แยกขยะมูลฝอยเป็ นโครงการที่ไม่ต่อเนื่องจึงทาให้ประชาชนไม่ทาการคัดแยกขยะมูลฝอยต่อเมื่อจบโครงการไปแล้ว
จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปเป็ นข้อเสนอแนะได้ดงั นี้ ด้านความรู ้การคัดแยกขยะมูลฝอยสานักงานเขตและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการแนะนา/อบรม/ให้ความรู ้เกี่ ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย ประโยชน์ โทษ และการขยะ
นาไปใช้ประโยชน์ซ่ ึงจะเป็ นการช่วยลดปริ มาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ลงและเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน ด้านทัศนคติใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยประชาชนบ้างส่ วนยังมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่และยังมองว่าเมื่อ
ทาการคัดแยกขยะมูลฝอยไปแล้วเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะมูลฝอยก็เททิ้งรวมกับขยะมูลฝอยอื่นๆในรถขนขยะซึ่ งในความ
เป็ นจริ งแล้วเจ้าหน้าที่เก็บขยะจะคัดแยกขยะบางส่ วนออกก่อนที่จะเททิ้งรวมในรถขยะ ทาให้ประชาชนบางส่ วนไม่
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อยากที่จะคัดแยกขยะเพราะเห็นว่าเป็ นทาซ้ าหลายขั้นตอน หากสานักงานเขตและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยและขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยของสานักงานเขต ยิง่ ทาให้
ประชาชนมีทศั นคติที่ดียงิ่ ขึ้นและยังเป็ นสร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่ประชาชนอีกด้วย ด้านพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย
เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างมี พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับน้อย สานักงานเขตต้องมีการส่ งเสริ มสนับสนุ น
โครงการที่เกี่ยวการคัดแยกขยะมูลฝอย ให้การสนับสนุนประธานชุมชนจัดทาโครงการเกี่ยวการคัดแยกขยะมูลฝอยและ
ควรเป็ นโครงการที่ ต่อเนื่ องเพื่อเกิ ดประโยชน์สู งสุ ดหรื ออาจทาเป็ นเครื อข่า ยภายในเขตโดยใช้ค วามร่ วมมื อ ของ
สานักงานเขต สถานศึกษา หมู่บา้ น ชุมชน วัด ตลาดต่างๆ และห้างสรรพสิ นค้าและการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยให้แก่ประชาชน หรื ออาจจะต้องมีกฎหมายบังคับลงโทษผูก้ ระทาผิดเรื่ องการทิ้งขยะไม่ถูกต้อง สานักงานเขต
ควรจะเน้นทาโครงการเกี่ ยวการลด การแปรรู ปเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และนากลับเข้ามาใช้ซ้ า ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายการ
พัฒนาที่ยง่ั ยืน (SDGs) แต่อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นที่ตอ้ งร่ วมมือร่ วมใจกันลดปริ มาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะ
มูลฝอยให้มากขึ้น
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