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บทคัดย่อ (Abstract)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ของพื้นที่
เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก จานวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.42 การจัดการขยะมูลฝอยตามหลั ก 3R อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 การ
บริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยกั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอยตามหลั ก 3R มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้ านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วม
ปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งผล
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ (Keywords) : การบริหารจัดการ, ขยะมูลฝอย, หลัก 3R
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Abstract
The objective of this research is to study the waste management in
accordance with the 3R principles of the Eastern Bangkok area, to study the
relationship between solid waste management and solid waste arrangement in
accordance with the 3R principles of the East Bangkok area and to study the factors
that affect the solid waste management according to the 3R principles of the eastern
Bangkok area. The samples were 385 people in East Bangkok. The research
instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis are the mean,
standard deviation, Pearson's product moment correlation coefficient and Multiple
Linear Regression Analysis. The results of the research showed that overall waste
management at a high level, with an average of 3.42. The 3R principles of waste
management is in a high level, with an average of 3.95. The solid waste management
and solid waste arrangement in accordance with 3R principles are related with
statistical significance at the level of 0.05 and the factors of participation in receiving
benefits, participation in the operation, participation evaluation and the perception
of information about solid waste management affects the management of solid waste
according to 3R principles with statistical significance at the level of 0.05.
Keywords : Management, Rubbish, 3R Principles

บทนา (Introduction)
กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุดของประเทศไทย
จากข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โดยสานักสิ่งแวดล้อมระบุว่าในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 – เดือนเมษายน 2561) จัดเก็บขยะมูลฝอย 2.23 ล้านตัน เฉลี่ยวันละ 10,525 ตัน
นับว่าสูงที่สุดในรอบ 8 ปี เมื่อเทียบกับช่ว งเวลาเดียวกัน ซึ่งปริมาณขยะในกรุงเทพมหานคร มี
แนวโน้มมากขึ้น เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้ นจากการขยายตัว
ของเมืองในเขตชั้นนอกชั้นใน และการเพิ่มจานวนของผู้คนที่เข้ามาทางานไปจนถึงนักท่องเที่ยว จาก
รายงานการประเมินผลการ
ดาเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ กรุงเทพมหานคร ช่วงปี 2557 – 2560 โดยคณะ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่ า กรุงเทพมหานคร ยังไม่
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สามารถลดปริมาณขยะได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากปริมาณขยะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี
2560 เพิ่มขึ้นถึง 5.65% จากปี 2556 อีกทั้งการคัดแยกวัสดุประเภทนากลับมาใช้ใหม่ (Recycling)
ยั ง คงเป็ น การคัด แยกอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ โดยธุ ร กิ จ รีไ ซเคิ ล เป็ นผู้ ร วบรวมวัส ดุ เพื่ อ น ากลั บสู่
กระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ทดแทนวัตถุดิบการผลิตสินค้าที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นระบบ
ที่ไม่เป็นทางการ และการคัดแยกจึงขึ้นอยู่กับความสมัครใจของประชาชน ทาให้การคัดแยกวัสดุรี
ไซเคิลออกจากขยะทั่วไปยังไม่เกิดผลเท่าที่ควร เนื่องจากพบว่ามีขยะรีไซเคิลถูกทิ้งรวมไปกับขยะ
ทั่วไป 10-15% ของขยะทั่วไป รวมทั้งประชาชนยังคงทิ้งขยะไม่ตรงตามวันเวลาและจุดที่กาหนด
ส่งผลให้กระบวนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ กทม. จึงทาได้ยาก ยังไม่สามารถทาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Pollution Control Department, 2016)
กรุงเทพมหานครตะวันออก ได้กาหนดนโยบายที่จะดาเนินการพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม
ของกรุ งเทพมหานครตะวัน ออกในด้านการบริห ารจัดการขยะมูล ฝอย โดยการนาหลั กการ 3R
ประกอบด้ ว ย Reduce (ลดการใช้ ) , Reuse (การใช้ ซ้ า) และ Recycle (การน ากลั บ มาใช้ ใ หม่ )
เพื่อให้เกิดการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกาเนิด และนากลับไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นการลดการปล่อยก๊าซมีเทนขึ้นสู่ ชั้นบรรยากาศอันเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง
และเป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร กรุงเทพมหานครที่ต้องการสร้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานคร
แห่งสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่ไม่ได้เจริญเติบโตก้าวหน้าทางด้านวัตถุเพียงด้าน
เดีย ว แต่ต้องเป็ น มหานครที่ถึงพร้ อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน และ
กลายเป็นกรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ในอนาคตต่อไป (Bueng Kum District Office, 2019) จากปัญหา
ดังกล่าวทุกคนจึงต้องตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการป้องกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาในทุกภาคส่วน ในส่วนของภาครัฐเองก็ได้มีนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพแห่ ง ชี วิ ต ของ
ประชาชน โดยได้กาหนดแนวทางการแก้ไข ขจัดภาวะมลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
เสียงและความสั่นสะเทือน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอันตราย และของเสียอันตราย ตลอดจนการ
กาหนดแนวทางในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในอนาคตด้วย (นโยบายและ
แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579) และประชาชนเองต้อง
ตระหนักรู้ และให้ความสาคัญอย่างจริงจังกับปัญหาขยะที่อยู่ใกล้ตัวเรา จากความสาคัญของปัญหา
จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยทาการศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ของพื้นที่เขต
กรุงเทพฯ ตะวันออก
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วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับการ
จัดการขยะมูลฝอยตามหลักการของ 3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก
3. เพื่อปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ
ของ 3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ใ ช้ใ นการวิจัย คื อ ประชาชนที่ อ าศั ยอยู่ ใ นพื้ น ที่เขต
กรุงเทพฯ ตะวันออก มี 9 เขต ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตประเวศ เขตลาดกระบัง เขตบึงกุ่ม
เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตสะพานสูง และเขตหนองจอก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขต
มีนบุรี เขตคัน นายาว และเขตสะพานสู ง จ านวน 385 คน สุ่ มตัว อย่างด้ว ยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่เขต
กรุงเทพฯตะวันออก ตามหลักการของ 3R แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตามหลัก
3R เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.00
และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.94
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 ตัวอย่าง แล้ว
นามาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลทั่วไป การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการขยะตาม
หลัก 3R โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบข้อคาถามในแบบสอบถามตามความ
เป็นจริง เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้ตอบข้อคาถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยนามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ก่อนที่จะนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางสถิติต่อไป
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3.2 ข้ อ มู ล ทุ ติ ภู มิ (Secondary data) ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ ทาง
วิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากทางอินเตอร์เ น็ต เพื่อ
นาข้อมูลมาประกอบการกาหนดตัวแปรและสร้างแบบสอบถาม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เพื่อทราบลักษณะของตัวอย่าง ใช้สถิติหาค่าความถี่และ
ร้อยละ
4.2 วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย ใช้ ส ถิ ติ ห าค่ า เฉลี่ ย และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับการจัดการขยะ
มู ล ฝอยตามหลั ก 3R ใช้ ส ถิ ติ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson - Product
Moment Correlation Coefficient)
4.5 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ตามหลัก 3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Linear Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise

ผลการวิจัย (Research Results)
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 อายุ 51 ปีขึ้น
ไป จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ
54.0 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 อาชีพบริษัทเอกชน
จ านวน 211 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54. สถานภาพสมรส จานวน 192 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 49.9 รายได้
20,001-30,000 บาท จานวน 186 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.3 มีจานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3
คน จานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 พักอาศัยบ้านเดี่ยว จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5
2. ระดับของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ
ตะวันออก โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 โดยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.05 รองลงมาด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการ
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บริหารจัดการขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และด้านการมีส่วนร่วมในการกาจัดขยะมูลฝอย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ
ตะวันออก
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ
ตะวันออก
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
การมีส่วนร่วมในการกาจัดขยะมูลฝอย
รวม

x

SD

ความหมาย

3.61
4.05
3.42
3.42

0.676
0.706
0.402
0.402

มาก
มาก
มาก
มาก

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของพื้ น ที่ เ ขตกรุ ง เทพฯ
ตะวันออก ด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการโฆษณาเชิญชวนเลิก
ใช้โฟม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.82 รองลงมา การรับรู้ข่าวสารจากสารคดีเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ การแปรรูปขยะผ่านสื่อต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ถ้ากาจัดโดยการทิ้งลงแหล่งน้าจะเป็นสาเหตุให้แหล่งน้าสกปรกและตื้น
เขิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของพื้ น ที่ เ ขตกรุ ง เทพฯ
ตะวันออก ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ขยะมูลฝอยประเภทพลาสติก หรือโฟมถ้ากาจัด
โดยการเผาจะทาให้เกิดมลพิษ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.15 รองลงมา การใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติก เป็นการลดปริมาณขยะพลาสติก และเป็นการลดภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.14 และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขยะมูลฝอยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.10
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของพื้ น ที่ เ ขตกรุ ง เทพฯ
ตะวันออก ด้านการมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า การชักชวนเพื่อนบ้านให้ช่วยกันดูแลเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยใน
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ชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.41 รองลงมาเข้า ร่วมให้ข้อมูลเรื่องปัญหาขยะ เมื่อ
สานักงานเขตหรือชุมชนมีการนัดประชุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และการแจ้งสานักงานเขตทันที ที่
รถขยะไม่มาเก็บตามเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของพื้ น ที่ เ ขตกรุ ง เทพฯ
ตะวันออก ด้านการมีส่วนร่ว มด้านการร่ว มปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า มีส่วนร่วมใช้ถุงผ้า ปิ่นโต หรือตะกร้า มาซื้อสินค้าเพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติกและกล่องโฟม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.89 รองลงมามีส่วนร่วมเสียค่าธรรมเนียมให้แก่
สานักงานเขตในการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และมีส่วน
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมของสานักงานเขต ในการรณรงค์และร่วมเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของพื้ น ที่ เ ขตกรุ ง เทพฯ
ตะวั น ออก ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มด้า นการตั ด สิ น ใจ อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.18 เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า มีส่วนร่วมในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสนอแนะแนวทางการ
บริ ห ารจั ด การขยะแบบครบวงจรของส านั ก งานเขตหรื อ ชุ ม ชน มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กั บ 3.30
รองลงมาการเข้าร่วมการประชุมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ร่วมกับสานักงานเขตหรือชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน/โครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของพื้ น ที่ เ ขตกรุ ง เทพฯ
ตะวันออก ด้านการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า การมีส่วนร่วมไม่ทิ้งขยะลงลาคลองหรือใต้ถุนบ้าน ทาให้ลาคลอง
สะอาด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.95 รองลงมาการมีส่วนร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเติมแบบถุงพลาสติก
มาใช้แทนการซื้อผลิตภัณฑ์แบบขวดทาให้ลดรายจ่าย เช่น น้ายาปรับผ้านุ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
และมีส่วนร่วมในการนาขยะมูลฝอยจากครัวเรือนมาทิ้งลงถังขยะของสานักงานเขตหรือชุมชน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของพื้ น ที่ เ ขตกรุ ง เทพฯ
ตะวันออก ด้านการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า มีส่วนร่วมในการแจ้งให้สานักงานเขตหรือชุมชนทราบเมื่อพบถังขยะ
ของเทศบาลชารุด หรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.34 รองลงมามีส่วนร่วมใน
การตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาดของสานักงานเขตหรือชุมชน
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และการกาจัดขยะมูลฝอยของรถเก็บขยะสานักงานเขตหรือชุมชน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.22
3. ระดับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การจั ด การขยะมู ล ฝอยตามหลั ก 3R ของพื้ น ที่ เ ขต
กรุงเทพฯตะวันออก ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า การเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกเกินความจาเป็น มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 3.87 รองลงมาใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าในการไปซื้อของ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และเลือก
ซื้อสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดขยะมากเกินความจาเป็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R
การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3 R
การลดการเกิดขยะมูลฝอย
การนากลับมาใช้ซ้า
การนากลับมาใช้ใหม่
รวม

x
3.76
3.99
4.00
3.92

SD

.585
.571
.619
.442

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ
ตะวันออก ด้านการนากลับมาใช้ซ้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ตัว ชี้วัด พบว่า มีค่าเฉลี่ ย สู งสุ ดเท่ากับ 4.10 รองลงมาพยายามใช้ปากกาจนหมึกหมดก่อนที่จะ
เปลี่ยนใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และเก็บหนังยางมัดปากถุงไว้ใช้งานอีก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ
ตะวันออก ด้านการนากลับมาใช้ใหม่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ตัวชี้วัด พบว่า การนาเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทาเป็นผ้าขี้ริ้ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.09 รองลงมา
เก็บถุงพลาสติกที่ยังใช้งานได้กลับมาใช้ใหม่ได้อีก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และนาขยะประเภทต่าง ๆ
กระดาษหรือหนังสือพิมพ์เก็บไว้ขายหรือนากลับมาใช้งานได้อีก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ตามลาดับ
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับการจัดการขยะมูลฝอยตาม
หลัก 3R
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับการจัดการขยะมูลฝอย
ตามหลัก 3R
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R

การรับรู้ข่าวสาร
ความรู้ความเข้าใจ
การร่วมแก้ไขปัญหา
การร่วมปฏิบัติ
การร่วมตัดสินใจ
ร่วมรับผลประโยชน์
การร่วมประเมินผล

การรับรู้
ข่าวสาร
–

ความรู้
ความเข้าใจ
.364**
–

การร่วม
แก้ไขปัญหา
.043
.129*
–

การร่วม
ปฏิบัติ
.391**
.355**
.275**
–

การร่วม
ตัดสินใจ
.181**
.025
.385**
.178**
–

ร่วมรับผล
ประโยชน์
.413**
.344**
-.021
.384**
.033
–

การร่วม
ประเมินผล
.331**
.071
.509**
.245**
.301**
.270**
–

3R
.256**
.222**
.489**
.348**
.229**
.345**
.370**

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 5 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้านการรับรู้ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจการ
ร่วมแก้ไขปัญหา การร่วมปฏิบัติ การร่วมตัดสินใจ การร่วมรับผลประโยชน์ และการร่วมประเมินผล
มีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดัง
ตารางที่ 6
5. ปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R
การวิเคราะห์ ปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่ อการจัดการขยะมูลฝอยตาม
หลัก 3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก
ตารางที่ 6 ปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R
Model
(Constant)
ร่วมรับผลประโยชน์
ร่วมปฏิบัติ
ร่วมประเมินผล
การรับรู้ข่าวสาร

Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
B
Std. Error
Beta
2.446
.170
.260
.195
.037
.220
.184
.033
.213
.178
.032
.207
.167
.031
.260
R = .341, R Square = .186, Adjusted R Square = .179

t

Sig.

5.214
4.232
2.486
2.164
2.143

.000
.000
.000
.013
.026
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จากตารงที่ 6 ปั จ จั ย การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมการประเมินผล ด้านการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการของ 3R อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ซึ่งปัจจัยที่ 4 ด้าน ร่วมกันอธิบายเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการ
จัดการขยะมูลฝอยตามหลักการของ 3R ได้ 17.9 เปอร์เซ็นต์ (Adjusted R Square = .179)

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่
เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออกมีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการชักชวนประชาชนให้
ช่วยกันดูแลเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน โดยการจัดทากิจกรรมรวมกันของสานักงานเขต เพื่อ
รณรงค์และร่วมเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bualat (2017) ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
สองคอน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก
การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมาก อาจเนื่องมาจากพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก มีการรณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่
ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ขยะ รณรงค์ ใ ห้ น าขยะที่ ยั ง มี ป ระโยชน์ ก ลั บ มาใช้ ใ หม่ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Sawiditang (2014) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี พบว่า การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R ของชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
โดยรวม อยู่ในระดับมาก
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R มีความสัมพันธ์กัน
ทั้งนี้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
การให้ประชาชนร่วมปฏิบัติ และการรับรู้ข่าวสาร เป็นการส่งเสริมบทบาทให้ประชาชนเข้ามารับรู้
และมีส่ ว นร่ ว มในการตัดสิน ใจเรื่องสิ่ งแวดล้ อมและการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดารงชีพได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะได้ก่อให้เ กิดอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิ ภาพหรือคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านการลด
คัดแยก และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ของ Pollution Control Department (2016) ซึ่งการ
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ดาเนินงานตามหลัก 3R ของประเทศ ได้กาหนดให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการจัดการของเสีย
ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจัดจาหน่ายและบริโภค การนากลับมาใช้ใหม่ การบาบัดและกาจัด โดย
เน้นการมีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน
เพื่อให้เกิดการดาเนินงานในลักษณะการบูรณาการ และเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการของ 3R
ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก อาจเนื่องมาจากปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการร่วมปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการ
รั บ รู้ ข่าวสารเกี่ย วกับ การบริ ห ารจั ดการขยะมูล ฝอย สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Kaewbunchu
(2019) พบว่า ปัจจัยที่มีส่งผลทางบวกกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ได้แก่ การ
รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Krai Kaew (2007) พบว่ า การรั บ รู้ ข่ า วสาร
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ
เป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ มี ผ ลกระตุ้ น ต่ อ พฤติ ก รรมการคั ด แยกขยะ และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Bualat (2017) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพของประชาชนใน
เขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตาบลท่าสองคอน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ บทบาทที่แสดงในชุมชน เจตคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การมี
ส่ ว นร่ ว มของชุมชน โดยตัว แปรดังกล่ าว สามารถร่ว มกันพยากรณ์ การจัดการขยะมูล ฝอยที่ มี
ประสิทธิภาพของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตาบลท่าสองคอน ได้ร้อยละ 33.2

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก อยู่
ในระดับมาก สานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ควรมีการทากิจกรรมร่วมกับ
ประชาชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย ประโยชน์ โทษ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในพื้นที่
1.2 การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R อยู่ในระดับมาก สานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
ตะวันออกควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทางานแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในชุมชนทุกกลุ่ม เช่น
อาสาสมัครสาธารณะสุข ผู้นาชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในชุมชน ที่จะเป็นแรงผลักดันให้
ประชาชนในชุมชนเกิดความร่วมมือกันในการจัดการขยะมูลฝอย
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1.3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R มีความสัมพันธ์
กัน สานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก และเขตอื่น ๆ ควรส่งเสริมและสนับสนุนในการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การให้ประชาชนร่วมปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมบทบาท
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพื้ นที่ เพื่อให้ดารงชีพได้
อย่างปกติและต่อเนื่อง
1.4 ปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการของ
3R ของพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ตะวันออก สานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก และเขตอื่น ๆ ควร
ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของการจัดการขยะมูลฝอย โดยการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
พื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออกเพื่อผลการศึกษาจะสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2.2 การศึกษาครั้ งต่อไปควรศึกษาถึงมูล เหตุแรงจูงใจในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ ไปปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยต่อไป
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