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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของประชากร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS THAT EFFECT MSW SEPARATING MOTIVATION OF 

HABITANT IN BANGKOK 

บรรจง วทิยถาวรวงศ ์1 ผศ. ( พิเศษ )  ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2   

------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาค ร้ัง น้ี  มีว ัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาอิทธิพลของลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านการรับรู้เก่ียวกับเร่ืองส่ิงแวดล้อม ภาวะโลกร้อน 

ปัญหาการเก็บขยะของกทม. และปัจจยัดา้นการส่งเสริมในการแยกขยะครัวเรือน        

กับแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร   

โดยใช้แบบสอบถามกบัประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยไม่

จาํกัดอายุและลักษณะท่ีพัก มีส่วนท่ีเป็นผู ้ก่อให้เกิดขยะ และมีการทิ้งขยะ

ครัวเรือนเป็นประจาํ จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

ใช ้t-Test  One-Way ANOVA (F-Test) Multiple Regression Analysis (MRA) 

ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที  0.05  
 

_______________________________________________________________________ 

1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้น อายุ อาชีพ สถานภาพ

สมรส จาํนวนประชากรต่อครัวเรือน ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายได้

ครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน มีความแตกต่างกนั กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน 

ปัจจยัดา้นการรับรู้ในเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการรับรู้ในเร่ืองการกาํจดั

ขยะในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบั แรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน ปัจจยัดา้น

การส่งเสริม ในเร่ืองการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมาย และปัจจยัดา้นการ

รณรงคส่์งเสริมให้เกิดการแยกขยะ มีความสัมพนัธ์กบั แรงจูงใจในการแยกขยะ

ครัวเรือนของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

คําสําคัญ :  MSW, การแยกขยะครัวเรือน, ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

ภาวะโลกร้อน, ปัญหาการเก็บขยะของกทม., ปัจจยัการส่งเสริมเร่ือง

การแยกขยะ, แรงจูงใจในการแยกขยะ 

 

Abstract 

This study aimed to examine the influence of demographic that effect 

MSW separating motivation of habitant in Bangkok and to study the 

relationship between perception factors; such as  environmental preservation 

global warming, Bangkok’s MSW collection problems; and promotion factors; 

such as MSW separation promotion and law obligation; to effect MSW 

separating motivation of habitant in Bangkok. The method utilize questionnaire 

to collect data of 400 habitant in Bangkok, with no limitation of age, type of 

houses they lived in, but contributed to MSW generating. Statistics used are 

Percentage, Mean, Standard Deviation together with t-Test, One-Way ANOVA 

(F-Test), and Multiple Regression Analysis (MRA) for testing of hypothesis at 

significant level of 0.05. 

 The result of hypothesis test shows that all demographic factors but sex 

have effect to MSW separating motivation. Perception factors such as 
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environmental preservation, MSW disposal problems, and promotion factors 

such as MSW separation promotion and law obligation have relationship with 

MSW separating motivation. 

KEYWORDS : MUNICIPAL SOLID WASTE,  MSW SEPARATION, 

ENVIRONMENTAL PERCEPTION FACTOR,  GLOBAL WARMING, 

MSW SEPARATING PROMOTION PERCEPTION FACTOR, 

BANGKOK’S MSW COLLECTING PROBLEMS, MSW SEPARATING 

MOTIVATION 

1.บทนํา 

จากการขยายตัวของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทาง

อุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการบริโภคท่ีมากข้ึน ทาํให้ปริมาณกากของเสีย ได้แก่ 

ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล สารอนัตรายต่างๆเกิดเพิ่มมากข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาต่อการ

ดาํรงชีวิตของคนในชุมชน ตั้งแต่เร่ืองพื้นฐานเช่นปัญหาขยะอุดตนัระบบระบาย

นํ้าทาํใหเ้กิดปัญหานํ้าท่วม  นํ้าเน่า ไปจนถึงปัญหากากของเสีย สารอนัตราย และ

สารพิษปนเป้ือนในแหล่งนํ้ า ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกค้างอยู่ใน

อาหาร ซ่ึงมีผลต่อประชาชนผูอ้าศยัในชุมชนในเร่ืองสุขภาพทัว่ไป จากความ

เส่ียงต่ออนัตรายจากการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร 

โรคมะเร็ง ตลอดจนโรคผิดปกติทางพนัธุกรรม เป็นตน้ และบางคร้ังถึงแก่ชีวิตก็

มี   

การขยายตวัของชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่มีปริมาณขยะ

เพิ่มข้ึนทุกปี ทาํใหก้ทม.ไม่สามารถจดัเก็บไดท้ั้งหมด เกิดเป็นปัญหาท่ีตอ้งจดัการ

และแกไ้ข ทั้งน้ีปัญหาขยะไม่ไดอ้ยูท่ี่จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนเท่านั้น หากแต่วิธีการและ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะก็มีผลอย่างมาก ซ่ึงในปัจจุบันนับว่า

ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ยงัไม่ไดด้าํเนินการใชร้ะบบคดัแยกขยะ

ซ่ึงจะสามารถลดปัญหา จากการลดจาํนวนขยะท่ีตอ้งกาํจดัลงได้บางส่วน และ

บางส่วนสามารถไดป้ระโยชน์จากตวัขยะเองดว้ย ซ่ึงต่างประเทศท่ีเจริญแลว้ไดมี้

การพฒันาใชง้านมานานแลว้ 
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ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับแล้วว่าขยะก็มีคุณค่าในตัว เน่ืองจากบางส่วน

สามารถนาํไปใช้ใหม่ (Recycle) ได้ บางส่วนสามารถนาํไปเป็นเช้ือเพลิงได ้

แมก้ระทัง่ขยะอินทรียก์็ยงัสามารถนาํไปทาํปุ๋ยหรือแก๊สชีวภาพได ้ซ่ึงการบริหาร

จดัการขยะอย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ จะเกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อ

สังคม เช่น ลดปัญหาขยะ ลดปัญหาสุขภาพประชากร สามารถช่วยลดปัญหาโลก

ร้อนโดยลดการปล่อย CO2 จากการใชข้ยะเป็นพลงังานทดแทนไดอี้กดว้ย  

การบริหารจดัการขยะดงักล่าว ถือวา่เป็นงานท่ีตอ้งการการลงทุนสูง ทั้ง

ดา้นระบบการจดัเก็บ การคดัแยก และการกาํจดัขยะ ทาํให้โอกาสท่ีจะเกิดระบบ

การจดัการขยะอย่างย ัง่ยืนเป็นไปไดย้าก อย่างไรก็ตาม หากประชาชนให้ความ

ร่วมมือในการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง จะทาํให้ระบบการจดัการเป็นไปไดอ้ยา่ง

สะดวก ทาํใหก้ารจดัการขยะมีประสิทธิภาพไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีไม่สูงมากเกินไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้ม ภาวะโลกร้อนและปัญหาการเก็บขยะของกทม. กบัแรงจูงใจในการ

แยกขยะครัวเรือนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการส่งเสริมในการแยก

ขยะครัวเรือน กับแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับกรุงเทพมหานคร ได้นาํขอ้มูลไปใช้ในการ

ปรับปรุงและวางแผนการรณรงคส่์งเสริมใหป้ระชาชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

เร่ืองความร่วมมือในการคดัแยกขยะครัวเรือนไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคล้องกบั

แรงจูงใจของประชาชนผูพ้กัอาศยั  

2. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับกรุงเทพมหานคร หรือผู ้ประกอบการ

อุตสาหกรรมการแยกขยะครัวเรือน ได้นาํขอ้มูลไปใช้ในการพฒันาระบบการ
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จดัเก็บ และการคดัแยกขยะครัวเรือน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์

สูงสุดต่อสังคม  

3. สมมติฐานของการวจัิย 

สมมติฐานที ่1  ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่แรงจูงใจ

ในการแยกขยะครัวเรือนแตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัเร่ืองการรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ภาวะโลก

ร้อนและปัญหาการเก็บขยะของกทม. มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแยกขยะ

ครัวเรือน 

สมมติฐานที ่3  ปัจจัยด้านการส่งเสริมในการแยกขยะ ปัจจัยด้าน

ขอ้กาํหนดหรือกฎหมาย มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน 
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กรอบแนวคิด 

 

      

      

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แนวคิด 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยสรุปในการศึกษาน้ี มีดงัน้ี 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายไดค้รัวเรือน

เฉล่ียต่อเดือน จาํนวนประชากรต่อครัวเรือน 

ปัจจัยด้านการรับรู้ เกีย่วกบัเร่ืองส่ิงแวดล้อม 

ภาวะโลกร้อนและปัญหาการเกบ็ขยะของกทม. 

• การรับรู้ในเร่ืองภาวะโลกร้อน 

• การรับรู้ในเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

• การรับรู้ในเร่ืองขยะครัวเรือนและการกาํจดั

ขยะของกทม. 

• การรับรู้ในเร่ืองการกาํจดัขยะในภาพรวม 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมในการแยกขยะ 

• ปัจจยัดา้นขอ้กาํหนดหรือกฎหมาย 

• ปัจจยัดา้นการส่งเสริมใหเ้กิดการแยกขยะ 

แรงจูงใจใน

การแยกขยะ

ครัวเรือน 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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กิตติพงศ ์ โตสติ-สบ. (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

แรงจูงใจในการคดัแยกขยะมูลฝอย ของประชาชน ในตาํบลด่านชุมพล อาํเภอบ่อ

ไร่ จงัหวดัตราด ซ่ึงพบวา่ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะมูลฝอย ทศันคติเก่ียวกบั

เร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีความสาํคญัและมีผลต่อแรงจูงใจในการแยกขยะ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2525) ไดใ้หค้วามหมาย ขยะมูลฝอย 

หรือขยะครัวเรือน หรือขยะชุมชนหมายถึง เศษส่ิงของท่ีทิ้งแลว้ จากบา้นเรือน ท่ี

พกัอาศยั สถานท่ีต่างๆ รวมถึงสถานท่ีสาธารณะ ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม 

ยกเวน้ อุจจาระ และปัสสาวะของมนุษย ์ อาจมาจากกระบวนการผลิตและการ

อุปโภคซ่ึงเส่ือมสภาพจนใชก้ารไม่ไดห้รือไม่ตอ้งการใชแ้ลว้  

ปริมาณขยะในกทม. (ข่าวสารกรุงเทพฯ, ปริมาณการเก็บขยะของกทม., 

2554) ปัจจุบนัพบวา่มีขยะท่ีเก็บไดเ้ฉล่ียถึง 8,730 ตนัต่อวนัในปี 2554 จาก

จาํนวนบา้นเรือนตามทะเบียนราษฎร์ 2,335,618 หลงัคาเรือน ซ่ึง กทม.สามารถ

เก็บขยะไดจ้ริงเพียง 1,929,011 ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 82.6) โดยมีจาํนวน 

ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ของกรุงเทพมหานครท่ีมีประมาณ 5.7 ลา้นคนในปี 

2551 (กองปกครองและทะเบียน สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร, 2551)  ปริมาณ

ขยะชุมชนท่ีเกิดข้ึนในอตัราเฉล่ีย 1.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั (หทยัรัตน์ เสียงดงั 

และช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา."ความเป็นเมืองและขยะ", วารสาร ประชากรและ

สังคม, 2550) จะมีขยะชุมชนเหลือจากการจดัเก็บโดยกรุงเทพมหานครไม่ตํ่ากวา่

วนัละ 3,270 ตนั  

การกาํจดัขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบนั ใช้วิธีการทาํลาย 4 

วธีิ คือ 1) วธีิหมกัเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย ์2) การเทกองกลางแจง้ให้ยอ่ยสลายเองตาม

ธรรมชาติ 3) การเผา 4) การฝังกลบอย่างถูกสุขลกัษณะ ปัจจุบนักทม.จะทาํการ

คดัแยกขยะครัวเรือนระหว่างขนส่งไดบ้างส่วนเป็นขยะอินทรีย ์นาํไปทาํปุ๋ยท่ี

ศูนยอ่์อนนุช ขยะส่วนใหญ่จะส่งไปท่ีสถานีขนถ่ายท่าแร้ง และสถานีหนองแขม 

เพื่อส่งไปฝังกลบท่ีนครปฐม ขยะอีกส่วนหน่ึงซ่ึงไปท่ีสถานีอ่อนนุช จะทาํการอดั

เป็นแท่งเพื่อส่งไปฝังกลบท่ีฉะเชิงเทรา (แผนแม่บทการกาํจดัขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร, คาํสั่งกทม.ท่ี 2013/2550) 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ปัจจุบัน กทม.มีค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างดําเนินการกําจัดขยะ เป็น

งบประมาณปีละกว่า 6,200 ล้านบาท โดยการทาํปุ๋ยจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 

1000 บาทต่อตนัขยะ การฝังกลบมีค่าใชจ่้ายประมาณ 1800 ถึง 2000 บาทต่อตนั

ขยะ ขยะมูลฝอยติดเช้ือจะใชเ้งินประมาณ 5,800 บาทต่อตนัขยะในการกาํจดั และ

ขยะอนัตรายจากบา้นเรือนจะมีค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุดคือประมาณ 7,000 บาทต่อตนั

ขยะ ทั้งน้ีกทม.ตอ้งมีพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งรวมประมาณ 20,000 คน และมีรถเก็บ

ขยะจาํนวน 2,233 คนั (กองวิชาการและแผนงาน สํานักรักษาความสะอาด 

กรุงเทพมหานคร 2547)    

กฎหมายท่ีกําหนดภาพรวมการจัดการของเสียของประเทศ ได้แก่ 

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นกฎหมายพื้นฐานท่ีใช้

ในการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในภาพรวม โดยมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรท่ี

กาํกบัดูแลการจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบันโยบายของ

ประเทศ การกาํหนดหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ้่าย การจดัตั้งกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ฯลฯ แต่เน่ืองจากโครงสร้างกฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมของไทย มีแนวคิดในการจดัการปัญหาส่ิงแวดล้อมแบบแยกส่วน 

โดยมุ่ ง เน้นการออกกฎหมายเฉพาะ เ ร่ือง  มี เอกเทศแบบเบ็ดเสร็จ  เ ช่น 

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัโรงงาน 

พ.ศ. 2535 เป็นตน้  

พรเทพ เตชะไพบูลย,์ การจดัการทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน (2010) กล่าวถึง

การใชป้ระโยชน์จากพลงังานขยะโดยเปล่ียนแนวคิดจากการจดัการขยะเป็นการ

จดัการทรัพยากร ขยะท่ีผูค้นมองวา่เป็นของเหลือใชจ้ะถูกมองเป็นวตัถุดิบท่ีจะ

นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้โดยผา่นการคดัแยกประเภทเป็น 4 ประเภท (ผศ.ดร. กนก

ศกัด์ิ เอ่ียมโอภาส, เทคโนโลยีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 

Landfill)) คือ 1) ขยะอินทรีย ์ 2) ขยะ Recycle 3) ขยะท่ีเป็นเช้ือเพลิงได ้RDF 4) 

ขยะอนัตราย   
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

สารานุกรมไทย เล่มท่ี 15 (2534) กล่าวว่าวิธีการกาํจดัขยะมูลฝอย 

(Method of Refuse Disposal) มี ทั้งวธีิท่ีถูกสุขลกัษณะ และไม่ถูกสุขลกัษณะ เช่น 

นาํไปกองไวบ้นพื้นดิน, นาํไปทิ้งทะเล, นาํไปฝังกลบ, ใช้ปรับปรุงพื้นท่ี, เผา 

หมกัทาํปุ๋ย, ใชเ้ล้ียงสัตว ์ฯลฯ การจดัการและการกาํจดัขยะ แต่ละวิธีต่างมีขอ้ดี

ขอ้เสียต่างกนั การพิจารณาวา่จะเลือกใชว้ิธีใดตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่างๆ เช่น ปริมาณขยะ รูปแบบการบริหารของทอ้งถ่ิน, งบประมาณ, ชนิด – 

ลกัษณะสมบติัของขยะมูลฝอย, ขนาด สภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีท่ีจะใชก้าํจดั

ขยะมูลฝอย, เคร่ืองมือเคร่ืองใช,้ อาคารสถานท่ี, ความร่วมมือของประชาชน 

ประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บ, และคุณสมบติัของขยะ เช่น ปริมาณของอินทรีย ์อนิ

นทรียส์าร การปนเป้ือนของสารเคมีท่ีมีพิษและเช้ือโรค ปริมาณของของแข็งชนิด

ต่างๆ ความหนาแน่น ความช้ืน  

การกําจัดขยะท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะก่อให้เกิดผลกระทบ 

เสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม เกิดผลร้ายต่อชีวิต เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั ส่ิง

สาํคญัท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมให้มากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั คือ การลดปริมาณ

ขยะ ซ่ึงมีแผนหรือแนวคิด แบบ 5 R.คือ  Reduce  เป็นการลดปริมาณมูลฝอยท่ี

อาจเกิดข้ึน เช่น ใชต้ะกร้าใส่ของแทนถุงพลาสติก Reuse นาํขยะมูลฝอยเศษวสัดุ

มาใชใ้หม่อีกหรือเป็นการใชซ้ํ้ า Repair คือการนาํมาแกไ้ขเพื่อใชไ้ดใ้หม่แทนการ

ทิ้ง Recycle คือการหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ในอีกรูปแบบหน่ึง เพื่อลดการทิ้ง 

Reject คือการหลีกเล่ียงการใช้วสัดุท่ีทาํลายยาก หรือใช้คร้ังเดียวทิ้ง เช่น โฟม 

เป็นตน้ 

ปัญหาและผลกระทบจากขยะ (หทยัรัตน์ เสียงดงั และช่ืนฤทยั กาญจนะ

จิตรา."ความเป็นเมืองและขยะ", วารสาร ประชากรและสังคม, 2550) มี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดล้อมเกิดจากมลภาวะท่ีเป็นมลพิษ เช่นในนํ้ า อากาศ ตลอดจนสารเคมี 

ผลกระทบต่อสุภาพมาจากมลพิษ สารพิษ รวมทั้งเช้ือโรคต่างๆท่ีเกิดจากการ

หมกัหมมของขยะ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมมาจากความสูญเสียต่างๆ 

ทั้งทางตรงจากการกาํจดั และทางออ้มจากมาตรการแกไ้ขต่างๆ  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

การจดัการขยะในต่างประเทศท่ีพฒันาแล้ว (สํานักส่ิงแวดล้อม กทม 

หวัขอ้สัมมนา: จดัการมูลฝอย ของเสียอนัตรายและส่ิงปฏิกูล, 2010) ส่วนใหญ่จะ

มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจากครัวเรือนเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดประสิทธิผล 

และเกิดประโยชน์สูงสุด ตามลกัษณะของแต่ละประเทศ ซ่ึงมีการใช้ประโยชน์

แตกต่างกัน  โดยองค์การสหประชาชาติ  ได้จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วย

ส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์(human environment) ณ กรุงสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน 

ในปีพ.ศ.2515 ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ท่ีเขา้มามีบทบาท

ในกระแสการพฒันาของสังคมโลก ทาํให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจเร่ือง

ส่ิงแวดล้อมอย่างมาก โดยส่วนใหญ่มีแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste 

management) เป็นแนวคิดท่ียึดหลกัการท่ีวา่ “ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  สามารถ

นาํกลบัมาใชใ้หม่ได”้  มีเป้าประสงค ์คือ “การทาํใหข้ยะเหลือนอ้ยท่ีสุดและกาํจดั

ท่ีเหลือด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล” มีการนาํไปเป็นแนวคิดหลักในการ

ดาํเนินการในหลายประเทศ  เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อินเดีย เกาหลี 

ฟิลิปปินส์ ฮอลล์แลนด์ สวี เดน เยอรมันนี ออสเตรีย อังกฤษ ไอร์แลนด ์

สกอร์ตแลนด์ นาร์มิเบีย สวิทเซอร์แลนด์ บราซิล และบางรัฐในสหรัฐอเมริกา

ได้แก่ รัฐวอร์ชิงตนัดีซี  นอร์ทแคโรไรน่า  โอริกอน แคลิฟอร์เนีย  จอร์เจียฯ 

(http://www.grrn.org) แนวคิดขยะเหลือศูนย ์(zero waste management )  

หทยัรัตน์ เสียงดงั และช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา."ความเป็นเมืองและขยะ" 

2550 กล่าววา่ ขยะจากครัวเรือน มีองค์ประกอบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากมาจาก

ของเหลือใช้ในชีวิตประจาํวนั ประกอบด้วยทั้งสารอินทรียเ์ปียกและแห้ง เศษ

โลหะ ไม ้แกว้ กระดาษ ตลอดจนของเสียอนัตรายจาํพวกสารเคมี โดยเฉล่ียมีสาร

ท่ีเผาไดป้ระมาณ 80% หากนาํไปแยกเป็น RDF (Refused Derived Fuel) จะ

สามารถให้ค่าความร้อนไดถึ้ง 5,000 kcal/kg (รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล, การ

จดัการมูลฝอยของมหานคร) หากนาํความร้อนน้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะ

สามารถลดการปล่อย CO2 ลงไดจ้ากการใชเ้ช้ือเพลิงปกติ  

ปัญหาโลกร้อน หรือภาวะโลกร้อน เกิดจากปรากฏการณ์เรือนกระจก 

(Greenhouse Effect) ท่ีเกิดจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ซ่ึงเป็นก๊าซท่ี

http://www.grrn.org/
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

มีคุณสมบติัดูดซบัคล่ืนรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดไดดี้ ก๊าซเหล่าน้ีปกคลุม

ชั้นบรรยากาศของโลก ทาํให้เกิดการกกัเก็บความร้อนไวใ้นโลก ไม่ให้สะทอ้น

กลบัสู่บรรยากาศทั้งหมด การมีก๊าซเหล่าน้ีเพิ่มข้ึนทาํให้อุณภูมิภายในโลกสูงข้ึน 

ก่อให้เกิดภาวะท่ีภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) และส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงต่างๆของโลก จนเป็นปัญหาท่ีอาจส่งผลต่อมนุษยใ์นปัจจุบนัและ

อนาคตได ้  

ก๊าซเรือนกระจกท่ีสําคญัคือ ไอนํ้ า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน 

มีเทนและไนตรัสออกไซด์ สารซีเอฟซี เป็นตน้โดยก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกควบคุม

โดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด ซ่ึงเป็นก๊าซท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์

(anthropogenic greenhouse gas emission) ไดแ้ก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

(CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20) ก๊าซไฮโดรฟลูออโร

คาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะ

ฟลูออไรด์ (SF6) ทั้งน้ี ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์สําคญัอีก

ชนิดหน่ึง คือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซ่ึงใช้เป็นสารทาํ

ความเยน็และใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกกาํหนดในพิธีสารเกียวโต เน่ืองจาก

เป็นสารท่ีถูกจาํกดัการใชใ้นพิธีสารมอนทรีออลแลว้ 

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ของสหประชาชาติไดส้รุป

ไวว้า่ การเพิ่มความเขม้ของแก๊สเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์

ซ่ึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในบรรยากาศปัจจุบนัได้เพิ่มข้ึน

สูงสุดนับแต่อดีตกาลกว่า 8 แสนปี โดยเฉพาะ ในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมามีอตัรา

เพิ่มข้ึนสูงมาก การปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือกิจกรรมของมนุษยโ์ดยการลดการ

ปล่อย CO2 เป็นทางหน่ึงท่ีจะช่วยลดภาวะปัญหาน้ีได ้ 

การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผสั โดยเร่ิมตั้งแต่ การ

มีส่ิงเร้ามากระทบกบัอวยัวะรับสัมผสัทั้งห้า และส่งกระแสประสาท ไปยงัสมอง 

เพื่อการแปลความกระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการท่ีคาบ
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เก่ียวกนัระหวา่งเร่ืองความเขา้ใจ การคิด การรู้สึก (Sensing) ความจาํ (Memory) 

การเรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision making) 

ส่ิงเร้าอยา่งเดียวกนั อาจจะทาํให้คนสามารถรับรู้ต่างกนัได ้ข้ึนกบัปัจจยั

กาํหนดการรับรู้ เช่น ประสบการณ์ วฒันธรรม การศึกษา เป็นตน้ ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการรับรู้มี 2 ประเภท คือ อิทธิพลท่ีมาจากภายนอก ไดแ้ก่ ความเขม้

และขนาดของส่ิงเร้า (Intensively and Size) การกระทาํซํ้ าๆ (Repetition) ส่ิงท่ี

ตรงกนัขา้ม (Contrast) การเคล่ือนไหว (Movement) และอิทธิพลท่ีมาจากภายใน 

ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวงั (Expectancy) ความสนใจ อารมณ์ 

ความคิดและจิตนาการ ความรู้สึกต่างๆ ท่ีบุคคลไดรั้บ เป็นตน้ 

ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540 : 14 - 15) ใชค้าํวา่ จิตสํานึกต่อสาธารณ

สมบติั และให้ความหมายในเชิงพฤติกรรมไวว้า่ คือ การใชส้าธารณสมบติัอยา่ง

รับผิดชอบ หรือการรับผิดชอบต่อสาธรณสมบติั ซ่ึงมีนัยสองประการ ได้แก่      

1) การรับผดิชอบต่อสาธารณสมบติั ดว้ยการหลีกเล่ียงการใชแ้ละการกระทาํท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดความชาํรุดเสียหายต่อสาธารณสมบติันั้นๆ รวมไปถึงการถือเป็นหนา้ท่ี

ท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณสมบติัในวิสัยท่ีตนสามารถทาํได ้     2) การ

เคารพสิทธิและใชส้าธารณสมบติัของผูอ่ื้น โดยการคาํนึงวา่คนอ่ืนก็มีสิทธิในการ

ใชเ้ช่นเดียวกนัจะตอ้งไม่ยึดสาธารณสมบติันั้นไวเ้ป็นของส่วนตวั และไม่ปิดกั้น

โอกาสใชป้ระโยชน์สาธารณสมบติัของผูอ่ื้น 

กนิษฐา นิทศัน์พฒันา และคณะ (2541 : 8) ไดใ้ห้ความหมายของ 

จิตสํานึกสาธารณะว่า เป็นคาํเดียวกับคาํว่า จิตสํานึกทางสังคม หมายถึง การ

ตระหนกัรู้และคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั หรือคาํนึงถึงผูอ่ื้นท่ีร่วมความสัมพนัธ์

เป็นกลุ่มเดียวกบัตน 

ความสําคญัของจิตสาธารณะ เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบท่ีเกิดจาก

ภายใน จากความรู้สึกนึกคิด จิตใตส้ํานึกตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลมาสู่

การกระทาํภายนอก การท่ีคนมาอยูร่วมกนัเป็นสังคม ยอ่มตอ้งมีความสัมพนัธ์ใน

รูปแบบการพึ่งพากนั การท่ีคนในสังคมขาดจิตสาธารณะนัน่ จะมีผลกระทบต่อ
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บุคคล ครอบครัว องค์กร อีกทั้งยงัมีผลกระทบต่อชุมชน ระดับประเทศ และ

ระดบัโลก ดงัน้ี (ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และสังคม สัญจร. 2543 : 22 – 29) 

โลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็น

กระบวนการท่ีชักนําโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อท่ีจะ

สนองตอบความตอ้งการบางประการใหบ้รรลุผลสาํเร็จ” 

แอทคินสัน (Atkinsion. 1966 : 51) ไดอ้ธิบายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิวา่ เป็น

แรงผลักดันท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้ตัวว่าการกระทําของตนจะต้องได้รับการ

ประเมินผลจากตวัเอง หรือบุคคลอ่ืน โดยเทียบเคียงกบัมาตรฐานอนัดีเยีย่ม  

กิลฟอร์ด (Guilford. 1968 : 39) กล่าวถึงลกัษณะของผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิว่าประกอบดว้ย 1) ความทะเยอทะยานทัว่ๆ ไป คือ ปรารถนาท่ีจะทาํ

กิจการนั้นใหส้าํร็จ 2) มีความเพียรพยายาม ไดแ้ก่ ความอดทนมีมานะท่ีจะทาํงาน

ใหเ้ป็นผลสาํเร็จ 3) มีความเต็มใจท่ีจะลาํบากแมง้านจะยากเพียงใดก็ตาม ก็มุ่งมัน่

ท่ีจะทาํใหส้าํเร็จดว้ยดี 

เมอร์เรย,์ ทฤษฎีความตอ้งการ (โยธิน ศนัสนยุทธ, 2530 : 33) ได้

ตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการซ่ึงมีอิทธิพลต่อทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎี

บุคลิกภาพ โดย จาํนวนของความตอ้งการของมนุษยคื์อ 1) ความตอ้งการท่ีจะ

สัมฤทธ์ิ 2) ความตอ้งการการกา้วหนา้ 3) ความตอ้งการการเป็นตวัตนของตวัเอง 

4) ความตอ้งการความสัมพนัธ์ 5) ความตอ้งการการแสดงออก 6) ความตอ้งการ

การเขา้ใจ 

สรุปไดว้า่การจูงใจเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าโดยจง

ใจใหก้ระทาํหรือด้ินรนเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคบ์างอยา่งซ่ึงจะเห็นไดพ้ฤติกรรม

ท่ีเกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมท่ีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองส่ิงเร้าปกติ

ธรรมดา  

แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึงภาวะอินทรียภ์ายในร่างกายของบุคคล

ถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าเรียกว่า ส่ิงจูงใจ (Motive) ก่อให้เกิดความตอ้งการอนัจะ

นาํไปสู่แรงขบัภายใน (Internal Drive) ท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีมีคุณค่าในทิศทางท่ี

ถูกตอ้ง 
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3.ระเบียบวธีิวจัิย 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจการแยกขยะครัวเรือนของ

ประชาชนผูอ้าศยัในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้เคร่ืองมือวิจยัเป็น

แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล และจะใชก้ารประมวลผลทางสถิติมาช่วย

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามชนิด

คาํถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และคาํถามแบบสเกล (Rating 

Scale) ในส่วนของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่มผู ้อยู่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยไม่จาํกดัอายุและลกัษณะท่ีพกั มีส่วนท่ีเป็นผูก่้อให้เกิดขยะ 

และมีการทิ้งขยะครัวเรือนเป็นประจาํ ซ่ึงถือว่าเป็นประชากรท่ีไม่สามารถนับ

จํานวนได้ ดังนั้ นจึงใช้การแทนค่าสูตรในการคํานวณขนาดตัวอย่าง โดย

กาํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% ดงันั้นจึงเก็บ

ขอ้มูลอย่างน้อยจาํนวน 384 ตวัอย่าง ซ่ึงการศึกษาน้ีได้เก็บขอ้มูลจาํนวน 400 

ตวัอยา่ง 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

1.  การวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตวัอยา่งใชค้่าร้อยละ 

(Percentage)  

2.  การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการรับรู้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการแยกขยะ 

และแรงจูงใจ ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

3.  การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ใช ้ Independent Sample Test (t-Test) 

และ One-Way ANOVA หรือ F-Test        

4.  การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 และ 3 ใช ้Multiple Regression Analysis 

(MRA) 
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4.ผลการวเิคราะห์/บทสรุป     ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบความ

สมมติฐาน 

ค่า

นยัสาํคญั 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

เพศ 0.112   

อาย ุ 0.000   

สถานภาพสมรส 0.000   

อาชีพ 0.000   

ระดบัการศึกษา 0.032   

รายไดต่้อเดือน 0.000   

รายไดค้รัวเรือนต่อเดือน 0.000   

จาํนวนประชากรต่อ

ครัวเรือน 
0.000   

การรับรู้ในเร่ืองภาวะโลก

ร้อน 
0.785   

การรับรู้ในเร่ืองการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 
0.040   

การรับรู้ในเร่ืองขยะ

ครัวเรือนและการกาํจดัขยะ

ของกทม. 

0.927   

การรับรู้ในเร่ืองการจดัการ

ขยะในภาพรวม 
0.000   

การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

หรือกฎหมาย 
0.000   

ความเห็นเก่ียวกบัการรณรงค์

ส่งเสริมใหเ้กิดการแยกขยะ 
0.000   
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ส่วนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย

และหญิงในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยมีเพศหญิงจาํนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.7 และเพศชาย 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ส่วนมากมีอายุระหว่าง 36-40 ปี 

จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ส่วนมากมีสถานภาพสมรส จาํนวน 251 คน 

คิดเป็นร้อยละ 62.8 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 295 คน คิดเป็น

ร้อยละ 73.8 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 มี

รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 80,001-100,000 บาท จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 

มีรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหว่าง 55,001-70,000 บาท จาํนวน 97 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.3 มีจาํนวนประชากรต่อครัวเรือนจาํนวน 3 คนจาํนวน 131 ตวัอย่าง 

คิดเป็นร้อยละ 32. 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมด้านภาวะ

โลกร้อนและปัญหาการเกบ็ขยะของกทม. 

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน ส่วนมากมีความคิดเห็นวา่ในปัจจยั

เร่ืองความเขา้ใจเร่ืองโลกร้อนมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.31 มีความ

คิดเห็นว่าในปัจจัยการรับรู้ว่าเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะต้องช่วยกันรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม มีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 9.54 มีความคิดเห็นว่าการท่ี 

กทม.ไม่สามารถกาํจดัขยะไดห้มดก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชน มีความสําคญัมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.02 มีความคิดเห็นวา่ การแยกขยะครัวเรือน จะช่วยให้เกิด

การกาํจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดภาระกทม.และภาษีของ

ประชาชนได ้มีความสาํคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.03 

ส่วนที ่3 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านการส่งเสริมในเร่ืองการแยกขยะ 

 ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน มีความคิดเห็นว่าปัจจยั การยินดี

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายควบคุมบงัคบัเร่ืองการแยกขยะ มีความสําคญั

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.93 มีความคิดเห็นว่าการให้ Facility ในการแยกขยะ

อย่างเพียงพอมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.05 มีความคิดเห็นว่าใน
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ปัจจยัความภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนช่วยเร่ืองการลดการเกิดภาวะโลกร้อน มีความสําคญั

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 9.16 

ส่วนที ่4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างกนั    มีผลต่อแรงจูงใจ

ในการแยกขยะครัวเรือนแตกต่างกนั 

ด้านเพศไม่มีความแตกต่างกัน กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน 

ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นอายุมีความแตกต่างกนั กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน ของ

บุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05  

ดา้นสถานภาพสมรสมีความแตกต่างกนั    กบัแรงจูงใจในการแยกขยะ

ครัวเรือน ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 

0.05 

ดา้นจาํนวนประชากรในครอบครัวมีความแตกต่างกนั  กบัแรงจูงใจใน

การแยกขยะครัวเรือน ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05   

ดา้นอาชีพมีความแตกต่างกนั    กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน 

ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นระดบัการศึกษามีความแตกต่างกนั    กบัแรงจูงใจในการแยกขยะ

ครัวเรือน ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 

0.05 

ดา้นรายไดต่้อเดือนมีความแตกต่างกนั    กบัแรงจูงใจในการแยกขยะ

ครัวเรือน ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 

0.05 

ดา้นรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนมีความแตกต่างกนั กบัแรงจูงใจในการแยก

ขยะครัวเรือน ของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบั 0.05    
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

สมมติฐานที ่ 2 ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม/ภาวะโลกร้อนและปัญหา

การเก็บขยะของกทม.มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน 

ดา้นการรับรู้ในเร่ืองภาวะโลกร้อนไม่มีความสัมพนัธ์กบั แรงจูงใจใน

การแยกขยะครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํให้ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นการรับรู้ในเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์แรงจูงใจใน

การแยกขยะครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํให้ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ดา้นการรับรู้ในเร่ืองขยะครัวเรือนและการกาํจดัขยะของกทม. ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํ

ใหป้ฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

 ด้านการรับรู้ในเร่ืองการจัดการขยะในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กับ

แรงจูงใจในการแยกขยะครัว เรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ทําให้ยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

สมมติฐานที ่ 3 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมในการแยกขยะ ปัจจยัดา้นขอ้กาํหนดหรือ

กฎหมาย มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน 

ด้านการส่งเสริมการแยกขยะเ ร่ืองการปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือ

กฎหมายมีความสัมพันธ์กับ แรงจูงใจในการแยกขยะครัวเ รือนในเขต

กรุงเทพมหานคร ทาํให้ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบั 0.05 

ดา้นการส่งเสริมการแยกขยะ เร่ืองการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการแยก

ข ย ะ  มี ค ว า ม สั ม พัน ธ์ กับ แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร แ ย ก ข ย ะ ค รั ว เ รื อ น ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร ทาํให้ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ 

ระดบั 0.05 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

5.อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายเล็กน้อย 

ส่วนมากมีอายุระหว่าง 36-40 ปี ส่วนมากมีสถานภาพสมรส และมีอาชีพเป็น

พนักงานบริษทัเอกชน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 

80,001-100,000 บาท โดยมีรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 55,001-70,000 บาท 

มีจาํนวนประชากรต่อครัวเรือนจาํนวน 3 คน 

กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีความเขา้ใจและเห็นความสําคญัเร่ืองปัญหาโลก

ร้อน และยอมรับว่าเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งช่วยกนัรักษาส่ิงแวดล้อม มี

ความคิดเห็นว่าการท่ี กทม.ไม่สามารถกาํจดัขยะได้หมดก่อให้เกิดปัญหาต่อ

ชุมชน และการแยกขยะครัวเรือน จะช่วยให้เกิดการกําจัดขยะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นการลดภาระกทม.และภาษีของประชาชนได ้ 

ผลการศึกษาในส่วนน้ีมีความสอดคล้องกบัผลการศึกษาของกิตติพงศ ์

โตสติ-สบ. (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการคดัแยก

ขยะมูลฝอย ของประชาชน ในตาํบลด่านชุมพล อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ซ่ึง

พบว่าความรู้เก่ียวกับการคดัแยกขยะมูลฝอย ทศันคติเก่ียวกับเร่ืองการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม มีความสาํคญัและมีผลต่อแรงจูงใจในการแยกขยะ  

 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการยินดีปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ของกฎหมายควบคุมบงัคบัเร่ืองการแยกขยะ มีความสําคญั และมีความคิดเห็นวา่

การให้ Facility ในการแยกขยะ อย่างเพียงพอมีความสําคญัมากท่ีสุด โดยมี

ความเห็นว่าปัจจัยความภูมิใจท่ีได้ช่วยเร่ืองการลดการเกิดภาวะโลกร้อนมี

ความสาํคญัมากเช่นกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้าน อาย ุ

อาชีพ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน และรายไดค้รัวเรือน มี

ความแตกต่างกนั กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน ในขณะท่ีดา้นเพศไม่มี

ความแตกต่างกนั    กบัแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน ของบุคคลท่ีอาศยัใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05   
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ปัจจัยการรับรู้ในเร่ืองภาวะโลกร้อนและปัจจัยการรับรู้ในเร่ืองขยะ

ครัวเรือนและการกาํจดัขยะของกทม. ไม่มีความสัมพนัธ์กบั แรงจูงใจในการแยก

ขยะครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ปัจจยัการรับรู้ในเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัการรับรู้ในเร่ือง

การจดัการขยะในภาพรวม มีความสัมพนัธ์แรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมในการแยกขยะ ในเร่ืองการรณรงคส่์งเสริมให้เกิด

การแยกขยะ และการ ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมาย มีความสัมพนัธ์กับ 

แรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ ณ ระดบั 0.05 

6.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้

 จากผลการศึกษา ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือน

ของประชากรผูอ้าศยัในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี จะเห็นได้ว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนมากมีความเขา้ใจและเห็นความสําคญัเร่ืองปัญหาโลกร้อน และยงัมีความ

ภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนช่วยเร่ืองการลดการเกิดภาวะโลกร้อน โดยยอมรับวา่เป็นหนา้ท่ี

ของทุกคนท่ีจะตอ้งช่วยกนัรักษาส่ิงแวดล้อม มีความคิดเห็นว่าการท่ี กทม.ไม่

สามารถกาํจดัขยะไดห้มดก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชน และการแยกขยะครัวเรือน 

จะช่วยให้เกิดการกาํจดัขยะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดภาระของกทม.

และภาษีของประชาชนได ้โดยกลุ่มตวัอยา่งยงัมีความยินดีปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ของกฎหมายควบคุมบงัคบัเร่ืองการแยกขยะ ขณะท่ีมีความคิดเห็นว่าการให ้

Facility ในการแยกขยะอยา่งเพียงพอมีความสาํคญัมาก  

ดงันั้น กทม. หรือผูป้ระกอบการท่ีรับเหมาจากกทม. จึงควรจดัให้มีการ

อาํนวยความสะดวกในเร่ือง Facility ในการแยกขยะ เช่นจดัถงัขยะแยกประเภท

ให้เพียงพอ การให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์ในเร่ืองความรู้เก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลดา้นตน้ทุนและค่าใช้จ่ายของกทม.ก็มีส่วนช่วยในเร่ืองความ

เต็มใจท่ีจะแยกขยะของประชาชนเช่นกัน ทั้ งน้ีควรมีการกําหนดกฎหมายท่ี
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เหมาะสม ตลอดจนการรณรงค์ส่งเสริมการแยกขยะด้วยเพื่อกระตุ้นให้เกิด

แรงจูงใจของประชาชนในการแยกขยะต่อไป  

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

เน่ืองจากประโยชน์ท่ีไดจ้ากการแยกขยะครัวเรือน มีผลต่อการจดัการ

แยกขยะของกทม.ให้เป็นขยะประเภทต่างๆ เพื่อการจดัการได้อย่างเหมาะสม 

และบางส่วนเพื่อส่งต่อภาคอุตสาหกรรมไดซ่ึ้งจะเกิดมูลค่าได ้ควรทาํการวิจยัลง

ลึกในเขตพื้นท่ี ท่ีจะมีการตั้งโรงแยกขยะ เพื่อจะไดท้ราบแรงจูงใจในการแยกขยะ

ของชุมชนกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนเพิ่มข้ึน 

ควรทาํการวิจยัปัจจยักบัผูพ้กัอาศยัท่ีมีท่ีอยู่ต่างประเภทกนั เช่นบา้นใน

โครงการจดัสรร อาคารพาณิชย ์หรือชุมชนแออดั หรือศึกษาถึงผูอ้ยูอ่าศยัในพื้นท่ี

รอบๆกรุงเทพมหานครดว้ย เป็นตน้ และควรมีการศึกษาโครงการรณรงคส่์งเสริม

การแยกขยะครัวเรือนของภาครัฐท่ีชดัเจนประกอบดว้ย เพื่อจะไดเ้ห็นถึงความพึง

พอใจและแรงจูงใจในการตอบสนองของประชาชน ทั้งน้ีเพื่อองคก์รภาครัฐ หรือ

ผูด้าํเนินการจะไดท้ราบแนวทางท่ีเหมาะสมในการดาํเนินการให้เกิดการแยกขยะ

ครัวเรือนโดยไดรั้บความร่วมมือท่ีดีท่ีสุด 

ผูว้ิจยัมีขอ้แนะนาํให้ผูท่ี้สนใจท่ีจะทาํการศึกษาในเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี 

ทาํการศึกษาตวัแปรต่างๆ เพิ่มข้ึน เพื่อทาํให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร

ต่างๆ ในมุมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนไดก้วา้งขวางมากข้ึน รวมทั้งการเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยั

อ่ืนควบคู่กนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อไดข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบ ทาํให้ไดผ้ล

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากข้ึน นอกจากน้ี ควรทาํการ

ทบทวนการศึกษาเป็นระยะ เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาอย่างต่อเน่ืองให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และพฤติกรรมการดาํรงชีวิตของประชาชนซ่ึง

มีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

7.เอกสารอ้างองิ 

กนิษฐา นิทศัน์พฒันา และคณะ. จิตสํานึกทางสังคมของนักศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล, กรุงเทพฯ,  เจริญดีการพิมพ,์  2541 
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กิตติพงศ ์โตสติ-สบ. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอย 

ของประชาชน ในตาํบลด่านชุมพล อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด, การ

ศึกษาวจิยั, 2552 

กนกศกัด์ิ เอ่ียมโอภาส. เทคโนโลยีการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary 

Landfill) โครงการศูนยว์ิจยัและพฒันาพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม. คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั มหิดล, 2550 

กรมควบคุมมลพิษ.. สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มไทยปี 2546. กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.2547 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานรักษาความสะอาด_#1_0057119 สํานกัส่ิงแวดลอ้ม 

กทม. 2549 

เขมะศิริ นิชชากร. ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแยกขยะมูลฝอย ของประชาชน

ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ) 

กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ., 2546 

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการจัดการขยะของ

กรุงเทพมหานคร,  

แผนแม่บทการกาํจดัขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร, 2550  

จรูญ  ทองถาวร.  จิตวิทยาพฒันาการ.  กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพส่์งเสริมวิชาการ 

2530จาํนวนพนักงานรักษาความสะอาด จาํนวนรถและการปฏิบติังาน

ของรถเก็บขนมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546, กองวิชาการ

และแผนงาน สาํนกัรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร 2547 

จาํนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538-2551 :  สํานกับริหารการ

ทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย, กองปกครองและ

ทะเบียน สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร, 2551  

ชาย โพธิสิตา. การศึกษาจิตสํานึกของคนไทยต่อสาธารณสมบติั : กรณีศึกษา 

กรุง เทพมหานคร.  นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา, 2543 
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ธเรศ ศรีสถิตย.์ เทคโนโลยีการกาํจดัมูลฝอยด้วยเตาเผา. ภาควิชาวิศวกรรม

ส่ิงแวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553 

ธงชยั สันติวงษ.์ หลกัการจดัการ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2531 

นเรศน์ ม่วงรุ่ง. การจดัการขยะมูลฝอยในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนวดันาวง 

ตาํบลหลกัหก อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี กองระบบสุขาภิบาล ฝ่าย

บาํรุงรักษา การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, วิทยานิพนธ์ สํานกัวิทย

บริการ สถาบนัราชภฎัพระนคร, 2545 

ปรเมษฐ ห่วงมิตร. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร   สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป วิทยาลยับริหาร

รัฐกิจ มหาวทิยาลยับูรพา, 2549 

ประกาศกทม. การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร. ติดประกาศ Tue 23 

March 2010@17:05:31 โดยสาํนกัส่ิงแวดลอ้ม ศาลาวา่การ กทม.2  

แผนแม่บทการกาํจดัขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร. คาํสั่งกรุงเทพมหานครท่ี 

2013/2550 

ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม. สังคม สัญจร, ปัญหาท่ีเกิดจากการขาดจิตสํานึก, สังคม 

สัญจร. พิมพ ลกัษณ์, กรุงเทพฯ : มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2543 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน. ความหมาย ขยะมูลฝอย, กรุงเทพฯ : อกัษร

เจริญทศัน์, 2525 

โยธิน ศนัสนยุทธ. ทฤษฎีความตอ้งการของเมอร์เรย,์ มนุษยสัมพนัธ์ : จิตวิทยา

การทาํงานในองคก์าร ,   พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ : ศูนยส่์งเสริมวิชาการ 

2530 

รังสรรค ์ปินทอง. แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย ผูอ้าํนวยการ

สาํนกัจดัการกากของเสียและสารอนัตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2550 

วิรัตน์ คาํศรีจนัทร์. จิตสํานึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทย วารสาร

สาธารณสุขมูลฐานภาคใต ้ปีท่ี 15 ฉบบัท่ี 4 กรกฎาคม-กนัยายน 2544 : 

กรุงเทพมหานคร 
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ศกัด์ิชยั นิรัญทว.ี จิตสาํนึกสาธารณะ, ปรัชญาการศึกษา, กรุงเทพฯ, 2541 

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั เล่มท่ี 15, ขยะมูลฝอย, 2554  

สุวรรณา เกรียงไกรเพชร. วฒันธรรมการแยกขยะเมืองญ่ีปุ่น รายงานพิเศษ มติชน

รายสัปดาห์  ฉบบัท่ี 1295 ปีท่ี 25, 2548  

สุชาดา จกัรพิสุทธ์ิ. การมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล เขต

กรุงเทพมหานคร. (ว 178978) จิตสํานึกสาธารณะ, กรุงเทพฯ : 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2544   

สุรัส หิรัญมุทราภรณ์. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีรถ บขส. 

จงัหวดักระบ่ี, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม กทม., หนงัสือรายงานและแผนปฏิบติัการวา่ดว้ยการลดปัญหา

ภาวะโลกร้อนของกทม. 2550-2555  

หฤทยั อาจปรุ. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ภาวะผูน้าํ รูปแบบการ

ดําเนินชีวิต และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับการมี

จิตสํานึกสาธารณะของนกัศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร, บณัฑิต

วทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544 

หทยัรัตน์ เสียงดงั และช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา. ความเป็นเมืองและขยะ. ใน

ประชากรและสังคม, วรชยั ทองไทย และสุรียพ์ร พนัพึ่ง. บรรณาธิการ 

นครปฐม : สาํนกัพิมพป์ระชากรและสังคม, 2550 

อุไรวรรณ คุม้วงษ์. จิตสาธารณะของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ เร่ืองปัญหา ส่ิงแวดลอ้ม ตามโครงการพระราชดาํริ, 2549  

Chongrak Polprasert, TOWARDS BANGKOK REGENERATION Bangkok 

Thailand,    

Sirindhorn International Institute of Technology Thammasat University, 2551 

Guilford, J.P. Fundamental statistics in Psychology and Education, New York : 

Mc Graw-Hill, Inc,. 1965 (Doctoral dissertation, University of 

Michigan, 1968) 
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John William Atkinsion, Norman T. Feather, Achievement Motive, A theory of 

achievement motivation, Volume 6, Publisher Wiley, 1966  

Original from the University of Michigan , Digitized Oct 2, 2008 

Lovell, R.Bernard. Adult learning. London: Croom Helm., 1980 

การจดัการขยะของประเทศ USA, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก

www.lawreform.go.th/lawreform/index.php? 

กรมควบคุมมลพิษ.  ขอ้มูลขยะทัว่ประเทศปี พ.ศ. 2546. กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. 2546. เขา้ถึงได้จาก 

http://infofile.pcd.go.th/waste/volume.xls.  

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ. ความหมายของจิตสาธารณะ, 2543  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.li.mahidol.ac.th/branch/cl_sep.php?lang=eng 

เกาะกระแสโลกร้อน น่ากลวัหรือเป็นแค่เร่ืองธรรมชาติ, 2551 นิตยสาร สวทช.  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.vcharkarn.com/varticle/38316 

ขยะในกรุงเทพมหานคร, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก www.thairath.co.th 

ข่าวสารกรุงเทพฯ. สภากทม-แนะผูบ้ริหารต่อสัญญาขยะบริษทัเดิม-พร้อมศึกษา

การกาํจดัขยะดว้ยเตาเผา วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-36-43/16734- 

ข่าวสารกรุงเทพฯ. ปริมาณการเก็บขยะของกทม., 2554 เข้าถึงได้จาก 

http://www.prbangkok.com/ 

ความลบัของแกนนํ้าแขง็ขั้วโลก, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://board.palungjit.com/f2 81-117720.html 

จิตสาธารณะคืออะไร, 2554เขา้ถึงไดจ้าก 

http://jarunee009.blogspot.com/2009/11/blog-post.html 

ชวลิต รัตนธรรมสกุล. การจดัการมูลฝอยของมหานคร ผูอ้าํนวยการหน่วย

ปฏิบติัการวจิยัดา้นการบาํบดัของเสีย คณะวศิวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php
http://www.vcharkarn.com/varticle/38316
http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-36-43/16734-สภากทม-แนะผู้บริหารต่อสัญญาขยะบริษัทเดิม-พร้อมศึกษาการกำจัดขยะด้วยเตาเผา
http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-36-43/16734-สภากทม-แนะผู้บริหารต่อสัญญาขยะบริษัทเดิม-พร้อมศึกษาการกำจัดขยะด้วยเตาเผา
http://www.prbangkok.com/2009-10-14-04-36-43/16734-
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

http://portal.bangkok.go.th/subsite/index.php?strOrgID=001054& 

strSection=news_detail&intListID=37384 

ณฐวฒัน์ ล่องทอง. จิตสาธารณะ รายวชิาทกัษะชีวติ (001173), 2554  

เขา้ถึงไดจ้าก www.acad.nu.ac.th/.../share/1 

ดนยั สุนนัทารอด. การจดัการขยะในประเทศญ่ีปุ่น สาํนกัสนบัสนุนและพฒันา

ตามผงัเมือง, 2548  เขา้ถึงไดจ้าก  

http://opens.dpt.go.th/dpt_kmcenter/index.php?option=com_content&t

ask=view&id=39&Itemid=37 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ การรับรู้ (Perception), 2554 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=7e10f36766f7d8ba 

นวรินทร์ ตากอ้นทอง. จิตสาธารณะ, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.learners.in.th/user_session/new 

แนวคิดและการจดัการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ , Tue 23 March 

2010@16:39:14 หวัขอ้จดัการ 

มูลฝอย ของเสียอนัตรายและส่ิงปฏิกลู สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม กทม., 2010 เขา้ถึงได้

จาก

http://203.155.220.174/modules.php?name=News&file=print&sid=43 

แนวคิด, ความหมายและทฤษฎีแรงจูงใจ, information system operation., 2544  

เขา้ถึงไดจ้าก http://topcool.arowa.com/master.htm. 

พนัธพงศ ์ตั้งธีระสุนนัท.์ การจดัการขยะมูลฝอยในเยอรมนี : ขยะ...ของไร้ค่าหรือ

มหาสมบติั ผูจ้ดัการโครงการนวตักรรม สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

Oknation ตุลาคม 2550   เขา้ถึงไดจ้าก   

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=133489 

พรฤดี จนัทพิมล  พชัรสิน ศกัด์ิธนกุล ศรินดา พนูทรัพยท์วผีล. ปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซดข์องโลก(World CO2 History), เขา้ถึงไดจ้าก 

http://cpe.kmutt.ac.th/wiki/index.php (World_CO2_History)#, 2550 

http://portal.bangkok.go.th/subsite/index.php?strOrgID
http://opens.dpt.go.th/dpt_kmcenter/index.php?option=com_content&task
http://opens.dpt.go.th/dpt_kmcenter/index.php?option=com_content&task
http://203.155.220.174/modules.php?name=News&file=print&sid=43
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=133489
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

พรเทพ เตชะไพบูลย.์  การจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื รองผูว้า่ราชการ 

กรุงเทพมหานคร, 2554     เขา้ถึงไดจ้าก  

http://203.155.220.239/public_files/news/cms_detail/0108153.pdf 

ภาวะโลกร้อน (Global Warming), 2554 เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.thaiall.com/globalwarming/ 

ลดปริมาณขยะ ช่วยประหยดัทรัพยากร เร่ิมเสียก่อนท่ีตวัท่าน, 2554  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bu.ac.th/hotnews/iso/isomain3.html 

วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ปรากฏการณ์โลกร้อน, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://th.wikipedia.org/ 

วชิา วงษป์ระดิษฐ์. สภาพปัญหาการจดัการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

ผูอ้าํนวยการกองโรงงานกาํจดัมูลฝอย สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม 

กรุงเทพมหานคร, 2554 เขา้ถึงไดจ้าก http://portal.bangkok.go.th 

/subsite/index.php?strOrgID=001054&strSection=news_detail&intList

ID=37384 

ส่ือพลงั, จิตสาํนึกสาธารณะ เส้นทางสู่ประชาสังคม. หอ้งสมุดรัฐสภา, 2542 

เขา้ถึงไดจ้าก 

http://library1.parliament.go.th/wcplm/search/search_standardj.php?Li

brary_id=&Library_system=01&Search_method=Inds&Mediatype_id

=&Numpage=15&Chcknumpage=&Sort_by=&Ascending=&Marc_sy

stem=Nm&Search_by=03&Search_string=

จิตสาํนึก&Search2_by=&Search_string_Booleans=&Search_by_year=

&Search_by_list=&Chcknum=&Button_search=Search&Cending=&B

oolean=&Print=F&Export=F&Shwlimit=F 

สาํนกับริการขอ้มูลและสารสนเทศ. ทฤษฎีของการจูงใจ (theories of 

motivation), 2554  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=2047.0 

http://www.thaiall.com/globalwarming/
http://th.wikipedia.org/
http://portal.bangkok.go.th/
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม กทม.,  ลดขยะ ลดโลกร้อน หมวด : ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

ขอ้มูลปริมาณมูลฝอยเดือน ม.ค. 2551 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.oknation.net/blog/kriengsak/2008/03/26/entry-3   

สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม กทม., แนวคิดและการจดัการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ  

2010 วนั Tue 23 March 2010@16:39:14 หวัขอ้: จดัการมูลฝอย ของเสีย

อนัตรายและส่ิงปฏิกลู  

เขา้ถึงไดจ้าก  

http://203.155.220.174/modules.php?name=News&file=print&sid=43 

หนงัสือรายงาน และแผนปฏิบติัการวา่ดว้ยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกทม. 

2550-2555  

เขา้ถึงไดจ้าก  http://office.bangkok.go.th/environment/pdf/plan-th5.pdf 

อุดมลกัษณ์ ศรีทศันีย.์  อตัราการผลิตขยะมูลฝอย. อตัราการผลิตมูลฝอย กรม

ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ศูนยส์ารสนเทศส่ิงแวดลอ้ม, 2554 เขา้ถึงได้

จาก http://local.environnet.in.th/explain_detail16.php 

Tois and Carroll. Motivation, Dictionary of Management 1982 เขา้ถึงไดจ้าก 

http//www.google.com, 2554 
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