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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของอาคาร

ชุดและเพ่ือเสนอรูปแบบในการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมส าหรับอาคารชุด รีเจ้นท์โฮม 10 กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้พักอาศัยในอาคารชุดจ านวน 400 คน โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามเกี่ยวกบัลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสอบถามเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วม

ของผู้พักอาศัยในการจัดการขยะ   ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบเทยีบความแตกต่างด้วยการทดสอบเอฟ 

(F-test) และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัยในการจัดการขยะ พบว่าผู้พักอาศัยมีความเหน็ว่า

ขยะมูลฝอยท าลายสภาพภมิูทศัน์ที่สวยงามขาดความเป็นระเบียบ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.40) มีการ

จัดหาสถานที่ต้ังถังขยะรองรับขยะอย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย ( = 4.20) และการก าจัดขยะกยั็งคงเป็น

เหตุร าคาญที่มักจะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนอยู่เสมอ มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด ( = 2.55) จาก

การศึกษาพบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน ระยะเวลาที่พักอาศัย และสถานะของผู้พักอาศัยไม่มี

ผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ส่วนอายุมีผลต่อการมีร่วมในการจัดการขยะของอาคารชุดอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลทดสอบสมมติฐาน ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเหน็ในการจัดการ

ขยะ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในทศิทางเดียวกันกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ แนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะของ

กรณีศึกษา ได้แก่ การจัดให้มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ การก าหนดจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน  การ

รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยลดการใช้พลาสติกโดยการหันมาใช้ของที่สามารถน ามารีไซเคิลได้  การรณรงค์ให้ใช้

ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  และการจัดการขยะอินทรีย์โดยการหมักแบบไร้อากาศ 

ส่งผลให้สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดด้วยวิธีอื่นและยังได้กา๊ซชีวภาพมาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนได้อกีด้วย  

                                                 
1
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to study the factors that influence participation in 

waste management of residents in Regent Home 10 condominium and propose suggestions for 

waste management suitable for the condominium. Samples used in the research were 400 residents 

in the condominium. Research tools consisted of a questionnaire regarding personal characteristics 

of the respondents and a questionnaire regarding residents’ participation in waste management. Data 

were analyzed using the following statistics: percentage, means, standard deviation, F-test for data 

comparisons and Multiple Regression Analysis for testing hypotheses. The results of data analysis 

regarding residents’ participation in waste management showed that the residents’ opinion on that 

solid waste destroyed the beautiful landscape, making the place look disorganized, had the highest 

mean score of 4.40. The residents’ opinion on the provision of proper places for garbage bins had 

the second highest mean score of 4.20. The residents’ opinion on that garbage disposal was still a 

nuisance, which was always complained by people in the community, had the lowest mean score of 

2.55. The results also showed that genders, educational levels, current occupations, residential 

periods and residents’ status had no impact on the participation in waste management. On the other 

hand, ages had statistically significantly impact on the participation in waste management at the 

0.05 significance level. The results from the hypothesis test showed that knowledge, understanding 

and opinions on waste management had statistically significantly positive relationship with factors 

influencing waste management. This was in line with the set assumption. Suggestions for dealing 

with waste management of the case study were as follows: waste sorting according to various 

categories of waste, definite location for waste dump points, campaigns for the residents to reduce 

the use of plastic and increase the use of recyclable materials instead, campaigns for the use of 

products with environmental conservation signs, and organic waste treatment using anaerobic 

digestion. The latest suggestion can reduce the amount of waste that needs to be disposed of with 

other methods and produce biogas, a fuel for renewable energy. 

 

บทน า 

ปัญหาการทิ้ งขยะมูลฝอยเป็นปัญหาเร่งด่วนที่คนในชุมชนจะต้องมีความเข้าใจและเกิด

จิตส านึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการผลิต การทิ้งขยะมูลฝอย โดยการ

ร่วมมือร่วมใจกนัของคนในชุมชน เพ่ือสร้างความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และการท างานร่วมกันของคนใน

ชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีความสามัคคี มีพลังกลุ่มและสร้าง

ความเข้มแขง็ให้แก่ชุมชน อันจะก่อให้เกิดการท างานในรูปขององค์กรชุมชน อันเป็นวิธีที่ช่วยให้ชุมชน

สามารถควบคุมการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ ชุมชนต้องการอย่างต่อเน่ือง และเป็นวิถีทางน าไปสู่
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ความส าเร็จในการพัฒนาอย่างย่ังยืนอาคารชุดรีเจ้นท์โฮม 10  ซ่ึงต้ังอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน 

กทม. มีปัญหาในการจัดการขยะ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

ของอาคารชุด ฯ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปก าหนดแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย  

ในอาคารชุด รีเจ้นทโ์ฮม 10 

 

วตัถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของอาคารชุดและเพ่ือเสนอรูปแบบ

ในการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมส าหรับอาคารชุดในกรณีศึกษา: อาคารชุด รีเจ้นทโ์ฮม 10 

 

งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปรีชา กุลละวณิชย์ (2548) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอย: ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่าความรู้เกี่ยวกบัการก าจัดขยะมูลฝอย ในภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.30 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับสูง คิดเป็น

ร้อยละ 20.10 และมีความรู้อยู่ในระดับต ่า คิดเป็นร้อยละ 29.60 ส าหรับข้อมูล ระดับการมีส่วนร่วมใน

การก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์จังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยและเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธ ์(r) = .451 เป็นความสมัพันธเ์ชิงบวก และขนาดของความสมัพันธ ์อยู่ในระดับปานกลาง 

ประชา  คงศรีเจริญ (2548) ได้ศึกษาการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาล ต าบลแม่

สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เหน็ว่ามีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี มีการรวบรวมขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะมูลฝอย

อยู่ในระดับที่ดี ส่วนการจ าแนกขยะมูลฝอยและการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อยู่ในระดับพอใช้ 

และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนสูง มีความตระหนักต่อ

ปัญหาขยะมูลฝอย ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสมัพันธก์บัการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ได้แก่ เพศ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ 

ปรัชญา  ผิวผาง (2549) ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกบัการก าจัดขยะมูลฝอยรวมของประชาชนที่อยู่

ในเขตก่อสร้าง ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ความรู้

เกี่ยวกบัการก าจัดขยะมูลฝอยรวมของประชาชนที่อยู่ในเขตก่อสร้างศูนย์ ก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 

จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับปานกลาง และการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยแบบ

ผสมผสาน จังหวัดขอนแก่น พบว่า อาชีพ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการศึกษาดูงานการก าจัด
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ขยะมูลฝอยต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

ฉัตรชัย นวลเพ็ญ (2549) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะในเขต

เทศบาลเมืองร้อยเอด็ จากการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะในเขตเทศบาล

เมืองร้อยเอด็ในภาพรวม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ 0.05 ในปัจจัยเพศอายุและการศึกษาของ

ประชาชนที่ต่างกนัจะมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอด็แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับ ด้านการปฏบัิติด้านผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัย

ที่มีความสมัพันธก์บัการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ เพศ ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน

ริมคลองพระโขนง การรู้จักธนาคารขยะชุมชนและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความรู้ใน

เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

พิภัทร แสงสินธุศร (2550)การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต

เทศบาลนครภูเกต็ จังหวัดภูเกต็ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครภเูกต็ และเพ่ือเปรียบเทยีบความแตกต่างของพฤติกรรมการจัดการขยะมูล

ฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภเูกต็จังหวัดภเูกต็ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูล

ฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเกต็ โดยรวมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย มากที่สุดคือ ด้านการน ากลับมา

ใช้ใหม่รองลงมาคือ ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยในด้านการน า

กลับมาใช้ใหม่ ประชาชนเลือกขยะประเภทกล่องกระดาษ หรือหนังสือพิมพ์เกบ็ไว้ขาย หรือน ากลับมา

ใช้ได้อีก ในด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ประชาชนเลือกใช้ถุงพลาสติกใส่สิ่งของใบใหญ่เพียงใบเดียว

มากกว่า ใบเลก็หลาย ๆ ใบ และในด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย ประชาชนมีพฤติกรรมการทิ้ งขยะเปียก 

จะต้องมีถังขยะรองรับเสมอผลเปรียบเทยีบความแตกต่างของพฤติกรรมการจัดขยะมูลฝอยของประชาชน 

ในเขตเทศบาลนครภเูกต็ จังหวัดภเูกต็ พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และการได้รับข้อมูลข่าวสาร ต่างกันมี

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย แตกต่างกัน ส่วนอายุอาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน รายได้ใน

ครอบครัวต่อเดือนจ านวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะที่อยู่อาศัยต่างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะ

มูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภเูกต็ ไม่แตกต่างกนั ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

กาบแก้ว  ปัญญาไทย (2554)  ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน

พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเกาะคา จังหวังล าปาง ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมี

จิตส านึกเกี่ยวกับการจัดการขยะในระดับสูง ชุมชนสามารถคัดแยกขยะ การน าขยะไปใช้ประโยชน์อยู่ใน

ระดับสงู พฤติกรรมการก าจัดขยะภายในครัวเรือนของชุมชน พบว่า มีการคัดแยกขยะ มีการก าชับสมาชิก

ในครอบครัวคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ขยะเปียกจะบรรจุทิ้ งลงถังเทศบาล ขยะแห้งบางส่วนน าไปก าจัดโดยการ

เผา ขยะรีไซเคิลเกบ็รวบรวมไว้เพ่ือขาย บางส่วนน ากลับมาใช้ใหม่ พฤติกรรมการก าจัดขยะภายใน

ครัวเรือนอย่างถูกต้องอยู่ในระดับสูง และความรู้ความเข้าใจชองชุมชนเกี่ยวกับปัญหาขยะกับการมีส่วน

ร่วมในการจัดการขยะในด้านต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จิตส านึกของชุมชน
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เกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากน้ี การศึกษายังพบว่า เหตุผลส าคัญที่ชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะกับทางเทศบาล เพ่ือเป็นการท าให้ชุมขนสะอาดน่าอยู่ มีทัศนียภาพที่

สวยงาม เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว 

วีรวรรณ  บุญชู (2553) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะในเทศบาล

เหมืองง่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จากการศึกษาพบว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่เข้า

ร่วมกบัเทศบาลต่อการจัดการขยะในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชนชน 

ในการจัดการขยะโดยชุมชนหรือครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง 

 

วิธีการวิจยั 

ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นผู้พักอาศัยในอาคารชุด รีเจ้นท์โฮม 10 ซ่ึงมีผู้พักอาศัย

ทั้งหมด 400 คน  

ลกัษณะของเครือ่งมือ  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค าถามแบบ

เลือกตอบได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน ระยะเวลาที่พักอาศัย และสถานะของผู้ที่พัก

อาศัย 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัยในการจัดการขยะของอาคารชุด รี

เจ้นทโ์ฮม 10 มีจ านวน  25 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้พักอาศัยได้แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ย่ืนหนังสอืขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือประกอบการท าสารนิพนธ์กับ คุณ

พรดา กรีติสนุทร ประธานกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด รีเจ้นทโ์ฮม 10 

2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ฉบับ ด้วยตนเองและได้รับคืนจ านวน 400 ฉบับ โดย

คิดเป็นค่าความเช่ือมั่นได้เทา่กบั 1.00 

3. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา น ามาตรวจสอบเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอขอ้มูล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัยใน

การจัดการขยะ น าเสนอในรูปแบบตาราง และอธิบายผลการศึกษาใต้ตาราง เพ่ือสะดวกในการอ่านข้อมูล 

ให้เข้าใจได้ง่าย และเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มูล 
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1.ควรเพ่ิมการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับก่อนน าไปวิเคราะห์

ข้อมูล  

2.การศึกษาคร้ังน้ีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSSได้น าข้อมูลมาจาก

แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาเปล่ียนเป็นเลขรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกลงโปรแกรม เพ่ือ

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  

3.การค านวณหาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจากตอนที่ 1 ที่มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธหีาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปมาเป็นร้อยละ (Percentage) 

4.การวิเคราะห์ระดับปฏบัิติ  จ าแนกตามเพศ  อายุ   ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่พัก

อาศัย ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยการหาค่าเฉล่ีย     (Mean:  ) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แล้วน าข้อมูลมาแปลค่าตามเกณฑ์คะแนนก าหนดระดับ

ปฏบัิติ 

5.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ของอาคาร

ชุด รีเจ้นทโ์ฮม 10 โดยวิธกีารสหสมัพัมพันธถ์ดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจยั 

การศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง จ านวน 220 คน เพศชาย 

จ านวน 180 คน อายุระหว่าง 41-50 ปี  จ านวน 130  อายุระหว่าง  18-30 ปี จ านวน 120 อายุระหว่าง 

21-40 ปี จ านวน 100 คน  อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 50 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 150 

คน การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 100 คน  การศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) จ านวน 70 คน 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจ านวน 40 คนอาชีพข้าราชการ 

จ านวน 120 คน  นักศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน 80 คน และมีอาชีพ

ธุรกจิส่วนตัว  มีจ านวน  40 คน  

ระยะเวลาที่พักอาศัยมากกว่า 5 ปี มีจ านวน 280 คน 1-3 ปี มีจ านวน 70 คน  3-5 ปี มี

จ านวน 40 คน สถานะของผู้พักอาศัย เป็นเจ้าของ มีจ านวน 320 คน ส่วนเป็นผู้เช่า มีจ านวน 80 คน  

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัยในการจัดการขยะของอาคารชุดการมีส่วนร่วมของผู้

พักอาศัยในการจัดการขยะของอาคารชุด กรณีศึกษา: อาคารชุด รีเจ้นทโ์ฮม 10 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณารายข้อ  พบว่า ผู้เข้าพักอาศัยมีความเหน็ว่าขยะมูลฝอยท าลายสภาพภมิูทศัน์ที่สวยงามขาดความ

เป็นระเบียบ   มีค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมา  คือ มีการจัดหาสถานที่ต้ังถังขยะรองรับขยะอย่างเหมาะสม ส่วน

การก าจัดขยะกยั็งคงเป็นเหตุร าคาญที่มักจะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนอยู่เสมอ มีค่าเฉล่ีย

ต ่าที่สดุ  

ผลการศึกษาแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะของอาคารชุด ข้อมูลที่ผู้พัก

อาศัยในอาคารชุด รีเจ้นทโ์ฮม 10 ต้องการให้อาคารชุดด าเนินการเกี่ยวกบัการจัดการขยะ จ าแนกได้ดังน้ี 
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1. ผู้พักอาศัยในอาคารชุดต้องการให้มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ  และก าหนด

จุดทิ้งขยะให้ชัดเจน ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบการคัดแยกขยะ 

2. ผู้พักอาศัยในอาคารชุดต้องการให้ผู้บริหารอาคารชุด รีรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด รี

เจนท์โฮม 10  ลดการใช้พลาสติกโดยการหันมาใช้ของที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ จัดให้มีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยไปตลาดสดแทนซุปเปอร์มาร์เกต็  ซ่ึงผู้วิจัยเห็นควรให้มีการฝึกอบรมให้

ความรู้แก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุด รีเจ้นทโ์ฮม 10 จึงน าเสนอโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยใน

อาคารชุดให้มีความรู้เกี่ยวกบัการจัดการขยะ  

3. การจัดการขยะที่เกิดข้ึนในอาคารชุด รีเจ้นท์โฮม 10  ประเภทเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ 

เมื่อคัดแยกแล้วน าการหมักแบบไร้อากาศ และน ามาผลิตแกส๊ชีวภาพ ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบการท ากา๊ซ

ชีวภาพจาขยะอนิทรีย์   

 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

1. ผู้เข้าพักอาศัยอาคารชุด รีเจ้นทโ์ฮม 10 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 

41-50 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีอาชีพข้าราชการ มีระยะเวลาที่พักอาศัยมากกว่า 5 ปี 

สถานะของผู้พักอาศัยเป็นเจ้าของ  

2. การมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัยในการจัดการขยะของอาคารชุด กรณีศึกษา  : อาคารชุด รี

เจ้นทโ์ฮม 10 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าพักอาศัยมีความเหน็ว่าขยะมูลฝอย

ท าลายสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามขาดความเป็นระเบียบ    มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา   คือ   มีการจัดหา

สถานที่ต้ังถังขยะรองรับขยะอย่างเหมาะสม ส่วนการก าจัดขยะกยั็งคงเป็นเหตุร าคาญที่มักจะได้รับการ

ร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนในชุมชนอยู่เสมอ มีค่าเฉล่ียต ่าที่สดุ  

3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของอาคารชุด  พบว่า 

เพศ ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน ระยะเวลาที่พักอาศัย และสถานะของผู้พักอาศัยไม่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมในการจัดการขยะ ส่วนอายุมีผลต่อการมีร่วมในการจัดการขยะของอาคารชุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05  

5. ผลทดสอบสมมติฐาน ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นในการจัดการขยะ มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

6. ผลการศึกษาแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะของอาคารชุด กรณีศึกษา : 

อาคารชุด รีเจ้นท์โฮม 10  พบว่าผู้พักอาศัยในอาคารชุด รีเจ้นท์โฮม 10 ต้องการให้ จัดให้มีการคัดแยก

ขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ และก าหนดจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน น าขยะไปรีไซเคิล รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัย ลด

การใช้พลาสติกโดยการหันมาใช้ของที่สามารถน ามารีไซเคิล  รณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วย

รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายฉลากเขียวประหยัดไฟเบอร์ 5 มาตรฐาน  ไปตลาดสดแทนซุปเปอร์มาร์เกต็ 

การจัดการขยะที่เกิดข้ึนในอาคาร โดยเฉพาะพวกเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ หากเราคัดแยกและน าขยะ
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อินทรีย์เหล่าน้ันมาจัดการโดยการหมักแบบไร้อากาศ จะสามารถผลิตกา๊ซชีวภาพน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ส่งผลให้สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดด้วยวิธีอื่น และยังได้พลังงานจากกา๊ซชีวภาพมาใช้

เป็นพลังงานทดแทนได้อกีด้วย  

ขอ้เสนอแนะงานวิจยั 

1. ผู้บริหารอาคารชุดจะต้องหาวิธกีารก าจัดขยะที่ไม่ก่อให้เกดิความร าคาญแก่ประชาชนบริเวณ

ใกล้เคียงเพ่ือลดปัญหาการร้องเรียนจากชุมชน 

2. อาคารชุด รีเจ้นทโ์ฮม 10 ต้ังอยู่ในบริเวณที่มีถนนหรือตรอก ซอยที่แคบมากท าให้มีปริมาณ

ขยะมูลฝอยหลงเหลือจากการจัดเกบ็ของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารอาคารชุดควรจัดให้มีรถขยะขนาดเลก็ 

เช่น รถพ่วงข้าง หรือรถซาเล้ง เพ่ือน าส่งขยะออกสู่ถนนที่พนักงานของกรุงเทพมหานคร สามารถจัดเกบ็ได้ 

3. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในอาคารชุด รีเจ้นท์โฮม 10 ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณรอบ

อาคารซ่ึงเป็นสถานที่ที่ไม่มีผู้ใดรับผิดชอบดูแลรักษาหรือผู้บริหารอาจจ้างเหมาบริษัทท าความสะอาดมา

ดูแลกไ็ด้ 

4. การจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องปลูกจิตส านึกให้ผู้พักอาศัยใช้วัสดุที่ย่อยสลาย

ง่าย และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า หรือถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก เพราะจะท าให้ปริมาณขยะลดลง ค่าใช้จ่ายใน

การจัดการขยะกจ็ะลดลงไปด้วย 
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