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 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด โดยเลือกตลาดสด
บางกะปิและตลาดสดนครไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิ 109          และตลาดสดนครไทยจ านวน 69 
ตวัอยา่ง             พฤศจิกายน พ.ศ.2555-มกราคม พ.ศ.2556 และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้
สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติ t-test, F-test, Chi-
square และ Pearson’s Correlation ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ผูค้า้ตลาดสดบางกะปิได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะภายในตลาดสด คิดเป็นร้อยละ 
39.4 ส่วนตลาดสดนครไทยผูค้า้ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะภายในตลาด
สด คิดเป็นร้อยละ 91.3 กลุ่มตวัอย่างผูค้า้ตลาดสดบางกะปิมีความรู้ด้านการจดัการขยะ โดยมี
ค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 0.68 ซ่ึงน้อยกว่าผูค้า้ในตลาดสดนครไทยท่ีมีค่าเฉล่ียความรู้ดา้นการ
จดัการขยะอยู่ท่ี 0.80 นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างผูค้ ้าตลาดสดบางกะปิมีทศันคติต่อการจดัการขยะ
เท่ากบั 4.05 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก ส่วนผูค้า้ตลาดสดนครไทยมีทศันคติต่อการจดัการขยะเท่ากบั 3.36 
ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมีการจดัการขยะอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียใน
ภาพรวมเท่ากบั 3.78 ซ่ึงมากกวา่ผูค้า้ตลาดสดนครไทยท่ีมีการจดัการขยะอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย
มีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 3.58 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูค้า้ใน
ตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทย ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดบัการส าเร็จการศึกษาและ 
ระยะเวลาในการเขา้มาคา้ขาย อีกทั้งชนิดสินคา้ท่ีขาย กบัการจดัการขยะของผูค้า้ พบว่า ผูค้า้ใน
ตลาดสดบางกะปิท่ีมีระดบัการส าเร็จการศึกษา และชนิดสินคา้ท่ีขายท่ีแตกต่างกนั มีการจดัการขยะ
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ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผูค้า้ในตลาดสดนครไทย พบว่า ผูค้า้ท่ีมี
ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ปัจจยั
ดา้นความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้า้ใน
ตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทย มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของผูค้า้ในการจดัการขยะใน
ตลาดสด อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 นอกจากน้ี ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการจดัการขยะของผูค้า้ใน
ตลาดสดนครไทย มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะภายในตลาดสดของผูค้า้ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  รวมทั้งปัจจยัดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาด
สดบางกะปิมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะภายในตลาดสดของผูค้า้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยสรุปแล้ว ผูค้า้ในตลาดสดทั้งสองแห่งซ่ึงมีรูปแบบการบริหารจดัการท่ีต่างกัน มี
ความรู้ในการจดัการขยะและทศันคติต่อการจดัการขยะแตกต่างกนั แต่มีการจดัการขยะไม่แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 This study is aimed at studying waste management of merchants  and affecting factors  
on waste management in produce market a case study of Bangkapi and Nakhonthai’s Market, 
Bangkok. Data collection by using questionnaire to Bangkapi’s merchants of 109 samples and 
Nakhonthai’s merchants of 69 samples was carried out. Descriptive statistics i.e. frequency, 
percentage and means were used to describe results of this study and inferential statistics i.e. t-
test, F-test, Chi-square and Pearson’s Correlation were used to analyze hypotheses at a 
significance level of 0.05. 
 The results from this study have shown that 39.4 % of Bangkapi’s merchants and 91.3% 
of Nakhonthai merchants perceive waste management information. They have knowledge on 
waste management at a  high level and in addition, Bangkapi’s merchants have attitude on waste 
management at a high level while Nakhonthai’s merchants have the attitude at a moderate level. 
Bangkapi’s merchants have waste management at a high level while Nakhonthai’s merchants 
have waste management at a moderate level. The hypotheses testing have shown that the samples 
of Bangkapi’s merchants with different education levels and selling different types of goods have 
different waste management at a significance level of 0.05. Nakhonthai’s merchants with different 
revenue of goods have different waste management at a significance level of 0.05. In addition, 
knowledge on waste management and waste management information perception of Bangkapi’s 
merchants and Nakhonthai’s merchants correlate to their attitudes on waste management at a 
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significance level of 0.05. Attitude on waste management of Nakhonthai’s merchants also 
correlate to waste management at a significance level of 0.05. Moreover, waste management 
information perception of the Bangkapi’s merchants correlate to waste management at the 
significance level of 0.05. In conclusion, the merchants of the two markets having different type 
of owner market i.e. public market and private market have different knowledge and attitude on 
waste management at the significance level of 0.05 but they do not have different  waste 
management. 
 



 
กติตกิรรมประกาศ 
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แนวความคิดเห็นเก่ียวกบัตลาดสดและแบบสอบถามในการศึกษาในคร้ังน้ี 
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ความรู้ ข้อเสนอแนะ การรวมรูปเล่ม และการตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ตลอดจนให้
ก าลงัใจแก่ผูศึ้กษาดว้ยดีตลอดมา 
 ทา้ยสุดน้ี บุญกุศลจากการจดัวิทยานิพนธ์น้ีเพื่อมอบความรู้เป็นวิทยาทานในคร้ังน้ี ขออุทิศ
บุญกุศลทั้งหมดใหแ้ด่บุคคลอนัเป็นท่ีรักและคอยใหก้ าลงัใจเสมอมา อนัไดแ้ก่ คุณพ่อ คุณแม่ พี่สาว 
นอ้งชาย ใหมี้ความสุข ปราศจากโรคและภยัอนัตรายทั้งปวงตลอดไป 
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1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนในเกือบทุกประเทศ ท าให้ทุกประเทศต่างให้ความส าคญั
ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน ประเทศไทยเองเป็นประเทศหน่ึงท่ีใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากก าลงัประสบปัญหามลพิษทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เช่น 
ปัญหาทางด้านมลพิษทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคมขนส่ง ภาคเกษตรกรรม และท่ีเป็น
ปัญหาอยา่งมากในปัจจุบนัคือปัญหามลพิษในชุมชน โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะ ซ่ึงการแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพควรมีการลดปริมาณขยะตั้งแต่จากแหล่งก าเนิด โดยการ
ส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบทางธรรมชาติมากข้ึน ทั้งน้ีอาจน าเอาขยะท่ียงัใชไ้ดก้ลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่
ไดอี้กคร้ัง เช่น การใชผ้ลิตภณัฑซ์ ้ าโดยการน าเอาถุงกระดาษ ขวดน ้ ากลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก เน่ืองจาก
สภาพในปัจจุบนัพบวา่ปัญหาขยะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงพบวา่ ปริมาณมูลฝอยทั้งประเทศในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
เกิดข้ึนรวม 15.98 ลา้นตนั เป็นมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในช่วงปกติ (มกราคม-กนัยายน 2554) จ  านวน 12.73 
ลา้นตนั และช่วงเกิดอุทกภยั 3 เดือน (ตุลาคม-ธนัวาคม 2554) จ  านวน 3.25 ลา้นตนั ท าให้มูลฝอย
เฉล่ียต่อวนัจาก 41,806 ตนัต่อวนั เพิ่มเป็น 53,240 ตนัต่อวนั ส่วนใหญ่จะเป็นขยะประเภท 
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ประดบับา้น หนงัสือ เส้ือผา้ ท าใหมี้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มข้ึนจากปี 2553 กวา่ร้อย
ละ 5.14 (กรมควบคุมมลพิษ,  2554) จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน ควรจะมีการรณรงคส่์งเสริมการลดปริมาณ
ขยะข้ึน จะได้มีผลต่อการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดค่าใช้จ่ายในด้านการจดัการขยะ
ตลอดจนทางดา้นสถานท่ีใชจ้ดัการขยะลดลง 
 ในประเทศไทยพบวา่แหล่งท่ีผลิตของเสียท่ีเป็นขยะออกมาเป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงพยาบาล แหล่งอาคารและส านกังาน อาคารบา้นเรือน หรือตามแหล่งชุมชนแออดั
และตลาดสด โดยของเสียท่ีเป็นขยะท่ีปล่อยออกมาจากแหล่งเหล่าน้ี มี 3 ประเภท คือ ขยะท่ียอ่ย
สลายไดง่้าย ขยะท่ียอ่ยสลายไดย้าก และขยะอนัตราย จึงไดถู้กทิ้งออกสู่แหล่งชุมชนมากยิ่งข้ึน ท า
ใหเ้ส่ียงในการแพร่กระจายของเช้ือโรค ส่งผลต่อสุขภาพอนามยัของชุมชนเกิดการเจ็บป่วยดว้ยโรค
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ต่างๆตามมาได้ เช่น โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเช้ือ (บิด ไทฟอยด์ อหิวาห์) 
รวมทั้งโรคพยาธิต่างๆ ท าให้มีผลต่อสุขภาพอนามยัของชุมชนในเขตเมือง ดั้งนั้นตอ้งมีการบริหาร
จดัการขยะท่ีดีมีประสิทธิภาพและถูกตอ้ง เพื่อช่วยลดปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งจดัให้มีท่ีเก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับขยะอย่างเพียงพอกบัปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัและมีลกัษณะการ
จดัการอยา่งเหมาะสม 
 ขณะเดียวกนัทางดา้นแหล่งท่ีชุมชนอาศยัอยูอ่ย่างแออดัจะพบปัญหาปริมาณขยะเพิ่มมาก
ข้ึน เช่น ตลาดสดในเขตเมืองก็เป็นอีกแหล่งท่ีผลิตขยะจ านวนมากในแต่ละวนั ตลาดสดขนาด
ใหญ่ๆ มกัมีมลพิษและของเสียเกิดข้ึนเน่ืองจากผูค้า้และผูบ้ริโภคมีจ านวนมาก โดยเฉพาะตลาดสด
ในกรุงเทพมหานครท่ีมีผูค้า้อาศยัอยูจ่  านวนมาก และเป็นผูก่้อให้เกิดขยะจ านวนมาก ขยะท่ีพบ เช่น 
ขยะท่ียอ่ยสลายไดง่้าย ขยะท่ีย่อยสลายไดย้าก และขยะอนัตราย ดงันั้นผูค้า้ควรมีบทบาทส าคญัใน
การจดัการขยะท่ีเกิดข้ึน เร่ิมตั้งแต่เร่ืองการคดัแยกขยะ การจดัการขยะและการบริหารจดัการขยะ
เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีตลอดจนดูแลเก็บกวาดบริเวณพื้นท่ีให้สะอาดอยู่เสมอ ตลาดสดใน
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนมากทุกวนั ท าให้เป็นแหล่งสะสมส่ิงต่างๆก่อให้เกิด
มลพิษ ของเสีย แหล่งโสโครก ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั จึงควรมีการควบคุมดูแลมิให้
สถานท่ีสกปรก รกรุงรังหรือเป็นแหล่งหมกัหมมของส่ิงใดส่ิงหน่ึงในตลาดสด จนก่อให้เกิดมลพิษ
ท่ีเป็นอนัตราย เป็นท่ีสะสมของแหล่งเพาะพนัธ์ุของสัตวห์รือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรคได ้โดยอาจ
ก่อให้เกิดเป็นเหตุร าคาญ มีกล่ินเหม็นรบกวนของส่ิงปฏิกูลท่ีเป็นมูลฝอยและเป็นการระบาดของ
โรคติดต่อมาสู่ชุมชนมีผลต่อสุขภาพอนามยัของผูค้า้ ดงันั้นการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดสด 
ดูแลท่ีเก็บรวบรวม ท่ีรองรับมูลฝอยให้เพียงพอและให้ถูกสุขลกัษณะอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนการ
ดูแลอ านวยความสะดวกทางดา้นโครงสร้างของตลาดสดใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ตลอดเวลา 
 การศึกษางานวิจัยน้ีตระหนักถึง การจัดการขยะของผูค้ ้าในตลาดสดบางกะปิ สังกัด
ส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร และตลาดสดนครไทย สังกดัผูป้ระกอบการเอกชน ซ่ึงทั้ง 2 ตลาด
อยูใ่นพื้นท่ีเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูค้า้เป็นผูก่้อปริมาณขยะมากหรือนอ้ยข้ึนนัน่เอง 
ดงันั้นหากมีการจดัการขยะท่ีดีและถูกตอ้งอย่างเหมาะสมจะท าให้ลดมลพิษทางด้านส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่การจดัการปัญหามลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ และ
สภาพสังคม ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการพฒันาประเทศ 
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1.2  ค าถามการวจิัย 
 
 1)  ผูค้า้มีการจดัการขยะในตลาดสดอยา่งไร 
 2)  ปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะของผูค้า้ 
  3)  ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการจดัการขยะของผูค้า้เป็นอยา่งไรและแนวทางแกปั้ญหา
ท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจดัการขยะของผูค้า้ภายในตลาดสดสังกดัส านกังานตลาด
กรุงเทพมหานคร และตลาดสดสังกดัผูป้ระกอบการเอกชน 
 2)  เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะของผูค้า้สังกดัส านกังานตลาด
กรุงเทพมหานคร และตลาดสดสังกดัผูป้ระกอบการเอกชน 
 3)  เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมใหผู้ค้า้มีการจดัการขยะภายในตลาดสด 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1)  ไดท้ราบถึงการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด 
 2)  ไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะของผูค้า้ 
 3)  ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการจดัการขยะของผูค้า้ 
 4)  ไดแ้นวทางท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมให้ผูค้า้มีการจดัการขยะในตลาดสดทั้งของสังกดั
ส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร และผูป้ระกอบการเอกชน 
 5)  สามารถใช้แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะของผูค้า้ในสังกดัส านกังานตลาด
กรุงเทพมหานคร และตลาดสดสังกดัผูป้ระกอบการเอกชน เพื่อเป็นตวัอยา่งในตลาดสดพื้นท่ีอ่ืนๆ 
ในกรุงเทพมหานครได ้
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1.5  ขอบเขตการศึกษา 
 
 1)  ขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีศึกษา 
  การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทย ท าการเปรียบเทียบการ
จดัการขยะของผูค้า้ของสองตลาดและเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะของผูค้า้ 
 2)  ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา 
  กลุ่มการศึกษาผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิ และตลาดสดนครไทย  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และ
ท าการศึกษากลุ่มผูค้า้ตามแผงในตลาดสด 
 3)  ขอบเขตดา้นเวลา/ท่ีท าการศึกษา 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดด้ าเนินการ ตุลาคม พ.ศ.2555-มกราคม พ.ศ.2556 
 

1.6  ศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการศึกษานี้ 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้หค้  าอธิบายศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 
 1)  ขยะ หมายถึง ส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้ หรือท่ีเหลือจากการใชแ้ลว้ทิ้ง เช่น เศษกระดาษ เศษ
อาหาร เศษผา้ เศษโลหะ โฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร ฝุ่ นละออง เถา้ มูลสัตว ์ซาก
สัตว ์เศษสินคา้ และของเสียอนัตราย 
 2)  ขยะท่ีย่อยสลายได้ง่าย หมายถึง ขยะเปียก เป็นขยะอินทรียท่ี์มีการเน่าเป่ือยได้ตาม
ธรรมชาติเป็นขยะท่ีมีความช้ืนสูง เช่น เศษผกั เศษผลไม ้เศษอาหาร เปลือกผลไม ้เป็นตน้ 
 3)  ขยะท่ียอ่ยสลายไดย้าก หมายถึง ขยะอนินทรียห์รือขยะอินทรียท่ี์เรียกวา่ขยะแห้ง โดย
ขยะประเภทน้ีจะมีการย่อยสลายไดย้ากตามธรรมชาติหรือเน่าเป่ือยไดย้ากจนถึงไม่เน่าเป่ือย ขยะ
ประเภทน้ี เช่น เศษแกว้ เศษเหล็ก เศษพลาสติก ขวดแกว้ กระป๋อง เศษผา้ เศษโลหะ โฟม ยาง หิน
และกระเบ้ือง เป็นตน้ นอกจากน้ีขยะประเภทน้ีสามารถน าเอาวสัดุท่ีเหลือใชน้ ากลบัมาใชป้ระโยชน์
ไดอี้กหรือน าไปเพิ่มรายไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 4)  ขยะอนัตราย หมายถึง ขยะท่ีประกอบดว้ยสารเคมีซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นพิษ ติดไฟได้
ก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้หรือวตัถุมีพิษต่างๆ ท่ีพน้สภาพจากการใชง้านแลว้ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ 
หลอดฟลูออเรสเซนต ์ซากแบตเตอร่ี ภาชนะบรรจุน ้ ายาเคมี ไส้ปากกา เป็นตน้ โดยขยะประเภทน้ี
จ าเป็นจะตอ้งมีวธีิการก าจดัหรือน าไปท าลายดว้ยวธีิพิเศษเท่านั้น   
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 5)  ความรู้ หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัรายละเอียดการจดัการขยะตั้งแต่ประเภทของขยะ 
แหล่งก าเนิดขยะ การจดัการขยะมูลฝอย ก ารลดปริมาณขยะมูลฝอย การคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
ตลอดจนการก าจดัขยะท่ีถูกตอ้ง 
 6)  ทศันคติ หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวการจดัการขยะในตลาด เช่น การคดัแยกขยะ ณ 
แหล่งก าเนิด การน าเอาขยะกลบัมาใช้ใหม่ การก าจดัขยะให้ถูกประเภท ตลอดจนการจดัการขยะ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7)  การจดัการขยะ หมายถึง การทิ้งขยะใหถู้กประเภท การคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด การ
คดัแยกขยะวสัดุท่ีใชไ้ดอ้อกจากวสัดุท่ีใชไ้ม่ไดห้รือไม่สามารถใชซ้ ้ าได ้การเลือกใชว้สัดุยอ่ยสลาย
ไดง่้ายแทนกล่องโฟม ถุงพลาสติกและการปฏิบติัตามกฎระเบียบของตลาดสดในการจดัการขยะ  
 8)  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ ดา้นการคดั
แยก การแปรรูป การหมักท าปุ๋ย การหมักท าน ้ าชีวภาพ จนกระทั่งการน าเอาขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ไดใ้หม่อีกคร้ัง ขอ้มูลข่าวสารในลกัษณะรูปแบบ ใบปลิวหรือป้ายโฆษณา ค าแนะน าจาก
บุคคล เช่น เจา้หนา้ท่ี หรือการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์วารสาร และวทิย ุ
 



 
บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด ศึกษากรณีตลาดสดบางกะปิและ
ตลาดสดนครไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยผูท้  าการศึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฏี 
ตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขยะ 
 2.2  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัทศันคติ  
 2.3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้   
 2.4  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการจดัการขยะ 
 2.5  ขอ้มูลตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทย 
 2.6  กฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะ 
 2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัขยะ 
 
 2.1.1 ความหมายของขยะ 
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ .ศ.2535 และ
พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือแมก้ระทัง่ขอ้บญัญติัของกรุงเทพมหานคร เร่ือง การเก็บ
ขนและก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย พ.ศ.2544 ใหค้วามหมายของ มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษ
ผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บ
กวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว ์หรือท่ีอ่ืนๆ 
 พิชิต สกุลพราหมณ์ (2535:334) ไดใ้ห้ความหมายของขยะ (Refuse or Solid Waste) หรือ
มูลฝอย หรือหยากเยื่อ ว่าหมายถึง บรรดาส่ิงของท่ีเส่ือมคุณภาพหรือช ารุดหรือหมดสภาพการใช้
งาน หรือบรรดาส่ิงของของเศษวสัดุต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากอาคาร ท่ีพกัอาศยั สถานท่ีท าการ โรงงาน
อุตสาหกรรม ตลาด ถนน ฯลฯ 
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 กรมควบคุมมลพิษ (2544) ไดใ้หค้วามหมายของขยะไวด้งัน้ี 
 มูลฝอยชุมชน หมายถึง มูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น บา้นพกัอาศยั ธุรกิจ
ร้านคา้ สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด สถาบนัต่างๆ รวมทั้งเศษวสัดุก่อสร้าง ทั้งน้ีไม่
รวมของเสียอนัตรายและมูลฝอยติดเช้ือ  
 น ้ าชะมูลฝอย (Leachate) หมายถึง ของเหลวท่ีไหลชะลา้งผา่นหรือออกมาจากมูลฝอย  ซ่ึง
อาจประกอบดว้ยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู ่  
 สถานท่ีจดัการมูลฝอย (Solid  Waste Management Facility)  หมายถึง สถานท่ีก าจดัมูลฝอย  
สถานีขนส่งมูลฝอย  สถานท่ีน าวสัดุกลบัคืน หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีมีการน ามูลฝอยมาแปรสภาพและ
น าผลพลอยไดจ้ากกระบวนการมาใชป้ระโยชน์ 
 สถานีขนถ่ายมูลฝอย (Transfer Station)  หมายถึง สถานท่ีส าหรับถ่ายเทมูลฝอย 
จากรถเก็บขนมูลฝอยลงสู่พาหนะขนาดใหญ่  เพื่อขนส่งไปยงัสถานท่ีแปรสภาพหรือก าจดัมูลฝอย  
 สถานท่ีฝังกลบมูลฝอย (Landfill  Facility) หมายถึง  สถานท่ีจดัการมูลฝอยท่ีน ามูลฝอยมา
เทกองในพื้นท่ีซ่ึงจดัเตรียมไว ้ ใช้เคร่ืองจกัรกลบดอดักลบทบัเป็นชั้นๆ และไดจ้ดัเตรียมมาตรการ
ป้องกนัน ้ าชะขยะมูลฝอยไหลซึมลงสู่แหล่งน ้ าใตดิ้น การป้องกนักล่ินและแมลงวนัรบกวนและ
แพร่กระจายเช้ือโรคสู่สภาพแวดลอ้มโดยรอบ  
 เตาเผามูลฝอย หมายถึง ระบบหรืออุปกรณ์ใดๆ ท่ีใชเ้พื่อก าจดัมูลฝอยโดยวธีิการเผาไหม ้ 
 (กระทรวงวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม,  2540) 
 สรุป มูลฝอย หมายถึง  ส่ิงของต่างๆ ท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้หรือทิ้งแลว้ เช่น ขยะเปียก  ขยะแห้ง 
และขยะอันตราย ขยะเหล่าน้ีมาจากหลายแห่ง อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส านักงาน 
บา้นเรือน ตลาดสด สถาบนั และท่ีอ่ืนๆ 

 
 2.1.2  แหล่งก าเนิดของมูลฝอย 
  ธเรศ  ศรีสถิตย,์  2553: 61-63 สามารถแบ่งแหล่งก าเนิดของมูลฝอยไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 
  2.1.2.1  เขตท่ีพกัอาศยั (Domestic Area) ไดแ้ก่  มูลฝอยท่ีเกิดจากกิจวตัรประจ าวนั
ในการด ารงชีวติตามบา้นเรือนของประชาชนทัว่ไป  ส่วนใหญ่แลว้มูลฝอยมาจากห้องครัว เช่น เศษ
อาหาร ผกั ผลไม ้เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจมีเศษกระดาษ พลาสติก ปะปนมาตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน 
  2.1.2.2  เขตธุรกิจการคา้ ตลาดสด (Commercial Area) ไดแ้ก่ มูลฝอยท่ีเกิดจาก
กิจกรรมประเภทการคา้ขายของชุมชน  โดยเฉพาะตามเขตยา่นพาณิชยกรรม  ตลาดสด มูลฝอยส่วน
ใหญ่ ไดแ้ก่ พวกเศษสินคา้ท่ีไม่ตอ้งการ อาทิ บรรจุภณัฑพ์ลาสติก กระดาษ เป็นตน้ หากพิจารณาใน
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ตลาดสดพบมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย ์อาทิ เศษผกั ผลไม ้ท่ีเกิดจากการคา้ขายอาหารสด 
โดยทัว่ไปมูลฝอยจากเขตน้ีไม่ค่อยก่อปัญหามากนกั เพราะมูลฝอยประเภทเศษกระดาษ พลาสติก 
มกัถูกคดัแยกออกไปก่อนโดยกลุ่มแม่ค้าหรือพวกเก็บเศษมูลฝอยไปจ าหน่าย  รวมทั้งพวกเศษ
อาหาร ผกัสด ผลไม ้จะมีคนมารับซ้ือไปเล้ียงสัตว ์
  2.1.2.3  เขตสถานท่ีราชการ สถาบนัการศึกษา (Institutional Area) ไดแ้ก่ มูลฝอยท่ี
เกิดจากกิจกรรมบริการของทางราชการ การเรียนการสอน ท่ีมีมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นพวกเศษ
กระดาษ พลาสติก นอกจากน้ีอาจมีพวกของเสียอนัตรายบา้งในส่วนท่ีมาจากอาคารท่ีมีการเรียนการ
สอนดา้นวทิยาศาสตร์ การแพทย ์หรือการเพาะเล้ียงเช้ือ หรือมีสารเคมีประเภทอนัตราย อาทิ โลหะ
หนกั สารรังสี เป็นตน้ มูลฝอยอนัตรายประเภทน้ีสามารถควบคุมไดง่้ายกวา่ชุมชน 
  2.1.2.4  เขตอุตสาหกรรม (Industrial Area) ไดแ้ก่ บริเวณท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ตั้งอยู่และมีการผลิตมูลฝอยเกิดข้ึน ทั้งท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตโดยตรงและโดยออ้ม อาทิ 
เกิดจากบรรจุภณัฑ์หรือของเสียจากการผลิตเอง องค์ประกอบของมูลฝอยจากเขตอุตสาหกรรม
แบ่งเป็นมูลฝอยทัว่ไปและมูลฝอยอนัตราย โดยลกัษณะของมูลฝอยอนัตรายข้ึนอยูก่บัประเภทของ
อุตสาหกรรม มูลฝอยท่ีเป็นอนัตรายอาจมีประโยชน์ต่อกิจกรรมอ่ืนได ้อาทิ น ้ ามนัเก่าหรือเศษน ้ ามนั
เช้ือเพลิง สารท าละลายท่ีใช้แลว้ สามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพหรือผสมกบัน ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิด
อ่ืนได ้ส่วนมูลฝอยทัว่ไปจากเขตอุตสาหกรรมมีลกัษณะเหมือนมูลฝอยชุมชนทัว่ไป ทั้งน้ีอาจเกิด
จากกิจกรรมประจ าวนัของคนงานหรือพนกังาน 
  2.1.2.5  เขตเกษตรกรรม (Agricultural Area) ไดแ้ก่ บริเวณเขตการเกษตรกรรมท่ีมี
การเพาะปลูก หรือฟาร์มเล้ียงสัตว ์ดงันั้น มูลฝอยส่วนใหญ่มกัเป็นสารอินทรียท่ี์พร้อมจะเน่า ย่อย
สลายและส่งกล่ินเหมน็รบกวน อาทิ พวกเศษผกั เศษผลไม ้มูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลจากสัตวเ์ล้ียง หาก
บางแห่งมีการจดัการท่ีดีมูลฝอยเหล่าน้ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้อาทิ ท าปุ๋ยหมกัจากมูลสัตว์
หรือเศษผกั ผลไม ้เป็นตน้ นอกจากนั้นในเขตเกษตรกรรมน้ียงัมีการใชส้ารเคมีและวตัถุมีพิษต่างๆ 
ซ่ึงจะกลายเป็นมูลฝอยอนัตรายไดเ้ช่นกนั 
 กิจกรรมในแหล่งก าเนิดแต่ละประเภทท าให้เกิดมูลฝอยท่ีต่างชนิดกันทั้ งปริมาณและ
องคป์ระกอบ ดงันั้น ในการจดัการควรจ าแนกให้ชดัเจนเพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวม เก็บ
ขน และน าไปก าจดั 
 
 2.1.3  ชนิดของขยะในชุมชน 
 อาณัติ  ต๊ะปินตา,  2553: 10-11ไดแ้บ่งชนิดของขยะในชุมชน (Municipal Solid Waste) คือ 
ขยะหรือของเสียท่ีมีแหล่งก าเนิดมาจากชุมชนเป็นหลกั ดงัน้ี  
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  2.1.3.1  การจ าแนกตามลกัษณะทางกายภาพ เป็นการจ าแนกขยะตามลกัษณะท่ี
ปรากฏและมองเห็นจากภายนอก ซ่ึงสามารถจ าแนก ดงัน้ี 
   1) ขยะเปียก (Garbage) หมายถึง ขยะท่ีเป็นสารอินทรียช์นิดต่างๆ และมี
ความช้ืนสูงสามารถย่อยสลายได้ง่าย โดยขบวนการทางชีวภาพ เช่น เศษอาหาร เศษพืชผกัและ
ผลไม ้เศษหญา้ เป็นตน้ ดังนั้น จึงจ าเป็นจะตอ้งท าการเก็บขนและน าไปก าจดัท าลายอย่างรวดเร็ว 
เพื่อป้องกนักล่ินเหมน็จากการเน่าเสียของขยะประเภทน้ี 
   2) ขยะแห้ง (Rubbish and Trash) หมายถึง ขยะท่ีอยูใ่นรูปของสารอินทรีย์
และสารอนินทรียซ่ึ์งมีความช้ืนต ่าย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพได้ยาก เช่น เศษอาหาร 
กล่องกระดาษ เศษก่ิงไมใ้บไม ้เศษยาง เศษผา้ เศษแกว้หรือขวดแกว้ เศษหนงัหรือผลิตภณัฑ์หนงั 
เศษกระป๋องโลหะ เศษพลาสติก เป็นตน้ 
  2.1.3.2  การจ าแนกตามแหล่งก าเนิด เป็นการจ าแนกตามแหล่งท่ีมีขยะเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงแหล่งก าเนิดท่ีส าคญัของขยะมี 4 ประเภท ดงัน้ี 
   1)  ขยะจากชุมชน (Municipal Waste) ไดแ้ก่ ขยะท่ีเกิดจากกิจวตัรประจ าวนั
ของชุมชนท่ีอาศยัอยูภ่ายในชุมชนเมืองและชนบท ประกอบดว้ยขยะจากบา้นเรือน อาคารส านกังาน 
โรงเรียน สถาบนัการศึกษา อาคารพาณิชย ์โรงแรม คอนโดมิเนียม ตลาดสด ตลาดนดั และแหล่ง
อ่ืนๆ เช่น สวนสาธารณะและชายหาด เป็นตน้ 
   2)  ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste) ไดแ้ก่  ขยะท่ีเกิดข้ึน
จากภาคการผลิตสินคา้ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆ ซ่ึงโดยปกติแลว้ขยะท่ี
เกิดข้ึนจากภาคอุตสาหกรรมน้ีประกอบไปดว้ย  2  ส่วน คือ ขยะทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมซ่ึงไม่
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตสินคา้โดยตรง เช่น ขยะท่ีเกิดข้ึนจากส านกังานและโรงอาหารภายใน
โรงงาน เป็นตน้ ขยะส่วนน้ีถือวา่เป็นขยะจากชุมชน (Municipal Waste) ประเภทหน่ึงเช่นกนั อีก
ส่วนหน่ึงก็คือขยะท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนของขบวนการผลิตสินคา้ (Process Waste) ซ่ึงขยะในส่วนน้ีมี
ทั้งท่ีไม่เป็นอนัตราย (Industrial Non-Hazadous Waste) เช่น เศษวตัถุดิบจ าพวกเศษผา้ เศษไม ้เศษ
หนงั และเศษพลาสติก เป็นตน้ กบัขยะท่ีเป็นอนัตราย (Industrial Hazadous Waste) เช่น ตะกอน
โลหะหนกั กากตะกอนน ้ ามนั กรด ด่าง ตวัท าละลาย และกากสี เป็นตน้ โดยขยะในส่วนน้ีคือของ
เสียอนัตรายประเภทหน่ึงนัน่เอง 
   3)  ขยะจากภาคเกษตรกรรม (Agricultural Waste) ไดแ้ก่  ขยะท่ีเกิดจาก
กิจกรรมต่างๆในภาคการเกษตรทั้งจากการเพาะปลูกในเรือกสวนไร่นาและจากการเล้ียงสัตว ์
ประกอบดว้ย ซากพืช ซากสัตว ์มูลสัตว ์ตอซงั ชานออ้ย เศษหญา้และเศษใบไม ้รวมไปถึงภาชนะ
บรรจุสารเคมีและเคมีภณัฑท่ี์เส่ือมสภาพก็จะจดัอยูใ่นจ าพวกของเสียอนัตรายเช่นเดียวกนั 
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   4) ขยะจากสถานพยาบาล (Hospital waste) ไดแ้ก่ ขยะท่ีมีแหล่งก าเนิดจาก
โรงพยาบาล สถานีอนามยั คลินิกรักษาโรคคนและสัตว ์ซ่ึงจะเป็นขยะท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู่ใน
ปริมาณท่ีจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูท่ี้สัมผสัได ้เช่น ผา้พนัแผล เข็มฉีดยา ช้ินส่วนของอวยัวะต่างๆ 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัหมายถึงขยะท่ีก่อใหเ้กิดจากหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์อีกดว้ย 
  โดยสรุปการจ าแนกชนิดของมูลฝอยสามาถจ าแนกไดห้ลายวิธีการ ข้ึนอยูก่บัวา่จะใช้
ปัจจยัใดเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก เช่น ถา้จ าแนกตามลกัษณะของมูลฝอยท่ีพบเห็นดว้ยตาหรือการ
สัมผสัและความเป็นพิษ สามารถแบ่งมูลฝอย ไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
   1)  มูลฝอยท่ีเน่าเป่ือยไดง่้าย (Food Waste or Garbage Waste) 
   2)  มูลฝอยท่ีเน่าเป่ือยไดย้ากหรือไม่ไดเ้ลย (Rubbish) 
   3)  มูลฝอยอนัตรายหรือสารเคมี (Hazardous Waste or Chemical Waste) 
  บางคร้ังแบ่งเป็นมูลฝอยแห้งและมูลฝอยเปียก  แต่ไม่นิยมใช้ในการจดัการมากนัก 
หรือถา้แบ่งตามแหล่งก าเนิดจะสามารถแบ่งมูลฝอยไดเ้ป็น 3 ประเภท เช่นกนั คือ 
   1)  มูลฝอยจากชุมชน 
   2)  มูลฝอยจากเกษตรกรรม 
   3)  มูลฝอยจากอุตสาหกรรม 
  โดยแหล่งก าเนิดมูลฝอยแต่ละประเภท จะมีลกัษณะหรือองค์ประกอบของมูลฝอย
แตกต่างกนัออกไป 
 
 2.1.4  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอย 
 ในแต่ละพื้นท่ีหรือแต่ละชุมชนมีปริมาณและองค์ประกอบมูลฝอยท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดความแตกต่างเหล่านั้น สามารถสรุปได ้ดงัน้ี (ธเรศ  ศรีสถิตย,์  2553: 
64-66)  
  2.1.4.1  ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีนั้นๆ เช่นท่ีตั้งของชุมชนท่ีอยูบ่นท่ีสูง ท่ีลุ่ม 
หรือท่ีริมทะเล เป็นตน้ 
  2.1.4.2  ฤดูกาล เช่น ในฤดูฝนลกัษณะของมูลฝอยจะมีความช้ืนสูงกว่าในช่วงฤดู
ร้อน มีส่วนผสมของมูลฝอยพวกสารอินทรียสู์ง เช่น ใบไม ้ผกั ผลไม ้เป็นตน้ 
  2.1.4.3  รายไดข้องประชาชนโดยการศึกษาพบวา่ ถา้ในพื้นท่ีท่ีรายไดข้องประชาชน
สูงจะมีอตัราการเกิดมูลฝอยต่อคนสูงกว่าพื้นท่ีท่ีมีประชากรรายได้น้อยกว่า รวมทั้งยงัมีความ
หลากหลายขององคป์ระกอบมูลฝอยมากกวา่กลุ่มคนท่ีมีรายไดน้อ้ย 
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  2.1.4.4  โครงสร้างของครอบครัว จ านวนคนในครอบครัวเป็นตวัก าหนดปริมาณมูล
ฝอย หากเป็นครอบครัวใหญ่ จะมีปริมาณมูลฝอยมาก แต่หากน ามาเฉล่ียหาอตัราการเกิดจะมี
สัดส่วนน้อยลงและน้อยกว่าคนท่ีอาศัยอยู่คนเดียวหรือครอบครัวท่ีมีคนน้อยกว่า แต่ความ
หลากหลายขององคป์ระกอบมูลฝอยอาจจะไม่ชดัเจนเหมือนกบัปริมาณมูลฝอย 
  2.1.4.5  พฤติกรรมในการบริโภคสินคา้และอาหาร เช่น ส าหรับผูท่ี้ประกอบอาหาร
รับประทานเองจะมีมูลฝอยประเภทเศษผกั เศษอาหาร ในขณะท่ีผูท่ี้นิยมซ้ืออาหารท่ีส าเร็จแลว้ มูล
ฝอยจะเป็นประเภทพลาสติกหรือโฟมท่ีใชบ้รรจุอาหาร เป็นตน้ 
  2.1.4.6  รูปแบบของการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีเป็นเฉพาะ คือ ไม่ท าครัวท่ีบา้นแต่
รับประทานอาหารนอกบา้น ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณและองคป์ระกอบของมูลฝอยเช่นกนั 
  2.1.4.7  กฏหมายขอ้บงัคบั เช่น การคืนขวดสินคา้ มีส่วนท าให้ปริมาณมูลฝอยลด
นอ้ยลงได ้หากเป็นไปไดจ้ริงในประเทศไทยก าหนดใหมี้การคืนขวด ปริมาณมูลฝอยประเภทขวดท่ี
ท าจากแกว้หรือพลาสติกจะลดลงไดอ้ยา่งมาก 
 
 2.1.5  อตัราการเกดิขยะ 
 อตัราการเกิดมูลฝอย หมายถึง อตัราการผลิตมูลฝอยต่อหน่ึงหน่วยเวลาต่อประชากร ซ่ึง
เป็นตวับ่งช้ีภาวะการผลิตมูลฝอยภายในพื้นท่ีนั้น ๆ เช่น 1 กิโลกรัม/คน/วนั  
 อตัราการเกิดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (Generation Rate at Source) เป็นอตัราการเกิดมูลฝอย
โดยแยกตามแหล่งท่ีเกิดมูลฝอย เช่น บา้นเรือน ร้านคา้ ตลาดสด สถานธุรกิจการคา้ ร้านอาหาร 
โรงแรม สวนสาธารณะ โรงพยาบาล สถานท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถหาไดโ้ดยการชัง่น ้ าหนกัมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนในแหล่งก าเนิดเทียบกบัหน่วยของแหล่งก าเนิดนั้น ๆ เช่น บา้น ห้องพกั เตียง คน พื้นท่ีของ
สถานท่ี ตวัอย่างอตัราการเกิดมูลฝอยของโรงแรมประมาณ 0.50-3.1 กิโลกรัม/ห้อง/วนั หรืออตัรา
การเกิดมูลฝอยของสวนสาธารณะประมาณ 0.013 กิโลกรัม/ตารางเมตร/วนั เป็นตน้ (ธเรศ  ศรี
สถิตย,์  2553: 139)  
 อตัราการเกิดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดประเภทเดียวกนัจะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะ
เมือง ตลอดจนภาวะการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง เช่น อตัราการเกิดมูลฝอยของโรงแรม
บนเกาะสมุยกบัโรงแรมบริเวณเมืองพทัยาจะแตกต่างกนั และยิ่งแตกต่างกนัออกไปเม่ือเทียบกบั
โรงแรมในจงัหวดัจนัทบุรี เป็นตน้ เพราะลกัษณะของเมืองเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั และจาก
การศึกษาท่ีผา่นมามกัพบว่า เมืองท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองสูงจะมีอตัราการ
เกิดมูลฝอยสูงกวา่เมืองท่ีมีการพฒันาท่ีนอ้ยกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั นอกจากนั้นเมืองท่องเท่ียวท่ีตอ้นรับ
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นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมาจากกลุ่มประเทศยุโรปจะผลิตมูลฝอยน้อยกวา่กลุ่มนกัท่องเท่ียว
ท่ีมาจากทวปีเอเชีย เป็นตน้ 
 การหาอตัราการเกิดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด เป็นการน าน ้ าหนกัของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนหาร
ดว้ยจ านวนหน่วย อาทิ จ  านวนคน ขนาดของพื้นท่ี จ  านวนห้อง จ านวนเตียง เป็นตน้ แต่การก าหนด
ตวัเลขของอตัราการเกิดต้องท าการศึกษาครอบคลุมตลอดสัปดาห์คือ 7 วนั เพื่อให้เห็นการ
เปล่ียนแปลงในแต่ละวนัรวมทั้งตอ้งครอบคลุมวนัเวลาราชการและวนัหยุดสุดสัปดาห์ดว้ยเพื่อให้
ไดข้อ้มูลท่ีเป็นตวัแทนท่ีแทจ้ริง ซ่ึงท าให้ค่าท่ีหาไดมี้ความถูกตอ้งหรือใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง
มากท่ีสุด และมีผลต่อการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท่ีถูกตอ้งส าหรับน าไปใช้ออกแบบ
ต่อไป เช่น จากรายงานโครงการการศึกษาเพื่อพฒันาระบบการจดัการมูลฝอยติดเช้ือท่ีศูนยก์  าจดัมูล
ฝอยอ่อนนุช (2550  อา้งถึงใน ธเรศ ศรีสถิตย ,์  2553:30-33) พบวา่อตัราการเกิดมูลฝอยติดเช้ือของ
โรงพยาบาล มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.11-1.26  กิโลกรัม/เตียง/วนั และมีค่าเฉล่ีย 0.78 กิโลกรัม/เตียง/วนั 
ดงันั้น หากจะออกแบบห้องพกัมูลฝอยเพื่อเก็บกกัหรือออกแบบเตาเผาส าหรับเผามูลฝอยท่ีเกิดข้ึน
จากจ านวนเตียงท่ีรักษา หรือจากการศึกษาของ ธเรศ  ศรีสถิตย ์(2550) ท่ีพบวา่ ตลาดสดมีอตัราการ
เกิดมูลฝอยในกรณีท่ีคิดเฉพาะแผงคา้เท่ากบั 1.23  กิโลกรัม/ตารางเมตร/วนั และเท่ากบั 0.52 
กิโลกรัม/ตารางเมตร/วนั ในกรณีท่ีคิดเทียบกบัพื้นท่ีทั้งหมด (รวมพื้นท่ีสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ถนน ลานจอดรถหรือทางเดินระหวา่งแผงคา้ ) 
 ในประเทศไทยจากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษในปี พ .ศ.2550 มีอตัราการเกิดขยะ
เฉล่ียทัว่ประเทศมีค่าเฉล่ีย 40,332 ตนั/วนั 
 ในกรุงเทพมหานครซ่ึงพบวา่มีผูค้า้อยูห่นาแน่นมากท่ีสุดในประเทศ พบว่ามีอตัราการเกิด
ขยะเฉล่ียประมาณ 8,532 ตนั/วนั คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศ 
 ในพื้นท่ีเขตเทศบาลและเมืองพทัยา พบว่าอตัราการเกิดขยะโดยเฉล่ียแล้วมีประมาณ 
13,600 ตนั/วนั หรือประมาณร้อยละ 34 ของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศ และมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนนอก
เขตเทศบาลหรือในองคก์ารบริหารส่วนต าบลประมาณวนัละ 18,200 ตนั/วนั หรือประมาณร้อยละ 
45 ของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศ 
 
 2.1.6  การคาดการณ์ปริมาณขยะ 
 ขยะจากชุมชนในตลาดสดมีปริมาณผูค้า้มากนอ้ยแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัชุมชนใดท่ีมีขนาด
ใหญ่ก็เป็นแหล่งก าเนิดขยะมากตามไปด้วย เช่น ในตลาดสดบางกะปิเป็นตลาดสดท่ีมีขนาด
ค่อนขา้งใหญ่ อตัราการผลิตขยะของชุมชนใดชุมชนหน่ึงมีค่าเท่ากบั 1 กิโลกรัม/คน/วนั ท าให้ขนาด
ของประชากรซ่ึงมีผลส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการเกิดขยะและของเสียอนัตราย 
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 อตัราการเพิ่มของอตัราการเกิดมูลฝอย (Increasing of Generation Rate) จากขอ้มูลท่ี
กล่าวถึงอตัราการเกิดมูลฝอยของเทศบาลหรือทอ้งถ่ินต่างๆ ท่ีผา่นมา ซ่ึงมีหลายหน่วยงานท่ีท าการ
ส ารวจ เช่น สถาบนัวิจยัสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หรือส านกังานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ จะเห็นไดว้่าอตัราการเกิดมูลฝอยของทุกเทศบาลมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน ดงันั้น 
ยอ่มมีขอ้ท่ีน่าสนใจวา่ อตัราการเพิ่มข้ึนของมูลฝอยแต่ละเมืองเป็นเท่าไรและอะไรเป็นปัจจยัท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงนั้น ซ่ึงค าตอบเหล่าน้ีจะไดจ้ากผลการศึกษาของเมืองต่างๆ  ท่ีไดท้  าการส ารวจ
แนวโนม้หรือการเปล่ียนแปลงปริมาณมูลฝอย โดยท าการบนัทึกปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเป็นเดือน 
แลว้น ามาหาปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี จากนั้นจึงหาอตัราการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละปี และเน่ืองจากอตัราการเกิดมูลฝอยข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ อาทิ สภาพทางเศรษฐกิจ 
สภาพสังคม ฤดูกาลท่องเท่ียว ฤดูกาลผลไม ้ภาวะรายไดข้องประชาชน ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงปริมาณมูลฝอย 
 รายงานโครงการการศึกษาและพฒันาพื้นท่ีศูนยก์  าจดัมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม (2549  
อา้งถึงใน ธเรศ ศรีสถิตย์,  2553: 26) ไดค้าดการณ์อตัราการเกิดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครไว ้
ดงัน้ี 
  1)  พ.ศ. 2555-2558 คาดการณ์ว่าอตัราการเกิดมูลฝอยของประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์และประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ลดลงเหลือ 0.90 กิโลกรัม/คน/วนั ตามกระแสการ
รณรงคล์ดและคดัแยกมูลฝอย ส่วนประชากรจรคาดการณ์วา่มีอตัราการเกิดมูลฝอยร้อยละ 50 ของ
อตัราการเกิดมูลฝอยของประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง เหลือ 0.45 กิโลกรัม/คน/
วนั   
  2)  พ.ศ. 2559–2563 คาดการณ์ว่าอตัราการเกิดมูลฝอยของประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์และประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ลดลงเหลือ 0.85 กิโลกรัม/คน/วนั ส่วนประชากรจร
คาดวา่มีอตัราการเกิดมูลฝอยร้อยละ 50 ของอตัราการเกิดมูลฝอยของประชากรตามทะเบียนราษฎร์
และประชากรแฝง เหลือ 0.43 กิโลกรัม/คน/วนั   
  3)  พ.ศ. 2564–2568 คาดการณ์ว่าอตัราการเกิดมูลฝอยของประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์และประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ลดลงเหลือ 0.80 กิโลกรัม/คน/วนั ส่วนประชากรจร
คาดการณ์ว่ามีอตัราการเกิดมูลฝอยลดลงร้อยละ 50 ของอตัราการเกิดมูลฝอยของประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง เหลือ 0.40 กิโลกรัม/คน/วนั   
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 2.1.7  การเกบ็รวบรวมขยะ 
 การเก็บรวบรวมขยะ หมายถึง การเก็บขนขยะจากภาชนะเก็บรองรับมูลฝอยโดยมีท่ีตั้งตาม
สถานท่ีต่างๆ เช่น สถานท่ีพกัอาศยั สถาบนัการศึกษา สวนสาธารณะและตลาดสด เป็นตน้ เพื่อ
รวบรวมน าไปจุดท่ีพกัขยะก่อน จากนั้นจะท าการขนส่งขยะไปยงัสถานท่ีฝังกลบขยะต่อไป ส าหรับ
ขยะท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดอี้กหรือขยะรีไซเคิลท่ีคดัแยกไวใ้นภาชนะรองรับขยะจะถูก
น ามารวบรวมและท าการส่งไปแปรรูปสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ต่อไป 
 การวางระบบการเก็บรวบรวมขยะควรมีหลกัเกณฑใ์นการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
  2.1.7.1  การจดัวางภาชนะรองรับขยะ 
  การจดัวางภาชนะรองรับขยะน้ีควรค านึงถึงองค์ประกอบขยะท่ีเกิดข้ึนในตลาดสด 
พิจารณาจดัหาภาชนะรองรับขยะประเภทต่างๆ คือ ขยะท่ีย่อยสลายได ้ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตราย 
และขยะทัว่ไป ส ารวจได้โดยมีขยะเกิดข้ึนในตลาดสดมีมากเท่าใด ภาชนะท่ีรองรับขยะมีขนาด
บรรจุเท่าใด ตลอดถึงรถท่ีท าการเก็บขนขยะท่ีออกท าการปฏิบติัมีจ านวนในแต่ละวนัก่ีวนัก่ีเท่ียว ก็
สามารถค านวณหาวา่ภาชนะท่ีรองรับขยะแต่ละประเภทควรจดัไวป้ระเภทละก่ีใบภายในตลาดสด 
ซ่ึงภาชนะแต่ละประเภทท่ีจดัวางไวก้็มีจ  านวนแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบของขยะท่ีเกิดข้ึน
ในตลาดสด โดยทัว่ไปขยะท่ียอ่ยสลายไดแ้ละขยะรีไซเคิลจะมีสัดส่วนท่ีสูงมากกวา่ขยะทัว่ไปและ
ขยะอนัตรายอยู่มาก จึงควรจะจดัวางภาชนะรองรับขยะประเภทท่ีย่อยสลายไดแ้ละขยะรีไซเคิลทั้ง
สองประเภทน้ีใหเ้พียงพอ 
  ถา้ตลาดสดมีปริมาณขยะเกิดข้ึนประมาณ 50,000 กิโลกรัมต่อวนั ขยะดังกล่าวมี
ความหนาแน่นเท่ากบั 50 กิโลกรัมต่อลิตร ซ่ึงจากการวิเคราะห์พบวา่ขยะท่ีเกิดข้ึนประกอบไปดว้ย
ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล และขยะทัว่ไปร้อยละ 46, 42 และ 12 ตามล าดบั ส าหรับตลาดสดดงักล่าว
มีรถท่ีใช้เก็บขนขยะรวมทั้งส้ิน 5 คนั โดยออกปฏิบติังานคนัละ 2 เท่ียวต่อวนั (อาณัติ  ต๊ะปินตา, 
2553: 80)  
  2.1.7.2  ระบบการเก็บขนขยะ 
  โดยมีการจดัระบบการจดัเก็บขนขยะรูปแบบจากเก็บขนขยะจากตลาดสด ดงัน้ี 
   1)  การเก็บขนขยะท่ีใช้ภาชนะเก็บขนขยะจากภาชนะรองรับขยะท่ีตั้งอยู่
บริเวณตามริมถนน โดยตลาดตั้งอยูริ่มถนนและรถเก็บขนขยะขนาดใหญ่สามารถเขา้ออกไดส้ะดวก 
ท าให้รถเก็บขยะตามจุดต่าง ๆ ได้อย่างทัว่ถึงและรวดเร็วกว่ารูปแบบอ่ืนๆ ไม่ตอ้งเสียเวลารอให้
พนกังานเดินเก็บรวบรวมขยะตามตรอกซอยแลว้น ามาขนถ่ายใส่รถขยะอีกต่อหน่ึง 
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   2)  การเก็บขนขยะโดยใช้รถเก็บขยะซ่ึงมีรถวิ่งไปจอดตามสถานท่ีอยู่
ใกลเ้คียงกบัตลาดสดแลว้มีพนกังานเดินไปเก็บรวบรวมขยะจากภาชนะรองรับท่ีตั้งอยู่บริเวณหน้า
ตลาดสดท่ีมีซอยคบัแคบไม่สะดวกต่อการเขา้ออกของรถเก็บขนขยะมากกวา่รูปแบบแรก 
   3)  การเก็บขนขยะโดยใช้ถงัรวมขยะขนาดใหญ่วางไวต้ามจุดซ่ึงมีปริมาณ
ขยะท่ีเกิดข้ึนจ านวนมากในแต่ละวนั เช่น ตลาดสด ตลาดนดั ศูนยก์ารคา้ โรงแรม อะพาร์ตเมนต ์
และคอนโดมิเนียม เป็นตน้ รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับจุดท่ีเป็นแหล่งก าเนิดขยะขนาดใหญ่ (อาณัติ 
ตะ๊ปินตา,  2553)  
 ดงันั้นเพื่อให้มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนแต่ละวนัให้มีการตกคา้งน้อยท่ีสุด  จะตอ้งจดัเตรียม
พนกังานและรถเก็บขนขยะอย่างพอเพียง ป้องกนัปัญหาทศันียภาพท่ีไม่สวยงามรวมทั้งเร่ืองกล่ิน
เหม็นรบกวนด้วย เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานเก็บขนขยะควรมีการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนั ดงัน้ี ถุงมือ ถุงเทา้ และผา้ปิดจมูก ทุกคร้ังเม่ือออกปฏิบติังาน เพื่อป้องกนัดูแลรักษา
สุขภาพมิให้เช้ือโรคหรือสารอนัตรายท่ีปนมาจากขยะมีการก าหนดหลกัเกณฑ์การเก็บขนขยะ โดย
ให้ผูค้า้คดัแยกขยะตามภาชนะรองรับขยะ ก าหนดวนัและเวลาในการเก็บรวบรวมขยะในแต่ละ
ประเภท อาจใหมี้การก าหนดวนัเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลและขยะอนัตรายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละหน่ึง
คร้ัง ซ่ึงแยกต่างหากจากขยะยอ่ยสลายไดแ้ละขยะทัว่ไป 
 
 2.1.8  การก าจัดขยะในตลาดสด  
 ส าหรับวธีิการก าจดัขยะภายในตลาดสดไดท้  าการแบ่งการก าจดัขยะในตลาดสด ออกเป็น 3 
ลกัษณะ ดงัน้ี (อาณติั ตะ๊ปินตา,  2553) 
  2.1.8.1  ก าจดัขยะโดยวิธีการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล (Saritary Landfill) โดย
ท่ีขยะท่ีน ามาเทบนพื้นดินจะถูกเกล่ียให้กระจายและบดทบัให้แน่น ท าการกลบทบัดว้ยดินและบด
ทบัใหแ้น่นและเม่ือน าเอาขยะมาทิ้งเพิ่มอีกจะท าการเกล่ียให้กระจายท าการบดทบัดว้ยดินเป็นชั้นๆ 
เร่ือยๆ จนสถานท่ีฝังกลบนั้นเต็มไม่สามารถก าจดัขยะต่อไปอีก โดยท าการปิดหลุมฝังกลบอย่าง
ถาวรดว้ยการถมดว้ยดิน บดอดัให้แน่น มีการปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกนัการกดัเซาะหรือไหล่บ่า
ของน ้ าฝน มีการปูวสัดุกนัซึมรองก้นหลุมไวอี้กชั้นหน่ึง เพื่อป้องกนัการไหลซึมของน ้ าชะขยะ
ภายในหลุมอาจไปปนเป้ือนกบัแหล่งน ้ าใตดิ้นดา้นล่างช่วยให้เกิดความปลอดภยัต่อสภาพแวดลอ้ม
อีกดว้ย ดงัภาพท่ี 2.1-2.2 
  2.1.8.2  ก าจดัโดยใชเ้ตาเผา (Incineration) เป็นวิธีการก าจดัขยะท่ีเกิดข้ึนในตลาดสด
โดยเตาเผาไหมมี้อุณหภูมิสูงเพื่อให้เกิดขบวนการเผาไหมอ้ย่างสมบูรณ์ กรณีขยะจากตลาดสดท่ีมี
การเผาไหมย้าก ทั้งยงัมีเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนสูงข้ึนจ าเป็นตอ้งใชเ้ตาเผาท่ีออกแบบชนิดท่ีใชเ้ช้ือเพลิง
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ความร้อนสูงมาก จ าเป็นตอ้งมีเทคโนโลยีท่ีสามารถควบคุมการเผาไหม ้อุณหภูมิ ควนั ไอเสีย เศษ
ฝุ่ นหรือผง เป็นการป้องกนัมลพิษทางอากาศอีกดว้ย นอกจากน้ีขบวนการท่ีเกิดจากการเผาไหมใ้น
ส่วนของข้ีเถา้จ  าเป็นตอ้งมีการน าเอาไปก าจดัหรือท าลายในสถานท่ีฝังกลบต่อไป ดงัภาพท่ี 2.3 
 

 
 
ภาพที ่2.1  การปนเป้ือนของน ้าชะมูลฝอยจากสถานท่ีฝังกลบไปสู่น ้าใตดิ้น  
 แหล่งทีม่า:  ส านกังานภาคท่ี 15 ภูเก็ต ส านกัปลดักระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม,  2552. 
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ภาพที ่2.2  ส่วนประกอบต่างๆของสถานท่ีฝังกลบมูลฝอย  
แหล่งทีม่า:  ส านกังานภาคท่ี 15 ภูเก็ต สังกดัปลดักระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม,  2552. 
 

 
 

ภาพที ่2.3  เตาเผาขยะปลอดมลพิษ 
แหล่งทีม่า:  กรีเฮง เพชรวสิิทธ์ิ,  ม.ป.ป. 
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  2.1.8.3 การหมกัท าปุ๋ย (Compost) ประเทศไทยในครัวเรือนมีเศษผกัอาหารผลไม ้
(ขยะเปียก) วนัละ 20 ตนั (50% ของขยะทั้งหมด) ซ่ึงสามารถท าเป็นปุ๋ยหมกัได ้การเร่ิมกองท าปุ๋ย
หมกัเป็นวิธีการท่ีช่วยเหลือส่ิงแวดลอ้ม วสัดุอินทรียย์อ่ยสลายโดยธรรมชาติโดยแบคทีเรียและเช้ือ
รา การท าปุ๋ยหมกัเร่งให้กระบวนการน้ีเร็วข้ึนโดยการท าให้เกิดสภาพแวดลอ้มส าหรับการเปล่ียน
ถ่ายของเสียอินทรียไ์ปเป็นผลิตภณัฑ์ปลายทางท่ีอุดมไปดว้ยสารอาหาร คือดินด า กระบวนการใช้
เวลานานหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของกองปุ๋ยหมกันั้น การท าปุ๋ยหมกัเพิ่ม
ความช้ืนและสารอาหารใหก้บัดินและปรับปรุงโครงสร้างของดิน ดงัภาพท่ี 2.4 
 

 
 
ภาพที ่2.4  กองหมกัท าปุ๋ย 
แหล่งทีม่า:  กรีนพีช,  2553. 
 

2.2 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติ   
 
 จากการศึกษาทศันคติของนกัจิตสังคมไดก้ล่าวถึงลกัษณะโดยทัว่ไปของทศันคติ 4 ประการ 
(วภิาพร มาพบสุข,  2545 อา้งถึงใน ศุภฤกษ ์ดวงขวญั,  2548: 31) 
  1)  ทศันคติเป็นความคิดในการเรียนรู้หรือไดรั้บประสบการณ์ เช่น ประชาชนส่วน
ใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะจากประสบการณ์ได้รับจากการ
ปกครองระบบน้ี ท าใหบุ้คคลมีสิทธิและเสรีภาพ 
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  2)  ทศันคติเป็นดชันีบอกทิศทางในการแสดงพฤติกรรม โดยทัว่ไปมี 2 ทิศทาง คือ 
ทศันคติทางบวกท าใหค้นมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้หาหรือสนบัสนุนส่ิงนั้น ส่วนทศันคติในทางลบ จะท า
ใหค้นมีแนวโนม้ชอบหนีหรือห่างจากส่ิงนั้น 
  3)  ทัศนคติสามารถถ่ายทอดได้ โดยถ่ายอีกคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึงหรือจาก
สถานการณ์หน่ึงไปยงัสถานการณ์หน่ึงได ้เช่น ประชาชนท่ีเล่ือมใสต่อพรรคการเมืองใด ก็จะเห็น
ดว้ยและสนบัสนุนพรรคการเมืองนั้นๆ 
  4)   ทัศนคติสามารถเปล่ียนแปลงได้ เ น่ืองจากทัศนคติเกิดการเ รียนรู้และ
ประสบการณ์ของบุคคลโดยตรง ถา้ประสบการณ์ของคนเปล่ียนไป ย่อมมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ทศันคติดว้ย 
 
 2.2.1  องค์ประกอบของทศันคติ 
 ดวงเดือน พนัธุมมาวิน (2541 อา้งถึงใน ทรงพล กลบัศรีอ่อน,  2547:8) องค์ประกอบ
ทศันคติมี 3 ดา้น ดงัน้ี 
  2.2.1.1 องคป์ระกอบการรู้เชิงประเมินค่า (Cognitive Component) เดิมใชค้วามหมาย
การรู้ การคิด ความเช่ือ ตลอดจนขอ้สนเทศทัว่ไปเก่ียวกบัวตัถุทางทศันคตินั้น แต่องค์ประกอบน้ี
ต้องมีลักษณะท่ีมีทิศทางประกอบด้วยคือดีหรือเลว มีประโยชน์หรือโทษ จึงไม่ใช่ข้อเท็จจริง
ตามปกติเท่านั้น เน้ือหาส าคญัท่ีสุดองค์ประกอบน้ีคือ ความเช่ือเชิงประเมินค่า ส่ิงนั้นดีหรือเลว มี
ประโยชน์หรือโทษ ดังนั้น การวดัองค์ประกอบแรกของทัศนคติถูกต้อง จะต้องวดัความรู้เชิง
ประเมินค่า เก่ียวกบัวตัถุทางทศันคตินั้นของบุคคล 
  2.2.1.2 องคป์ระกอบทางความรู้สึก (Affective Component) ทศันคติมีลกัษณะส าคญั
คือ อารมณ์ของบุคคลเก่ียวกบัวตัถุทางทศันคตินั้น เช่นเดียวกบัองค์ประกอบแรก ความรู้สึกของ
บุคคลก็จะมีลกัษณะท่ีเป็นทิศทางด้วย หมายถึงความชอบหรือความไม่ชอบ ความพอใจหรือไม่
พอใจ และสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบแรกของเขาดว้ย กล่าวคือ ถา้บุคคลเช่ือว่าส่ิงใดมีประโยชน์
บุคคลนั้นก็จะชอบและพอใจส่ิงนั้น ตรงขา้ม ถา้บุคคลเช่ือวา่ส่ิงนั้นเลวหรือมีโทษ บุคคลนั้นก็จะไม่
ชอบและไม่พอใจส่ิงนั้น องคป์ระกอบน้ีมีเน้ือหาท่ีอาจวดัไดไ้ม่หลายเท่าองคป์ระกอบแรก แต่ก็เป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของทศันคติ 
  2.2.1.3 องค์ประกอบของการมุ่งกระท า (Action Tendency Component) เน่ืองจาก
ทัศนคติเป็นลักษณะทางจิตใจ ท่ีต้องศึกษาแยกต่างหากจากพฤติกรรมท่ีเ ก่ียวข้อง ฉะนั้ น
องคป์ระกอบน้ีจะเป็นการรายงานเก่ียวกบัพฤติกรรม หรือเป็นการวดัปริมาณของพฤติกรรมโดยตรง
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ไม่ได ้แต่จะตอ้งเป็นลกัษณะทางจิตใจท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรม เจตนาท่ีจะกระท าหรือความมุ่งกระท า 
องคป์ระกอบน้ีจึงมีความส าคญักบัพฤติกรรมของบุคคลมากกวา่องคป์ระกอบอ่ืน 
 
 2.2.2  การวดัทศันคติ 
 ดวงเดือน พนัธุมมาวิน (2529  อา้งถึงใน ทรงพล กลบัศรีอ่อน,  2547:12) กล่าวถึงการวดั
ทศันคติวดัใน 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  2.2.2.1 ทิศทาง (Direction) หมายถึง การประเมินค่าการรับรู้ การรู้สึก และการพร้อม
กระท าไปในทางบวกหรือลบ หมายถึงดีหรือเลว เช่น เก่ียวกบัองคป์ระกอบทางความรู้สามารถวดั
ได ้บุคคลน้ีมีความรู้สึกต่อส่ิงนั้นทางบวกหรือลบ คือชอบและพอใจ ส่วนท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบ
ทางความกระท า ก็สามารถท่ีจะให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนในทางลบก็หมายถึงความ
พร้อมท่ีจะท าลาย ท าร้ายหรือขดัขวางความเจริญของส่ิงนั้น 
  2.2.2.2 ปริมาณ (Magnitude) หมายถึง ความเขม้ขน้หรือปริมาณ ความรุนแรงของ
ทศันคติไปทิศทางบวกหรือลบ นัน่คือ บุคคลอาจมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงอยา่งรุนแรงมาก และต่ออีก
ส่ิงหน่ึงเพียงบางเบา ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัความส าคญัของส่ิงนั้นข้ึนอยู่กบัความพวัพนัของบุคคลกบั
เร่ืองนั้น เช่น บิดามารดามีความส าคญัต่อบุคคลมาก บุคคลนั้นย่อมมีทศันคติอย่างรุนแรงต่อบิดา
มารดาของตน อีกกรณีหน่ึงนิสิตท่ีไปพูดโฆษณาชักจูงไม่ให้คนซ้ือสินคา้ต่างประเทศ เป็นผูท่ี้มี
ความพวัพนักบัเร่ืองน้ีมาก จึงมีทศันคติท่ีรุนแรงต่อการซ้ือสินคา้ต่างประเทศดว้ย แต่ถา้บุคคลไม่มี
ส่วนเก่ียวพนักบัชาวเอสกิโมเลย ทศันคติของบุคคลนั้นต่อชาวเอสกิโม ไม่วา่จะเป็นไปในทางบวก
หรือลบก็จะมีความเขม้ขน้นอ้ย 
 

2.3 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้  
 
 2.3.1 ความหมายของความรู้ 
 พจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionnary of Education ) ของ Good (1973 อา้งถึงใน อุมาดี 
ธนผลผดุงกุล,  2538:39) ไดใ้ห้ความรู้วา่ความรู้เป็นขอ้เท็จจริง กฏเกณฑ์ และขอ้มูลต่างๆ ท่ีมนุษย์
ได ้และรวบรวมสะสมไวจ้ากมวลประสบการณ์ต่างๆ 
 ประภาเพญ็ สุวรรณ (2520  อา้งถึงใน อุมาดี  ธนผลผดุงกุล,  2538:39) กล่าววา่ความรู้เป็น
พฤติกรรมขั้นตน้ ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งจ าไวอ้าจโดยการนึก หรือโดยการมองเห็น หรือไดย้ิน จ าได ้ความรู้
ขั้นน้ี ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัค าจ ากดัความ ความหมาย ขอ้เท็จจริง ทฤษฏี กฏโครงสร้าง และวิธีการ
แกปั้ญหาเหล่าน้ี 
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 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ความรู้ หมายถึง รายละเอียดขอ้เท็จจริง 
หรือกฏเกณฑ ์และขอ้มูลต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บรู้ สังเกต ศึกษา หรือไดม้าจากประสบการณ์และจ าไว ้
เพื่อรวบรวมสะสมและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม 
 
 2.3.2  ระดับความรู้ 
 ในการพฒันาเร่ืองความรู้และความเขา้ใจนั้น ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526:15-19) กล่าววา่จะ
เร่ิมตน้จากการรู้ระดบัง่ายๆ ไปสู่ยาก ซ่ึงขั้นของความสามารถต่างๆ  มีดงัน้ี 
  2.3.2.1  ความรู้ (Knowledge)  เป็นพฤติกรรมขั้นตน้ซ่ึงผูเ้รียนเพียงแต่จ าไดอ้าจจะ
โดยการนึกได ้ หรือโดยการมองเห็น ไดย้ิน ก็จ  าได ้ ความรู้ในขั้นน้ีไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัค าจ ากดั
ความ ความหมาย ขอ้เทจ็จริง ทฤษฏี กฏ โครงสร้าง วธีิการแกปั้ญหา  
  2.3.2.2  ความเขา้ใจ (Comprehensive) เม่ือบุคคลไดมี้ประสบการณ์กบัข่าวหน่ึงๆ
เป็นท่ีคาดว่าบุคคลนั้นจะท าความเขา้ใจกบัข่าวสารนั้นๆ ความเขา้ใจน้ีอาจแสดงออกในรูปของ
ทกัษะหรือความสามารถต่างๆ เช่น การแปล การใหค้วามหมาย และการคาดคะเน 
  2.3.2.3  การประยุกต์หรือน าความรู้ไปใช้ (Application) ความสามารถในการน า
ความรู้ไปใชต้อ้งอาศยัความสามารถหรือทกัษะดา้นความเขา้ใจดงักล่าวมาแลว้  การน าความรู้ไปใช้
น้ีกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ การแกป้ ญหาโดยใชค้วามเขา้ใจในหลกัทฤษฏี วธีิการต่างๆ  
  2.3.2.4  การวิเคราะห์ (Analysis) ความสามารถในการวิเคราะห์ก็คือ ความสามารถ
ในการแยกส่วนประกอบย่อย ๆ ของส่วนรวมออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้เขา้ใจส่วนรวมอย่างเด่นชัด
ยิง่ข้ึน 
  2.3.2.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึงความสามารถในการน าเอาส่วนประกอบ
ส่วนยอ่ยหลายๆ ส่วนมารวมกนัเขา้เป็นส่วนรวมท่ีมีโครงสร้างแน่ชดั โดยทัว่ไปแลว้ความสามารถ
น้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการน าเอาประสบการณ์เก่ามารวมกบัประสบการณ์ใหม่ แลว้สร้างเป็นแบบแผน
หรือหลกัส าหรับปฏิบติั  ซ่ึงความสามารถในการสังเคราะห์น้ีจะก่อใหเ้กิดความคิดริเร่ิมจะตอ้งอาศยั
ความสามารถขั้นต่างๆ หลายขั้นดงักล่าวมาแลว้ 
  2.3.2.6  การประเมินผล (Evaluation) ความสามารถในการประเมินผลน้ีเก่ียวขอ้งกบั
การให้ค่าต่อความรู้ หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ซ่ึงจะใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานอย่างใดอย่างหน่ึงเป็น
ส่วนประกอบในการประเมินผล ซ่ึงมาตรฐานท่ีใชน้ี้อาจจะมาจากท่ีบุคคลนั้นตั้งข้ึนเอง หรือมาจาก
มาตรฐานท่ีมีอยู่แลว้ และความสามารถในการประเมินผลน้ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งเกิดข้ึนในขั้นสุดทา้ย
เสมอไป แต่อาจจะอยูใ่นทุกขั้นตอนของความสามารถ 
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 จากแนวคิดเก่ียวกบัความรู้ขา้งตน้ ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงไดก้ าหนดให้ความรู้เก่ียวกบั
การคดัแยกมูลฝอย หมายถึง การท่ีบุคคลมีความเขา้ใจตรงตามขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัประเภทของมูล
ฝอย  ประโยชน์การคดัแยกมูลฝอย รวมไปถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการไม่คดัแยกมูลฝอย ซ่ึงเป็น
ความรู้ทัว่ไปท่ีประชาชนควรจะทราบ เพื่อจะได้ตระหนักถึงประโยชน์การคดัแยกมูลฝอย และ
น าไปสู่การปฏิบติัจริงคือการร่วมมือกนัคดัแยกมูลฝอยไดอ้ย่างถูกตอ้งต่อไป ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบั
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากมูลฝอยอยา่งเป็นเหตุเป็นผลจะท าให้บุคคลนั้นคิดเป็น โดยสามารถ
เขา้ใจไดว้่าสรรพส่ิงทั้งหลายจะเช่ือมโยงและมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัอย่างเป็นระบบ (ประเวศ วะสี,  
2536 อา้งถึงใน นริศ โควภทัร,  2540: 42)   
 นอกจากน้ี ประสาน ตงัสิกบุตร ( 2527 อา้งถึงใน สุวิมล ภกัดิพิบูลย,์ 2535: 15-16) ไดก้ล่าว
ว่า  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากไม่มีส่ิงกระตุน้พฤติกรรม ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ 
การสะสมความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเคยไดรั้บ ดงันั้น ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการคดัแยก
ขยะมูลฝอยเป็นอย่างดี จึงน่าจะมีพฤติกรรมในการคดัแยกขยะมูลฝอยด้วย ดงันั้นจะเห็นได้จาก
การศึกษาของ ประไพศรี วลัลียล์กัษณ์ (2540: บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ กรรมการชุมชนท่ีมีความรู้เก่ียวกบั
มูลฝอยมากจะมีพฤติกรรมการก าจดัมูลฝอยในครัวเรือนอย่างถูกตอ้งมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เช่นเดียวกบัการศึกษาของ สุวิมล ภกัดิพิบูลย ์(2535: บทคดัยอ่)  ท่ี
พบวา่กลุ่มแม่บา้นท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการก าจดัขยะมูลฝอยในระดบัสูง จะเป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมท่ี
ปฏิบติัจริงเก่ียวกบัการก าจดัขยะมูลฝอยได้ถูกต้องมากกว่ากลุ่มอ่ืน นอกจากน้ี การศึกษา ชลิดา 
ถนอมวงษ ์(2537: บทคดัยอ่) ยงัพบวา่ กลุ่มผูป้ระกอบกิจการพบท่ีมีความรู้ระดบัสูง จะมีพฤติกรรม
การก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตอ้งมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05   
 จากรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้และการคดัแยกมูลฝอยขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ น่าจะเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการจดัการขยะของ
ผูค้า้ และไดต้ั้งสมมติฐานวา่ ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการจดัการ
ขยะ 
 
 2.3.3  การวดัความรู้ 
 เคร่ืองมือวดัความรู้มีหลายชนิด แต่ละชนิดก็เหมาะกับการวดัความรู้ตามคุณลักษณะท่ี
แตกต่างกนัออกไป แบบสอบถามเป็นแบบวดัความรู้ท่ีนิยมใช้กนัมาก เน่ืองจากแบบสอบถามจะ
เป็นส่ิงเร้าให้ผูถู้กตอบ แสดงอาการตอบสนองออกมาด้วยพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การพูด เขียน 
ท่าทาง เพื่อให้สามารถสังเกตุเห็น  หรือสามารถนบัจ านวนปริมาณได ้เพื่อน าไปแทนอนัดบั หรือ
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คุณลกัษณะของบุคคลนั้น รูปแบบของขอ้สอบ หรือแบบทดสอบท่ีใชก้็คือ แบบจ ากดัค าตอบโดยให้
ผูต้อบเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ,  2531:21) ซ่ึงในการ
ศึกษาวิจยัน้ีจะน าแนวทางดังกล่าวมาใช้ โดยจะใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวดัความรู้
เก่ียวกบัการคดัแยกมูลฝอย 
 

2.4 แนวคดิทฤษฏเีกีย่วกบัการจัดการขยะ 
 
 2.4.1 ข้อมูลทัว่ไปของตลาดสด  ตลาดบางกะปิ     
 ตลาดสดบางกะปิ เป็นตลาดสดกรุงเทพมหานคร ท่ีอยู่ 114/1600  ถ. ลาดพร้าวซอย 127 
แขวงบึงกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 มีพื้นท่ีประมาณ มีพื้นท่ีประมาณ 5 ไร่ 31 ตาราง
วา เดิมมีลกัษณะเป็นตลาดคา้ส่งและคา้ปลีก ในแต่ละวนัจะมีสินคา้สดใหม่จากไร่ เช่น ผกัสด ผลไม ้
อาหารผลไม ้และปลาน ้ าจืดสดๆ จากแหล่งเพาะเล้ียง สินคา้ประเภทผกัสด ผลไม ้และอาหารสด 
โดยเปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง (ส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร,  ม.ป.ป.) 
 
 2.4.2 การคัดแยกขยะในตลาดสด 
 ตลาดสดเขตบางกะปิ มีลกัษณะการคดัแยกขยะโดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิด (อาณัติ  ต๊ะปินตา,  
2553) คือ 
  2.4.2.1 ขยะเปียก ไดแ้ก่ ขยะจากตลาด ใหมี้การคดัแยกลงในถงัสีเขียว โดยส่วนใหญ่
ขยะประเภทน้ีมกัเกิดจาก เศษผกั เศษผลไม ้เศษอาหาร เปลือกผลไม ้เป็นตน้ 
  2.4.2.2 ขยะแห้ง ได้แก่ขยะท่ีมาจากผูค้ ้าในตลาดสด ส่วนใหญ่พบมากในเศษ
พลาสติก เศษกระดาษ โฟม พลาสติกห่ออาหาร ถุงพลาสติกเป้ือนอาหาร ส่วนใหญ่ทิ้งในถงัขยะ
ทัว่ไปท่ียอ่ยสลายไดย้าก 
  2.4.2.3 ขยะอนัตราย ไดแ้ก่ ขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมในตลาดสดพบว่าขยะอนัตราย
เหล่าน้ีท่ีพบมกัเป็น ซากแบตเตอร์ร่ี หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นต ์ถ่ายไฟฉาย โดยจ าเป็นจะตอ้งแยกไว้
ต่างหากก่อนน าไปทิ้งเพื่อน าไปก าจดัโดยวธีิการก าจดัพิเศษท่ีเหมาะสมต่อไป 
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 2.4.3  การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
 ขยะท่ีเกิดข้ึนน้ีเน่ืองจากเกิดจากพฤติกรรมของผูค้า้เป็นส่วนใหญ่ การลดปริมาณขยะ ณ 
แหล่งก าเนิดเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการลดปริมาณขยะลงได้ โดยการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นในการ
ด ารงชีวติหลีกเล่ียงสินคา้ฟุ่มเฟือยและไม่จ  าเป็น มีขั้นตอนวธีิ 3 ขั้นตอน คือ 
  2.4.3.1  การหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธสินคา้บรรจุภณัฑ ์(Refuse)  
   1) หลีกเล่ียงบรรจุภณัฑท่ี์มีการบรรจุหรือห่อหุม้หลายชั้น 
   2) หลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้หรือใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบท่ีมีมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น กล่องโฟม เศษพลาสติก เป็นตน้ 
   3) หลีกเล่ียงซ้ือสินคา้ชนิดใชค้ร้ังเดียวหรือผลิตภณัฑท่ี์มีอายกุารใชง้านต ่า  
   4) การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น สบู่ ยาสีฟัน ควรเลือก
บรรจุภณัฑ์ท่ีมีขนาดบรรจุภณัฑ์ใหญ่กวา่เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์ท่ีนอ้ยกวา่โดยเปรียบเทียบจากหน่วย
น ้าหนกัของผลิตภณัฑ ์
  2.4.3.2  การเลือกใชสิ้นคา้บรรจุภณัฑคื์นบรรจุภณัฑแ์ก่ผูผ้ลิต (Return) 
   1)  เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์สามารถเรียกคืนซากบรรจุภณัฑห์ลงัการบริโภคได ้
   2)  เลือกซ้ือสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถคืนระบบมัดจ า (Deposit 
Refund System) เช่น สินคา้ประเภทขวดน ้าอดัลม เป็นตน้ 
   3)  เลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชป้ระโยชน์หรือสามารถน าไปรีไซเคิลได ้
  2.4.3.3  การใช้ซ ้ า (Reuse) คือ การน าบรรจุภณัฑ์หรือสินคา้ท่ีผา่นการใชง้านแลว้ 
โดยสามารถน าเอาสินคา้นั้นกลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก โดยไม่มีการเปล่ียนรูปหรือแปรรูป เช่น 
   1)  เลือกใชบ้รรจุภณัฑห์รือสินคา้ท่ีมีการออกแบบให้มีการใชง้านมากกวา่ 1 
คร้ัง เช่น ถ่านแบตเตอร์ร่ีชนิดเติมประจุไฟฟ้าใหม่ได ้
   2)  เลือกใชบ้รรจุภณัฑ์ชนิดเติม เช่น น ้ ายาซกัผา้ น ้ ายาลา้งจาน ครีมอาบน ้ า 
เป็นตน้ 
   3)  การซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ (Repair) สามารถใช้งานต่อไปได้
อีก หรือบ ารุงรักษาใหมี้อายกุารใชง้านนานข้ึน 
   4)  การน าบรรจุภณัฑ์หรือวสัดุอ่ืนๆ กลบัมาใชป้ระโยชน์อีก เช่น ถุงผา้ ถุง
กระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแกว้ต่างๆ เป็นตน้ 
   5)  ยืมหรือเช่าอุปกรณ์ท่ีมีการใช้งานบ่อยคร้ังร่วมกัน เช่น เคร่ืองดูดฝุ่ น 
หนงัสือ นิตยสารต่างๆ เป็นตน้ 
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 2.4.4  การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด  
 ส าหรับภาชนะรองรับขยะท่ีตอ้งการท าการคดัแยกนั้นโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
สามารถเป็นภาชนะรองรับขยะไดค้รบชนิด ดงัภาพท่ี 2.5 ดงัน้ี 
  2.4.4.1  ภาชนะถงัสีเขียว ใชส้ าหรับรองรับขยะท่ีสามารถย่อยสลายไดง่้ายหรือเน่า
เป่ือยได้ ได้แก่ เศษผกั เศษผลไม้ เปลือกผลไม ้เป็นต้น ขยะเหล่าน้ีพบว่ามีสารอินทรีย์วตัถุท่ีมี
ความช้ืนสูงสามารถน าไปท าหมกัปุ๋ยได ้
  2.4.4.2  ภาชนะถงัสีเหลือง ใชส้ าหรับรองรับขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก
หรือรีไซเคิลได ้เช่น ขวดแกว้ กระดาษ โลหะ เป็นตน้ เป็นขยะท่ีน าไปซ้ือขายท ารายไดก่้อนจะป้อน
สู่โรงงานแปรรูปขยะอีก 
  2.4.4.3  ภาชนะถงัสีส้ม ใชร้องรับขยะอนัตรายหรือขยะท่ีมีพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย ซาก
แบตเตอร่ี หลอดฟลูออเรสเซ้นต์ เป็นตน้ ขยะประเภทน้ีจ าเป็นตอ้งมีการคดัแยกไวต่้างหากโดย
น าไปก าจดัดว้ยวธีิการพิเศษท่ีเหมาะสมต่อไป 
  2.4.4.4  ภาชนะถงัสีน ้ าเงิน ใช้ส าหรับรองรับขยะทัว่ไปท่ีย่อยสลายยากหรือย่อย
สลายไม่ไดไ้ม่มีพิษและไม่คุม้ค่าในการน าไปรีไซเคิล เช่น ซองบะหม่ี พลาสติกห่อลูกอม โฟมเป้ือน
อาหาร ซองขนม เป็นตน้ 
 

 
 
ภาพที ่2.5 ถงัขยะ 
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 2.4.5 การก าจัดขยะในตลาดสด 
 การก าจดัหรือท าลาย (Disposal) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการน าขยะไปก าจัดหรือการ
จดัการเก่ียวกบัขยะ ส าหรับขยะท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กหรือขยะท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้
และทิ้งไปแลว้ โดยขยะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนันั้นจ าเป็นจะตอ้งท าการขนส่งและเก็บรวบรวมไปยงั
สถานท่ีฝังกลบโดยเร็ว ทั้งน้ีกรุงเทพมหานครจะมีสถานีขนถ่ายขยะจุดใหญ่ๆ รวม 3 แห่ง คือ สถานี
อ่อนนุช สถานีขนถ่ายหนองแขม และสถานีขนถ่ายท่าแร้ง เป็นตน้ 
 

2.5 ข้อมูลตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทย 
 
 ตลาดสดบางกะปิ เป็นตลาดสดกรุงเทพมหานคร ท่ีอยู่  114/1600 ถ. ลาดพร้าวซอย 127 
แขวงบึงกุ่ม  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 มีจ  านวนแผงค้ารวมทั้งส้ิน 689 แผงค้า 
ประกอบดว้ย แผงคา้เบด็เตร็ด 247 แผงคา้,  แผงคา้ของช า 104 แผงคา้, แผงคา้ของสดเน้ือ 60 แผงคา้
, แผงคา้ของสดไก่ 78 แผงคา้,แผงคา้ของสดหมู 70 แผงคา้, แผงคา้ของสดปลา 78  แผงคา้, แผงคา้
อาหาร 24 แผงคา้และแผงคา้ผลไม ้28 แผงคา้ แบ่งเป็นแผงคา้เดิม อตัราค่าเช่าเดือนละ 945 บาท  
จ านวน 561 แผงคา้, แผงคา้ใหม่ อตัราค่าเช่าเดือนละ 900 บาท จ านวน126 แผงคา้ (แผงคา้ว่าง
จ านวน 2 แผงคา้ ) จ  านวนตึกแถวหนา้ตลาด 19 คูหา (หนา้กวา้ง 24  เมตร ความยาว 158 เมตร รวม
พื้นท่ี  3,792 ตารางเมตร) โดยมีสัญญาเช่า 25 ปี คือ พ.ศ.2548-พ.ศ.2572 และพ.ศ.2551-พ.ศ.2576 
อยู่บนถนนลาดพร้าว ระหว่างซอยลาดพร้าว 125–127 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ ตรงขา้ม
ส านกังานตลาดบางกะปิ ไดรั้บมอบพื้นท่ีจากส านกังานเขตบางกะปิเม่ือเดือนกรกฎาคม 2519 มี
พื้นท่ีประมาณ 5 ไร่ 31 ตารางวา ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งปรับปรุงตลาด เดิมมีลกัษณะเป็นตลาดคา้ส่ง
และคา้ปลีก ในแต่ละวนัจะมีสินคา้สดใหม่จากไร่ เช่น ผกัสด ผลไม ้อาหารผลไม ้และปลาน ้ าจืด
สดๆ จากแหล่งเพาะเล้ียง สินคา้ประเภทผกัสด ผลไม ้และอาหารสดจะมีราคาถูกกวา่ทอ้งตลาดทัว่ๆ 
ไป นอกจากน้ียงัมีอาหารส าเร็จรูปจ าหน่ายในช่วงเวลาเยน็ ในตลาดสดเขตบางกะปิมีผูค้า้อาศยัอยู่
มาก ลกัษณะตลาดสดค่อนขา้งจะมีสถานท่ีกวา้งเป็นตลาดสดท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่  
 ตลาดสดนครไทย เป็นตลาดสดเอกชน ท่ีอยู ่ ลาดพร้าวซอย  101/1 ตลาดสดแห่งน้ีมีพื้นท่ี
ประมาณ 2 ไร่กวา่ โดยมีแผงคา้ประมาณ 220 แผงคา้ เป็นตลาดสดประเภทท่ี 1 มีการแยกโซน ผกั 
เส้ือผา้ ของสด ของแหง้ อาหารสด (หมู เน้ือ ไก่ ปลา ) ร้านดอกไม ้และโซนศูนยอ์าหาร 
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ภาพที ่2.6  แผนท่ีตั้งตลาดสดบางกะปิ 
แหล่งทีม่า: ส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร,  ม.ป.ป.      
 
 2.5.1  ประวตัิโดยย่อตลาดสดบางกะปิ   
 ตลาดสดสมยัก่อนเชา้ๆ อาชีพท่ีคา้ขายขนแบก หาบ ขนสินคา้ต่างๆ สมยัก่อนเป็นคนจีนท่ี
เขา้มาอยู่ในเมืองไทย ปัจจุบนัสังคมมีเปล่ียนแปลงไป คนไทยท่ีไม่ท างานดา้นน้ีมนัดูไม่มีศกัด์ิศรี 
เม่ือคนจีนร ่ ารวยและเลิกท าแลว้ ภายในสถานท่ีเปียกแฉะ ช้ืนและมีกล่ินคาวของเน้ือสัตว ์กล่ิน
อาหาร เสียงคนท ากบัขา้ว เคาะกระทะ ผดัอาหาร กล่ินคลุง้อบอวลทัว่ตลาด นินี เป็นชาวพม่าเมือง 
ปากู ภาคกลางของพม่า อายุ 35ปี เขามีช่ือเล่นภาษาไทยวา่ เอ๋ เขาเป็นลูกจา้งร้านขายของช าท่ีตลาด
บางกะปิมาแลว้หลายสิบปี ตลาดแห่งน้ีมีแรงงานพม่าโดยส่วนใหญ่ รับจา้งทัว่ไป ตั้งแต่แบกน ้ าแข็ง 
ขนผกั ขายเน้ือ ขายหมู ขายไก่ ขายของช าทัว่ไป โดยเป็นอาชีพรับจา้งทัว่ไปในตลาด ซ่ึงคนไทย
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยท ากนัแลว้ เขาท างานท่ีตลาดบางกะปิ เขาชอบมากเพราะมีของกินของใชใ้ห้เลือก
มากมายต่างจากเมืองท่ีเขาอยู ่ผูค้นก็น่ารัก เจา้นายก็ดูแลเขาเป็นอยา่งดี โดยเขาท าตั้งแต่นายจา้งให้
ค่าแรงเดือนละ 350 ตอนน้ีเขาไดค้่าจา้งวนัละ 200 บาทแลว้ เดือนหน่ึงก็ตก 6,000 บาท ท่ีน้ีค่าแรง
แพงกวา่ท่ีพม่าเยอะมาก ท่ีโนน้ค่าแรงสูงสุดวนัละ 80 บาทและตอ้งท างานหนกัมาก เช่นน้องเขา
ท างานท่ีโรงงานผลิตน ้ าด่ืมไดเ้งินนอ้ยและหนกักวา่เมืองไทยมาก เขาจึงพานอ้งเขามาอยูท่ี่ตลาดน้ี
ดว้ย  เขาเปล่ียนนายจา้งมากวา่ 10 คน จนกวา่จะไดเ้จอนายจา้งดีๆ ชาวพม่าเพื่อนเขาหลายคนใน
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ตลาดน้ีปัจจุบนัใครจะมาท างานท่ีเมืองไทยตอ้งจ่ายค่านายหนา้ 16,000 บาท ให้นายจา้ง เร่ืองเล่าท่ี
เกิดข้ึนในตลาดสดบางกะปิ  (อาณาจกัร โกวทิย,์  2554) 
 

 
 
ภาพที ่2.7  บริเวณพื้นท่ีของตลาดสดบางกะปิ 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร,  ม.ป.ป.  
 
 2.5.2 ประวตัิโดยย่อตลาดสดนครไทย   
 จากการสัมภาษณ์ของ จิรภทัร พรหมบุตร,  2556 ตลาดสดนครไทยก่อตั้งประมาณ ปี พ.ศ. 
2523 หรือประมาณ 30 ปีผ่านมา โดยมีสินคา้ให้จบัจ่ายครบครัน หลากหลาย เม่ือปี 2526 ไดเ้กิด
วิกฤตน ้ าท่วมท าให้ลูกคา้ หายหมด ผูป้ระกอบการมีการเสียค่าไฟอย่างเดียว เร่ิมเก็บเงินวนัละ 3 
บาท จนข้ึนมาเป็น 5 บาท ในอีกประมาณ 3 เดือนก็ไดเ้กิดวิกฤตน ้ าท่วมอีก จนตอ้งมาเร่ิมตน้ตลาด
สดนครไทยแห่งน้ีประมาณ 6 เดือนอีกคร้ัง ตลาดสดนครไทยจะเน้นขายอาหารราคาถูก โดยดูท่ี
ส่วนต่างของราคา เช่น ขายไก่ประมาณก่ีตวัต่อวนั นอกจากน้ีก็ยงัมีการจูงใจลูกคา้มาจบัจ่าย มีลิเก 
ดนตรีมาแสดง นอกจากน้ีตลาดสดนครไทยยงัมีการแข่งขันกับตลาดสดแห่งอ่ืนอีกด้วยใน
กรุงเทพมหานคร จะเน้นช่วยเหลือลูกคา้ให้ขายราคาถูก เร่ิมมีการปฏิวติัเม่ือปี 2542 ขณะนั้นเจอ
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ มีสถานการณ์ตึงเครียด มีการเกิดห้างข้ึนมามากมาย ลูกคา้ก็แห่ไปเดินห้าง 
จนกระทัง่ทางกระทรวงสาธารณสุข มีการรณรงคเ์ร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เร่ิมประเมิน โรงแรม ภตัตาคาร 
ร้านอาหาร ตลอดจนตลาดสด โดยแต่ก่อนตลาดสดในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นตลาดสดเก่า จะมี
สภาพเหมือนกนัหมดคือ สถานท่ีสกปรก รกรุงรัง ระบบระเบียบไม่ค่อยมี จนไดมี้การปรับวสัยทศัน์
ใหม่ ไดสุ่้มตรวจตลาดสดนครไทย ไดม้าเปิดโครงการสถาปนากระทรวงสาธารณสุขท่ีตลาดสด
นครไทย ให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อตลาดสดแห่งน้ี กรมอนามยัไดมี้การรณรงค์เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม โดย
ให้เป็นตลาดสดน่าซ้ือในปี 2545  นอกจากน้ียงัยงัได้รับคดัเลือกให้ได้ ISO ข้ึนมา จนเป็นแรง
บนัดาลใจให้ตลาดสดแห่งน้ีไดมี้การปรับปรุงข้ึนมา ระหว่างนั้นก็มีการเปรียบเทียบกบัตลาดสด
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แห่งอ่ืนข้ึนมาอีกดว้ย ท่านวชัรา พรหมเจริญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการเขตบางกะปิ มาให้แนวทางท่ีดีแก่
ตลาดสดนครไทย จนไดมี้การปรับปรุงตลาดสดน่าซ้ือได ้2-3 ปีต่อมา ไดมี้การก าหนดราคาสินคา้ 
โดยมีกระทรวงต่างๆ มาเก่ียวขอ้งหลายกระทรวง มีการปฏิวติัการเปล่ียนแปลงและมีการรณรงคใ์ห้
ตลาดสดแห่งน้ีไดรั้บตลาดสดในระดบั 5 ดาว ในระดบัดี เม่ือมีการแข่งขนัประกวดตลาดสดตลาด
สดนครไทยก็ได้รับรางวลัทุกคร้ัง นอกจากน้ีตลาดสดนครไทยได้มีการรณรงค์เป็นตลาดสด
กรีนมาร์เก็ตในปัจจุบนั 
 
 2.5.3  ประวัติความเป็นมาส านักงานตลาด  (ส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร,  ม.ป.ป.)  
 อาคาร  Gold Market  ชั้น 5 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 
 

   
 
ภาพที ่2.8  แผนท่ีตั้งส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร,  ม.ป.ป. 
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 ส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร จดัตั้งข้ึนโดยค าสั่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยท่ี 
105/2506 ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2506 และไดป้รับฐานะเป็นการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร ตาม
ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครวา่ดว้ยการพาณิชย ์เร่ือง การจดัตั้งส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2518 ปัจจุบนัใชข้อ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ส านกังานตลาด พ.ศ.2534 และ พ.ศ.2536 
 ส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร ด าเนินกิจการพาณิชยเ์ก่ียวกบัตลาด ตามพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 ระเบียบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยการด าเนินการ
พาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2523 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2528 ปัจจุบนัมีขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ส านกังานตลาด พ.ศ.2534 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2536 ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ลูกจา้ง พ.ศ.2535 ระเบียบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ยการ
บริหารบุคคลของส านักงานตลาด พ.ศ.2542 ใช้เอง นโยบายการบริหารทัว่ไปและการดูแล
ตรวจสอบการปฏิบติังานของส านักงานตลาด กรุงเทพมหานคร  อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารกิจการส านักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแต่งตั้ งโดยผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 ส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหน่ึงของกรุงเทพมหานครท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น
สายงานการบริหารงานของงานตามระบบราชการดงัหน่วยงานบริการอ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานคร 
แต่เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึน เพื่อการดูแลงานดา้นการพาณิชยท่ี์ตอ้งผสมผสานระหวา่งงานเชิงธุรกิจ 
เพื่อให้เกิดรายได้แก่กรุงเทพมหานคร  และงานบริการประชาชนท่ีมาอาศัยพื้นท่ีของ
กรุงเทพมหานครเพื่อการอยูอ่าศยั และการท ามาหาเล้ียงชีพดว้ยการคา้ขายปลีกยอ่ยเพื่อความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน 
 ดงันั้น ส านักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ท่ีมีการบริหารงานอยู่ในความควบคุมดูแล
โดยตรงจากผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้มีโครงสร้างและระบบท่ีเอ้ืออ านวยต่อการบริหาร
หน่วยงานอนัมีความขดัแยง้ระหวา่งภาระหนา้ท่ีหลกัสองประการดงักล่าว คือ เป็นหน่วยงานท่ีตอ้ง
ให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นหน่วยงานท่ีตอ้งหารายไดข้อง
กรุงเทพมหานคร  โดยผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้รองผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครฝ่ายบริหารและการคลงัเป็นผูส้ั่งราชการ รับผิดชอบและมอบหมายนโยบาย
โดยตรงต่อส านกังานตลาด ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร (แต่งตั้ง
โดยผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใตข้อ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ส านกังานตลาด พ.ศ.
2534 และฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2536) เป็นผูดู้แลควบคุมกลัน่กรองการให้บริการงานตามนโยบายท่ีผูว้า่
ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
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 ส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร มีผูอ้  านวยการส านกังานตลาดเป็นผูบ้ริหารงานภายใน
ของส านักงานตลาดตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติตามขั้นตอนจากคณะ
กรรมการบริหารกิจการส านกังานตลาด เพื่อสนองนโยบายของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร หรือ
รองผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  มีสภาพทางสังคมไม่ เทียบเท่าราชการหรือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร เพียงแต่อาศยัระเบียบการบริหารงานบุคคลตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร วา่
ดว้ยการบริหารงานบุคคลของส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดดี้จ าเป็นตอ้งมีความช านาญ ประกอบทั้งดา้นงานราชการ งานมวลชน และงานเชิงพาณิชย ์
 นบัแต่วนัท่ีจดัตั้งส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบนั ไดเ้ปล่ียนเป็นหน่วยงาน
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร มีผูอ้  านวยการส านักงานตลาดท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เขา้มา
บริหารงานของส านกังานตลาด 
 
 2.5.4  วตัถุประสงค์การจัดตั้งส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร  ดังนี ้
  1) จดัสร้างหรือจดัตลาดใหเ้หมาะสมแก่สภาพของชุมชน  
  2) ส่งเสริมตลาดเอกชน 
  3) ส่งเสริมการจ าหน่ายโภคภณัฑท่ี์ผลิตในประเทศไทย 
  4) จดัการและควบคุมการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาด 
  5) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัตลาด 
  6) ควบคุมดูแลราคาสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดใหเ้ป็นธรรม 
  7) ปรับปรุงตลาดท่ีมีอยูแ่ลว้ใหถู้กสุขลกัษณะและทนัสมยั 
 
 2.5.5  หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
  1) ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวมาแลว้ 
  2) สร้าง ซ้ือ จดัหา ให้ยืม เช่า เช่าซ้ือ ให้เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง หรือด าเนินการ
งานเก่ียวกบัเคร่ืองใชบ้ริการ หรือทรัพยสิ์นอนัเก่ียวกบัตลาดในนามของกรุงเทพมหานคร 
  3) ท าการคา้และขนส่งสินคา้ 
  4) วางระเบียบในการจดัตลาด 
  5) ด าเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
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 2.5.6  วสัิยทศัน์ (Vision) 
 เป็นหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ท่ีมุ่งมัน่บริหารและพฒันาตลาดท่ีได้
มาตรฐาน สุขาภิบาล สุขอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม สินคา้มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เป็นแหล่งลงทุนขนาด
เล็กท่ีด ารงวถีิแบบไทยๆ ตลอดทั้งส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
 
 2.5.7 พนัธกจิ (Mission) 
  1)  มุ่งมัน่พฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 
  2)  มุ่งมัน่พฒันาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
  3)  มุ่งมัน่พฒันาและตรวจสอบคุณภาพสินคา้ และบริการเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน 
  4)  มุ่งมัน่ ปรับปรุง รณรงค์ ส่งเสริมให้ผูค้า้และประชาชนมีส่วนรวมในการรักษา
สภาพแวดลอ้มของตลาด 
  5)  มุ่งมัน่พฒันาและขยายตลาดให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพให้เหมาะสมกบั
สภาพชุมชน 
  6)  มุ่งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของตลาดและดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง 
  7)  มุ่งจดัหาสถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตรตามฤดู 
 
 2.5.8 ค่านิยม (Core Value) 
  1)  ท างานเป็นทีม 
  2)  กระตือรือร้นและใฝ่หาความรู้ 
  3)  มีความรับผดิชอบสูง 
  4)  มีทศันคติเชิงบวก 
  5)  มีความขยนั อดทน และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
  6)  มีความซ่ือสัตยต่์อองคก์ร 
  7)  ใหเ้กียรติและใหค้วามเคารพต่อเพื่อนส่วนรวม 
 
 2.5.9  นโยบายการบริหาร  
 ส านกังานตลาดเร่งสนองนโยบายผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ในการช่วยเหลือประชาชน
ให้มีสถานท่ีประกอบการคา้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย คือ นโยบายจดัสร้างตลาดใหม่ และ
นโยบายร่วมมือกบัตลาดเอกชน และนโยบายปรับปรุงตลาดเก่า 
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 ส านกังานตลาดตระหนกัถึงการช่วยเหลือประชาชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีตอ้งเผชิญ
กบัปัญหาการเดือดร้อนไม่มีรายไดจ้ากการท างาน และเพื่อรักษาภาพพจน์ท่ีดีของกรุงเทพมหานคร
ต่อสายตาของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ จึงได้เร่งขานรับนโยบายของผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครในการจดัสร้างตลาดใหม่ในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครทัว่ทั้ง 50 เขต 
ซ่ึงจากการจดัตั้งตลาดใหม่จะสามารถแกปั้ญหาเร่ืองหาบเร่ แผงลอยบนทางเทา้ ส่งเสริมประชาชนท่ี
ตกงานให้มีสถานท่ีประกอบอาชีพท่ีสุจริต และสามารถรักษาภาพของตลาดสดซ่ึงเป็นวิถีชีวิตแบบ
ไทย ๆ ท่ีในปัจจุบนัน้ีธุรกิจเก่ียวกบัตลาดในหลายรูปแบบได้ตกไปเป็นของชาวต่างชาติ ซ่ึง
ผลกระทบต่อการจดัตั้งตลาดของไทยมิใช่นอ้ย การจดัตั้งตลาดใหม่ของกรุงเทพมหานครจะสามารถ
รักษาสภาพของตลาดสดแบบไทย ๆ ไดใ้นระดบัหน่ึง และสามารถสร้างอาชีพและรายไดใ้ห้แก่
ประชาชนไดมี้ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
 วิธีการด าเนินการตามนโยบายการจดัตั้งตลาดใหม่และการรับบริหารตลาดเอกชนตาม
แหล่งชุมชนต่าง ๆ ใน 50 เขตนั้น จะตอ้งเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน สามารถ
เดินทางไดส้ะดวก และมีพื้นท่ีจอดรถพอสมควร ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อกรุงเทพมหานคร คือ กรุงเทพมหานครจะไดรั้บค่าบริหารโดยไดรั้บผลตอบแทนเป็นรายเดือน มี
รายไดจ้ากการเก็บค่าภาษีโรงเรือน ซ่ึงภาษีน้ีจะน ากลบัมาพฒันากรุงเทพมหานครต่อไป 
 ส าหรับนโยบายการปรับปรุงตลาดเก่าของกรุงเทพมหานครนั้น แต่เดิมอาคารส่วนใหญ่จะ
ก่อสร้างมานานกวา่ 20 ปี ทางเดินคบัแคบ จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงร้ือถอนเพื่อท าการก่อสร้างใหม่ ซ่ึง
เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จส านักงานตลาดจะยึดหลกัการให้ผูค้า้ท่ีเป็นเจา้ของแผงคา้เดิมคงสิทธิเป็น
เจา้ของแผงคา้อยู่อย่างเดิมก่อนผูอ่ื้น เพื่อมิให้ผูค้า้เดิมเดือดร้อนไม่มีท่ีขาย แต่ตอ้งร่วมช าระค่า
ก่อสร้าง หากผูค้า้เดิมสละสิทธิจึงเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้จองแผงคา้ได ้แต่ถา้มีผูค้า้จองเกิน
จ านวนแผงคา้ท่ีมีว่างอยู่ ให้มีการจบัสลากเพื่อความเป็นธรรม และเม่ือจบัสลากไดแ้ลว้ตอ้งร่วม
ช าระค่าก่อสร้างดว้ยเช่นกนั หากการปรับปรุงตลาดใหม่ปรากฏวา่มีแผงคา้เพิ่มข้ึนก็เปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกจบัจองได ้
 

2.6  กฎหมายและมาตรการทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการจัดการขยะ 
 

 2.6.1  กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดสด พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเษกษา, 2551:  
5-17)  
 ก าหนดลกัษณะของตลาดสดหลายประการ รวมทั้งท่ีตั้งของตลาดสดตอ้งอยู่ห่างไม่น้อย
กวา่ 100 เมตรจากแหล่งท่ีก่อเกิดมลพิษ ของเสีย โรงเล้ียงสัตว ์แหล่งโสโครก ท่ีก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือ
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มูลฝอย อนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัเวน้แต่จะมีการป้องกนัซ่ึงเจา้พนกังานสาธารณสุขได้
ใหค้วามเห็นชอบแลว้และตอ้งจดัใหมี้ท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับขยะอยา่งเพียงพอท่ีจะรองรับขยะ
ในแต่ละวนั และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้า
พนกังานสาธารณสุข 
   1)  บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาดสดให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา เช่น ระบบบ าบดัน ้าเสียหรือน ้าทิ้ง 
   2)  จดัใหมี้การเก็บกวาด มูลฝอยบริเวณตลาดสด และดูแลความสะอาดของ
ตะแกรงดกัขยะบ่อดกัไขมนั ระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือน ้ าทิ้งและทางระบายน ้ า มิให้มีกล่ินเหม็นเป็น
ประจ าทุกวนั และดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับขยะใหถู้กสุขลกัษณะเสมอ 
   3)  ผูรั้บใบอนุญาตให้จดัตั้งตลาดประเภทท่ี 1 หรือ ตลาดประเภทท่ี 2 ตอ้ง
ไม่กระท าการและตอ้งควบคุมดูแลมิให้สะสมหรือหมกัหมมส่ิงใดส่ิงหน่ึงในตลาดสด จนท าให้
สถานท่ีสกปรกรกรุงรัง เป็นเหตุร าคาญ เกิดมลพิษท่ีเป็นอนัตรายหรือเป็นท่ีเพาะพนัธ์ุสัตวห์รือ
แมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค 
   4)  ถ่ายเทหรือทิ้งขยะหรือส่ิงปฏิกูลท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีจดัไวส้ าหรับรองรับ
ขยะ 
   5)  ท าให้น ้ าใชใ้นตลาดสดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ 
   6)  ก่อหรือจุดไฟไวใ้นลกัษณะซ่ึงก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนหรือส่ิงปฏิกลู 
 
 2.6.2  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 
 พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการมูลฝอยและรักษาความสะอาดของบา้นเมือง
โดยทัว่ไป มีสาระส าคญั คือ 
  1)  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร  หรือบริเวณของอาคารท่ีอยู่ติดกบัทางเทา้มี
หน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาดทางเทา้ท่ีอยู่ติดกบัอาคารหรือบริเวณของอาคาร ในกรณีท่ีเป็นตลาด
ไม่ว่าจะเป็นตลาดท่ีขายอาหารหรือสินคา้ประจ าทุกวนัหรือเฉพาะคราว ให้เจา้ของตลาดมีหน้าท่ี
ดูแลรักษาความสะอาดทางเทา้ท่ีอยู่ติดกบัตลาดและให้ผูค้รอบครองส่วนหน่ึงส่วนใดของตลาดมี
หนา้ท่ีรักษาความสะอาดบริเวณตลาดท่ีตนครอบครอง   
  2)  หา้มอาบน ้าหรือซกัลา้งส่ิงใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะ 
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  3)  การโฆษณาดว้ยการปิด ทิ้ง หรือโยนแผน่ประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นหนงัสือก่อน 
  4)  หา้มขดู กะเทาะ ขีด เขียน พน่สีท่ีก าแพงท่ีติดกบัถนน บนถนน ท่ีตน้ไมห้รือส่วน
หน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีอยู่ติดกบัถนนหรืออยู่ในท่ีสาธารณะ ยกเวน้เป็นการกระท าของราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน ราชการอ่ืน หรือรัฐวสิาหกิจ หรือของหน่วยงานท่ีมีอ านาจกระท าได ้
  5)  เจา้ของรถท่ีบรรทุกส่ิงของ ตอ้งป้องกนัการตกหล่น ร่ัวไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลง
บนถนนในระหวา่งท่ีใชร้ถ รวมทั้งตอ้งป้องกนัไม่ใหน้ ้ามนัร่ัวไหลลงบนถนน 
  6)  ห้ามลา้งรถยนต ์รถจกัรยานยนตห์รือลอ้เล่ือนบนถนน หรือสถานสาธารณะและ
ท าใหถ้นนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ 
  7)  หา้มมิใหผู้ใ้ดทิ้งส่ิงปฏิกลู มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือ
ส่ิงอ่ืนใดในบริเวณท่ีได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซ่ึงทางราชการท้องถ่ิน ราชการส่วนอ่ืน หรือ
รัฐวสิาหกิจเป็นเจา้ของ 
  8)  การหา้มทิ้งส่ิงปฏิกลูมูลฝอยในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ 
 ส าหรับบทก าหนดโทษ จะมีตั้งแต่ระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และมีไปจนถึง 10,000 
บาท แต่ไม่มีโทษจ าคุก 
 กฎหมายฉบบัน้ี เก่ียวขอ้งกบัการจดัการมูลฝอยในหลายประเด็น แต่ท่ีส าคญัคือตอ้งการ
รักษาความสะอาดของชุมชนในสภาวะท่ีบ้านเมืองมีความหนาแน่นด้วยประชาชนมากมาย 
นอกจากนั้นในกฏหมายฉบบัน้ี ได้ก าหนดบทลงโทษผูฝ่้าฝืนหรือกระท าผิดไวค้่อนข้างสูง คือ 
ปรับตั้งแต่ 500 จนถึง 10,000 บาท ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความจริงจงัต่อการลงโทษผูฝ่้าฝืนไม่ปฎิบติั
ตามขอ้ก าหนด เช่น กรุงเทพมหานครเคยปรับประชาชนผูท่ี้ทิ้งมูลฝอยลงตามถนนสูงถึง 20,000 
บาท จนท าใหก้รุงเทพมหานครสะอาดข้ึนอยา่งชดัเจน 
 

2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาคน้ควา้และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง การจดัการขยะของผูค้า้
ในตลาดสด ศึกษากรณีตลาดสดบางกะปิ และตลาดสดนครไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
พบวา่มีผูว้จิยัท าการศึกษา มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 ชนิสรา อิสริยะกุล (2544: บทคอัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความรู้และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนหวัรถจกัรตึกแดง เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการอยู่อาศยั จ  านวน
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สมาชิกในครัวเรือน อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนหัวรถจกัรตึกแดงไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 แต่ปัจจยัดา้นการับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัขยะมูลฝอยพบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัขยะมูลฝอยท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และพบวา่ความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอยดา้นต่างๆ มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยโดยรวมรวมทั้งพฤติกรรมด้านการคดัแยกขยะและการใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอย อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 พฤกษพงศ ์วิสุทธ์ิดวงดุษดี (2550: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่สาย  ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลต าบลแม่สายไม่สามารถ
ด าเนินการเก็บรวบรวม เก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งชุมชนยงัขาด
ความสามารถในการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด นอกจากน้ีการจดัการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลต าบลแม่สายยงัขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม ส่งผลให้เทศบาลต าบลแม่สายไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลแม่สายประกอบด้วยสมรรถนะองค์การด้านการจัดการขยะมูลฝอย
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมของธุรกิจซ้ือขายของเก่าในทอ้งถ่ิน การมี
ส่วนร่วมของผูน้ าชุมชน การมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชน พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชน นโยบายการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนในประเทศไทยและของเทศบาล
ต าบลแม่สาย กฎหมายและสภาพบงัคบัทางกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลแม่สาย 
 พรลกัษณ์ พินิจปรีชา (2550: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การจดัการขยะส านกังาน 
บริษทั สยามแอดมินิเทรทีฟ แมเนจเมน้จ ากดั การศึกษาน้ีพบวา่ การจดัการขยะส านกังานกระท าได ้
5 วธีิ มีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายไดแ้ก่ พนกังานบริษทัส่วนต่างๆและผูบ้ริหารร่วมรับผิดชอบการจดัการ
ขยะส านกังานดงัน้ี 
  1) ลดปริมาณขยะส านักงานให้น้อยลงโดยการเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีอายุการใช้งาน
นานๆ หรือการเลือกใชสิ้นคา้ท่ีมีขนาดบรรจุมากเพื่อลดขยะบรรจุภณัฑ์ 
  2) การใชซ้ ้ า (Reuse) เป็นการน าเอาส่ิงของใช้สอยบางประเภทมาใชซ้ ้ าหลายๆคร้ัง
โดยไม่มีการทิ้งเป็นขยะส านกังาน เช่น คลิปหนีบกระดาษ การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า และการน า
เชือก สายรัด ตาข่ายมาใชซ้ ้ า 
  3) การซ่อมแซมเพื่อใช้ใหม่ (Repairing) เป็นการน าเอาวสัดุอุปกรณ์ท่ีช ารุดมา
ซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดต่้อไป แทนการทิ้งเป็นขยะส านกังาน เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี 
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  4) การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) ท าได้โดยการรวบรวมขยะได้แก่ เศษ
กระดาษ พลาสติก โลหะ แกว้ แยกเก็บรวบรวม เพื่อส่งใหโ้รงงานอีกต่อหน่ึง 
  5) การหลีกเล่ียง (Rejection) เป็นการส่งเสริมให้พนกังานมีจิตส านึกรับผิดชอบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม โดยหลีกเล่ียงการใชส่ิ้งของท่ีก าจดัหรือท าลายไดย้าก เช่น โฟม ขวดพลาสติก น ้ าบรรจุ 
กระป๋อง เป็นตน้ ผูบ้ริหารควรเป็นผูน้ าและประกาศนโยบายท่ีชดัเจน จึงจะเกิดการจดัการขยะท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 ฐิติกุล บวัลา (2550: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
จดัการขยะ กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา การศึกษาพบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัญหาและผลกระทบ ความคิดเห็นเก่ียวกบัศรัทธาผูน้ า
ชุมชนและความคิดเห็นเก่ียวกบัการเห็นประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมอยู่ในระดบั
ค่อนขา้งมาก  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะไดแ้ก่ เพศ ประสบการณ์ในการฝึกอบรมเร่ือง
การจดัการขยะ การถือครองท่ีอยูอ่าศยั ความคิดเห็นต่อปัญหาและผลกระทบของขยะ ความศรัทธา
ต่อผูน้ าชุมชน การเห็นประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะ ได้แก่ อายุ การศึกษา รายได ้อาชีพ สถานภาพสมรส 
สถานภาพในครอบครัว ระยะเวลาท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ี ลกัษณะการอยู่อาศยัในพื้นท่ี ลกัษณะท่ีอยู่
อาศยัและจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 ศุภฤกษ ์ดวงขวญั (2548: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้า จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในระดบัปานกลาง ระดบั
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัต ่า พฤติกรรมการน าวสัดุส่ิงของ
มาใช้ซ ้ าอยู่ในระดบัปานกลาง และพฤติกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยไปรีไซเคิลอยู่ในระดบัปาน
กลาง ทั้งน้ีภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในระดบั
ปานกลาง ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ไดแ้ก่ 
อาย ุการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ และทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
 บุญจง ขาวสิทธิวงษ ์(2554:33-58) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการคดัแยกมูลฝอยชุมชน:ศึกษากรณีเขตยานนาวาและเขตบางกะปิ ผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคดัแยกมูลฝอยในเขตยาน
นาวาและเขตบางกะปิท่ีแตกต่างกนัจากการทดสอบสมมติฐาน คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน
สถานภาพในครัวเรือน และความรู้ในการคดัแยกมูลฝอย อีกทั้งจ  านวนร้านรับซ้ือของเก่าในเขตยาน



38 

นาวามีมากกวา่ในเขตบางกะปิถึง 31 ร้าน ท าให้ประชาชนท่ีคดัแยกมูลฝอยหาท่ีขายไดง่้าย จึงใคร่
เสนอแนะให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบเพิ่มการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ และจดังบประมาณ
สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองเพียงพอ สนบัสนุนภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ในกิจกรรมการคดัแยกมูลฝอย 
ส่งเสริมให้มีร้านรับซ้ือของเก่ามากข้ึนและกระจายทัว่พื้นท่ีส าคญั ผูอ้  านวยการเขตตอ้งก าหนด
นโยบายการแยกมูลฝอยให้ชัดเจนและจริงจงัในการน านโยบายไปปฏิบติั  และติดตามผลการ
ด าเนินการอยา่งใกลชิ้ด 
 อจัฉราพรรณ ลีฬพนัธ์ และวิษณุ เหลืองลออ (2555:58-74) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง 
พฤติกรรม ความคิดเห็น และทศันคติของผูป้ระกอบอาชีพพยาบาลท่ีมีต่อการท าประกนัชีวิต การ
วจิยัพบวา่ ผูป้ระกอบอาชีพพยาบาล ท าประกนัชีวติ เพื่อการออมทรัพย ์ประเภทสะสมทรัพย ์บริษทั
ท่ีท าประกนัชีวิต อนัดบัหน่ึง คือ AIA โดยผ่านตวัแทนประกนัชีวิตมากท่ีสุด เน่ืองจากเช่ือถือได ้
กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจท าประกนัชีวิตด้วยตนเอง ปัญหาจากการท าประกนัชีวิตท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
เง่ือนไขความคุม้ครองไม่ชดัเจน กลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ร้อยละ 50 ไม่คิดท่ีจะท าประกนัชีวิตอีกใน 1 
ปีขา้งหน้า จ  านวนกรมธรรม์ประกนัชีวิตของกลุ่มตวัอย่างเฉล่ียไม่เกิน 2 ฉบบั ส่วนกลุ่มท่ีไม่ท า
ประกนัชีวิตและไม่คิดท าประกนัชีวิต เพราะไม่มีเงินและมีสวสัดิการอยู่แลว้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกท าประกนัชีวิต คือ ช่ือเสียงของบริษทัประกนั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลน้อย คือ การท าโฆษณาท่ีมี
เน้ือหาซาบซ้ึง กินใจ และการน าบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาใช้ในการน าเสนอ นอกจากน้ี ยงัพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีทศันคติต่อธุรกิจประกนัชีวิตเป็นบวก แต่มีทศันคติต่อบริษทัประกนัชีวิตและต่อตวัแทน
ประกนัชีวติเป็นลบ 
 ทศันีย ์บุณยะผลึก (2548: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความตระหนกัต่อการจดัการ
ขยะของผูอ้ยู่อาศยับริเวณริมคลองบางใหญ่ อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต การศึกษาพบว่า ดา้นความ
ตระหนกัต่อการจดัการขยะของผูอ้าศยับริเวณริมคลองบางใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งมีความตระหนกัโดย
เฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงทั้งภาพรวม ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความตระหนกั
ต่อการจดัการขยะของผูอ้ยู่อาศยับริเวณริมคลองบางใหญ่ คือ ระดบัการศึกษา โดยผูท่ี้อยู่อาศยั
บริเวณริมคลองบางใหญ่ท่ีมีการศึกษาสูง มีความตระหนกัต่อการจดัการขยะมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษา
ระดบัต ่า 
 ลดัดาวลัย ์บุญยศ (2546: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลเข่ืองใน อ าเภอเข่ืองใน จังหวดั
อุบลราชธานี  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการจดัการขยะมูลฝอยโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก  การรับรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอย การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูล
ฝอย และการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
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มีส่วนของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยไดแ้ก่ ความสนใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
เทศบาล ความมุ่งหวงัท่ีจะมีส่วนร่วมแกปั้ญหาขยะมูลฝอย  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัจดัการขยะมูล
ฝอยปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อการมีส่วนของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได ้การยอมรับว่าตนเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ และการรับรู้เก่ียวกบั
จดัการขยะมูลฝอยต าบลเข่ืองใน 
 วลิาสินี เพชรวงศ ์(2547: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการขยะมูลฝอย ศึกษากรณี ชุมชนริมคลองพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
การศึกษาพบวา่ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขยะมูลฝอย ความรู้ในเร่ืองจดัการขยะมูลฝอยและการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์อยูใ่นระดบัสูง การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยูใ่นระดบัต ่า 
 ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ เพศ ระยะเวลา
การอยูอ่าศยัในชุมชนริมคลองพระโขนง การรู้จกัธนาคารขยะในชุมชน และความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
ขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ความรู้ในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย 
 วินิตา หตัถกรรม (2547: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมของนกัท่องท่ียวท่ี
เก่ียวกบัปัญหาขยะมูลฝอย กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดั
ระยอง ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัปัญหาขยะมูลฝอยในระดบั
ท่ีเหมาะสม โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดงักล่าวท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 คือ อายุ อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาขยะมูลฝอย ความรู้ความเขา้ใจในเก่ียวกบัขยะมูล
ฝอย และประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
 สุวิทย ์พฤกษาประเสริฐ (2551: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย:กรณีศึกษาเทศบาลต าบลคุระบุรี อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ผล
การศึกษาพบวา่ ระดบัความรู้ความเขา้ใจและจิตส านึกเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและพบว่า 
เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา การประกอบอาชีพ สถานภาพท่ีอยู่อาศยั ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัใน
เทศบาลและแหล่งท่ีไดรั้บข่าวสาร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย
ของประชาชน ในเขตเทศบาลคุระบุรี อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และพบวา่ ความถ่ีในการไดรั้บข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูล
ฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลคุระบุรี อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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 รุ่งกิจ บูรณ์เจริญและวสิาขา ภู่จินดา (2555:30) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง การจดัการขยะฐาน
ศูนย:์ กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ผลการศึกษา พบวา่ 
นกัเรียน มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการ
จดัการขยะส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง และพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยใ์นภาพรวม 
“ปานกลาง” ส่วนผูอ้  านวยการ และอาจารยเ์ห็นดว้ยกบัโครงการขยะฐานศูนยว์า่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ภายหลงัจากการด าเนินโครงการธนาคารขยะยิ้ม พบว่า ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 14.16 
นกัเรียน และอาจารยมี์ความพึงพอใจในโครงการเฉล่ียในระดบัมาก ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การ
ขาดความร่วมมือจากนกัเรียน รองลงมาขาดการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารโรงเรียน ขาดอุปกรณ์ในการ
จดัการขยะฐานศูนย ์เช่น ถงัขยะสีต่างๆ ไวใ้นการคดัแยกการขาดความรู้/ความเขา้ใจในการจดัการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ขาดเงินทุน/งบประมาณ และบุคลากรในการจัดการขยะฐานศูนย ์
ขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะฐานศูนยโ์รงเรียนควรมีการด าเนินการในขั้นตอนการจดัการขยะ 
“ตน้ทาง” โดยส่งเสริมการคดัแยกขยะและอาศยัการมีส่วนร่วมของอาจารยใ์นการให้ความรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 
 การทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ เพื่อให้ได้ตวัแปรต่าง ๆ ประกอบด้วย 
ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัท่ีสนบัสนุน ซ่ึงน ามาเป็นตวัแปรในกรอบแนวคิด ซ่ึงจากการทบทวน
วรรณกรรมผูศึ้กษาไดศึ้กษาปัจจยัท่ีน่าจะมีผลต่อการจดัการขยะตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนคร
ไทย ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับการจดัการขยะ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการจดัการขยะ และ
ทศันคติต่อการจดัการขยะ  
 
 



 

 

 
บทที ่3 

 
วธีิการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด ศึกษากรณีตลาดสดบางกะปิ และตลาด
สดนครไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) และสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนั้น
น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์และแปลผล  
 

3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 ผูว้จิยัก าหนดตวัแปรโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 3.1.1  ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการจดัการขยะของผูค้า้
ในตลาดสด ประกอบดว้ย 
  3.1.1.1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ รายได ้ระดบัการศึกษา และระยะเวลาการ
เขา้มาคา้ขาย 
  3.1.1.2  ชนิดสินคา้ท่ีขาย 
  3.1.1.3  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ 
  3.1.1.4  ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ 
  3.1.1.5  ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะ 
 
 3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด  
กรอบแนวคิดในการศึกษาสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 3.1 
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                                 ตัวแปรอิสรตาม 
           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษาการจัดการขยะของผู้ค้า 

 

  

ชนิดสินค้าท่ีขาย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

- เพศ 

- อายุ 

- รายได้ 

- ระดับการส าเร็จ

การศึกษา 

- ระยะเวลาในการเข้า

มาค้าขาย 
 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการจัดการขยะ 
 

ความรู้เกี่ยวกับ 

การจัดการขยะ 
 

ทัศนคติ 

เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

การจัดการขยะของ

ผู้ค้าในตลาดสด 
 

รูปแบบการ

บริหารภายใน

ตลาดสด 
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3.2  สมมติฐานในการศึกษา 
 
 สมมติฐานท่ี 1  ผูค้า้ท่ีมีเพศต่างกนั มีการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2  ผูค้า้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3  ผูค้า้ท่ีมีรายไดท่ี้ต่างกนั มีการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 4  ผูค้า้ท่ีมีระดบัการส าเร็จการศึกษาท่ีต่างกนั มีการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 5  ผูค้า้ท่ีมีระยะเวลาในการเขา้มาคา้ขายท่ีต่างกนัมีการจดัการขยะท่ีแตกต่าง
กนั 
 สมมติฐานท่ี 6  ผูค้า้ท่ีมีชนิดสินคา้ท่ีขายต่างกนั มีการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 7  ผูค้า้ท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีต่างกนั มีความรู้
เก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 8  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ
ต่อการจดัการขยะ 
 สมมติฐานท่ี 9  ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการจดัการขยะ 
 สมมติฐานท่ี 10  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กบัการ
จดัการขยะของผูค้า้ 
 สมมติฐานท่ี 11  ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะของผูค้า้ 
 สมมติฐานท่ี 12  ทศันคติต่อการจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะของผูค้า้ 
 สมมติฐานท่ี 13  ผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการภายในตลาดสดท่ีต่างกนั มี
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 14  ผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการภายในตลาดสดท่ีต่างกนั มี
ทศันคติต่อการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 15 ผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการภายในตลาดสดท่ีต่างกนั มี
การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดท่ีแตกต่างกนั 
 

3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3.3.1  ประชากร 
 ผูค้า้ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิ ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวนทั้งส้ิน 150 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555) และตลาดสดนครไทยซ่ึงเป็น
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ตลาดสดเอกชนตั้งอยูท่ี่ถนนลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีจ านวนผูค้า้ของ
ตลาดสดนครไทยจ านวนทั้งส้ิน 150 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 
 
 3.3.2  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 ท าการสุ่มผูค้า้ทั้งหมด 150 คน โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 และค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 เพื่อหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 สูตรท่ีใชค้  านวณ คือ  
  n     =         N                 
                                    1 + Ne 2 
 เม่ือ                   n    =    ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
                                    N    =    จ านวนประชากร 
                                    e    =    ค่าความคลาดเคล่ือนการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 
 แทนค่าในสูตร  n   =             150                                  
                                                1 + 150 (0.05)2 
                                  n   =   109 
 ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีจะใชข้นาดตวัอยา่งของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิเท่ากบั 109 คน และ
ตลาดสดนครไทยจ านวน 69 คน รวมทั้งส้ิน 178 คน 
 อน่ึง เน่ืองจากการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามของผูค้า้ในตลาดสดนั้นค่อนขา้งมีขอ้จ ากดัเป็น
อย่างมาก เน่ืองจากผูค้า้ในตลาดสดมกัไม่ให้ความร่วมมือมากนัก ผูศึ้กษาได้ท าการลงพื้นท่ีเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเองและประสานงานขอความร่วมมือจากผูจ้ดัการตลาดสดนครไทยเป็น
ระยะเวลา 2 เดือนอย่างต่อเน่ืองแต่กลบัพบว่าผูค้า้ส่งแบบสอบถามกลบัมาไม่ครบจ านวน ผูค้า้
บางส่วนได้กล่าวว่า เคยมาเก็บแบบสอบถามแล้ว ประกอบกับภารกิจผู ้จ ัดการตลาดสดท่ี
ค่อนขา้งมาก ท าให้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยเฉพาะตลาดสดนครไทยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ 
109 คน ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการเก็บแบบสอบถามผูค้า้ในตลาดสดนครไทยให้ไดม้ากกว่าร้อยละ 50 
ดงันั้น กลุ่มตวัอย่างของตลาดสดนครไทยจึงมีขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากการเก็บแบบสอบถาม
จ านวนทั้ งส้ิน 69 คน ส าหรับตลาดสดบางกะปิ ซ่ึงเป็นตลาดสดในสังกัดส านักงานตลาด 
กรุงเทพมหานคร ประกอบกับมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการอ านวยความสะดวกในการเก็บ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง จึงท าให้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในตลาดสดบางกะปิเป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยสรุปแลว้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีมีจ  านวนทั้งส้ิน 178 ราย 
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 3.3.3  การสุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาท าการเก็บตวัอยา่งโดยวิธีการเลือกแบบสะดวก 
(Convenient Sampling)  เพื่อหาผูค้า้ท่ีให้ขอ้มูลได ้ณ เวลานั้น จนกวา่จะไดข้นาดตวัอย่างของผูค้า้
ตามขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
 

3.4  กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการจดัการขยะ
ของผูค้า้ในตลาดสด หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด (Key 
Informants) โดยมีกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี   
  3.4.1  ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 
  3.4.2  ส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร 
  3.4.3  นายกสมาคมตลาดสดไทย 
  3.4.4  ผูจ้ดัการตลาดสดบางกะปิ   
  3.4.5  ผูจ้ดัการตลาดสดนครไทย  
 

3.5  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบสอบถามผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและ
ตลาดสดนครไทย และค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานผูก้  าหนดนโยบาย โดยเคร่ืองมือทั้งสอง
ส่วนน้ีมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
 3.5.1  แบบสอบถาม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) และ
แบบปลายเปิด (Open-ended Question) 
 โครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกับลักษณะทัว่ไป ได้แก่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึง
ประกอบด้วย เพศ อายุ  รายได้ ระดบัการศึกษา ลกัษณะการเขา้มาคา้ขาย และ 2) สินคา้ท่ีขาย 
ลกัษณะค าถามแบบปลายปิด จ านวน 8 ขอ้ 
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  ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามเพื่อวดัความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ เป็นค าถามท่ีตอ้งการ
ทราบความรู้เก่ียวกบัปัญหาขยะและการจดัการขยะ มีค าถามจ านวน 12 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น ค าถาม
เชิงบวก 6  ขอ้ และขอ้ค าถามเชิงลบ 6  ขอ้ การประเมินค่าการใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  ค าถามเชิงบวก 
   ไม่ใช่       ให ้            0    คะแนน 
   ใช่          ให ้            1    คะแนน 
   ค าถามเชิงลบ 
   ไม่ใช่       ให ้            1   คะแนน 
   ใช่           ให ้            0   คะแนน 
 โดยเกณฑก์ารพิจารณาระดบัความรู้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (วสิาขา ภู่จินดา,  2555ก:85) 
 คะแนนเฉล่ีย 0.00-0.33 มีความรู้ในระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 0.34-0.67 มีความรู้ในระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 0.68-1.00 มีความรู้ในระดบัมาก  
  ส่วนท่ี 3 ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะ เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบเก่ียวกบัการ
จดัการขยะ มีค าถามให้เลือกทั้งหมดจ านวน 12  ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น ค าถามเชิงบวก 6 ขอ้ และขอ้
ค าถามเชิงลบ 6 ขอ้ การประเมินค่าการใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  ค าถามเชิงบวก 
   เห็นดว้ย                     ให ้            5   คะแนน 
   ไม่มีความคิดเห็น         ให ้            3   คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย                  ให ้           1   คะแนน 
  ค าถามเชิงลบ 
   เห็นดว้ย                     ให ้            1   คะแนน 
   ไม่มีความคิดเห็น         ให ้            3   คะแนน 
   ไม่เห็นดว้ย                 ให ้            5   คะแนน 
 โดยเกณฑก์ารพิจารณาระดบัทศันคติ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (วสิาขา ภู่จินดา,  2555ก:85) 
 คะแนนเฉล่ีย 0.00-2.33 มีทศันคติในระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 2.34-3.67 มีทศันคติในระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.68-5.00 มีทศันคติในระดบัมาก 
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   ส่วนท่ี 4  การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด เป็นค าถามท่ีตอ้งการทราบ
เก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้ ้าในตลาดสด โดยมีค าถามให้เลือกทั้งหมดจ านวน 12 ขอ้ แบ่ง
ออกเป็น ค าถามเชิงบวก 11  ขอ้ และขอ้ค าถามเชิงลบ 1 ขอ้ การประเมินค่าการใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  ค าถามเชิงบวก 
   ปฎิบติัทุกคร้ัง                    ให ้            5    คะแนน 
   ปฎิบติับางคร้ัง                   ให ้            3    คะแนน 
   ไม่เคยปฎิบติั                     ให ้            1    คะแนน 
  ค าถามเชิงลบ 
   ปฎิบติัทุกคร้ัง                ให ้            1    คะแนน 
   ปฎิบติับางคร้ัง               ให ้            3    คะแนน 
   ไม่เคยปฎิบติั                 ให ้            5    คะแนน 
 โดยเกณฑ์การพิจารณาระดบัการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(วสิาขา ภู่จินดา,  2555ก:85) 
 คะแนนเฉล่ีย 0.00-2.33 มีการจดัการขยะของผูค้า้ในระดบัต ่า 
 คะแนนเฉล่ีย 2.34-3.67 มีการจดัการขยะของผูค้า้ในระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.68-5.00 มีการจดัการขยะของผูค้า้ในระดบัสูง 
  ส่วนท่ี 5  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการขยะเป็นค าถามและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับวิธีการส่งเสริมให้ผูค้ ้ามีส่วนร่วมในการจดัการขยะ ลักษณะค าถามแบบ
ปลายเปิด จ านวน 3 ขอ้ 
 
 3.5.2  แนวค าถามการสัมภาษณ์ 
  ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการ
จดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด ผูศึ้กษาได้ใช้แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ โดยมีขอ้ค าถาม
ได้แก่ กิจกรรมหรือโครงการด้านการจัดการขยะในตลาดสด การได้รับการสนับสนุนในการ
ด าเนินงานกิจกรรมการจดัการขยะ บุคลากรหรือคณะท างานแนะน าให้ความรู้ดา้นการจดัการขยะ
กบัผูค้า้ การมีส่วนร่วมของผูค้า้ในการจดัการขยะในตลาด ปัจจยัท่ีจะมีผลให้ผูค้า้เขา้มามีส่วนร่วม 
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะในตลาด ความเหมาะสมในการจดัการขยะในตลาดสด และ
ปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการดา้นการจดัการขยะ 
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3.6  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 

 3.6.1  การน าแบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรง (Validity) 

 โดยน าแบบสอบถามท่ีได้เรียบเรียงไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม

เนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) เพ่ือขอค าแนะน าการ

ปรับปรุงแก้ไขแล้วท าการเลือกเอาเฉพาะข้อค าถามท่ีมีความตรงหรือค่า IOC>0.5 เพ่ือน าไป

สอบถาม ซ่ึงมีข้อค าถามท่ีมีค่า IOC<0.5 จ านวน 1 ข้อ ผู้ศึกษาได้ท าการแก้ไขข้อค าถามจาก ขยะทุก

ประเภทท่านน ามากองทิ้งรวมกันเพื่อประหยัดเวลาในการคัดแยก เป็น น าขยะมากองทิ้งรวมกันเพื่อ

ประหยัดเวลา รายละเอียดการทดสอบความเท่ียงตรง ดังภาคผนวก ง 

 

 3.6.2  การตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Realiability) 

 โดยการตรวจสอบความเช่ือมั่น (Realiability) ของแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไข

และผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา น าไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มประชากรท่ีใกล้เคียงกับ

กลุ่มผู้ค้าเป้าหมาย  ในการทดสอบนี้ผู้ท าการศึกษาได้ทดสอบกับผู้ค้าในเขตหนองจอก จ านวน 27 

คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของจ านวนตัวอย่างท่ีท าการศึกษาทั้งหมด 178 คน จากผลการ

ทดสอบเพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติและการจัดการขยะของผู้ค้า โดย

ใช้สูตรสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach's Alpha Cofficient) (สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 146) 

และผลการทดสอบเพื่อหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

โดยวิธี คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (Kuder and Richardson :KR-20) (สุวิมล  ติรกานันท์, 2549: 154-157) 

เพื่อทดสอบว่าค าถามแต่ละข้อ ในแบบสอบถามท่ีใช้ มีความเหมาะสมหรือไม่ หลังจากนั้นน ามา

ตรวจสอบ และวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Realiability) ได้ดังต่อไปนี้ 

   3.6.2.1  แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ด าเนินการหาค่า

ความเช่ือมั่นด้วยสูตร  คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (Kuder and Richardson :KR-20) ได้ค่า 0.68  ซ่ึงมีความ

เช่ือมั่นอยู่ในระดับปานกลาง (Jackson 2008:69 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2553: 188) ดังแสดงใน

ภาคผนวก จ 

   3.6.2.2  แบบสอบถามในส่วนท่ี 3 ของทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะ ด าเนินการหา

ค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cofficient- α) ได้ค่า 0.675 ซ่ึงมีความเช่ือมั่นอยู่ใน

ระดับปานกลาง (Jackson 2008:69 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา,  2553:188) ดังแสดงในภาคผนวก จ 
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   3.6.2.3  แบบสอบถามในส่วนท่ี 4 ของการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด ด าเนินการ

หาค่าความเช่ือมั่นด้วย วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cofficient- α) ได้ค่า 0.722 ซ่ึงมีความเช่ือมั่นอยู่ใน

ระดับสูง (Jackson 2008:69 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา,  2553:188) ดังแสดงในภาคผนวก จ 

 

3.7  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 3.7.1  ข้อมูลปฐมภูมิ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quatitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยแบบสอบถาม (Questionaires) โดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาในพื้นท่ี โดยท าการสอบถามกลุ่ม

ตัวอย่างของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนาม ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด 

 

 3.7.2  ข้อมูลทุติยภูมิ 

 โดยผู้ท าการศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการค้นคว้าและท าการรวบรวมจาก

หนังสือ เอกสาร รายงานการวิจัย และข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ก าหนดกรอบแนวคิด 

การสร้างแบบสอบถามและในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา 

 

3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 3.8.1  การวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริม

การจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) 

 

 3.8.2  การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ค้าในตลาดสด 

 การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ค้าท าการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้จาก

ภาคสนามน ามาท าการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อสร้างคู่มือลงรหัส น าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วท าการ

ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistical 

Package for the Social Science: SPSS) ใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้ (ชัชวาล  เรืองประพันธ์, 

2544  อ้างถึงใน อภิวิชญ์ จันทวี, 2549: 65) 
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  3.8.2.1  สถิติพรรณนา 
  ใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายเชิงพรรณนาขอ้มูล ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และการจดัการขยะของผูค้า้ 
  3.8.2.2  สถิติอนุมาน 
  เป็นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ดงัน้ี 
   1)  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (t-test) ใชท้ดสอบตวัแปรใน
ส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ลกัษณะการเขา้มาคา้ขาย กบัตวัแปรตามคือ การจดัการขยะ
ของผูค้า้ในตลาดสด  
   2)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test: One-way Analysis of 
Variable) ใชท้ดสอบตวัแปรในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้กบัตวั
แปรตาม คือ การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด 
   3)  การวดัขนาดและทิศทางความสัมพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coeffient:r) และใชส้ถิติไควส์แควร์ในการหาความสัมพนัธ์
ของตวัแปรต่าง ๆ 
 



 
 

 
บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด ศึกษากรณีตลาดสดบางกะปิ และตลาด
สดนครไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาการจดัการจากแบบสอบถาม 
การทดสอบสมมติฐาน และสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผลการศึกษาดังกล่าวมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

4.1  ผลการศึกษาการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสดจากแบบสอบถาม 
 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บแบบสอบถามท่ีตลาดสดบางกะปิจ านวนทั้งหมด 109 ชุด และเก็บ
แบบสอบถามท่ีตลาดสดนครไทยจ านวน 69 ชุด รวมเก็บแบบสอบถามท่ีตลาดสดบางกะปิและ
ตลาดสดนครไทยมีจ านวนทั้งส้ินจ านวน 178 ชุด ผลการศึกษาจากแบบสอบถามมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 
 4.1.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ค้า 
 จากแบบสอบถามผูค้ ้าในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยในเร่ืองขอ้มูลทัว่ไป 
พบว่า ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยเป็นเพศหญิงเกินกวา่คร่ึง โดยตลาดสดบาง
กะปิมีผูค้า้เพศหญิง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ตลาดสดนครไทยมีผูค้า้เพศหญิงจ านวน 52 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 ช่วงอายุของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมากท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง 26-35 ปี จ  านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมา คือ กลุ่มอาย ุ36-45 ปี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 ผูค้า้ใน
ตลาดสดบางกะปิส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2  
รองลงมาคือ มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ส่วนตลาดสดนครไทย ผูค้า้มี
อายอุยูร่ะหวา่ง 36-45 ปี มากท่ีสุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 26-35 
ปี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5  ผูค้า้ในตลาดสดนครไทยส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช มากท่ีสุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4  รองลงมาคือ ประถมศึกษา จ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 29 ในขณะท่ีรายได้ต่อเดือนของผูค้ ้ามีมากท่ีสุดของทั้ งสองตลาดสดคืออยู่
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ระหวา่ง 10,001-15,000 บาท ต่อเดือน โดยผูค้า้ตลาดสดบางกะปิมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001-15,000 
บาท ต่อเดือน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 และผูค้า้ในตลาดสดนครไทยจ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.2 ระยะเวลาในการเขา้มาคา้ขายของผูค้า้ทั้งสองตลาดสดมีความคลา้ยคลึงกนัคือ นอ้ย
กวา่ 10 ปี โดยตลาดสดบางกะปิมีผูค้า้ท่ีเขา้มาคา้ขายในระยะเวลานอ้ยกวา่ 10 ปี จ  านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.5 ส่วนตลาดสดนครไทยมีจ านวนของผูค้า้ท่ีเขา้มาคา้ขายในระยะเวลานอ้ยกวา่ 10 ปี 
จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 58 แผงคา้ของผูค้า้ของตลาดสดบางกะปิท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ แผง
ค้าเบ็ดเตล็ด จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 รองลงมาคือ แผงค้าของช าและแผงค้าอาหาร 
จ านวน 23 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 21.1 ส าหรับตลาดสดนครไทยพบวา่ แผงคา้ของผูค้า้ประเภทท่ี
มีมากสุดคือ แผงคา้ของสด ปลา จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 รองลงมาคือ แผงคา้เบ็ดเตล็ด 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11 
  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะมูลฝอยของผูค้า้ พบวา่ เกินกวา่คร่ึง ไม่ไดรั้บ จ านวน 
66 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 และไดรั้บ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 โดยแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จ านวนมากท่ีสุด คือ บุคคล เช่น เจา้หนา้ท่ี พ่อคา้ แม่คา้ เป็นตน้ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 
รองลงมาคือ โทรทศัน์ จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 ผูค้า้ตลาดสดนครไทยส่วนใหญ่ไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะมูลฝอยจากแหล่งข่าวสาร โดยไดรั้บ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 91.3 
และไม่ไดรั้บ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจากโทรทศัน์มากท่ีสุด จ านวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมาคือ บุคคล เช่น เจา้หนา้ท่ี พ่อคา้ แม่คา้ เป็นตน้ จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.8 ส่วนขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมากท่ีสุดมีความเหมือนกนัสองตลาด คือ การคดัแยก
ขยะ ซ่ึงผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิได้รับมีจ านวน 52 คน น้อยกว่าผูค้า้ตลาดสดนครไทยซ่ึงได้รับ
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 และร้อยละ 73.1 ตามล าดบั รองลงมาคือ การท าน ้ าหมกัชีวภาพ 
ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิไดรั้บจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 ส่วนผูค้า้ในตลาดสดนครไทย
ไดรั้บจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 ขอ้มูลทั้งหมดดงัปรากฎในตารางท่ี 4.1 
  



53 

ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูค้า้  

  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ค้า 
ตลาดสดบางกะปิ (n=109) ตลาดสดนครไทย (n=69) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
    ชาย 47 43.1 15 21.7 

หญิง 61 56 52 75.4 
ไม่ระบุ 1 0.9 2 2.9 
ช่วงอายุ 

    นอ้ยกวา่ 15 ปี 0 0.0 1 1.4 
15-25 ปี  5 4.6 1 1.4 
26-35 ปี 36 33 19 27.5 
36-45 ปี 31 28.4 26 37.7 
46-55 ปี 24 22 17 24.6 
56-65 ปี 9 8.3 3 4.3 
65 ปีข้ึนไป 1 0.9 1 1.4 
ไม่ระบุ 3 2.8 1 1.4 
ระดบัการศึกษาสูงสุด 

   ประถมศึกษา 34 31.2 20 29 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 25 22.9 12 17.4 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 22 20.2 21 30.4 
อนุปริญญา/ปวส 11 10.1 4 5.8 
ปริญญาตรี 15 13.8 12 17.4 
ไม่ระบุ 2 1.8 0 0 
รายได้ต่อเดอืน 

  นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 5 4.6 3 4.3 
5,001-10,000 บาท 5 4.6 15 21.7 
10,001-15,000 บาท 26 23.9 25 36.2 
15,001-20,000 บาท 17 15.6 8 11.6 
20,001-25,000 บาท 19 17.4 5 7.2 
25,001-30,000 บาท 12 11 2 2.9 
30,001 บาทข้ึนไป 16 14.7 10 14.5 
ไม่ระบุ 9 8.3 1 1.4 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 
  

ระยะเวลาในการเข้ามาค้าขาย 
  นอ้ยกวา่ 10 ปี 54 49.5 40 58 

11-20 ปี 8 7.3 21 30.4 
21-30 ปี 25 22.9 6 8.7 
31 ปีข้ึนไป 5 4.6 2 2.9 
ไม่ระบุ 17 15.6 0 0 
ประเภทแผงค้า 

   แผงคา้เบด็เตล็ด 28 25.7 16 11.0 
แผงคา้ของช า 23 21.1 1 0.7 
แผงคา้ของสด เน้ือ 2 1.8 1 0.7 
แผงคา้ของสด ไก่ 12 11 3 2.1 
แผงคา้ของสด หมู 7 6.4 2 1.4 
แผงคา้ของสด ปลา 9 8.3 33 22.8 
แผงคา้อาหาร 23 21.1 9 6.2 
แผงคา้ผลไม ้ 5 4.6 4 2.8 
การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการขยะของผู้ค้า 
ไม่ได้รับ  66 60.6 5 7.2 
ได้รับ  43 39.4 63 91.3 
-โทรทัศน์ (38) (28.4) (44) (58.1) 
-ใปปลิว/ป้ายโฆษณา (23) (17.2) (13) (17.2) 
-วิทย ุ (22) (16.4) (11) (14.5) 
-บคุคล เช่น เจ้าหน้าท่ี พ่อค้า แม่ค้า เป็นต้น (42) (31.3) (40) (52.8) 
-หนังสือพิมพ์ (4) (3.0) (15) (19.8) 
-วารสาร/นิตยสาร (4) (3.0) (8) (10.6) 
-อ่ืนๆ ระบ ุ (1) (0.7) (1) (1.3) 
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในการจัดการขยะภายในตลาดสด 

  การคดัแยกขยะ 52 45.6 53 73.1 
การน าขยะไปใชซ้ ้า 15 13.2 22 30.4 
การแปรรูป 7 6.1 13 17.9 
การหมกัท าปุ๋ ย 10 8.8 24 33.1 
การท าน ้าหมกัชีวภาพ 27 23.7 26 35.9 
อ่ืนๆ ระบุ 3 2.6 0 0.0 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ค้า 
ตลาดสดบางกะปิ (n=109) ตลาดสดนครไทย (n=69) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
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 4.1.2  ความรู้ของผู้ค้าในการจัดการขยะในตลาดสด 
 จากแบบสอบถามผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยในเร่ืองความรู้ของผูค้า้ใน
การจดัการขยะในตลาดสด พบว่า ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยมีความรู้อยู่ใน
ระดบัสูง โดยคะแนนความรู้ของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมีค่าเฉล่ียความรู้ในภาพรวม 0.68 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ความรู้ของผูค้า้ตลาดสดนครไทยท่ีมีค่าเฉล่ียความรู้ในภาพรวมสูงถึง 0.80  ขอ้ค าถามท่ีผูค้า้ใน
ตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยมีค่าเฉล่ียความรู้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามขยะประเภทรี
ไซเคิล เช่น ขวดแกว้ พลาสติก โลหะสามารถน าไปขายได ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.98 และ 0.97 
ตามล าดบั ส าหรับผูค้ ้าในตลาดสดบางกะปิขอ้ค าถามความรู้ รองลงมา คือ การลดปริมาณขยะ
สามารถท าได ้โดยการคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.96 และขอ้ค าถามท่ีผูค้า้มี
ความรู้นอ้ยท่ีสุดคือขยะไม่สามารถน าไปผลิตเป็นพลงังานได ้ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามเชิงลบโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.33 ส าหรับผูค้า้ในตลาดสดนครไทยขอ้ค าถามความรู้ รองลงมา คือ เศษผกั ผลไมน้ ามาท า
น ้ าสกดัชีวภาพได ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.96 และขอ้ค าถามถุงพลาสติกมีระยะเวลายอ่ยสลายนาน
กว่าโฟมซ่ึงเป็นขอ้ค าถามเชิงลบเป็นขอ้ค าถามท่ีผูค้า้มีความรู้น้อยท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.42 
ขอ้มูลทั้งหมดดงัปรากฎในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2  ความรู้ของผูค้า้ในการจดัการขยะในตลาดสด 
 

ข้อค าถามความรู้ของผู้ค้าในการจัดการ
ขยะในตลาดสด 

ตลาดสดบางกะปิ (n=109) ตลาดสดนครไทย (n=69) 

ผู้ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ผู้ตอบผดิ
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ 
ผู้ตอบถูก
(ร้อยละ) 

ผู้ตอบผดิ 
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ 

1) ขยะประเภทรีไซเคิล เช่น ขวดแกว้ 
พลาสติก โลหะสามารถน าไปขายได้ 

107 
(98.2) 

2 
(1.8) 

0.98 
สูง 

67 
(97.1) 

2 
(2.9) 

0.97 
สูง 

2) การก าจดัขยะท่ีถูกตอ้ง เช่น การฝังกลบ
แบบถูกสุขาภิบาลเป็นวิธีหน่ึงในการก าจดั
ขยะ 

95 
(87.2) 

14 
(12.8) 

0.87 
สูง 

59 
(85.5) 

10 
(14.5) 

0.86 
สูง 

3) การลดปริมาณขยะสามารถท าได้ โดย
การคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 

105 
(96.3) 

4 
(3.7) 

0.96 
สูง 

61 
(88.4) 

8 
(11.6) 

0.88 
สูง 

4) ขยะในตลาดไม่สามารถแพร่กระจาย
เช้ือโรคต่างๆและไม่เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์
ของหนูและแมลงต่างๆ 

72 
(66.1) 

37 
(33.9) 

0.66 
ปานกลาง 

53 
(76.8) 

16 
(23.2) 

0.77 
สูง 

5) ถงัขยะสีเขียวท้ิงขยะแห้งและถงัขยะสี
เหลืองทิ้งขยะเปียก 

74 
(67.9) 

35 
(32.1) 

0.68 
สูง 

50 
(72.5) 

19 
(27.5) 

0.72 
สูง 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ข้อค าถามความรู้ของผู้ค้าในการจัดการ
ขยะในตลาดสด 

ตลาดสดบางกะปิ (n=109) ตลาดสดนครไทย (n=69) 

ผู้ตอบถูก ผู้ตอบผดิ
(ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ ผู้ตอบถูก
(ร้อยละ 

ผู้ตอบผดิ ค่าเฉลีย่ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ 

6) เศษผกั ผลไมน้ ามาท าน ้ าสกดัชีวภาพ
ได ้

100 9 0.92 66 3 0.96 

91.7 8.3 สูง 95.7 4.3 สูง 

7) เศษผกั ผลไมน้ ามาท าอาหารสตัวไ์ด้ 85 24 0.78 57 12 0.83 

78 22 สูง 82.6 17.4 สูง 

8) ถุงพลาสติกมีระยะเวลายอ่ยสลาย
นานกวา่โฟม* 

42 67 0.39 29 40 0.42 

38.5 61.5 ปานกลาง 42 58 ปานกลาง 

9) เศษขยะท่ีถูกท้ิงในตลาดสด
หมกัหมมเป็นเวลานาน เช่น เศษผกั 
ผลไม ้ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
สุขอนามยั 

55 54 0.5 53 16 0.77 

50.5 49.5 ปานกลาง 76.8 23.2 สูง 

10) ขยะประเภท ขวดแกว้ พลาสติก 
โลหะ และกระดาษในตลาดสามารถท้ิง
รวมไปกบัขยะประเภทอ่ืนๆ ได*้ 

39 70 0.36 62 7 0.9 

35.8 64.2 ปานกลาง 89.9 10.1 สูง 

11) ขยะไม่สามารถน าไปผลิตเป็น
พลงังานได*้ 

36 73 0.33 44 25 0.64 

33 67 ต ่า 63.8 36.2 ปานกลาง 

12) น ้ามนัพืชใชแ้ลว้ท่ีท่านทอดน ามา
ท าไบโอดีเซลได ้

78 31 0.72 63 6 0.91 

71.6 28.4 สูง 91.3 8.7 สูง 

ความรู้เฉลีย่ในภาพรวม 

0.68 0.8 

สูง สูง 

 
หมายเหตุ:คะแนนเฉล่ีย 0.00-0.33 มีความรู้ในระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 0.34-0.67 มีความรู้ในระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 0.68-1.00 มีความรู้ในระดบัมาก 
 *ค าถามเชิงลบ 
 
 4.1.3  ทศันคติเกีย่วกบัการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด 
 จากแบบสอบถามผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยในเร่ืองทศันคติของผูค้า้
ในการจดัการขยะในตลาดสด พบว่า ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมีทศันคติอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียทศันคติในภาพรวม 4.05 ซ่ึงมากกว่าผูค้า้ในตลาดสดนครไทยท่ีมีทศันคติอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยมีค่าเฉล่ียทศันคติในภาพรวม 3.36 ขอ้ค าถามทศันคติท่ีผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมีค่าเฉล่ีย
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มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการขยะท่ีถูกตอ้งควรก าจดัขยะให้ถูกประเภท โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.86 ซ่ึง
มากกวา่ผูค้า้ในตลาดสดนครไทยท่ีมีค่าเฉล่ียทศันคติเท่ากบั 4.71  รองลงมาคือขอ้ค าถามปัญหาขยะ
ลน้โลกจะหมดไป ถา้ทุกคนช่วยกนัจดัการขยะอยา่งถูกตอ้ง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.82 มากกวา่ผูค้า้
ตลาดสดนครไทยซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62  และขอ้ค าถามทศันคติท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดของทั้งสอง
ตลาดสด ไดแ้ก่ การคดัแยกขยะท าใหเ้สียเวลาในการขายของ โดยผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมีค่าเฉล่ีย
ทศันคติเท่ากบั 2.99 มากกว่าค่าเฉล่ียของทศันคติของผูค้า้ในตลาดสดนครไทย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียในขอ้
ค าถามน้ีเท่ากบั 1.42 ขอ้มูลทั้งหมดดงัปรากฎในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3  ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด 
 

ข้อค าถามทัศนคติ 

ตลาดสดบางกะปิ (n=109) ตลาดสดนครไทย (n=69) 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่   
เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความ
คดิเห็น 

เห็น
ด้วย 

ไม่
ระบุ 

ค่าเฉลีย่ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความ
คดิเห็น 

เห็น
ด้วย 

ไม่
ระบุ 

ค่าเฉลีย่ 

1) การจดัการขยะท่ี
ถูกตอ้งควรก าจดัขยะให้
ถูกประเภท 

1 
(0.9) 

3 
(2.8) 

104 
(95.4) 

1 
(0.9) 

4.86 
มาก 

0 
(0.0) 

5 
(7.2) 

62 
(89.9) 

2 
(2.9) 

4.71 
มาก 

2) ท่านสามารถช่วยลด
ปริมาณขยะได ้เม่ือท่าน
น าเศษขยะมาใช้
ประโยชน์ 

1 
(0.9) 

10 
(9.2) 

98 
(89.9) 

0 
(0) 

4.78 
มาก 

3 
(4.3) 

4 
(5.8) 

57 
(82.6) 

5 
(7.2) 

4.35 
มาก 

3) การน าเอาขยะกลบัมา
ใชใ้หม ่(Recycle) 
สามารถช่วยลดปัญหา
ขยะลงได ้

1 
(0.9) 

21 
(19.3) 

87 
(79.8) 

0 
(0) 

4.58 
มาก 

7 
(10.1) 

6 
(8.7) 

53 
(76.8) 

3 
(4.3) 

4.20 
มาก 

4) การจดัการขยะท่ีได้
ประสิทธิภาพเร่ิมตั้งแต่
การคดัแยกขยะ ณ 
แหล่งก าเนิด 

2 
(1.8) 

11 
(10.1) 

96 
(88.1) 

0 
(0) 

4.72 
มาก 

2 
(2.9) 

4 
(5.8) 

60 
(87) 

3 
(4.3) 

4.55 
มาก 

5) ปัญหาขยะลน้โลกจะ
หมดไป ถา้ทุกคน
ช่วยกนัจดัการขยะอยา่ง
ถูกตอ้ง 

1 
(0.9) 

8 
(7.3) 

100 
(91.7) 

0 
(0) 

4.82 
มาก 

2 
(2.9) 

4 
(5.8) 

61 
(88.4) 

2 
(2.9) 

4.62 
มาก 

6) ท่านไม่สบายใจเม่ือ
พบเห็นกองขยะท่ีไม่มี
การคดัแยก 

2 
(1.8) 

23 
(21.1) 

80 
(73.4) 

4 
(3.7) 

4.32 
มาก 

4 
(5.8) 

5 
(7.2) 

58 
(84.1) 

2 
(2.9) 

4.48 
มาก 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

 
หมายเหตุ: คะแนนเฉล่ีย 0.00-2.33 มีทศันคติในระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 2.34-3.67 มีทศันคติในระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.68-5.00 มีทศันคติในระดบัมาก 
 *ค าถามเชิงลบ 
 
 4.1.4 การจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด 
 จากแบบสอบถามผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยในเร่ืองการจดัการขยะ
ของผูค้า้ในตลาดสด พบวา่ ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมีการจดัการขยะอยูใ่นระดบัสูงโดยมีค่าเฉล่ีย
การจดัการขยะในภาพรวม 3.78 ซ่ึงมากกวา่ผูค้า้ในตลาดสดนครไทยท่ีมีการจดัการขยะอยูใ่นระดบั

ข้อค าถามทัศนคติ 

ตลาดสดบางกะปิ (n=109) ตลาดสดนครไทย (n=69) 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่   
เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความ
คดิเห็
น 

เห็น
ด้วย 

ไม่
ระบุ 

ค่าเฉลีย่ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความ
คดิเห็น 

เห็น
ด้วย 

ไม่
ระบุ 

ค่าเฉลี่
ย 

7) น าขยะมากองทิ้ง
รวมกนั เพืป่ระหยดั
เวลา* 

68 
(62.4) 

16 
(14.7) 

23 
(21.1) 

2 
(1.8) 

3.77 
มาก 

16 
(23.2) 

12 
(17.4) 

38 
(55.1) 

3 
(4.3) 

2.23 
นอ้ย 

8) ท่านจะท าการคดัแยก
ขยะเม่ือท่านมีเวลา* 

73 
(67) 

22 
(20.2) 

11 
(10.1) 

3 
(2.8) 

4.06 
มาก 

47 
(68.1) 

8 
(11.6) 

11 
(15.9) 

3 
(4.3) 

3.91 
มาก 

9) การจดัการขยะท าให้
อาชีพคนขายของเก่าหรือ
ผูคุ้ย้ขยะหมดรายไดล้ง* 

35 
(32.1) 

41 
(37.6) 

32 
(29.4) 

1 
(0.9) 

3.03 
ปานกลาง 

10 
(14.5) 

33 
(47.8) 

22 
(31.9) 

4 
(5.8) 

2.48 
ปาน
กลาง 

10) การจดัการขยะเป็น
หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีรับผิดชอบ
เท่านั้น* 

59 
(54.1) 

7 
(6.4) 

42 
(38.5) 

1 
(0.9) 

3.28 
ปานกลาง 

13 
(18.8) 

5 
(7.2) 

47 
(68.1) 

4 
(5.8) 

1.84 
นอ้ย 

11) เม่ือทิ้งขยะท่านมกั
มองว่าเสียเวลาเม่ือตอ้ง
คดัแยกขยะ* 

58 
(53.2) 

12 
(11) 

38 
(34.9) 

1 
(0.9) 

3.34 
ปานกลาง 

7 
(10.1) 

7 
(10.1) 

53 
(76.8) 

2 
(2.9) 

1.58 
นอ้ย 

12) การคดัแยกขยะท าให้
เสียเวลาในการขายของ* 

42 
(38.5) 

25 
(22.9) 

41 
(37.6) 

1 
(0.9) 

2.99 
ปานกลาง 

7 
(10.1) 

4 
(5.8) 

51 
(73.9) 

7 
(10.1) 

1.42 
นอ้ย 

ความคดิเห็นเฉลีย่รวม 
4.05 
มาก 

3.36 
ปานกลาง 
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ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียการจดัการขยะในภาพรวม 3.58 ขอ้ค าถามการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาด
สดบางกะปิท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านปฎิบติัตามกฏระเบียบของตลาดในการจดัการขยะโดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.79 รองลงมาคือขอ้ค าถามท่านดูแลไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพนัธ์ุพาหะน าโรคในแผง
คา้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 และขอ้ค าถามการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ท่านรวบรวมขยะท่ีทิ้งทุกประเภทในถงัเดียวกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.28 ในส่วนของตลาด
สดนครไทย พบว่า ขอ้ค าถามการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่าน
ดูแลไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพนัธ์ุพาหะน าโรคในแผงคา้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 รองลงมา คือขอ้
ค าถามเม่ือท่านเลิกแผงท่านท าการเก็บกวาดขยะ และทิ้งขยะให้ถูกประเภทโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.35 และขอ้ค าถามการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านน าขยะไปใช้
ประโยชน์อยา่งอ่ืน เช่น EM อาหารสัตว ์ท าวสัดุใส่ของ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.26 ขอ้มูลทั้งหมดดงั
ปรากฎในตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4  การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด 
 

การจัดการขยะของ
ผู้ค้าในตลาดสด 

                  ตลาดสดบางกะปิ (n=109)                ตลาดสดนครไทย (n=69) 

จ านวน (ร้อยละ) 
ค่าเฉลีย่ 

จ านวน (ร้อยละ) 
ค่าเฉลีย่ ไม่เคย

ปฏบิัต ิ
ปฏบิัติ
บางคร้ัง 

ปฏบิัต ิ
ทุกคร้ัง 

ไม่
ระบุ 

ไม่เคย
ปฏบิัต ิ

ปฏบิัติ
บางคร้ัง 

ปฏบิัติ
ทุกคร้ัง 

ไม่
ระบุ 

1) เม่ือท่านเลิกแผง
ท่านท าการเก็บกวาด
ขยะ และท้ิงขยะใหถู้ก
ประเภท 

5 
(4.6) 

29 
(26.6) 

71 
(65.1) 

4 
(3.7) 

4.10 
สูง 

1 
(1.4) 

13 
(18.8) 

52 
(75.4) 

3 
(4.3) 

4.35 
สูง 

2) เม่ือท่านท าความ
สะอาดแผงท่านจะน า
ขยะไปท้ิงไวข้า้งๆแผง 

22 
(20.2) 

28 
(25.7) 

55 
(50.5) 

4 
(3.7) 

3.50 
ปาน
กลาง 

13 
(18.8) 

5 
(7.2) 

46 
(66.7) 

5 
(7.2) 

3.74 
สูง 

3) ท่านสนบัสนุนให้
ลูกคา้ใชต้ระกร้า ถุงผา้ 
หรือภาชนะอ่ืนๆ
มากกวา่ใช้
ถุงพลาสติก 

27 
(24.8) 

14 
(12.8) 

67 
(61.5) 

1 
(0.9) 

3.71 
สูง 

7 
(10.1) 

16 
(23.2) 

41 
(59.4) 

5 
(7.2) 

3.77 
สูง 

4) ท่านจะท้ิงขยะ
ประเภทน ้าอดัลม ขวด
แกว้ ลงในถงัขยะรี
ไซเคิล 

12 
(11) 

31 
(28.4) 

65 
(59.6) 

1 
(0.9) 

3.94 
สูง 

6 
(8.7) 

11 
(15.9) 

46 
(66.7) 

6 
(8.7) 

3.90 
สูง 

5) ท่านบอกต่อผูค้า้
ใกลเ้คียงใหค้ดัแยก
ขยะ 

29 
(26.6) 

25 
(22.9) 

50 
(45.9) 

5 
(4.6) 

3.25 
ปาน
กลาง 

14 
(20.3) 

21 
(30.4) 

28 
(40.6) 

6 
(8.7) 

3.14 
ปาน
กลาง 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

 
หมายเหตุ:คะแนนเฉล่ีย 0.00-2.33 มีการจดัการขยะของผูค้า้ในระดบัต ่า 
 คะแนนเฉล่ีย 2.34-3.67 มีการจดัการขยะของผูค้า้ในระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.68-5.00 มีการจดัการขยะของผูค้า้ในระดบัสูง 
  

การจัดการขยะของผู้ค้าใน
ตลาดสด 

                  ตลาดสดบางกะปิ (n=109)                ตลาดสดนครไทย (n=69) 

จ านวน (ร้อยละ)  
ค่าเฉลีย่ 

จ านวน (ร้อยละ)  
ค่าเฉลีย่ 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 

ปฏิบัติ 
ทุกคร้ัง 

ไม่
ระบุ 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 

ปฏิบัติ
ทุก
คร้ัง 

ไม่
ระบุ 

6) ท่านจดัตะกร้าหรือถงั
ขยะไวใ้ห้ลูกคา้ท้ิงขยะขา้ง
แผงของท่าน เพื่อลดการ
ทิ้งขยะไม่เป็นท่ีของลูกคา้ 

9 
(8.3) 

15 
(13.8) 

84 
(77.1) 

1 
(0.9) 

4.35 
สูง 

11 
(15.9) 

7 
(10.1) 

45 
(65.2) 

6 
(8.7) 

3.72 
สูง 

7) ท่านคดัแยกขยะวสัดุท่ี
ใชไ้ดห้รือใชซ้ ้าออกจาก
วสัดุท่ีใชไ้ม่ไดห้รือไม่
สามารถใชซ้ ้า 

12 
(11) 

35 
(32.1) 

59 
(54.1) 

3 
(2.8) 

3.78 
สูง 

5 
(7.2) 

23 
(33.3) 

33 
(47.8) 

8 
(11.6) 

3.46 
ปาน
กลาง 

8) ท่านรวบรวมขยะท่ีทิ้ง
ทุกประเภทในถงัเดียวกนั 

50 
(45.9) 

43 
(39.4) 

14 
(12.8) 

2 
(1.8) 

2.28 
ต ่า 

13 
(18.8) 

26 
(37.7) 

22 
(31.9) 

8 
(11.6) 

2.91 
ปาน
กลาง 

9) ท่านน าขยะไปใช้
ประโยชน์อยา่งอ่ืน เช่น 
EM อาหารสตัว ์ท  าวสัดุใส่
ของ 

32 
(29.4) 

34 
(31.2) 

42 
(38.5) 

1 
(0.9) 

3.16 
ปาน
กลาง 

26 
(37.7) 

20 
(29) 

14 
(20.3) 

9 
(13) 

2.26 
ต ่า 

10) ท่านปฎิบติัตามกฏ
ระเบียบของตลาดในการ
จดัการขยะ 

1 
(0.9) 

7 
(6.4) 

100 
(91.7) 

1 
(0.9) 

4.79 
สูง 

3 
(4.3) 

5 
(7.2) 

56 
(81.2) 

5 
(7.2) 

4.32 
สูง 

11) ท่านใชว้สัดุยอ่ยสลาย
ไดง่้ายแทนกล่องโฟม 
ถุงพลาสติก 

16 
(14.7) 

27 
(24.8) 

63 
(57.8) 

3 
(2.8) 

3.78 
สูง 

12 
(17.4) 

23 
(33.3) 

25 
(36.2) 

9 
(13) 

2.99 
ปาน
กลาง 

12) ท่านดูแลไม่ให้เกิด
แหล่งเพาะพนัธุ์พาหะน า
โรคในแผงคา้ 

3 
(2.8) 

5 
(4.6) 

100 
(91.7) 

1 
(0.9) 

4.75 
สูง 

2 
(2.9) 

4 
(5.8) 

58 
(84.1) 

5 
(7.2) 

4.41 
สูง 

ค่าเฉลีย่ในภาพรวม 
3.78 
สูง 

3.58 
ปานกลาง 
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 4.1.5  ความสนใจของผู้ค้าในการจัดการขยะในตลาดสด 
  จากแบบสอบถามผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยในเร่ืองความสนใจของ
ผูค้ ้าในการจดัการขยะในตลาดสด  พบว่า การสร้างกระบวนการในการคดัแยกขยะเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุดทั้งสองตลาด โดยตลาดสดนครไทยจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 เห็นดว้ย
ซ่ึงมากกวา่ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 ความคิดเห็นรองลงมาของ
ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิต่อวธีิการจดัการขยะท่ีมีความเหมาะสม คือ การช่วยกนัรักษาความสะอาด
ของตลาดสด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ส าหรับการน าขยะในตลาดเพื่อหมกัเป็น EM เป็น
วิธีการท่ีเหมาะสมน้อยท่ีสุดท่ีจะท าให้ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิหันมาสนใจการจดัการขยะภายใน
ตลาดสด มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1ในส่วนของผูค้า้ในตลาดสดนครไทย พบวา่ความคิดเห็น
รองลงมาท่ีจะท าใหผู้ค้า้หนัมาใหค้วามสนใจกบัการจดัการขยะ คือ การสร้างจิตส านึก จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25 ส าหรับการน าขยะในตลาดเพื่อหมกัเป็น EM และปรับลดค่าจา้งเก็บขยะให้
นอ้ยลงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมน้อยท่ีสุดท่ีจะท าให้ผูค้า้หันมาสนใจการจดัการขยะภายในตลาดสด 
โดยมีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 เท่ากนั ขอ้มูลทั้งหมดดงัปรากฎในตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5  ความคิดเห็นต่อวธีิท่ีเหมาะสมต่อการจดัการขยะในตลาดสดของผูค้า้ 
 

ความคิดเห็นต่อวธีิทีเ่หมาะสมทีจ่ะท า
ให้ผู้ค้าหันมาสนใจการจัดการขยะ

เพิม่มากขึน้ 

ตลาดสดบางกะปิ 
(n=109) 

ตลาดสดนครไทย 
(n=69) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1) ช่วยกันรักษาความสะอาดของ
ตลาดสด 

11 34.4 4 12.5 

2) การสร้างจิตส านึก 4 12.5 8 25 
3) สร้างกระบวนการในการคดัแยก
ขยะ 

13 40.6 18 56.3 

4) น าขยะในตลาดเพื่อหมกัเป็น EM 1 3.1 1 3.1 
5) ปรับลดค่าจา้งเก็บขยะใหน้อ้ยลง 3 9.4 1 3.1 
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 4.1.6  การรณรงค์เพือ่ส่งเสริมให้ผู้ค้ามีการจัดการขยะในตลาดสด 
  จากแบบสอบถามผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยในเร่ืองการรณรงค์เพื่อ
ส่งเสริมใหผู้ค้า้มีการจดัการขยะในตลาดสด พบวา่ ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมีบทบาทในการจดัการ
ขยะหรือรณรงคใ์นการจดัการขยะโดยการใหค้วามร่วมมือเพื่อจดัการขยะภายในตลาดสด พบวา่การ
ร่วมรณรงคก์ารคดัแยกขยะเป็นวธีิท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9  รองลงมา
เป็นการให้ค  าแนะน าในการคดัแยกขยะแก่ผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ส่วน
ของความคิดเห็นของผูค้า้ในตลาดสดนครไทยพบวา่การลงมือปฏิบติัคดัแยกขยะเป็นวิธีท่ีเหมาะสม
มากท่ีสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5  รองลงมาเป็นการร่วมรณรงคก์ารคดัแยกขยะจ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 ส าหรับความคิดเห็นของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิ การสนบัสนุนการลดใช้
ถุงพลาสติกเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมนอ้ยท่ีสุดท่ีจะท าให้ผูค้า้หนัมาสนใจการจดัการขยะภายในตลาด
สด มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ส่วนผูค้า้ในตลาดสดนครไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
สนบัสนุนการลดใชถุ้งพลาสติกจ านวนมากกวา่คือ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ขอ้มูลทั้งหมด
ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6  การรณรงคเ์พื่อส่งเสริมใหผู้ค้า้มีการจดัการขยะในตลาดสด 
 

การรณรงค์เพือ่ส่งเสริมให้ผู้ค้ามีการจัดการขยะ
ในตลาดสด 

ตลาดสดบางกะปิ 
(n=109) 

ตลาดสดนครไทย 
(n=69) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1) ร่วมรณรงคก์ารคดัแยกขยะ 9 42.9 8 34.8 
2) ลงมือปฏิบติัคดัแยกเศษขยะ 5 23.8 10 43.5 
3) ใหค้  าแนะน าในการคดัแยกขยะแก่ผูอ่ื้นท่ี
เก่ียวขอ้ง 

6 28.6 3 13.0 

4) สนบัสนุนการลดใชถุ้งพลาสติก 1 4.8 2 8.7 
 
 4.1.7  ข้อเสนอแนะเพิม่เติมในการจัดการขยะในตลาดสด 
  จากแบบสอบถามผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยในเร่ืองขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมในการจดัการขยะในตลาดสด พบว่า ควรมีถงัขยะเพิ่มเติมเป็นวิธีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดทั้ง
สองตลาด โดยตลาดสดบางกะปิมีผูเ้ห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะดงักล่าว จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3 นอ้ยกวา่ตลาดสดนครไทยท่ีมีผูเ้ห็นดว้ยกบัขอ้เสนอดงักล่าว  จ  านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ  42.3  
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 ขอ้เสนอแนะรองลงมาของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิ คือ ควรสร้างจิตส านึกในการคดัแยก
ขยะในตลาดสดให้มากกว่าน้ี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 ส าหรับการแนะน าการก าจดัขยะ
โดยการท า EM และการเพิ่มบทลงโทษแก่ผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมือในการคดัแยกขยะของตลาดสด เป็น
วิธีการท่ีเหมาะสมนอ้ยท่ีสุดท่ีจะท าให้ผูค้า้หนัมาสนใจการจดัการขยะภายในตลาดสด มีจ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 เท่ากนั  
 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูค้า้ในตลาดสดนครไทยต่อการจดัการขยะเพิ่มเติม รองลงมาคือก
ควรส่งเสริมการให้ความร่วมมือในการคดัแยกขยะ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 ควรสร้าง
จิตส านึกในการคดัแยกขยะในตลาดสดให้มากกวา่น้ีเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด โดยมีจ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ขอ้มูลทั้งหมดดงัปรากฎในตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7   ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการจดัการขยะในตลาดสด 
 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
ตลาดสดบางกะปิ 

(n=109) 
ตลาดสดนครไทย 

(n=69) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1) ควรสร้างจิตส านึกในการคดัแยกขยะในตลาดสด
ใหม้ากกวา่น้ี 

4 22.2 3 11.5 

2) ควรส่งเสริมการใหค้วามร่วมมือในการคดัแยก
ขยะ 

3 16.7 7 26.9 

3) ควรมีถงัขยะเพิ่มเติม 6 33.3 11 42.3 
4) ควรท าความสะอาดตลาดสดใหบ้่อยกวา่เดิม 3 16.7 5 19.2 
5) ควรแนะน าการก าจดัขยะโดยการท าEM 1 5.6 0 0.0 
6) ควรเพิ่มบทลงโทษแก่ผูไ้ม่ใหค้วามร่วมมือในการ
คดัแยกขยะของตลาดสด 

1 5.6 0 0.0 
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4.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความแตกต่างในการจดัการขยะของผูค้า้
ในตลาดสด และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด โดยศึกษาตลาดสด
บางกะปิซ่ึงเป็นสังกดัในส านกังานตลาด กรุงเทพมหานครและตลาดสดนครไทยซ่ึงเป็นตลาดสด
สังกดัผูป้ระกอบการเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐานมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 4.2.1  ปัจจัยทีม่ีผลต่อความแตกต่างของการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด 
  สมมติฐานที่ 1  ผูค้า้ท่ีมีเพศต่างกนั มีการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ t-test พบวา่ ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิท่ีมีเพศ
ต่างกนั มีค่าเฉล่ียของการจดัการขยะในตลาดสดไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.688 เช่นเดียวกบัผลการทดสอบสมมติฐานผูค้า้ในตลาดสดนครไทยท่ีมี
เพศต่างกนั  มีค่าเฉล่ียการจดัการขยะในตลาดสดไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.479 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในการจดัการขยะของผูค้า้จ  าแนกตามเพศ 
 

ตวัแปรต้น 

ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ในการ
จดัการขยะของผู้ค้า(ตวัแปรตาม) 

t(df) P-Value 
จ านวน
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เพศของผู้ค้าในตลาดสดบาง
กะปิ เพศชาย 47 29.1702 3.99085 

0.402(106) 0.688 
 

เพศหญิง 61 28.8197 4.83566 
เพศของผู้ค้าในตลาดสด

นครไทย เพศชาย 15 29 4.40779 
0.713(65) 0.479 

 
เพศหญิง 52 27.9231 5.34256 

 
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

t (df) คือ การทดสอบสมมติฐานแบบสองตวัแปรท่ีอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) 
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  สมมติฐานที่ 2  ผูค้า้ท่ีมีอายุต่างกนั มีการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ  0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ F-test พบวา่ ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิท่ีมีอายุ
ต่างกนั มีค่าเฉล่ียของในการจดัการขยะในตลาดสดไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.491 เช่นเดียวกบัผลการทดสอบสมมติฐานผูค้า้ในตลาดสดนครไทยท่ีมี
อายตุ่างกนั มีค่าเฉล่ียการจดัการขยะในตลาดสดไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย
มีค่า p-value เท่ากบั 0.306 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในการจดัการขยะของผูค้า้จ  าแนกตามอาย ุ
 

ตวัแปรต้น 

ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ในการ
จดัการขยะของผู้ค้า(ตวัแปรตาม) 

F P-Value 
จ านวน
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อายุของผู้ค้าในตลาดสดบาง
กะปิ 15-25 ปี 5 29.4 4.87852 

0.889 0.491 
 

26-35 ปี 36 29.9722 4.0106 

 
36-45 ปี 31 28.3548 5.11565 

 
46-55 ปี 24 28.2083 4.95176 

 
56-65 ปี 9 27.6667 5.59017 

 
มากกวา่ 65 ปี 1 24 

 อายุของผู้ค้าในตลาดสดนคร
ไทย นอ้ยกวา่ 15 ปี 1 29 - 

1.226 0.306 
 

15-25 ปี 1 26 - 

 
26-35 ปี 19 28.5263 3.07983 

 
36-45 ปี 26 28.4231 5.74925 

 
46-55 ปี 17 27.1765 6.52146 

 
56-65 ปี 3 31.3333 2.3094 

 
มากกวา่ 65 ปี 1 16 - 

 
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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  สมมติฐานที่ 3  ผูค้า้ท่ีมีรายได้ท่ีต่างกนั มีการจดัการขยะท่ีแตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ F-test พบว่า ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิท่ีมี
รายไดต่้างกนั มีค่าเฉล่ียการจดัการขยะในตลาดสดไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.885 ซ่ึงแตกต่างจากผลการทดสอบสมมติฐานผูค้า้ในตลาดสดนครไทยท่ี
มีรายไดต่้างกนั พบวา่ มีค่าเฉล่ียการจดัการขยะในตลาดสดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 โดยท่ีมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในการจดัการขยะของผูค้า้จ  าแนกตามรายได ้
 

ตัวแปรต้น 

ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ในการ
จัดการขยะของผู้ค้า(ตัวแปรตาม) 

F P-Value 
จ านวน
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

รายได้ของผู้ค้าในตลาดสดบาง
กะปิ นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 5 29 1.87083 

0.388 0.885 
 

5,001-10,000 บาท 5 30.8 4.08656 

 
10,001-15,000 บาท 26 28.8846 5.8057 

 
15,001-20,000 บาท 17 29.4706 3.71008 

 
20,001-25,000 บาท 19 29.1053 3.76969 

 
25,001-30,000 บาท 12 30.1667 2.79068 

 
มากกวา่ 30,001บาท 16 27.9375 6.53676 

รายได้ของผู้ค้าในตลาดสดนคไทย นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 3 26.3333 5.68624 

5.993 0.000* 

 
5,001-10,000 บาท 15 31.6 2.44365 

 
10,001-15,000 บาท 25 26.28 4.62349 

 
15,001-20,000 บาท 8 31.25 1.16496 

 
20,001-25,000 บาท 5 31.6 3.43511 

 
25,001-30,000 บาท 2 18 8.48528 

 
มากกวา่ 30,001 บาท 10 26.4 5.87272 

 
หมายเหตุ:  * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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  สมมติฐานที่ 4  ผูค้า้ท่ีมีระดบัการส าเร็จการศึกษาท่ีต่างกนั มีการจดัการขยะท่ี
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ F-test พบว่า ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนั มีค่าเฉล่ียของการจดัการขยะในตลาดสดแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยท่ีมีค่า p-value เท่ากบั 0.003 ซ่ึงแตกต่างจากผลการทดสอบสมมติฐานผูค้า้ในตลาด
สดนครไทยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั พบวา่ มีค่าเฉล่ียของการจดัการขยะในตลาดสดไม่แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยท่ีมีค่า p-value เท่ากบั 0.678 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที่ 4.11  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในการจดัการขยะของผูค้า้จ  าแนกตามระดบัการส าเร็จ

การศึกษา 
 

ตัวแปรต้น 

ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ในการ
จัดการขยะของผู้ค้า(ตัวแปรตาม) 

F 
P-

Value จ านวน
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัการส าเร็จการศึกษาของ
ผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ ประถมศึกษา 34 26.5294 5.66347 

4.2 0.003* 
 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 25 30.04 3.1289 

 
มธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช 22 31 3.0706 

 
อนุปริญญา/ปวส 11 29.4545 4.34428 

 
ปริญญาตรี 15 29.2667 4.60538 

ระดบัการส าเร็จการศึกษาของ
ผู้ค้าในตลาดสดนครไทย ประถมศึกษา 20 26.75 6.28176 

0.58 0.678 
 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 12 27.9167 5.85364 

 
มธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช 21 29 4.06202 

 
อนุปริญญา/ปวส 4 27 7.34847 

 
ปริญญาตรี 12 28.9167 4.37884 

 
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

F คือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
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  สมมติฐานที่ 5  ผูค้า้ท่ีมีระยะเวลาในการเขา้มาคา้ขายท่ีต่างกนัมีการจดัการขยะท่ี
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ F-test พบว่า ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิท่ีมี
ระยะเวลาในการเขา้มาคา้ขายต่างกนั มีค่าเฉล่ียของในการจดัการขยะในตลาดสดไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยท่ีมีค่า p-value เท่ากบั 0.082 เช่นเดียวกบัผลการทดสอบ
สมมติฐานผูค้า้ในตลาดสดนครไทยท่ีมีระยะเวลาในการเขา้มาคา้ขายต่างกนั พบว่า มีค่าเฉล่ียของ
การจดัการขยะในตลาดสดไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยท่ีมีค่า p-value 
เท่ากบั 0.384 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในการจดัการขยะของผูค้า้จ  าแนกตามระยะเวลาในการเขา้

มาคา้ขาย 
 

ตวัแปรต้น 

ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ในการ
จดัการขยะของผู้ค้า(ตวัแปรตาม) 

F P-Value 
จ านวน
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระยะเวลาในการเข้ามาค้าขาย
ของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ นอ้ยกวา่ 11 ปี 71 28.4225 4.95598 

2.297 0.082 
 

11-20 ปี 8 26.375 5.68048 

 
21-30 ปี 25 30.08 3.60463 

 
31 ปีข้ึนไป 5 32 2.12132 

ระยะเวลาในการเข้ามาค้าขาย
ของผู้ค้าในตลาดสดนครไทย นอ้ยกวา่ 11 ปี 40 27.725 5.5654 

1.032 0.384 
 

11-20 ปี 21 28.381 4.83194 

 
21-30 ปี 6 26.8333 5.19294 

 
31 ปีข้ึนไป 2 34 0 

        
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

F  คือ  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
  สมมติฐานที่ 6  ผูค้า้ท่ีมีชนิดสินคา้ท่ีขายต่างกนั มีการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 



69 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ F-test พบว่า ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิท่ีมี
ชนิดสินคา้ท่ีขายต่างกนั มีค่าเฉล่ียของการจดัการขยะในตลาดสดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยท่ีมีค่า p-value เท่ากบั 0.001 ซ่ึงแตกต่างจากผลการทดสอบสมมติฐานผูค้า้ในตลาด
สดนครไทยท่ีมีชนิดสินคา้ท่ีขายต่างกนั พบวา่ มีค่าเฉล่ียของการจดัการขยะในตลาดสดไม่แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยท่ีมีค่า p-value เท่ากบั 0.061 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในการจดัการขยะของผูค้า้จ  าแนกตามชนิดสินคา้ท่ีขาย 
 

ตัวแปรต้น 

ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ในการจัดการ
ขยะของผู้ค้า(ตัวแปรตาม) 

F P-Value 
จ านวน
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ชนิดสินค้าที่ขายของผู้ค้า
ในตลาดสดบางกะปิ แผงเบด็เตล็ด 28 27.5 4.43471 

3.764 0.001* 

 
แผงของช า 23 30.6522 3.61322 

 
แผงคา้เน้ือสด 2 20 11.31371 

 
แผงคา้เน้ือไก่สด 12 29.8333 4.50925 

 
แผงคา้เน้ือหมูสด 7 24.1429 3.71612 

 
แผงคา้เน้ือปลาสด 9 28.7778 5.78312 

 
แผงคา้อาหาร 23 29.6522 4.21694 

 
แผงคา้ผลไม ้ 5 31.6 1.67332 

ชนิดสินค้าที่ขายของผู้ค้า
ในตลาดสดนครไทย แผงเบด็เตล็ด 16 25.875 6.86901 

2.074 0.061 
 

แผงของช า 1 25 . 

 
แผงคา้เน้ือไก่สด 1 16 . 

 
แผงคา้เน้ือหมูสด 3 27.6667 3.21455 

 
แผงคา้เน้ือปลาสด 2 33 2.82843 

 
แผงคา้อาหาร 33 28.4242 4.69062 

 
แผงคา้ผลไม ้ 9 30.5556 2.78887 

 
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 F  คือ  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  
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  สมมติฐานที ่7  ผูค้า้ท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั มี
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test  พบว่า ผูค้า้ท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิท่ีต่างกนั มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.00 ส าหรับผลการทดสอบ
สมมติฐานผูค้า้ในตลาดสดนครไทย พบว่า ผูค้า้ท่ีมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ี
ต่างกนั มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า  p-
value เท่ากบั 0.297 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที่ 4.14  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในการจดัการขยะของผูค้า้จ  าแนกตามการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสาร 
 

ตวัแปรต้น 

ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ในการ
จดัการขยะของผู้ค้า(ตวัแปรตาม) 

t(df) P-Value 
จ านวน
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ค้าใน
ตลาดสดบางกะปิ ไดรั้บ 66 30.303 4.05717 

4.227(78.587) 0.000* 

 ไม่ไดรั้บ 43 
26.534

9 4.84202 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ค้าใน

ตลาดสดนครไทย ไดรั้บ 63 
28.301

6 4.78113 1.192(4.177) 0.297 

 
ไม่ไดรั้บ 5 23.4 9.09945 

 
หมายเหตุ:  * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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 4.2.2  ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อการจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด 
  สมมติฐานที่ 8  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติต่อการจดัการขยะ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Chi-square พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการจดัการขยะ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยท่ีมีค่า p-value เท่ากบั 0.002 เช่นเดียวกบัผลการทดสอบ
สมมติฐานผูค้ ้าในตลาดสดนครไทยซ่ึงพบว่า การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ  มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการจดัการขยะอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า  p-value 
เท่ากบั 0.023 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารกบัทศันคติต่อการจดัการขยะ 
 

ตลาดสด 
การรับรู้
ข้อมูล
ข่าวสาร 

ทศันคตต่ิอการจดัการขยะ 
X2

(df) P-Value 
ระดบัมาก ระดบัน้อย 

ตลาดสดบางกะปิ 
ไดรั้บ 49 17 

10.024(1) 0.002* 
ไม่ไดรั้บ 19 24 

ตลาดสดนครไทย 
ไดรั้บ 44 19 

5.141(1) 0.023 
ไม่ไดรั้บ 1 4 

 
หมายเหตุ:  * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

X2
(df)  คือ  การทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson Chi-square 

 
  สมมติฐานที่ 9  ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการ
จดัการขยะ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Pearson Correlation พบวา่ ความรู้เก่ียวกบั
การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมีความสัมพนัธ์ เชิงลบกบัทศันคติต่อการจดัการขยะ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยท่ีมีค่า Pearson Correlation เท่ากบั -0.202 และ p-value เท่ากบั 
0.000 เช่นเดียวกบัผลการทดสอบสมมติฐานความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดนคร
ไทย ซ่ึงพบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติต่อการจดัการขยะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
โดยมีค่า Pearson Correlation เท่ากบั 0.554 และ p-value เท่ากบั 0.000 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะกบัทศันคติต่อการจดัการขยะ 
 

ตลาดสด 
ความสัมพนัธ์ระหว่าง 

r P-Value 
ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ตลาดสดบางกะปิ ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ ทศันคติต่อการจดัการขยะ -0.202 0.000* 
ตลาดสดนครไทย ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ ทศันคติต่อการจดัการขยะ 0.554 0.000* 

 
หมายเหตุ:  * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 r  คือ  การทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson Correlation 
 
  สมมติฐานที่ 10  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กบั
การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Chi-square พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้ ้าในตลาดสดบางกะปิ มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยท่ีมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ซ่ึงแตกต่างจากผลการทดสอบสมมติฐาน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะของผูค้ ้าในตลาดสดนครไทย ซ่ึงพบว่า ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะของผูค้า้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า  p-value เท่ากบั 
0.023 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.17 
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ตารางที ่4.17  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารกบัการจดัการขยะของผูค้า้ 
 

ตลาดสด 
การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร 
การจดัการขยะของผู้ค้า 

X2
(df) P-Value 

ระดบัมาก ระดบัน้อย 

ตลาดสดบาง
กะปิ 

ไดรั้บ 47 19 
15.785(1) 0.000* 

ไม่ไดรั้บ 14 29 
ตลาดสดนคร

ไทย 
ไดรั้บ 37 26 

2.818(1) 0.023* 
ไม่ไดรั้บ 1 4 

 
หมายเหตุ:  * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

X2
(df)  คือ  การทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson Chi-square 

 
  สมมติฐานที่ 11  ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะ
ของผูค้า้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Chi-square พบวา่ ความรู้เก่ียวกบัการจดัการ
ขยะของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิ มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะของผูค้า้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 โดยท่ีมีค่า p-value เท่ากบั 0.041 เช่นเดียวกบัผลการทดสอบสมมติฐานความรู้เก่ียวกบั
การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดนครไทย ซ่ึงพบว่า มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะของผูค้า้ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.037 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะกบัการจดัการขยะของผูค้า้ 
 

ชนิดของตลาดสด 
ความรู้

เกีย่วกบัการ
จดัการขยะ 

การจดัการขยะของผู้ค้า 
X2

(df) P-Value 
ระดบัมาก ระดบัน้อย 

ตลาดสดบางกะปิ 
ระดบัมาก 47 44 

4.163(1) 0.041* 
ระดบันอ้ย 14 4 

ตลาดสดนครไทย 
ระดบัมาก 29 10 

4.355(1) 0.037* 
ระดบันอ้ย 15 15 

 
หมายเหตุ: * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

X2
(df) คือ การทดสอบความสมัพนัธ์ดว้ย Pearson Chi-square 
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  สมมติฐานที่ 12  ทศันคติต่อการจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะของ
ผูค้า้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Pearson correlation พบว่า ทศันคติต่อการ
จดัการขยะของผูค้ ้าในตลาดสดบางกะปิไม่มีความสัมพนัธ์กับการจดัการขยะของผูค้ ้า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยท่ีมี p-value เท่ากบั 0.212 แตกต่างจากผลการทดสอบสมมติฐาน
ทศันคติต่อการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดนครไทย ซ่ึงพบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการ
จดัการขยะของผูค้า้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยท่ีมีค่า Pearson correlation เท่ากบั 0.521 
และ p-value เท่ากบั 0.000 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.19 
 
ตารางที ่4.19  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติต่อการจดัการขยะกบัการจดัการขยะของผูค้า้ 
 

ตลาดสด 
ความสัมพนัธ์ระหว่าง 

r P-Value 
ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ตลาดสดบางกะปิ ทศันคติต่อการจดัการขยะ การจดัการขยะของผูค้า้ 0.121 0.212 
ตลาดสดนครไทย ทศันคติต่อการจดัการขยะ การจดัการขยะของผูค้า้ 0.521 0.000* 

 
หมายเหตุ:  * ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

r  คือ  การทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ย Pearson Correlation 
 
 4.2.3  ปัจจัยอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง 
  สมมติฐานที่ 13  ผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการภายในตลาดสดท่ี
ต่างกนั มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test พบว่า ผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีรูปแบบการ
บริหารจดัการภายในตลาดสดท่ีต่างกนั มีค่าเฉล่ียของความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.20 
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ตารางที่ 4.20  ผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการภายในตลาดสดท่ีต่างกนั มีความรู้
เก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 

 

ประเภทของตลาดสด 
ความรู้เกีย่วกบัการจัดการขยะ (n=178) 

t (df) p-Value จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตลาดบางกะปิ 
(สังกดัส านักงานตลาด
กรุงเทพมหานคร) 

109 8.15 1.71 

-5.695 (176) 0.000* 
ตลาดนครไทย 

(สังกดัผู้ประกอบการ
เอกชน) 

69 9.62 1.65 

 
หมายเหตุ:   t (df) คือ การทดสอบสมมติฐานแบบสองตวัแปรท่ีอิสระจากกนั (Independent Sample 

 t-test) 
* คือ มีความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
  สมมติฐานที่ 14  ผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการภายในตลาดสดท่ี
ต่างกนั มีทศันคติต่อการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test พบว่า ผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีรูปแบบการ
บริหารจดัการภายในตลาดสดท่ีต่างกนั มีค่าเฉล่ียของทศันคติต่อการจดัการขยะแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.017 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.21 
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ตารางที่ 4.21  ผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการภายในตลาดสดท่ีต่างกนั มีทศันคติต่อ
การจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั 

 

ประเภทของตลาดสด 
ทศันคติเกีย่วกบัการจัดการขยะ (n=178) 

t (df) p-Value จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตลาดบางกะปิ 
(สังกดัส านักงานตลาด
กรุงเทพมหานคร) 

109 27.50 4.34 

-2.399(176) 0.017* 
ตลาดนครไทย 

(สังกดัผู้ประกอบการ
เอกชน) 

69 29.43 6.44 

 
หมายเหตุ:   t (df) คือ การทดสอบสมมติฐานแบบสองตวัแปรท่ีอิสระจากกนั (Independent Sample 

 t-test) 
* คือ มีความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
  สมมติฐานที่ 15 ผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการภายในตลาดสดท่ี
ต่างกนั มีการจดัการขยะในตลาดสดท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test พบว่า ผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีรูปแบบการ
บริหารจดัการภายในตลาดสดท่ีต่างกนั มีค่าเฉล่ียของการจดัการขยะภายในตลาดสดไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่า p-value เท่ากบั 0.303 ดงัปรากฎในตารางท่ี 4.22 
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ตารางที่ 4.22  ผูค้า้ในตลาดสดท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการภายในตลาดสดท่ีต่างกนัมีการจดัการ    
ขยะของผูค้า้ท่ีไม่แตกต่างกนั 

 

ประเภทของตลาดสด 

การจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด 
 (n=178) 

t (df) p-Value 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตลาดบางกะปิ 
(สังกดัส านักงานตลาด
กรุงเทพมหานคร) 

109 28.82 4.74 

1.033 (176) 0.303 
ตลาดนครไทย 

(สังกดัผู้ประกอบการ
เอกชน) 

69 28.03 5.28 

 
หมายเหตุ:   t (df) คือ การทดสอบสมมติฐานแบบสองตวัแปรท่ีอิสระจากกนั (Independent Sample 

 t-test) 
 
 จากตารางท่ี 4.23 สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแตกต่างหรือความสัมพนัธ์กบั
การจดัการขยะในตลาดสด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตลาดสดบางกะปิซ่ึงเป็นตลาดสดในสังกดัส านกังาน
ตลาด กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาของผูค้า้ และชนิดของสินคา้ท่ีขาย ในขณะท่ีปัจจยัท่ี
มีผลต่อความแตกต่างหรือความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะในตลาดสดนครไทยซ่ึงเป็นตลาดสดใน
สังกดัผูป้ระกอบการเอกชน ไดแ้ก่ รายได ้และทศันคติของผูค้า้ต่อการจดัการขยะภายในตลาดสด 
โดยท่ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะ
เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของผูค้า้ต่อการจดัการขยะภายในตลาดสดของผูค้า้ทั้งใน
ตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทย 
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ตารางที ่4.23  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแตกต่างหรือความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะในตลาดสด 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความแตกต่าง 
หรือความสัมพนัธ์1กบัการจัดการขยะ 

ในตลาดสด 

ตลาดสดบางกะปิ ตลาดสดนครไทย 

1) ระดบัการส าเร็จการศึกษาของผูค้า้   

2) ชนิดของสินคา้ท่ีขาย   
3) รายไดข้องผูค้า้   
4) ทศันคติของผูค้า้ต่อการจดัการขยะภายในตลาดสด1   

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความแตกต่าง 
หรือความสัมพนัธ์1กบัทัศนคติของผู้ค้า 
ต่อการจัดการขยะภายในตลาดสด 

ตลาดสดบางกะปิ ตลาดสดนครไทย 

1)  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ1   
2) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะ1   

 
หมายเหตุ: 1  หมายถึง การทดสอบสมมติฐานโดยการหาความสัมพนัธ์ 

 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม หรือมีความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ียตวัแปร
ตาม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม หรือไม่มีความแตกต่างกนัของค่าเฉล่ีย 
ตวัแปรตาม  

 

4.3  ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูรั้บผิดชอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ส านัก
ส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ส านักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ตวัแทนองค์กรผูป้ระกอบการ
ตลาดสด คือ สมาคมตลาดสดไทย และผูป้ระกอบการในพื้นท่ีศึกษาเปรียบเทียบ ได้แก่ ผูจ้ดัการ
ตลาดสดนครไทยและผูจ้ดัการตลาดสดบางกะปิ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกการจดัการขยะของผูค้า้ใน
ตลาดสด มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 4.3.1  กจิกรรมหรือโครงการด้านการจัดการขยะในตลาดสด 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้ล่าววา่ ในอดีตไดมี้โครงการส่งเสริมการจดัการขยะในตลาดสด 
ไดแ้ก่ โครงการติดตั้งระบบถงัหมกัไบโอแก๊สและการรณรงค์การน าขยะคดัแยกไปขาย ส่วนตวั
แทนองคก์รผูป้ระกอบการตลาดสด ไดมี้การจดัท าโครงการแม่คา้ห้าดาว โดยโครงการน้ีจะมีการให้
รางวลัแก่ผูค้า้ท่ีมีการจดัการขยะท่ีดีหรือติดสติกเกอร์หา้ดาวให ้นอกจากน้ียงัมีโครงการหวัใจสีเขียว
ซ่ึงเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงเป็นโครงการในอนาคตท่ีจะมีการคดัแยก
ขยะมาขายและน าเอาขยะมาเป็นพลงังาน ส าหรับผูป้ระกอบการในพื้นท่ีศึกษา ผูจ้ดัการตลาดสด
บางกะปิได้กล่าวว่ามีการร่วมกับหน่วยงานภายนอกประเมินตลาดสด รวมทั้งการจดัอบรมให้
ความรู้แก่ผูค้า้ ส่วนผูจ้ดัการตลาดสดนครไทยไดมี้การจดัท าโครงการกรีนมาร์เก็ตซ่ึงเป็นโครงการ
ในการปรับปรุงทศันียภาพใหเ้กิดความร่มร่ืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
 4.3.2  การสนับสนุนในการด าเนินงานกจิกรรมการจัดการขยะ 
 การสนบัสนุนในการด าเนินงานกิจกรรมการจดัการขยะในดา้นของบุคลากร ผูรั้บผิดชอบ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดท้  าการรณรงคใ์หผู้ค้า้เก็บขยะ ส่วนตวัแทนองคก์รผูป้ระกอบการตลาด
สด ไดจ้ดัให้มีพนกังานในการคดัแยกขยะ สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในพื้นท่ี
ศึกษาซ่ึงจดัใหมี้พนกังานลา้งท าความสะอาดตลาดสดเป็นประจ า  
 ในดา้นกระบวนการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดจ้ดัให้มีการลา้งตลาดสดเดือนละ
คร้ังและเก็บเศษอาหารทุกวนั ร่วมกับการสนับสนุนให้ร้านค้าได้ท าการคัดแยกขยะ ส าหรับ
ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตลาดสดนครไทยไดส้ร้างความตระหนกัให้แก่ผูค้า้
ในเร่ืองการจดัการขยะในตลาดสด  
 ดา้นงบประมาณในการสนบัสนุนนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดจ้ดัให้มีการจา้งผูจ้ดัเก็บขยะ
ภายในตลาดสด เช่นเดียวกบัตวัแทนของผูป้ระกอบการในพื้นท่ีศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตลาดสด
บางกะปินั้นไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากส านกังานตลาดและผูบ้ริหารระดบัสูง  
 ส าหรับดา้นอ่ืนๆ นั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดใ้หก้ารสนบัสนุนถงัคอนเทนเนอร์เพื่อรองรับ
ขยะภายในตลาดสด สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในพื้นท่ีศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในตลาดสดบางกะปิ ซ่ึงไดจ้ดัใหมี้ภาชนะรองรับขยะและมีการคดัแยกขยะเปียกและขยะแหง้ภายใน
ตลาดสด นอกจากน้ียงัไดมี้การจดัอบรมให้ความรู้แก่ผูค้า้ในดา้นการคดัแยกขยะ ในส่วนของตลาด
สดขนาดเล็กทางส านกังานเขตเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย นอกจากน้ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ล่าวเพิ่มเติมอีกวา่ไดมี้พื้นท่ีสถานท่ีหมกัท าปุ๋ยจากขยะอินทรียต์ั้งอยูท่ี่เขต
อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ทางดา้นตวัแทนองค์กรผูป้ระกอบการตลาดสด ไดใ้ห้ความรู้ในการคดั
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แยกขยะจากกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงสอดคล้องกบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในพื้นท่ีศึกษา 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในตลาดสดนครไทยท่ีไดจ้ดักิจกรรมอบรมให้กบัผูค้า้ในเร่ืองการคดัแยกขยะใน
ตลาดสด 
 
 4.3.3  การมีส่วนร่วมของผู้ค้าเพือ่การจัดการขยะในตลาดสด 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าการมีส่วนร่วมของผูค้า้มกัจะเป็นการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ การด าเนินโครงการ และการมีส่วนร่วมในดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขั้นตอนการตดัสินใจ
ด าเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะในตลาดสดนั้น หน่วยงานระดบันโยบายได้มีการ
สอบถามความคิดเห็นก่อนท่ีจะด าเนินโครงการ ในอีกดา้นหน่ึงซ่ึงเป็นการเขา้ร่วมโครงการของผูค้า้
ในตลาดสดนั้น หน่วยงานระดบันโยบาย ไดมี้การขอความร่วมมือผูค้า้ในการคดัแยกขยะ ส าหรับ
ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนของผูจ้ดัการตลาดสดนครไทยนั้น ไดจ้ดัให้
มีการบ ารุงรักษาในส่วนของถงัขยะเป็นพิเศษ  
 ในด้านอ่ืนๆนั้น หน่วยงานระดบันโยบาย ตวัแทนองค์กรผูป้ระกอบการตลาดสด  และ
ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีศึกษา ไดมี้การร่วมมือกนัรักษาความสะอาดและลา้งท าความสะอาดตลาดสด 
นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีศึกษา ไดก้ าหนดให้ผูค้า้มีการปฏิบติัตามกฎของตลาดสดอย่าง
เคร่งครัด 
 
 4.3.4  ปัจจัยทีม่ีผลท าให้ผู้ค้าเข้ามามีส่วนร่วม 
 ในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะภายในตลาดสดนั้น หน่วยงาน
ระดบันโยบาย ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นวา่ การจดัสรรงบประมาณและการสร้างแรงจูงใจหรือผลตอบแทน
ให้กับผูค้า้ในการคดัแยกขยะ ทั้งน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักอนามยั ควรมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่งเสริมใหผู้ค้า้มีบทบาทในการจดัการขยะภายในตลาดสดอยา่งต่อเน่ือง เช่น การจดักิจกรรมตรวจ
ตลาดสด เพื่อติดตามการตั้งวางสินคา้ การทิ้งขยะให้ถูกท่ี ความสะอาดผูค้ ้า และการตรวจสาร
ตกคา้งในสินคา้ท่ีจ  าหน่าย ประเภทอาหาร เป็นตน้ การรณรงคเ์พื่อขอความร่วมมือจากผูค้า้ และการ
ตรวจสอบความสะอาดของตลาดสด เป็นปัจจยัท่ีมีผลท าใหผู้ค้า้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 
 
 4.3.5  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะในตลาดสด และวิธีการจัดการขยะภายใน

ตลาดสดทีเ่หมาะสม 
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัต่อการจดัการขยะในตลาดสดนั้น หน่วยงานระดบันโยบาย ได้
ให้ข้อคิดเห็นว่า บางโครงการเช่นโครงการติดตั้งถังหมักไบโอแก๊สไม่สามารถด าเนินการได้
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เน่ืองจากพื้นท่ีของตลาดค่อนขา้งคบัแคบ ประกอบกบังบประมาณแผ่นดินไม่สามารถสนับสนุน
โดยตรงต่อตลาดสดท่ีเป็นของเอกชนได ้นอกจากน้ี ผูค้า้ในตลาดสดยงัไม่มีเวลาในการคดัแยกขยะ 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของตัวแทนองค์กรผูป้ระกอบการตลาดสดท่ีกล่าวว่า  ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีส าคญัต่อการจดัการขยะในตลาดสด คือ ผูค้า้ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ยิ่งไปกวา่นั้นชุมชน
รอบข้างได้มีการน าเอาขยะมาทิ้งในตลาดสด ท าให้ปัญหาการจดัการขยะในตลาดสดมีความ
ยากล าบากเพิ่มมากข้ึน ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีศึกษา โดยเฉพาะตลาดสดบางกะปิไดก้ล่าวถึงปัญหา
และอุปสรรคท่ีส าคญัต่อการจดัการขยะภายในตลาดสด คือ ปริมาณถงัขยะท่ีไม่เพียงพอ และพื้นท่ี
จอดรถมีไม่เพียงพอ 
 ดงันั้น วธีิการจดัการตลาดสดท่ีเหมาะสม หน่วยงานระดบันโยบายไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นวา่ ควร
มีการน าขยะอินทรีย์ภายในตลาดสดเพื่อผลิตเป็นไบโอแก๊ส หรือน ้ าหมักชีวภาพ (EM) ซ่ึง
สอดคล้องกบัความคิดเห็นของตวัแทนองค์กรผูป้ระกอบการตลาดสดท่ีว่า การน าเอาขยะภายใน
ตลาดสดมาผลิตเป็นพลงังานหรือปุ๋ย เป็นวิธีการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการจดัการขยะ
ภายในตลาดสด ส าหรับผูป้ระกอบการในพื้นท่ีศึกษา โดยเฉพาะผูจ้ดัการตลาดสดนครไทยไดใ้ห้
ขอ้คิดเห็นวา่การท าการแบ่งพื้นท่ีจ  าหน่ายสินคา้ตามชนิดของสินคา้ เป็นวิธีการท่ีมีความเหมาะสม
ต่อการจดัการขยะภายในตลาดสด เน่ืองจากวธีิการดงักล่าวจะช่วยใหเ้กิดความสะดวกต่อการคดัแยก
ขยะ 
 
 4.3.6  แนวทางทีส่ าคัญต่อการจัดการขยะภายในตลาดสดอย่างยัง่ยนื 
 ส าหรับแนวทางท่ีส าคญัต่อการจดัการขยะภายในตลาดสดอยา่งย ัง่ยืนนั้น หน่วยงานระดบั
นโยบาย ไดเ้สนอแนะแนวทางท่ีส าคญัว่า ในอนาคตจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์และเตรียมความ
พร้อมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อส่งเสริมการคดัแยกขยะภายในตลาดสด รวมทั้งควรพิจารณาพื้นท่ี
ทางกายภาพท่ีมีความเหมาะสมต่อการจดัตั้งตลาดสด เพื่อให้สามารถติดตั้งระบบการจดัการขยะ 
เช่น ถงัหมกัไบโอแก๊สไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ี ผลตอบแทนต่อผูค้า้จากการคดัแยกขยะ
ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการจดัการขยะภายในตลาดสดอยา่งต่อเน่ืองควบคู่ไปกบั
การให้ความรู้ด้านการจดัการขยะภายในตลาดสดอย่างสม ่าเสมอ เช่นเดียวกับตวัแทนองค์กร
ผูป้ระกอบการตลาดสด ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นว่าการรณรงค์เก่ียวกบัการน าขยะภายในตลาดสดมาผลิต
เป็นพลังงานนั้นเป็นแนวทางท่ีส าคญัต่อการจัดการขยะภายในตลาดสดอย่างย ัง่ยืน ในขณะท่ี
ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีศึกษา โดยเฉพาะตลาดสดนครไทย ไดเ้สนอแนะแนวทางท่ีส าคญัวา่ การให้
ร่วมมือกนัระหวา่งลูกจา้งและนายจา้งเพื่อร่วมกนัจดัการขยะภายในตลาดสดและการตรวจตราความ
สะอาดของแผงคา้อยู่เสมอ เป็นแนวทางท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูค้า้มีการจดัการขยะภายในตลาดสดได้
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อยา่งย ัง่ยนื และแนวทางท่ีสามารถสร้างความร่วมมือของผูค้า้ในการรักษาความสะอาดภายในตลาด
สดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ การไม่สนบัสนุนการจดัเก็บเงินค่าส่วนกลาง 
  

4.4  แนวทางทีเ่หมาะสมในการส่งเสริมให้ผู้ค้ามกีารจัดการขยะภายในตลาดสด 
 
 แนวทางท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมให้ผูค้า้มีการจดัการขยะภายในตลาดสด เม่ือพิจารณา
จากผลการศึกษา การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยและผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานระดบันโยบาย สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 4.1 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ชนิดของ
ตลาดสดโดยเฉพาะพื้นท่ีในกรุงเทพมหานครสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 รูปแบบการบริหารจดัการ
ขยะ ไดแ้ก่ ตลาดท่ีอยู่ในสังกดัส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร (ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเลือก
ตลาดสดบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา) และตลาดสดในสังกัด
ผู ้ประกอบการเอกชน (ในการศึกษาคร้ัง น้ีผู ้ศึกษาเลือกตลาดสดนครไทย เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา) ตลาดทั้งสองรูปแบบน้ีมีกระบวนการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาด
สดท่ีไม่ต่างกนั แต่ปัจจยัส่วนบุคคลของผูค้า้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรค านึงถึงในกรณีท่ีผูค้า้อยูใ่น
ตลาดสดสังกดัส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร คือปัจจยัดา้นระดบัการส าเร็จการศึกษา และปัจจยั
ชนิดสินคา้ท่ีขาย เน่ืองจากผูค้า้ท่ีอยูใ่นตลาดสด สังกดัส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบั
การส าเร็จการศึกษาและชนิดสินคา้ท่ีขายแตกต่างกนัจะมีการจดัการขยะภายในตลาดสดท่ีแตกต่าง
กนั ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคลของผูค้า้ท่ีอยู่ในตลาดสดสังกัดเอกชนท่ีควรให้ความส าคญั ได้แก่ 
รายไดข้องผูค้า้ในตลาดสดสังกดัเอกชน เน่ืองจากผูค้า้ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัจะมีการจดัการขยะท่ี
แตกต่างกนั ยกตวัอย่างเช่น ผูค้า้ท่ีมีรายไดน้้อยย่อมตอ้งการเวลาในการขายสินคา้มากกว่าการน า
เวลาไปคดัแยกขยะภายในตลาดสด  
 ส าหรับกระบวนการสร้างการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดทั้งในสังกดัส านกังานตลาด
กรุงเทพมหานครและสังกัดผู ้ประกอบการเอกชนจะเห็นได้ว่า ความรู้ต่อการจัดการขยะ มี
ความสัมพนัธ์ต่อทศันคติการจดัการขยะ เม่ือมีทศันคติท่ีดีในการจดัการขยะแลว้ก็จะท าให้เกิดการ
การปฏิบติัในการจดัการขยะภายในตลาดสดอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีหากผูค้า้ในตลาดสดมี
ความรู้ต่อการจดัการขยะท่ีดี จะส่งผลดีต่อการจดัการขยะของผูค้า้ภายในตลาดสดอีกดว้ย รวมทั้ง 
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั 
ต่อการสร้างกระบวนการดงักล่าว เน่ืองจากการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้า้
ในตลาดสดจะมีผลต่อทศันคติต่อการจดัการขยะของผูค้า้ และมีผลต่อการปฏิบติัในการจดัการขยะ
ของผูค้ ้าภายในตลาดสดอีกด้วย ดังนั้ น เม่ือมีการค านึงถึงปัจจยัส่วนบุคคลของผูค้ ้าท่ีมีผลต่อ
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กระบวนการสร้างการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด ประกอบกบัมีความเขา้ใจถึงองค์ประกอบ
ส าคญัต่อกระบวนการสร้างการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดเป็นอยา่งดีแลว้ การจดัการขยะของ
ผูค้า้ภายในตลาดสดก็จะมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน และมีการจดัการขยะภายในตลาดสดท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ขยะภายในตลาดสด เช่น งบประมาณ การขอความร่วมมือของผูค้า้ ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยี
ในการจดัการขยะท่ีเหมาะสมกบัขนาดของพื้นท่ีตลาดสดท่ีมีค่อนขา้งจ ากดั 
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ภาพที ่4.1  แนวทางท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมใหผู้ค้า้มีการจดัการขยะภายในตลาดสด 

ชนิดของตลาดสดในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

บางกะปิ 
(ตวัแทนตลาดสงักดั
ส านกังานตลาด
กรุงเทพมหานคร) 

ระดับการส า เ ร็จ
การศึกษาของผูค้า้ 

ชนิดสินคา้ 
ท่ีขาย 

นครไทย 
(ตวัแทนตลาดสด 

สงักดัผูป้ระกอบการ
เอกชน) 

รายได ้
ของผูค้า้ 

ความรู้ต่อการจดัการขยะ 
(knowledge) 

ทศันคติต่อการจดัการขยะ 
(Attitude) 

การปฏิบติัการจดัการขยะ
(Practice) 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัการขยะ 

การจดัการขยะของผู้ค้า 
ในตลาดสด 

กระบวนการสร้างการจดัการขยะของผู้ค้าในตลาดสด 

การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การพฒันาเทคโนโลย ี
ในการจดัการขยะท่ีเหมาะสม

กบัขนาดของพ้ืนท่ี 



 
 

 
บทที ่ 5 

 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด ศึกษากรณีตลาดสดบางกะปิ และตลาด
สดนครไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการขยะของผูค้า้ใน
ตลาดสด วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะของผูค้า้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางท่ี
เหมาะสมในการส่งเสริมให้ผูค้า้ในการจดัการขยะภายในตลาดสด ผลการศึกษาทั้งหมดสามารถ
สรุป อภิปรายผลและเสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด ศึกษากรณีตลาดสดบางกะปิ และตลาด
สดนครไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาได้สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 5.1.1  ข้อมูลของผู้ค้า 
 จากแบบสอบถามผูค้ ้าในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยในเร่ืองขอ้มูลทัว่ไป 
พบวา่ ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยเป็นเพศหญิงเกินกวา่คร่ึง ช่วงอายุของผูค้า้ใน
ตลาดสดบางกะปิมากท่ีสุดอยู่ระหว่าง 26-35 ปี ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิส าเร็จการศึกษาระดบั
การศึกษาประถมศึกษามากท่ีสุด ส่วนตลาดสดนครไทย ผูค้า้มีอายุอยูร่ะหวา่ง 36-45 ปี จ  านวนมาก
ท่ีสุด ผูค้า้ในตลาดสดนครไทยส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มากท่ีสุด ในขณะ
ท่ีรายได้ต่อเดือนของผูค้ ้าของทั้ งสองตลาดสดคืออยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ต่อเดือน 
ระยะเวลาในการเขา้มาคา้ขายของผูค้า้ของทั้งสองตลาดสดมีความคลา้ยคลึงกนัคือ นอ้ยกว่า 10 ปี  
แผงคา้ของผูค้า้ของตลาดสดบางกะปิท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ แผงคา้เบ็ดเตล็ด ส าหรับตลาดสดนคร
ไทยพบวา่ แผงคา้ของผูค้า้ประเภทท่ีมีมากท่ีสุด คือ แผงคา้ของสด ปลา  
 การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะมูลฝอย พบว่า ผูค้า้ตลาดสดบางกะปิเกินกว่าคร่ึง คิด
เป็นร้อยละ 60.6 ไม่ไดรั้บ ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลคิดเป็นร้อยละ 39.4 โดยไดรั้บขอ้มูลจาก บุคคล 
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เช่น เจา้หนา้ท่ี พ่อคา้ แม่คา้ จ  านวนมากท่ีสุด เป็นตน้ ในขณะท่ีผูค้า้ตลาดสดนครไทยส่วนใหญ่คิด
เป็นร้อยละ 91.3 ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะมูลฝอย โดยแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บจ านวนมากท่ีสุด
คือ โทรทศัน์ ส่วนขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมากท่ีสุดมีความเหมือนกนัสองตลาด คือ การคดัแยกขยะ 
 ความรู้ของผูค้า้ในการจดัการขยะในตลาดสด พบวา่ ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสด
นครไทยมีความรู้อยู่ในระดบัสูงคะแนนความรู้ของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมีค่าเฉล่ียความรู้ใน
ภาพรวม 0.68 ซ่ึงน้อยกว่าตลาดสดนครไทยท่ีมีค่าเฉล่ียความรู้ในภาพรวมสูงถึง 0.80 โดยผูค้า้ใน
ตลาดสดบางกะปิมีค่าเฉล่ียความรู้ในภาพรวมน้อยกว่าตลาดสดนครไทย ขอ้ค าถามท่ีผูค้า้ในตลาด
สดบางกะปิและตลาดสดนครไทยมีค่าเฉล่ียความรู้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามขยะประเภทรีไซเคิล 
เช่น ขวดแกว้ พลาสติก โลหะสามารถน าไปขายได ้และขอ้ค าถามถุงพลาสติกมีระยะเวลายอ่ยสลาย
นานกวา่โฟมซ่ึงเป็นขอ้ค าถามเชิงลบเป็นขอ้ค าถามท่ีผูค้า้ในตลาดสดนครไทยมีความรู้นอ้ยท่ีสุดขอ้
ค าถามท่ีผูค้า้ตลาดสดบางกะปิมีความรู้นอ้ยท่ีสุดคือขยะไม่สามารถน าไปผลิตเป็นพลงังานได ้ซ่ึง
เป็นขอ้ค าถามเชิงลบโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.33 ในเร่ืองทศันคติของผูค้า้ในการจดัการขยะในตลาด
สด พบวา่ ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมีทศันคติอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.05 ซ่ึงมากกวา่ค่าเฉล่ีย
ทศันคติของผูค้า้ในตลาดสดนครไทยท่ีมีทศันคติอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.36 ขอ้ท่ีมี
คะแนนสูงสุด ไดแ้ก่ การจดัการขยะท่ีถูกตอ้งควรก าจดัขยะให้ถูกประเภท ส าหรับการจดัการขยะ
ของผูค้า้ในตลาดสด พบวา่ ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมีการจดัการขยะอยูใ่นระดบัสูงค่าเฉล่ีย 3.78 ซ่ึง
มากกวา่ผูค้า้ในตลาดสดนครไทยท่ีมีการจดัการขยะอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียการจดัการ
ขยะในภาพรวม 3.58 
  จากแบบสอบถามผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยในเร่ืองความสนใจของ
ผูค้ ้าในการจดัการขยะในตลาดสด  พบว่า การสร้างกระบวนการในการคดัแยกขยะเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุดทั้งสองตลาด ในเร่ืองการรณรงคเ์พื่อส่งเสริมใหผู้ค้า้มีการจดัการขยะในตลาดสด 
พบวา่ ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิเห็นวา่การร่วมรณรงค์การคดัแยกขยะเป็นวิธีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 
ส่วนของความคิดเห็นของผูค้า้ในตลาดสดนครไทยเห็นวา่การลงมือปฏิบติัคดัแยกเศษขยะเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุด และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการจดัการขยะในตลาดสด พบว่า ควรมีถงัขยะ
เพิ่มเติมเป็นวธีิท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดทั้งสองตลาด  
 
 5.1.2  การจัดการขยะภายในตลาดสดของผู้ค้า 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมผูค้า้ในการจดัการขยะภายใน
ตลาดสด ประกอบด้วย 1) ผู้แทนของหน่วยงานระดับนโยบาย ได้แก่ ส านักส่ิงแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร และส านกัตลาดกรุงเทพมหานคร 2)  ตวัแทนองคก์รผูป้ระกอบการตลาดสด คือ 
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สมาคมตลาดสดไทย และ 3)  ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีศึกษาเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการตลาดสดบาง
กะปิและนครไทย ท าให้ไดข้อ้สรุปวา่ กิจกรรมหรือโครงการการจดัการขยะท่ีไดมี้การส่งเสริมการ
จดัการขยะภายในตลาดสด คือ โครงการเก่ียวกบัการน าขยะมาผลิตเป็นพลงังาน เช่น การหมกัไบโอ
แก๊ส และโครงการส่งเสริมให้ผูค้ ้ามีการจดัการขยะและการจดัการอบรมให้ความรู้แก่ผูค้ ้า ใน
ขณะเดียวกนัยงัมีโครงการท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการจดัการขยะภายในตลาดสด เช่น โครงการ
กรีนมาร์เก็ตซ่ึงเป็นโครงการปรับปรุงทศันียภาพของตลาด นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมการประเมิน
ตลาดสดของหน่วยงานภายนอก โดยการสนบัสนุนการด าเนินงานในการจดัการขยะนั้น จะเห็นได้
วา่ภายในหน่วยงานของตลาดสดเองไดจ้ดัใหมี้การลา้งท าความสะอาดตลาดสดอยูเ่สมอ การให้ผูค้า้
ในตลาดสดท าการคดัแยกขยะเอง และทางตลาดสดไดรั้บการสนบัสนุนถงัขยะหรือภาชนะรองรับ
ขยะ รวมทั้ งหน่วยงานในระดับนโยบายยงัได้ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมกัจากขยะภายในตลาดสด
โดยตรง โดยการผลิตปุ๋ยอินทรียท่ี์โรงผลิตปุ๋ยในเขตอ่อนนุช ส าหรับปัจจยัในการท่ีจะท าให้ผูค้า้เขา้
มามีส่วนร่วม หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมผูค้า้ในการจดัการขยะภายในตลาดสดไดก้ล่าววา่ 
งบประมาณ การรณรงคข์อความร่วมมือจากผูค้า้ และการตรวจสอบความสะอาดของตลาดสด เป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญั นอกจากน้ี ตลาดสดในกรุงเทพมหานครยงัมีปัญหาและอุปสรรคในการ
จดัการขยะในตลาดสด เพราะ พื้นท่ีในการติดตั้งอุปกรณ์ก าจดัขยะ เช่น ถงัหมกัไบโอแก๊สมีไม่
เพียงพอ  จ  านวนถงัขยะมีไม่เพียงพอ ซ่ึงวิธีการท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในการจดัการขยะภายใน
ตลาดสดนั้น ควรมีการน าเอาขยะอินทรีย์ภายในตลาดสดมาผลิตเป็นพลังงานหรือปุ๋ย น ้ าหมกั
ชีวภาพ รวมทั้งการท าการแบ่งพื้นท่ีจ  าหน่ายสินคา้ตามชนิดของสินค้า เพื่อช่วยให้เกิดความ
สะดวกสบายต่อการคดัแยกขยะ 
  
 5.1.3  ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการจัดการขยะของผู้ค้า 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแตกต่างดา้นการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิ ไดแ้ก่ ระดบั
การส าเร็จการศึกษา และชนิดสินคา้ท่ีขาย ในขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อความแตกต่างดา้นการจดัการ
ขยะของผูค้า้ในตลาดสดนครไทย คือ รายไดข้องผูค้า้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิ คือ การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ ในขณะท่ีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาด
สดนครไทย คือ ทศันคติต่อการจดัการขยะ นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ
ของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทย ไดแ้ก่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะ และความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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 ส าหรับความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะและทศันคติต่อการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด
บางกะปิ ซ่ึงมีรูปแบบการบริหารการจดัการโดยส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร และตลาดสดนคร
ไทย ซ่ึงมีรูปแบบการบริหารการจดัการโดยผูป้ระกอบการเอกชน พบว่า ผูค้า้ในตลาดสดทั้งสอง
แห่งมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะและทศันคติต่อการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  ในขณะท่ีการจดัการขยะของผูค้า้ของตลาดสดทั้งสองแห่ง พบวา่ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
  จากผลการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า  ปัจจัย ท่ีมีผลต่อความแตกต่างหรือ
ความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะในตลาดสด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตลาดสดบางกะปิซ่ึงเป็นตลาดสดใน
สังกดัส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาของผูค้า้ และชนิดของสินคา้ท่ีขาย 
ในขณะท่ีปัจจยัท่ีมีผลต่อความแตกต่างหรือความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะในตลาดสดนครไทยซ่ึง
เป็นตลาดสดในสังกดัผูป้ระกอบการเอกชน ไดแ้ก่ รายได ้และทศันคติของผูค้า้ต่อการจดัการขยะ
ภายในตลาดสด โดยท่ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ และความรู้เก่ียวกบัการจดัการ
ขยะเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของผูค้า้ต่อการจดัการขยะภายในตลาดสดของผูค้า้ทั้งใน
ตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทย 
 
 5.1.4  แนวทางทีเ่หมาะสมในการส่งเสริมให้ผู้ค้ามีการจัดการขยะภายในตลาดสด 
 เม่ือพิจารณาจากผลการศึกษา การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสด
นครไทยและผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ตลาดสดในกรุงเทพมหานคร
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ตลาดท่ีอยูใ่นสังกดัส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร  และ
ตลาดสดในสังกดัผูป้ระกอบการเอกชน ปัจจยัท่ีควรค านึงถึงต่อการส่งเสริมให้ผูค้า้มีการจดัการขยะ
ภายในตลาดสดโดยเฉพาะในตลาดสดสังกดัส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร คือ ระดบัการส าเร็จ
การศึกษา และชนิดสินคา้ท่ีขาย ในขณะท่ีปัจจยัท่ีควรให้ความส าคญัในการส่งเสริมให้ผูค้า้มีการ
จดัการขยะภายในตลาดสดสังกดัผูป้ระกอบการเอกชน คือ รายไดข้องผูค้า้ในตลาดสด 
  ส าหรับกระบวนการสร้างการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดทั้งในสังกดัส านกังานตลาด
กรุงเทพมหานครและสังกดัผูป้ระกอบการเอกชนจะเห็นไดว้่า ความรู้ต่อการจดัการขยะของผูค้า้ มี
ความสัมพนัธ์ต่อทศันคติการจดัการขยะ เม่ือมีทศันคติท่ีดีก็จะท าให้การจดัการขยะมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีหากผูค้า้ในตลาดสดมีความรู้ต่อการจดัการขยะท่ีดี จะส่งผลดีต่อการปฏิบติัในการจดัการ
ขยะของผูค้า้ภายในตลาดสดอีกดว้ย รวมทั้ง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้า้
ในตลาดสดซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงส าคญั ต่อการสร้างกระบวนการดังกล่าว เน่ืองจากการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดจะมีผลต่อทศันคติต่อการจดัการขยะของผูค้า้ 
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และมีผลต่อการปฏิบติัในการจดัการขยะของผูค้า้ภายในตลาดสดอีกดว้ย นอกจากน้ี หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรให้การสนบัสนุนในดา้นต่างๆ กบัการจดัการขยะภายในตลาดสด เช่น งบประมาณ 
การขอความร่วมมือของผูค้า้ ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยีการจดัการขยะท่ีเหมาะสมกบัขนาด
ของพื้นท่ี เพื่อให้ประสิทธิภาพในการจดัการขยะภายในตลาดสดสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ือง 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 ผลการศึกษาเร่ือง การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด ศึกษากรณีตลาดสดบางกะปิและ
ตลาดสดนครไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครนั้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูค้า้ในตลาดสดบาง
กะปิและตลาดสดนครไทย มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะอยูใ่นระดบัมาก ในดา้นการจดัการขยะ
ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมีการจดัการขยะอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงมากกวา่ผูค้า้ในตลาดสดนครไทยท่ีมี
การจดัการขยะอยูใ่นระดบัปานกลาง นอกจากน้ี ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมีทศันคติอยูใ่นระดบัมาก 
ซ่ึงมากกว่าค่าเฉล่ียทศันคติของผูค้า้ในตลาดสดนครไทยท่ีมีทศันคติอยูใ่นระดบัปานกลาง รวมทั้ง
ผูค้ ้าในตลาดสดบางกะปิยงัไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะมากเท่าท่ีควรเม่ือ
เปรียบเทียบกบัตลาดสดนครไทย แต่การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดสูงกวา่ เน่ืองมาจาก ตลาด
สดบางกะปิ ซ่ึงเป็นตลาดสดในสังกดัส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร ถึงแมว้่าผูค้า้ตลาดสดบาง
กะปิจะมีทศันคติในการจดัการขยะภายในตลาดสดสูง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะ รวมทั้งมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะต ่ากว่าตลาดสดนครไทย แต่ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิ
นั้นตอ้งมีความกระตือรือร้นดว้ยตนเองท่ีจะท าให้แผงคา้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีปริมาณขยะ
ภายในแผงคา้ท่ีน้อยลงดว้ย ประกอบกบัตลาดสดบางกะปิยงัไม่มีการจดัหมวดหมู่ประเภทแผงคา้
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการรวบรวมและคดัแยกขยะ ดงันั้นผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิจึงตอ้งมีการ
จดัการขยะดว้ยตนเอง ในขณะท่ีตลาดสดนครไทย ซ่ึงเป็นตลาดสดของเอกชนนั้น ไดมี้ความร่วมมือ
ท่ีดีระหวา่งผูค้า้กบัผูจ้ดัการตลาดสดในทุกๆ ดา้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่การรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดสด นอกจากน้ี ยงัไดมี้การจดัอบรมและประชุมหารือร่วมกนัเพื่อ
พฒันาคุณภาพของตลาดสดให้ดีข้ึน ดว้ยเหตุน้ีผูค้า้ในตลาดสดนครไทยจึงมีทศันคติในการจดัการ
ขยะ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะภายใน
ตลาดสดสูงกวา่ตลาดสดบางกะปิ แต่เน่ืองจากการจดัพื้นท่ีแผงคา้ในตลาดสดนครไทยท่ีมีการแบ่ง
หมวดหมู่ตามชนิดของสินคา้อย่างชัดเจน ท าให้การรวบรวมและคดัแยกขยะมีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน ผูค้า้ในตลาดสดนครไทยจึงให้ความส าคญักบัการกระตือรือร้นในการจดัการขยะน้อยกว่า
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ตลาดสดบางกะปิ ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิมีการจดัการขยะภายในตลาดสดสูง
กวา่ตลาดสดนครไทย ซ่ึงหากมีการส่งเสริมให้ผูค้า้ในตลาดสดนครไทยมีพฤติกรรมการจดัการขยะ
ภายในตลาดสดมากกวา่น้ี ก็อาจมีความเป็นไปไดสู้งท่ีผูค้า้ในตลาดสดนครไทยมีการจดัการขยะได้
ดีกวา่ผูค้า้ภายในตลาดสดบางกะปิ 
 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิท่ีมีระดับการส าเร็จ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการจดัการขยะภายในตลาดสดท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2554: 49) ท่ีกล่าวว่า ระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยท่ีแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ และวิสาขา ภู่จินดา (2555:30-41) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการจดัการ
ขยะของนกัเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์อ าเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ โดยประยุกตก์าร
จดัการขยะฐานศูนย ์พบว่า นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาระดบัชั้นต่างกนัมีพฤติกรรมการจดัการขยะฐาน
ศูนยท่ี์แตกต่างกนั รวมทั้งผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิท่ีขายสินคา้ท่ีแตกต่างกนัจะมีการจดัการขยะ
ภายในตลาดสดท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากขยะบางชนิด เช่น เศษผกัและผลไม้สามารถน าไปท า
ประโยชน์ เช่น การท าน ้ าหมกัชีวภาพ หรือมีการจ าหน่ายเศษผกัและผลไมเ้พื่อใช้เป็นอาหารเล้ียง
สัตวใ์หก้บัผูป้ระกอบการปศุสัตว ์ท าให้ผูค้า้ผกัและผลไมมี้การจดัการขยะภายในตลาดสดค่อนขา้ง
แตกต่างจากผูค้า้สินคา้ชนิดอ่ืนๆ นอกจากน้ี การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้า้
ในตลาดสดบางกะปิยงัมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะภายในตลาดสดของผูค้า้ และสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของกรมทรัพยากรน ้าและสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2554: 298) ท่ีพบวา่ การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารของผูน้ าชุมชนมีผลต่อการมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน ้ าแบบผสมผสาน ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั วิสาขา ภู่จินดา (2555: 12) ซ่ึง
กล่าวว่า การไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพนัธ์
กับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
อุตสาหกรรมโรงงาน 
 จากการทดสอบสมมติฐานผูค้า้ในตลาดสดนครไทย พบวา่ ผูค้า้ท่ีมีรายได้ท่ีต่างกนั มีการ
จดัการขยะท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ชนิสรา  อิสริยะกุล  (2544) กล่าวว่า 
รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน
ในชุมชนหัวรถจกัรตึกแดงไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัวิลาสินี  
เพชรวงศ์  (2547) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย  
ไดแ้ก่  เพศ ระยะเวลาการอยูอ่าศยัในชุมชนริมคลองพระโขนง การรู้จกัธนาคารขยะในชุมชน และ
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขยะมูลฝอย คือ รายได ้รวมทั้งผลการวิจยัของวินิตา  
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หตัถกรรม  (2547) ไดก้ล่าวว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัปัญหาขยะมูลฝอยใน
ระดับท่ีเหมาะสม โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมดงักล่าวท่ีระดับนัยส าคญั 0.01 คือ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่รายไดข้องผูค้า้ โดยเฉพาะในตลาดสดเอกชนเป็นปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีส าคญัต่อการจดัการขยะในตลาดสด ส าหรับทศันคติต่อการจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กบั
การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดนครไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บุญจง ขาวสิทธิวงษ ์
(2554: 33-58) ท่ีกล่าววา่ ทศันคติเก่ียวกบัการคดัแยกมูลฝอยเพื่อการรีไซเคิลมีความสัมพนัธ์กบัการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตยานนาวาและเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
 ในด้านการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและ
ตลาดสดนครไทย พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการจดัการขยะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี KAP 
(Knowledge, Attitude, Practice) (Chien-Yun, Wan-Fei, Yu-Hsi, and Chia-Hung, 2012: 73-79) ท่ี
ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ยการมีความรู้ความเขา้ใจ การมีทศันคติ 
และจิตส านึกต่อเร่ืองนั้นๆ เม่ือผูรั้บสารไดรั้บสารหรือไดรั้บขอ้มูลข่าวสารก็จะเป็นตวัแปรตน้ให้
เกิดความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั ต่อเน่ืองกนั (วิสาขา ภู่จินดา, 2555ข:141) ดงันั้น หากผูค้า้ใน
ตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะก็จะมีความรู้
และมีทศันคติต่อการจดัการขยะภายในตลาดสดอีกดว้ย ส าหรับความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะของ
ผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทย พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของผูค้า้ต่อการ
จดัการขยะภายในตลาดสด สอดคลอ้งกบัทฤษฎี The Theory of Planned Behavior (สุรเมศวร์ 
พิริยวฒัน์ และคณะ, ม.ป.ป. อา้งถึงใน รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ, 2554: 24) ท่ีไดก้ล่าวว่า ทศันคติท่ีมีต่อ
พฤติกรรม คือการประเมินผลของภาพรวมของพฤติกรรมใดๆ ซ่ึงเกิดจากความเช่ือเก่ียวกบัผลท่ี
น่าจะตามมาจากพฤติกรรม โดยความเช่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมนั้นส่วนหน่ึงมาจากกระบวนการ
เรียนรู้ รวมถึง การจ า การคิด (วมิลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2526: 7-9 อา้งถึงใน รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ, 2554: 21) 
ดงันั้น เม่ือผูค้า้ในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทยมีความรู้ความเขา้ใจท่ีดีในการจดัการขยะ
ภายในตลาดสด ซ่ึงเกิดข้ึนโดยกระบวนการเรียนรู้ของผูค้า้ จะท าให้ทศันคติของผูค้า้ในการจดัการ
ขยะภายในตลาดสดมีแนวโนม้ท่ีดีตามไปดว้ย นอกจากน้ี ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะของผูค้า้ใน
ตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทย มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะภายในตลาดสดของผูค้า้ 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภฤกษ ์ดวงขวญั (2548) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรม
การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า จงัหวดัปทุมธานี 
พบว่า ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นท่ีดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ของ
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน   
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 ผลจากการทดสอบสมมติฐานตลาดสดท่ีมีรูปแบบการบริหารจดัการภายในตลาดสดท่ี
ต่างกนัระหวา่งตลาดสดสังกดัส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร กบัตลาดสดสังกดัผูป้ระกอบการ
เอกชน พบว่า ผูค้า้ทั้งสองตลาดมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะและมีทศันคติต่อการจดัการขยะท่ี
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาถึงทฤษฎี KAP (Knowledge, Attitude, Practice) (Chien-Yun et al, 2012: 
73-79) ท่ีไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ยการมีความรู้ การมีทศันคติ และ
จิตส านึกต่อเร่ืองนั้นๆ ดงันั้นการมีความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการจดัการขยะภายในตลาดสดจะส่งผล
ต่อทศันคติต่อการจดัการขยะภายในตลาดสดของผูค้ ้า ประกอบกบัผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูจ้ดัการตลาดสดนครไทยซ่ึงเป็นตลาดสดสังกดัผูป้ระกอบการเอกชน ท่ีไดก้ล่าวว่าทางตลาดสด
นครไทยได้มีการจดัอบรมให้ความรู้โดยเฉพาะการจดัการขยะในตลาดสดและการรักษาความ
สะอาดภายในแผงคา้จึงท าใหผู้ค้า้ในตลาดสดนครไทยมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะอยา่งต่อเน่ือง 
เม่ือผูค้า้เหล่าน้ีไดรั้บความรู้ในการจดัการขยะ จึงท าใหมี้ทศันคติท่ีดีข้ึนต่อการจดัการขยะ ดงัปรากฎ
ผลของค่าเฉล่ียทศันคติของผูค้ ้าในการจัดการขยะภายในตลาดสดนครไทยท่ีมีค่าเฉล่ีย 29.43 
คะแนน ซ่ึงมากกว่าค่าเฉล่ียทศันคติของผูค้า้ในการจดัการขยะของผูค้ ้าในตลาดสดบางกะปิท่ีมี
ค่าเฉล่ียในดา้นดงักล่าว 27.50 คะแนน และคะแนนทศันคติในการจดัการขยะของผูค้า้ทั้งสองตลาด
น้ียงัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อีกดว้ย ส าหรับตลาดสดบางกะปิซ่ึง
เป็นตลาดสดสังกดัส านกังานตลาด กรุงเทพมหานครนั้น เม่ือพิจารณาการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ
ผูค้า้ในการจดัการขยะ พบวา่ ผูค้า้ส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในประเด็นดงักล่าว ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ได้ให้ความสนใจกับการให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการ
ส่งเสริมความรู้ของผูค้า้ในการจดัการขยะภายในตลาดสดสังกดัส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร 
ดงันั้น เม่ือผูค้า้ในตลาดสดทั้งสองรูปแบบน้ีมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนัจึงท าให้มี
ทศันคติต่อการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั ในอนาคตหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างองค์ความรู้ท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัการจดัการขยะภายในตลาดสด ให้กบัผูค้า้ให้มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะผูค้า้ในตลาดสด
สังกดัส านกังานตลาด กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผูค้า้เหล่าน้ีมีทศันคติต่อการจดัการขยะภายในตลาด
สดท่ีดีข้ึน และมีการจดัการขยะภายในตลาดสดเพิ่มข้ึนมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 ขอ้เสนอแนะของการศึกษาเร่ือง การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด ศึกษากรณีตลาดสด
บางกะปิและตลาดสดนครไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
  5.3.1.1  เชิงนโยบาย 
   1)  หน่วยงานในระดบันโยบาย เช่น ควรส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบติัของการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มภายในตลาดสด โดยอาจจะน าขอ้มูลการด าเนินโครงการภายในตลาดสดท่ีมีอยู่
เดิม เช่นโครงการตลาดสดสีเขียว มาต่อยอดเพื่อพฒันาเป็นแนวทางปฏิบติัในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ภายในตลาดสด 
   2) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ควรให้ความร่วมมือกนัในการ
ก าหนดนโยบายการจดัการขยะภายในตลาดสดของกรุงเทพมหานครใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
   3)  หน่วยงานในระดบันโยบาย เช่น ควรมีการส่งเสริมบทบาทของผูจ้ดัการ
ตลาดสดในการจดัการขยะภายในตลาดสดท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ เช่น การประเมินผูจ้ดัการตลาด
สดดีเด่น โดยน าเร่ืองการจดัการขยะภายในตลาดสดพิจารณาดว้ย 
   4) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการพฒันาเทคโนโลยีในการจดัการขยะ
ภายในตลาดสดให้มีความเหมาะสมกับข้อจ ากัดทางด้านพื้นท่ีของตลาดสด เช่น การผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากขยะอินทรียภ์ายในตลาดสดท่ีใชพ้ื้นท่ีไม่มากในการติดตั้ง 
  5.3.1.2  เชิงปฏิบติัการ 
   1) ควรมีการน าผลการศึกษาเสนอต่อผูจ้ ัดการตลาดสดเพื่อน าไปเป็น
แนวทางปฏิบติัต่อการส่งเสริมการจดัการขยะภายในตลาดสดของผูค้า้ 
   2) ควรมีการสร้างคู่มือในการคดัแยกขยะภายในตลาดสด รวมทั้งการ
ประชาสัมพนัธ์การคดัแยกขยะให้กบัผูค้า้ในช่องทางต่างๆ เช่น เสียงตามสาย ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทศัน์ 
เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะภายในตลาดสดอยา่งทัว่ถึง 
   3) ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กบัผูค้า้ในการคดัแยกขยะภายในตลาดสด 
เช่น การมอบรางวลั การมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
   4) ควรมีการจดัระเบียบพื้นท่ีของตลาดสดให้เป็นหมวดหมู่เดียวกนัตาม
ชนิดสินคา้ เพื่อใหเ้กิดความสะดวกต่อการรวบรวมและการคดัแยกขยะภายในตลาดสด 
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 5.3.2.  ข้อเสนอแนะงานวจัิยคร้ังต่อไป 
  5.3.2.1  ควรส่งเสริมการวิจยัเร่ืองการส่งเสริมความตระหนกัของผูค้า้ต่อการจดัการ
ขยะภายในตลาดสด 
  5.3.2.2  ควรมีการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดร้วมทั้งการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยใีนการจดัการขยะภายในตลาดสด 
  5.3.2.3  ควรมีการศึกษาการจดัการขยะของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะ
ภายในตลาดสด 
 

5.4  แผนภูมสิรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ือง การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด ศึกษากรณีตลาดสดบางกะปิ และ
ตลาดสดนครไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดป้รากฎขอ้มูลและผลการศึกษาทั้งหมดน้ี ผู ้
ศึกษาไดจ้ดัท าแผนภูมิสรุปผลการศึกษา ดงัภาพท่ี 5.2  
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ภาพที ่5.2 แผนภูมิสรุปผลการศึกษา 

การจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด ศึกษากรณตีลาดสดบางกะปิ  
และตลาดสดนครไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการจดัการขยะภายใน 

ตลาดสดของผูค้า้ในตลาดสดสงักดั
ส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร 
และตลาดสดสงักดัผูป้ระกอบการ

เอกชน 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ 
กบัการจดัการขยะของผูค้า้ในสงักดั
ส านกังานตลาดกรุงเทพมหานคร และ
ตลาดสดสงักดัผูป้ระกอบการเอกชน 

 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
ส่งเสริมใหผู้ค้า้มีการจดัการขยะ

ภายในตลาดสด 

 
 

ผลการศึกษา 
-ผูค้า้ในตลาดสดสงักดัส านกังานตลาด
กรุงเทพมหานคร มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัการขยะภายในตลาดสด มี
ความรู้ในการจดัการขยะของผูค้า้นอ้ยกวา่ 
ผูค้า้ในตลาดสดสงักดัผูป้ระกอบการ
เอกชน และมีทศันคติของผูค้า้ต่อการ
จดัการขยะภายในตลาดสด มากกวา่ผูค้า้
ในตลาดสดสงักดัผูป้ระกอบการเอกชน 
- ผูค้า้ในตลาดสดสงักดัผูป้ระกอบการ
เอกชนมีการจดัการขยะภายในตลาดสด
นอ้ยกวา่ผูค้า้ในตลาดสดสงักดัส านกังาน
ตลาดกรุงเทพมหานคร 
-การจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสดของ
ตลาดสดทั้งสองแห่ง จากการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ ผูค้า้มีต่อการจดัการขยะ
ในตลาดสดไม่แตกต่างกนั 

ผลการศึกษา 
-ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแตกต่างหรือ
ความสมัพนัธ์กบัการจดัการขยะใน
ตลาดสด สงักดัส านกังานตลาด
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ระดบั
การศึกษาของผูค้า้ และชนิดของสินคา้
ท่ีขาย 
-ปัจจยัท่ีมีผลต่อความแตกต่างหรือ
ความสมัพนัธ์กบัการจดัการขยะใน
ตลาดสดสงักดัผูป้ระกอบการเอกชน 
ไดแ้ก่ รายได ้และทศันคติของผูค้า้ต่อ
การจดัการขยะภายในตลาดสด 
-การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ
จดัการขยะ และความรู้เก่ียวกบัการ
จดัการขยะเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัทศันคติของผูค้า้ต่อการจดัการขยะ
ภายในตลาดสดของผูค้า้ 

ผลการศึกษา 
-การสร้างกระบวนการการจดัการ
ขยะของผูค้า้ในตลาดสด ถา้เป็นผูค้า้
ในตลาดสดสงักดัส านกังานตลาด
กรุงเทพมหานครควรค านึงถึงระดบั
การส าเร็จการศึกษาและชนิดสินคา้ท่ี
ขาย ส่วนตลาดสดสงักดัเอกชนควร
ค านึงถึงรายไดข้องผูค้า้ 
- กระบวนการสร้างการจดัการขยะ
ของผูค้า้ในตลาดสด ควรสร้างความรู้
ต่อการจดัการขยะ และสร้างช่อง
ทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
การจดัการขยะ เพื่อเพิ่มทศันคติและ
การจดัการขยะของผูค้า้ 
-การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและการพฒันาเทคโนโลยี 
ในการจดัการขยะท่ีเหมาะสมกบั
ขนาดของพื้นท่ี จะมีส่วนส่งเสริมให้
มีการจดัการขยะของผูค้า้ในตลาดสด
มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน 
 
 

ข้อเสนอแนะงานวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรส่งเสริมการวิจยัเร่ืองการส่งเสริมความตระหนกัของผูค้า้ต่อการจดัการขยะภายในตลาดสด 
2. ควรมีการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดร้วมทั้งการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการจดัการขยะภายในตลาดสด 
3. ควรมีการศึกษาการจดัการขยะของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะภายในตลาดสด 
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แบบสัมภาษณ์ 

การจัดการขยะในตลาดสด 

ผู้ให้สัมภาษณ์……………………………. 

ต าแหน่ง…………………………………. 

ผู้สัมภาษณ์………………………………. 

วัน/เดือน/ปี……………………………… 

สถานท่ี……………………….เวลา…….. 

 

1. หน่วยงานของท่านมีกิจกรรมหรือโครงการด้านการจัดการขยะในตลาดสด อย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. หน่วยงานของท่านได้รับการสนับสนุนในการด าเนินงานกิจกรรมการจัดการขยะหรือไม่ 

ด้านใดบ้าง อย่างไร 

-บุคลากร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

-กระบวนการท างาน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

-ส่ือสนับสนุนต่างๆ 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

-งบประมาณ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

-อ่ืนๆ ระบุ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. ในหน่วยงานของท่านมีบุคลากรหรือคณะท างานแนะน าให้ความรู้ด้านการจัดการขยะกับ

ผู้ค้าหรือไม่ อย่างไร และให้ความรู้อะไรบ้าง  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. ผู้ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะในตลาดมากน้อยเพียงไร อย่างไร 

-ให้ข้อมูล 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

-ออกความคิดเห็น 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

-ร่วมตัดสินใจ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

-ร่วมโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

-อ่ืนๆ ระบุ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. ปัจจัยใดบ้างท่ีจะมีผลให้ผู้ค้าเข้ามามีส่วนร่วม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะในตลาดมีอะไรบ้าง และท่านได้แก้ปัญหาอย่างไร

บ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

7. ท่านคิดว่าการจัดการขยะในตลาดท่ีเหมาะสมควรเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

8. ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้กิจกรรมหรือโครงการด้านการจัดการขยะเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

9. ข้อเสนออ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามแบบปลายปิด-ปลายเปิด 
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หมายเลขแบบสอบถาม……………. 

แบบสอบถาม 

การจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด ศึกษากรณีตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทย เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ คือ 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี  2  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ    

ส่วนท่ี  3  ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

ส่วนท่ี  4  การจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด     

ส่วนท่ี  5  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

  แบบสอบถามมีทั้งหมด 6 หน้ารวมหน้านี้ ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย/ลงในช่องว่างหรือเติมข้อความ

ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
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ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในข้อมูลท่ีตรงกับท่าน 

1. เพศ  

  (    )  ชาย                                                      (   )  หญิง 

2. อายุ   

          (   )  น้อยกว่า 15 ปี                                      (   )  15-25 ปี         

          (   )  26-35 ปี                                               (   )  36-45 ปี                                                

          (   )  46-55 ปี                                               (   )  56-65 ปี                                                

          (   )  65 ปีขึ้นไป         

3. ระดับการศึกษา 

           (   )  ประถมศึกษา                                          (   )  มัธยมศึกษาตอนต้น      

           (   )  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช                  (   )  อนุปริญญา / ปวส         

           (   )  ปริญญาตรี                                              (   )  ปริญญาโท        

           (   )  สูงกว่าปริญญาโท                       

4. รายได้ของท่านต่อเดือน 

           (   )  น้อยกว่า  5,000     บาท                             (   )  5,001-10,000       บาท 

           (   )  10,001-15,000     บาท                              (   )  15,001-20,000     บาท  

           (   )  20,001-25,000     บาท                              (   )  25,001-30,000    บาท 

           (   )  30,001 บาทขึ้นไป                                            

5. ลักษณะการเข้ามาอยู่อาศัย 

           ท่านอาศัยอยู่ในตลาดเขตบางกะปิ เป็นระยะเวลา…………..ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ………… 

6. แผงประเภท 

(   )  แผงค้าเบ็ดเตร็ด                                                  (   )  แผงค้าของช า 

(   )  แผงค้าของสด เนื้อ                                             (   )  แผงค้าของสด ไก่ 

(   )  แผงค้าของสด หมู                                              (   )  แผงค้าของสด ปลา 

(   )  แผงค้าอาหาร                                                      (   )  แผงค้าผลไม้ 

7. ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยจากแหล่งข่าวสารใดบ้าง 

          (   )  ไม่ได้รับ ข้ามไปตอบส่วนท่ี 2  

          (   )  ได้รับ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
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                   (   )  โทรทัศน์                                                     (   )  ใบปลิว / ป้ายโฆษณา      

     (   )  วิทยุ                                                             (   )  บุคคล เช่น  เจ้าหน้าท่ี พ่อค้า   

                         แม่ค้า เป็นต้น 

            (   )  หนังสือพิมพ์                                                (   )  วารสาร / นิตยสาร  

                   (   )  อ่ืนๆ ระบุ………………………… 

8. ข้อมูลข่าวสารท่ีท่านได้รับ 

(   )  การคัดแยกขยะ                                                  (   )  การน าขยะไปใช้ซ ้า 

       (   )  การแปรรูป                                                        (   )  การหมักท าปุ๋ย 

       (   )  การหมักท าน ้าชีวภาพ                                        (   )  อ่ืนๆ ระบุ…………………. 

ส่วนที่  2  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่องตามความเป็นจริง 

ข้อ

ค าถาม

ท่ี 

 

ความรู้ 

 

ใช่ 

 

ไม่

ไช่ 

1) ขยะประเภทรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว พลาสติก โลหะสามารถน าไปขายได้   

2) การก าจัดขยะท่ีถูกต้อง เช่น การฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาลเป็นวิธีหน่ึงใน

การก าจัดขยะ 

  

3) การลดปริมาณขยะสามารถท าได้ โดยการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด   

4) ขยะในตลาดไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆและไม่เป็นแหล่ง

เพาะพันธ์ุของหนูและแมลงต่างๆ 

  

5) ถังขยะสีเขียวทิ้งขยะแห้งและถังขยะสีเหลืองทิ้งขยะเปียก   

6) เศษผัก ผลไม้น ามาท าน ้าสกัดชีวภาพได้   

7) เศษผัก ผลไม้น ามาท าอาหารสัตว์ได้   

8) ถุงพลาสติกมีระยะเวลาย่อยสลายนานกว่าโฟม   

9) เศษขยะท่ีถูกทิ้งในตลาดสดหมักหมมเป็นเวลานาน เช่น เศษผัก ผลไม้ 

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัย 

  

10) ขยะประเภท ขวดแก้ว พลาสติก โลหะ และกระดาษในตลาดสามารถทิ้ง

รวมไปกับขยะประเภทอ่ืนๆ ได้ 

  

11) ขยะไม่สามารถน าไปผลิตเป็นพลังงานได้   

12) น ้ามันพืชใช้แล้วท่ีท่านทอดน ามาท าไบโอดีเซลได้   
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ส่วนที่  3  ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่องตามความเป็นจริง 

 

ข้อ

ค าถาม

ท่ี 

 

ทัศนคติ 

 

เห็นด้วย 

 

ไม่มีความ

คิดเห็น 

 

ไม่เห็น

ด้วย 

1) การจัดการขยะท่ีถูกต้องควรก าจัดขยะให้ถูก

ประเภท 

   

2) ท่านสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ เม่ือท่านน าเศษ

ขยะมาใช้ประโยชน์ 

   

3) การน าเอาขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) สามารถ

ช่วยลดปัญหาขยะลงได้ 

   

4) การจัดการขยะท่ีได้ประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่การคัด

แยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 

   

5) ปัญหาขยะล้นโลกจะหมดไป ถ้าทุกคนช่วยกัน

จัดการขยะอย่างถูกต้อง 

   

6) ท่านไม่สบายใจเม่ือพบเห็นกองขยะท่ีไม่มีการคัด

แยก 

   

7) น าขยะมากองทิ้งรวมกัน เพื่อประหยัดเวลา    

8) ท่านจะท าการคัดแยกขยะเม่ือท่านมีเวลา    

9) การจัดการขยะท าให้อาชีพคนขายของเก่าหรือผู้คุ้ย

ขยะหมดรายได้ลง 

   

10) การจัดการขยะเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบเท่านั้น 

   

11) เม่ือทิ้งขยะท่านมักมองว่าเสียเวลาเม่ือต้องคัดแยก

ขยะ 

   

12) การคัดแยกขยะท าให้เสียเวลาในการขายของ    
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ส่วนที่  4  การจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด    

โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่องตามความเป็นจริง 

ข้อ

ค าถามท่ี 

การจัดการขยะของผู้ค้า ปฎิบัติ

ทุกครั้ง 

ปฎิบัติ

บางครั้ง 

ไม่เคย

ปฎิบัติ 

1) เม่ือท่านเลิกแผงท่านท าการเก็บกวาดขยะ และทิ้งขยะ

ให้ถูกประเภท 

   

2) เม่ือท่านท าความสะอาดแผงท่านจะน าขยะไปทิ้งไว้

ข้างๆแผง 

   

3) ท่านสนับสนุนให้ลูกค้าใช้ตระกร้า ถุงผ้า หรือภาชนะ

อ่ืนๆมากกว่าใช้ถุงพลาสติก 

   

4) ท่านจะทิ้งขยะประเภทน ้าอัดลม ขวดแก้ว ลงในถัง 

ขยะรีไซเคิล 

   

5) ท่านบอกต่อผู้ค้าใกล้เคียงให้คัดแยกขยะ    

6) ท่านจัดตะกร้าหรือถังขยะไว้ให้ลูกค้าทิ้งขยะข้างแผง

ของท่าน เพื่อลดการทิ้งขยะไม่เป็นท่ีของลูกค้า 

   

7) ท่านคัดแยกขยะวัสดุท่ีใช้ได้หรือใช้ซ ้าออกจากวัสดุท่ี

ใช้ไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ซ ้า 

   

8) ท่านรวบรวมขยะท่ีทิ้งทุกประเภทในถังเดียวกัน    

9) ท่านน าขยะไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น EM อาหาร

สัตว์ ท าวัสดุใส่ของ 

   

10) ท่านปฎิบัติตามกฏระเบียบของตลาดในการจัดการ

ขยะ 

   

11) ท่านใช้วัสดุย่อยสลายได้ง่ายแทนกล่องโฟม 

ถุงพลาสติก 

   

12) ท่านดูแลไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ุพาหะน าโรคใน

แผงค้า 

   

ส่วนที่  5  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

1)  ในความคิดเห็นของท่านวิธีใดท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีจะท าให้ผู้ค้าหันมาสนใจการจัดการขยะ

เพิ่มมากขึ้น 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

2)  ท่านมีการจัดการขยะหรือรณรงค์ในการจัดการขยะของผู้ค้าในการให้ความร่วมมือมากน้อย

เพียงใด 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

3)  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

แบบประเมนิความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา 
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ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

ข้อ

ค าถาม 

ค าถาม คนท่ี

1 

คนท่ี

2 

คนท่ี

3 

เฉล่ีย 

1) ขยะประเภทรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว พลาสติก โลหะสามารถ

น าไปขายได้ 

 

1 1 1 1 

2) การก าจัดขยะท่ีถูกต้อง เช่น การฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาลเป็น

วิธีหน่ึงในการก าจัดขยะ 

1 1 1 1 

3) การลดปริมาณขยะโดยสามารถกระท าโดยการคัดแยกขยะ ณ 

แหล่งก าเนิด 

1 0 1 0.67 

4) ขยะในตลาดไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆและไม่เป็น

แหล่งเพาะพันธ์ุของหนูและแมลงต่างๆ 

1 1 1 1 

5) ถังขยะสีเขียวทิ้งขยะแห้งและถังขยะสีเหลืองทิ้งขยะเปียก 1 1 1 1 

6) เศษผัก ผลไม้น ามาท าน ้าสกัดชีวภาพได้ 1 1 1 1 

7) เศษผัก ผลไม้น ามาท าอาหารสัตว์ได้ 1 1 1 1 

8) ถุงพลาสติกมีระยะเวลาย่อยสลายนานกว่าโฟม 1 1 1 1 

9) เศษขยะท่ีถูกทิ้งในตลาดสดหมักหมมเป็นเวลานาน เช่น เศษผัก 

ผลไม้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัย 

1 1 1 1 

10) ขยะประเภท ขวดแก้ว พลาสติก โลหะ และกระดาษในตลาด

สามารถทิ้งรวมไปกับขยะประเภทอ่ืนๆ ได้ 

1 0 1 0.67 

11) ขยะไม่สามารถน าไปผลิตพลังงานได้ 1 1 1 1 

12) น ้ามันพืชใช้แล้วท่ีท่านทอดน ามาท าไบโอดีเซลได้ 1 1 1 1 
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ส่วนที่  3 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

ข้อ

ค าถาม 

 

ค าถาม 

คนท่ี1 

 

คนท่ี2 คนท่ี3 เฉล่ีย 

1) การจัดการขยะท่ีถูกต้องควรก าจัดขยะให้ถูกประเภท 1 0 1 0.67 

2) ท่านสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ เม่ือท่านน าเศษขยะมา

ใช้ประโยชน์ 

1 1 1 1 

3) การน าเอาขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) สามารถช่วยลด

ปัญหาขยะลงได้ 

1 1 1 1 

4) การจัดการขยะท่ีได้ประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะ 

ณ แหล่งก าเนิด 

1 1 1 1 

5) ปัญหาขยะล้นโลกจะหมดไป ถ้าทุกคนช่วยกันจัดการขยะ

อย่างถูกต้อง 

1 1 1 1 

6) ท่านไม่สบายใจเม่ือพบเห็นกองขยะท่ีไม่มีการคัดแยก 1 1 1 1 

7) น าขยะมากองทิ้งรวมกัน เพื่อประหยัดเวลา 1 -1 1 0.33* 

8) ท่านจะท าการคัดแยกขยะเม่ือท่านมีเวลา 1 0 1 0.67 

9) การจัดการขยะท าให้อาชีพคนขายของเก่าหรือผู้คุ้ยขยะหมด

รายได้ลง 

1 1 1 1 

10) การจัดการขยะเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบเท่านั้น 

1 1 1 1 

11) เม่ือทิ้งขยะท่านมักมองว่าเสียเวลาเม่ือต้องคัดแยกขยะ 1 0 1 0.67 

12) การคัดแยกขยะท าให้เสียเวลาในการขายของ 

 

1 1 1 1 
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ส่วนที่  4 การจัดการขยะของผู้ค้าในตลาดสด    

ข้อ

ค าถาม 

ค าถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 เฉล่ีย 

 1) เม่ือท่านเลิกแผงท่านท าการเก็บกวาดขยะ และทิ้งขยะ

ให้ถูกประเภท 

1 1 1 1 

 2) เม่ือท่านท าความสะอาดแผงท่านจะน าขยะไปทิ้งไว้

ข้างๆแผง 

1 1 1 1 

 3) ท่านสนับสนุนให้ลูกค้าใช้ตระกร้า ถุงผ้า หรือภาชนะ

อ่ืนๆมากกว่าใช้ถุงพลาสติก 

1 0 1 0.67 

 4) ท่านจะทิ้งขยะประเภทน ้าอัดลม ขวดแก้ว ลงในถัง 

ขยะรีไซเคิล 

1 1 1 1 

 5) ท่านบอกต่อผู้ค้าใกล้เคียงให้คัดแยกขยะ 1 1 1 1 

 6) ท่านจัดตะกร้าหรือถังขยะไว้ให้ลูกค้าทิ้งขยะข้างแผง

ของท่าน เพื่อลดการทิ้งขยะไม่เป็นท่ีของลูกค้า 

1 1 1 1 

 7) ท่านคัดแยกขยะวัสดุท่ีใช้ได้หรือใช้ซ ้าออกจากวัสดุท่ี

ใช้ไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ซ ้า 

1 1 1 1 

 8) ท่านรวบรวมขยะท่ีทิ้งทุกประเภทในถังเดียวกัน 1 1 1 1 

 9) ท่านน าขยะไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น EM อาหาร

สัตว์ ท าวัสดุใส่ของ 

1 1 1 1 

10) ท่านปฎิบัติตามกฏระเบียบของตลาดในการจัดการขยะ 1 1 1 1 

11) ท่านใช้วัสดุย่อยสลายได้ง่ายแทนกล่องโฟม 

ถุงพลาสติก 

1 1 1 1 

12) ท่านดูแลไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ุพาหะน าโรคใน

แผงค้า 

1 1 1 1 

 

หมายเหตุ: * ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC<0.5  1 ข้อ ซ่ึงได้ท าการแก้ไขจาก ขยะทุกประเภทท่านน ามากอง

ทิ้งรวมกัน เพื่อประหยัดเวลาในการคัดแยก เป็น น าขยะมากองทิ้งรวมกันเพื่อประหยัดเวลา 

รายละเอียดการทดสอบ IOC ดังภาคผนวก 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

แผนทีต่ั้งตลาดสดบางกะปิ 
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 แผนที่ต้ังตลาดสดบางกะปิ 

 

 
 

แหล่งที่มา: ส ำนักงำนตลำด กรุงเทพมหำนคร,  ม.ป.ป. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
 

ภาพถ่ายสภาพทัว่ไปในตลาดสดบางกะปิและตลาดสดนครไทย 
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ภาพที่  1  ส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ตลาดสดบางกะปิ 
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ภาพที่  2  บริเวณท่ีเก็บรวบรวมถังขยะตลาดสดบางกะปิ 
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ภาพที่  3  บริเวณสถานท่ีจอดรถบริเวณตลาดสดบางกะปิ 
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ภาพที่  4  การล้างท าความสะอาดของบริเวณแผงค้าในตลาดสดบางกะปิ 
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ภาพที่  5  บริเวณทางเดินรอบนอกของแผงค้าในตลาดสดบางกะปิ 
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ภาพที่  6  บริเวณทางเดินแผงค้าในตลาดสดบางกะปิ 
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ภาพที่  7  สภาพแวดล้อมทั่วไปตอนเช้าในตลาดสดบางกะปิ 
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ภาพที่  8  การแต่งกายของผู้ค้าในตลาดสดบางกะปิ 
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ภาพที่  9  ท่ีรวบรวมขยะส าหรับไปไว้ข้างท้ายตลาดสดบางกะปิ 
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ภาพที่  10  ท่ีรวบรวมขยะส าหรับไปไว้ข้างท้ายตลาดสดนครไทย 
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ภาพที่  11  ท่ีส าหรับซักล้างท้ายตลาดสดนครไทย 
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ภาพที่  12  บริเวณทางเดินแผงค้าในตลาดสดนครไทย 
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ภาพที่  13  บริเวณโซนศูนย์อาหารภายในตลาดสดนครไทย 
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