
บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 
             ในปจจุบันสถานการณปญหาดานสิ่งแวดลอมของทุกประเทศทั่วโลก  ที่กําลังไดรับ
ผลกระทบอยูในขณะนี้นับวนัจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ไมวาจะเปนปญหา  อากาศเปนพษิ  
ความรอนและความแหงแลง  การเกิดภัยธรรมชาติ  การสูญเสียปาไม  การเสื่อมคุณภาพของดิน   
น้ําเสียและการขาดแคลนน้ํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลซ่ึงนับวันจะเปน
ปญหาใหญทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศตลอดจน 
การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอันรวดเรว็  ประกอบกับความตองการปจจัยส่ีเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคในชีวติประจําวนั  ทาํใหส่ิงของเหลือใชเหลานั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและทีสํ่าคัญสิ่งของ
เหลือใชเหลานั้นบางชนิดไมสามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ  จึงกลายเปนปญหาที่จะตองหา
แนวทางในการจัดการลดปรมิาณของเหลือใชที่เรียกวา  “ขยะ”  ใหหมดไป 
 
            โลกในยุคปจจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน  กลายเปนสังคม
อิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรม  เปนผลทําใหมีโรงงานและชุมชนเพิม่ขึ้นอยางรวดเร็วผลพวง
เหลานี้กอใหเกิดขยะปริมาณมากมาย  สงผลทําใหส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่องเกิดการ
พอกพูนของปญหาการจัดการขยะอุตสาหกรรมและขยะชมุชน  ขยะจึงกลายเปนปญหาสิ่งแวดลอม
ที่มีความสําคัญและจําเปนทีจ่ะตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนปญหาหนึ่ง  ประเทศที่พัฒนาแลว
ทั่วโลกไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาขยะโดยสงเสริมใหมีการลดปริมาณการกอขยะ  
(Reduce)    การนํากลับมาหมุนเวยีนใชใหม   (Reuse)   และการนํากลับไปผลิตใหม   (Recycle)   
ซ่ึงโดยทั่วไปแลวขยะที่เกิดขึน้ในชุมชนหรอืสถานประกอบการ   จะมอีงคประกอบของขยะ 
ที่สามารถนํากลับมาใชใหมหรือนํากลับไปผลิตใหมได (ธนพรรณ, 2548: 46)   

 
             จากสถานการณดังกลาวจะเห็นไดวาประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งทีก่ําลังเผชิญ 
กับปญหาดานสิ่งแวดลอมเชนเดียวกับประเทศอื่น  ก็เนื่องดวยมาจากความเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเรงพัฒนาประเทศ  รวมทั้งมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชใน
ชีวิตประจําวัน  เพื่ออํานวยความสะดวกสบายใหกับประชาชนภายในประเทศและสิง่หนึ่งที่ตามมา



  
                                                                                                                                         2

อยางหลีกเลี่ยงไมไดจากการพัฒนาก็คือปญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมอืง
ขนาดใหญที่มีจํานวนประชากรอาศัยอยูกันอยางหนาแนน  และเปนศนูยกลางของความเจริญ 
ทั้งทางดาน  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง  การคมนาคมและการศึกษา  ฯลฯ  
เปนเหตุทําใหมีการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบรโิภคกันอยางมากมาย  สงผลทําใหมีปริมาณ
ของเสียหรือขยะ  เพิ่มมากขึน้ตามไปดวย  ดังเชน  กรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศ
ไทยและเปนศนูยกลางของกจิกรรมตาง ๆ  ทําใหประชาชนจากทองถ่ินอื่นพากันเขามาประกอบ
อาชีพและพกัอาศัยอยูในกรงุเทพมหานครเปนจํานวนมาก  โดยในปจจบุันกรุงเทพมหานคร 
ตองประสบกบัปญหาการเพิม่ขึ้นอยางรวดเร็วของปริมาณขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

 
จากสรุปสถานการณมลพษิของประเทศไทย  พ.ศ. 2547  พบวาขยะมูลฝอยยังคงเปนปญหา 

ที่ชุมชนตาง ๆ  ตองเผชิญอยูและมีแนวโนมที่จะเปนปญหาสําคัญในอนาคต  ในป 2547  มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึน้ประมาณ  14.6  ลานตัน  เพิ่มขึน้จากป 2546  ประมาณ 0.2  ลานตัน   
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไดวนัละ 9,356  ตัน   การจัดการขยะ 
มูลฝอยนั้นกรงุเทพมหานครไดวาจางบริษทัเอกชนเปนผูดําเนินการทั้งหมด   ขยะมูลฝอยชุมชนที่
เกิดขึ้น 14.6  ลานตันนั้นมกีารนํากลับมาใชประโยชนประมาณ 3.1 ลานตัน  หรือคิดเปนรอยละ 21  
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (กรมควบคุมมลพษิ, 2548: 24-25)  

 
การคัดแยกขยะมูลฝอยจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยลดปริมาณขยะ โดยมจีุดมุงหมาย 

เพื่อการนํากลบัไปใชประโยชนหรือนํากลบัไปผลิตใหม  หรือนําไปกําจัดดวยวิธีการที่เหมาะสม   
การคัดแยกขยะมูลฝอยในขัน้ตอนนี้จะเปนประโยชนในดานการกําจดัขยะมูลฝอยของหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  โดยจะคดัแยกขยะมูลฝอยออกเปนประเภทตาง ๆ  เชน  ขยะเปยก  ขยะแหง  
ขยะอันตรายและขยะรีไซเคลิ  ซ่ึงจะสงผลทาํใหการจดัการขยะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยทีด่ีที่สุดก็คือ  การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดเพราะทําไดงาย 
ไมส้ินเปลืองคาใชจายมากนกั  เพียงแตใหแตละบานจัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกกนัไว
เปนแตละสวน  แลวแตวาในทองถ่ินนั้น ๆ  มีความตองการที่จะนาํเอาขยะมูลฝอยไปใชประโยชน
หรือนําไปกําจดัดวยวิธีตาง ๆ อยางไรแตทั้งนี้ก็จะตองมีการวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกัน   
(ปรีดา, 2531: 128-130)  ซ่ึงนอกจากจะทําใหเกิดผลดีตอการจัดการขยะมูลฝอยแลวยงัเปนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชนที่เหมาะสมอีกดวย  สําหรับการดําเนินการ
คัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย  เพื่อใหเกดิผลในทางปฏิบัติขึ้นมาจริง ๆ  นั้นจําเปนที่ 
จะตองสรางความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมลูฝอยใหกับประชาชน  เพื่อกอใหเกิด
จิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในการทิ้งขยะมูลฝอย  ที่กําลังเปนปญหาอยูในปจจุบันนี้ใหหมดไป 
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นักเรียนจัดเปนกลุมเปาหมายหนึ่งทีน่าสนใจ  เพราะมีบทบาทในสังคมทั้งในเรื่อง 
ของการรับวิทยาการใหม ๆ  และเปนตวักลางในการถายทอดความรูไปสูชุมชน  นักเรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6   จัดเปนนักเรียนที่อยูในระดับชั้นการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่ทุกคนตองเรียน    
และเปนกลุมที่อยูในวัยเด็กตอนปลาย (อายุ  11-13  ป)  เปนวยัที่มีสมาธิและสนใจสิ่งตาง ๆ  ไดนาน
รูจักคิดอยางมเีหตผุลสามารถริเร่ิมและดําเนนิโครงการไดดวยตนเองการแกปญหาและการตัดสินใจ
จะอาศัยประสบการณและคิดอยางไตรตรองมากขึ้น  มีความอยากรูอยากเห็น  ชอบแสวงหา 
ความจริงเกีย่วกับตนเอง  สนใจปญหาสังคมและโลกภายนอก  ชอบอภปิราย  ชอบแสดง 
ความคิดเหน็และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค (วัลนิกา, 2535: 14)   

 
จากหลักสูตรประถมศึกษา   พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533) ไดตั้งจุดมุงหมาย 

ของหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไววา   เพือ่ใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกบัธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมดวยตนเอง  และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในบานและชุมชนสามารถปฏิบัติตน
ตามบทบาทและหนาทีใ่นฐานะสมาชิกทีด่ีของบานและชุมชน  ตลอดจนอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชนรอบ ๆ  บาน  เนื้อหาเกีย่วกบัสิ่งแวดลอม 
ไดกาํหนดใหเรียนในทกุระดบัชั้น  โดยบรรจุเนื้อหาไวในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต   
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับมนุษยและสิ่งแวดลอม  โดยเรียนรูถึงสภาพปญหา  กระบวนการ
แกไขปญหาและสามารถนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตได    
(กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, 2532: 1-25) 
 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจยัจึงทําการศึกษาวจิัยในเรื่อง  ความรูและความเขาใจเรื่องการคัด
แยกขยะมูลฝอยของนกัเรยีนระดบัชั้นประถมปที่ 6   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   เขตจตจุกัร    
เพื่อนําผลที่ไดไปประยกุตใชในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยตอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาถงึระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยของนักเรียน
ระดับชั้นประถมปที่   6   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   เขตจตุจักร 
 

2.  เพื่อศึกษาถงึปจจัยที่มีผลตอความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมปที่   6   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   เขตจตุจักร 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.  เพื่อนําผลการวิจัยทีไ่ดมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน    
การผลิตสื่อการสอน   ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมลูฝอย 
 

2.  ใชเปนขอมลูพื้นฐานใหแกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและหนวยงานที่เกีย่วของ 
นําไปวางแผน   ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพโปรแกรมทางดานสิ่งแวดลอมศึกษา 
ในการใหความรูและความเขาใจเกีย่วกับการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกตองแกนกัเรียนตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจยั   ความรูและความเขาใจเรื่อง   การคัดแยกขยะมลูฝอยของนักเรียนระดับชัน้
ประถมปที่   6   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   เขตจตจุักร   ผูวิจัยจะทําการศึกษาวิจัยเฉพาะ
นักเรียนระดับชั้นประถมปที่   6   โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   เขตจตุจักร   จํานวนทั้งสิ้น    
6   โรงเรียน   ไดแก   โรงเรียนวดัเสมียนนารี   โรงเรียนวัดเทวสุนทร   โรงเรียนบานลาดพราว    
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช   โรงเรียนเสนานิคมและโรงเรียนประชานิเวศน   เพยีงเทานั้น 
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นิยามศัพท 
 

ความรู   หมายถึง  การรับรูเร่ืองราว   กฎเกณฑ   ขอเทจ็จริงและประสบการณที่เกีย่วกับ 
การคัดแยกขยะมูลฝอย   ซ่ึงนักเรียนระดับชั้นประถมปที่   6   ไดรับจากประสบการณทางตรง 
และทางออม 

 
ความเขาใจ   หมายถึง  การที่สามารถรับรูในสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย  

และสามารถสื่อความหมายรวมถึงการแปลความ   ตีความและขยายความออกมาไดตรงกันกับผูส่ือ 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความรูและความเขาใจ   หมายถึง  ตัวแปรทางดาน   เพศ   อายุ   ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   จํานวนสมาชิกในครอบครัว   อาชีพของบิดา   อาชีพของมารดา   การมีสวนรวม 
ในกจิกรรมดานสิ่งแวดลอมและการไดรับขาวสารเกี่ยวกบัการคัดแยกขยะมูลฝอย  ทีส่นับสนุน 
ใหนกัเรียนระดับชั้นประถมปที่ 6   เกิดความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 

 
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  หมายถึง  โรงเรียนที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ

กรุงเทพมหานคร จํานวน   6   โรงเรียน   คือ   โรงเรียนวดัเสมียนนารี   โรงเรียนวัดเทวสุนทร   
โรงเรียนบานลาดพราว   โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช   โรงเรียนเสนานิคม 
และโรงเรียนประชานิเวศน   

 
การคัดแยกขยะมูลฝอย  หมายถึง  การจําแนกมูลฝอยออกเปนประเภทตาง ๆ เชน มูลฝอย

เปยก มูลฝอยแหงและมูลฝอยอันตราย ทัง้ที่บานและโรงเรียน รวมทั้งการนําขยะมูลฝอยบางชนิด
กลับมาใชประโยชน  

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของนักเรียนตั้งแต 

ระดับชั้นประถมปที่  5  จนถึงปจจุบัน  โดยแบงออกเปน  3  ระดับ   ดังนี ้
 

1)  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ระหวาง  1.00-1.99  หมายถึง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ต่ํา 
 

2)  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ระหวาง  2.00-2.99  หมายถึง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                    ปานกลาง   

3)  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ระหวาง  3.00-4.00  หมายถึง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สูง   
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การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม  หมายถึง  การเขารวมกิจกรรมอยางใด 
อยางหนึ่งทีเ่กีย่วกับสิ่งแวดลอมหรือการเปนสมาชิกของชมรมดานสิ่งแวดลอม ทั้งในกิจกรรม 
ที่โรงเรียนจัดขึ้นเองหรือการเขารวมกิจกรรมที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้น   โดยมีรูปแบบของการ 
มีสวนรวมในดานตาง ๆ   เชน   การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน   การมีสวนรวมในการวางแผน    
การมีสวนรวมในการติดตอประสานงานหรอืการมีสวนรวมในการติดตาม   ตรวจสอบ    

 
การไดรับขอมูลขาวสาร  หมายถึง  ประเภทและความถี่ (จํานวนครั้ง/เดอืน)   รวมถึง 

ความสม่ําเสมอของการไดรับขอมูลขาวสารและเรื่องราวตาง ๆ   ที่ทําการเผยแพรความรู 
และความเขาใจเกี่ยวกบัการคัดแยกขยะมูลฝอย   และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน 
จากสื่อตาง ๆ  เชน   โทรทัศน    วิทยุ   หนงัสือพิมพ   วารสาร/นิตยสาร   โปสเตอร    
ใบปลิว/แผนพบั   วิทยุชุมชน  หอกระจายขาว   การฝกอบรม   และการพูดคุยกับบุคคลอื่น    

 
 
 
 

 
 




