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                                                         บทคดัย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา การจดัการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขตกรุงเทพ
มหานคร เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีจ  านวนร้านอาหารมากท่ีสุด คือ  มีจ  านวน 71,207 ร้าน เขตยอดนิยมใน
กรุงเทพฯ ท่ีมีจ  านวนร้านมากท่ีสุด คือ เขตวฒันา 4,360 ร้าน, ปทุมวนั 3,756 ร้าน, จตุจกัร 3,589 ร้าน, บางรัก 
2,890 ร้าน และหว้ยขวาง 2,610 ร้าน ตามล าดบั  

         เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ ใชเ้ก็บขอ้มูล เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก กับเจ้าของกิจการ/ผูจ้ ัดการ/ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการขยะของร้านอาหาร ในพ้ืนท่ี 
กรุงเทพมหานคร 50 เขต ดว้ยการสุ่มสัมภาษณ์ตวัอย่างร้านอาหารท่ีกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่รู้จกั เน่ืองจากกลุ่ม
ร้านอาหารกลุ่มน้ีเป็นท่ีนิยม และ มีรายไดจ้ากการขายอาหาร ท าใหส้ามารถเก็บขอ้มูล ดา้นการจดัการขยะมลู
ฝอยไดค้รบถว้น และ เก็บขอ้มูลแบบสมัภาษณ์ เชิงคุณภาพกบั เจา้หนา้ท่ีส านกังานเขตวฒันาฝ่ายรักษาความ
สะอาด ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการขยะจากร้านอาหาร ไปยงัแหล่งก าจดัขยะมูลฝอย การเก็บขอ้มูลอยูใ่น
ระหว่างเดือน กันยายน – ตุลาคม พศ. 2562 เพื่อศึกษา การจัดการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขต
กรุงเทพมหานคร 

        ผลการศึกษาพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีการ
จดัการขยะมูลฝอย อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี เมื่อพิจารณาการจดัการขยะมูลฝอยเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีการจดัการ
ขยะมูลฝอยมากท่ีสุดคือ ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย รองลงมาคือ ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย และดา้น
การน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ โดยในดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย ร้านอาหารโดยส่วนใหญ่มีการคดัแยก 
เช่น มีการคดัแยกขยะแหง้ ขยะเปียก การท้ิงขยะแห้ง ขยะเปียก จะตอ้งมีถงัขยะมารองรับเสมอ ในดา้นการ
ลดการเกิดขยะมูลฝอยพบว่าร้านอาหาร ท่ีใหบ้ริการลูกคา้ เช่น การแพค็สินคา้ใหลู้กคา้ จะมีการแพค็ใส่กล่อง
กระดาษแทนกล่องพลาสติก ใชห้ลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติก ใชถุ้งพลาสติกท่ีย่อยสลายไดเ้ร็ว มีการ
ลดขยะโดยการรณรงคก์ารใชอ้ย่างประหยดัเช่น กระดาษทิชชู่ และมีกิจกรรม Plastic Free day เพื่อใหลู้กคา้
น าภาชนะมาใส่อาหารเอง เพื่อลดการใชพ้ลาสติก และในดา้นการน ากลบัมาใชไ้หม่ ร้านอาหารบางร้าน มี
การน าเศษผลไมท่ี้ท้ิงจากการใช ้ เช่น เปลือกมะนาว เปลือกส้ม มาท าน ้ าหมกัชีวภาพ เพ่ือใชก้  าจดัแมลง
ภายในร้าน แทนสารเคมี โดยวิธีการราดตามพ้ืนในร้านอาหาร รางระบายน ้ า และบ่อดกั เพ่ือช่วยบ าบดัน ้ าเสีย 



เพ่ือรักษาสภาพแวดลอ้ม โดยจุลินทรียท่ี์อยู่ในน ้ าหมกั จะเขา้ไปช่วยย่อยสลายสารอินทรียท่ี์อยู่ในน ้ าเสีย 
ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของการจดัการ ขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ร้านอาหารท่ีเปิดกิจการมานาน หรือมีองค์กรขนาดใหญ่และการไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารต่างกนัท าให้มีการ
จดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกนั เมื่อแยกพิจารณาการจดัการขยะมูลฝอยเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีการจดัการ 
ขยะมูลฝอยมากท่ีสุดคือ ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย รองลงมาคือดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย และ ดา้น
การน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ ตามล าดบั 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to study waste management of restaurants in Bangkok Since it is the 

province that has the largest number of restaurants, with 71,207 restaurants. The most popular district in 

Bangkok Which has the most number of stores are Watthana District 4,360 stores, Pathumwan 3,756 stores, 

Chatuchak 3,589 stores, Bang Rak 2,890 stores and Huai Khwang 2,610 stores respectively. 

 The data were collected through in-depth interviews with the owner / manager / who is involved in 

the waste management of restaurants in Bangkok area 50 districts The restaurants selected for this study 

were the restaurant that most customers know about and have large amount of revenues from selling food 

Data collection was conducted during September - October 2019. 

       The results showed that the sample of restaurants have reasonable good, the waste management 

practice. When considering each aspect of waste management, it was found that. Most restaurant have good 

practice of waste separate and reduce of waste occurrence. That is most restaurants have separation, such as 

wet waste separation, dry waste. Restaurants separate wet waste disposal and dry waste disposal. Must 

always have a bin to support in terms of reducing the occurrence of solid waste, found that restaurants. That 

provides services to customers, such as packaging products for customers. Will be packaged in paper boxes 

instead of plastic boxes. Use paper tubes instead of plastic tubes. Use plastic bags that degrade quickly. 

There is a reduction of waste by using economical campaigns such as toilet paper and plastic free day 

activities. To allow customers to bring containers to put on their own food to reduce the use of plastic and 

in regards to reuse some restaurants. The leftover fruit scraps, such as lemon peel and orange peel, are used 

to make bio-fermentation. To use to eliminate insects in the shop instead of chemicals. By how to pour on 



the floor in the restaurant, drain troughs and traps to help maintain good microbes. The comparison results 

of the different waste management  of restaurants in Bangkok area found that restaurants that have been 

operating for a long time or have a large organization and data acquisition different news. Causing resulting 

in better waste management than small stores. Shop management should improve is to reuse there are still 

a few shops. That brings out waste to make compost or compost, restaurants should study this from the 

district office Because it can help reduce the amount of waste. 

                                                                   บทน า 

           ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การเติบโตของสงัคมเมืองเกิดข้ึนในทุกภูมิภาคของโลกอยา่งปฏิเสธไม่ได ้ โดยเฉพาะใน
เมืองหลวงหรือเมืองเศรษฐกิจส าคญั การเติบโตของเมืองยอ่มส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของประชากร ซ่ึง
ก็ต่างเขา้มาประกอบอาชีพในเมืองใหญ่ การเพ่ิมข้ึนของประชากร ท าใหจ้  านวนร้านอาหารเพ่ิมมาก
ข้ึน เพ่ือตอบสนองและรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค เม่ือจ านวนร้านอาหารเพ่ิมมากข้ึน จ  านวน
ขยะมูลฝอยก็เพ่ิมข้ึนตามมาดว้ย เมืองใหญ่ๆ จากทัว่โลกมกัมีปัญหาประชากรลน้เมือง ปัญหาท่ี
ตามมาอยา่งต่อเน่ืองก็คือ ขยะลน้เมือง โดยเฉพาะการกินอาหารเหลือ การไม่ใชข้องเหลือของซ ้า จะ
ท าใหเ้กิดวิกฤตโลกร้อน  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1) เพื่อศึกษาความรู้เก่ียวและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของร้านอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของร้านอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตการวจิยั การวิจยัเร่ือง การจดัการขยะมูลฝอยในร้านอาหาร โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกกบั
เจา้ของ/ผูจ้ดัการ/ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะของร้านอาหาร ในพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร 50 
เขต และเจา้หนา้ท่ีส านกังานเขตวฒันา ฝ่ายรักษาความสะอาด 

ขอบเขตด้านเน้ือหา : การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของร้านอาหารใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกเจา้ของ/ผูจ้ดัการ/ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ขยะร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร และเจา้หนา้ท่ีส านกังานเขตวฒันา ฝ่ายรักษาความสะอาด 
โดยจะศกึษาในประเด็นท่ีเก่ียวกบั 

1. ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอย 

2. การจดัการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 



ขอบเขตด้านพืน้ที่ : พ้ืนท่ีศึกษาวจิยัในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยเลือกศึกษาจาก ร้านอาหารท่ี
เป็นท่ีนิยมของคนกรุงเทพ และ ชาวต่างชาติ                              

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การจดัการขยะมูลฝอย 

          Janmaimool (2017) อธิบายว่า การจดัการขยะมูลฝอย มีขั้นตอนเร่ิมตั้งแต่การท้ิงขยะมูลฝอย
จนกระทัง่ถึงการก าจดัขยะมูลฝอยขั้นสุดทา้ย สามารถสรุปได ้6 ส่วน ไดแ้ก่ 

          1. การท้ิงขยะมูลฝอย กล่าวคือ การท่ีบุคคลไม่เห็นประโยชน์จากวสัดุหรืออุปกรณ์ช้ินนั้น ๆ 
แลว้ หรือส่ิงของเหล่านั้นไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ลว้ บุคคลก็จะท าการท้ิง
ส่ิงของเหล่านั้น ใหท้างการน าไปก าจดัตามระบบการจดัการขยะมูลฝอย  

          2. การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด กล่าวคือ การพยายามคดัแยกขยะและจดัการขยะให้
เกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด และท าการก าจดัขยะเหล่านั้น ตามความรู้ของคนในชุมชน โดยเฉพาะขยะท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชน จะเป็นขยะมีค่อนขา้งมีความหลากหลายประเภทดว้ยกนั 

          3. การรวบรวมขนขยะมูลฝอย หมายถึง การน าขยะมูลฝอยแต่ละบา้นหลงัคาเรือนมารวมกนั 
เพ่ือรอการน าขยะไปก าจดั โดยการรวบรวมนั้น มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ คนในชานเมืองอาจจะ
รวบรวมขยะภายในบา้นตนเองไวท่ี้ไดท่ี้หน่ึง เมื่อรวบรวมไดจ้  านวนหน่ึงแลว้ก็จะท าการก าจดั โดย
การเผาขยะเหล่านั้น ส่วนท่ีนิยมใชใ้นประเทศไทย คือ การใหท้างเทศบาล อบจ. อบต. เป็นหน่วยงาน
ท่ีรับผดิชอบในการรวบรวมขยะมูลฝอย เพื่อรอการจดัการอยา่งถูกวิธีจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบอีก
ทีหน่ึง  

         4. การขนถ่ายและการขนส่ง หมายถึง กระบวนการขนยา้ยขยะมูลฝอย ซ่ึงประกอบดว้ย การ
ด าเนินงาน 2 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

         1) การขนถ่ายขยะมูลฝอยออกจากรถขยะขนาดเลก็ไปยงัพาหนะขนส่งขนาดใหญ่  

         2) การขนส่งขยะมูลฝอยโดยพาหนะขนส่งไปยงัสถานีก  าจดัขยะมูลฝอย โดยปกติพาหนะ
ขนส่งขนาดใหญ่ มกัจะใชร้ถใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ่ ระบบการจดัการขยะมูลฝอย โดยปกติพาหนะ
ขนส่งไม่จ  าเป็นตอ้งประกอบดว้ยการขนถ่ายและการขนส่ง แต่ส าหรับชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีจ  านวน
ประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งแออดั ดงันั้นสถานีก  าจดัขยะจ าเป็นตอ้งอยูห่่างไกลจากชุมชน การขนถ่าย
และการขนส่งเป็นส่วนประกอบท่ีควรจะใชพิ้จารณาเป็นอยา่งยิง่ เพราะการใชร้ถขยะขนาดเลก็
สามารถท่ีจะวิ่งในการรวบรวมขนขยะมูลฝอยตามถนน ตรอกซอกซอยต่างๆในเมือง แต่ถา้ตอ้งวิ่ง
ขนขยะมูลฝอยไปในระยะทางไกลมากอาจจะไมคุ่ม้ เพราะค่าใชจ่้ายในการขนส่งจะสูงข้ึน 



          5. การแปลงรูปและน ากลบัมาใชใ้หม่ หมายถึง การน าส่ิงท่ีช ารุด หรือ ไม่ใชแ้ลว้ น ากลบัมา
ซ่อมแซม เพื่อใหใ้ชป้ระโยชน์ได ้หรือน ามาดดัแปลงใหเ้กิดประโยชน์ในดา้น อ่ืน ๆ แทน อาทิ  

แยกวสัดุท่ียงัใชป้ระโยชน์ไดน้ ากลบัมาใชใ้หม่ หรือแปลงรูปขยะมูลฝอยใหไ้ดส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน ์
เช่น ปุ๋ย หรือพลงังานความร้อน เป็นตน้ การแยกขยะวสัดุท่ียงัมีประโยชน์ออกจากกองขยะมูลฝอย 
มกักระท าท่ีสถานีขนถ่ายหรือโรงแปรรูปขยะ วิธีการท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ การยอ่ยขนาดของขยะมูลฝอย
ใหเ้ลก็ก่อนแลว้แยกส่วนหนกัและส่วนเบาออกจากกนัดว้ยการพ่นอากาศจากนั้นน าส่วนหลงัของ
ขยะมูลฝอยท่ีไดม้าแยกเหลก็ อลูมิเนียมและแกว้ ออกจากส่วนอ่ืนเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบของ
กระบวนการผลิตใหม่ต่อไป  

            6. การก าจดัขยะขั้นตอนสุดทา้ย หมายถึง ขบวณการสุดทา้ยของระบบการก าจดัขยะมูลฝอย 
วิธีการในส่วนน้ีใชก้  าจดัไดท้ั้งขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมขนโดยตรงจาก บา้น ชุมชน และถนน กาก
ตะกอนต่างๆท่ีมาจากโรงงานท่ีผา่นขบวรการก าจดัน ้ าเสีย มีกากข้ีเถา้ ท่ีมาจากการเผาขยะมูลฝอย 
และเศษขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากขบวนการทั้งหมดน้ีในการก าจดัขยะมูลฝอยขั้นตอนสุดทา้ย ท่ีผา่น
มานั้นนิยมใชก้ารเทกองกลางแจง้เป็นวิธีก  าจดัขั้นตอนสุดทา้ย แต่เน่ืองจากวิธีการเทกองกลางแจง้ท า
ใหเ้กิดภาพท่ีไม่สะอาดตา ขยะส่งกล่ินเน่าเหมน็และเป็นบ่อเกิดแห่งพาหะน าโรคต่างๆตามมาอีก
ดว้ย ดงันั้นในบางประเทศท่ีเขม้งวดจึงมีกฎหมายหา้มใชว้ิธีการก าจกัขยะมูลฝอยแบบเทกอง
กลางแจง้และใหใ้ชว้ิธีการฝังกลบแทน 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 Singh, Vishakha Kaushik, Shivani Soni, Nisha Lamba (2014) ท าการศกึษาเก่ียวกบัการ
จดัการขยะในภตัตาคาร พบว่า จากการเติบโตอยา่งรวดเร็วของภตัตาคาร ก่อใหเ้กิดปัญหาขยะมูล
ฝอยจ านวนมาก และปัญหาท่ีตามา คือ ปัญหาการก าจดัขยะท่ีเกิดข้ึนภายในร้านอาหาร และส่งผล
ไปสู่การเกิดมลพษิทางอากาศ โดยขยะสามารถจ าแนกออกเป็น ขยะท่ียอ่ยสลายได ้อาทิ ขยะเปียกท่ี
เกิดจากเศษอาหาร ผกั ผลไม ้ และขยะท่ียอ่ยสลายไม่ได ้ อาทิ ขวดพลาสติก กระดาษพลาสติก 
ถุงพลาสติก เป็นตน้ โดยขยะของชนะน้ีจะถูกคดัแยกออกจากการเพ่ือรอการก าจดัขยะท่ีแตกต่างกนั
ตามขั้นตอนของรัฐบาล 

วธิีด าเนินการวจิยั 

การวจิยัเพื่อศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 
เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงใชว้ิธีการวิจยัโดยวิเคราะห์เอกสารงานวจิยัท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนั (Documentary research) และใชว้ิธีการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) จาก
กลุ่มเป้าหมาย โดยมรีายละเอยีดวธิกีารด าเนินการวจิยัดงัข ัน้ตอนต่อไปนี้  

3.1 วิธีการเก็บขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยั  



3.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยั  

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั  

3.4 การตรวจสอบคุณภาพ  

3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอ  

3.6 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัและระยะเวลาในการด าเนินงาน  

3.1 วธิีการเกบ็ข้อมูลที่ใช้ในงานวจิยั 

งานวิจยัช้ินน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลดงัน้ี  

ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Source) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จาก
เจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลทุตยิภูม ิ (Secondary Source) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล เช่น ขอ้มูลจากทั้ง
หนงัสือ บทความ เอกสาร ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากอินเตอร์เน็ต 

3.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวจิยั  

การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยั คือ ร้านอาหารขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่าง เลือกจากความหลากหลายของร้านอาหาร เพราะขยะและการจดัการขยะแตกต่างกนั 
คือ กลุ่มโรงแรม ร้านอาหารไทย ร้านอาหารอีสาน ร้านไก่ทอด ร้านพิชซ่า ผูใ้หส้มัภาษณ์ คือ กลุ่ม
เจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะเลือกสมัภาษณ์จากร้านท่ีเป็นท่ีนิยมทั้งของคนไทย และ
ชาวต่างชาติ  

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวจิยั  

การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) ใชก้ารสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล ใชค้  าถามแบบปลายเปิด 
เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ท าใหไ้ดข้อ้มูลหลากหลายแง่มุม ซ่ึง
ค  าถามส าหรับสมัภาษณ์ กลุ่มเจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

3.4 การตรวจสอบคุณภาพ  

การสมัภาษณ์เชิงลึก ใชก้ารตรวจสอบความถูกตอ้งโดยวธีิการตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มูล (Data 
triangulation) โดยตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีต่างกนั ประกอบไปดว้ยขอ้มูลจากการสมัภาษณ์
กลุ่ม    กลุ่มเจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีต่างกนัจะช่วย
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนน าไปวิเคราะห์  

3.5 วธิีการวเิคราะห์และน าเสนอข้อมูล  



การวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดค้น้ควา้จากเอกสารงานวิจยั ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์
กลุ่มเจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการของงานวิจยั
เชิงคุณภาพ กล่าวคือ วิเคราะห์ถึงประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ (Major themes) จากนั้นน า
ประเด็นส าคญัมาแยกเป็นประเดน็ยอ่ย (Sub-themes) และหวัขอ้ยอ่ย (Categories) ซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์จากภาพรวมไปจนถึงวิเคราะห์ถึงประเดน็ยอ่ย และน าเสนอผลการวิจยัดว้ยวิธีการเชิง
บรรยาย (Descriptive Research)  

3.6 ขั้นตอนการด าเนนิงานวจิยั  

ขั้นตอนแรกในการด าเนินงานวจิยั จะเร่ิมดว้ยการสมัภาษณ์กลุ่มเจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง และน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาประกอบการวิเคราะห์ จากนั้นจึงน าเสนอผลการวจิยั                                      

 

ผลการวจิยั 

           จากผลการวิจยัเชิงสมัภาษณ์ เชิงลึก ในเร่ือง การจดัการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามวตัถุประสงค ์

           จากผลการวิจยัพบว่า พนกังานในร้านอาหารส่วนใหญ่มีความรู้เร่ืองการคดัแยกขยะ จะพบว่า
การจดัการขยะมูลฝอยของร้านอาหารมีการท้ิงขยะเปียก ขยะแหง้ จะตอ้งมีถงัขยะมารองรับเสมอ 
เน่ืองจากพนกังานตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรสุขาภิบาลอาหารส าหรับผูส้มัผสัอาหาร จาก
ส านกังานเขต ท่ีร้านอาหารนั้นๆตั้งอยู ่ เพื่อน าความรู้ไปใชใ้นร้านอาหาร สามารถศึกษาเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเองผา่นทางลิงคข์องทางส านกังานเขต และ ร้านอาหารบางร้านท่ีเป็นองคก์รใหญ่ๆ ก็จะมี
การใหค้วามรู้พนกังานเพ่ิมเติมภายในองคก์ร มีการเขา้ร่วม โครงการควบคุมการผลิตสถานท่ีผลิต
อาหารตามมาตรฐาน GMP โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหส้ถานประกอบการตระหนกัถึงความส าคญั 
และน าความรู้ไปพฒันาสถานประกอบกิจการใหไ้ดม้าตรฐานดา้นสุขลกัษณะ ซ่ึงจะส่งผลใหอ้าหาร
มีคุณภาพและปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค  

          ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย จะเร่ิมมีการลดขยะ และ ท ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น ปัจจุบนัร้านคา้
ส่วนใหญ่เร่ิมตระหนกัถึงขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน เช่น ผลกระทบจากขยะ ท่ีท าใหโ้ลกร้อนข้ึนทุกวนั จึง
เร่ิมมีการปรับปรุงขั้นตอนการท างานเพ่ือลดขยะ เช่น ลดการ Waste ของวตัถุดิบ ใชก้ล่องพลาสติก
แบบยอ่ยสลายได ้ ใชห้ลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติก รณรงคเ์ร่ืองการใชก้ระดาษทิชชู่อยา่ง
ประหยดั และมีกิจกรรม Plastic Free day ใหลู้กคา้น ากล่องมาใส่อาหารเอง และลดการใช้
ถุงพลาสติกจากซพัพลายท่ีส่งของ มาเป็นใส่กล่องหรือตะกร้าแทน และมกีารน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ 
เช่น ท าน ้ าหมกัชีวภาพ เพ่ือใชแ้ทนสารเคมี และ การจดัการขยะมูลฝอยของร้านอาหาร  มกีารก าจดั
ไขมนัดว้ยวิธีการตกัท้ิงทุกคืน ลา้งบ่อดกัและรางระบายน ้ าใหส้ะอาด  



          ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของร้านอาหาร คือ การมีพ้ืนท่ีจ  ากดั ท าใหพ้ื้นท่ีในวางถงั
ขยะมีไม่ครบตามจ านวนบา้งในบางจุด ของการท างาน เช่น จุดลงกระทะหนา้เตา และ ยงัพบเจอ
ปัญหาในเร่ืองของพนกังาน ในขั้นตอนการท างาน พนกังานส่วนหน่ึงจะเลือกท่ีจะท างานแบบง่ายๆ 
รวดเร็ว และ สะดวก ไม่ไดต้อ้งการความถูกตอ้งในการท างาน ขยะทุกชนิดจึงถูกท้ิงรวมกนัในถงั
เดียว ถา้ขาดการตรวจสอบจากหวัหนา้งาน และส่วนหน่ึงปัญหามาจากแรงงานต่างดา้วท่ียงัไม่เห็น
ความส าคญัในเร่ืองของการคดัแยกขยะมูลฝอย จึงท าใหข้ั้นตอนการคดัแยกขยะไม่เป็นไปตามท่ี
ร้านอาหารก าหนดเท่าท่ีควร 

สรุปผลการศึกษา 

        ผลการศึกษาพบว่า การจดัการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมี
การจดัการขยะมูลฝอย อยูใ่นระดบัสูง เมื่อพิจารณาการจดัการขยะมูลฝอยเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมี
การจดัการขยะมูลฝอยมากท่ีสุดคือดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย รองลงมาคือ ดา้นการลดการเกิดขยะ
มูลฝอย และดา้นการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ โดยในดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย ร้านอาหาร
โดยส่วนใหญ่มีการคดัแยก เช่น มีการคดัแยกขยะแหง้ ขยะเปียก ร้านอาหารมีการจดัการท้ิงขยะแหง้ 
ขยะเปียก จะตอ้งมีถงัขยะมารองรับเสมอ ในดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอยพบว่าร้านอาหาร ท่ี
ใหบ้ริการลูกคา้ เช่น การแพค็สินคา้ใหลู้กคา้ จะมกีารแพค็ใส่กล่องกระดาษแทนกล่องพลาสติก ใช้
หลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติก ใชถุ้งพลาสติกท่ียอ่ยสลายไดเ้ร็ว มีการลดขยะโดยการรณรงค์
การใชอ้ยา่งประหยดัเช่น กระดาษทิชชู่ และมีกิจกรรม Plastic Free day เพื่อใหลู้กคา้น าภาชนะมาใส่
อาหารเอง เพื่อลดการใชพ้ลาสติก และในดา้นการน ากลบัมาใชไ้หม่ ร้านอาหารบางร้าน มีการน า
เศษผลไมท่ี้ท้ิงจากการใช ้ เช่น เปลือกมะนาว เปลือกสม้ มาท าน ้ าหมกัชีวภาพ เพ่ือช่วยบ าบดัน ้ าเสีย 
เพ่ือรักษาสภาพแวดลอ้ม โดยจุลินทรียท่ี์อยูใ่นน ้ าหมกั จะเขา้ไปช่วยยอ่ยสลายสารอินทรียท่ี์อยูใ่นน ้ า
เสีย และปรับสภาพน ้ าเสียใหก้ลบัมาเป็นน ้ าปกติ ท่ีสามารถปล่อยลงสู่แม่น ้ า ล  าคลองไดโ้ดยไม่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม                     ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของการจดัขยะมูลฝอยของ
ร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ร้านอาหารท่ีเปิดกิจการมานาน หรือมีองคก์รขนาดใหญ่
และการไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารต่างกนัท าใหม้ีการจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกนั  

          ดา้นการเก็บขยะมูลฝอยจากร้านอาหาร ด าเนินการโดยส านกังานเขต ฝ่ายรักษาความสะอาด
เป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรง โดยการก าหนดระยะเวลาในการเขา้เก็บขยะมูลในแต่ละพ้ืนท่ี และมี
หน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของระบบ การจดัเก็บขยะ ระบบภาชนะใส่ขยะ การคดัแยกขยะ
ก่อนเก็บ และ กลุ่มอาชีพเก็บขยะ เป็นผูรั้บผดิชอบ ตามกระบวนการจนเสร็จส้ิน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 



       ขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะร้านอาหารดา้นการจดัการเพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอยใหม้ี
ประสิทธิมากยิง่ข้ึน 

       1) อบรมพนกังานทุกแผนกในเร่ืองการคดัแยกขยะ ใหพ้นกังานเห็นถึงความส าคญัและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากขยะมูลฝอย และมีการจดัการขยะใหพ้นกังานปฎิบติัตามอยา่งถูกวิธี 

       2) การลดขยะท่ีเกิดจากการไม่ FIFO สินคา้ การตดัแต่งไม่ถูกวิธี และสินคา้ตกสเปค โดยการ
เปล่ียนวิธีการท างาน น าวตัถุดิบท่ีเหลือจากการตดัแต่ง ท่ียงัมีคุณภาพดีอยูไ่ปท าเป็นอาหารพนกังาน 
และ สินคา้ตกสเปค สามารถท าเป็นเมนูสเปเชียลได ้เพื่อลดการ Waste ท่ีจะท าใหเ้กิดขยะ  

       3) ท าอาหารจานไม่ใหญ่เกินไปเพื่อไม่ใหลู้กคา้ทานเหลือ และก่อใหเ้กิดขยะมูลฝอย 

       4) ลดการใชพ้ลาสติก และ ใชสิ้นคา้จากธรรมชาติทดแทน 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

          จากการศึกษาขอ้มูล ผูว้ิจยัพบเจอปัญหาในส่วนของ พ้ืนท่ีครัวมีจ  ากดั และ ขั้นตอนการน าขยะ
เปียกไปท้ิง ถุงขยะร่ัว หกเลอะเทอะ และ ขนาดของถุงจะใหญ่ และค่อนขา้งหนกั พนกังานตอ้งเป็น
ผูช้าย ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ส าหรับการท าวิจยัคร้ังต่อไป ศึกษาถึงการน าเทคโนโลยเีขา้มาใช ้ เช่น 
เคร่ืองยอ่ยสลายขยะในร้านอาหาร ใหเ้ป็นปุ๋ย อาจมีราคาแพง แต่ใชไ้ดใ้นระยะยาว มีขนาดเลก็ 
ประหยดัพ้ืนท่ี ช่วยทุ่นแรงในส่วนของการขนไปท้ิง ลดขั้นตอนการท างานทั้งพนกังานร้านอาหาร
และพนกังานเก็บขยะ และปุ๋ยสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ช่วยสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวคืนใหก้บัชุมชนอีก
ต่อไป 
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