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บทคัดย่อ
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารในปั จจุ บั น ให้ ความสนใจต่ อ การประกอบธุ รกิ จ ร้า นอาหารที่ เ ป็ น มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือร้านอาหารสีเขียว ซึ่งประกอบด้วยแนวปฏิบัติหลายประการ การวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาถึง
องค์ประกอบของแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษเนื่องจากเป็นด้านที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ชัดเจน และยังได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ และรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารกับแนวปฏิบัตินี้ โดยศึกษากับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทุกประเภทซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน จึงใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ทาการสอบถามตัวอย่างจานวน 407 ราย นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบแนวปฏิบัติ
ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และท าการยื น ยั น ด้ ว ยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) นาปัจจัยที่ได้ไปวิเคราะห์ความสัมพั นธ์
กับตัวแปรต้นด้านประชากรศาสตร์ด้วยสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis
of variance) ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารให้ความสาคัญกับ การลดมลพิษ การลดขยะต้นทาง
การใช้เทคโนโลยีลดขยะ และการจัดการขยะ ตามลาดับ ยังพบว่าปัจจัยเพศมีผลต่อการปฏิบัติในด้านนี้ไม่แตกต่าง
กัน แต่ให้ความสนใจการปฏิบัตินี้ในระดับสูง และผู้ที่อายุน้อยมีพฤติกรรมการจัดการขยะและการลดขยะต้นทาง
มากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า และผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มีรายได้สูงมีพฤติกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีลดขยะและ
การลดขยะต้นทางมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ากว่า
คาสาคัญ: ร้านอาหารสีเขียว ขยะร้านอาหาร มลพิษร้านอาหาร
Abstract
Nowadays, restaurant operators were interested in environmentally friendly restaurant or
a green restaurant, which consisted of several practices. The objective of this research was to study
the factors of waste and pollution practices as they clearly affected the environment. It also
examined the relationship between demographic factors including gender, age, business income
and these practices. The exact number of restaurant operators of all types of restaurants was
unknown. Therefore, convenient sampling was used to select the sample. A total of 407 samples
were questioned. The data were analyzed for these practices’ factors by Exploratory Factor Analysis
(EFA) and confirmed by Confirmatory Factor Analysis (CFA). Then the factors were analyzed for the
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relationships with demographic variables by t-test and one-way analysis of variance statistics. The
results showed that restaurant operators focused on pollution reduction, source waste reduction,
waste reduction technology and waste and pollution management systems, respectively. It was
also found that gender factor had no different effect on these practices, but there was a high level
of attention to them. In terms of age, younger operators had more waste management and source
waste reduction practices than older operators. In addition, higher-income operators had more
waste reduction technology and source waste reduction practices than lower-income operators.
Keywords: Green restaurant, Restaurant’s waste, Restaurant’s pollution
บทนา
สังคมโลกกาลังให้ความสนใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อม องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(Food and Agriculture Organization of the United Nations) รายงานว่ า ขยะที่ เ กิ ด จากอาหารในโลกนี้ มี
จานวนมากถึง 1.6 ล้านตันต่อปี (FAO, 2021) ขณะที่ Food Climate Research Network ระบุว่ากระบวนการ
ผลิตอาหารในทุกขั้นตอนทาให้เกิดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 26 ของการเกิดก๊าซเรือนกระจกทั้งโลก (Ritchie and
Roser, 2020) ในประเทศไทยกรมควบคุมมลพิษ (2562) รายงานสถานการณ์ขยะของเสียในปี 2562 พบว่ามีขยะ
มูลฝอยจากชุมชนเป็นปริมาณ 28.71 ล้านตัน นากลับไปใช้ประโยชน์ได้ 12.52 ล้านตัน ขยะพลาสติก 1.91 ล้านตัน
ร้านอาหารเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนย่อมมีส่วนในการสร้างขยะและมลพิษเหล่านี้ กระบวนการของร้านอาหารตั้งแต่
การผลิตวัตถุดิบ การประกอบอาหาร จนถึงบนโต๊ะอาหารก่อให้เกิดขยะและมลพิษได้ทุกขั้นตอน ผู้ประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารจึงต้องให้ความสนใจกับการปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึ งแนว
ปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษ ที่เหมาะสมกับบริบทของร้านอาหารในประเทศไทย โดยเทียบเคียงจาก
การศึกษาวรรณกรรมและแนวปฏิบัติของร้านอาหารสีเขียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ และรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจกับแนวปฏิบัตินี้ ผลการศึกษา
ที่ได้จึงจะเป็นประโยชน์ต่อร้านอาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพัฒนาร้านอาหารสีเขียวในประเทศไทยได้ตอ่ ไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจร้านอาหารสี
เขียวในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษ
ของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด
ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมสิ่ ง แวดล้ อ ม (Pro-environmental Behaviour: PEBs) พฤติ ก รรมสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น
พฤติกรรมซึ่งเปลี่ยนแปลงการดารงอยู่ของทรัพยากรหรือพลังงาน โครงสร้าง ระบบนิเวศน์ ระบบชีวภาพในทางบวก
เป็นพฤติกรรมในระดับจิตสานึกที่บุคคลแสดงออกเพื่อลดผลกระทบทางลบต่อ สิ่งแวดล้อม (ปรียาพร พรหมพิทักษ์,
2558) ขณะที่ De Groot and Steg (2009) ยกย่องพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมว่าเป็นพฤติกรรมที่ให้คุณกับผู้อื่น ตัวเอง
เป็นผู้เสียสละ เช่น การเก็บขยะในที่สาธารณะ การประกอบธุรกิจร้านอาหารสีเขียวก็เช่นกันจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งเกิดจาก
ความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ใน
การศึกษานี้พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมคือแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารเลือก
ทฤษฎี ป ระชากรศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมสิ่ ง แวดล้ อ ม (Demographic on pro-environmental
behaviour) ประชากรศาสตร์คือการศึกษาลักษณะของประชากรซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ (Samnani, 2014)
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เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัย เพศ การศึกษา ฯ ส่งผลต่อเรื่องที่ผู้ศึกษาสนใจ เช่น ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจและอื่น ๆ
การศึกษาพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมของคนแต่ละกลุม่ ก็มีความแตกต่างกันออกไป ในด้านเพศ Gül Ekinci and Aytekin
(2014) และ Fisher, Bashyal, and Bonnie (2012) ค้นพบว่าเพศหญิงให้ความสาคัญกับสินค้าสีเขียวมากกว่าเพศ
ชาย และ Fisher et al., (2012) พบว่าอายุไม่มีผลอย่างมีนัยสาคัญต่อการเลือกใช้สินค้าสีเขียว ขณะที่ Hu (2015)
และ Schubert, Kandampully, Solnet and Krali (2010) พบว่ า ผู้ ที่ อ ายุ น้ อ ยให้ ค วามสนใจอาหารสุ ข ภาพ
มากกว่าผู้สูงอายุ การศึกษาของทั้งคู่ยังพบเหมือนกันอีกว่ารายได้ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความสนใจเรื่องร้านอาหาร
สีเขียว ในการศึกษานี้ผู้วิจัยให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านเพศ อายุ และรายได้ต่อเดือนของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร
แนวปฏิบัติร้านอาหารสีเขียวด้านการจัดการขยะและมลพิษ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เกณฑ์
ประเมินร้านอาหารสีเขียวของหลายหน่วยงานเน้นเรื่องการลดขยะอาหารในกระบวนการประกอบอาหารตั้งแต่การ
จัดซื้อ ตัดแต่ง จัดเก็บ การประกอบอาหาร การจัดจาน และการบริการอาหาร ประกอบด้วยเกณฑ์ของสมาคม
ร้ า นอาหารแบบยั่ ง ยื น ของสหราชอาณาจั ก ร (SRA, 2019) มาตรฐานฉลากสิ่ ง แวดล้ อ มของกลุ่ ม ประเทศ
สแกนดิเนเวียน Nordic Swan (2019) สมาคมร้านอาหารสีเขียว (GRA, 2019) มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม Green
Seal (2019) ของสหรัฐอเมริกา และร้านอาหารสีเขียวของไทยโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก) ซึ่งใน
เกณฑ์หลังนี้เน้นให้ลดขยะอาหารด้วยการควบคุมกระบวนการประกอบอาหารโดยใช้สูตรอาหารมาตรฐาน
ในเรื่องการลดขยะอาหารนี้สมาคมร้านอาหารสีเขียว (GRA, 2019) มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม Green
Seal (2019) และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก) ยังให้ความสนใจกับการจัดการอาหารเหลือคืออาหาร
หรือวัตถุดิบที่เหลือจากการประกอบอาหาร การบริการ แต่ยังมีคุณภาพดีอยู่นาไปบริจาคให้ชุมชน องค์กรการกุศล
นาไปเป็นอาหารพนักงาน อาหารเหลือจากการบริโภคของลูกค้าส่งเสริมให้ลูกค้านากลับบ้านไม่กลายเป็นขยะอาหาร
ยั งมี ก ารศึ กษาเรื่อ งการลดขยะต่า ง ๆ ซึ่ งกรมส่ งเสริมคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อ ม (2564ข) ได้ แ บ่ งแยกขยะ
ออกเป็น 4 ประเภทคือ 1.ขยะอาหารที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ผัก 2.ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ 3.ขยะ
ทั่วไปที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น พลาสติคห่อขนม ถุงผงซักฟอก 4.ขยะอันตราย เช่น หน้ากากอนามัย ถ่านไฟฉาย
การศึกษาของอุรพี สุวรรณเดชา (2559) พบว่าร้านอาหารควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมงดใช้โฟม งด
หีบห่อและใช้วัสดุรีไซเคิล Paranjpe (2016) ได้ข้อสรุปว่าทั้งผู้บริโภค และร้านอาหารมีความต้องการการปฏิบัติสี
เขียว เช่น ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง แยกขยะน้า ขยะแห้ง ลดกระดาษ เก็บค่าถุงหิ้ว Kasliwal and Agarwal (2016)
เน้นเรื่องการลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สมาคมร้านอาหารสีเขียว (GRA, 2019) เพิ่มเติมในเรื่องลดขยะ
สานักงานและหีบห่อ ส่วนมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม Green Seal (2019) ห้ามใช้ภาชนะที่ย่อยสลายไม่ได้ ขณะที่
มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม Nordic Swan (2019) ห้ามใช้ภาชนะใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้ใช้ภาชนะที่มีเครื่องหมายเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม คล้ายคลึงกับเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก) ซึ่งได้เพิ่มเรื่องการจัดเก็บ
วัตถุดิบเป็นระบบถูกต้อง เพียงพอต่อการใช้งาน ไม่กลายเป็นขยะ ส่งเสริมให้บุคลกรช่วยกันลดการสร้างขยะ เช่น ใช้
แก้วน้าประจาตัว งดการใช้ถุงพลาสติค รับประทานอาหารให้หมดจาน ในเรื่องการลดขยะนี้ยังมีการศึกษาของ
Nyheim (2012) เน้นไปที่นวัตกรรมการจัดการขยะ ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาดาเนินการในร้านอาหารเพื่อลดขยะ
การคัดแยกขยะและแปรรูปขยะเป็นอีกแนวปฏิบั ติที่สาคัญ เช่น การนาเศษอาหารไปทาปุ๋ยหมักและ
เชื้อเพลิง การนาขวดน้าไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มีอยู่ในเกณฑ์ของสมาคมร้านอาหารสีเขียว (GRA, 2019)
สมาคมร้านอาหารแบบยั่งยืน (SRA, 2019) มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม Nordic Swan (2019) และมาตรฐานฉลาก
สิ่งแวดล้อม Green Seal (2019) ซึ่งยังให้ความสนใจกับการแปรรูปขยะของแข็ง และการจัดการน้ามันใช้แล้วด้วย
ในข้อหลังนี้สอดคล้องกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก) ระบุว่าให้มีระบบที่ดีในการกักเก็บและกาจัด
ไขมัน เช่น ใช้ถังดักไขมัน การส่งไขมันไปแปรรูปเป็นปุ๋ย และยังเน้นว่าร้านอาหารควรมีการคัดแยกขยะและจัดที่พัก
ขยะรอการจัดส่งอย่างเป็นสัดส่วน แนวปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ Wang (2012) และ
Tan and Yeap (2012) ซึ่งให้ความสาคัญกับการรีไซเคิลขยะและการย่อยสลายขยะเช่นกัน
ขยะอันตรายเป็นขยะที่ต้องควบคุม ทั้งการใช้และกาจัดให้ถูกต้องมี อยู่ในเกณฑ์ของสมาคมร้านอาหารสี
เขี ย ว (GRA, 2019) กรมส่ งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อ ม (2564ก) และมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อ ม Nordic Swan
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(2019) ซึ่งเพิ่มเติมให้ตรวจสอบการใช้สารเคมี และต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดเก็บให้ถูกต้อง และในงานของ
วณิชยา พัฒนกาแหง (2554) Wang (2012), Doğan, Nebi̇Oğlu, and Demi̇Rağ (2015) และ Jeong and Jang
(2010) ระบุร้านอาหารสีเขียวต้องมีการควบคุมและกาจัดขยะอันตรายเช่นเดียวกัน
กิจกรรมของร้านอาหารยังก่อให้เกิดมลพิษซึ่งหมายถึงการทาให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
ผ่านทางผืนดิน น้า อากาศ (กลิ่น ควัน) เสียง และแสง (Bradford, 2018) มีเกณฑ์ของสมาคมร้านอาหารสีเขียว
(GRA, 2019) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก) เน้นการป้องกัน ตรวจสอบการทาให้เกิดควัน กลิ่น แสง
เสียงที่เป็นมลพิษ การป้องกันและลดมลพิษนี้ยังอยู่ในผลการศึกษาของ Tan & Yeap (2012) และ Hilario (2014)
นอกจากนี้ร้านอาหารควรจัดเก็บข้อมูล สถิติ นามาวิเคราะห์ ตั้งเป้าหมายลดขยะและมลพิษ ซึ่งมีอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม Nordic Swan (2019) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก) การศึกษา
ของ Jaggernath and Khan (2018) และ Szuchnicki (2009) ระบุเพิ่มให้จัดเก็บสถิติ วิเคราะห์การเกิดคาร์บอน
ฟุตปริ้นท์ซึ่งเป็นหน่วยวัดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการทากิจกรรมและการใช้อุปกรณ์ของร้านอาหารสีเขียวด้วย
จากการทบทวนงานวรณกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษ
แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษ
สัญลักษณ์
แนวปฏิบัตดิ ้านอาหาร
อ้างอิง
EN1
มี ก ารลดขยะอาหารในกระบวนการประกอบ GRA (2019) , Green Seal (2019), SRA (2019) , Nordic
อาหาร
Swan (2019), กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก)
EN2
มีการจัดการอาหารเหลือ
กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม (2564ก), GRA (2019),
Green Seal (2019)
EN3
มีการลดขยะอื่น ๆ นอกเหนือจากขยะอาหาร
อุรพี สุวรรณเดชา (2559), Paranjpe (2016), Kasliwal and
Agarwal (2016), GRA (2019), Green Seal (2019), Nordic
Swan (2019), กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก)
EN4
มีการจัดเก็บวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก)
EN5
มีการใช้ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อลดขยะ
Nyheim (2012)
EN6
มีการส่งเสริมให้บุคลากรในร้านลดการสร้างขยะ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก)
EN7
จัดให้มีการคัดแยกขยะและแปรรูปขยะ
GRA (2019) , Green Seal (2019), SRA (2019) , Nordic
Swan (2019), กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม (2564ก),
Wang (2012), Tan and Yeap (2012)
EN8
มีระบบที่ดีในการกักเก็บและกาจัดไขมัน
Green Seal ( 2019), ก รมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภ าพสิ่ ง แวดล้ อ ม
(2564ก)
EN9
มีการตรวจสอบการใช้และกาจัดขยะอันตราย
GRA (2019), Nordic Swan (2019), กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม (2564ก), วณิชยา พัฒนกาแหง (2554), Wang
( 2012) Doğan, Nebi̇Oğlu, and Demi̇Rağ (2015), Jeong
and Jang (2010)
EN10
มีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมายการลด Nordic Swan (2019), กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ขยะ
(2564ก)
EN11
ไม่ทาให้เกิดมลพิษต่าง ๆ
GRA (2019), กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก), Tan
& Yeap (2012), Hilario (2014)
EN12
มีการทาสถิติ การวิเคราะห์ การปล่อยก๊าซเรือ น Jaggernath and Khan (2018), Szuchnicki (2009)
กระจก คาร์บอนฟุตปริ้นท์

และสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ได้ในภาพที่ 1
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EN1 มีการลดขยะอาหารในกระบวนการประกอบ
อาหาร
EN2 มีการจีดการอาหารเหลีอ
EN3 มีการลดขยะอีีน ๆ นอกเหนีอจากขยะอาหาร
EN4 มีการจีดเกีบวีตถีดีบอยางเปนระบบ
ปจจั
ยดานประชากรศาสตร
ของผั
ประกอบธั
รกั
จ
รานอาหาร
- เพศ
- อายี
- รายไดของผีประกอบธีรกีจ
รานอาหาร

EN5 มีการใชระบบเทคโนโลยีตาง ๆ เพีีอลดขยะ
EN6 มีการสงเสรีมใหบีคลากรในรานลดการสรางขยะ
แนวปฏั
บั
ตั
ดานการจั
ดการขยะ
และมลพั
ษ

EN7 จีดใหมีการคีดแยกขยะและแปรรีปขยะ
EN8 มีระบบทีีดีในการกีกเกีบและกำจีดไขมีน
EN9 มีการตรวจสอบการใชและกำจีดขยะอีนตราย
EN10 มีการจีดเกีบขอมีลขยะตาง ๆ วีเคราะห
ตีีงเปาหมายการลดขยะ
EN11 ไมทำใหเกีดมลพีษตาง ๆ
EN12 มีการทำสถีตีวีเคราะห การปลอยกาซเรีอน
กระจก คารบอนฟีตปรีีนท

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
จากภาพกรอบแนวคิด การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการค้นหาว่าแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษของ
ร้านอาหารสีเขียวซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมควรจะมีรปู แบบอย่างไรที่เหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร
ในประเทศไทย และมีสมมติฐานการวิจัยดังนี้
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านเพศของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมแนวปฏิบัติด้าน
การจัดการขยะและมลพิษหรือไม่อย่างไร
2. ปัจจัยด้านอายุของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมแนวปฏิบัติ ด้าน
การจัดการขยะและมลพิษหรือไม่อย่างไร
3. ปัจจัยด้านรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมแนวปฏิบัติ
ด้านการจัดการขยะและมลพิษหรือไม่อย่างไร
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใช้ศึกษาคือผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยจานวน 14,413 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า, 2562) ทั้งนีผ้ ู้วิจัยต้องการศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทั้งหมดไม่จากัดประเภทของ
ร้านอาหาร ทาให้ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน (Infinite population) แต่มีจานวนมาก จึงใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้
หลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) ใช้
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สูตรการคานวณของ Cochran (1977) คือ n = Z2/4e2 โดยที่ n = จานวนตัวอย่างประชากร Z = ค่า Z ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 = 1.96 e ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ = .05 ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้คือ 384 ตัวอย่าง แจก
แบบสอบถามใช้ Google form 415 ราย ตอบกลับ 407 ราย เป็นการสอบถามความคิดเห็นใช้ Four-point Likert
scale แสดงความคิดเห็น 4 ระดับคือ 1) ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 2) ไม่เห็นด้วย 3) เห็นด้วยค่อนข้างน้อย 4) เห็นด้วย
อย่างมาก (Chang, 1994) นาข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์แนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษเพื่อจัด
องค์ ป ระกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) (Hair, Black,
Babin, and Anderson, 2010) จากการพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ระหว่างตัวแปรกับ
องค์ประกอบ โดยหมุนแกนองค์ประกอบแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) โดยวิธีแวรีแมกซ์ (varimax) ได้
องค์ประกอบใหม่ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปร และทาการตั้งชื่อองค์ประกอบ จากนั้นทาการยืนยัน
องค์ประกอบที่ได้ด้วยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) (Hair et al.,
2010) เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ของรูปแบบความสัมพันธ์
ของตัวแปรสังเกตได้กับตัวแปรแฝงในแต่ละองค์ประกอบ และทาการปรับโมเดล (model modification) ให้โมเดล
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติ 2 > .05, 2/df < 3.0, GFI > 0.90, AGFI > 0.90, CFI >
0.95, RMR < 0.08 และ RMSEA < 0.08 และพิ จ ารณาค่ า สถิ ติ Squared Multiple Correlations (R2) เพื่ อ
จัดลาดับความสาคัญอิทธิพลของแนวปฏิบัติย่อยในองค์ ประกอบ จากนั้นนาองค์ประกอบไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์
กับตัวแปรต้นปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ใช้การวิเคราะห์สถิติ t-test สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศกับตัว
แปรตาม และใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (one-way analysis of variance) และ least
significant difference (LSD) สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุ และรายได้กับตัวแปรตาม
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษ แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่า Rotated Component Matrix
EN8
EN10
EN12
EN4
EN6
EN2
EN11
EN9
EN5
EN7
EN3
EN1

1
0.760
0.752
0.684
0.557
0.527
0.505

Component

2

0.772
0.745

3

0.811
0.784

4

0.680
0.677

จากตารางที่ 2 สกัดองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ เมื่อกาหนดค่าน้าหนักองค์ประกอบมากกว่า 0.5 มี
12 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทุกตัวได้ร้อยละ 68.287 แต่ละองค์ประกอบมีตัวแปรดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร เรียงลาดับตามค่าน้าหนักองค์ประกอบได้ดังนี้ EN8 มีระบบ
ที่ดีในการกักเก็บและกาจัดไขมัน EN10 มีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ การจัดการขยะต่าง ๆ ตั้งเป้าหมายการลด
ขยะ EN12 มีการทาสถิติ การวิเคราะห์ และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนฟุตปริ้นท์ EN4 มี
การจัดเก็บวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ EN6 มีการส่งเสริมให้บุคลากรในร้านลดการสร้างขยะ EN2 มีการจัดการอาหาร
เหลือ ตัวแปรทั้งหมด 6 ตัว อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 21.856 ตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 1 ว่า ระบบการจัดการ
ขยะ ใช้สัญลักษณ์ Garmanage
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องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 2 ตัวแปร เรียงลาดับตามค่าน้าหนักองค์ประกอบได้ดังนี้ EN11 ไม่ทา
ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ต่ าง ๆ EN9 มี ก ารตรวจสอบการใช้ แ ละก าจั ด ขยะอั น ตราย ตั ว แปรทั้ งหมด 2 ตั ว อธิ บ ายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 18.582 ตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 2 ว่า การลดมลพิษ ใช้สัญลักษณ์ Pollureduct
องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 2 ตัวแปร เรียงลาดับตามค่าน้าหนักองค์ประกอบได้ดังนี้ EN5 มีการใช้
ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดาเนินการร้านอาหารเพื่อลดขยะ EN7 จัดให้มีการคัดแยกขยะและแปรรูปจากขยะ
ตัวแปรทั้งหมด 2 ตัว อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 15.906 ตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 3 ว่า การใช้เทคโนโลยีลดขยะ
ใช้สัญลักษณ์ Garretech
องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย 2 ตัวแปร เรียงลาดับตามค่าน้าหนักองค์ประกอบได้ดังนี้ EN3 มีการลด
ขยะอื่น ๆ นอกเหนือจากขยะอาหาร EN1 มีการลดขยะอาหารในกระบวนการประกอบอาหาร ตัวแปรทั้งหมด 2
ตั ว อธิ บ ายความแปรปรวนได้ ร้ อ ยละ 11.943 ตั้ ง ชื่ อ องค์ ป ระกอบที่ 4 ว่ า การลดขยะต้ น ทาง ใช้ สั ญ ลั ก ษณ์
Garorireduct
ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษ หลังการปรับ
โมเดล แสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติด้านการ
จัดการขยะและมลพิษ หลังปรับโมเดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565

แสดงค่าสถิติของโมเดลก่อนปรับและหลังปรับโมเดลได้ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าสถิติของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษก่อน
ปรับและหลังปรับโมเดล
ตัวแปร

ปัจจัย

Standardised
Regression
Weight

Garmanage
Pollureduct
Garretech
Garorireduct
EN10
EN12
EN4
EN6
EN11
EN9
EN5
EN7
EN3
EN1

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

WASTE
WASTE
WASTE
WASTE
Garmanage
Garmanage
Garmanage
Garmanage
Pollureduct
Pollureduct
Garretech
Garretech
Garorireduct
Garorireduct

ก่อน
ปรับ
.561
.874
.814
.956
.615
.510
.684
.621
.682
.699
.657
.717
.684
.701

EN2
EN8

<--<---

Garmanage
Garmanage

.551
.632

หลัง
ปรับ
.725
.935
.858
.919
.620
.521
.672
.630
.671
.675
.661
.681
.696
.691

Squared
Multiple
Correlations
(R2)
ก่อน
หลัง
ปรับ ปรับ
.315
.526
.764
.874
.613
.736
.915
.845
.378
.336
.260
.423
.468
.442
.386
.458
.465
.481
.489
.455
.431
.437
.514
.464
.468
.484
.492
.478

.579
.599

.304
.399

Model Fit

ชื่อสถิติ
2 /df
p - value
GFI
AGFI
CFI
RMR
RMSEA

ก่อน
ปรับ
10.653
.000
.847
.766
.707
.036
.154

เกณฑ์
สถิติ
หลัง
ปรับ
1.208
.185
.983
.963
.996
.015
.023

< 3.00
> .05
> 0.90
> 0.90
> 0.95
< 0.08
< 0.08

.335
.359

หลังการปรับโมเดลพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างดี โดยพิจารณาจากค่า 2 =
.185, 2/df = 1.208, GFI = .983, AGFI = .963, CFI = .996, RMR = .015 และ RMSEA = .023 เมื่อเปรียบเทียบ
กั บ ค่ า เกณฑ์ ส ถิ ติ ค วามสอดคล้ อ งของโมเดลที่ อ้ า งถึ ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบแรกคื อ การลดมลพิ ษ
(Pollureduct) มีค่า R2 เท่ากับ .874 มีอิทธิพลต่อแนวปฏิบัติสูงสุด มีองค์ประกอบย่อยคือ EN11 ไม่ทาให้เกิดมลพิษ
และ EN9 มี ก ารตรวจสอบการใช้ แ ละก าจั ด ขยะอั น ตราย องค์ ป ระกอบล าดั บ สองคื อ การลดขยะต้ น ทาง
(Garorireduct) มีค่า R2 เท่ากับ .845 มีองค์ประกอบย่อยคือ EN3 มีการลดขยะอื่น ๆ นอกเหนือจากขยะอาหาร
EN1 มีการลดขยะอาหารในกระบวนการประกอบอาหาร องค์ประกอบลาดับสามคือ การใช้เทคโนโลยีลดขยะ
(Garretech) มีค่า R2 เท่ากับ .736 มีองค์ประกอบย่อยคือ EN7 จัดให้มีการคัดแยกขยะและแปรรูปขยะ EN5 มีการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดาเนินการร้านอาหารเพื่อลดขยะ องค์ประกอบลาดับสุดท้ายคือ การจัดการขยะ
(Garmanage) มีค่า R2 เท่ากับ .526 มีองค์ประกอบย่อยคือ EN6 มีการส่งเสริมให้บุคลากรในร้านลดการสร้ างขยะ
EN4 มีการจัดเก็บวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ EN12 มีการทาสถิติ การวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาร์บอน
ฟุตปริ้นท์ EN8 มีระบบที่ดีในการกักเก็บและกาจัดไขมัน EN10 มีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ การจัดการขยะต่าง ๆ
ตั้งเป้าหมายการลดขยะ และ EN2 มีการจัดการอาหารเหลือ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถาม 407 คน เป็นเพศหญิง 204 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.1 และเพศชาย 203 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9 ด้านอายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี 181 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.5 รองลงมาคืออายุ 41 – 50 ปี 133 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 อายุต่ากว่า 30 ปี 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2
อายุ 51-60 ปี 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และน้อยที่สุดคืออายุมากกว่า 61 ปี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ด้านรายได้
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ของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ไม่เกิน 1 ล้านบาท 252 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 มากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 2
ล้านบาท 73 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 มีรายได้มากกว่า 3 ล้านบาท 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 น้อยที่สุด รายได้
มากกว่า 2 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษ แสดงได้ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับแนวปฏิบตั ดิ ้านการจัดการขยะและมลพิษ
พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะและมลพิษ

การลดมลพิษ

เพศ

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

การลดขยะต้นทาง
การใช้เทคโนโลยีลดขยะ
การจัดการขยะ

x
3.5222
3.5294
3.4591
3.5809
3.4507
3.5588
3.5107
3.4526

t-test for Equality of Means
S.D.
t
.56573
-.129
.56509
.57590
-1.632
.48074
.61543
-1.948
.49775
.45450
1.311
.43886

Sig
.723
.535
.526
.651

*ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ค่าเฉลี่ย (x) 3.26-4.00 เห็นด้วยมากที่สดุ 2.51-3.25 เห็นด้วยมาก 1.76-2.50 เห็นด้วยน้อย 1.00-1.75 เห็นด้วยน้อยสุด

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมด้านการลด
มลพิษ การลดขยะต้นทาง การใช้เทคโนโลยีลดขยะ และการจัดการขยะ มีระดับพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์มากที่ สุด
และมีพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะและมลพิษ แสดง
ผลได้ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับแนวปฏิบัตดิ ้านการจัดการขยะและมลพิษ
พฤติกรรมสิ่งแวดล้อม
การลดมลพิษ
การลดขยะต้นทาง
การใช้เทคโนโลยีลดขยะ
การจัดการขยะ
*ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
1.318
128.161
129.479
3.483
131.456
134.939
.963
127.027
127.990
2.768
78.400
81.167

df
4
402
406
4
402
406
4
402
406
4
402
406

Mean
Square
.329
.319

F
1.033

Sig.
.390

.871
.327

2.663

.032*

.241
.316

.762

.551

.692
.195

3.548

.007*

จากตารางที่ 5 พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมการลดมลพิษ การใช้เทคโนโลยีลดขยะไม่
แตกต่างกัน ยังพบว่าผู้ที่มีอายุแตกต่างกันอย่างน้อยสองกลุ่มมีพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการการจัดการขยะ
และการปฏิบัติการลดขยะต้นทางแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่าผู้ที่อายุน้อยกว่า 60 ปี มีพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม
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การปฏิบัติการจัดการขยะมากกว่าผู้ที่อายุมากกว่า 61 ปี และผู้ที่อายุระหว่าง 31-40 ปี มีพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมการ
ปฏิบัติการลดขยะต้นทางมากกว่าผู้ที่อายุระหว่าง 51-60 ปี และมากกว่า 61 ปี
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนของผู้ประกอบธุรกิจกับพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมการ
ปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษแสดงผลได้ในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษ
พฤติกรรมสิ่งแวดล้อม
การลดมลพิษ
การลดขยะต้นทาง
การใช้เทคโนโลยีลดขยะ

การจัดการขยะ

*ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of
Squares
1.887
127.592
129.479
4.258
130.680
134.939
3.619
124.371
127.990
1.251
79.916
81.167

df
3
403
406
3
403
406
3
403
406
3
403
406

Mean
Square
.629
.317

F
1.987

Sig.
.115

1.419
.324

4.377

.005*

1.206
.309

3.909

.009*

.417
.198

2.104

.099

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะ การลดมลพิษ ไม่แตกต่างกัน ยังพบว่าผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันอย่างน้อยสองกลุ่มมีพฤติกรรม
สิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีลดขยะ และการลดขยะต้นทางแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 3 ล้านบาทมีพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีลดขยะ และการลดขยะต้นทางมากกว่ากลุ่มอื่น
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์สามารถอภิปรายกระบวนการองค์ประกอบแนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษ
เรียงลาดับตามความสาคัญได้ดังนี้ เริ่มต้นที่องค์ประกอบแรก การลดมลพิษ โดยการลดการใช้วัสดุที่ทาให้เกิดมลพิษ
เช่น ถ่านไม้ทาให้เกิดควัน วัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้ สารเคมีอันตราย วัสดุก่อสร้างที่มีสารพิษ ลดวิธีการที่ก่อให้เกิด
มลพิษ เช่น การใช้น้ามันดาประกอบอาหาร การปิ้งย่างที่เกิดควันจานวนมาก การไม่ทาความสะอาดถังดักไขมันทา
ให้มีกลิ่นเหม็น และต้องมีระบบการตรวจสอบการกาจัดขยะอันตรายมีผู้รับผิดชอบ เช่น การกาจัดขยะหน้ากาก
อนามัย ขวดสารเคมี หลอดไฟ แบตเตอรี่ สอดคล้องกับเกณฑ์ร้านอาหารสีเขียวของสมาคมร้านอาหารสีเขียว (GRA,
2019), มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม Nordic Swan (2019) และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก) และ
การศึกษาของวณิชยา พัฒนกาแหง (2554), Tan and Yeap (2012), Hilario (2014), Wang (2012), Doğan et
al. (2015), และ Jeong and Jang (2010) ซึ่งทั้งหมดเน้นในเรื่องการลดมลพิษ ลดการใช้สารเคมี ลดขยะอันตราย
องค์ประกอบลาดับสอง การลดขยะต้นทาง ประกอบด้วยการลดขยะอาหารและขยะอื่น ๆ ต้องลดการใช้
หรือเลิกใช้ เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก กระดาษเอกสาร หลอดดูดพลาสติก น้ายาล้างห้องน้า และอาจทดแทนด้วย
วัสดุ สารเคมี ที่ย่อยสลายได้ เช่น กล่อ งโฟมเป็นกล่องชานอ้อย น้าหมักชีวภาพแทนน้ายาเคมี เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับการศึกษาเรื่องการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองและย่อยสลายไม่ได้ของ อุรพี สุวรรณเดชา (2559), Paranjpe
(2016) และ Kasliwal & Agarwal (2016) ในส่วนของการลดขยะอาหารต้องลดตั้งแต่การจัดซื้อ ตัดแต่ง จัดเก็บ
การประกอบอาหาร การจัดจาน ปริมาณ และการบริการ อ้างถึงในเกณฑ์ของสมาคมร้านอาหารสีเขียว (GRA,
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2019), มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม Green Seal (2019), สมาคมร้านอาหารแบบยั่งยืน (SRA, 2019), มาตรฐาน
ฉลากสิ่งแวดล้อม Nordic Swan (2019) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก) ซึ่งในเกณฑ์นี้ให้ลดขยะ
อาหารด้วยการใช้สูตรอาหารมาตรฐานเข้ามาควบคุม
องค์ประกอบลาดับสาม การใช้เทคโนโลยีลดขยะ ประกอบด้วย การคัดแยกขยะและแปรรูป และการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การคัดแยกขยะผักไปหมักทาปุ๋ยด้วยไส้เดือน ขวดน้าพลาสติคนาส่งโรงงานรีไซเคิล และ
การนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีลดขยะเข้ามาใช้งาน เช่น ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิเหมาะสมในการจัดเก็บวัตถุดิบแต่ละ
ชนิดให้เก็บได้นาน หม้อทอดแรงดันสูงลดการใช้น้ามัน เครื่องย่อยเศษอาหารไปทาปุ๋ย ระบบกักเก็บไขมัน ระบบ
บาบัดน้าเสีย สอดคล้องกับ Nyheim (2012) ที่เน้นเรื่องนวัตกรรมในการลดขยะ Tan and Yeap (2012) และ
Wang (2012) เน้นด้านการคัดแยกขยะและแปรรูปขยะ เช่นเดียวกับในเกณฑ์ร้านอาหารสีเขียวต่าง ๆ ที่อ้างถึง
องค์ประกอบสุดท้าย การจัดการขยะ ประกอบด้วยการส่งเสริมบุคลากรในร้านให้ช่วยกันลดขยะ เช่น ลด
การใช้ถุงพลาสติก การใช้ถ้วยน้าประจาตัว การจัดเก็บวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ และเป็นเรื่องน่าสนใจว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยให้ความสาคัญกับการจัดทาสถิติคานวณค่าคาร์บอนฟุตปริ้นท์จากการใช้อุปกรณ์
พลังงาน และทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก Szuchnicki (2009) และ Jaggernath
and Khan (2018) ให้ความสนใจในเรื่องนี้เช่นกัน นอกจากนี้ต้องมีการจัดการไขมันโดยมีระบบกักเก็บที่ดี มีการ
บารุงรักษาและนาไขมันไปกาจัดได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม Green Seal
(2019) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก) ในการลดขยะต่าง ๆ นั้น ต้องมีการเก็บข้อมูล สถิติ ปริมาณ
ขยะประเภทต่าง ๆ นามาวิเคราะห์ ตั้งเป้าหมายการลดขยะ ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก) และ
มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม Nordic Swan (2019) เน้นในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน องค์ประกอบย่อยสุดท้ายคือ การ
จัดการอาหารเหลือซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2564ก) สมาคมร้านอาหารสีเขียว (GRA, 2019) สมาคม
ร้ า นอาหารแบบยั่ ง ยื น (SRA, 2019) มาตรฐานฉลากสิ่ ง แวดล้ อ ม Green Seal (2019) และ มาตรฐานฉลาก
สิ่งแวดล้อม Nordic Swan (2019) ระบุไว้เช่นกัน ด้วยการบริจาคอาหารเหลือ วัตถุดิบเหลือใช้ ที่ยังมีคุณภาพให้
ชุมชนหรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ หรือนาไปเป็นอาหารพนักงาน ส่งเสริมให้ลูกค้านาอาหารเหลือในจานกลับบ้าน
การแปรรูปวัตถุดิบเหลือใช้ให้เป็นอาหารใหม่ เช่น เศษเค้กนามาทาขนม เศษผลไม้นามาทาน้าผลไม้
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติของร้านอาหารต่าง ๆ ในประเทศไทยอาจจะไม่สามารถปฏิบัติได้ครบทุก
กระบวนการ เช่น ร้านอาหารหนึ่งเน้นที่การจัดการขยะจากอาหารเหลือ นาไปแปรรูป แต่ไม่เน้นการจัดการขยะต้น
ทาง ยังสั่งวัตถุดิบเหลือใช้ หรือไม่จัดการเรื่องวัสดุห่อหุ้ม บางร้านทาเกือบครบทุกแนวปฏิบัติ แต่ขาดการจัดทาสถิติ
และวิเคราะห์ และร้านอาหารในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างคาร์บอนฟุตปริ้นท์
และก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับงานวรรณกรรมที่อ้างถึงซึ่ง ศึกษาในด้านเดียวสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ของผู้
ประกอบธุรกิจร้านอาหารและผู้บริโภคต่อองค์ประกอบแนวปฏิบัตินี้เฉพาะทีส่ นใจ
ในส่ ว นของผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรเพศ อายุ รายได้ ข องผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ กั บ
พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมแนวปฏิบัติด้านการลดขยะและมลพิษ พบว่าตัวแปรเพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม
โดยรวมไม่แตกต่างกัน แตกต่างไปจากงานวรรณกรรมที่อ้างถึงของ Gül Ekinci and Aytekin (2014) และ Fisher
et al. (2012) ซึ่งพบว่าเพศหญิงให้ความสาคัญกับเรื่องสินค้าสีเขียวมากกว่าเพศชาย อย่างไรก็ตามทั้งสองเพศให้
ความสาคัญกับแนวปฏิบัตินี้ในระดับสูง ด้านอายุพบว่าตัวแปรอายุ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่างไปจากงานของ Fisher et al. (2012) และยังพบว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่ามีการ
ปฏิบัติพฤติกรรมลดขยะต้นทางและการจัดการขยะมากกว่าผู้ที่มีอายุสูงกว่า ได้ผลเช่นเดียวกับงานของ Hu (2015)
และ Schubert et al. (2010) แต่ผลการศึกษาด้านรายได้ของทั้งคู่นี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ซึ่งพบว่าตัว
แปรรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมในแนวปฏิบัตินี้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเฉพาะพฤติกรรมย่อยด้านการใช้เทคโนโลยีลดขยะและการลดขยะต้น ทางที่
พบว่าผู้ที่มีรายได้สูงมีพฤติกรรมนี้มากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ากว่า
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในด้านการจัดการขยะและมลพิษ ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติสี
เขียวของร้านอาหารควรให้ความสาคัญกับการป้องกันและลดการเกิดขยะและมลพิษตั้งแต่ต้นทางเป็นการปฏิบัติที่
เห็นผลชัดเจน ในส่วนของขยะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงนาไปเข้ากระบวนการคัดแยกขยะและใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการกาจัดและก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตามต้องสร้างส่งเสริมความเข้าใจกับบุคลากรให้ได้รับความ
ร่วมมือในการลดการสร้างขยะและมลพิษ ไม่ละเลยกระบวนการย่อยในการจัดการขยะทั้งการจัดเก็บสถิติ วิเคราะห์
ตั้งเป้าหมายในการลดขยะ มลพิษ คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ตลอดจนการจัดการอาหารเหลือ
2. ในด้านความสัมพันธ์กับปัจจัยประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยที่พบว่าผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่มีอายุ
น้ อ ยมี พ ฤติ ก รรมสิ่ งแวดล้ อ มบางพฤติ ก รรมสู ง กว่ า ผู้ ที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า การส่ งเสริ ม ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมเหล่ า นี้ ใ น
ร้านอาหารจึงอาจจะเน้นที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารรุ่นใหม่มากกว่ารุ่นเก่า รวมถึงการเน้นที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารที่มีรายได้พอประมาณมากกว่ารายได้ต่า เนื่องจากในการปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหารสีเขียวอาจจะ
ต้องการความพร้อมทั้งด้านกาลังคน งบประมาณ และความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ศึกษากับประชากรผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทั่วไปในประเทศไทยไม่ได้เจาะจงประเภทของ
ร้านอาหารและร้านอาหารสีเขียวซึ่งได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วจานวนหนึ่ง การวิจัย
ครั้งต่อไปจึงควรทาการศึกษากับประชากรผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารเจาะจงประเภท เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร
ขนาดเล็ก สวนอาหาร ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ และร้านอาหารสีเขียวที่ได้รับการรับรองดังกล่าว ซึ่งจะทาให้ได้ผลการวิจยั
แนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษที่เหมาะสมกับร้านอาหารแต่ละประเภท และอาจทาการวิจัยเชิงคุณภาพ
กับประชากรร้านอาหารสีเขียวโดยเฉพาะให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเป็นประโยชน์มากขึ้นไปอีก
เอกสารอ้างอิง
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