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ในทุกวันนี้ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อได้พบปัญหาเกี่ยวกับการ

ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกวิธี  โดยน าไปทิ้งรวมใส่ถังขยะ  ท าให้การจัดการขยะในพื้นที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ จังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การลดปริมาณขยะ  การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมี
จ านวน 380 คน  จากนั้นวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 

ผลการศึกษาพบว่าคะแนนของการลดปริมาณขยะ  การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ และการคัด
แยกขยะก่อนทิ้งอยู่ในระดับสูง โดยทั่วไปแล้วประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ยกเว้นขยะ
ประเภทแบตเตอร่ีโทรศัพท์ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อควรจัดการอบรม
ประชาชน นพื้นที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
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 Today, the solid waste problem found in area of Samnaktakhro Administrative 

Organization was that no segregration of solid waste before trashing. This led to 

inefficient solid waste management. Therefore, it was necessary to study people 

behavior in solid waste disposal in the area of Samnaktakhro Administrative 

Organization, Nakhon Ratchasima. 

The objectives of this study was to explore people behavior in solid waste 

disposal in the area of Samnaktakhro Administrative Organization.  A questionnaire 

was used to collect data regarding amount of waste reduction, recycle of waste, and 

waste segregation.  Three hundred and eighty people participated in this study.  

Software was used to determine the average, standard deviation and percent. 

The results showed that the waste reduction, recycle of waste, and waste 

segregation were at high levels.  In general, people had waste segregration, except for 

phone battery.  Therefore, Samnaktakhro Administrative Organization should provide 

training for people in this area. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 

ปัจจุบัน วิทยาการก๎าวหน๎าท าให๎จ านวนประชากรในชุมชนเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว  ท าให๎เกิด
การขยายตัวอยํางรวดเร็วของชุมชน  อัตราการบริโภคเพิ่มมากขึ้น   อัตราการใช๎ที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อ
ผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภค  เป็นเหตุให๎มีสิ่งเหลือใช๎เป็นจ านวนมากขึ้น  กํอให๎เกิดปัญหาของขยะมูล
ฝอย  อันเป็นเหตุส าคัญประการหนึ่งที่กํอให๎เกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมและมีผลตํอสุขภาพอนามัย  
นับเป็นปัญหาที่ส าคัญของชุมชน ซึ่งต๎องจัดการและแก๎ไข ได๎แกํขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสารพิษ
ที่ปนเปื้อนอยูํในแหลํงน้ า ดินและอากาศ  ตลอดจนบางสํวนตกค๎างในอาหาร ท าให๎ประชาชนทั่วไป
เสี่ยงอันตรายจากโรคตําง ๆ เชํน โรคมะเร็ง และโรคผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นต๎น 

 จากตัวเลขจ านวนการเพิ่มจ านวนประชากรของประเทศไทย (ส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553) ในรอบหลายปีที่ผํานมาพบวํามีประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี 
ดังรูปที่ 1.1 กราฟแสดงข๎อมูลจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นในชํวงปี พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ. 2544   และรูปที่ 
1.2  กราฟแสดงข๎อมูลจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นในชํวงปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ. 2553  ซึ่งแสดงให๎เห็น
วําเป็นสาเหตุที่ท าให๎มีสิ่งเหลือใช๎เป็นจ านวนมากขึ้นเน่ืองจากการเพิ่มจ านวนประชากรของประเทศ
ไทยกํอให๎เกิดปัญหาของขยะมูลฝอย 
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หนํวย : ล๎านคน 

รูปที่ 1.1 กราฟแสดงข๎อมูลจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นในชํวงป ีพ.ศ.2535 ถึง พ.ศ. 2544 
              (ข๎อมูลจากส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553) 
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 จากตารางที่ 1.1  ข๎อมูลจ านวนประชากรรวมทั้งประเทศจากปี พ.ศ. 2535 มี จ านวนระชากร
รวมทั้งประเทศ  57,374,998  คน  และ มีประชากรรวมทั้งประเทศ  จ านวน  62,308,887 คน ในปี 
พ.ศ.2544  ดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1 ข๎อมูลจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นในชํวงปี พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ. 2544  

      ( จากส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553) 

ปี พ.ศ. เพศชาย เพศญิง รวมทั้งประเทศ 
2535 28,740,597 28,634,401 57,374,998 
2536 29,205,086 29,130,986 58,336,072 
2537 29,552,978 29,542,441 59,095,419 
2538 29,678,600 29,781,782 59,460,382 
2539 29,973,059 30,143,123 60,116,182 
2540 30,295,797 30,520,430 60,816,227 
2541 30,591,602 30,874,576 61,466,178 
2542 30,650,172 31,011,529 61,661,701 
2543 30,725,016 31,153,730 61,878,746 
2544 30,913,485 31,395,402 62,308,887 
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หนํวย : ล๎านคน 

รูปที่ 1.2 กราฟแสดงข๎อมูลจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นในชํวงป ีพ.ศ.2545  ถึง พ.ศ. 2553  
              (ข๎อมูลจากส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553) 
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จากตารางที่ 1.2  ข๎อมูลจ านวนประชากรรวมทั้งประเทศจากปี พ.ศ. 2545 มี จ านวน
ประชากร  รวมทั้งประเทศ  62,799,872  คน  และ มีประชากรรวมทั้งประเทศ  จ านวน  63,878,267 
คน ในปี พ.ศ.2553  ดังตารางที่ 1.2 

 
ตารางที่ 1.2 ข๎อมูลจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นในชํวงปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ. 2553  

     (จากส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553) 

ปี พ.ศ. เพศชาย เพศญิง รวมทั้งประเทศ 
2545 31,139,647 31,660,225 62,799,872 
2546 31,255,350 31,824,415 63,079,765 
2547 30,616,790 31,356,831 61,973,621 
2548 30,818,629 31,599,425 62,418,054 
2549 31,007,857 31,820,849 62,828,706 
2550 31,095,942 31,942,305 63,038,247 
2551 31,255,869 32,133,861 63,389,730 
2552 31,293,096 32,231,966 63,525,062 
2553 31,451,801 32,426,466 63,878,267 
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เมื่อมีจ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยะก็จะมีจ านวนเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปี 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชนทั่วประเทศในปี พ.ศ.2545   พบวําประเทศไทยมีปริมาณขยะ
มูลฝอย ประมาณ 39,225 ตันตํอวัน   เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอย ประมาณ
วันละ 9,617  ตันตํอวัน  ในขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลรวมเมืองพัทยา   ประมาณวัน
ละ 11,976  ตันตํอวัน   นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ประมาณวันละ 17,632 ตันตํอวัน  ดังรูปที่ 
1.3  กราฟแสดงปริมาณขยะในระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นในชํวงปี พ.ศ.2536  ถึง  พ.ศ.2548  
( ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย  สํวนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,2554)  
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หนํวย : พันตันตํอวัน 

 

รูปที่ 1.3 กราฟแสดงปริมาณขยะในระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นในชํวงปี พ.ศ.2536 ถึง พ.ศ.2548 
                   ( ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย  สวํนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,2554)  

 

จากตารางที่ 1.3 แสดงปริมาณขยะในระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นในชํวง พ.ศ.2536  มีจ านวน
ปริมาณขยะ รวมทั้งประเทศ   30,630  ตันตํอวัน  และมีปริมาณขยะในระดับประเทศ จ านวน  
39,221  ตันตํอวัน  ในปี  พ.ศ.2548     ดังตารางที่ 1.3 



7 

ตารางที่ 1.3  ปริมาณขยะในระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นในชํวง พ.ศ.2536  ถึง พ.ศ.2548 
       หมายเหตุ : ในปี พ.ศ.2542 สุขาภิบาลได๎รับยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมด     

           (ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย  สํวนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล,2554) 

ปี พ.ศ. กรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล 
รวมเมือง
พัทยา 

เขตสุขาภิบาล นอกเขต
เทศบาลและ
สุขาภิบาล 

ปริมาณขยะ
รวมทั้ง
ประเทศ 

2536 7,050 3,422 4,138 16,030 30,630 
2537 7,000 5,618 4,184 16,206 33,008 
2538 7,192 6,311 4,655 16,334 34,492 
2539 8,098 6,658 4,895 16,378 36,029 
2540 8,949 8,196 4,819 15,138 37,102 
2541 8,497 7,414 4,777 16,558 37,246 
2542 8,990 12,328 - 16,561 37,879 
2543 9,130 11,785 - 17,170 38,170 
2544 9,317 11,903 - 17,423 38,643 
2545 9.617 11,976 - 17,632 39,225 
2546 9,340 12,100 - 17,800 39,240 
2547 9,356 12,500 - 18,100 39,956 
2548 8,291 12,635 - 18,295 39,221 

 
อันตรายเกิดจากขยะมูลฝอยยังมีผลกระทบตํอสุขภาพของเราและกํอให๎เกิดโรคได๎  เชํน 
 โรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์  ตําง ๆ  เชํน   ไวรัส   รา   แบคที่เรีย 
 ในขยะมูลฝอยที่ตกค๎างบนพื้นที่จะเป็นแหลํงเพาะพันธ์ของหนู ยุง แมลงสาบ แมลงวัน 

ซึ่งเป็นพาหะน าโรคติดตํอ เชํน โรคท๎องรํวง โรคพยาธิตําง ๆ และโรคบิด โดยเชื้อจะ
เข๎าสูํรํางกายคนเรา จากการกินอาหารและน้ าหรือการจับต๎องด๎วยมือ    

 โรคจากการติดเชื้อ อันตรายจากขยะติดเชื้อโรค เชํน ถุงยางอนามัย ผ๎าอนามัย กระดาษ
ทิชชูของคนที่เป็นวัณโรคใช๎ซับเสมหะหรือน้ าลาย ส าลีเช็ดแผล พลาสเตอร์ปิดแผล 
อาหารเนําบูดและซากสัตว์  
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 โรคภูมิแพ๎  เกิดจากการสูดดมฝุ่นละออง ที่ปลิวฟุ้งกระจายมาจากเศษขยะชนิดตําง ๆ 
เชํน เศษกระดาษ ฝุ่นฝ้าย ผงหมึกพิมพ์จากเศษกระดาษ ตลอดจนของเสียที่ เป็น
อันตรายบางชนิดที่ระเหยหรือปลํอยสารตําง ๆ ออกมาเป็นฝุ่นผสมอยูํในอากาศ การ
เผาขยะยังท าให๎สารอันตรายปะปนอยูํใน อากาศในรูปของไอหรือฝุ่นของสารเคมีตําง ๆ  

 ปวดศีรษะ  คลื่นไส๎  และอาเจียน  เกิดจากกลิ่นขยะที่เนําเหม็น  ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว๎  
 ไมํมีการฝังกลบหรือจากการเก็บขยะไมํหมด ท าให๎เกิดกลิ่นไหม๎รบกวน  

 โรคมะเร็ง เกิดจากได๎รับสารพิษตํอเน่ืองเป็นระยะเวลานาน ไมํวําจากการสูดดมอากาศ
เสียของการเผาขยะ ซึ่งเกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ๎ง ท าให๎เกิดควันและสารพิษ
ปนเปื้อนในอากาศ  เชํน สารไดออกซิน และฟิวแรนระหวํางเผา ซึ่งสารทั้งสองนี้เป็น
สารกํอให๎เกิดมะเร็งและท าลายการท างานของตับ  สารหนูในแบตเตอร่ีมือถือ ซึ่งสารที่
ท าให๎เกิดมะเร็งผิวหนังและมะเร็งปอด สารเบริลเลียมที่ใช๎ในแผงวงจรหลักของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อยํางมือถือ ซึ่งเป็นสารกํอมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอด 
(นิตยสารชีวจิต, 2551) 

 
องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ ต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัด

นครราชสีมา  มีจ านวนประชากรทั้งหมด 6,843 คน  จ านวน 1,991 หลังคาเรือน มีพื้นที่รับผิดชอบ 
จ านวน 16 หมูํบ๎าน  มีปริมาณขยะเฉลี่ยตํอวัน จ านวน 1,650  กิโลกรัม และหากเป็นชํวงเทศกาล
ส าคัญ เชํน  เทศกาลปีใหมํ  เทศกาลสงกรานต์  เทศกาลเข๎าพรรษา  ขยะจะมีปริมาณขยะเฉลี่ยตํอ
วันที่จ านวน 2,200 กิโลกรัม  แม๎องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อมีรูปแบบการจัดการขยะ  
โดยใช๎วิธีแบบฝังกลบ   ซึ่งบํอขยะขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  ต าบลส านักตะคร๎อ  
อ าเภอเทพารักษ์   จังหวัดนครราชสีมา  เป็นบํอดินตั้งอยูํในพื้นที่หมูํบ๎านโนนสมบูรณ์ หมูํที่  7      
ดังรูปที่ 1.4   ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์พลเมืองใช๎รํวมกัน กํอนที่จะใช๎พื้นที่ดังกลําวเป็นบํอ
ขยะแบบฝังกลบ  ทางองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ ได๎ด าเนินการประชาคมสอบถาม
ความคิดเห็นจากภาคประชาชนเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว  กํอนมติสภาองค์การบริหารสํวนต าบลส านัก
ตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา จะอนุมัติกํอสร๎างเป็นหลุมขยะ  ซึ่งมีขนาดความ
กว๎าง  42.00  เมตร  มีขนาดความยาว  80.00  เมตร  ลึก 3.50 เมตร มีคันดินล๎อมรอบ พร๎อมสร๎างร้ัว
เหล็กล๎อมรอบมีความสูง 1.50  เมตร  พร๎อมมีประตูเข๎า - ออก  สถานที่บํอขยะหํางจากชุมชน
ประมาณ  5 กิโลเมตร ไมํอยูํใกล๎แหลํงน้ า  ล๎อมรอบด๎วยป่าไม๎ ส าหรับพื้นดินของบํอขยะไมํมีแผํน
ยางรองรับหรือป้องกันการร่ัวไหลของเสียซึมลงพื้นดิน  แตํสภาพบํอขยะมีพื้นเป็นหินทรายแข็ง  มี
เพียงพื้นผิวดินของบํอขยะเทํานั้น  
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รูปที่ 1.4 สภาพหลุมขยะขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อตั้งอยูํในพื้นที่ 
                 หมูํบ๎านโนนสมบูรณ์ หมูํที่ 7  ต าบลส านักตะคร๎อ 

                
การจัดการขยะขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ ต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอ

เทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา การน ารวบรวมขยะจากถังขยะที่อยูํในชุมชนไปทิ้งที่หลุมขยะโดย
วิธีเก็บรวบรวมใสํรถบรรทุกขยะ  โดยการจัดซื้อรถบรรทุกเพื่อการเกษตรมาใช๎ในการบรรทุกขยะ
ในชํวงแรก ๆ  เนื่องจากองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อมีงบประมาณอยํางจ ากัด  ดังรูปที่ 
1.5  รถบรรทุกขยะที่น ามาใช๎ในการบรรทุกขยะในชํวงแรก ที่องค์การบริหารสํวนต าบลส านัก
ตะคร๎อได๎เร่ิมด าเนินการจัดการขยะ และรูปที่ 1.6  รถบรรทุกขยะในปัจจุบันที่น ามาใช๎บรรทุกขยะ
ในเขตพื้นที่ต าบลส านักตะคร๎อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 
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รูปที่ 1.5 รถบรรทุกขยะที่น ามาใช๎ในการบรรทุกขยะในชํวงแรกที่องค์การ 
         บริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อได๎เร่ิมด าเนินการจัดการขยะ 

 
 

     
 

รูปที่ 1.6 รถบรรทุกขยะในปัจจุบันที่น ามาใช๎บรรทุกขยะในเขตพื้นที่ต าบลส านักตะคร๎อ 
               อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 เมื่อพื้นที่ในหลุมขยะขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ ต าบลส านักตะคร๎อ 

อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นก็จะน ารถไถมาเกรดเกลี่ยหรือรถ
ตัก เพื่อให๎มีพื้นที่ให๎รถบรรทุกขยะเข๎ามาทิ้งขยะได๎  ระยะเวลาในการเกรดหลุมขยะขึ้นอยูํกลับพื้นที่
ในหลุมขยะที่เหลือพื้นที่ส าหรับทิ้งขยะ ดังรูปที่ 1.7  การจัดการภายในหลุมขยะขององค์การบริหาร
สํวนต าบลส านักตะคร๎อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
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 รูปที่ 1.7 การจัดการภายในพื้นที่หลุมขยะขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ 
                        อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
 

ส าหรับการทิ้งขยะของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ นั้น  
ไมํมีการคัดแยกกํอนทิ้งให๎ถูกวิธี  โดยจะน าไปทิ้งรวมใสํถังขยะที่องค์การบริหารสํวนต าบลส านัก
ตะคร๎อได๎จัดให๎  ท าให๎การจัดการขยะในพื้นที่ยังไมํมีประสิทธิภาพ และสํงผลกระทบตํอประชาชน
โดยตรง  ดังรูปที่ 1.8  การทิ้งขยะลงถังไมํมีการคัดแยกขยะกํอนทิ้งลงถังขยะ ซึ่งถังขยะที่ใช๎ท ามา
จากยางรถยนต์ และรูปที่ 1.9  การทิ้งขยะลงถังไมํมีการคัดแยกขยะกํอนทิ้งลงถังขยะ ซึ่งถังขยะที่ใช๎
ท ามาจากถังพลาสติก 200 ลิตร 
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รูปที่ 1.8 การทิ้งขยะลงถังไมํมีการคัดแยกขยะกํอนทิ้งลงถังขยะ ซึ่งถังขยะที่ใช๎ท า 
 มาจากยางรถยนต์ 

 

 
 

รูปที่ 1.9 การทิ้งขยะลงถังไมํมีการคัดแยกขยะกํอนทิ้งลงถังขยะ  ซึง่ถังขยะที่ใช๎ท ามา 
 จากถังพลาสติก 200 ลิตร 
 
จากปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นต๎องศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะ

มูลฝอยของประชาชนในเขตต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา ขึ้น โดย
มุํงเน๎นที่จะศึกษาในสํวนพฤติกรรมของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลส านัก
ตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา   ดังนั้น การพัฒนาและการให๎ประชาชนมีพฤติกรรม
ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี  เป็นแนวทางหนึ่งที่จะลดปริมาณขยะและแบํงเบาภารกิจขององค์การ
บรหิารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ ได๎ในอนาคต 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขององค์การ

บริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 
2. เพื่อทราบพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวน

ต าบลส านักตะคร๎อ        
                                                                      
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาเป็นการศึกษารูปแบบการจัดการเก็บขยะชุมชนของประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล
ส านักตะคร๎อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยการสุํมตัวอยํางจากหมูํบ๎าน รวมทั้งหมด  16  
หมูํบ๎าน มีจ านวนประชากร  6,843 คน  โดยแจกแบบสอบถามกลุํมตัวอยําง ให๎ตอบแบบสอบรวม  
380  ชุด  จาก ที่อยูํอาศัยในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ จ านวน  380  คน  
เป็นตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม โดยใช๎วิธีการของ  ยามาเนํ  (Yamane) ในการค านวณจ านวน
ของประชากรที่ใช๎ในการศึกษาในเขตพื้นที่ต าบลส านักตะคร๎อ 
 
1.4   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขององค์การบริหาร
สํวนต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

2. ผลการศึกษาที่ได๎จะน าไปเป็นข๎อมูล  ให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ
และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องเพื่อสํงเสริมสนับสนุน  ให๎ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยให๎มีความถูกต๎องเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพการด าเนินการนโยบายการ
จัดการขยะขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัด
นครราชสีมา 
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

 
กรณีศึกษา  :  พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขององค์การ

บริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา ในคร้ังนี้ ผู๎ศึกษาได๎ก าหนด
ประเด็นศึกษา เพื่อใช๎เป็นกรอบพื้นฐานและประกอบแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
การศึกษา ตามล าดับดังตํอไปนี้   2.1) ทฤษฎีแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
2.2) สถานการณ์ในการจัดการขยะมูลฝอย  2.3 วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย  2.4) กฎหมายและนโยบาย
การจัดการขยะมูลฝอย  2.5) ข๎อมูลทั่วไปขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ อ าเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  2.6) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  2.7) กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

2.1.1 ความหมายของพฤติกรรม  
สุเมธ เคียวอิศเรศ (2527) ได๎ให๎ความหมายของ  พฤติกรรม คือ กิริยาอาการที่แสดงออก

หรือปฏิกิริยาโต๎ตอบที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับสิ่งเร๎าซึ่งจะออกมาจากภายนอกหรือภายในรํางกายได๎  
ทุกสิ่งทุกอยํางที่มนุษย์จะเกิดขึ้นก็ตํอเมื่อมีสิ่งเร๎า  หรืออีกนัยหนึ่งคือ มนุษย์ได๎แสดงพฤติกรรม
ออกมาเนื่องจากเกิดแรงจูงใจที่จะตอบสนองความต๎องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีเป้าหมายอยํางใด
อยํางหนึ่ง 

ณัฐรด ีคงคั่น (2546) ได๎ให๎ความหมายของ พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมใด 
ๆ ของมนุษย์ที่ตอบสนองตํอสิ่งกระตุ๎นตําง ๆ ทั้งที่สังเกตได๎ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกต
ไมํได๎หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายใน จะเห็นได๎วําความหมายของพฤติกรรมตามค านิยามนี้เน๎นที่
การกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ของมนุษย์ที่ตอบสนองตํอสิ่งกระตุ๎นตําง ๆ ซึ่งตํางจากของสุเมธ เคียว
อิศเรศ ซึ่งได๎ให๎ความหมายครอบคลุม พฤติกรรม คือ กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโต๎ตอบ
ที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับสิ่งเร๎าซึ่งจะออกมาภายนอกหรือภายในรํางกายได๎ 

อรพิน แสงสวําง (2539) ได๎ให๎ความหมายของ พฤติกรรม (behavior) วําเป็นการกระท าที่
แสดงออกเพื่อตอบสนองตํอสิ่งเร๎าตําง ๆ หรือปฏิกิริยาตอบสนองที่ได๎เลือกสรรแล๎ววําเหมาะสม
ที่สุดส าหรับสถานการณ์นั้น ๆ พฤติกรรมของมนุษย์ แบํงเป็น 2 ลักษณะคือ 

 พฤติกรรมภายนอก คือ พฤติกรรมที่มองเห็นได๎ด๎วยสายตา เชํนการกระท าการพูด การ
เดิน การวิ่ง ซึ่งเป็นลักษณะอาการที่แสดงออกมาให๎เห็น และสามารถวัดได๎ 
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 พฤติกรรมภายใน  คือ  พฤติกรรมที่ไมํสามารถเห็นได๎ด๎วยสายตาจะอยูํภายในจิตใจ 
เชํน การคิด ความร๎ูสึกความ เชื่อ คํา นิยม ทัศนคติ เป็นพฤติกรรมที่มองไมํเห็นแตํวัด
ได๎โดยใช๎เคร่ืองมือหรือวิธีการศึกษาทั้งนี้บุคคลจะแสดงออกพฤติกรรมแตกตํางกันไป
ตามสภาพแวดล๎อม การแสดงพฤติกรรมของบุคคลจึงเป็นผลมาจากการเรียนร๎ูผํานสิ่ง
เร๎าตํางๆ  จะเห็นได๎วําความหมายของพฤติกรรมตามค านิยามนี้เน๎นที่การกระท าที่
แสดงออกเพื่อตอบสนองตํอสิ่งเร๎าตําง ๆ หรือปฏิกิริยาตอบสนองที่ได๎เลือกสรรแล๎ววํา
เหมาะสมที่สุดส าหรับสถานการณ์นั้น ๆ แบํงเป็น 2 ลักษณะ ซึ่งตํางจากของสุเมธ เคียว
อิศเรศ ซึ่งได๎ให๎ความหมายครอบคลุม พฤติกรรม คือกริยาอาการที่แสดงออกหรือ
ปฏิกิริยาโต๎ตอบที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับสิ่งเร๎าซึ่งจะออกมาภายนอกหรือภายในรํางกาย
ได๎และตํางจากณัฐรดี คงคั่น ซึ่งได๎ให๎ความหมายพฤติกรรมตามค านิยามนี้เน๎นที่การ
กระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ของมนุษย์ที่ตอบสนองตํอสิ่งกระตุ๎นตําง ๆ 

สุนีย์ สี่สุวรรณ (2540) ได๎จ าแนก  กระบวนการเกิดพฤติกรรมในความสัมพันธ์ระหวําง
มนุษย์กับสภาพแวดล๎อมทางกายภายนั้นเกิดกระบวนการทางพฤติกรรมที่แสดงถึงลักษณะทาง
พฤติกรรมเป็น  3  กระบวนการคือ 

 กระบวนการเกิดการเรียนรู๎  (perception)    คือ  กระบวนการที่รับขําวสารจาก 
สภาพแวดล๎อมโดยผํานทางระบบประสาทสัมผัสกระบวนการนี้จึงรวมการร๎ูสึก 
(sensation)   ด๎วย 

 กระบวนการร๎ู (cognition)  คือ  กระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการทางจิตที่รวม
สิ่งเรียนรู๎การจ า การคิดกระบวนการทางจิตจะรวมถึงการพัฒนากระบวนการ รับร๎ู
จึงเป็นกระบวนการทางปัญญากระบวนการรับร๎ูและกระบวนการร๎ูนี้ เกิดการ
ตอบสนองทางด๎านอารมณ์เกิดกระบวนการทางด๎านอารมณ์  ทั้ง กระบวนการรับร๎ู
กระบวนการร๎ู และกระบวนการทางอารมณ์เป็นพฤติกรรมภายใน  

 กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล๎อม (spatial behavior)  คือ  กระบวนการที่
บุคคล  มีพฤติกรรมเกิดขึ้นในสภาพแวดล๎อมมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล๎อมผําน
การกระท าเป็นที่สังเกตได๎จากภายนอกเป็นพฤติกรรมภายนอก 

2.1.2 ความหมายของขยะ    
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2525 ได๎ให๎ค าจ ากัดความหมายของค าวํา 

ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ๎า เศษอาหารเศษสินค๎า ถุงพลาสติก ภาชนะใสํอาหาร ฝุ่น
ละออง เถ๎า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือ
ที่อ่ืนๆ ซึ่งครอบคลุมถึงเศษสิ่งของทุกชนิดที่เหลือใช๎เศษวัสดุที่ไมํใช๎ แล๎วหรือที่ทิ้งแล๎วหรือสิ่งอ่ืน
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ใดที่ต๎องเก็บกวาดจากที่ใด ๆ ยกเว๎น อุจจาระและปัสสาวะของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลที่ต๎องการเก็บ
และการก าจัดที่แตกตํางออกไป ขยะมูลฝอยอาจมีขนาดแตกตํางออกไป จากบ๎านเรือน ที่พักอาศัย 
สถานที่ตําง ๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต๎น  

กรมควบคุมมลพิษ (2546) ได๎ให๎ค านิยามของค าวํามูลฝอยวํา  หมายถึง มูลฝอยตาม
กฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุขที่เก็บ ขน หรือรวบรวมจากชุมชน แตํไมํรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อตาม
กฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข และวัสดุที่ไมํใช๎แล๎วของโรงงานที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่
ก าหนดไว๎ตามกฎหมายวําด๎วยโรงงาน  

 มูลฝอยทั่วไป   หมายความวํา    มูลฝอยที่ยํอยสลายได๎ยาก หรืออาจจะยํอยสลายได๎เอง
ตามธรรมชาติ  แตํไมํคุ๎มกับต๎นทุนในการน ากลับมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ใหมํโดยผําน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม  เชํน  กลํองบรรจุนมพร๎อมดื่ม  โฟม    ซองหรือ
ถุงพลาสติกส าหรับบรรจุอาหาร  

 มูลฝอยยํอยสลาย  หมายความวํา  มูลฝอยที่ยํอยสลายได๎เองตามธรรมชาติและหรือ
สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได๎ เชํน เศษอาหาร มูลสัตว์  ซากหรือเศษของพืช  ผัก  ผลไม๎  
หรือสัตว์ เป็นต๎น  แตํไมํรวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก  ผลไม๎  หรือสัตว์ที่เกิดจากการ
ทดลองในห๎องปฏิบัติการ 

 มูลฝอยที่ยังใช๎ได๎ (รีไซเคิล)  หมายความวํา มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาท าเป็น
ผลิตภัณฑ์ได๎ใหมํโดยผํานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม  เชํน เศษเหล็ก แก๎ว 
พลาสติก กระดาษเป็นต๎น 

 มูลฝอยอันตราย หมายความวํา มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีสํวนประกอบของวัตถุ
ดังตํอไปนี้ 
(1) วัตถุระเบิดได๎ 
(2)  วัตถุไวไฟ 
(3)  วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
(4)  วัตถุมีพิษ 
(5)  วัตถุที่ท าให๎เกิดโรค 
(6)  วัตถุกัมมันตรังสี 
(7)  วัตถุที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
(8)  วัตถุกัดกรํอน 
(9)  วัตถุที่กํอให๎เกิดการระคายเคือง 
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(10) วัตถุอยํางอ่ืนที่อาจกํอให๎เกิดผลกระทบตํอคุณภาพสิ่งแวดล๎อมหรืออาจท าให๎เกิด
อันตรายแกํบุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์ เชํน  หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถํานไฟฉาย
หรือแบตเตอร่ีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช๎บรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช  
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต๎น 

 ถุงพลาสติกใสํมูลฝอย หมายความวํา ถุงพลาสติกที่ใช๎ใสํมูลฝอยประเภทตําง ๆ กํอน
น าไปเท หรือทิ้ง ยังที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติก ซึ่งมีคุณลักษณะ  สี  เชือกหรือวัสดุ
ผูกรัดปากถุงตามที่ก าหนดไว๎ 

 ที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติก หมายความวํา ภาชนะที่ใช๎เก็บ ขน หรือรวบรวมมูลฝอย
ประเภทตํางๆ กํอนน าไปก าจัด ซึ่งท าจากโพลิเอทิลีน โพลิโพรพิลีน หรือวัสดุประเภท
อ่ืน ๆ ที่มีคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว๎ 

 ที่สาธารณะ หมายความวํา ที่สาธารณะตามกฎหมายวําด๎วยรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 

 สถานสาธารณะ หมายความวํา สถานสาธารณะตามกฎหมายวําด๎วยรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 

 ชุมชน  หมายความวํา  กลุํมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันและมีการติดตํอสื่อสารระหวํางกัน
อยํางเป็นปกติและตํอเนื่อง โดยเหตุที่อยูํในอาณาบริเวณเดียวกันหรือมีอาชีพเดียวกัน
หรือประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์รํวมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความ
สนใจรํวมกัน 
 

2.2 สถานการณ์ในการจัดการขยะมูลฝอย 
มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่ทวีความรุนแรง ในปี พ.ศ. 2553 มี

ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 15.18 ตัน หรือประมาณวันละ 41,583 ตัน มีขยะมูลฝอยที่ได๎รับการ
ก าจัดอยํางถูกหลักสุขาภิบาล ประมาณร๎อยละ 40 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อลด
ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่จะสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม ได๎ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให๎มีการควบคุมและลดปริมาณ
ของเสีย  สํงเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  การใช๎เทคโนโลยีเพื่อให๎เกิดการใช๎
ซ้ าหรือหมุนเวียนกลับมาใช๎ใหมํและการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย (รายงานประจ าปี กรมควบคุมมลพิษ , 2553) 

ส าหรับพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ ความรํวมมือของประชาชนในพื้นที่
ไมํมีความรํวมมือที่ดี เห็นได๎จากการทิ้งขยะไมํเป็นที่ หรือการเผาขยะ ประชาชนไมํเต็มใจที่จะช าระ



18 

คําบริการและไมํชอบหลักการผู๎กํอมลพิษเป็นผู๎จําย ประชาชนมองวํานําจะเป็นการบริการที่ไมํเสีย
คําบริการจากภาครัฐ ประชาชนในพื้นที่ไมํเห็นความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอย เมื่อทิ้งขยะก็
ไมํสนใจในการคัดแยกกํอนทิ้ง ความตระหนักเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอยูํในระดับต่ า ไมํเพียงเฉพาะ
เร่ืองขยะมูลฝอยทั่วไปและคําธรรมเนียมเทํานั้น  แตํยังรวมถึงการไมํน าขยะมาใช๎ใหมํเพื่อให๎เกิด
มูลคํา 

2.3 วิธีการก าจัดขยะ 
ขยะมูลฝอย เป็นมลพิษที่กํอให๎เกิดผลกระทบตํอประชาชนและสิ่งแวดล๎อมทั้งทางตรงและ

ทางอ๎อม ดังนั้นประชาชนในชุมชนต๎องรํวมมือรํวมใจกันจัดการโดยการลด คัดแยกและน าขยะมูล
ฝอยกลับมาใช๎ประโยชน์ให๎มากที่สุด โดยเร่ิมจากระดับครัวเรือนขยายออกไปสูํชุมชน และองค์กร
ตํางๆ อันจะสํงผลให๎ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวมของประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการใช๎
ทรัพยากรที่มีอยูํให๎คุ๎มคํา และเกิดประโยชน์มากที่สุด  การลดปริมาณขยะมูลฝอย  ณ  แหลํงก าเนิด 
การคัดแยกมูลฝอยเพื่อให๎ขายได๎ในราคาดี  การใช๎ประโยชน์ขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน  รวมทั้งตัวอยํางกิจกรรมลด  คัดแยกและใช๎ประโยชน์ขยะมูลฝอย  ซึ่งครัวเรือนและชุมชน
สามารถด าเนินการได๎ในระดับของท๎องถิ่น  ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีสัดสํวนองค์ประกอบที่สามารถ
น ามาใช๎ประโยชน์ใหมํได๎ในอัตราที่ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของปริมาณขยะมูลที่เกิดขึ้น โดย
สามารถน าขยะจ าพวก   พลาสติก  แก๎ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม มารีไซเคิลได๎ร๎อยละ 30 - 35 และ
น าขยะอินทรีย์หรือขยะที่สามารถยํอยสลายได๎มาหมักท าปุ๋ยได๎ร๎อยละ   45 – 50  แตํปัจจุบันอัตรา
การน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํมีเพียงร๎อยละ  22  ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น  ซึ่งยังคงเป็น
อัตราที่ต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการกลับมาใช๎ประโยชน์ได๎   (คูํมือ
แนวทางการลด คัดแยกและใช๎ประโยชน์มูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ , 2551) 
  ดังนั้นหากประชาชนในชุมชนตระหนักและเข๎ามามีสํวนรํวมในการคัดแยกและใช๎
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยเร่ิมจากตนเองและครอบครัว   หมูํบ๎านหรือชุมชนสถานประกอบการ
ตําง ๆ  เชํน  ตลาด โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ  ก็จะสามารถชํวยแก๎ไขปัญหาในการจัดการขยะมูล
ฝอยไดอ๎ยํางมีประสิทธิภาพ  ยังชํวยให๎ประหยัดงบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติและแบํงเบาภารกิจ
ของภาครัฐไดอี๎กด๎วย  

2.4 กฎหมายและนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย 

เมื่อมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น  กํอให๎เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
เพิ่มจ านวนมากขึ้นจึงสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะอยํางยิ่งในชุมชนได๎
ประสบปัญหาไมํสามารถก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยกฎหมายได๎
ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจหน๎าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    
ดังนี ้
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 พระราชบัญญัต ิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16  ได๎ก าหนดให๎เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหาร
สํวนต าบล มีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท๎องถิ่นของตนเอง ดังนี ้ การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา  67 ภายใต๎
บังคับแหํงกฎหมาย  องค์การบริหารสํวนต าบล  มีหน๎าที่ต๎องรักษาความสะอาดของ
ถนน  ทางน้ า  ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขต
องค์การบริหารสํวนต าบล  

องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อได๎ด าเนินการตามกฎหมายในอ านาจหน๎าที่ 
การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแตํยังไมํมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากยังไมํได๎รับความรํวมมือที่ดีจาก
ประชาชนในพื้นที่ 
 
2.5  ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

2.5.1 ท่ีตั้ง  
องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ ตั้งอยูํบริเวณศูนย์ราชการ  อ าเทพารักษ์ จังหวัด

นครราชสีมา อยูํทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางหํางจากศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา  ระยะทางประมาณ 110  กิโลเมตร เนื้อที่องค์การบริหารสํวนต าบลส านัก
ตะคร๎อ  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 69.59 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 43,570 ไร ํ
 

 
 

รูปที่ 2.1 แผนที่จังหวัดนครราชสีมา 
 (ที่มา : http://novabizz.com/map/36.html) 

 

http://novabizz.com/map/36.html
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รูปที่ 2.2 แผนที่ต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์ 
(ส านักงานทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา,2554) 

 
2.5.2 อาณาเขต  โดยมีอาณาเขตที่ติดตํอระหวํางต าบลดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตํอกับ บ๎านกุดสระแก๎ว บ๎านคลองบง บ๎านวังมํวงสามัคคี  
ต าบลวังยายทอง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  และบ๎านเกาะลอย ต าบลหนองกราด อ าเภอ
ดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต๎  ติดตํอกับ  บ๎านโนนทอง บ๎านโคกกระบือ บ๎านเทพทักษิณ บ๎านโนนแหน ต าบล
หนองแวง  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา   และบ๎านวังโป่ง ต าบลบ๎านเกํา  อ าเภอดํานขุน
ทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก ติดตํอกับ บ๎านหนองมะคํา บ๎านโนนสงํา ต าบลพันชนะ อ าเภอดํานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดตํอกับ บ๎านเกาะแหลม บ๎านสะพานเลียบ ต าบลบึงปรือ อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 2.5.3  เส้นทางคมนาคม   
 การคมนาคมของต าบลส านักตะคร๎อ หํางจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมามีถนนสายหลัก 
คือทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ ตอนนครราชสีมา – สระบุรีถึงแยกโคกกรวด 12 กโิลเมตร และ
ทางหลวงชนบท นม.2082 ทางแยกหนองสรวง – ดํานขุนทด 60 กิโลเมตร และทางหลวงสายสีคิ้ว – 
ชัยภูมิแยกบ าเหน็จณรงค์ 3  กิโลเมตร และทางหลวงชนบท นม.3012 (ถนนก าลังเอก) – อ าเภอ
เทพารักษ์ ระยะทาง 30 กิโลเมตร 
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2.5.4 อาชีพ  
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ ต าบลส านักตะคร๎อ อ าเภอเทพารักษ์  

จังหวัดนครราชสีมา  ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพด๎านการเกษตรกรรม  
2.5.5  ประชากร  
จ านวนประชากรต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

ดังแสดงตารางที่ 2.1 จ านวนประชากรต าบลส านักตะคร๎อ  ( ฝ่ายทะเบียนและบัตร อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา ณ. เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ) 
 
ตารางที่ 2.1 จ านวนประชากรต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

1 บ๎านส านักตะคร๎อ 255 268 523 157 
2 บ๎านหนองโพธิ์ 214 206 420 105 
3 บ๎านเทพนิมิตร 416 400 816 219 
4 บ๎านหัวสระ 134 125 259 75 
5 บ๎านท านบเทวดา 212 208 420 134 
6 บ๎านชุมชนพัฒนา 215 229 444 156 
7 บ๎านโนนสมบูรณ์ 243 246 489 134 
8 บ๎านหนองโพธิ์เหนือ 266 257 523 135 
9 บ๎านวังกะทะ 238 209 447 132 

10 บ๎านศิลาทอง 216 203 419 96 
11 บ๎านวังกะทะเหนือ 124 118 242 76 
12 บ๎านโนนทองหลาง 82 87 169 39 
13 บ๎านถนอมเขต 210 195 405 107 
14 บ๎านเทพารักษ์ 186 144 330 164 
15 บ๎านวังกะหาด 191 180 371 115 
16 บ๎านส านักตะคร๎อ

รํวมพัฒนา 
230 271 501 145 

รวม 3,471 3,372 6,843 1,991 
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2.6 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ธนกฤต  บวกขุนทด (2553) ได๎ศึกษาเร่ือง รูปแบบการจัดการการจัดเก็บขยะชุมชน 

กรณีศึกษาองค์การบริหารสํวนต าบลโนนเมืองพัฒนา  อ าเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผล
การศึกษาพบวํา  สาเหตุของการทิ้งขยะไมํถูกวิธีนั้นมาจากประชาชนยังขาดความร๎ูความเข๎าใจใน
รูปแบบของการจัดการการเก็บขยะมูลฝอย  การคัดแยกการทิ้งขยะให๎ถูกวิธี  และขาดการ
ประชาสัมพันธ์และการให๎ความร๎ูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

ธงชัย ทองทวี (2553) ได๎ศึกษาเร่ือง  สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารสํวนต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวําประชาชนมี
พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ไมํเหมาะสม ปัญหาที่พบคือ ปัญหากลิ่นเหม็นของกองขยะ 
ปัญหาแมลงวันและสัตว์น าโรคชนิดตําง ๆ ปัญหาควันจากการเผาขยะมูลฝอย แนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองขามในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยนั้น มี
ความเห็นรํวมกันวําควรรํวมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และควรให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน  จะเห็นได๎วําผลการศึกษาของ ธงชัย (2553)  ได๎เน๎น
ให๎มีความรํวมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชน และให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ ซึ่ง
แตกตํางจากผลการศึกษาของ ธนกฤต (2553) ที่เน๎นการให๎ความร๎ูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะใน
ชุมชน  

พิภัทร แสงสินธุศร (2550) ได๎ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตํางของพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบวําพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตโดยรวมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย  อยูํใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านที่มีพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยมากที่สุดคือ ด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ รองลงมาคือ ด๎านการลดการเกิดขยะมูล
ฝอย และด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยในด๎านการน าขยะกลับมาใช๎ใหมํพบวําประชาชนเลือก
ขยะประเภทกลํองกระดาษ หรือหนังสือพิมพ์เก็บไว๎ขาย หรือน ากลับมาใช๎ได๎อีก ในด๎านการลด
การเกิดขยะมูลฝอยพบวําประชาชนเลือกใช๎ถุงพลาสติกใสํสิ่งของใบใหญํเพียงใบเดียวมากกวําใบ
เล็กหลาย ๆ ใบ และในด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอยพบวําประชาชนมีพฤติกรรมการทิ้งขยะเปียก 
จะต๎องมีถังขยะรองรับเสมอ ผลเปรียบเทียบความแตกตํางของพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต  พบวํา เพศ ระดับการศึกษา และการได๎รับข๎อมูล
ขําวสารตํางกันท าให๎มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกตํางกัน สํวนอายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อยูํ 
อาศัยในชุมชน รายได๎ในครอบครัวตํอเดือน  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  ลักษณะที่อยูํอาศัยตํางกัน 
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ท าให๎มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตไมํแตกตํางกัน    
เมื่อแยกพิจารณาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยเป็นรายด๎านพบวํา  ด๎านที่มีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยมากที่สุดคือ ด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ รองลงมาคือด๎านการลดการเกิดขยะมูลฝอย และ
ด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอย  ซึ่งตํางจากผลการศึกษาของ ธงชัย (2553)  ประชาชนมีพฤติกรรมใน
การจัดการขยะมูลฝอยที่ไมํเหมาะสม ปัญหาที่พบคือ ปัญหากลิ่นเหม็นของกองขยะ ปัญหาแมลงวัน
และสัตว์น าเชื้อโรคชนิดตําง ๆ  ปัญหาจากควันจากการเผาขยะ 

ปรเมษฐ หํวงมิตร (2550) ได๎ศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตลาดพร๎าวกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตลาดพร๎าว
กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านที่มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย มาก
ที่สุดคือ ด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ รองลงมาคือ ด๎านการลดการเกิดขยะมูลฝอย และด๎านการคัด
แยกขยะมูลฝอย โดยในด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ ประชาชนเลือกขยะประเภทกลํองกระดาษ หรือ
หนังสือพิมพ์เก็บไว๎ขาย หรือน ากลับมาใช๎ได๎อีก ในด๎านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ประชาชน
เลือกใช๎ถุงพลาสติกใสํสิ่งของ ใบใหญํเพียงใบเดียวมากกวํา ใบเล็กหลาย  ๆ ใบ และในด๎านการคัด
แยกขยะมูลฝอย ประชาชนมีพฤติกรรม  การทิ้งขยะเปียก จะต๎องมีถังขยะรองรับเสมอ 
ผลเปรียบเทียบความแตกตํางของพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตลาดพร๎าว 
กรุงเทพมหานคร พบวํา เพศ อายุระยะเวลาที่อยูํอาศัยในชุมชน รายได๎ในครอบครัวตํอเดือน จ านวน
สมาชิกในครอบครัว  และลักษณะที่อยูํอาศัยตํางกัน ท าให๎มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชน ในเขตลาดพร๎าวกรุงเทพมหานครแตกตํางกัน  ซึ่งตํางจากผลการศึกษาของ พิภัทร 
(2550) ที่พบวําผลเปรียบเทียบความแตกตํางของพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย  เมื่อแยกพิจารณา
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยเป็นรายด๎านซึ่งพบวําไมํแตกตํางกัน  เมื่อน าผลการศึกษา
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยเป็นรายด๎านมาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยเป็นรายด๎านของ ปรเมษฐ (2550)  ที่พบวําผลการศึกษาระหวํางนักวิจัยสองทํานนี้มีผล
การศึกษาที่มีความแตกตํางกัน  เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตมีระดับการศึกษาและ
การได๎รับข๎อมูลขําวสารตํางกันท าให๎มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกตํางกัน  

กรมควบคุมมลพิษ (2541) ได๎ท าการศึกษาเร่ือง แนวทางในการลดมลพิษโครงการพัฒนา
ของเสีย หรือวัสดุเหลือใช๎น ากลับมาใช๎ใหมํ โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหามลพิษจากสารเคมี
และของเสีย ผลการศึกษาพบวํา ปัจจุบันมีการน าเอาวัสดุ ประเภทแก๎ว กระดาษ พลาสติก โลหะ
ตํางๆ มารีไซเคิลกันบ๎างแตํยังมีน๎อย ควรมีการสร๎างกลไกการเรียกวัสดุเหลือใช๎มารีไซเคิลให๎มาก 
ขึ้นซึ่งเป็นการชํวยลดปริมาณขยะมูลฝอยลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล๎อมได๎อีกทางหนึ่ง  และ
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ในชํวงเวลาอีก 20 ปี  จาก พ.ศ.2520 – 2560 ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพที่จะน ากลับมาใช๎ใหมํ
ได๎จะมีประมาณ 18,161 – 32,395 ตัน/วัน   จะเห็นได๎วําผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ เน๎นที่
การสร๎างกลไก การเรียกวัสดุเหลือใช๎มารีไซเคิลให๎มากขึ้น เพื่อเป็นการชํวยลดปริมาณขยะมูลฝอย
ลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล๎อมได๎ในระยะยาว  ซึ่งตํางจากผลการศึกษาของนักวิจัยทํานอ่ืน ๆ  ที่
เน๎นศึกษาเฉพาะด๎านพฤติกรรมในการจัดการขยะ 

พชรวรรณ ศรีวาลัย (2542) ได๎ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการก าจัดขยะของประชาชนในชนบท
จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึงพฤติกรรมการก าจัดขยะของประชาชนในเขต
ชนบทจังหวัดนครนายก โดยมุํงศึกษาพฤติกรรมในลักษณะทั่วไปของครัวเรือนในการก าจัดขยะ
และความรับผิดชอบการก าจัดขยะของครัวเรือนของประชาชนจังหวัดนครนายก และเปรียบเทียบ
พฤติกรรมและความรับผิดชอบในการก าจัดขยะของประชาชนในชนบทจังหวัดนครนายกพบวํา  
พฤติกรรมการก าจัดขยะของประชาชนในชนบทจังหวัดนครนายก  อยูํในระดับที่ “ควรปรับปรุง” 
ความรับผิดชอบในการก าจัดขยะในครัวเรือนอยูํในระดับ “มาก” การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการ 
ก าจัดขยะและความรับผิดชอบในการก าจัดขยะกับตัวแปร พบวํา มีความสัมพันธ์กับ เพศ สถานภาพ
ของครอบครัว  ระดับการศึกษา  รายได๎เฉลี่ยรวมของทุกคนในครอบครัว   อาชีพหลักของ
ครอบครัว  และได๎เปรียบเทียบพฤติกรรมในการก าจัดขยะแตํละกลุํม พบวํา เพศหญิงมีพฤติกรรม
ในการก าจัดขยะดีกวําเพศชาย แมํบ๎านและสมาชิกในครัวเรือนมีพฤติกรรมในการก าจัดขยะดีกวํา
หัวหน๎าครอบครัว ผู๎ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมต๎นขึ้นไปมีพฤติกรรม และความรับผิดชอบในการ
ก าจัดขยะดีกวําสมาชิกที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและต่ ากวํา รายได๎เฉลี่ยรวมของทุกคนใน
ครอบครัวรายได๎น๎อย มีพฤติกรรมในการก าจัดขยะดีกวํารายได๎สูง อาชีพเกษตรกรรมมีพฤติกรรม
ในการก าจัดขยะดีกวําอาชีพค๎าขายและรับจ๎าง  ความคิดเห็นในการก าจัดขยะจะอยูํในระดับปาน
กลาง  

นนทยา ศิริคุณ สุกันญา คําเจริญ และธัญญ์ฐิตา ฤทธิ์นรเศรษฐ์ (2549) ได๎ศึกษาพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  อ าเภอบ๎านไผํ จังหวัดขอนแกํน 
ใน 3 ลักษณะ คือ การลดการเกิดขยะมูลฝอย การน ากลับมาใช๎ใหมํ และการคัดแยกขยะมูลฝอย โดย
การสุํมตัวอยํางประชากรจากหัวหน๎าครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองบ๎านไผํ  โดยรวมมีพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยอยูํในระดับพอใช๎  เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยเป็นรายด๎าน
พบวําด๎านการลดการเกิดขยะมูลฝอยมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยูํในระดับพอใช๎  ด๎านการ
น ากลับมาใช๎ใหมํพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยูํในระดับพอใช๎  และด๎านการคัดแยกขยะมูล
ฝอยพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยูํในระดับพอใช๎   การรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
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ฝอยและการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยมีผลตํอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย  สํวน
ความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยไมํมีผลตํอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

จีระชัย ไกรกังวาร (2544) ได๎ศึกษาเร่ือง การมีสํวนรํวมของประชาชนในการก าจัดขยะมูล
ฝอยกรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมี
สํวนรํวมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอย และศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอย ผลการศึกษาพบวํา ประชาชนสํวนใหญํในเขตเทศบาลเมืองวา
รินช าราบ มีสํวนรํวมในการก าจัดขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยคือ ปัจจัยด๎านบุคคล ได๎แกํ ระดับการศึกษา การเป็นสมาชิกกลุํม
ทางสังคม และปัจจัยด๎านสังคม และจิตวิทยา ได๎แกํ ปัจจัยด๎านการได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร
เกี่ยวกับเร่ืองขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด    และปัจจัยด๎านความร๎ูความเข๎าใจในเร่ืองขยะ
มูลฝอย ปัจจัยที่ไมํมีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอย  ได๎แกํ ปัจจัยด๎าน
บุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ อาชีพ รายได๎ของครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และระยะเวลาที่
ครอบครัวเข๎ามาพักอาศัยในเขตเทศบาล และปัจจัยด๎านสังคมและจิตวิทยาได๎แกํ ปัจจัยด๎านความ
คิดเห็นตํอปัญหาขยะมูลฝอย   
 วลัยพร สกุลพอง (2551) ได๎ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองผลการศึกษาพบวํา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยรวมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา  ด๎านที่มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยมาก
ที่สุดคือ ด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํรองลงมาคือ ด๎านการลดการเกิดขยะมูลฝอย และด๎านการคัด
แยกขยะมูลฝอย โดยในด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ ประชาชนมีพฤติกรรมเลือกขยะประเภทกลํอง
กระดาษ หรือหนังสือพิมพ์เก็บไว๎ขายหรือน ากลับมาใช๎ได๎อีก ในด๎านการลดการเกิดขยะมูลฝอย 
ประชาชนมีพฤติกรรมเลือกใช๎ถุงพลาสติกใสํสิ่งของใบใหญํเพียงใบเดียวมากกวําใบเล็กหลาย ๆ 
ใบ และในด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอย ประชาชนมีพฤติกรรม การทิ้งขยะเปียก โดยจะต๎องมีถัง
ขยะรองรับเสมอ ผลเปรียบเทียบความแตกตํางของพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง พบวํา  เมื่ออายุ  และจ านวนสมาชิกในครอบครัว
ตํางกันสํงผลให๎พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
แตกตํางกัน พฤติกรรมโดยรวมทั้งสามด๎านในการจัดการขยะมูลฝอยอยูํในระดับมาก 

สิทธิชัย เทวธีระรัตน์  ประสิทธิ์ เฉิดจินดา  จตุรภัทร ชัยสุวรรณ  เสาวณีย์  โคตรพันธ์     
และรักจิต มั่นพลศรี (2547) ได๎ศึกษาเร่ือง การสื่อสารอยํางมีสํวนรํวมเพื่อจัดการปัญหาขยะของ
ประชาชนท๎องถิ่น อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช๎การ
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สัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุํมเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย โดยเน๎นในหมูํบ๎านโนนป่าติ้ว 
ต าบลหนองสาหรําย อ าเภอปากชํอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีวิกฤตการณ์ความขัดแย๎ง
สูงเพราะเป็นพื้นที่ที่รองรับขยะทั้งหมดของอ าเภอปากชํอง  และจังหวัดใกล๎เคียง ใช๎การวิเคราะห์
เนื้อหา    สภาพทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา   ที่เกี่ยวข๎องกับการสื่อสาร    ผลการวิจัย   พบวําการ
เกิดปัญหาขยะของประชาชนท๎องถิ่นอ าเภอปากชํอง เกิดจากการสื่อสารด๎วยวาจามากกวํารูปแบบ
ของลายลักษ์อักษร   ท าให๎มีข๎อจ ากัดในการเผยแพรํขําวสารเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน  
ซึ่งทีมวิจัยเป็นตัวกลางเกื้อหนุนกระบวนการสื่อสารอยํางมีสํวนรํวมได๎ใน   2   ลักษณะคือ เชื่อม
ประชาชนระหวํางภายในชุมชน  และระหวํางภายในชุมชนกับสังคมภายนอก  ทีมวิจัยได๎เลือกใช๎
กลยุทธ์การสื่อสาร  คือ  การทัศนศึกษา  การมอบสื่อให๎กับชุมชน การปรับปรุงหอกระจายขําว การ
ฝึกอาชีพ และการจัดเวทีเสวนา จะเห็นได๎วําผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเสริมศักยภาพของทีมวิจัยการ
สื่อสารด๎วยกลยุทธ์การสื่อสารอยํางมีสํวนรํวมเพื่อจัดการปัญหาขยะของประชาชนในชุมชน ท าให๎ 
รูปแบบการสื่อสารเพื่อจัดการปัญหาขยะในชุมชนโดยภาพรวมเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้น   ชาวบ๎านกับ
ผู๎บริหารในชุมชนสามารถหาทางออกในการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางสันติวิธี  มีการเจรจากันมากขึ้น 
และเร่ิมปรับทัศนคติที่มีตํอกันไปในทางบวก 
 
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องดังที่กลําวมา พบวําข๎อมูลลักษณะสํวน
บุคคลที่ได๎ตอบแบบสอบถาม เชํน  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได๎  จ านวน
สมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยูํอาศัย และการได๎รับข๎อมูลขําวสาร  ซึ่งเกี่ยวข๎องพฤติกรรมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  และเป็นแนวคิดการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัด
นครราชสีมา  เพื่อทราบพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคลที่
ได๎ตอบแบบสอบถาม ดังนี้  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได๎  จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว ลักษณะที่อยูํอาศัย และการได๎รับข๎อมูลขําวสาร เมื่อทราบ พฤติกรรมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย ในด๎านการลดขยะมูลฝอย ด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํและการคัดแยกขยะมูล
ฝอย ผลการศึกษาที่ได๎จะน าไปเป็นข๎อมูล ให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ และผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องเพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยให๎มีความ
ถูกต๎องเหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพการด าเนินการนโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหาร
สํวนต าบลส านักตะคร๎อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ตํอไป 
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ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคล 

  
พฤติกรรมของประชาชน 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

 
   
 
เพศ 
อายุ 
สถานภาพ 
ระดับการศึกษา 
อาชีพ 
รายได๎ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
ลักษณะที่อยูํอาศัย 
ได๎รับข๎อมูลขําวสาร 

  
พฤติกรรมของประชาชน 

ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 

 
 1) ด๎านการลดขยะมูลฝอย 
 2) ด๎านการน ามาใช๎ใหมํ 
 3) ด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

 
รูปที่  2.3 กรอบแนวคิดในการพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน

ชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
3.1  รูปแบบการศึกษา (Study design) 

การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษารูปแบบเชิงส ารวจ  กรณีศึกษา : พฤติกรรมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  
จังหวัดนครราชสีมา  

 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาคร้ังนี้ ได๎แกํ ประชาชนที่อาศัยอยูํใน เขตพื้นที่ต าบลส านัก
ตะคร๎อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยใช๎วิธีการของ ยามาเนํ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
และก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ 0.05   
มีสูตรดังนี ้
 

               n  =   
 
เมื่อ 
 N =  จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช๎ในการศึกษา ซึ่งเทํากับ 6,843 คน  
  n =  ขนาดของจ านวนกลุํมตัวอยํางต๎องการ 
  e =  ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ (ซึ่งเทํากับ 0.05 ) 
 
แทนคํา    n  =   

 
                    =    377.91  หรือ  400  คน 

 

ผลลัพธ์ที่ได๎จากการค านวณประชากรกลุํมตัวอยําง โดยใช๎วิธีการของยามาเนํ ผลลัพธ์จาก
การค านวณเทํากับจ านวน  377.91  คน   ใช๎จ านวน  380  คน    จากนั้นจึงน ามาก าหนดสัดสํวนตาม
ขนาดของประชากร ( Proportion to size)  ดังแสดงในตารางที่ 3.1 จ านวนประชากร และกลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา จ าแนกตามหมูํบ๎าน 

N 

1 + N(e)2 

6,843 

1 + 6,843(0.05)2 
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ตารางที่ 3.1 จ านวนประชากร และกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา จ าแนกตามหมูํบ๎าน 

 
กลุํมตัวอยํางที่จะท าการศึกษานี้  จะถูกก าหนดจากประชากรที่อาศัยอยูํในเขตองค์การ

บริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อซึ่งแบํงออกเป็น 16  หมูํบ๎าน โดยใช๎วิธีการสุํมอยํางงําย (simple 
random sampling)  ดังนี ้

1. รวบรวมและแจกแจงจ านวนประชากรทั้งหมดตามแตํละหมูํบ๎าน 
2. คัดเลือกประชาชนที่อาศัยในแตํละหมูํบ๎านด๎วยวิธีการสุํมอยํางงําย 

(simple random sampling) ดังนี ้ คือ เมื่อเดินทางไปตามหมูํบ๎าน จึงเข๎าไปส ารวจผู๎ที่อยูํอาศัยใน
หมูํบ๎านและท าการเก็บข๎อมูล 
 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน ประชากร(คน) กลุํมตัวอยําง(คน) 

1 บ๎านส านักตะคร๎อ 523 30 
2 บ๎านหนองโพธิ์ 420 23 
3 บ๎านเทพนิมิต 816 45 
4 บ๎านหัวสระ 259 15 
5 บ๎านท านบเทวดา 420 23 
6 บ๎านชุมชนพัฒนา 444 25 
7 บ๎านโนนสมบูรณ์ 489 27 
8 บ๎านหนองโพธิ์เหนือ 523 30 
9 บ๎านวังกะทะ 447 25 

10 บ๎านศิลาทอง 419 23 
11 บ๎านวังกะทะเหนือ 242 13 
12 บ๎านโนนทองหลาง 169 10 
13 บ๎านถนอมเขต 405 23 
14 บ๎านเทพารักษ์ 330 18 
15 บ๎านวังกะหาด 371 21 
16 บ๎านส านักตะคร๎อรํวมพัฒนา 501 28 

รวม 6,843 380 
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3.3 ตัวแปรที่ศึกษา (Variables) 
 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคล ประกอบด๎วย 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) สถานภาพ 
4) ระดับการศึกษา 
5) อาชีพ 
6) รายได๎ 
7) จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
8) ลักษณะที่อยูํอาศัย 
9) ได๎รับข๎อมูลขําวสาร 
ความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได๎แกํประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน

ชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  ประกอบด๎วย  
1)  ด๎านการลดขยะมูลฝอย 
2)  ด๎านการน ามาใช๎ใหมํ 
3)  ด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
เคร่ืองมือที่ใช๎ในการศึกษา คร้ังนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม การจัดการขยะมูล

ฝอยของชาวต าบลส านักตะคร๎อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด๎วย 3 สํวน ดังนี้  
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป แบบสัมภาษณ์ข๎อมูลทั่วไปในการส ารวจพฤติกรรมการจัดการขยะ
ของชาวต าบลส านักตะคร๎อ ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ลกัษณะที่อยูํอาศัย ได๎รับข๎อมูลขําวสาร 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นแบบสอบถาม
พฤติกรรมการจัดการขยะ แบํงออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได๎แกํ  

1) ด๎านการลดการเกิดขยะมูลฝอย 
2) ด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ 
3) ด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอย 
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ลักษณะค าถามเป็นข๎อค าถามแบบเลือกตอบและอธิบายโดยให๎ผู๎ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบให๎ตรงกับที่ปฏิบัติจริงมากที่สุด   
 ส่วนท่ี 3  แบบสัมภาษณ์คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล องค์การ
บริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  จังหวัดนครราชสีมา 
 
3.5 วิธีการสร้างเคร่ืองมือ  

3.5.1 ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  
3.5.2 ศึกษาวิธีการสร๎างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามจากเอกสารตําง ๆ  
3.5.3 ก าหนดขอบเขตโครงรํางของแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของ

 การศึกษา  
3.5.4  สร๎างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา  
3.5.5  ปรับปรุงแก๎ไขแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  
3.5.6  แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามไปใช๎ในการศึกษา  

 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.6.1 ผู๎ศึกษาได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลเดินทางไปยังพื้นที่ในเขตต าบลส านักตะคร๎อ อ าเภอ
 เทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  

3.6.2 เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถามกับกลุํมประชากร จ านวน 380 คน  
3.6.3 ระหวํางเก็บรวบรวมข๎อมูล  ผู๎วิจัยตรวจสอบความครบถ๎วนสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามความเรียบร๎อยของแบบสอบถามทั้งหมดอีกคร้ัง     และเก็บรวบรวม
เพื่อน ามาวิเคราะห์ข๎อมูลตํอไป  

 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ข๎อมูล โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์( SPSS ) ดังนี ้ 
3.7.1 ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง จะวิเคราะห์ข๎อมูล โดยใช๎แจกแจงความถี่ ค านวณคํา

ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3.7.2 ข๎อมูลพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  จะวิเคราะห์แยกเป็นใน

ด๎านของพฤติกรรม วิเคราะห์ข๎อมูลเป็นรายข๎อโดยใช๎การแจกแจงความถี่  ค านวณคํา
ร๎อยละและวิเคราะห์ตามระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน  แล๎ว
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น าข๎อมูลมาแปรคําเฉลี่ยพฤติกรรมของตัวแปรตําง ๆ ที่มีตํอระดับพฤติกรรม
ออกเป็น  4  ระดับ โดยการหาความกว๎างของอันตรภาคชั้นดังนี้  

 
ชํองกว๎างของอันตรภาคชั้น   = 

 

 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
               จ านวนชั้น 

                                                           =         

                                                                               

                                                               =           0.75 

             คะแนนเฉลี่ย  3.26 – 4.00     หมายถึง   ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมากที่สดุ 
             คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 2.25     หมายถึง   ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมาก 
             คะแนนเฉลี่ย  1.76 – 2.50     หมายถึง   ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะน๎อย 
             คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.75     หมายถึง   ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะน๎อยที่สุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

   4 – 1  

        4  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

  
 การศึกษา พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต 
องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช๎เป็นกรอบ
พื้นฐานและประกอบแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ของ
องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ โดยใช๎แบบสอบถามเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถาม
กับประชาชนทั่วไป และใช๎แบบสัมภาษณ์เก็บข๎อมูลจากคณะผู๎บริหาร สมาชิกองค์การบริหารสํวน
ต าบลส านักตะคร๎อ แล๎วจึงสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล ดังตํอไปนี้  4.1 )  การส ารวจปริมาณ
ขยะมูลฝอยในต าบลส านักตะคร๎อ   4.2 )  แนวทางในการจัดการขยะต าบลส านักตะคร๎อ  4.3 )  ผล
การศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต องค์การบริหาร
สํวนต าบลส านักตะคร๎อ 
  
4.1  การส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยในต าบลส านักตะคร้อ 
 จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุํมตัวอยํางซึ่งประกอบด๎วย คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ ประชาชนทั่วไป และจากการสุํมตัวอยํางของผู๎ศึกษาเอง
สามารถสรุปรายละเอียดได๎ดังน้ี 
 การส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยด๎วยการเก็บข๎อมูลปริมาณน้ าหนักทั้งต าบล 16 หมูํบ๎าน  โดย
การน าขยะเศษอาหาร สิ่งของ และวัสดุที่เหลือใช๎ในครัวเรือนในแตํละวัน น ามาชั่งหาปริมาณ
น้ าหนักรวมทั้งหมดเพื่อหาคําเฉลี่ยตํอวันตํอจ านวนประชากร 0.37 / วัน / คน ได๎อัตราการผลิตขยะ
มูลฝอยประมาณ 0.37 กิโลกรัม / คน / วัน รวมปริมาณขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต าบล
ส านักตะคร๎อ เทํากับ (0.37 x 6,843 / 1,000) หรือ  2.53  ตัน/วัน  หรือ  941.87  ตัน/ปี (ดังรูป 4.1,4.2) 
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รูปที่ 4.1 การส ารวจปริมาณขยะในครัวเรือน 
 

 
 

รูปที่ 4.2 การชั่งขยะหาปริมาณน้ าหนักรวมทั้งหมด 
 
4.2 แนวทางในการจัดการขยะต าบลส านักตะคร้อ 
 จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุํมตัวอยํางซึ่งประกอบด๎วย คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ ประชาชนทั่ วไป  และจากการส ารวจสามารถสรุป
รายละเอียดได๎ดังน้ี 



35 

 สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบัน จากการที่องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ 
อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา ได๎มีการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนแมํบทของต าบลส านัก
ตะคร๎อ โดยด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาดเล็ก และมีพนักงานจ๎างในการบริการจัดเก็บขยะ
ไปทิ้ง มีคําใช๎จํายคําจ๎างพนักงานเก็บขยะ พนักงานขับรถขยะ จ านวน 1 คน พนักงานประจ ารถขยะ 
จ านวน 2 คน  รวมเป็นเงิน 20,520 บาท  คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะเฉลี่ยเดือนละ  3,000 บาท  
รวมเป็นเงิน  23,520 บาท  เก็บคําบริการจัดเก็บขยะได๎เดือนละ 19,910 บาท   พบวํารายได๎น๎อยกวํา
รายจําย การจัดการเก็บขยะขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ   ในอนาคตองค์การบริหาร
สํวนต าบลส านักตะคร๎อมีแผนด าเนินการเปลี่ยนถังขยะเพื่อรองรับในการทิ้งขยะของประชาชนใน
พื้นที่  หลุมขยะที่มีอยูํสามารถรองรับปริมาณขยะในพื้นที่ต าบลส านักตะคร๎อได๎อีกเป็นระยะเวลา 
12  ป ี  จึงจะท าการกลบหลุมขยะ และหากปริมาณขยะเต็ม องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ
ได๎เตรียมการจัดสถานที่รองรับขยะไว๎ในพื้นที่ของต าบลส านักตะคร๎อ อีกแหํงซึ่งเป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ ขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ 
 
4.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต องค์การ

บริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 
4.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามที่ได๎ตอบกลับมา  เมื่อน ามา

วิเคราะห์แล๎วได๎ผลดังนี้ 
จากตารางที่ 4.1 ปรากฏวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน  257  คน 

คิดเป็นร๎อยละ 67.70  และเพศชาย  จ านวน  123 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.40   ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1  จ านวนและร๎อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร๎อยละ 
ชาย 123 32.40 
หญิง 257 67.60 
รวม 380 100.00 

 
จากตารางที่ 4.2  ปรากฏวํา    ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ     มีอายุอยูํในชํวงอายุระหวําง  

36 – 45 ปี  จ านวน 131 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.50  รองลงมาอายุระหวําง  46 – 55 ปี จ านวน 113  คน 
คิดเป็นร๎อยละ 29.70 อายุระหวําง 26 - 35 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.20 และสุดท๎ายอายุไมํ
เกิน 25  ปี จ านวน  28 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.40  ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 จ านวนและร๎อยละ จ าแนกตามอายุ 
อายุ(ปี) จ านวน (คน) ร๎อยละ 

ไมํเกิน 25 ปี 28 7.40 
26 -35 ปี 69 18.20 
36 -45 ปี 131 34.50 
46 -55 ปี 113 29.70 

มากกวํา 55 ปี 39 10.30 
รวม 380 100.00 

 
จากตารางที่ 4.3 ปรากฏวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีสถานภาพสมรส จ านวน 304 

คน คิดเป็นร๎อยละ 80 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 49 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.90 และสุดท๎ายมี
สถานภาพหยําร๎าง จ านวน 27 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.10  ดังตารางที่ 4.3 

 
ตารางที่ 4.3 จ านวนและร๎อยละ จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร๎อยละ 
โสด 49 12.90 
สมรส 304 80.00 
หยําร๎าง 27 7.10 
รวม 380 100.00 

 

จากตารางที่ 4.4 ปรากฏวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีระดับการศึกษาต่ ากวําระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 350 คน คิดเป็นร๎อยละ 92.10 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.60  และสุดท๎ายมีระดับการศึกษาสูงกวําระดับปริญญาตรี จ านวน 5 
คน คิดเป็นร๎อยละ 1.30  ดังตารางที่ 4.4 

 

ตารางที่ 4.4  จ านวนและร๎อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร๎อยละ 

ต่ ากวําระดับปริญญาตรี 350 92.10 
ระดับปริญญาตรี 25 6.60 

สูงกวําระดับปริญญาตรี 5 1.30 
รวม 380 100.00 
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จากตารางที่ 4.5 ปรากฏวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอาชีพท านาท าไรํ จ านวน 244 
คน คิดเป็นร๎อยละ 64.20 รองลงมามีอาชีพรับจ๎าง จ านวน 82 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.60 อาชีพค๎าขาย 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.30 และสุดท๎ายมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 15 คน คิด
เป็นร๎อยละ 3.90  ดังตารางที่ 4.5 

 
ตารางที่ 4.5 จ านวนและร๎อยละ จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร๎อยละ 
รับจ๎าง 82 21.60 

ท านา/ท าไรํ 244 64.20 
ค๎าขาย 39 10.30 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 15 3.90 
รวม 380 100.00 

 
จากตารางที่ 4.6 ปรากฏวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีรายได๎ 5,000 – 10,000 บาท

จ านวน 168 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.20 รองลงมามีรายได๎ 0 - 4,999 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 27.90  มีรายได๎ 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.60 และสุดท๎ายมีรายได๎ 
15,000 บาท  จ านวน 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.30  ดังตารางที่ 4.6 

 
ตารางที่ 4.6 จ านวนร๎อยละ จ าแนกตามรายได๎ 

รายได๎ จ านวน (คน) ร๎อยละ 
0 – 4,999 106 27.90 

5,000 – 10,000 168 44.20 
10,001 – 15,000 63 16.60 

15,000 ขึ้นไป 43 11.30 
รวม 380 100.00 

 
จากตารางที่ 4.7 ปรากฏวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6

จ านวน 172 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.30 รองลงมามีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 จ านวน 130 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 34.20 และสุดท๎ายมีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 7-10 จ านวน 78 คน คิดเป็นร๎อยละ 
20.50 ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7 จ านวนร๎อยละ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน (คน) ร๎อยละ 

1 – 3 130 34.20 
4 – 6 172 45.30 

7 – 10 78 20.50 
รวม 380 100.00 

 
จากตารางที่ 4.8 ปรากฏวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีลักษณะที่อยูํอาศัยบ๎านของ

ตนเอง จ านวน 366 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.30  รองลงมาบ๎านเชํา จ านวน  9  คน คิดเป็นร๎อยละ 2.40 
สุดท๎ายมีลักษณะที่อยูํอาศัยบ๎านพักข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน  5  คน  คิดเป็นร๎อยละ 1.30 ดัง
ตารางที่ 4.8 

 
ตารางที่ 4.8 จ านวนร๎อยละ จ าแนกตามลักษณะที่อยูํอาศัย 

ลักษณะที่อยูํอาศัย จ านวน (คน) ร๎อยละ 
บ๎านเชํา 9 2.40 

บ๎านพักข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 1.30 
บ๎านของตนเอง 366 96.30 

รวม 380 100.00 
 

จากตารางที่ 4.9 ปรากฏวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย จ านวน 257 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.60 รองลงมาไมํได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยจ านวน 123 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.40  ดังตารางที่ 4.9 

 
ตารางที่ 4.9 จ านวนร๎อยละ ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

ข๎อมูลขําวสาร จ านวน (คน) ร๎อยละ 
ได๎รับข๎อมูลขําวสาร 257 67.60 

ไมํได๎รับข๎อมูลขําวสาร 123 32.40 
รวม 380 100.00 
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4.3.2 ข้อมูลระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในการจัดการขยะมูล

ฝอย นชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์   จังหวัด

นครราชสีมา 

1. ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย จากตารางที่  4.10 พบวําพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อในด๎าน
การลดขยะมูลฝอย  น าข๎อมูลมาแปรคําเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมอยูํในระดับมาก 
( x =  2.73, S.D.= 0.61)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ  
ทํานให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดีในการชํวยลดขยะ ( x = 2.91,S.D. = 0.79) 
รองลงมาคือ  ทํานเลือกใช๎ถุงพลาสติกใสํสิ่งของใบใหญํใบเดียวมากกวําใบเล็ก
หลาย ๆ ใบ และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุดคือ   ทํานให๎ค าแนะน าแกํเพื่อนบ๎านเพื่อให๎
ชํวยกันลดขยะ ( x = 2.66 , S.D.=  0.85) 

 

ตารางที่  4.10  คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย  ในการ
 จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ ด๎านการ
 ลดการเกิดขยะมูลฝอย 

ด๎านการลดการเกิด

ขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมการจัดการขยะ 

ปฎิบัติ

มากที่สุด 

ปฎิบัติ

มาก 

ปฎิบัติ

น๎อย 

ปฎิบัติ

น๎อย

ที่สุด 

 

x  
 

S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ทํานเลือกซื้อสินค๎า

ที่ไมํกํอให๎เกิดขยะ

มากเกินความจ า 

เป็น 

60 

(15.80) 

165 

(43.40) 

135 

(35.50) 

20 

(5.30) 

2.69 0.79 มาก 3 

2.ทํานเลือกซื้อสินค๎า 

ที่ไมํต๎องใช๎ถุง 

พลาสติกเกินความ

จ าเป็น 

66 

(17.40) 

142 

(37.40) 

157 

(41.30) 

15 

(3.90) 

2.68 0.80 มาก 4 
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ตารางที่  4.10  (ตํอ) 

ด๎านการลดการเกิด

ขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมการจัดการขยะ 

ปฎิบัติ

มากที่สุด 

ปฎิบัติ

มาก 

ปฎิบัติ

น๎อย 

ปฎิบัติ

น๎อย

ที่สุด 

 

x  
 

S.D. ระดับ ล าดับ 

3. ทํานบอกกลําวให๎

สมาชิกภายในบ๎าน

ให๎ใช๎สินค๎าที่เกิด

ขยะน๎อยที่สุด 

67 

(17.60) 

148 

(38.90) 

137 

(36.10) 

28 

(7.40) 

2.67 0.85 มาก 5 

4.ทํานให๎ค าแนะน า

แกํเพื่อนบ๎านเพื่อ 

ให๎ชํวยกันลดขยะ 

70 

(18.40) 

139 

(36.60) 

144 

(37.90) 

27 

(7.10) 

2.66 0.85 มาก 6 

5.ทํานให๎ความรํวม 

มือเป็นอยํางดีใน

การชํวยลดขยะ 

83 

(21.80) 

191 

(50.30) 

96 

(25.30) 

10 

(2.60) 

2.91 0.79 มาก 1 

 6.ทํานเลือกใช๎

ถุงพลาสติกใสํ

สิ่งของใบใหญํใบ

เดียวมากกวําใบเล็ก

หลาย ๆ ใบ 

84 

(22.10) 

163 

(42.90) 

104 

(27.40) 

29 

(7.60) 

2.79 0.87 มาก 2 

รวม 2.73 0.61 มาก  

 
2.  ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ จากตารางที่  4.11 พบวํา พฤติกรรมการจัดการขยะมูล

ฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อในด๎านการน า
กลับมาใช๎ใหมํ น าข๎อมูลมาแปรคําเฉลี่ยพฤติกรรม โดยรวมอยูํในระดับ ( x
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=2.85, S.D.= 0.58)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ขยะ
ประเภทกลํองกระดาษหรือหนังสือพิมพ์ทํานเก็บไว๎ขายหรือน ากลับมาใช๎ใหมํ   
( x =2.94, S.D.= 0.82)  รองลงมาคือ  ทํานเก็บถุงพลาสติกที่ยังใช๎งานได๎กลับ
น ามาใช๎ใหมํ  และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ขยะที่เป็นวัสดุประเภทโลหะทําน
เก็บไว๎ขาย ( x =2.52, S.D.= 0.86) ซึ่งพบวํามีคําเฉลี่ยอยูํในล าดับต่ าสุดของข๎อมูล
ในตารางข๎อมูลด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ 

 
ตารางที่  4.11 คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ                      
 ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบลส านัก 
 ตะคร๎อ   ด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ 

ด๎านการน า

กลับมาใช๎ใหม ํ

พฤติกรรมการจัดการขยะ 

ปฎิบัติ

มาก

ที่สุด 

ปฎิบัติ

มาก 

ปฎิบัติ

น๎อย 

ปฎิบัติ

น๎อย

ที่สุด 

 

x  
 

S.D. ระดับ ล าดับ 

1.ทํานมักจะใช๎

วัสดุที่สามารถ

น ากลับมาใช๎

ใหมํได๎อีก 

73 

(19.20) 

183 

(48.20) 

112 

(29.50) 

12 

(3.20) 

2.83 

 

0.76 

 

มาก 4 

2. ขยะประเภท

ขวดพลาสติก

หรือขวดแก๎ว 

ทํานน ากลับมา

ใช๎ประโยชน์

ใหมํได ๎

96 

(25.30) 

162 

(42.60) 

99 

(26.10) 

23 

(6.10) 

2.87 0.86 มาก 3 

3.ขยะที่เป็นวัสดุ

ประเภทโลหะ

ทํานเก็บไว๎ขาย 

55 

(14.50) 

131 

(34.50) 

154 

(40.50) 

40 

(10.50) 

2.52 0.86 มาก 6 
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ตารางที่  4.11 (ตํอ) 

ด๎านการน า

กลับมาใช๎ใหม ํ

พฤติกรรมการจัดการขยะ 

ปฎิบัติ

มาก

ที่สุด 

ปฎิบัติ

มาก 

ปฎิบัติ

น๎อย 

ปฎิบัติ

น๎อย

ที่สุด 

 

x  
 

S.D. ระดับ ล าดับ 

4.ทํานเก็บถุง 

พลาสติกที่ยังใช๎

งานได๎ กลับน า 

มาใช๎ใหมํได๎ 

107 

(28.20) 

155 

(40.80) 

107 

(28.20) 

11 

(2.90) 

2.94 0.82 มาก 2 

5.ทํานเก็บ

ถุงพลาสติกที่ยัง

ใช๎งานได๎ กลับ

น ามาใช๎ใหมํได๎ 

107 

(28.20) 

155 

(40.80) 

107 

(28.20) 

11 

(2.90) 

2.94 0.82 มาก 2 

6.วัสดุประเภทไม๎

ทํานน ากลับมาใช๎

ใหมํ 

95 

(25) 

146 

(38.40) 

112 

(29.50) 

27 

(7.10) 

2.81 0.89 มาก 5 

7.ขยะประเภท

กลํองกระดาษ

หรือหนังสือพิมพ์ 

ทํานเก็บไว๎ขาย

หรือน ากลับมาใช๎

งานได๎อีก 

145 

(38.20) 

153 

(40.30) 

70 

(18.40) 

12 

(3.20) 

3.13 0.82 มาก 1 

รวม 2.85 0.58 มาก  
 

3. ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย  จากตารางที่  4.12 พบวํา พฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อในด๎านการ
คัดแยกขยะมูลฝอย น าข๎อมูลมาแปรคําเฉลี่ยพฤติกรรม โดยรวมอยูํในระดับมาก 
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( x =2.63, S.D.= 0.73)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ทํานมีการคัดแยกขยะประเภทวัสดุพลาสติกกํอนทิ้งลงถังขยะ ( x =2.73, S.D.= 
0.89)   รองลงมาคือ  การทิ้งขยะเปียกจะต๎องมีภาชนะรองรับเสมอ  ( x =2.71, 
S.D.= 0.90)   และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุดคือ ทํานมีการคัดแยกแบตเตอร่ีโทรศัพท์
กํอนทิ้งลงถังขยะ  ( x =2.48, S.D.= 0.89)    ซึ่งพบวํามีคําเฉลี่ยอยูํในล าดับต่ าสุด
ของข๎อมูลในตารางข๎อมูลด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอย 

 
ตารางที่  4.12  คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ                 
 ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบล 

ด๎านการคัดแยกขยะมูล

ฝอย 

พฤติกรรมการจัดการขยะ 

ปฎิบัติ

มาก

ที่สุด 

ปฎิบัติ

มาก 

ปฎิบัติ

น๎อย 

ปฎิบัติ

น๎อย

ที่สุด 

 

   x  S.D. ระดับ ล าดับ 

1.ครอบครัวของทํานมี

การคัดแยกขยะเปียก 

ขยะแห๎งออกจากกัน 

69 

(18.20) 

142 

(37.40) 

131 

(34.50) 

38 

(10.00) 

2.63 0.89 มาก 3 

2.การทิ้งขยะเปียก

จะต๎องมีภาชนะรองรับ

เสมอ 

80 

(21.10) 

145 

(38.20) 

120 

(31.60) 

35 

(9.20) 

2.71 0.90 มาก 2 

3.ทํานมีการคัดแยก

ประเภทหลอดนีออน

และกระป๋องสเปรย์

กํอนทิ้งลงในถังขยะ 

73 

(19.20) 

130 

(34.20) 

136 

(35.80) 

41 

(10.80) 

2.61 0.91 มาก 4 

4.ทํานมีการคัดแยกขยะ

ประเภทแบตเตอร่ี

โทรศัพท์กํอนทิ้งลงถัง

ขยะ 

59 

(15.50) 

111 

(29.20) 

164 

(43.20) 

46 

(12.10) 

2.48 0.89 น๎อย 5 
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ตารางที่  4.12  (ตํอ) 

ด๎านการคัดแยกขยะมูล

ฝอย 

พฤติกรรมการจัดการขยะ 

ปฎิบัติ

มาก

ที่สุด 

ปฎิบัติ

มาก 

ปฎิบัติ

น๎อย 

ปฎิบัติ

น๎อย

ที่สุด 

 

   x  S.D. ระดับ ล าดับ 

5.ทํานมีการคัดแยกขยะ

ประเภทวัสดุพลาสติก

กํอนทิ้งลงในถังขยะ 

88 

(23.20) 

132 

(34.70) 

133 

(35.00) 

27 

(7.10) 

2.73 0.89 มาก 1 

รวม 2.63 0.73 มาก  

 
จากตารางที่  4.13 พบวํา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อในด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอยน าข๎อมูลมาแปรคําเฉลี่ยพฤติกรรม 
ของตัวแปรตําง ๆ ที่มีตํอระดับพฤติกรรม โดยการหาความกว๎างของอันตรภาคชั้น พฤติกรรม
โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x =2.74, S.D.= 0.56)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา  พบวําด๎านที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ ( x =2.85, S.D.= 0.58)   รองลงมาคือ  ด๎านการลดการ
เกิดขยะมูลฝอย ( x =2.73, S.D.= 0.61)   และด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอย   
( x =2.63, S.D.= 0.73)   พบวําด๎านการคัดแยกมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวน
ต าบลส านักตะคร๎อ  ควรจัดให๎มีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะกํอนทิ้งลงถังขยะให๎ประชาชน
ได๎รับทราบข๎อมูลเพื่อให๎ประชาชนมีความรํวมมือให๎มากขึ้น ในด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ ควรจัด
ให๎มีสถานที่รับซื้อขยะน ากลับมาใช๎ใหมํในพื้นที่เพื่อสํงเสริมประชาชนน าขยะไปขายเพื่อเพิ่ม
รายได๎อีกทางหนึ่งและสํงเสริมด๎านพฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ เพื่อประชาชนจะปฏิบัติให๎อยูํ
ในระดับมากที่สุด 
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ตารางที่  4.13  คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ                     
 ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบล                     
 ส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ในภาพรวม 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

x  S.D. ระดับ ล าดับ 

1.ด๎านการลดการเกิดขยะมูลฝอย 2.73 0.61 มาก 2 

2.ด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ 2.85 0.58 มาก 1 

3.ด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอย 2.63 0.73 มาก 3 

รวม 2.74 0.56 มาก  

 

4.3.3   แบบสัมภาษณ์คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ   อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นท่ี 1  การวิเคราะห์สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันและประเมินสภาพปัญหาใน
อนาคตขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ 

จากการสัมภาษณ์คณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  จ านวน 36 คน เกี่ยวกับสภาพปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่
ขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ ปรากฏวําประชาชนยังไมํให๎ความส าคัญในการคัดแยก
ประเภทของขยะมูลฝอย องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อมีจ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ต๎องรับผิดชอบทั้งหมด 16 หมูํบ๎าน  มีประชากร 6,843 คน และมีศูนย์ราชการอ าเภอเทพารักษ์
รองรับบริการประชาชน  และคาดวําในอนาคตปริมาณของขยะมูลฝอยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น หาก
ไมํมีมาตรการหรือแนวทางในการแก๎ไขที่เหมาะสม 

ประเด็นท่ี 2  แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต าบลส านัก
ตะคร๎อ 

จากการสัมภาษณ์คณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ    พบวําองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ มีแนวทาง
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ลดปริมาณขยะที่จะต๎องน าไปก าจัดให๎เหลือน๎อยที่สุด การเพิ่มรอบ
การจัดเก็บขยะของพนักงานจัดเก็บขยะท าให๎ขยะมูลฝอยตกค๎างให๎น๎อยที่สุด หากสถานที่รองรับใน
การทิ้งขยะในปัจจุบันไมํเพียงพอ องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อได๎จัดเตรียมสถานที่
รองรับขยะมูลฝอยแหํงใหมํไว๎รองรับขยะมูลฝอยในอนาคต ตํอไป 
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ประเด็นท่ี 3  ปัญหาและข๎อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 
จากการสัมภาษณ์คณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ และสมาชิกสภา

องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ   เกี่ยวกับข๎อเสนอแนะในการจัดการขยะพบวําองค์การ
บริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนให๎รับทราบเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยอยํางถูกวิธี 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต๎องการทราบเพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการ

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยการสุํมตัวอยํางจากหมูํบ๎าน รวมทั้งหมด 16 หมูํบ๎าน มีจ านวนประชากร 6,843 
คน โดยแจกแบบสอบถามกลุํมตัวอยําง ให๎ตอบบแบบสอบถามรวม จ านวน 380 ชุด ที่อยูํอาศัยใน
เขตพื้นที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ จ านวน 380 คน เป็นตัวแทนในการตอบ
แบบสอบถาม โดยใช๎วิธีการของ ยามาเนํ (Yamane) ในการค านวนณของประชากรที่ใช๎ใน
การศึกษา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  

การศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขององค์การบริหาร
สํวนต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ในคร้ังนี้ ได๎ก าหนดประเด็นศึกษา 
เพื่อใช๎เป็นกรอบพื้นฐาน และประกอบแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน ขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ และงานวิจัยที่ เกี่ยวข๎องกับการศึกษา 
ตามล าดับดังนี ้    ทฤษฎีแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย  สถานการณ์ในการ
จัดการขยะมูลฝอย    วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย    กฎหมายและนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย  ข๎อมูล
ทั่วไปขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา     
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช๎ในการศึกษา ครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม การจัดการขยะมูล
ฝอยของชาวต าบลส านักตะคร๎อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ข๎อมูลพื้นฐานของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ได๎แกํลักษณะสํวนบุคคล ประกอบด๎วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได๎ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยูํอาศัย การได๎รับข๎อมูลขําวสาร ข๎อมูลพฤติกรรม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการด๎านขยะ แบํง
ออกเป็น ด๎านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ ด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอย จาก
การแจกแบบสอบถามประชากรกลุํมตัวอยําง จ านวน 380 คน และได๎รับแบบสอบถามคืน จ านวน 
380 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการ
สอบถามกลุํมตัวอยําง วิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS  For Window  ผล
การศึกษาพบวํากลุํมตัวอยํางที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ เป็นผู๎หญิง  จ านวน  257  คน  คิดเป็น
ร๎อยละ 67.60    มีอายุระหวําง 36 – 45 ปี   จ านวน   131  คน   คิดเป็นร๎อยละ 34.50  มีสถานภาพ
สมรส  จ านวน 314  คน คิดเป็นร๎อยละ 80  ระดับการศึกษาต่ ากวําระดับปริญญาตรี จ านวน  350  
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คน  คิดเป็นร๎อยละ 92.10  สํวนใหญํมีอาชีพท านา/ท าไรํ จ านวน  244  คน  คิดเป็นร๎อยละ 64.20   มี
รายได๎ในครัวเรือนระหวําง  5,000 – 10,000  บาท  จ านวน  168  คน คิดเป็นร๎อยละ 44.20 มีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือน  4 – 6  คน  จ านวน  172  คน   คิดเป็นร๎อยละ 45.30  ลักษณะที่อยูํอาศัยบ๎านเป็น
ของตนเอง  จ านวน  366  คน   คิดเป็นร๎อยละ  96.30  และได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย จ านวน 257  คน  คิดเป็นร๎อยละ  67.60 
 กลุํมตัวอยํางที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีพฤติกรรมด๎านการลดการเกิดขยะมูลฝอย 
ผลการศึกษาพบวําเมื่อน าข๎อมูลมาแปรคําเฉลี่ยพฤติกรรมของตัวแปรตําง ๆ ที่มีตํอระดับพฤติกรรม
โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x =2.73,S.D.= 0.61)   ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะด๎านการลด
การเกิดขยะในระดับมาก มีรํวมมือเป็นอยํางดีในการชํวยลดขยะ รองลงมาเลือกใช๎ถุงพลาสติกใสํ
สิ่งของใบใหญํใบเดียวมากกวําใบเล็กหลาย ๆ ใบ  และให๎ค าแนะน าแกํเพื่อนบ๎านเพื่อให๎ชํวยลดขยะ
มูลฝอย 
 สํวนมีพฤติกรรมด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ   ผลการศึกษาพบวําน าข๎อมูลมาแปรคําเฉลี่ย 
พฤติกรรมโดยรวมอยูํในระดับมาก  ( x =2.85,S.D.= 0.58)  พฤติกรรมที่มีมากที่สุด  คือ ขยะ
ประเภทกลํองกระดาษหรือหนังสือพิมพ์เก็บไว๎ขายหรือน ากลับมาใช๎ใหมํ   
 ผลการศึกษาพฤติกรรมด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอย พบวําน าข๎อมูลมาแปรคําเฉลี่ย 
พฤติกรรมโดยรวมอยูํในระดับมาก  ( x =2.63,S.D.= 0.73)  พฤติกรรมที่มีมากที่สุด  มีการคัดแยก
ขยะประเภทวัสดุพลาสติกกํอนทิ้ง 
 
5.1 ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษา เร่ืองพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ของ
องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา   โดยสามารถแยก
ออกเป็น  ข๎อเสนอแนะเชิงพัฒนา   ข๎อเสนอเชิงแนะปฏิบัติการ และข๎อเสนอแนะเชิงวิชาการ  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

5.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา  
ผลการศึกษาพบวําพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนต าบลส านักตะคร๎อ ในด๎านการคัด

แยกขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์   จังหวัด
นครราชสีมา  พบวําประชาชนในต าบลส านักตะคร๎อ มีการคัดแยกขยะประเภทแบตเตอร่ีเกํา
โทรศัพท์มือถือกํอนทิ้งลงในถังขยะ การปฏิบัติของประชาชนในต าบลส านักตะคร๎ออยูํในระดับ
น๎อย   
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ในด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอย องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  ควรด าเนินการจัด
โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยให๎ถูกวิธีให๎กับประชาชนในต าบลส านักตะคร๎อ ได๎รับทราบ 
และองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  ควรประชาสัมพันธ์และเผยแพรํความร๎ูให๎ประชาชน
รับทราบอยํางตํอเน่ืองเกี่ยวกับอันตรายของแบตเตอร่ีเกํา  

5.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  ควรด าเนินการจัดโครงการอบรมการ
 คัดแยกขยะมูลฝอยให๎ถูกวิธีให๎กับประชาชนในต าบลส านักตะคร๎อได๎รับทราบ  
 และควรมีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ  ให๎ประชาชนได๎รับทราบอยําง
 ตํอเน่ือง 
2. องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  ควรจัดให๎มีสถานที่รับซื้อขยะน า

กลับมาใช๎ใหมํในพื้นที่เพื่อสํงเสริมประชาชนน าขยะไปขายเพื่อเพิ่มรายได๎อีก
ทางหนึ่งและสํงเสริมด๎านพฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ เพื่อประชาชนจะ
ปฏิบัติให๎อยูํในระดับมากที่สุด 

5.1.3  ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1.  ควรศึกษาถึงวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยในแตํละวิธี   พื้นที่หรือสถานที่ทิ้งขยะของ

ชุมชนเพื่อรองรับขยะจากพื้นที่องค์กรปกครองท๎องถิ่นข๎างเคียงเพื่อสร๎างรายได๎
ให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ อ าเภอ เทพารักษ์  จังหวัด
นครราชสีมา 
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษา 

เร่ือง 

พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

 
ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อน าผลที่ได๎จากการศึกษาเป็นแนวทางให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อได๎น าข๎อมูล
นี้ประกอบการจัดท าแผนงานในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ต าบลส านักตะคร๎อ ให๎มีระสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
 แบบสอบถามนี้มี  2  ตอน ได๎แกํ 
ตอนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ านวน  9  ข๎อ 
ตอนที่ 2 ข๎อมูลพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน  17  ข๎อ 
 ขอให๎ทุกทํานอํานค าชี้แจงในแตํละขั้นตอนให๎เข๎าใจ และตอบค าถามให๎ครบทุกข๎อตาม
ความเป็นจริงให๎มากที่สุด ค าตอบของทํานจะถูกเก็บเป็นความลับ และการวิเคราะห์จะกระท าใน
ภาพรวม ผู๎ศึกษาหวังวําจะได๎รับความรํวมมือจากทํานด๎วยดี จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  นายปภาวิน  เหิดขุนทด 
                                                                   นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                                       การบริหารงานกํอสร๎างและสาธารณูปโภค 
                                                           ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชํอง   หน๎าข๎อความตามความเป็นจริง 
 1.เพศ 

 1.ชาย                   2.หญิง 
 2.อายุ 

  1.  ไมํเกิน 25 ปี                           2.  26 – 35 ป ี
  3.    36 – 45 ป ี                           4.  46 – 55 ป ี
  5.   มากกวํา 55 ปี       

 3.สถานภาพ  
  1.  โสด                                      2.  สมรส 
  3.    หยําร๎าง                    

 4.ระดับการศึกษา 
  1.  ต่ ากวําปริญญาตรี                    2.  ปริญญาตรี 
  3.  สูงกวําปริญญาตรี 

 5.อาชีพ 
  1.  รับจ๎าง                                   2.  ท านา/ท าไรํ 
  3.  ค๎าขาย                                   4.รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 6.รายได๎ในครัวเรือน 
  1.  0 – 4,999 บาท                       2.  5,000 – 10,000 บาท 
  3.  10,001 – 15,000 บาท             4.  15,001 บาท ขึ้นไป 

7.จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
  1.  1 – 3 คน                               2.  4 – 6 คน 
  3.  7 – 10 คน 

8.ลักษณะที่อยูํอาศัย 
  1.  บ๎านเชํา                              2.  บ๎านพักข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  3.  บ๎านตนเอง 

 9.ทํานได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

  1.  ได๎รับข๎อมูลขําวสาร               2.  ไมํได๎รับข๎อมูลขําวสาร 
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ตอนท่ี 2  พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
 
ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชํองที่ก าหนดให๎ที่ตรงกับความคิดเห็นของทํานโดย
พิจารณาจากข๎อความข๎างลําง ดังนี้ 
 4  หมายถึง  ปฏิบัติมากที่สุด 

3  หมายถึง  ปฏิบัติมาก 

2  หมายถึง  ปฏิบัติน๎อย  

1  หมายถึง  ปฏิบัติน๎อยที่สุด 

 

พฤติกรรม 

การปฏิบัติ 

4 3 2 1 

ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย 

1.ทํานเลือกซื้อสินค๎าที่ไมํกํอให๎เกิดขยะมากเกินความจ าเป็น 

    

2.ทํานเลือกซื้อสินค๎าที่ไมํต๎องใช๎ถุงพลาสติกเกินความจ าเป็น     

3.ทํานบอกกลําวให๎สมาชิกภายในบ๎านให๎ใช๎สินค๎าที่เกิดขยะน๎อยที่สุด     

4.ทํานให๎ค าแนะน าแกํเพื่อนบ๎านเพื่อให๎ชํวยกันลดขยะมูลฝอย     

5.ทํานให๎ความรํวมมือกันเป็นอยํางดีในการชํวยลดขยะมูลฝอย     

6.ทํานเลือกใช๎ถุงผ๎าใสํสิ่งของใบเดียวมากกวํา ถุงพลาสติกใบเล็ก 

   หลาย ๆ ใบ 
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พฤติกรรม 

การปฏิบัติ 

4 3 2 1 

ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ 

7.ทํานมักจะใช๎วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช๎ใหมํได๎อีก 

    

8.ขยะประเภทขวดพลาสติกหรือขวดแก๎ว ทํานน ากลับมาใช๎ประโยชน์  

  ใหมํได ๎

    

9.ขยะที่เป็นวัสดุประเภทโลหะ ทํานเก็บไว๎ขาย     

10.ทํานเก็บถุงพลาสติกที่ยังใช๎งานได๎ กลับน ามาใช๎ใหมํได๎อีก     

11.วัสดุประเภทไม๎ ทํานน ากลับมาใช๎งานได๎อีก     

12.ขยะประเภทกลํองกระดาษหรือหนังสือพิมพ์ ทํานเก็บไว๎ขายหรือน า 

      กลับมาใช๎งานได๎อีก 

    

ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 

13.ครอบครัวของทํานมีการคัดแยกขยะเปียก ขยะแห๎งออกจากกัน 

    

14.การทิ้งขยะเปียกจะต๎องมีภาชนะรองรับเสมอ     

15.ทํานมีการคัดแยกประเภทหลอดนีออนและกระป๋องสเปรย์กํอนทิ้ง 

     ลงในถังขยะ 

    

16.ทํานมีการคัดแยกขยะประเภทแบตเตอร่ีโทรศัพท์กํอนทิ้งลงใน 

     ถังขยะ 

    

17.ทํานมีการคัดแยกขยะประเภทวัสดุพลาสติกกํอนทิ้งลงในถังขยะ     
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อศึกษา แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นท่ี 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันและประเมินสภาพปัญหาในอนาคตของ  
องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
ประเด็นที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
ประเด็นที่ 3 ปัญหาและข๎อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

นายปภาวิน  เหิดขุนทด   เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2520  สถานที่อยูํปัจจุบัน 35 หมูํที่ 20
บ๎านเทพทักษิณ ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210  ด๎านการศึกษา พ.ศ. 
2533 ประถมศึกษา ป.6 โรงเรียนบ๎านโคกกระบือ ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ.2536 มัธยมศึกษาตอนต๎น ม.3  ห๎อง 3/1 รํุน 3 โรงเรียนส านักตะคร๎อวิทยาคม 
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 
2538 มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  ห๎อง 6/2 รํุน 12 โรงเรียนมัธยมดํานขุนทด   อ าเภอดํานขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 2543 ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  วิชาเอกกํอสร๎าง (การศึกษาเพื่อปวง
ชน รํุนที่ 1 เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์)  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 
2551 ระดับปริญญาตรี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานกํอสร๎าง)  มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช   ประวัติการท างาน  พ.ศ.2544  – พ.ศ.2545  ลูกจ๎าง  ต าแหนํงผู๎ชํวยชํางโยธา  สังกัด
สํวนโยธาองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2548   
รับราชการต าแหนํงชํางโยธา  ระดับ 1 สังกัดสํวนโยธาองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ 
อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2550 นายชํางโยธา ระดับ 2  สังกัดสํวนโยธาองค์การ
บริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ต าแหนํงปัจจุบัน พ.ศ. 2555  
นายชํางโยธา ระดับ 4  รักษาการหัวหน๎าสํวนโยธาองค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอ
เทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา   สถานที่ท างาน  องค์การบริหารสํวนต าบลส านักตะคร๎อ  อ าเภอ
เทพารักษ์   จังหวัดนครราชสีมา  30210    เบอร์โทรศัพท์  044 – 227166 
 


