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Poor waste management is still a major problem in Chae Municipality that the 

city needs to establish waste management measure introduced by academicians or 

scholars. Adopted Yamane's formula, the researcher had collected data from 382 

population randomly selected from 405 Chae Municipality households for four weeks. 

The survey of solid waste collected from the 382 participants showed that biowaste 

was the most found type (58.10%), followed by recyclable waste (25.90%), general 

waste (9.10%), and hazardous waste (6.90%). The survey of solid waste management 

literacy suggested that the majority (51.31%) were knowledgeable; meanwhile, less 

than half of the participants (48.96%) lacked of the knowledge. When looked into 

specific question, it was found that most participants (79.80%) were able to give 

correct answer to questions regarding segregation of wastes from food.  Meanwhile, 

the majority of the same group of participants (78.01%) gave incorrect answers to 

questions about segregation of biodegradable waste. In addition, most of the 

participants (79.30%) had received information about solid waste management from 

officers of the municipality, while less than half (44.0%) of them had received the 

information from other authorities' pamphlets. This indicated that municipality was 

the first resource for population to access solid waste management information, while 

information provided by other authorities was the least informative. The survey also 

unveiled that most participants had involved in solid waste segregation activities. It 

showed that 79.60% of the participants had encouraged their neighbors to segregate 

waste before disposal, and 42.20% of them had been active in community's 

brainstorming activity to find waste reduction solution. The study can be concluded 

that behavior of solid waste disposal of population of Chae Subdistrict Municipality is 

satisfactory. The overall solid waste reduction behavior and recycle waste attempt are 

also satisfactory.  
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1  ความส าคัญท่ีมาของปัญหา 
ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย ได๎ทวีความรุนแรงขึ้นอยํางรวดเร็ว  ตามการขยายตัว

ของเมืองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน  ในขณะที่หนํวยงาน
รับผิดชอบในการก าจัดขยะ มีทั้งสํวนกลางและสํวนภูมิภาคที่มีแนวคิดและนโยบายที่แตกตํางกัน  
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง  สํวนภูมิภาคที่มีหนํวยงานสํวนท๎องถิ่นในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลต าบลที่มีผู๎น าที่ได๎มาจากการเลือกตั้ง  มีทิศทางการท างานเป็นของตนเองอยํางอิสระ  ท า
ให๎การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวมในจังหวัดไมํมีแกนน า และเป็นการแก๎ไขปัญหาเฉพาะ
หน๎าในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยูํทั้งสิ้น  ซึ่งหลาย ๆ คร้ังพบวํา  การแก๎ปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยพื้นที่หนึ่งแตํกลับไปสร๎างปัญหาเพิ่มเติมให๎กับอีกพื้นที่หนึ่ง  นอกจากนี้สํวนใหญํยังขาดความ
พร๎อมทั้งทางด๎านงบประมาณ  เคร่ืองมืออุปกรณ์  บุคลากรที่มีความรู๎  และสถานที่ที่ใช๎ในการก าจัด
ขยะ  จึงท าให๎การก าจัดขยะสํวนใหญํไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ  กํอให๎เกิดปัญหาผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  และกลายเป็นปัญหาระดับชาติไปแล๎ว 

ในสภาวะปัจจุบันประเทศไทยได๎ให๎ความส าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล๎อมเป็นอยํางมาก 
เนื่องจากสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิต และสภาพความเป็นอยูํของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในประเทศไทยมีหลายประการ เชํน มลพิษตําง ๆ ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล การใช๎ทรัพยากรอยํางฟุ่มเฟือย ซึ่งสาเหตุสํวนใหญํเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เป็นปัญหา
ที่ เกิดจากการบริโภคของประชาชนในปัจจุบันกํอให๎เกิดอัตราการเพิ่มปริมาณของขยะมูลฝอยมาก
ขึ้นไมํวําจะมาจากการใช๎สิ่งของในชีวิตประจ าวันของประชาชน การสร๎างงานผลิตภัณฑ์ในโรงงาน
อุตสาหกรรมภาคตําง ๆ หรือแหลํงอ่ืนและการทิ้งขยะไมํเป็นที่เป็นทางท าให๎บ๎านเมืองไมํสวยงาม
และสิ่งแวดล๎อมเป็นพิษ จากข๎างต๎นที่ได๎กลําวมานั้นล๎วนกํอให๎เกิดผลกระทบตํอการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ยุํงยากและใช๎ระยะเวลายาวนาน เนื่องจากขยะมูลฝอยมีปริมาณมากกวําที่จะสามารถ
ยํอยสลายได๎เองตามธรรมชาติ ทั้งยังสํงผลในภาพรวมกลับสูํสภาพแวดล๎อมความเป็นอยูํในเขต
พื้นที่ 

วิธีการหนึ่งที่จะชํวยให๎การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนเป็นไปอยํางถูกต๎อง
และมีประสิทธิภาพก็คือให๎ประชาชนมีความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับอันตราย และปัญหาที่เกิดจาก
ขยะมูลฝอย การสร๎างจิตส านึก และทัศนะคติที่ท าให๎ประชาชนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยอยํางถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพ ณ แหลํงก าเนิด การสํงเสริมหรือกระตุ๎นให๎มีการแยกขยะ
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มูลฝอยและหมุนเวียนใช๎ใหมํอยํางกว๎างขวาง ซึ่งจะเป็นการลดจ านวนขยะมูลฝอยได๎อีกวิธีหนึ่ง แตํ
จะต๎องด าเนินการควบคูํไปกับแผนการสํงเสริมให๎คนในสังคมชํวยกันลดขยะมูลฝอย หลีกเลี่ยงตํอ
การกํอขยะมูลฝอย เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภควัสดุกํอมูลฝอยโดยไมํจ าเป็น การท าลายมูล
ฝอยโดยวิธีการฝังกลบและการเผานั้นในประเทศตําง ๆ เล็งเห็นวําเป็นวิธีที่ไมํสามารถลดปริมาณ
มูลฝอยที่เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากได๎ บุคคลและหนํวยงานหลายฝ่ายจึงพยายามหามาตรการตําง ๆ 
เพื่อจัดท านโยบายการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ซึ่งตํางเห็นสอดคล๎องกันวํานําจะแก๎ปัญหา
โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกํอและทิ้งขยะมูลฝอยในสํวนของผู๎ผลิตและผู๎บริโภค ด๎วยการ
สํงเสริมให๎หลีกเลี่ยงการกํอให๎เกิดขยะมูลฝอยให๎มากที่สุด พร๎อมทั้งกระตุ๎นให๎มีการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยและสนับสนุนการน าขยะมูลฝอยชนิดตําง ๆ ไปหมุนเวียนใช๎ประโยชน์ใหมํให๎มากขึ้น 

เทศบาลต าบลแชะมีพื้นที่ทั้งหมด 2.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด๎วย 9 ชุมชน จ านวน
ประชากรเทศบาลต าบลแชะ  ชาย 2,927  คน  หญิง  3,224  คน  รวม 6,151  คน จ านวน 2,647 
หลังคาเรือน มีปริมาณของขยะเพิ่มขึ้นชัดเจน จากปี พ.ศ.2551 มีปริมาณขยะประมาณ 380 ตัน/
เดือน และในปี 2552 มีปริมาณขยะประมาณ 400 ตัน/เดือน ในปี 2543 มีประมาณขยะประมาณ 
420 ตัน/เดือน และในปี 2554 มีปริมาณขยะประมาณ 430 ตัน/เดือน และในปัจจุบันมีปริมาณขยะ
450 ตัน/เดือน ในอดีตที่ผํานมาเทศบาลต าบลแชะได๎จัดที่ถังขยะชนิดแยกประเภทไว๎ให๎ชุมชนตําง
ในเขตเทศบาลแชะตํอมาถังขยะที่ใช๎ทิ้งขยะแยกประเภทก็เกิดการช ารุดเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา 

ในปัจจุบันถังขยะแยกประเภทก็มิได๎น ามาใช๎จึงไมํมีการแยกประเภทขยะและจะพบวํา
ปริมาณขยะมูลฝอยอัตราการเพิ่มอยํางตํอเนื่อง ดังนั้น วิธีหนึ่งที่จะชํวยลดปัญหา และความรุนแรง
ของปัญหาขยะมูลฝอย ได๎แกํ การรณรงค์ให๎ประชาชนมีความร๎ู ความเข๎าใจ เกี่ยวกับอันตรายและ
ปัญหาของขยะมูลฝอย สร๎างจิตส านึก และทัศนคติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต๎องเกี่ยวกับ
การจัดการขยะในชุมชน การคัดแยกขยะในเบื้องต๎น การท าขยะรีไซเคิลใหมํ เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มใน
ชุมชน และลดปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาชนิดและประเภทขยะในเขตเทศบาลต าบลแชะ 
1.2.2  เพื่อศึกษาถึงความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการรับร๎ูขําวสารและการมีสํวน

รํวมของ  ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
1.2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลแชะ

การลดการเพิ่มการเกิดขยะมูลฝอย การน ากลับมาใช๎ใหมํ การคัดแยกขยะ 
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1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
เพื่อให๎การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์จ าก าหนดขอบเขตในการศึกษาดังตํอไปนี ้
1.3.1 ขอบเขตด๎านประชากร 
กลุํมประชากรที่ใช๎ในการศึกษาคร้ังนี้คือประชากรที่อาศัยอยูํในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล

แชะ  อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 9 ชุมชนได๎แกํชุมชนชายทุํง ชุมชนสามัคคีมีสุข ชุมชนเพ็ช
รพระพรหมชุมชนรํุนใหมํพัฒนา ชุมชนก๎าวใหมํรํุงเรือง ชุมชนประชาสันติ ชุมชนรวมใจพัฒนา 
ชุมชนทําหลวงพัฒนา ชุมชนบูรพา จ านวน 2,647 ครัวเรือนประชากร 6,151 คน (ข๎อมูล ณ เดือน
เมษายน 2556) 

1.3.2 ขอบเขตด๎านการศึกษา 
การศึกษาเร่ืองนี้มุํงเน๎นการศึกษาถึงชนิดและประเภทขยะในเขตเทศบาลต าบลแชะความร๎ู

เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการรับร๎ูขําวสารและการมีสํวนรํวมของ     ประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลแชะ
และพฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลแชะ  การลดการเกิดขยะมูล
ฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การน ากลับมาใช๎ใหมํ 

1.3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวความคิดและการวิจัยที่เกี่ยวข๎องดังที่กลําวมา คณะผู๎

ท าการศึกษาจึงได๎ก าหนดตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งน้ีคือ 
1.3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

เพศ 
อายุ 
การศึกษา 
อาชีพ 
สถานภาพสมรส/สถานภาพครอบครัว 
ที่มาของรายได๎/รายได๎ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
ประเภทที่อยูํอาศัย 

1.3.3.2  ตัวแปรตาม (dependent Variable) 
ชนิดและประเภทของขยะ 
ความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการรับรู๎ขําวสารและการมีสํวนรํวม  

ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
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เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลแชะการลดการเพิ่มการเกิดขยะมูลฝอย การน ากลับมาใช๎ใหมํ การคัดแยก
ขยะ 

 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงชนิดและประเภทของขยะในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลแชะ 
1.4.2 ทราบถึงพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยและการรับร๎ูขําวสารและการมีสํวน

รํวมในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลแชะ 
1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลแชะ การลด

การเพิ่มการเกิดขยะมูลฝอย การน ากลับมาใช๎ใหมํ การคัดแยกขยะ 
 

1.5 แนวทางและวิธีการท าโครงงาน (Methodology) 
1.5.1 ส ารวจโดยการหาข๎อมูลจากเทศบาลต าบลแชะ     
1.5.2 ใช๎แบบส ารวจ แบบสอบถามจากประชากรในชุมชนเทศบาลต าบลแชะ   
1.5.3 ใช๎โปรแกรม(SPSS)เพื่อประเมินผล  
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

การศึกษาวิจัยเร่ือง“พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลต าบลแชะ” 
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาคร้ังนี ้ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ ดังนี ้
 

2.1  ประเภทของขยะมูลฝอย 
2.2.1 จ าแนกตามพิษภัยที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่งแวดล๎อม มี ๒ ประเภทคือ 

 1. ขยะทั่วไป (General waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีอันตรายน๎อย ได๎แกํ พวก
เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผ๎า พลาสติก เศษหญ๎า และใบไม๎ ฯลฯ   

 2. ขยะอันตราย (Hazardous waste) เป็นขยะที่มีภัยตํอคนและสิ่งแวดล๎อม อาจมี
สารพิษ ติดไฟหรือระเบิดงําย ปนเปื้อนเชื้อโรค เชํน ไฟแช็คแก๏ส กระป๋อง
สเปรย์ ถํานไฟฉาย  แบตเตอร่ี หรืออาจเป็นพวกส าลีและผ๎าพันแผลจาก
สถานพยาบาลที่มีเชื่อโรค 

2.2.2  จ าแนกตามลักษณะของขยะ มี 2 ประเภท คือ 
1. ขยะเปียกหรือขยะสด (Garbage) มีความชื้นปนอยูํมากกวําร๎อยละ 50 จึงติดไฟ

ได๎ยากสํวนใหญํได๎แกํ เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผัก และผักผลไม๎จากบ๎านเรือน 
ร๎านจ าหนํายอาหารและตลาดสด รวมทั้งซากพืชและสัตว์ที่ยังไมํ เนําเปื่อย ขยะ
ประเภทนี้จะท าให๎เกิดกลิ่นเนําเหม็นเนื่องจากแบคทีเรียยํอยสลายอินทรีย์สาร 
นอกจากนี้ยังเป็นแหลํงเพาะเชื้อโรคโดยติดไปกับแมลง หนู และสัตว์อ่ืนที่มา
ตอมหรือกินเป็นอาหาร  

2. ขยะแห๎ง (Rubbish) คือ สิ่งเหลือใช๎ที่มีความชื้นอยูํน๎อย จึงไมํกํอให๎เกิดกลิ่น
เหม็น จ าแนกได๎ 2 ชนิด คือ 
- ขยะที่เป็นเชื้อเพลิง เป็นพวกที่ติดไฟได๎ เชํน เศษผ๎า เศษกระดาษ หญ๎า ใบไม๎ 

 กิ่งไม๎แห๎ง 
- ขยะที่ไมํเป็นเชื้อเพลิง ได๎แกํ เศษโลหะ เศษแก๎ว และเศษก๎อนหิน 

 

2.2  ขยะมูลฝอย 

 ขยะมูลฝอยอาจจะขนาดตํางๆ กัน ตั้งแตํขนาดตัวถังรถยนต์ไปจนถึงขนาดที่เล็กพวกฝุ่น
ละออง ซึ่งก็เป็นขยะมูลฝอยทั้งสิ้นการแบํงชนิดของขยะมูลฝอย  อาจแบํงออกเป็นชนิดตําง ๆ ได๎
ดังนี ้พิชิตสกุลพรมหมณ์ (อ๎างถึงใน ธนพร พนาคุปต,์ 2538) 
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1.  ขยะสด ได๎แกํ ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ขยะดังกลําวได๎จากการ
เตรียมการปรุง และเศษที่เหลือจากการรับประทานแล๎ว นอกจากนั้นขยะสดยังเกิดจาก
ตลาด สถานที่จ าหนํายอาหารสด และสถานที่เก็บและจ าหนํายอาหารอีกด๎วย ขยะสด
ประกอบด๎วยอินทรียวัตถุพวกที่สลายตัวได๎งําย หากปลํอยทิ้งไว๎นานเกินไปก็จะต๎อง
การเนําเปื่อยสํงกลิ่นเหม็นรบกวนได๎ จึงควรก าจัดในเวลาไมํเกิน 24 ชั่วโมง 

2.  ขยะแห๎ง ได๎แกํ พวกเศษแก๎ว กระป๋อง ขวด ไม๎ ถัง กระดาษ พลาสติกโลหะตําง ๆ โดย
ปกติแล๎วขยะแห๎งจะมีความชื้อและน้ าหนัก โดยเฉลี่ยน๎อยกวําขยะสดสํวนใหญํจะสาร
ที่สลายตัวยาก หรือไมํสลายปกปนมาด๎วยบางสํวนของขยะแห๎งสามารถเผาท า ลายได๎ 
จึงท า ให๎อาจเกิดอัคคีภัยได๎การเก็บขยะแห๎งเพื่อน า ไปก า จัดอาจท า ในชํวงเวลาที่นาน
กวําขยะสด เชํน อาจเก็บเพียงสัปดาห์ละ 1 คร้ัง หรือนานกวํานั้นก็ได๎3. เถ๎า ได๎แกํเศษ 
หรือกากที่เหลือจากการเผาไหม๎แล๎ว ได๎แกํ พวกกากเชื้อเพลิงเชํน เถ๎า เถ๎าแถลบ 
ละอองเขมํา และพวกกากที่เหลือจากเตาเผาขยะ การเผาไหม๎ของเชื้อเพลิงบางชนิดจะ
เป็นเถ๎าบิน (fly ashes)ท าให๎เกิดมลภาวะในบรรยากาศและอาจกํอเหตุร าคาญแกํชุมชน
ได๎ 

3.  ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีปริมาณ และคุณภาพ
แตกตํางกันไปตามขนาดและกิจกรรมของโรงงาน เชํน โรงงานน้ าอัดลมมักจะมีขยะ
จ าพวกแก๎ว เศษไม๎ ฝาจุก โรงงานอาหารส าเร็จรูปบรรจุกระป๋องก็จะมีขยะทั้งสดและ
แห๎ง เชํน เศษเนื้อสัตว์ เปลือกและเศษผลไม๎ เศษเหล็ก เป็นต๎นโรงงานจึงควรมีวิธีใน
การก า จัดขยะมูลฝอยด๎วยวิธีที่ถูกต๎องเหมาะสมโดยไมํกํอเหตุร าคาญหรืออันตรายตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

4.  ซากสัตว์ ซากสัตว์ชนิดตําง ๆ ถือ วําเป็นขยะที่มีอันตรายซึ่งจ าเป็นจะต๎องก า จัดอยําง
ถูกต๎องเหมาะสม เพราะอาจกํอให๎เกิดเหตุร าคาญเนื่องจากกลิ่นเหม็นและเชื้อโรคบาง
ชนิดอาจแพรํกระจายขึ้นได๎ในบางประเทศถือวําซากสัตว์เป็นขยะชนิดพิเศษที่มีการ
เก็บรวบรวมและก าจัดแยกตํางหากจากขยะชนิดอ่ืนๆ  ส าหรับซากสัตว์ที่ตายเพราะ
โรคระบาดจ าเป็นต๎องได๎รับการก าจัดเป็นพิเศษ 

5.  ขยะจากถนน ที่เก็บรวบรวมได๎จากถนน สํวนใหญํจะเป็นพวกใบไม๎เปลือกผลไม๎ เศษ
กระดาษและดิน การดูแลจ าเป็นต๎องมีการเก็บรวบรวมขยะชนิดตําง ๆ ไปก าจัดถ๎า
ปลํอยทิ้งไว๎จะถูกน้ าฝนพัดพาลงสูํทํอน้ าสาธารณะท าให๎ทํอน้ าอุดต๎นได๎งํายการกวาด
ถนนโดยไมํมีการท าให๎เปียกชื้นเสียกํอนจะท าให๎ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายได๎โดยเฉพาะ
ฝุ่นที่มีเชื้อจุลินทรีย์ปะปนอยูํจะท าให๎เกิดการแพรํกระจายของเชื้อโรคได๎โดยงําย 
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6 .  ขยะจากการกสิกรรม ได๎แกํพวกของแข็งที่เป็นสิ่งปฏิกูลอันอาจเกิดจากกิจกรรมด๎าน
การเกษตรชนิดตําง ๆ เชํนเศษพืช หญ๎า ฟาง มูลสัตว์ เป็นต๎น สํวนใหญํเป็นพวก
อินทรียวัตถุที่ยํอยสลายได๎เมื่อปลํอยทิ้งไว๎ก็จะเกิดการเนําเปื่อยผุพัง  และเกิดกลิ่น
เหม็นจนเป็นเหตุร าคาญได๎และยังเป็นต๎นเหตุมลภาวะทางน้ าและดินได๎อีกด๎วย 

7.  ของใช๎ช ารุด ได๎แกํ ชิ้นสํวนของเคร่ืองยนต์ ยางรถยนต์เกําที่เสื่อมสภาพแล๎วเตาไฟช า 
รุด ตู๎เย็นช า รุด เฟอร์นิเจอร์ช า รุด ต๎นไม๎และกิ่งไม๎ สิ่งตําง ๆ เหลํานี้เป็นขยะที่เกิดจาก
ชุมชน บางชนิดต๎องใช๎เวลานานในการผุพังสิ้นสภาพท าให๎เปลืองพื้นที่  บางชนิดต๎อง
ท าให๎การจัดเก็บและท าลายเป็นพิเศษ 

8 .  ซากรถยนต์โลกปัจจุบันมักจะประสบกับปัญหาเกี่ยวกับซากรถยนต์ที่เจ๎าของไมํอาจ
ก าจัดให๎หมดไปได๎ มักปลํอยทิ้งไว๎ท าให๎เกิดการสิ้นเปลืองพื้นที่  หรือกีดขวางทาง
จราจรขึ้นได๎ ปัญหาดังกลําวจึงจ าเป็นต๎องจัดตั้งหนํวยงานส าหรับเก็บและท าลายซาก
รถยนต์ขึ้นโดยเฉพาะ 

9.   เศษสิ่งกํอสร๎างได๎แกํพวกเศษไม๎เศษโลหะ เศษอิฐ และชิ้นสํวนของคอนกรีต สํวน
ใหญํจะยํอยสลายไมํได๎ท าให๎กีดขวางขาดความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและ ไมํนําดูโดย
ปกตินิยมไปก าจัดโดยถมที่ลุํม หรือใช๎ปรับปรุงพื้นที่ 

10.  ขยะพิเศษ หมายถึง สิ่งปฏิกูลจ าพวกขยะที่มีอันตรายเนื่องจากมีการปนเปื้อนด๎วยเชื้ อ
โรค สารเคมีกัมตรังสี หรือเป็นขยะจ าพวกเอกสารลับ หรือเอกสารส าคัญที่ต๎องท าลาย
ขยะพิเศษดังกลําวนี้บางชนิดมีอันตรายสูงมากต๎องใช๎ถังขยะท าขึ้นเป็นพิเศษ ให๎
สามารถป้องกันการแพรํกระจายของเชื้อโรคและสารเคมีได๎ไมํควรน าไปรวบรวมและ
ก าจัดรํวมกับขยะชนิดอ่ืน ๆ 

11.  สารตะกอนจากน้ าโสโครก ถือเป็นขยะชนิดหนึ่งที่ต๎องก าจัดให๎ถูกต๎องเหมาะสมเพื่อ
ไมํกํอให๎เกิดอันตรายตํอสิ่งแวดล๎อมได๎ เพราะกากตะกอนของน้ าโสโครกนอกจากจะ
มีอินทรีย์วัตถุที่ยํอยสลายได๎ปะปนมาด๎วยจ านวนหนึ่งก็ยังอาจมีเชื้อโรคหรือสารเคมีที่
เป็นพิษปะปนมาด๎วยหากแบํงขยะมูลฝอยตามแหลํงก าเนิดสามารถจ าแนกได๎เป็น 4 
ประเภท ดังนี ้(บุญตํวน แก๎วปินตา, 2541) 
1.  ขยะมูลฝอยจากแหลํงเกษตรกรรม (agriculture waste) ของเหลือใช๎หรือขยะมูล

ฝอยที่เกิดจากแหลํงเกษตรกรรม เชํน เมล็ดพืช ผัก ผลไม๎ เศษกิ่งไม๎ ใบไม๎ ฯลฯ 
เป็นต๎น สํวนใหญํจะถูกทิ้งอยูํในพื้นที่ เกษตรกรรม หรือของเหลือใช๎จาก
การเกษตรบางชนิด ซึ่งอาจน ามาใช๎ผลิตเป็นอาหารสัตว์หรือน ามาใช๎คลุมดิน
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ปัจจุบันนี้ขยะมูลฝอยจากแหลํงเกษตรกรรมบางคร้ังอาจมีขยะที่อาจเป็นอันตราย
ตํอสุขภาพปะปนอยูํได๎ เชํนภาชนะบรรจุสารพิษก าจัดศัตรูพืช 

2.  ขยะมูลฝอยจากแหลํงอุตสาหกรรม (industrial waste) เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
การบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมซึ่งมีแนวโน๎มเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันหนํวย
ป้องกันสิ่งแวดล๎อมแหํงสหรัฐอมริกาคาดคะเนวํา  การเพิ่มปริมาณขยะมูลฝอย
อุตสาหกรรมมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยร๎อยละ 3 ตํอปี 

3.  ขยะมูลฝอยจากโรงพยาบาล (hospital waste) ได๎แกํ ของติดเชื้อที่สัมผัสกับเลือด
หรือน้ าเหลืองของคนไข๎ซึ่งอาจเป็นแหลํงแพรํกระจายเชื้อโรคได๎ 

4.  ขยะมูลฝอยจากชุมชน (municipalities waste or domestic waste) เป็นขยะมูลฝอย
ที่มาจากแหลํงชุมชน ผลิตจากบ๎าน แหลํงธุรกิจ การบริการและสถาบันตํางๆใน
ชุมชนจะมีลักษณะ ชนิด องค์ประกอบปะปนกันหลายชนิด เชํน แก๎ว ผ๎ากระดาษ
โลหะ ยาง หนัง เป็นต๎น 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
 ความหมายของพฤติกรรมสุเมธเคียวอิศเรศ (2527) ได๎ให๎ความหมายของ พฤติกรรม คือ 
กิริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโต๎ตอบที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับสิ่งเร๎าซึ่งจะออกมาจากภายนอก
หรือภายในรํางกายได๎ ทุกสิ่งทุกอยํางที่มนุษย์จะเกิดขึ้นก็ตํอเมื่อมีสิ่งเร๎า กลําวอีกนัยหนึ่งคือมนุษย์
ได๎แสดงพฤติกรรมออกมาเน่ืองจากเกิดแรงจูงใจที่จะตอบสนองความต๎องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
มีเป้าหมายอยํางใดอยํางหนึ่ง ณัฐรดี คงคั่น (2546, หน๎า 45) ได๎ให๎ความหมายของ พฤติกรรม 
หมายถึงการกระท า หรือกิจกรรมใดๆของมนุษย์ที่ตอบสนองตํอสิ่งกระตุ๎นตํางๆทั้งที่สังเกตได๎คือ
พฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตไมํได๎หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในอรพิน แสงสวําง (2539) ได๎
ให๎ความหมายของ พฤติกรรม (behavior) เป็น 8 การกระท าที่แสดงออกเพื่อตอบสนองตํอสิ่งเร๎า
ตําง ๆหรือปฏิกิริยาตอบสนองที่ได๎เลือกสรรแล๎ววําเหมาะสมที่สุดส าหรับสถานการณ์นั้น ๆ 

พฤติกรรมของมนุษย์ แบํงเป็น 2 ลักษณะคือ 
 1.  พฤติกรรมภายนอก คือ พฤติกรรมที่มองเห็นได๎ด๎วยสายตา เชํนการกระท าการพูด การ

เดิน การวิ่ง ซึ่งเป็นลักษณะอาการที่แสดงออกมาให๎เห็น และสามารถวัดได๎ 
 2 .  พฤติกรรมภายในคือพฤติกรรมที่ไมํสามารถเห็นได๎ด๎วยสายตาจะอยูํภายในจิตใจ  เชํน 

การคิดความรู๎สึกความเชื่อคํานิยมทัศนคติเป็นพฤติกรรมที่มองไมํเห็นแตํวัดได๎โดยใช๎
เคร่ืองมือหรือวิธีการศึกษาทั้งนี้บุคคลจะแสดงออกพฤติกรรมแตกตํางกันไปตาม
สภาพ-แวดล๎อมซึ่งการรับร๎ูทางสังคมมีอิทธิพลสูงอยํางมากตํอพฤติกรรมของบุคคล
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เพราะเมื่อบุคคลได๎รับร๎ูทางสังคมมาอยํางไรก็จะแสดงพฤติกรรมที่สอดคล๎องกับการ
รับร๎ูทางสังคมเชํนนั้น ด๎วยการแสดงพฤติกรรมของบุคคลจึงเป็นผลมาจากการเรียนร๎ู
ผํานสิ่งเร๎าตําง ๆซึ่งสามารถสรุปสูตรพื้นฐานของพฤติกรรมได๎ดังแผนภูมิตํอไปนี้สิ่ง
เร๎า อินทรีย์ การตอบสนองหรือพฤติกรรม (Stimulus) (Organism) (Response or 
Behavior) แผนภูม ิ1 แสดงสูตรพื้นฐานของพฤติกรรมองค์ประกอบของพฤติกรรม  

 สุนีย์ สี่สุวรรณ (2540) กลําววําพฤติกรรมเป็นผลมาจากการเลือกสรรพปฏิบัติที่เหมาะสม
ที่สุดในการตอบสนองตํอสิ่งเร๎า ซึ่งยํอมมีจุดหมายปลายทางที่แนํนอน พฤติกรรมของมนุษย์มี
องค์ประกอบ 7 ประการ ได๎แกํ 

1.  เป้าหมาย (goal) เป็นวัตถุประสงค์หรือความต๎องการที่กํอให๎เกิดพฤติกรรม 
2.  ความพร๎อม (readiness) เป็นระดับของวุฒิภาวะและความสามารถที่จ าเป็นตํอการ

กระท ากิจกรรมตํางๆ เพื่อตอบสนองความต๎องการ 
3.  สถานการณ์ (situation) เป็นเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสที่เลือกท ากิจกรรมเพื่อตอบ สนอง

ความต๎องการ 
4.  การแปลความหมาย (interpretation) เป็นการพิจารณาสถานการณ์เพื่อเลือกสรรวิธีการ

ที่คิดวําจะตอบสนองความต๎องการมากที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด 
5.  การตอบสนอง (response) เป็นการด าเนินการท ากิจกรรมี่ได๎เลือกสรรแล๎ว  
6.  ผลรับ (consequence) เป็นผลของการกระท ากิจกรรมซึ่งอาจตรงตามเป้าหมายหรือไมํ

ตรงก็ได๎ 
7.  ปฏิกิริยาตํอการผิดหวัง (reaction to thwarting) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อไมํสามารถ

บรรลุเป้าหมายที่ต๎องการได๎แตํถ๎ากระท าแล๎วหรือพิจารณาแล๎ว  เห็นวําเกิน
ความสามารถก็จะเลิกความต๎องการนั้นกระบวนการเกิดพฤติกรรมในความสัมพันธ์
ระหวํางมนุษย์กับสภาพแวดล๎อมทางกายภายนั้นเกิดกระบวนการทางพฤติกรรมที่
แสดงถึงลักษณะทางพฤติกรรมจ าแนกได๎เป็น 3 กระบวนการคือ 
1.  กระบวนการเรียนรู๎ (perception) คื อกระบวนการที่รับขําวสารจากสภาพแวดล๎อม

โดยผํานทางระบบประสาทสัมผัสกระบวนการน้ีจึงรวมการร๎ูสึก (sensation) ด๎วย 
2.  กระบวนการร๎ู (cognition) คือ กระบวยการที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการทางจิตที่

รวมสิ่งเรียนร๎ูการจ าการคิดกระบวนการทางจิตจะรวมถึงการพัฒนากระบวนการ
รับร๎ูจึงเป็นกระบวนการทางปัญญากระบวนการรับร๎ูและกระบวนการร๎ูนี้เกิดการ
ตอบสนองทางด๎านอารมณ์เกิดกระบวนการทางด๎านอารมณ์  (affect) ทั้ง
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กระบวนการรับร๎ูกระบวนการร๎ูและกระบวนการทางอารมณ์เป็นพฤติกรรม
ภายใน (capital letter) 

3.  กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล๎อม (spatial behavior)คือกระบวนการที่
บุคคลมีพฤติกรรม เกิดขึ้นในสภาพแวดล๎อมมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล๎อม
ผํานการกระท าเป็นที่สังเกตได๎จากภายนอกเป็นพฤติกรรมภายนอก  (สุนีย์ สึ่
สุวรรณ, 2540) 

นอกจากนี้ อาจกลําวได๎วํา องค์ประกอบที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของมนุษย์  (พัฒน์          
สุจ านง, 2522 อ๎างถึงใน ชัชพล โพธิ์สุวรรณ, 2542) ได๎แกํ 

1.  กลุํมสังคม (social group) ได๎แกํ กลุํมเพื่อนบ๎าน กลุํมเพื่อนในโรงเรียนกลุํมเพื่อนรํวม
สถาบันเดียวกัน เป็นต๎น 

2.  บุคคลที่เป็นแบบอยําง (identification figure) ได๎แกํ พํอ แมํ พี่น๎อง ครูหรือผู๎มีชื่อเสียง
ในสังคม 

3.  สถานภาพ (status) อาจเป็นสถานภาพที่สังคมก าหนดให๎ เชํน เพศ อายุศาสนา ฯลฯ 
หรืออาจเป็นสถานภาพที่บุคคลนั้นหามาได๎ด๎วยตนเอง  เชํน ยศต าแหนํงฯลฯ เมื่อ
บุคคลมีสถานภาพตํางกันพฤติกรรมก็ยํอมแตกตํางกันไปด๎วย 

4 .  ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีเชํนปัจจุบันมนุษย์นิยมใช๎เคร่ืองทุํนแรงเพื่อท างานแทน
การใช๎แรงงานคนเหมือนกํอนได๎สํงผลให๎พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม 

5.  กฎหมาย (low) พฤติกรรมบางอยํางของมนุษย์จะถูกควบคุมโดยกฎหมายเชํนการสูบ
บุหร่ีบนรถประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครถือวําผิดกฎหมาย ดังนั้นพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่บนรถประจ าทางก็จะลดลง 

6.  ศาสนา แตํละศาสนามีกฎเกณฑ์ข๎อห๎ามที่แตกตํางกัน ดังนั้นในสถานการณ์อยําง
เดียวกันคนที่นับ ถือศาสนาตํางกันก็อาจแสดงพฤติกรรมที่แตกตํางกันได๎ทั้งนี้
เน่ืองมาจากอิทธิพลของศาสนานั่นเอง 

7.  ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อตําง ๆ ล๎วนมีอิทธิพลตํอการปฏิบัติของบุคคลทั้งสิ้น
เชํน ประเพณีในการเลี้ยงเด็กของแตํละสังคมยํอมแตกตํางกันออกไปตามความเชื่อ 

8.  สิ่งแวดล๎อม คนที่อยูํในสิ่งแวดล๎อมตํางกัน พฤติกรรมยํอมแตกตํางกันด๎วยเชํน คนใน
ชนบทกับคนในเมือง เป็นต๎น 
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9.  ทัศนคติ มีอิทธิพลตํอการแสดงออกของมนุษย์ เชํน นักเรียนมีทัศนคติไมํคํอย ดีตํอ
ครูผู๎สอนก็มัก จะแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ออกมา เชํนไมํตั้งใจเรียนหรือขาดเรียนเมื่อ
ถึงชั่วโมงที่ครูคนนั้นสอน 

10.  การเรียนร๎ูในจิตวิทยา ถือวําเป็นพฤติกรรมสํวนมากของมนุษย์เกิดจากการเรียนร๎ู การ
เรียนรู๎เป็นกระบวนที่เกิดขึ้นอยํางตํอเน่ืองโดยตลอด ตั้งแตํเด็กจนโตเชํนเด็กเรียนร๎ูการ
ปฏิบัติตนจากที่ได๎ดูตัวอยํางจากผู๎ใหญํปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
1.  พันธุกรรม มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอยํางมากเพราะการ

เปลี่ยนแปลงด๎านความคิดเห็น 
2.  สิ่งแวดล๎อม มีอิทธิพลตํอพฤติรกรมของบุคคล เชํน กลุํมเพื่อน ครอบครัวสถาบัน 

ประเทศ เป็นต๎น 
3.  วุฒิภาวะเป็นการพัฒนาตามธรรมชาติของมนุษย์เมื่อวุฒิภาวะเปลี่ยนไปพฤติกรรม

ของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปด๎วย 
4.  การเรียนร๎ูเป็นปัจจัยที่ส าคัญตํอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล

ประกอบด๎วย ปัจจัยยํอย ๆ  อีกมากมายที่ส าคัญได๎แกํสภาพแรงผลักดันทาง
รํางกายรางวัลและการลงโทษการกระท าซ้ า เจตคติ คํานิยมกลุํมบุคคล ขําวสาร 
การจูงใจเป็นต๎น 

การวัดพฤติกรรม สมจิตต ์สุพรรณทัศน์ (อ๎างถึงในนิรมล กลับชุํม, 2534) ได๎กลําวถึงวิธี
การศึกษาพฤติกรรมมี 2 วิธี คือ 

1.  การศึกษาพฤติกรรมโดยตรง ท าได ๎2 แบบ ดังนี้ 
1.1  การสังเกตแบบให๎ผู๎ถูกสังเกตร๎ูตัว (direct observation) เชํนครูสังเกตพฤติกรรม

ของนักเรียนในห๎องเรียนโดยบอกให๎นักเรียนในชั้นได๎ทราบวําครูจะสังเกตดูวํา
ใครท ากิจกรรมอะไรบ๎างในห๎องการสังเกตแบบนี้บางคนอาจไมํแสดงพฤติกรรม
ที่แท๎จริงออกมาได๎ 

1.2  การสังเกตแบบธรรมชาติ (naturalistic observation) คือการที่บุคคลผู๎ต๎องการ
สังเกตพฤติกรรมไมํได๎กระท าตนเป็นที่รบกวนพฤติกรรมของบุคคลผู๎ถูกสังเกต
และเป็นไปในลักษณะที่ท าให๎ผู๎ถูกสังเกตไมํทราบวําถูกสังเกตพฤติกรรมการ
สังเกตแบบนี้จะได๎พฤติกรรมที่แท๎จริงมากและสามารถน าผลที่ ได๎ไปอธิบาย
พฤติกรรมในสถานทีใกล๎เคียงกันข๎อจ า กัดของวิธีสังเกตต๎องท า เป็นเวลา
ติดตํอกันเป็นจ านวนหลายคร้ัง การสังเกตพฤติกรรมทั้ง ที่ผู๎ถูกสังเกต ร๎ูตัวหรือไมํ
ร๎ูตัวก็ตามผู๎ถูกสังเกตจะต๎องมีความละเอียด ต๎องสังเกตให๎เป็น ระบบและมีการ
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บันทึกเมื่อสังเกตพฤติกรรมได๎แล๎วนอกจากนี้ผู๎สังเกตจะต๎องไมํมีอคติตํอผู๎ถูก
สังเกตซึ่งจะท าให๎ได๎ผลการศึกษาเที่ยงตรงและเชื่อถือได๎ 

2.  การศึกษาพฤติกรรมโดยทางอ๎อม แบํงออกได๎หลายวิธี คือ 
2.1 การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ผู๎ศึกษาต๎องการซักถามข๎อมูลจากบุคคลหรือกลุํมของ

บุคคลซึ่งท าได๎โดยการซักถาม เผชิญหน๎ากันโดยตรง หรือมีคนกลางท าหน๎าที่
ซักถามให๎ก็ได๎เชํนใช๎ลํามสัมภาษณ์คนที่พูดกันคนละภาษาการสัมภาษณ์เพื่อ
ต๎องการทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลแบํงออกเป็น  2 ประเภทใหญํ ๆ คือการ
สัมภาษณ์โดยทางตรง ท าได๎โดยผู๎สัมภาษณ์ซักถามผู๎ถูกสัมภาษณ์เป็นเร่ืองๆ 
ตามที่ได๎ตั้งจุดมุํงหมายเอาไว๎ อีกประเภทคือ การสัมภาษณ์โดยทางอ๎อมหรือไมํ
เป็นทางการผู๎ถูกสัมภาษณ์จะไมํทราบวําผู๎สัมภาษณ์ต๎องการอะไรผู๎สัมภาษณ์จะ
พูดคุยไปเร่ือย ๆ โดยสอดแทรกเร่ืองที่จะสัมภาษณ์เมื่อมีโอกาสซึ่งผู๎ตอบจะไมํร๎ู
วําเป็นสิ่งที่ผู๎สัมภาษณ์เจาะจงที่จะทราบถึงพฤติกรรมวิธีการสัมภาษณ์ท าไห๎ได๎
ข๎อมูลมากมายแตํมีข๎อจ ากัดคือ บางเร่ืองผู๎ถูกสัมภาษณ์ไมํต๎องการเปิดเผย 

2.2  การใช๎แบบสอบถามเป็นวิธีการที่เหมาะสมส า หรับการศึกษาพฤติกรรมของ
บุคคลเป็นจ านวนมากและเป็นผู๎ที่อํานออกเขียนได๎ หรือสอบถามกับบุคคลที่อยูํ
กระจัดกระจายมากนอกจานี้ยังสามารถถามพฤติกรรมในอดีตหรือต๎องการ  และ
เป็นผู๎ที่อํานออกเขียนได๎หรือสอบถามกับบุคคลที่อยูํหํางหรือสอบถามกับบุคคลที่
ต๎องการทราบแนวโน๎มพฤติกรรมในอนาคตได๎ข๎อดีอีกประการหนึ่ง  คือผู๎ถูก
ศึกษาสามารถที่จะให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปกปิดหรือพฤติกรรมตําง ๆ ที่ไมํ
ยอมแสดงให๎บุคคลอ่ืนทราบได๎โดยวิธีอ่ืน ซึ่งผู๎ถูกศึกษาแนํใจวําเป็นความลับและ
การใช๎แบบสอบถามจะใช๎เวลาใดก็ได๎ 

2.3 การทดลองเป็นการศึกษาพฤติกรรมโดยผู๎ถูกศึกษาจะอยูํในสภาพการควบคุม
ตามที่ผู๎ศึกษาต๎องการโดยสภาพแท๎จริงแล๎วการควบคุมจะท าได๎ในห๎องทดลองแตํ
ในชุมชนการศึกษาพฤติกรรมของชุมชนโดยควบคุมตัวแปรตํางๆ  คงเป็นไปได๎
น๎อยมากการทดลองในห๎องปฏิบัติการจะให๎ข๎อมูลมีขีดจ ากัดซึ่งบางคร้ังอาจ
น าไปใช๎ในสภาพความเป็นจริงได๎ไมํ เสมอไปแตํวิธีนี้มีประโยชน์มากใน
การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลทางด๎านการแพทย์ 

2.4 การท าการบันทึกวิธีนี้ท าให๎ทราบพฤติกรรมของบุคคลโดยให๎บุคคลแตํละคนท า
บันทึกพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งอาจเป็นบันทึกประจ า วัน หรือศึกษาพฤติกรรม
แตํละประเภท เชํนพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการท างานพฤติกรรมทางสุขภาพ
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พฤติกรรมทางสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎นพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยกรมสํงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล๎อม (2545) อธิบายไว๎วําการจัดการขยะมูลฝอยนั้นมีวิธีการ
ด าเนินงานอยูํหลายขั้นตอนที่ส าคัญ ๆ ได๎แกํ 
1.  การเก็บรวบรวม (storage and collection) เร่ิมตั้งแตํการเก็บขยะมูลฝอยใสํไว๎

ในภาชนะไปจนถึงการรวบรวมขยะมูลฝอยจากแหลํง ตําง ๆ แล๎วน าไปใสํ
ยานพาหนะเพื่อที่จะขนถํายตํอไปยังแหลํงก าจัด หรือท าประโยชน์อ่ืน ๆ 
แล๎วแตํกรณี 

2.  การขนสํง (transportation) เป็นการน า ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชน
ใสํยานพาหนะแล๎วนั้นไปยังสถานที่ก าจัดหรือท าประโยชน์อยํางอื่น ซึ่งอาจ
เป็นการขนสํงโดยตรงจากแหลํงก าเนิดเลยทีเดียว หรืออาจขนไปพักรวมไว๎ที่
ใดที่หนึ่งซึ่งเรียกวํา สถานีขนถํายกํอนก็ได๎ 

3.  การแปรสภาพ (processing) เป็นวิธีการที่จะท าให๎ขยะมูลฝอยสะดวกแกํการ
เก็บขนหรือน าไปใช๎ท าประโยชน์อยํางอื่น การแปรสภาพนี้อาจท าได๎โดยการ
บดอัดเป็นก๎อน คัดแยกเอาสํวนที่ยังใช๎ประโยชน์ได๎ออกไปใช๎ ทั้งโดย
ทางตรงและทางอ๎อม 

4.  การก าจัดหรือการท าลาย  (disposal) เป็นวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยขั้นสุดท๎าย
เพื่อให๎ขยะมูลฝอยนั้น ๆ ไมํเกิดปัญหามลพิษสภาพแวดล๎อมอันมีผลกระทบ
ตํอสุขภาพและความเป็นอยูํของมนุษย์ตํอไปซึ่งแนวทางในการจัดการขยะมูล
ฝอยนั้นในแตํละขั้นตอนสามารถเลือกวิธีด าเนินการได๎หลายวิธี การพิจารณา
เลือกด าเนินการวิธีใดจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดคือขยะมูลฝอยถูกเก็บ
ออกไปจากชุมชนอยํางรวดเร็วเรียบร๎อย และได๎รับการก าจัดด๎วยวิธีการที่
ถูกต๎องประหยัดปลอดภัยท าให๎เกิดผลเสียตํอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล๎อม
น๎อยที่สุดนั้นต๎องมีการพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ชนิดปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอย เชํนชนิด  ปริมาณตามประเภทของ
กิจกรรม แหลํงก าเนิดและที่เก็บขนได๎ 

2.   คําใช๎จํายได๎แกํคําใช๎จํายในการลงทุนการด าเนินงานและซํอมแซมบ ารุง รักษา 
3.  ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อม ได๎แกํ การท าให๎เกิดมลพิษแกํดิน และแหลํงน้ า

มลพิษแกํอากาศปัจจัยอ่ืนๆที่อาจมีผลกระทบตํอสุขภาพและความเป็นอยูํของ
มนุษย์ 
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4.  การน า เอาทรัพยากรบางสํวนจากขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ประโยชน์ได๎แกํทางด๎าน
พลังงาน ด๎านวัสด ุด๎านพื้นที่ดิน 

5.  กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและจะเห็นวําองค์ประกอบ
ที่ควรจะน ามาพิจารณาถึงวิธีในการก าจัดนั้นต๎องพิจารณาหลาย ๆ ด๎าน ด๎วยความ
รอบคอบและให๎เกิดประโยชน์ตลอดจนประหยัดในทุก  ๆ ด๎าน และสุดท๎าย
จะต๎องค านึงถึงสิ่งที่ต๎องสูญเสียไปพร๎อมๆ  กับวิธีการก าจัดด๎วยนั่นคือ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอย  ณ 
แหลํงก าเนิดจากปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในปัจจุบันกํอให๎เกิด
ผลกระทบติดตามมาในหลายด๎าน ทั้งตํอสุขภาพอนามัยของประชาชนและตํอ
สิ่งแวดล๎อมดังนั้นประชาชนทุกคนจึงควรเข๎ามามีบทบาทและสํวนรํวมในการ
แก๎ไขปัญหาซึ่งแนวทางหนึ่งที่ได๎รับการยอมรับวําเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาที่
ดี คือ การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลํงก าเนินซึ่งได๎แกํวิธีการตํางๆ เพื่อไมํ
กํอให๎เกิดขยะมูลฝอยมากขึ้นโดยไมํจ าเป็นและเป็นแนวทางหนึ่งที่ชํวยเสริมให๎
การก าจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
แหลํงก าเนิด (source reduction) กํอนที่จะไปแก๎ที่ปลายเหตุ (end of pipe) ตํอไป 
ซึ่งสอดคล๎องกับ ประสาน ตังสิกบุตร (2539) วํา “การจัดการขยะที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดจะเกิดได๎ตํอเมื่อผู๎สร๎างขยะเป็นผู๎จัดการขยะด๎วยตนเอง” 
หลักการนี้ต๎องการชี้ให๎เห็นวําการจัดการขยะมูลฝอยด๎วยความรับผิดชอบของ
ประชาชนเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญหากเขารับรู๎ภาระและหน๎าที่ที่เขาต๎องเกี่ยวข๎อง
ในฐานะผู๎สร๎างขยะมูลฝอยมิใชํการทิ้งขยะมูลฝอยตามที่เข๎าใจในปัจจุบัน  ผู๎สร๎าง
ขยะควรจะทราบภาระหน๎าที่การก า  จัดของเสียที่ตนเองสร๎างขึ้นให๎คืนสูํ
สิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสมซึ่งในคราวเดียวกันเขาก็ควรจะระลึกถึงการใช๎
ทรัพยากรที่งํายตํอการจัดการและก าจัดแตํเทําที่อยูํในขณะนี้ประชาชนถูกระบบ
การจัดการให๎มีผู๎ท าหน๎าที่ก าจัดขยะมูลฝอยเราจึงเรียกการก าจัดขยะมูลฝอยวําเป็น
การ “ทิ้งขยะมูลฝอย” เป็นความเข๎าใจที่ผิดพลาดมานานและแนวทางในการ
จัดการขยะมูลฝอย ณ แหลํงก าเนิด มีดังนี ้(สมบูรณ ์ขันเมือง, 2542) 
1.  การหลีกเลี่ยง( reject) คือการหลีกเลี่ยงหรืองดการใช๎และบริโภคสิ่งที่เป็น

อันตรายตํอผู๎บริโภคและสิ่งแวดล๎อมเชํน หลีกเลี่ยงการใช๎โฟมในการบรรจุ
หีบหํอ 
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2.  การลดประมาณ (reduce) คือ การลดขนาด จ านวน ปริมาณ วัสดุที่จะ
กํอให๎เกิดขยะมูลฝอย เชํน การใช๎ตะกร๎าในการ ไปซื้อของการใช๎กระดาษ
สองหน๎าในงานทั่วไป 

3.  การน ามาใช๎ซ้ า reuse) คือการน าเอาสิ่งของนั้นกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํใน
สภาพเดิม ของการน ามาใช๎ซ้ า เชํน การน าถุงพลาสติกมาใช๎เป็นถุงรวบรวม
ขยะมูลฝอย การน าขวดมาล๎างเพื่อใช๎บรรจุน้ า หรือน าไปใช๎ประโยชน์อยําง
อ่ืน 

4.  การซํอมแซมเพื่อใช๎ใหมํ (repair) คือการน าของช ารุดเสียหายมาซํอมแซม
ปรับปรุงเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ดังเดิม เชํนการซํอมแซม เก๎าอ้ี อุปกรณ์
เคร่ืองใช๎ตําง ๆ เชํน เตารีด เป็นต๎น 

5. การแปรสภาพเพื่อใช๎ใหมํ (recycle) คือการน า เอาวัสดุที่ไมํใช๎เข๎าสูํ
กระบวนการแปรเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ์ใหมํ  วิธี
บางอยํางไมํต๎องใช๎เทคโนโลยีมากนัก เชํน การน ารองเท๎าหรือถังรองรับขยะ
มูลฝอยมาจากยางรถยนต์ในบางวิธีต๎องน าเข๎ากระบวนการแปรสภาพโดยใช๎
เทคโนโลยีขึ้น เชํนการน าแก๎วมาหลอมใหมํ ซึ่งการแปรสภาพใหมํโดยใช๎
เทคโนโลยีขั้นสูงนี้ประชาชนสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในขั้นต๎นได๎ โดยการ
แยกขยะมูลฝอยของตนเองเพื่อน าไปขายให๎ผู๎รับซื้อของเกําในท๎องถิ่นซึ่งเป็น
การเพิ่มรายได๎ให๎ตนเองอีกด๎วยการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ความ
เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็นเร่ืองที่มีการกลําวถึงกัน
มากในปัจจุบัน แตํไมํมีเกณฑ์หรือเคร่ืองชี้วัดที่ชัดเจนในการจะวัดความ
เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  แตํอยํางไรก็ตามเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปวําการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ถูกต๎องเหมาะสม
ควรจะมีกิจกรรมดังตํอไปนี้ คือ 

1.  การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็นงานที่กระท าโดยประชาชน
กํอนที่จะสํงให๎บริการของรัฐเก็บขนและน าไปก าจัดในขั้นตํอไป  ระบบการ
รวบรวมขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล มีดังนี้ (จ ารูญ ยาสมุทร อ๎างถึงใน 
สมบูรณ ์ขันเมือง, 2542) 
1.1 ควรมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ถูหลักสุขาภิบาลไว๎ประจ า  ครัวเรือน

เพื่อรองรับขยะมูลฝอยไว๎ชั่วคราวกํอนที่จะน าไปก าจัดตํอไป สถานที่ตั้ง
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ถังรองรับขยะมูลฝอยควรตั้งอยูํในที่ที่เหมาะสมสะดวกในการทิ้งหรือ
การแยกขยะมูลฝอย 

1.2  ไมํควรน าขยะมูลฝอยไปกองทิ้งไว๎ตามที่ตํางๆ  ภายในบ๎านหรือที่
สาธารณะ เพราะอาจกํอให๎เกิดมลภาวะตํอผู๎อ่ืนและตํอสิ่งแวดล๎อม 

1.3  ไมํควรเผาขยะมูลฝอยตามที่ตํางๆ หรือแม๎แตํภายในบริเวณบ๎านของ 
เพราะการเผาขยะมูลฝอยท าให๎เกิดควันและเขมํา เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
อนามัยและสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 

1.4  ควรมีการจัดการสถานที่ควบรวมขยะมูลฝอย (point of collection) หรือ
สิ่งของ/วัสดุที่ใช๎แล๎วหรือใช๎การไมํได๎เพื่อเป็นแหลํงรวบรวมกํอนที่จะ
น าไปก าจัดอีกทอดหน่ึงหรือเพื่อน ามาซํอมแซมปรับปรุงไว๎ใช๎ประโยชน์
ในโอกาสตํอไป 

1.5  ขยะมูลฝอยที่เป็นอันตราย เชํน เศษแก๎ว ใบมีดโกนที่ใช๎แล๎วถํานไปฉาย 
แบตเตอร่ี ฯลฯ ควรมีสถานที่เก็บรวบรวมที่เป็นสัดสํวน ปลอดภัยจาก
เด็กสัตว์ลี้ยงและแหลํงพลังงานความร๎อนตํางๆ กํอนน าไปจ ากัดควรเก็บ
ใสํถุงปิดให๎มิดชิด และแยกทิ้งตํางหาก 

1.6  ถังรองรับขยะมูลฝอยสามารถที่จะดัดแปลงน าภาชนะที่ไมํได๎ใช๎
ประโยชน์แล๎ว เชํนถังสี ถังผงซักฟอก ฯลฯ น ามาเป็นถังรองรับขยะมูล
ฝอยได๎ซึ่งระบบการรวบรวมขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยทั่วไปจะมีอยูํ3 
ระบบ คือ 
1.  ระบบถังรวม (one-can system) คือสร๎างเป็นถังรวมเพื่อใช๎เป็นที่

รวบรวมขยะมูลฝอยทุกชนิด ไมํวําจะเป็นขยะมูลฝอยเปียกขยะมูล
ฝอยแห๎ง และขี้เถ๎า 

2.  ระบบสองถัง (tow-can system) คือรวบรวมขยะมูลฝอยโดยใช๎
ภาชนะ 2 ใบ ใบแรกใสํขยะมูลฝอยเปียกใบที่สองใสํขยะมูลฝอยแห๎ง
และขี้เถ๎า 

3.  ระบบสามถัง (three-can system) คือ เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยโดย
แบํงแตํละชนิดใสํลงถังแตํละใบไมํปะปนกันและระบบการรวบรวม
ขยะมูลฝอยที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป คือ ระบบสองถังและระบบสามถัง 

2.  การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนการจัดแยกขยะมูลฝอย  ณ แหลํงก าเนิด
โดยเฉพาะอยํางยิ่งจากครัวเรือนเป็นสิ่งส าคัญและจะเกิดอรรถประโยชน์
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มากกวําการคัดแยกขยะมูลฝอยที่กองขยะมูลฝอยรวม ณ สถานที่ก าจัด เพราะ
จะใช๎จํายที่น๎อยกวําสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยกวําคุณภาพของวัสดุที่
คัดแยกจะดีกวํา และประชาชนมีสํวนรํวมมากกวําซึ่งการแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนสามารถจะท าได๎โดยแยกประเภทดังนี้  (เทวัญ  พัฒนพงศ์ศักดิ์, 
2540) 

 2.1  เศษอาหารเศษผักผลไม๎ควรมีการแยกทิ้งลงในภาชนะที่ฝาปิดไมํร่ัวซึม
น าไปเลี้ยงสัตว์ เชํน สุกร ไกํ เป็ดหรือน าไปฝังกลบ 

 2.2  เศษใบไม๎กิ่งไม๎หญ๎าหรือสารอินทรีย์ยํอยสลทายได๎ ควรมีสถานที่
รวบรวมน าไปท าปุ๋ยหมัก  

 2.3  เศษกระดาษ ควรแยกประเภทเป็น หนังสือเกํา หนังสือพิมพ์ เศษกระดาษ 
กลํองกระดาษ แล๎วน าไปใช๎ประโยชน์ เชํน น าไปบริจาค หรือน าไปขาย 

 2.4  เศษผ๎าหรือเสื้อผ๎าไมํใช๎แล๎วควรแยกน ามาท าเป็นผ๎าขี้ร้ิวท าความสะอาด 
ผ๎าเช็ดมือ น ามาใช๎ประโยชน์ เชํนใช๎เป็นถุงรวบรวมขยะมูลฝอย หรือ
รวบรวมไว๎เพื่อขาย 

 2.5  พลาสติกได๎แกํถุงพลาสติก ขวดพลาสติกภาชนะที่ท า ด๎วยพลาสติก    
ตําง ๆ แยกแล๎วน าไปใช๎ประโยชน์ใช๎เป็นถึงรวบรวมขยะมูลฝอย หรือ
รวบรวมไว๎เพื่อขาย 

 2.6 ขวดแก๎วกระป๋องเคร่ืองดื่มตํางๆ เศษโลหะควรแยกและน าไปใช๎
ประโยชน ์หรือน าไปก าจัด 

 2.7  ขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายตําง ๆ เชํน ซากถํานไฟฉายซากแบตเตอร่ี
กระป๋องยาฆําแมลงควรแยกแล๎วน าไปก าจัดหรือท าลายตามความ
เหมาะสม 

3.  การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ประโยชน์โดยการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช๎
ประโยชน์หลายวิธีการขึ้นอยูํกับสภาพและคุณสมบัติ ของขยะมูลฝอย ความร๎ู
ความเข๎าใจในเทคโนโลยีหรือทักษะที่ใช๎ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืน  ๆ เชํน 
สถานที่ คําใช๎จําย ตลาดรองรับและความเข๎มงวดของกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น ซึ่ง gotoh (อ๎างในสมบูรณ์ ขันเมือง, 2542) ได๎จ าแนกไว๎
เป็น 3 กลุํม คือ 

 3.1  ประเภทขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช๎เป็นวัตถุดิบใหมํ มี 2 รูปแบบ
  ดังนี ้
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 1.  การน าขยะมูลฝอยไปใช๎ผลิตสินค๎าใหมํในรูปแบบเดิม  ได๎แกํเศษ
กระดาษใช๎เป็นวัตถุดิบในโรงงานผลิตกระดาษขวดที่ปนเปื้อนน๎อย
จะถูกน าไปหมุนเวียนใช๎ใหมํเมื่อผํานการท าความสะอาดแล๎ว เศษ
พลาสติกใช๎เป็นวัตถุดิบในโรงงานหลอมพลาสติกเป็นวิธีการที่ชํวย
ลดปริมาณขยะมูลฝอยตกค๎างและลดปัญหาสิ่งแวดล๎อมอีกทั้งยังชํวย
ให๎เกิดการกระจายรายได๎มีการสร๎างงานให๎กับกลุํมบุคคลที่เกี่ยวข๎อง
ในระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนของเกําอีกด๎วย 

 2 .  การน าขยะมูลฝอยไปใช๎ผลิตสินค๎าใหมํโดยเปลี่ยนสภาพไปจากรูป
แบบเดิม ได๎แกํขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์สารที่สามารถยํอยสลาย
ได๎ สํวนใหญํคือพวกขยะมูลฝอยสด เชํน เศษพืชผักผลไม๎ เศษอาหาร 
กระดูกสัตว์ มูลสัตว์ตําง ๆ จะกระท าโดยการน าไปผลิตเป็นอาหาร
สัตว์หรือไปท าปุ๋ยหมักเพื่อใช๎ประโยชน์ทางการเกษตร ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยลงแล๎วยังเป็นการท าให๎เกิดธุรกิจ
ซื้อขายผลิตภัณฑ์ใหมํและท าให๎ต๎นทุนในการเลี้ ยงสัตว์และ
การเกษตรลดลงอีกยังชํวยลดปัญหาเนําเสียของขยะมูลฝอยสดที่จะมี
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมได๎ในขณะเดียวกันอีกด๎วย 

 3.2 ประเภทขยะมูลฝอยที่สามารถน าไปใช๎เป็นจะเป็นขยะมูลฝอยประเภทที่
มักจะมีสารประกอบที่สามารถเผาไหม๎ปนอยูํจ านวนมากได๎แกํ  ขยะมูล
ฝอยจ าพวกกระดาษผ๎า พลาสติก 

 3.3 ประเภทขยะมูลฝอยที่สามารน าไปปรับปรุงที่ดิน ขยะมูลฝอยที่เหลือจาก
การน า ไปใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค๎าใหมํและการน าไปใช๎
ประโยชน์ด๎านพลังงานแล๎วสํวนที่เหลือจากนี้สามารถน าไปใช๎ประโยชน์
ในการปรับปรุงพื้นที่ได๎โดยเฉพาะพื้นที่ที่ เป็นหลุมเป็นบํอ พื้นที่ที่
ต๎องการยกระดับความสูงซึ่งการน า ขยะมูล ฝอยไปกลับอยํางถูกหลัก
สุขาภิบาลในพื้นที่ดังกลําวนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยลง
แล๎วยังเป็นการลดปัญหาด๎านกลิ่นพาหะน าโรคที่มีสามเหตุมาจากขยะมูล
ฝอยได๎อีกด๎วยจะเห็นได๎วําการน าขยะมูลฝอยกับมาใช๎ประโยชน์เป็นการ
สร๎างคุณคําขยะมูลฝอยขึ้นมาใหมํและมีแนวโน๎มที่จะขยายตัวและพัฒนา
ให๎เกิดประสิทธิภาพได๎อีกมากในอนาคตเพราะนอกจากเป็นวิธีการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยแล๎วยังเป็นการสร๎างงาน เพิ่มรายได๎เสริมสร๎าง
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สุขภาพชีวิตของมนุษย์ให๎ดีขึ้น และเป็นการชํวยลดปัญหาสิ่งแวดล๎อม
ความส าคัญของการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่
เป็นได๎และเกิดผลดีในแงํเศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อมดังนั้นการสํงเสริม
สนับสนุนในการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ประโยชน์ในทุกระดับทั้งใน
ระดับครัวเรือนชุมชน จึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญและจ าเป็น ทั้งนี้อาจมีการใช๎
มาตรการทางภาษีและกฎข๎อบังคับ กฎหมายด๎านสิ่งแวดล๎อมในการที่จะ
ใช๎ เป็นเคร่ืองมือสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการน าขยะมูลกลับมาใช๎
ประโยชน์อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.   การก าจัดขยะมูลฝอยวิธีการจ ากัดขยะมูลฝอย มีวิธีการหลายวิธี ดังนี ้
4.1 การก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ (sanitary landfill) คือการก าจัดด๎วยการ

บดอัดขยะมูลฝอยด๎วยเคร่ืองจักกล เพื่อให๎ขยะมูลฝอยยุบตัวหรือมีความ
หนาแนํนมากขึ้นเสร็จแล๎วมีการบดอัดปิดทับผิวขยะมูลฝอยที่บดอัดแล๎ว
ด๎วยวัสดุถมกลับ (cover material) หรือดินที่มีความเหมาะสมแล๎วปลํอยให๎
ขยะมูลฝอยเกิดการสลายตัวไปอยํางช๎า ๆประมาณ 3 – 5 ปี หลังจากนั้น
สามารถใช๎พื้นดินดังกลําวท าประโยชน์ตําง ๆ ได๎ 

4.2  การก าจัดโดยวิธีการท าปุ๋ยหมัก ( composing) คือ การยํอยสลายอินทรีย์สาร
โดยอาศัยขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ที่ยํอยได๎ให๎เป็นธาตุอาหารที่
คํอนข๎างจะคงรูป โดยมีสีด าคํอนช๎างแห๎ง และมีคุณคําในการน าไปใช๎ใน
การปรับปรุงคุณภาพดิน 

4.3 การก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีเผา (incineration) คือการเผาในเตาเผาที่ถูก
หลักสุขาภิบาล ซึ่งจะท าให๎การเผาไหม๎เป็นไปอยํางสมบูรณ์ไมํท าให๎เกิด
กลิ่นและควัน รวมทั้งไมํท าให๎เกิดปัญหาทางด๎านมลภาวะทางอากาศ (air 
pollution) ขึ้นได๎ แนวโน๎มการก าจัดขยะมูลฝอยในอนาคต จะเป็นการ
หลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นท าให๎ปริมาณขยะมูลฝอย
ลดน๎อยลง และลดความเสี่ยงตํอมลภาวะที่จะเกิดขึ้นจากขยะมูลฝอยอันเป็น
ลักษณะของการป้องกันและแก๎ไขปัญหาที่ต๎นเหตุอยํางแท๎จริง  จากแนวคิด
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย สามารถสรุปได๎วําพฤติกรรม คือ การ
กระท า กิริยาอาการที่แสดงออกตอบสนอง หรือโต๎ตอบตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เมื่อเกิดการรับรู๎หรือเมื่อเผชิญกับสิ่งเร๎าทั้งภายนอกและภายใน ที่มากระตุ๎น
ทั้งที่สังเกตได๎ เชํน การเดิน การพูด การเขียน และสังเกตไมํได๎ เชํน การฟัง 
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การจ า การคิด เป็นต๎น และวิธีด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่ส าคัญนั้นเร่ิม
ตั้งแตํการเก็บรวบรวม การขนสํง การแปรสภาพการก าจัดหรือท าลายโดย
แตํละขั้นตอนที่สามารถเลือกวิธีด าเนินการได๎หลายวิธีการพิจารณาเลือกวิธี
ใดวิธีหนึ่งจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด คือขยะมูลฝอยถูกเก็บออกไปจาก
ชุมชนอยํางรวดเร็วเรียบร๎อยและได๎รับการก าจัดด๎วยวีการที่ถูกต๎อง
ประหยัด ปลอดภัย ท าให๎เกิดผลเสียตํอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล๎ม  ที่สุด
และแนวทางหนึ่งที่ชํวยเสริมให๎การก า จัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและชํวยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหลํงก าเนิดได๎ คือ การจัดการขยะมูล
ฝอย แหลํงก าเนิด และเป็นการจัดการที่ท า ได๎งํายและสิ้นเปลืองคําใช๎จําย
น๎อย แตํก็ต๎องการความรํวมมือจากประชาชนมากที่สุด๎วยและแนวทางใน
การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลํงก าเนิด มีดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยง 2. การลด
ปริมาณ 3. การน า มาใช๎ซ้ า 4. การซํอมเพื่อใช๎ใหมํ และ 5. การแปรสภาพ
เพื่อใช๎ใหมํซึ่งการก าทะดังกลําวนอกจากจะท าให๎เกิดผลดีตํอการจัดการ
ขยะมูลฝอยแล๎วยังเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของ
ประชาชนที่เหมาะสมด๎วย ดังนี้ หนํวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ
มูลฝอย ควรมีการวางแผนและกระตุ๎นให๎เกิดการจัดการขยะมูลฝอย  ณ 
แหลํงก าเนิด ซึ่งสามารถท าได๎หลายๆ วิธี และควรท าพร๎อมๆ กัน อาจจัดท า
เป็นโครงการรณรงค์ให๎ความร๎ู สร๎างจิตส านึก โดอาศัยการประชาสัมพันธ์
ตามสื่อที่มีอยูํ เชํน การประชาสัมพันธ์โดยใช๎โปสเตอร์ติดประกาศตาม
สถานที่ราชการ จัดให๎เสียงตามสายหรือมีการรณรงค์ให๎ความร๎ูด๎วนการ
จัดการขยะมูลฝอย ณ แหลํงก าเนิดแกํนักเรียนในสถานศึกษาตลอดจนการ
รณรงค์สํงเสริมการใช๎วัสดุที่เหมาะสมในกิจกรรมที่ส าคัญตําง ๆ เป็นต๎น
ส าหรับการศึกษาคร้ังนี้จะใช๎วิธีการศึกษาพฤติกรรมทางอ๎อมโดยใช๎
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือประกอบการศึกษา 

 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการรับร๎ูขําวสารผํานสื่อการรับร๎ูเป็นกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองตํอ
สิ่งเร๎าที่ได๎รับเป็นกระบวนการเลือกรับขําวสารการจัดการขําวสารเข๎าด๎วยกันและการตีความ
ขําวสารที่ได๎รับตามความเข๎าใจและความร๎ูสึกของตนเองการรับร๎ูเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการ
สื่อสารทัศนคติและความคาดหวังของผู๎สื่อสารซึ่งการรับร๎ูของแตํละคนแตํละกลุํมมีความตํางกัน
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ความล๎มเหลวของการสื่อสารจึงอาจเกิดขึ้นได๎หากเราไมํยอมรับความแตกตํางในเร่ืองการรับร๎ูของ
แตํละคน ทั้งนี้ คนเราไมํสามารถให๎ความสนใจกับสิ่งตําง ๆ รอบตัวได๎ทั้งหมดแตํจะเลือกรับร๎ูเพียง
บางสํวนเทํานั้น แตํละคนมีความสนใจและรับร๎ูสิ่งตํางๆ รอบตัวตํางกัน ฉะนั้นเมื่อได๎รับขําวสาร
เดียวกันผู๎รับสารสองคนอาจให๎ความสนใจและรับร๎ูขําวสารเดียวกันตํางกัน หากการรับร๎ูตํางกัน
มาก กาคิดตามวารสารตําง ๆ ก็จะเป็นไปคนละทางเกิดปัญหาการสร๎างความเข๎าใจตํอกันและเป็น
ผลให๎การสื่อสารไมํ 

สัมฤทธิ์ผล (วิภาดา เจริญลาภ, 2539) ทฤษฏีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความร๎ู ทัศนคติ 
และพฤติกรรม (KAP) ทฤษฏีนี้เป็นทฤษฏีที่ให๎ความส าคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความร๎ู 
(Knowledge) ทัศนคติ (Attitude)  และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) การเปลี่ยนแปลงทั้งสาม
ประเภทนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะตํอเนื่อง กลําวคือเมื่อผู๎รับสารได๎รับสารก็จะท าให๎เกิดความร๎ูเมื่อเกิด
ความร๎ูขึ้นก็จะไปมีผลท าให๎เกิดทัศนคติและขั้นสุดท๎ายคือการกํอให๎เกิดการกระท าทฤษฏีนี้ให๎
ความส าคัญกับการสื่อสารหรือสื่อมวลชนวําเป็นตัวแปรต๎นที่สามารถเป็นตัวน าการพัฒนาเข๎าไปสูํ
ชุมชนได๎ด๎วยการอาศัย KAP (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533) อ๎างถึงใน ฒาลิศา เนียมมณี และ เกศ
สิรี ปั้นธุระ, 2549) ยกตัวอยําง เชํน น าข๎อมูลขําวสารไปเผยแพรํเพื่อให๎ประชาชนในสังคมได๎รับ
ทราบวําขณะนี้ในสังคมมีปัญหาอะไรเมื่อประชาชนได๎รับทราบขําวสารนั้น ๆ ยํอมกํอให๎เกิด
ทัศนคติและเกิดพฤติกรรมตํอไป ซึ่งมีลักษณะสัมพันธ์กันเป็นลูกโซํ ในการด าเนินโครงการตํางๆ 
ให๎บรรลุผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว๎จึงต๎องมีการสื่อสารที่ดี  ลักษณะของสื่อที่ให๎ความร๎ูเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอย โรเจอร์ (Roger, 1983 อ๎างถึงใน ชลผกา เศรษฐพิทยากุล, 2548) กลําววําเป็น
การสื่อสารหมายถึง กระบวนการที่ความคิดขําวสารถูกสํงจากแหลํงสารไปยังผู๎รับสารด๎วยเจตนาที่
จะเปลี่ยน แปลงพฤติกรรมบางประการของผู๎รับสารโดยที่ผล ของการ สื่อสารท า ให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 3 ประการ คือเปลี่ยนแปลงการรับรู๎ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู๎รับสาร 
องค์ประกอบที่จ าเป็นในการสื่อความหมาย จะมีอยูํ 4 อยําง คือ 

1)  ผู๎สํงสาร (source, sender, originator) หมายถึง บุคคลหรือกลุํมที่เป็นผู๎ให๎ขําวสารเป็น
ต๎นตอของขําวสารผู๎สํงขําวในด๎านสื่อสารมวลชน คือ ผู๎จัดท าหนังสือพิมพ์ ผู๎จัด
รายการวิทุยะ โทรทัศน ์

2)  ตัวขําวสาร (message) หรือข๎อมูล (information) ได๎แกํ ข๎อเท็จจริง แนวคิด สัญลักษณ์ 
ความรู๎สึก อารมณ ์ฯลฯ ทั้งที่เป็นถ๎อยค า ภาษาและที่ไมํใชํถ๎อยค าภาษา 

3)   ชํองทางง (channel) หรือสื่อ (media) หมายถึงชํองทางหรือสิ่งที่ชํวยในการถํายทอด
ขําวสารเป็นไปได๎โดยสะดวกและถูกต๎องตามความชัดเจนตามความประสงค์ของผู๎สํง
ขําวสารได๎แกํ เคร่ืองมือที่ท าให๎ผู๎รับสารมองเห็น ได๎ยิน และสัมผัสกับขําวสารมาก
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ที่สุดดังนั้นจึงเป็นการอธิบาย เขียนจดหมาย โทรศัพท์ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

4)  ผู๎รับ ส า ร (receiver) คือบุคคลผู๎ได๎รับขําวสาระที่ผู๎สํงขําวสารสํงมาให๎ผู๎รับขําวสาร
จากสื่อมวลชน คือผู๎ชมโทรทัศน ์ผู๎ฟังวิทยุ และผู๎อํานหนังสือพิมพ์ ตามปรกติเมื่อผู๎รับ
สาร ได๎รับสารแล๎วมีปฏิกิริยาเป็นข๎อมูลย๎อนกลับ  (feedback)กระบวนการสื่อ
ความหมายจะได๎ผลมากน๎อยเพียงใดนั้น  ขึ้นอยูํกับผู๎รับขําวสารด๎วย ถ๎าเป็นผู๎รับ
ขําวสารไมํสนใจ ไมํตั้งใจที่จะดูฟังและรับขําวสารไมํตั้งใจที่ดู ฟัง และรับขําวสารการ
สื่อความหมายก็จะไมํได๎ผลหรือสื่อความหมายในทางที่ผิด  (สงวนศรี วิรัชชัย อ๎างถึง
ในชลผกา เศรษฐพิทยากุล, 2548) นักจิตวิทยาสังคมคนส าคัญในปัจจุบันได๎ก าหนด
ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงผู๎รับไว๎ 5 ขั้นตอน คือ 
1)  การสนใจรับสาร 
2)  การเข๎าใจเนื้อความ 
3)  การยอมรับเปลี่ยนตาม 
4)  การเก็บจ า 
5)  การกระท า 

แสดงวําอิทธิพลของสื่อมวลชนกับผู๎รับจะท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด๎านจิตใจและใน
บางกรณีจะกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในการกระท า ด๎วยอันเป็นขั้นตอนที่สืบเนื่องกันจากแนวคิด
เกี่ยวกับการรับร๎ูขําวสารผํานสื่อ สามารถสรุปได๎วําการรับร๎ูเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม การสื่อสาร 
ทัศนคติ และความคาดหวังของผู๎สื่อสารซึ่งการรับร๎ูของแตํละคนแตํละกลุํมจะมีความตํางกัน  
ดังนั้น ในการเผยแพรํขําวสารตํางๆ โดยผํานสื่อมวลชนนั้น ควรน า เสนออยํางตํอเนื่อง ซ้ า กันบํอย 
ๆ  จ าท าให๎เกิดความคุ๎นเคยกับขําวสารอันจะกํอให๎เกิดความสนใจ เข๎าใจ และยอมรับในที่สุดและ
ในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาความถี่ในการรับร๎ูข๎อมูลขําวสารผํานสื่อบุคคลและสื่อมวลชนซึ่งผู๎
ศึกษาคิดวําการรับร๎ูขําวสารผํานสื่อจะมีผลตํอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลแชะ อ าเภอบ๎านครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา  
 
2.5  แนวคิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
 ความร๎ู ความเข๎าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการจัดการความหมายของความร๎ูความร๎ู  
หมายถึง ข๎อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และรายละเอียดตําง ๆ ที่มนุษย์ได๎มีการเก็บรวบรวมสะสมไว๎ ซึ่งได๎
จาการสังเกต ประสบการณ์หรือรายงานเอกสาร (อาภาพร เอกวัฒนกิจ, 2544, หน๎า 48) ความร๎ู เป็น
พฤติกรรมขั้นต๎นที่ผู๎เรียนร๎ูเพียงแตํเกิดความจ าได๎โดยอาจจะเป็นการนึกได๎หรือโดยการมองเห็น 
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ได๎ยิน จ าได๎ ความร๎ูสึกขั้นนี้ได๎แกํ ความร๎ูเกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมายข๎อเท็จจริงกฎเกณฑ์
โครงสร๎างและวิธีแก๎ไขปัญหา (ประภาเพ็ญ สุวรรณ อ๎างถึงใน อักษร สวัสดี, 2542, หน๎า 26) 
แหลํงที่มาของความรู๎อาจแบํงออกได๎เป็น 5 แหลํง (อาภาพร เอกวัฒนกิจ,2544,หน๎า 49) 

1. ความร๎ูที่พระเจ๎าเป็นผู๎ให๎ (resealed knowledge) เป็นความร๎ูอมตะ เป็นที่เชื่อกันวํา
ความรู๎ประเภทนี้จะท าให๎คนเป็นนักปราชญ์ได๎แกํความร๎ูที่ได๎จากค า สอนของศาสนา
ตําง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับวําเป็นจริงเพราะความเชื่อใครจะดัดแปลงแก๎ไขไมํได๎ 

2.  ความร๎ูที่ได๎มากจากผู๎เชี่ยวชาญ (authoritative knowledge) เชํน หนังสือพจนานุกรม 
การวิจัย เป็นต๎น 

3.  ความรู๎ที่เกิดจากการหยั่งร๎ู (intuitive knowledge) 
4.  ความร๎ูที่ได๎จากากรคิดหาเหตุผล (rational knowledge)เป็นความร๎ูที่แสดงความเป็น

จริงอยูํในตัวเอง ปัจจัยที่ท าให๎การคิดหาเหตุผลไมํถูกต๎องคือความล าเอียง ความสนใจ 
และความชอบ 

5.  ความรู๎ได๎จากประสาทสัมผัส (empirical knowledge) ได๎แกํ การเห็นการได๎ยิน การได๎
จับต๎อง และการสังเกต บลูมและคณะ (อ๎างถึงใน สมบูรณ์ ขันเมือง, 2542) ได๎จัด
ระดับความร๎ูตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับความร๎ู  ความคิด และการน าความร๎ูไป
ประยุกต์ ดังนี ้
1.  ความร๎ู (knowledge) เป็นความร๎ูเกี่ยวกับค าจ ากัดความของสิ่งตําง ๆ และความร๎ู

เกี่ยวกับวิธีการที่จะใช๎เกี่ยวกับเฉพาะสิ่ง 
2.   ความเข๎าใจ (comprehension) หมายถึงการมีความเข๎าใจในความร๎ูที่เรียนโดย

สามารถอธิบายค าพูดของตนเอง 
3.  การน าความรู๎ไปประยุกต์ ( application)หมายถึงความสามารถจะน าสิ่งที่เรียนร๎ูมา

ใช๎ในประสบการณ์ชีวิตประจ าวัน 
4. การวิเคราะห์ (analysis) หมายถึง ความสามารถที่แบํงที่ต๎องได๎เรียนร๎ูออกเป็น

สํวนยํอยและแสดงความสัมพันธ์ของสํวนยํอยเหลํานั้น 
5.  การสังเคราะห์ (synthesis) ความสามารถที่จะรวบรวมสิ่งที่ได๎เรียนร๎ูหรือ

ประสบการณ์เข๎าเป็นสิ่งใหมํ 
6.  การประเมินผล (evaluation) หมายถึงความสามารถที่จะใช๎ความร๎ูที่ได๎เรียนมาใน

การติดสินวินิจฉัยคุณคําของสิ่งที่ได๎เรียนรู๎การวัดความร๎ูเคร่ืองมือที่ใช๎วัดความร๎ูมี
หลายชนิดแตํละชนิดมีความเหมาะสมกับการวัดความร๎ูตามคุณลักษณะที่แตกตําง
กันออกไปการวัดความร๎ูที่นิยมกันโดยทั่วไป คือการวัดหรือข๎อสอบ แบบวัดหรือ
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ทดสอบถือวําเป็นสิ่งเร๎าที่น าไปเร๎าผู๎ถูกสอบให๎แสดงอาการตอบสนองออกมา
ด๎วยพฤติกรรมบางอยํางเพื่อให๎สามารถสังเกตเห็นหรือสามารถนับจ านวนปริมาณ
ได๎เพื่อน าไปแทนอันดับหรือคุณลักษณะของบุคคลนั้นรูปแบบของแบบทดสอบมี
อยูํ 3 ลักษณะ ดังนี ้(สุนีย์ สี่สุวรรณ, 2540) 
1.  แบบทดสอบปากเปลํา เป็นการทดสอบโดยใช๎การโต๎ตอบด๎วยวาจา หรือ

ค าพูดระหวํางผู๎ท าการทดสอบกับผู๎ถูกทดสอบโดยตรงหรือบางคร้ังเรียกวํา
การสัมภาษณ์ 

2.  แบบทดสอบข๎อเขียน ซึ่งแบํงออกเป็น 2 แบบ คือ 2.1 แบบความเรียง เป็น
แบบที่ต๎องการให๎ผู๎ตอบอธิบายบรรยายเร่ืองราวประพันธ์หรือวิพากษ์ วิจารณ์
เร่ืองราวเกี่ยวกับความร๎ูนั้น  2.2 แบบจ ากัดความเป็นข๎อสอบที่ให๎ผู๎ตอบ
พิจารณาเปรียบเทียบตัดสินข๎อความหรือรายละเอียดตําง  ๆ มี 4 แบบ คือ 
ถูกผิด แบบเติมค า แบบจับคูํ และแบบเลือกตอบ 

3.  ข๎อสอบภาคปฏิบัติเป็นข๎อสอบที่ไมํได๎ต๎องการให๎ผู๎ตอบสนองออกมาด๎วย
ค าพูดหรือเขียนเคร่ืองหมายใด ๆ แตํมุํงให๎แสดงพฤติกรรมด๎วยการกระท ามัก
เป็นข๎อสอบในเนื้อหาวิชาที่ต๎องการให๎ปฏิบัติจริงความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยและการจัดการการขาดความร๎ูความเข๎าใจในปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชน เป็นปัจจัยหนึ่งที่สํงผลตํอการเพิ่มปริมาณของขยะ
มูลฝอยในชุมชน สื่อสารมวลชนโดยเฉพาะวิทยุและโทรทัศน์เป็นสื่อที่ท า ให๎
คนในสังคมโดยทั่วไปชอบความสะดวกสบายให๎แกํตนเอง การจับจํายใช๎
สอยของพํอบ๎านแมํบ๎านและประชาชนทั่วไปใช๎ถุงพลาสติกในการใสํของ
เพราะงําย คลํองตัวและสะดวกในการพกพาไปในที่ตํางๆ เมื่อเสร็จภารกิจ
แล๎วถึงพลาสติกดังกลําวเป็นขยะมูลฝอยไปโดยสภาพและพบเห็นเกลื่อน
บริเวณตําง ๆ เชํน บ๎านเรือน ชุมชน ถนนหรือแมํน้ า ล าคลองหากสื่อมวลชน
จะชํวยประชาสัมพันธ์ให๎เห็นสิ่งที่เกิดโทษอยํางมหันต์จากการใช๎ถุงพลาสติก
จะท าให๎เกิดความร๎ูความเข๎าใจในระดับหนึ่งในการชํวยกันก าจัดขยะมูลฝอย
และกากของเสียได๎ และอีกลักษณะอยํางที่พบเห็นคือ การทิ้งขยะมูลฝอยที่ไมํ
เป็นที่เป็นทางท าให๎เกิดการเพิ่มปริมาณของขยะมูลฝอยอยํางรวดเร็ว  และ
สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนและประชาชนใน
ชุมชน (อรุณรัศมี จันทราช, 2543) ความหมายของขยะมูลฝอย ขยะหรือมูล
ฝอย (solid waste) หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผ๎า เศษอาหารเศษสินค๎า 
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เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสํอาหาร เถ๎า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่
เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนและหมายความรวมถึงมูลฝอย
ติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือนยกเว๎นวัสดุที่
ไมํใช๎แล๎วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว๎ตามกฎหมายวํา
ด๎วยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2548, หน๎า 3) การศึกษาเกี่ยวกับขยะมูล
ฝอยจะมีค า กลุํมค า หรือวลีที่เกี่ยวข๎องมากมาย กรมควบคุมมลพิษได๎ให๎ค า
นิยามตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องไว๎ในหนังสือคูํมือแนวทางและข๎อก าหนดเบื้องต๎นการ
ลดและการใช๎ประโยชน์ขยะเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจที่ตรงกันและให๎หนํวยงาน
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องใช๎เป็นกรอบในการด าเนินการซึ่งในการวิจัยเร่ืองพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้มีค าที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548,
หน๎า 6-7) 

ขยะยํอยสลาย (compostable waste) หรือมูลฝอยยํอยสลายหมายความถึงขยะที่เนําเสียและ
ยํอยสลายได๎เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได๎ เชํนเศษผัก เปลือกผลไม๎ เศษอาหาร ใบไม๎ เศษ
เน้ือสัตว์ เป็นต๎น 

ขยะรีไซเคิล (recyclable waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช๎ได๎ หมายความถึงขยะของเสียบรรจุ
ภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช๎ซึ่งสามารถน ากลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํได๎โดยการน ามาแปรรูปเป็นวัตถุดิบ
ในขบวนการผลิตหรือใช๎ส าหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหมํ เชํน แก๎ว กระดาษ กระป๋องเคร่ืองดื่ม เศษ
พลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียมยางรถยนต์เป็นต๎น 

ขยะอันตราย (hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย หมายความถึงขยะที่มีองค์ประกอบ
หรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดตําง ๆ ซึ่งได๎แกํ วัตถุระเบิดวัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ 
วัตถุที่ท า ให๎เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสีวัตถุที่ท า ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมวัตถุกัด
กรํอนวัตถุที่กํอ ให๎เกิดการระคายเคืองวัตถุอยํางอ่ืนไมํวํา จะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให๎
เกิดอันตรายแกํบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล๎อมเชํน ถํานไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต์ 
แบตเตอร่ี โทรศัพท์เคลื่อนที่ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์ บรรจุสีหรือสารเคมี
เป็นต๎น  

ขยะทั่วไป  (general waste) หรือมูลฝอยทั่วไปหมายความถึงขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือ 
จากขยะยํอยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายมีลักษณะที่ยํอยสลายยากไมํคุ๎มคําส าหรับการน า
กลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ เชํน กลํองนม UHT หํอพลาสติกใสํขนม ถุงพลาสติกบรรจุผลซักฟอก
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พลาสติกหํอลูกอม ซองมะหมี่กึ่งส า เร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหารโฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ย
เปื้อนอาหาร เป็นต๎น 

ภาชนะรองรับขยะ (storage container) หมายความถึงภาชนะส าหรับเก็บกักและรวบรวม
ขยะแตํละประเภท ณ แหลํงก าเนิดตําง ๆ เพื่อให๎การจัดเก็บรวบรวมเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
และลดการปนเปื้อนของขยะที่มีศักยภาพในการน ากลับมาใช๎ใหมํรวมทั้งสามารถน าขยะไปก าจัด
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

การคัดแยกขยะ ( waste separation) หมายความถึงกระบวนการหรือกิจกรรมจัดแบํงหรือ
แยกขยะออกเป็นประเภทตําง ๆ ตามลักษณะองค์ประกอบ เชํน แก๎ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
อลูมิเนียมโดยใช๎แรงงานคนหรือเคร่ืองจักรกลเพื่อการน ากลับไปใช๎ประโยชน์ใหมํหรือใช๎
ประโยชน์ทางพาณิชย์ 

การใช๎ประโยชน์ขยะ (waste utilization) หมายความถึงการน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์
ใหมํรูปแบบตําง ๆ เชํน การแปรรูปใหมํ การใช๎ซ้ าการใช๎ประโยชน์ด๎านพลังงาน การหมักปุ๋ยและ
การน าขยะมาเป็นเชื้อเพลิงแข็ง เป็นต๎น 

การใช๎ซ้ า (reuse) หมายความถึง การน าขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัตถุเหลือใช๎ 
กลับมาใช๎อีกในรูปลักษณะเดิมโดยไมํผํานขบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ 

การแปรรูปใช๎ใหมํ ( recycling) หมายความถึงการน าขยะรีไซเคิลของเสียบรรจุภัณฑ์หรือ
วัสดุเหลือใช๎มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหมํ 

การหมักท าปุ๋ย (composting) หมายความถึงการน าเอาขยะที่ยํอยสลายได๎มาแปรสภาพโดย
วิธีการหมักโดยอาศัยขบวนการทางวิทยาของจุลินทรยี์ในการยํอยสลายอินทรีย์ 

ธนาคารขยะ หมายความถึง กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลในโรงเรียนหรือชุมชนโดย
รายได๎ที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกลงสมุดคูํฝากของสมาชิกซึ่งสามารถฝากหรือถอนได๎ในลักษณะ
เดียวกับธนาคารพาณิชย์  ขยะรีไซเคิลจะถูกเก็บรวบรวมไว๎และจ าหนํายให๎กับซาเล๎ง  หรือร๎านรับ
ซื้อของเกําตํอไปชนิดและประเภทของขยะมูลฝอยอันตราย 

ปัจจุบันการเพิ่มปริมาณของประชากรและการใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํในการด าเนินชีวิต
กํอให๎เกิดขยะมูลฝอยอันตรายประเภทตํางๆ เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะมูลฝอยอันตรายจากบ๎านเรือ ซึ่ง
หากไมํได๎รับการก าจัดอยํางถูกวิธีอาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพอนามัยของคนและผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อมได๎ซึ่งขยะมูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่กํอให๎เกิดอันตรายตํอคนและสิ่งแวดล๎อม ซึ่ง
แบํงเป็น 2 ประเภทคือ ขยะอันตรายจากบ๎านเรือน เชํนถํานไฟฉายที่หมดอายุการใช๎งานแล๎ว 
กระป๋องยาฆําแมลง ยากรักษาโรคที่หมดอายุแล๎วหลอดไฟหมดอายุ โดยเฉพาะหลอดเรืองแสง ซึ่ง
มีการฉาบสารวาวแสงซึ่งหากหลอดช ารุดจะท าให๎สารนี้อออกมาเป็นอันตรายได๎  แบตเตอร่ีที่
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หมดอายุเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าที่ช า รุด น้ า มันเคร่ืองเกํา เป็นต๎น และประเภทที่ 2 คือขยะอันตรายจาก
สถานพยาบาล ซึ่งเรียกกันทางวิชาการวํา “ขยะติดเชื้อ” ซึ่งได๎แกํขยะที่ปนเปื้อนเลือด หนอง เสมหะ
ของเหลวจากรํางกายผู๎ป่วย ผ๎าท าแผล ส าลี เข็มฉีดยาขวดน้ าเกลือที่ใช๎แล๎ว เป็นต๎น 

วิธีการที่จะก าจัดขยะอันตรายนั้นมีหลากหลายวิธีด๎วยกัน  แตํขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดคือการ
ทิ้ง ซึ่งสามารถท า ได๎งําย ๆ โดยน า ขยะอันตรายใสํถุงขยะให๎มิดชิดและน า ไปทิ้งในถังขยะพิเศษ 
ซึ่งทางการจัดไว๎ให๎ส า หรับทิ้งขยะประเภท ขยะอันตรายเทํานั้นซึ่งการก าจัดในขั้นตอนไปจะเป็น
หน๎าที่ของรัฐบาลในหนํวยที่มีหน๎าที่ก าจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะอันตรายจากขยะมูลฝอยอันตราย 
สรุปได๎ดังนี้ บ ารุง ร่ืนบันเทิง (อ๎างถึงใน ธนาพร พนาคุปต,์ 2538) 

1 .  ขยะมูลฝอยอันตรายบางชนิดหากจัดการไมํถูกวิธีไมํถูกวิธีอาจท าให๎เกิดการเจ็บป่วย
รุนแรง และเฉียบพลัน หรือท าให๎เสียชีวิตได๎ เชํน 
1.1  พิษภัยจากแมงกานิส พบได๎จากถํานไฟฉาย ตะกอนสีเคร่ืองเคลือบดินเผา ฯลฯ มี

ผลตํอสุขภาพ คือ ปวดศีรษะ งํวงนอน อํอนเพลีย ซึมเซาอารมณ์แปรปรวน 
ประสาทหลอน เกิดตะคริวที่แขนขา สมองสับสน สมองอักเสบ 

1.2  พิษภัยจากสารปรอท พบได๎จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดนีออน ยาฆําแมลง 
กระจกสํองหน๎า  ฯลฯ มีผลตํอสุขภาพ คือท าให๎เกิดระคายเคืองตํอผิวหนัง เหงือก
บวมอักเสบ เลือดออกงําย ปวดท๎องท๎องรํวงรุนแรง กล๎ามเนื้อกระตุกหงุดหงิด 

1.3  พิษภัยจากตะกั่ว พบได๎จากแบตเตอร่ีรถยนต์ ยาฆําแมลง ยาปราบศัตรูพืช ตะกอน
สี ฯลฯ มีผลตํอสุขภาพ คือ ปวดศีรษะ อํอนเพลีย ตัวซีด ปวดท๎องปวดเมื่อย
กล๎ามเนื้อ มีอาการทางสมอง ความจ าเสื่อม ซักกระตุก หมดสติลง 

1.4  พิษภัยจากฟอสฟอรัส พบได๎จากยาเบื้อหนู ตะกอนสี ฯลฯ มีผลตํอสุขภาพ คือ 
เหงือกบวม เยื่อบุอักเสบ 

1.5  สารเคมีประเภทอ่ืน ๆ เชํน สเปรย์ ยาย๎อมผม ยาทาเล็บ และยาล๎างเล็มที่หมด
สภาพ ฯลฯ มีผลตํอสุขภาพ คือเกิดการระเคืองผิวหนังและปวดศีรษะ หายใจขัด 
เป็นลม 

2.   การก าจัดขยะมูลฝอยอันตรายอยํางไมํถูกต๎องเหมาะสมอาจกํอให๎เกิดปัญหาระยะยาว
ได๎ คือสามารถสะสมอยูํในดิน และน้ าได๎เป็นเวลานาน ท าให๎เกิดการปนเปื้อนน้ าผิว
ดิน และน้ าใต๎ดินที่ใช๎ในการอุปโภคบริโภค 
2.1  สามารถสะสมอยูํในพืชและสัตว์ที่เป็นอาหารของคน 
2.2  สามารถสะสมอยูํในเนื้อเยื่อของคนและลุกลามขนถึงขั้นอันตรายตํอชีวิต 
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3.   การจัดการขยะมูลฝอยสามารถท าให๎เกิดโรคในสัตว์เลี้ยงหรือท าให๎เกิดผลิตผลทาง
การเกษตรลดลงได๎ 

4.  การจัดการขยะมูลฝอยอันตรายอยํางไมํถูกต๎อง จะสํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจหลายด๎าน 
เชํน อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว 

5. สํงผลกระทบทางด๎านเศรษฐกิจและท า ให๎บริเวณที่มีขยะอันตรายเกิดสภาพที่ไมํนําดู 
และเป็นอันตรายตํอสุขภาพท าให๎เสียคําใช๎จํายในการรักษาพยาบาล 

ส าหรับแนวทางปฏิบัติของประชาชนในการแก๎ปัญหา ได๎แกํ 
1.  ต๎องมีการแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปเก็บไว๎ให๎เป็นสัดสํวน

และปลอดภัย เชํน แบตเตอร่ีหรือถํานไฟฉายที่ใช๎แล๎วควรเก็บรวบรวมใสํถุงและแยก
ทิ้งตํางหากจากขยะมูลฝอยทั่วไป และควรเลือกใช๎แบตเตอร่ีที่สามารถน ามาชาร์จไฟ
ได๎เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาสภาพแวดล๎อม 

2.  กระป๋องสเปรย์ ต๎องแนํใจวําหมดแล๎วจริง ๆ ถึงจะน าไปทิ้ง เพราะสามารถระเบิดหรือ
ติดไฟได๎ 

3.  พยายามน า ขยะมูลฝอยอันตรายหมุนเวียนกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํเทําที่จะเป็นไปได๎
นอกจากจะเป็นการประหยัดแล๎วยังจะสามารถชํวยลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตราย 

4.  น าขยะมูลฝอยอันตรายให๎เทศบาลหรือสุขาภิบาลเผาในเตาที่มีการควบคุมความร๎อน
ให๎อยูํในเกณฑ์ที่สามารถท าลายสารพิษนั้นๆ ได๎พร๎อมทั้งก าจัดสํวนที่เป็นขี้เถ๎าให๎
ถูกต๎อง 

5. ในกรณีที่ไมํสามารถน าขยะมูลฝอยอันตรายสํงให๎เทศบาลและสุขาภิบาลได๎ก็ควรน า
ขยะมูลฝอยอันตรายหํอด๎วยกระดาษหนาๆ ให๎มิดชิดแล๎วฝังดีโดยพิจารณาสถานที่ฝัง
ให๎เหมาะสม โดยไมํให๎มีการแพรํกระจายของสารพิษ 

6.  ควรจัดระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เชํน ระบบถัง 3 ใบ โดยแยกเก็บขยะ
ออกเป็น 3 ถัง ถังสีด า ใช๎ใสํขยะเปียก ถังสีเขียวใสํขยะแห๎งและถังสีแดงใสขยะ
อันตราย 

7.  ขยะมูลฝอยประเภทสารเคมีตํางๆ กํอนน าไปก าจัดควรจะท าให๎เข๎มข๎นมากขึ้น เชํน ท า
ให๎ตะกอน หรือ กรอง กลั่นระเหย เพื่อให๎ปริมาณเหลือน๎อยลง ซึ่งจะสะดวกในการ
น าไปก าจัดองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

ส านักงานนโยบายและสิ่งแวดล๎อม (2548)ได๎อ๎างข๎อมูลของกรมพัฒนาและสํงเสริม
พลังงาน ที่ได๎แยกแยะผลการวิเคราะห์ชนิดหรือองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําง 
ของแตํละภาคของประเทศไทยไว๎ชันเจนซึ่งก็ชี้ให๎เห็นวําองค์ประกอบขยะมูลฝอยของชุมชนทั่วไป
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ประเทศไทยสํวนใหญํยังคงเป็นเศษอาหาร เศษผัก ซากสารอินทรีย์จากครัวเรือนโดยองค์ประกอบ
หลัก ๆ ที่รองลงไป คือ กระดาษและพลาสติก ตามล าดับ 

องค์ประกอบข๎างต๎นสอดคล๎องกับองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในเขตเมืองเชียงใหมํดังที่  
ประพันธ์เขมด ารง (อ๎างถึงใน สภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, 2539) ระบุวํา“กรณีของ
เชียงใหมํ ลักษณะขยะมูลฝอย จะแบํงออกเป็นประมาณ 3 สํวนใหญํ ๆ ด๎วยกัน อันที่ 1 คือ เศษ
อาหาร อันที่ 2 กระดาษและพลาสติก อันดับที่ 3 คือ สํวนอ่ืน ๆ ได๎แกํ เศษแก๎ว เหล็ก อะไรตําง ๆ 
เหลํานี้....สัดสํวนเศษอาหาร ก็จะอยูํประมาณ 55 -75 %  อัน นี้คิด เป็นสัดสํวน โ ด ย น้ า ห นัก ที่
แท๎จริง ไมํใชํเป็นน้ าหนักแห๎งกระดาษและพลาสติกจะอยูํประมาณ  20-25 % และอ่ืน ๆ ประมาณ 
10 %”  

เทวัญ  พัฒนาพงศ์ศักดิ์ (2540)ชี้ให๎เห็นถึงปัจจัยที่มีผลตํอองค์ประกอบและปริมาณขยะมูล
ฝอยและความส าคัญในการพิจารณาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่มีตํอกระบวนการจัดการขยะ
มูลฝอยไว๎วํา “ขยะมูลฝอยจากชุมชนโดยทั่ว ๆ ไปแล๎วประกอบด๎วย วัสดุหลาย ๆ ชนิดในปริมาณ
แตกตํางกันไป ขึ้นอยูํกับสถานที่สภาพเศรษฐกิจ รูปแบบการด ารงชีวิตกฎหมายข๎อบังคับและปัจจัย
อ่ืน ๆ  

ด๎วยเหตุนี้กระบวนการจัดขยะมูลฝอยจากแหลํงใดจึงจ าเป็นต๎องใช๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ 
องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยในแหลํงนั้น  เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพิจารณา” ซึ่ง
สอดคล๎องกับสมทิพย์ ดํานธีรวนิชย์ (2541) ที่กลําววํา “โดยทั่วไปแล๎วปริมาณของขยะมูลฝอยจะ
เพิ่มมากขึ้นตามความเจริญของท๎องถิ่น และฐานะความเป็นอยูํของประชาชนและเพิ่มมากขึ้นทั้ง
อัตราสํวนที่เกิดขึ้นตํอคนและปริมาณทั้งหมดตามจ านวนประชากรที่ เพิ่มขึ้นปริมาณขยะมูลฝอย
มากน๎อยจะขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอปริมาณการเกิด ขยะมูลฝอยได๎แกํลักษณะที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ ฤดูกาล  อุปนิสัยของประชาชนในชุมชน สภาวะเศรษฐกิจ ความหนาแนํนของ
ประชากรและลักษณะชุมชน การบริการเก็บขนและก า จัดมูลฝอย กฎหมายข๎อบังคับความรํวมมือ
ของประชาชน และสภาพการน าวัสดุกลับมาใช๎ใหมํส า หรับปริมาณขยะมูลในชนบทจากกรม
ควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2548 รายงานวําประเภทของขยะมูลฝอยที่พบในหมูํบ๎านจะมีองค์ประกอบ
เชํนเดียวกับขยะมูลฝอยในเมืองหรือเทศบาล จะแตกตํางกานที่สัดสํวนของประเภทของขยะมูลฝอย
ซึ่งจะมากหรือน๎อยขึ้นกับการแพรํกระจายของความเจริญที่น า  เข๎าสูํชนบทอัตราการเพิ่มปริมาณ
และประเภทของขยะมูลฝอยจากบ๎านเรือนจะขึ้นกับปัจจัยของความเจริญและการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติท าให๎มีการน าสินค๎าเข๎าสูํหมูํบ๎านได๎สะดวกมากขึ้น  
ประเภทหรือลักษณะของขยะมูลฝอยจะเปลี่ยนรูปไปจากเดิมจากขยะมูลฝอยที่สามารถก าจัดได๎โดย
ธรรมชาติเป็นขยะมูลฝอยที่ต๎องการก าจัดที่มีความซับซ๎อนมากขึ้น ตัวอยํางที่เห็นได๎ชัดคือ การน า
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ไฟฟ้าเข๎าหมูํบ๎านถึงแมํจะมีข๎อดี แตํก็น าปัญหามาให๎เชํนกัน การก าจัดหลอดไฟเกําที่มีอัตราการใช๎
สูงขึ้นเร่ือยๆหรือการน าสารเคมีมาใช๎ในการเพิ่มผลผลิตปัญหาการก าจัดและการท าลายจึงเกิดขึ้น
ตามมา ซึ่งขยะมูลฝอยเหล๎านี้นับวันจะเพิ่มมากขึ้น องค์การบริหารสํวนต าบลซึ่งเป็นหนํวยงาน
ระดับท๎องถิ่นจะต๎องเข๎ามามีบทบาทในการควบคุมดูแลอยํางใกล๎ชิดและจริงจังมากขึ้นเพื่อ
เตรียมพร๎อมในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่จะเกิดจากการขยายตัวของธุรกิจเข๎าสูํชนบทใน
อนาคตสาเหตุจากขยะมูลฝอย ปัญหาเร่ืองขยะเป็นเป็นหาสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นพร๎อมกับความ
เจริญเติบโตของสังคม และนับวันจะกลายเป็นปัญหาใหญํโตขึ้นเร่ือย ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากสาเหตุ
ส าคัญ 4 ประการ คือ (สุรีย์ สีสุวรรณ, 2540) 

1.  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแตํละวัน มีมากกวําความสามารถที่จะเก็บและก าจัด การทิ้ง
ขยะไมํถูกที่คือไมํทิ้งขยะในภาชนะที่จัดไว๎รองรับขยะ แตํทิ้งตามความสะดวก เชํน 
ตามถนนหนทางแมํน้ าล าคลอง ใต๎ถุนบ๎าน ริมรั้วนอกบ๎าน บนรถโดยสาร เป็นต๎น 

2.  การทิ้งขยะไมํแยกประเภทขยะ คือ ไมํวําจะเป็นเศษอาหาร เศษพืชผักผลไม๎ เศษ
กระดาษ ขยะที่ยํอยสลายยาก เชํน โฟม ถุงพลาสติก แก๎ว ท าให๎เป็นปัญหาในการแยก
ขยะมูลฝอยและการท าลายขยะมูลฝอย 

3.  การจัดเก็บและการท าลายขยะมีกรรมวิธียุํงยากและต๎องเสียคําใช๎จํายเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ประชาชนต้ังบ๎านเรือนในชุมชนอยํางแออัดมากขึ้นทั้ง นี้หากมีการก าจัดขยะมูลฝอยที่
ไมํถูกต๎องและเหมาะสมจะกํอให๎เกิดปัญหาตําง ๆ ดังนี้ (อุดม คมพยัคฆ์ อ๎างถึงใน ธน
พร พนาคุปต์,  2538) 

1.  เป็นบํอเกิดของเชื้อโรคตําง ๆ เพราะขยะมูลฝอยเป็นสิ่งที่เหลือทิ้ง รมถึงสิ่งสกรก
ทั้งหลายที่รวมกันอยูํ จึงมีเชื้อโรคนานาชนิดปนอยูํสามารถจะเจริญแพรํพันธุ์ได๎ดี และ
รวดเร็วนิสํงแวดล๎อมที่เหมาะสม และถ๎าระยะเวลาที่ขยะมูลฝอยถูกทิ้งอยูํนานเทําไร 
ปริมาณเชื้อโรคที่มีอยูํเป็นปริมาณก็แพรํกระจายออกไปกํอให๎เกิดอันตรายแกํสุขภาพ
ของคนและสัตว์ได๎ 

2.  เป็นแหลํงเพาะพันธุ์ของพาหนะน าโรค ได๎แกํ แมลงสาบ หนู ยุง แมลงตําง ๆ และ
สุนัข เป็นต๎น สัตว์เหลํานี้นอกจากจะเข๎าคุ๎นเขี่ยอาหารซึ่งมีอยูํมากมายในกองขยะมูล
ฝอยแล๎ว ยังใช๎เป็นที่อยูํอาศัยวางไขํ ฟักตัวอํอน และเจริญเติบโตแพรํพันธุ์ตํอไปจน
เพิ่มปริมาณมากขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายอยํางมากที่จะพาเชื้อโรคตํางๆ ที่มีอยูํในขยะมูล
ฝอยไปสูํคนและสัตว์ได๎อยํางรวดเร็วและแพรํหลายมากขึ้น 

3.   เกิดกลิ่นเหมือนและสภาพนํารังเกียจ เมื่อขยะมูลฝอยเกิดการยํอยสลายโดยแบทีเรีย จะ
มีกลิ่นเหม็น ซึ่งจะมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับลักษณะ ปริมาณและชนิดของขยะมูลฝอย 
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นอกจากนี้ถ๎าแมลงวันวางไขํด๎วยจะมีหนอนขึ้นเกิดสภาพไมํนําดูเป็นที่นําขยะแขยง
อยํางมาก 

4 .  เกิดเป็นเหตุร าคาญแกํบริเวณใกล๎เคียงดังที่กลําวแล๎ววําเป็นแหลํงเพาะพันธุ์ของสัตว์
และแมลงตําง ๆ เชํน หนู แมลงวัน ยุง เป็นต๎นสัตว์เหลํานี้เมื่อเพาะพันธุ์มีปริมาณมาก
ขึ้นก็จะออกมาเพํนพํานสร๎างความร าคาญให๎แกํบริเวณใกล๎เคียง  นอกเหนือจากการ
เป็นพาหนะน าโรคอีกสํวนหน่ึงด๎วย 

5.  เกิดอุบัติได๎ เชํน เกิดอัคคีภัยในกรณีที่ขยะมูลฝอยมีเชื้อไฟอยูํ ได๎แกํกระดาษพลาสติก 
ซึ่งติดไฟงําย ถ๎ามีผู๎ไมํระมัดระวังทิ้งก๎นบุหร่ีที่ยังติดไฟอยูํก็จะเกิดอัคคีภัยได๎งําย  อีก
ประการหนึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บแกํรํางกายเนื่องจากกองขยะมูลฝอยใกล๎กับ
ทางเดินเท๎า ซึ่งในกองขยะมูลฝอยอาจมีเศษแก๎วเศษโลหะ หรือของมีคม ซึ่งผู๎สัญจร
ผํานหรือเด็กอาจจะไปเดินเหยียบของมีคมเหลํานี้ 

6.  นอกจากนี้ น้ า เสียจากกองขยะมีความสกปรกสูง มีทั้งอินทรีย์สารอนินทรีย์และเชื้อ
โรคปนอยูํ หากไหลไปปะปนเปื้อนบริเวณใด ๆ จะท าให๎เกิดความสกปรกเสื่อมโทรม
ของพื้นที่บริเวณนั้นๆ ซึ่งมีผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆจาก
แนวคิด ความร๎ู ความเข๎าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการจัดการสามารถสรุปได๎วํา
ความร๎ูหมายถึงพฤติกรรมขั้นต๎นที่แสดงออกโดยการระลึกออกมาถึงข๎อเท็จจริง  
ความหมาย กฎเกณฑ์ซึ่งผู๎เรียนสามารถเข๎าใจ มีการน า ไปใช๎ โดยการวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และประเมินผล สํวนขยะมูลฝอยหมายถึงของเหลือทิ้งจากบวนการผลิต
และการใช๎สอยของมนุษย์ และมีลักษณะแตกตํางกันไปตามแหลํงก าเนิน ซึ่งขยะมูล
ฝอยอันจะน าไปสูํการเกิดความร๎ูสึกรับผิดชอบ ซึ่งจะกํอให๎เกิดความมีจิตส านึกที่
พร๎อมแสดงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอยํางใดอยํางหนึ่งด๎วยความเต็มใจและมีสํวน
รํวมกับคนอ่ืนหรือผู๎เกี่ยวข๎องเพื่อท าการแก๎ไขปัญหาของขยะมูลฝอยตํอไป 

  
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิรัช ชมชื่น (2537) ได๎ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมพบวําปัจจัยเร่ืองความร๎ูเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกตํอพฤติกรรมการก าจัดของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม 

วิชัย  ลักษณะรุจี (2541)ได๎ศึกษาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในชุมชนบ๎าน
หลวยและบทบาทของผู๎น ากับการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ๎านหลวย  พบวํา
วิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ก าหนดให๎ชุมชนใช๎เป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยอยํางธรรมดา  และ
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สะดวกไมํยุํงยากซับซ๎อน ใช๎กันในชุมชนทั่วไปหรือให๎ประชาชนปฏิบัติได๎งํายเพราะวีการจัดการ
ขยะมูลฝอยจะต๎องได๎รับความรํวมมือจากประชาชนในชุมชนถ๎าหากมีการก าหนดวิธีการที่ยุํงยากมี
คําใช๎จํายสูงก็อาจจะท าให๎ประชาชนไมํให๎ความรํวมมือหรือปฏิบัติได๎เป็นสํวนน๎อย และประชาชน
จะใช๎วิธีการของประชาชนเองที่อาจกํอให๎เกิดได๎ทั้งผลดีและผลเสีย จากวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํสามารถใช๎วิธีการได๎เหมาะสมกับประเภทขยะมูลฝอยภายใน
ครัวเรือนวิธีการน าขยะมูลฝอยที่เหลือจากการท าอาหารภายในครัวเรือนที่เป็นขยะมูลฝอยเปียก   
ใสํถุงพลาสติกและมัดให๎เรียบร๎อยกํอนน า ไปทิ้งถังขยะ การเก็บถํานไฟฉาย แบตเตอร่ีรถยนต์ 
หลอดไฟฟ้าใบมีดโกนที่เสื่อมสภาพใสํถุงขยะมูลฝอยหํอมิดชิดกํอนน าไปก าจัดเองหรือให๎
พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยตํอไปและการแยกขยะมูลฝอยอันตรายประเภทถํานไฟฉายแบตเตอร่ี
รถยนต์ หลอดไฟฟ้าใบมีดโกนที่เสื่อมสภาพใสํถุงขยะมูลฝอยหํอมิดชิดกํอนไปก าจัดเองหรือให๎
พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยตํอไป และการแยกขยะมูลฝอยอันตรายประเภทถํานไฟฉาย กระป๋อง
สปรย์ ขวดทินเนอร์ ขวดยาฆําแมลงที่ใช๎หมดแล๎วออกโดยมีข๎อเสนอแนะวําควรจะเพิ่มความร๎ู
ความเข๎าใจและสามารถท าได๎เป็นปกติวิสัย เพื่อให๎ประชาชนได๎เกิดความตระหนักวําเป็นผู๎
กํอให๎เกิดขยะมูลฝอยและจะต๎องรับผิดชอบตํอขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง
เพราะถ๎าหากประชาชนขาดความตระหนักแล๎วก็จะเพิ่มปริมาณขยะมูลฝอยมากขึ้นโดยเชื่อวํามีผู๎
เก็บขนให๎ 

ชัชกูล  รัตนวิบูลยย็ (2543) ได๎ท าการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในชุมชน เจตสายไหมกรุงเทพมหานคร พบวํา ประชาชนในชุมชนเขตสายไหมที่มีอายุ 
ระดับการศึกษาอาชีพ ระยะเวลาที่อยูํอาศัยในชุมชน และรายได๎เฉลี่ยในครอบครัวตํอเดือนแตกตําง
กันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกตํางกัน  ยกเว๎นปัจจัยด๎านเพศจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนของแตํละครอบครัว สื่อตํางๆ  และประเภทของชุมชนที่พักอาศัยไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและประชาชนในชุมชนเขตสายไหม มีความร๎ู
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกตํางกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยแตกตํางกัน 

อโนชา  วิปุลากุล (2544) ท าการศึกษาวิจัยเรือความเข๎มแข็งของชุมชนท๎องถิ่นในการ
จัดการมูลฝอยภายใต๎แนวคิดประชาสังคม : ศึกษากรณีชุมชนก าแพงเมืองเทศบางนครล าปางพบวํา 
องค์ประกอบของความเป็นประชาสังคมได๎แกํ ความหลากหลายของกลุํมคนที่เข๎ามารวมตัวกัน 
ความเป็นชุมชนที่ผู๎คนได๎แสดงความร๎ูสึกรํวมกันวําเป็นพวกเดียวกัน ความเอ้ืออาทรตํอกัน ความ
สนใจและเห็นผลประโยชน์ของชุมชนรํวมกัน จิตส านึกสาธารณ โดยการเข๎ารํวมเป็นสมาชิกใน
การจัดการมูลฝอยของชุมชนความรับผิดชอบตํอทรัพย์สาธารณะรํวมกันเคารพในศักดิ์ศรีและ
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เชื่อถือในคุณคําของชุมชนรวมทั้งมีความหํวงใยตํอสวัสดิภาพของสาธารณะรํวมกันเกิดเป็น
กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่มีความตํอเนื่องตลอดจนมีเครือขํายรวมรํวมมือและการ
ติดตํอสื่อสารระหวํางกันและกันปัจจัยที่ท าให๎เกิดความเป็นประชาสังคมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนคือ ความสัมพันธ์ของผู๎คนในชุมชนทางวัฒนธรรมโครงการความชํวยเหลือจาก
ส านักงานโครงการพัฒนาแหํงสหประชาชาติที่รํวมกันให๎การสนับสนุน  ในชุมชนในด๎าน
งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ที่จ า เป็นตําง ๆ การยกเว๎นคําธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอย
ตลอดจนการอบรมให๎ความรู๎และพัฒนาทักษะของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยล๎วนเป็นมูลเหตุ
ส าคัญที่ท าให๎ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไปสูํความเข็มแข็งในการจัดการขยะมูลฝอยได๎ 

ธนาพร ประสิทธ์นราพันธุ์ (2544) ศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการขยะชุมชนศึกษากรณีด๎านดง
มํอนกระทิง เทศบาลนครล า ปาง ผลการวิจัยพบวําการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ๎านดงมํอน
กระทิงมีรูปแบบด าเนินการจัดการด๎วยตนเองโดยด าเนินการจัดเก็บขยะ การจัดหาแรงงานเพื่อ
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บคําธรรมเนียมเก็บขยะ  การบริหารกองขยะ และการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ 
รวมถึงการก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเองประชาชนในชุมชนสํวน
ใหญํมีสํวนรํวมมากในการจัดการขยะมูลฝอย โดยในกระบวนการด า เนินงานของชุมชนนั้น ปัจจัย
การรับร๎ูขําวสารผู๎น าการมีสํวนรํวมของชุมชน การสนับสนุนของส านักงานโครงการพัฒนาแหํง
สหประชาชาติและเทศบาลนครล าปาง เป็นปัจจัยที่มีผลตํอการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนโดย
เป็นการหมุนเวียนเสริมการด าเนินงานของชุมชนให๎มีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มมาก
ขึ้น 

วรวิกานต์  แสนไชย (2544) ได๎ศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการ
แบบยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครผลการวิจัย
พบวํา 

1.   รูปแบบการจัดการธนาคารขยะชุมชนวัดกลางเป็นการใช๎การมีสํวนรํวมของสมาชิกใน
ชุมชนเพื่อแก๎ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นการจัดการแบบยั่งยืน  เพราะมี
ความสัมพันธ์ระหวํางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม 

2.  การมีสํวนรํวมของสมาชิกในชุมชนจะต๎องเกิดจากความสมัครใจ เร่ิมตั้งแตํขั้นตอนคิด
ริเริม ค๎นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหาของชุมชน วางแผนด าเนินกิจกรรมลงทุน
ปฏิบัติงานและติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

3. ปัจจัยที่ท าให๎สมาชิกในชุมชนวัดกลางเข๎ามามีสํวนรํวมในโครงการธนาคารขยะมี  11 
ประการ คือ รูปแบบของโครงการ การประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนความพร๎อมของ
ประชาชนในชุมชน การสนับสนุนจากภายนอก ผู๎บริหารโครงการ ความเข๎มแข็งของ
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ชุมชน ความต๎องการแก๎ไขปัญหาของชุมชน ผลประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ ความ
ต๎องการการยอมรับจากสังคม และความต๎องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว๎ให๎ชน
รํุนหลัง 

4.  รูปแบบการด าเนินงานของธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง  เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการ
จั ดก ารขยะมู ลฝอยที่ ดี และ เหมาะส าห รับชุ มชนในระดับท๎ อ งถิ่ นทั้ ง ใน
กรุงเทพมหานครและตํางจังหวัด 

ณัฐวดี  คงดั่น (2546)ได๎ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 

1.  กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอย และการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยและการมีสํวน
รํวมในการจัดการขยะมูลฝอยอยูํระดับดี 

2.  พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนโดยรวมอยูํระดับดี เมื่อ พิจารณาใน
แตํละด๎าน พบวําประชาชนสํวนใหญํมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด๎านการลด
การเกิดขยะอยูํในระดับปานกลางและมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด๎านการน า
กลับมาใช๎ใหมํและการคัดแยกประเภทขยะอยูํในระดับดี 

3.  ปัจจัยสํวนบุคคลที่มีผลตํอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวม ได๎แกํระดับ
การศึกษา โดยพบวํา ประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยรวมดีกวํากลุํมตัวอยํางที่จบการศึกษามัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเทํา 
เมื่อพิจารณาในแตํละด๎านพบวําปัจจัยสํวนบุคคลที่มีผลตํอพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยด๎านการลดการเกิดขยะ คือ ระดับการศึกษาและจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
ปัจจัยสํวนบุคคลที่มีผลตํอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด๎านการคัดแยกประเภท
ขยะ คือระดับการศึกษารายได๎ในครัวเรือนตํอเดือน และการมีสํวนรํวมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย สํวนด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ พบวําไมํมีปัจจัยสํวนบุคคลปัจจัยใดที่มี
อิทธิพลตํอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด๎านการน ากลับมาใช๎ใหมํ 

4. ปัจจัยกระตุ๎นที่มีผลตํอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด๎านการคัดแยกขยะมูลฝอย  
คือ การมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอย สํวนปัจจัยกระตุ๎นอ่ืนๆ ไมํมีผลตํอ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมและด๎านอ่ืนๆไมํมีผลตํอพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยรวมและด๎านอ่ืน ๆ 

สูธาสสิริ  อินทร์ผูก (2548) ได๎ศึกษาความตระหนักในปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยกับ
พฤติกรรมการน ามูลฝอยแห๎งกลับมาใช๎ซ้ าของประชาชนเขตเทศบาลนครล าปาง ที่พบวําประชาชน



35 
 

ในเขตเทศบาลนครล าปางสํวนใหญํมีพฤติกรรมการน า มูลฝอยแห๎งกลับมาใช๎ซ้ า อยูํในระดับปาน
กลางเนื่องจากเศรษฐกิจในปัจจุบันตกต่ าประชาชนสํวนใหญํมีการน ามูลฝอยแห๎งที่ยังคงสภาพไป
ขายมากกวําที่จะน ากลับมาใช๎ซ้ า อีกทั้งยังมีรถรับซื้อของเกํามารับซื้อถึงบ๎าน มีความสะดวกสบาย
มากกวําปัจจุบันคนสํวนใหญํท างานนอกบ๎านจึงไมํคํอยมีเวลาที่จะน ามูลฝอยมาประดิษฐ์เป็นของ
ใช๎ในบ๎านอีกทั้งเป็นการเสียเวลาท าให๎พฤติกรรมการน ามูลฝอยแห๎งกลับมาใช๎ซ้ าไมํคํอยจะเกิด
ขึ้นกับคนในเขตเทศบาลฯ เทําใดน าและให๎เหตุผลเพิ่มเติมวําอาจเป็นเพราะประชาชนอยูํในชํวง
เศรษฐกิจถดถอยและเป็นชํวงที่มีคําครองชีพคํอนข๎างสูงจึงมีการน ามูลฝอยกลับมาใช๎ประโยชน์
ใหมํเพื่อเป็นการลดคําใช๎จํายในครัวเรือนที่ไมํจ าเป็นลง ลักษณะการแสดงออกของพฤติกรรมเป็น
การแสดงออกด๎วยความเคยชิน จากการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันภายใต๎สภาพแวดล๎อมรอบตัว 
เศรษฐกิจย่ าแยํ ท าให๎เกิดสับสนด๎านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ท าให๎ประชาชนได๎รับอิทธิพลสํงผล
ท าให๎ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อเป็นการลดคําใช๎จํายในครัวเรือนที่ไมํจ าเป็นลง 
และเพื่อความอยูํรอดในวิถีชีวิตประจ าวันและผลการทดสอบสมมติฐานจ าแนกตามระดับการศึกษา
ของประชาชน พบวําประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่สูงจะมีพฤติกรรมการน า มูลฝอยกลับมาใช๎ซ้ า
มากกวําประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ า กวํา โดยคนที่เรียนในระดับที่สูงขึ้นยํอมมีความร๎ูความ
เข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับประเภทและชนิดของมูลฝอยรวมทั้งประสบการณ์ที่ได๎พบเห็นจาก
แบบอยํางในครัวเรือน จากสถาบันการศึกษาหรือแม๎กระทั่งสื่อตํางๆ มาทดลองปฏิบัติในรูปของ
พฤติกรรมการน า มูลฝอยแห๎งกลับมาใช๎ซ้ าดังนั้นระดับการศึกษาของประชาชนที่แตกตํางกันเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สํงผลตํอพฤติกรรมการน ามูลฝอยแห๎งกลับมาใช๎ซ้ าของประชาชน 
  ฒาลิศา  เนียมมณี และเกศสิริ  ปั้นธุระ (2549)ได๎ศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย
ของประชาชนในเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 

1. ประชาชนในเขตดินแดงมีความรู๎เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยระดับปานกลาง 
2.  ประชาชนในเขตดินแดงมีทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยระดับดี 
3.  ประชาชนในเขตดินแดงมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยระดับปานกลาง 
4.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตามตัวแปรอิสระพบวํา 

4.1 ประชาชนในเขตดินแดงที่มีเพศ และอายุตํางกัน มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูล
ฝอยไมํตํางกัน 

4.2  ประชาชนในเขตดินแดง ที่มีอาชีพ ขนาดครัวเรือนและความร๎ูเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอยตํางกันมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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4.3  ประชาชนในเขตดินแดง ที่มีระดับการศึกษา รายได๎ตํอเดือนทัศนคติเกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะมูลฝอยตํางกันมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
3.1  รูปแบบการศึกษา (Study Desige) 
 การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประเภทขยะมูลฝอยและการรับร๎ูข๎อมูลขําวสารการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยและ
พฤติกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู๎ศึกษาได๎ก าหนดวิธีการด าเนินการศึกษาไว
อยํางมีขั้นตอนดังตํอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ศึกษา 
2. เคร่ืองที่ใช๎ในการศึกษา 
3. วิธีการสร๎างและส ารวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
5. การวิเคราะห์ข๎อมูล 
6. สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ 

 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง(Population And Sample Size) 

3.2.1  ประชากร 

ประชากรที่ใช๎การศึกษาศึกษาคร้ังนี้ได๎ หัวหน๎าครอบครัวในเขตเทศบาลต าบลแชะ จังหวัด
นครราชสีมาทั้งสิ้น 9 ชุมชน  จ านวน 2,647 ครัวเรือนประชากร 6,151 คน (ข๎อมูล ณ เดือนเมษายน  
2556) 

3.2.2  กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู๎ศึกษาได๎ท าการสุํมตัวอยําง เพื่อหาจ านวนของกลุํมตัวอยํางที่เหมาะสมโดยด าเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี ้

1. ค านวณหาขนาดของกลุํมตัวอยํางที่จะใช๎เป็นตัวแทนของประชากร โดยใช๎ตารางของ 
Yamane’ (อ๎างถึงใน สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์ , เตือนใจ เกตุษา และบุญมี พันธุ์ไทย, 
2545 หน๎า 127) และก าหนดคําความเชื่อมั่นเทํากับ 95 % ยํอมให๎มีความคลาดเคลื่อน 
0.05 
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2
 
1 ( )

N

Ne
n     =     

  
โดย  n =  จ านวนขนาดกลุํมตัวอยําง 
 N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช๎ในการศึกษา 
 e = ความคลาดเคลื่อน ซึ่งก าหนดให๎เทํากับร๎อย 5 (0.05) 
 
   2,647          2 
แทนคํา n = 1+2,647(0.05) 
   2,647 
  =  

6.62    
 
  =  399.84 ครัวเรือน 
 
 จากการค านวณหากลุํมตัวอยํางข๎างต๎น ได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางเทํากับ 399.84 ครัวเรือน
เพื่อให๎ได๎กลุํมตัวอยํางที่เหมาะสมจึงใช๎กลุํมตัวอยํางเทํากับ 405 ครัวเรือน  จากนั้นท าการแบํง
สัดสํวนในการสุํมตัวอยํางให๎ครบทั้ง 9 ชุมชนจะได๎ชุมชนละ 45 ครัวเรือน 
 
3.3  เครื่องมือในการศึกษา 

3.3.1  ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใช๎ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู๎ศึกษาสร๎างขึ้นมา
โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานศึกษาที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ และน ามาใช๎เป็นแนวทางในการ
จัดท าแบบสอบถามให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา แบบสอบถามแบํงออกเป็น 4 สํวน 
ดังนี้ 

สํวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แกํ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพสถานภาพสมรส/สถานภาพครอบครัวที่มาของรายได๎/รายได๎ใน
ครัวเรือนตํอเดือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และลักษณะที่อยูํอาศัยของประชาชนจ านวน 10 ข๎อ 
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 สํวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับชนิดและประเภทขยะและปริมาณขยะมูลฝอยที่ทิ้งใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบลแชะโดยแบํงประเภทขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภท 1.ขยะอินทรีย์ 2.ขยะรี
ไซเคิล 3ขยะอันตราย 4.ขยะทั่วไปแล๎วชั่งน้ าหนักจดจดบันทึกเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
 สํวนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนได๎แกํ ความร๎ูเกี่ยวกับการจัดขยะมูลฝอยชนิดเลือกตอบจากค าถาม 1 ข๎อมี  4 ค าตอบจาก
ถามทั้งหมด 10 ข๎อซึ่งก าหนดระดับคะแนนค าตอบในแตํละค าถาม คือตอบถูกได๎ 1 คะแนนและ
ตอบผิดได๎ 0 โดยคิดเป็นอัตราสํวนร๎อยละ 

ค าถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  ก าหนดคะแนนตอบถูกได๎ 1 คะแนน 
ตอบผิดได๎ 0 คะแนน 
๑. ขยะมูลฝอยแบํงเป็นกี่ประเภท     
(  ) ๑. ๑  (  ) ๒. ๒  (  ) ๓. ๓  (  ) ๔. ๔  
๒. ถังขยะมีสีแดงใช๎ทิ้งสิ่งใดตํอไปนี้ 
(  ) ๑. กลํองโฟม (  ) ๒. ขวดแก๎ว  (  ) ๓. กระป๋องสีสเปรย์ (  ) ๔. เศษผัก 

 ๓.  ถุงพลาสติกทิ้งลงในถังขยะสีใด 
 (  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง  
 ๔.  เศษขวดแก๎ว เศษขวดแก๎ว ทิ้งลงในถังขยะสีใด 
 (  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง 
 ๕.  แบตเตอร่ี ทิ้งลงในถังสีใด     

(  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง 
 ๖. เศษผัก เศษอาหารทิ้งลงในถังสีใด    

  (  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สเีหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง 

 ๗. ขยะที่สามารถยํอยสลายได๎ในธรรมชาติทิ้งลงในถังขยะสีใด 
 (  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง 
 ๘. เศษถุงพลาสติกใสํแกง ใสกํับข๎าวทิ้งลงในถังขยะสใีด 
 (  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง 
 ๙. กระป๋องสีสเปรย์ทิ้งในถังขยะสีใด 
 (  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง 
 ๑๐. เศษเปลือกลูกอมทิ้งลงในถังขยะสีใด 
            (  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง   
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ผู๎ศึกษาค านวณเป็นอัตราสํวนร๎อยละของค าถามเกี่ยวกับการรับรู๎ขําวสาร  
การรับรู๎ขําวสาร                 ก าหนดคะแนน 
1. ทํานรับรู๎ขําวสารการจัดการขยะมูลฝอยจาก 

สื่อโทรทัศน์ / วิทยุ       ใชํ    และ  ไมํใชํ   
2. ทํานได๎รับข๎อมูลขําวสารจากเอกสารแนะน า 

ของทางราชการ       ใชํ    และ  ไมํใชํ   
3. ทํานได๎รับความร๎ู ขําวสารจากหนังสือพิมพ์/ 

นิตยสารในการจัดการขยะมูลฝอย   ใชํ    และ  ไมํใชํ   
4. ทํานได๎รับการแนะน า / ประชาสัมพันธ์ 

จากเจ๎าหน๎าที่เทศบาล    ใชํ    และ  ไมํใชํ   
5. ทํานได๎รับข๎อมูล ขําวสารจากเพื่อนบ๎าน 

ในชุมชน      ใชํ    และ  ไมํใชํ   

ผู๎ศึกษาค านวณเป็นอัตราสํวนร๎อยละของค าถามเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ
มูลฝอย 

การมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอย    ก าหนดคะแนน 
1. ทํานเข๎าไปมีสํวนรํวมในการรํวมคิดรํวมท า 

รํวมแก๎ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน   ใชํ    และ  ไมํใชํ   
2. ทํานรํวมปฏิบัติงานจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

ด๎วยความสมัครใจ        ใชํ    และ  ไมํใชํ   
3. ทํานเป็นผู๎น าในการมีสํวนรํวมการจัดการขยะมูลฝอย 

ในชุมชน      ใชํ    และ  ไมํใชํ   
4. การคัดแยกขยะมูลฝอยกํอนทิ้งเป็นหน๎าที่ของทําน 

และชํวยลดปริมาณขยะ ได๎    ใชํ    และ  ไมํใชํ   
5. ทํานสร๎างวินัยการมีสํวนรํวมภายในครอบครัว 

กํอนเป็นอันดับแรก     ใชํ    และ  ไมํใชํ   
  

สํวนที่ 4   เป็นแบบสอบถามวัดคําของตัวบํงชี้เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 3 ด๎าน รวมค าถามทั้งสิ้น 
18 ข๎อ ได๎แกํ 

1. พฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอย              จ านวน 6 ข๎อ 
2. พฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ    จ านวน 6 ข๎อ 
3. พฤติกรรมการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย   จ านวน 6 ข๎อ 
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 โดยมีลักษณะของมาตรวัดเป็นแบบมาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) และมีลักษณะ
เป็นข๎อความที่ผู๎ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น โดยจ าแนกออกเป็น 5 ระดับ ก าหนดคะแนน
ตามล าดับ ดังนี ้
  5 หมายถึง  ปฏิบัติทุกครั้ง 
  4 หมายถึง  ปฏิบัติมาก 
  3  หมายถึง  ปฏิบัติปานกลาง 
  2 หมายถึง  ปฏิบัติน๎อย 
  1 หมายถึง  ปฏิบัติน๎อยอยํางยิ่ง 
 เมื่อรวบรวมข๎อมูลและแจกแจงความถี่แล๎ว จะใช๎คะแนนเฉลี่ยของประชากร โดยแบํง
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับสูง ซึ่งมี
เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้   
     คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
ความกว๎างของอัตราภาคชั้น   =            จ านวนชั้น 
    = 5 - 1

3
 

    = 1.33 
 
 จากหลักเกณฑ์ดังกลําว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได๎ดังนี้ 
 ระดับคะแนน   ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
 1.00 - 2.33 หมายถึง  มีพฤติกรรมจัดการขยะมูลฝอยในระดับไมํดี 
 2.34 - 3.66 หมายถึง  มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในระดับพอใช๎ 
 3.67 - 5.00 หมายถึง  มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในระดับดี 
  

3.3.2  วิธีการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 การสร๎างแบบสอบถาม 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแชะ 
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผู๎ศึกษาได๎สร๎างแบบสอบถามและมาตรวัดเพื่อเป็นเคร่ืองมือที่ใช๎
ในการศึกษา โดยด าเนินการสร๎างตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาจากต ารา เอกสาร และงานศึกษาที่เกี่ยวข๎อง 
2. สร๎างข๎อค าถามให๎ครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแบํง

แบบสอบถามออกเป็น 4 สํวน ดังนี้ 
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สํวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคล 
สํวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับชนิด ประเภทขยะและปริมาณขยะ 
สํวนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย  ของ

ประชาชนได๎แกํ ความร๎ูเกี่ยวกับการจัดขยะมูลฝอยการรับร๎ูขําวสารและการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

สํวนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน  น า
แบบสอบถามเสนอ ตรวจสอบ แก๎ไข ปรับปรุง และให๎ข๎อเสนอแนะ เพื่อให๎สามารถเก็บข๎อมูล ได๎
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

3. จากนั้น ผู๎ศึกษาน าแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นผํานเกณฑ์ก าหนดไปด าเนินการ
จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข๎อมูลตํอไป 

 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู๎ศึกษาได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู๎ศึกษาท าหนังสือถึงอ าเภอครบุรีเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
2. ผู๎ศึกษาน าหนังสือรับรองจากอาจารที่ปรึกษา ยื่นตํอเทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
3. ผู๎ศึกษาน าแบบสอบถามไปท าการแจกให๎หัวหน๎าครอบครัวในเขตเทศบาลต าบลแชะ 

อ าเภอครบุรี ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 405 คน และรอเก็บแบบสอบถามคืนด๎วยตนเอง 
ภายใน ระยะเวลา 3 เดือน 

4. น าแบบสอบถามที่รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล๎วน าข๎อมูลที่
ได๎มาท าการวิเคราะห์ข๎อมูลตํอไป 

 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎ศึกษาได๎ก าหนดคําสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. การรวบรวมข๎อมูล ผู๎ศึกษาได๎ตรวจสอบแบบสอบถามทุกฉบับเพื่อความสมบูรณ์ให๎
ครบทุกด๎าน 

2. การน าข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามมาลงรหัสในกระดาษบันทึกรหัส (Coding sheet) 
3. ท าการประมวลผลข๎อมูลด๎วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช๎ใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ

งานศึกษาทางสังคมศาสตร์(SPSS) 
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3.6  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 ผู๎ศึกษาได๎ก าหนดค๎าสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยํางประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแชะ 
สถิติที่ใช๎ คือ คําแจกแจงความถี่ (frequency distribution) และคําร๎อยละ (percentage)  

2. การวิเคราะห์ชนิดและประเภทขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแชะ
สถิติที่ใช๎คือ คําแจกแจงความถี่ (frequency distribution) และคําร๎อยละ (percentage) 

3. ศึกษาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระหวํางประชาชนที่มีความร๎ูความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การรับร๎ูขําวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และ
การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย และการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย วิเคราะห์ข๎อมูลสถิติที่ใช๎คือ คําแจกแจงความถี่ 
(frequency distribution) และคําร๎อยละ (percentage) 

4. วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
แชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 ด๎าน สถิติที่ใช๎วิเคราะห์ คือ คําเฉลี่ย  
(mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการศึกษา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลแชะ  

อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  จากแบบสอบถาม จ านวน 382 ชุด น าเสนอเป็น 4 ตอน ดังนี ้ 
1. ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม 
2. ข๎อมูลชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง 
3. ความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการรับรู๎ขําวสารและการมีสํวนรํวมของ

ประชากรในการจัดการขยะมูลฝอย 
4. พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย  พฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอย  พฤติกรรม

การน ากลับมาใช๎ใหมํ  พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุํมตัวอยํางในพื้นที่เทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  382  

คน  ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม และน าข๎อมูลมาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการทางสถิติ ไป
ของผู๎ตอบแบบสอบถามสรุปได๎ ดังตารางที่ 4.1-4.8 
 

ตารางที่ 4.1  จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 154 40.30 
หญิง 228 59.70 

รวม 382 100.00 
 

 
 

รูปที่ 4.1  จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
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ตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.1  แสดงให๎เห็นวําเพศ ของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยสํวนใหญํเป็น
เพศชายจ านวน 154 คน (ร๎อยละ 40.30)  รองลงมาเป็น เพศหญิงจ านวน 228 คน (ร๎อยละ 59.70)  
 
ตารางที่ 4.2  จ านวนและร๎อยละ ของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากวํา 20 ปี 34 8.90 
20 - 30 ปี 82 21.50 
31 - 40 ปี 144 37.70 
41 – 50 ปี 94 24.60 
50 ปีขึ้นไป 28 7.30 

รวม 382 100.00 

 

 
 

รูปที่ 4.2  จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

ตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.2  แสดงให๎เห็นวําอายุ ของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยสํวนใหญํมี 
อายุ 31-40  ปี มีจ านวน 144 คน (ร๎อยละ 37.70) รองลงมา อายุ 41-50  ปี มีจ านวน 94 คน (ร๎อยละ 
24.60) อายุ 20-30 ปี  มีจ านวน 82 คน (ร๎อยละ 21.50)  อายุต่ ากวํา 20 ปี  มีจ านวน 34 คน (ร๎อยละ 
8.90)  และน๎อยสุดอายุต่ าสุดคือ อายุ 51 ปีขึ้นไป  มีจ านวน 25 คน (ร๎อยละ 49.0)     
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ตารางที่ 4.3  จ านวนและร๎อยละ ของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา ต่ ากวํา ป.4 22 5.80 
ประถมศึกษา ป.4 – ป.6 55 14.40 
มัธยมศึกษาตอนต๎น  ม.1 – ม.3 47 12.30 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.4 – ม.6 70 18.30 
ปวช. / ปวส. / อนุปริญญา 109 28.50 
ปริญญาตรี 45 11.80 
ปริญญาโท 21 5.50 
ปริญญาเอก 13 3.40 

รวม 382 100.00 

 

 
 

รูปที่ 4.3  จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.3 และรูปที่ 4.3  แสดงให๎เห็นวําระดับการศึกษาของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. / อนุปริญญา  มีจ านวน 109 คน (ร๎อยละ 28.50)  รองลงมา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.4 – ม.6  มีจ านวน 70 คน (ร๎อยละ 18.30)  ประถมศึกษา ป.4 – ป.6  มี
จ านวน 55 คน (ร๎อยละ 14.40)  มัธยมศึกษาตอนต๎น  ม.1 – ม.3  มีจ านวน 47 คน (ร๎อยละ 12.30)
ปริญญาตรี  มีจ านวน 45 คน (ร๎อยละ 11.80)  ประถมศึกษา ต่ ากวํา ป.4  มีจ านวน 22 คน (ร๎อยละ 
5.80) ปริญญาโท มีจ านวน 21 คน (ร๎อยละ 5.50) และน๎อยสุด ปริญญาเอก มีจ านวน 13 คน (ร๎อยละ 
3.40)   
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ตารางที่ 4.4  จ านวนและร๎อยละ ของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ค๎าขาย 76 19.90 
เกษตรกรรม 109 28.50 
รับจ๎าง 100 26.20 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 81 21.20 
ธุรกิจเอกชน 16 4.20 

รวม 382 100.00 

 

 

รูปที่ 4.4  จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

ตารางที่ 4.4 และรูปที่ 4.4  แสดงให๎เห็นวําอาชีพของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ
เกษตรกรรม  มีจ านวน 109  คน (ร๎อยละ 28.50) รองลงมา รับจ๎าง มีจ านวน 100 คน (ร๎อยละ 26.20)   
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีจ านวน 81 คน (ร๎อยละ 21.20) ค๎าขาย  มีจ านวน 76 คน (ร๎อยละ 19.90)   
และน๎อยสุด  ธุรกิจเอกชน  มีจ านวน 16 คน (ร๎อยละ 4.20)       
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ตารางที่ 4.5  จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 120 31.40 
แตํงงานและอยูํด๎วยกัน 194 50.80 
หยํา/หม๎าย 68 17.80 

รวม 382 100.00 

 

 
 

รูปที่ 4.5  จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.5  แสดงให๎เห็นวําสถานภาพสมรสของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํ แตํงงานและอยูํด๎วยกัน จ านวน 194 คน  (ร๎อยละ 50.80)  รองลงมา โสด  จ านวน 120 คน 
(ร๎อยละ 31.40)  และน๎อยสุด หยํา/หม๎าย  จ านวน 68 คน (ร๎อยละ 17.80)   
  
ตารางที่ 4.6  จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
หัวหน๎าครอบครัว 95 24.90 
คูํสมรส 179 46.90 
บุตร 83 21.70 
ญาติ 25 6.50 

รวม 382 100.00 
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รูปที่ 4.6  จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 
 

ตารางที่ 4.6 และรูปที่ 4.6  แสดงให๎เห็นวําสถานภาพครอบครัวของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
สํวนใหญํ  เป็น คูํสมรส  จ านวน 179 คน (ร๎อยละ 46.90) รองลงมา หัวหน๎าครอบครัว จ านวน              
95 คน (ร๎อยละ 24.90) บุตร จ านวน 83  คน (ร๎อยละ 21.70)  และน๎อยสุด ญาติ จ านวน 25 คน            
(ร๎อยละ 6.50)   
  
ตารางที่ 4.7 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได๎หลักของครอบครัว 
                    มาจาก 

รายได้หลักของครอบครัวมาจาก จ านวน ร้อยละ 
ค๎าขาย 70 18.30 
เกษตรกรรม 124 32.50 
รับจ๎าง 98 25.70 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 78 20.40 
ธุรกิจเอกชน 12 3.10 

รวม 382 100.00 
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รูปที่ 4.7  จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได๎หลักของครอบครัว 
 

ตารางที่ 4.7 และรูปที่ 4.7  แสดงให๎เห็นวํารายได๎หลักของครอบครัวผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนใหญํมาจาก เกษตรกรรม มีจ านวน 124 คน (ร๎อยละ 32.50) รองลงมา รับจ๎าง มีจ านวน 98 คน 
(ร๎อยละ 25.70)  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีจ านวน 78 คน (ร๎อยละ 20.40)  ค๎าขาย มีจ านวน 70 คน 
(ร๎อยละ 18.30) และน๎อยสุด  ธุรกิจเอกชน  มีจ านวน 12 คน (ร๎อยละ 3.10  
  

ตารางที่ 4.8 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได๎เฉลี่ยครอบครัว
 ประมาณ (บาทตํอเดือน) 

รายได้เฉลี่ยครอบครัวประมาณ  (บาทต่อเดือน) จ านวน ร้อยละ 
น๎อยกวํา 10,000  บาท 97 25.40 
10,001 – 20,000  บาท 180 47.10 
20,001 – 30,000  บาท 76 19.90 
30,001 – 40,000  บาท 23 6.00 
มากกวํา 40,000  บาท 6 1.60 

รวม 382 100.00 
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รูปที่ 4.8  จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได๎เฉลี่ยครอบครัว 
                         ประมาณ (บาทตํอเดือน) 
 

ตารางที่ 4.8 และรูปที่ 4.8  แสดงให๎เห็นวํารายได๎เฉลี่ยครอบครัวประมาณ (บาทตํอเดือน)
ของผู๎ตอบแบบสอบถาม สํวนใหญํมีรายได๎ 10,000 – 20,000  บาท มีจ านวน 97 คน (ร๎อยละ 47.10) 
รองลงมา น๎อยกวํา 10,000  บาท  มีจ านวน 97 คน (ร๎อยละ 25.40)  20,001 – 30,000 บาท มีจ านวน 
76 คน (ร๎อยละ 19.90)  30,001 – 40,000  บาท  มีจ านวน 23 คน (ร๎อยละ 6.00) และต่ าสุด  มากกวํา 
40,000  บาท  มีจ านวน 6 คน (ร๎อยละ 1.60)   
 

ตารางที่ 4.9  จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสมาชิกในครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

1 – 2  คน 92 24.10 
3 - 4 คน 177 46.30 
5 - 6 คน 78 20.40 
7  คนขึ้นไป 35 9.20 

รวม 382 100.00 
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รูปที่ 4.9  จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสมาชิกในครอบครัว 
  

ตารางที่ 4.9 และรูปที่ 4.9  แสดงให๎เห็นวําสมาชิกในครอบครัวของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
สํวนใหญํมีสมาชิก 3-4 คน จ านวน 177 คน (ร๎อยละ 46.30) รองลงมา 1-2 คน จ านวน 92 คน             
(ร๎อยละ 24.10)  5-6 คน จ านวน 78 คน (ร๎อยละ 20.40)  และน๎อยสุด  7 คน ขึ้นไป  จ านวน 35 คน  
(ร๎อยละ 9.20)    
  
ตารางที่ 4.10 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทที่พักอาศัยของ 
       ครอบครัว 
 

ประเภทท่ีพักอาศัยของครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
บ๎านพักอาศัย 112 29.30 
ค๎าขายประกอบธุรกิจ 187 49.00 
บ๎านพักอาศัยและประกอบธุรกิจ 83 21.70 

รวม 382 100.00 
 

 
 
 

รูปที่ 4.10  จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทที่พักอาศัย 
                             ของครอบครัว 
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ตารางที่ 4.10 และรูปที่ 4.10  แสดงให๎เห็นวําประเภทที่พักอาศัยของครอบครัวของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม สํวนใหญํมีที่พักเป็น ค๎าขายประกอบธุรกิจ จ านวน  187 คน (ร๎อยละ 49.00) รองลง 
มา บ๎านพักอาศัย จ านวน 112 คน (ร๎อยละ 29.30)  และน๎อยสุด บ๎านพักอาศัยและประกอบธุรกิจ
จ านวน  83 คน  (ร๎อยละ 21.70)    
 

4.2 ข้อมูลชนิดและประเภทขยะท่ีท้ิง 
จากการศึกษาข๎อมูลชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง  ในเขตเทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  

จังหวัดนครราชสีมา โดยการให๎กลุํมตัวอยําง จ านวน 382  คน  การทิ้งขยะให๎ตรงประเภทในถุงที่
เตรียมไว๎ให๎แล๎วชั่งน้ าหนัก (ตามเอกสารที่แจก)  เป็นเวลา 4 สัปดาห์  ดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11  ข๎อมูลประเภทขยะและปริมาณน้ าหนักขยะที่ทิ้ง ในแตํละสัปดาห์ 

ประเภทขยะ 
ปริมาณน้ าหนักขยะ (กิโลกรัม) 

รวม 
สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 

ขยะอินทรีย์ได๎แกํ เศษผัก              
เศษอาหาร และเปลือกผลไม๎ 

1617.70 1677.10 1570.00 1608.00 6472.80 

ขยะรีไซเคิลได๎แกํแก๎ว กระดาษ 
พลาสติกโลหะ 

772.70 901.60 532.30 681.20 2,887.80 

ขยะอันตรายได๎แกํกระป๋องยาฆํา
แมลง ยาหมด อายุ ถํานไฟฉายใช๎
แล๎ว เข็มฉีดยา หลอดไฟฟ้า 

195.30 206.90 184.90 178.30 765.40 

ขยะทั่วไปได๎แกํซองบะหมี่
ส าเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม 
ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร  

264.20 299.80 203.50 252.10 1019.60 

รวม 2849.90 3058.40 2490.70 2719.60 11,145.60 
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รูปที่ 4.11  ประเภทขยะและปริมาณน้ าหนักขยะ ใน 4 สัปดาห์ 
 

ตารางที่ 4.11 และรูปที่ 4.11  แสดงให๎เห็นวําปริมาณขยะ จากประชากรในเขตเทศบาล           
ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 382 คน ใน 4 สัปดาห์  สํวนใหญํเป็น ขยะ
อินทรีย์  จ านวน 6,472.80 กก. (ร๎อยละ 58.10)  รองลงมาเป็น ขยะรีไซเคิล จ านวน 2,887.80 กก. 
(ร๎อยละ 25.90) ขยะทั่วไป จ านวน 1,019.60 กก. (ร๎อยละ 9.10) และน๎อยสุด ขยะอันตราย จ านวน 
765.40 กก (ร๎อยละ 6.90) 
 

ชนิดและประเภทขยะท่ีท้ิง จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์   ในเขตเทศบาลต าบล
แชะ  อ าเภอครบุร ี จังหวัดนครราชสีมา ท่ีต่างกัน  
 

ผลการวิเคราะห์ชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  ในเขต
เทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุร ี จังหวัดนครราชสีมา ที่ตํางกัน ดังตารางที่ 4.12-4.21 
 

ตารางที่ 4.12  จ านวนและร๎อยละของชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามเพศ  

เพศ 
ขยะอินทรีย์ 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะรีไซเคิล 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะอันตราย 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะท่ัวไป 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ชาย 2,686 
(41.50) 

1,149 
(39.90) 

306 
(39.80) 

403 
(39.50) 

หญิง 3,794 
(58.50) 

1,730 
(60.100) 

462 
(60.20) 

617 
(60.50) 

รวม 
6,480 

(100.00) 
2,879 

(100.00) 
768 

(100.00) 
1,020 

(100.00) 
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จากตารางที่ 4.12  แสดงชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามเพศ พบวํากลุํมเพศหญิง                 
มีการทิ้งขยะทุกชนิดมากกวําเพศชาย  ดังนี้ ขยะอินทรีย์ จ านวน 3,794 กก.  (ร๎อยละ 58.50)  ขยะ              
รีไซเคิล  จ านวน 1,730  กก. (ร๎อยละ 60.100)  ขยะอันตราย จ านวน  462 กก. (ร๎อยละ60.20)  และ 
ขยะทั่วไป จ านวน 617  กก. (ร๎อยละ 60.50) 
 
ตารางที่ 4.13  จ านวนและร๎อยละของชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามอายุ 

อายุ 
ขยะอินทรีย์ 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะรีไซเคิล 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะอันตราย 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะท่ัวไป 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ต่ ากวํา 20 ปี 
562 

(8.70) 
213 

(7.40) 
71 

(9.20) 
91 

(8.90) 

20 - 30 ปี 
139 

(21.50) 
607 

(21.00) 
170 

(22.10) 
214 

(20.90) 

31 - 40 ปี 
2,435 

(37.60) 
1,087 

(37.70) 
293 

(38.10) 
386 

(37.70) 

41 – 50 ปี 
1,621 

(25.00) 
722 

(25.00) 
180 

23.40 
251 

(24.50) 

50 ปีขึ้นไป 
469 

(7.20) 
255 

(8.80) 
55 

(7.20) 
83 

(8.10) 

รวม 
6,483 

(100.00) 
2,884 

(100.00) 
769 

(100.00) 
1,025 

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.13  แสดงชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามอายุ  พบวํากลุํมอายุ                       
31-40  ปี  มีการทิ้งขยะทุกชนิดมากกวํากลุํมอ่ืน ๆ ดังนี้ ขยะอินทรีย์  จ านวน 2,435 กก. (ร๎อยละ 
37.60)  ขยะรีไซเคิล  จ านวน 1,087 กก. (ร๎อยละ 37.70)  ขยะอันตราย จ านวน  293 กก. (ร๎อยละ 
38.10) และ ขยะทั่วไป  จ านวน 386  กก. (ร๎อยละ 37.70) 
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ตารางที่ 4.14  จ านวนและร๎อยละของชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ขยะอินทรีย์ 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะรีไซเคิล 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะอันตราย 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะท่ัวไป 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ประถมศึกษา ต่ ากวํา ป.4 
391 

(6.00) 
179 

(6.20) 
41 

(5.30) 
53 

(5.20) 

ประถมศึกษา ป.4 – ป.6 
947 

(14.60) 
432 

(15.00) 
108 

(14.00) 
147 

(14.40) 
มัธยมศึกษาตอนต๎น  
ม.1 – ม.3 

788 
(12.10) 

390 
(13.50) 

90 
(11.70) 

128 
(12.50) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย   
ม.4 – ม.6 

1,136 
(17.50) 

512 
(17.80) 

138 
(17.90) 

192 
(18.80) 

ปวช. / ปวส. / อนุปริญญา 
1,879 
29.00 

765 
(26.60) 

237 
(30.70) 

285 
(27.80) 

ปริญญาตรี 
770 

(11.90) 
325 

(11.30) 
87 

(11.30) 
127 

(12.4) 

ปริญญาโท 
360 

(5.50) 
180 

(6.30) 
42 

(5.40) 
55 

(5.40) 

ปริญญาเอก 
218 

(3.40) 
97 

(3.40) 
29 

(3.80) 
37 

(3.60) 

รวม 
6,489 

(100.00) 
2,880 

(100.00) 
772 

(100.00) 
1024 

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.14  แสดงชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามระดับการศึกษา พบวํา  
กลุํมระดับการศึกษา ปวช. / ปวส. / อนุปริญญา  มีการทิ้งขยะทุกชนิดมากกวํากลุํมอ่ืน  ๆ ดังนี้             
ขยะอินทรีย์ จ านวน 1,879  กก. (ร๎อยละ 29.00) ขยะรีไซเคิล  จ านวน 765 กก. (ร๎อยละ 26.60)    
ขยะอันตราย จ านวน  237 กก. (ร๎อยละ 30.70)  และ ขยะทั่วไป จ านวน 258  กก. (ร๎อยละ 21.80) 
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ตารางที่ 4.15  จ านวนและร๎อยละของชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
ขยะอินทรีย์ 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะรีไซเคิล 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะอันตราย 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะท่ัวไป 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ค๎าขาย 
1,293 

(19.90) 
556 

(19.30) 
150 

(19.60) 
212 

(20.70) 

เกษตรกรรม 
1,862 

(28.70) 
863 

(29.90) 
216 

(28.20) 
286 

(27.90) 

รับจ๎าง 
1,696 

(26.20) 
745 

(25.80) 
205 

(26.80) 
278 

(27.10) 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
1,368 

(21.10) 
622 

(21.50) 
158 

(20.70) 
208 

(20.30) 

ธุรกิจเอกชน 
266 

(4.10) 
102 

(3.50) 
36 

(4.70) 
40 

(3.90) 

รวม 
6,485 

(100.00) 
2,888 

(100.00) 
765 

(100.00) 
1024 

(100.00) 
 

จากตารางที่  4.15 แสดงชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามอาชีพ พบวํากลุํม
เกษตรกรรม  มีการทิ้งขยะทุกชนิดมากกวํากลุํมอ่ืน ๆ  ดังนี้  ขยะอินทรีย์ จ านวน 1,862  กก.  (ร๎อย
ละ 28.70) ขยะรีไซเคิล  จ านวน 863 กก. (ร๎อยละ 29.90)  ขยะอันตราย จ านวน 216 กก. (ร๎อยละ 
28.20)  และ ขยะทั่วไป จ านวน 286  กก. (ร๎อยละ 27.90) 
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ตารางที่ 4.16  จ านวนและร๎อยละของชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส 
ขยะอินทรีย์ 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะรีไซเคิล 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะอันตราย 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะท่ัวไป 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

โสด 
2,090 

(32.30) 
917 

(31.80) 
243 

(31.80) 
332 

(32.50) 

แตํงงานและอยูํด๎วยกัน 
3,242 

(50.00) 
1,461 

(50.70) 
386 

(50.50) 
510 

(49.90) 

หยํา/หม๎าย 
1,148 

(17.70) 
502 

(17.40) 
136 

(17.80) 
180 

(17.60) 

รวม 
6,480 

(100.00) 
2,880 

(100.00) 
765 

(100.00) 
1,022 

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.16  แสดงชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวํา
กลุํมแตํงงานและอยูํด๎วยกัน  มีการทิ้งขยะทุกชนิดมากกวํากลุํมอ่ืน  ๆ  ดังนี้ ขยะอินทรีย์ จ านวน                 
3,242 กก. (ร๎อยละ 50.00)  ขยะรีไซเคิล  จ านวน 146,1 กก.  (ร๎อยละ 50.70)  ขยะอันตราย จ านวน 
386 กก. (ร๎อยละ 50.50)  และ ขยะทั่วไป จ านวน 510 กก. (ร๎อยละ 49.90) 
 

ตารางที่ 4.17  จ านวนและร๎อยละของชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว 
ขยะอินทรีย์ 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะรีไซเคิล 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะอันตราย 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะท่ัวไป 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

หัวหน๎าครอบครัว 
1,645 

(25.40) 
702 

(24.40) 
200 

(25.90) 
273 

(26.70) 

คูํสมรส 
3,027 

(46.70) 
1,329 

(46.20) 
363 

(47.00) 
471 

(46.10) 

บุตร 
1,399 

(21.60) 
640 

(22.20) 
162 

(21.00) 
214 

(20.90) 

ญาติ 
407 

(6.30) 
206 

(7.20) 
47 

(6.10) 
64 

(6.30) 

รวม 
6,478 

(100.00) 
2,877 

(100.00) 
772 

(100.00) 
1,022 

(100.00) 
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จากตารางที่ 4.17  แสดงชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว  
พบวํากลุํมที่มีสถานภาพครอบครัวเป็นคูํสมรส  มีการทิ้งขยะทุกชนิดมากกวํากลุํมอ่ืนๆ ดังนี้             
ขยะอินทรีย์ จ านวน 3,027 กก. (ร๎อยละ 46.70)  ขยะรีไซเคิล  จ านวน 1,329 กก.  (ร๎อยละ 46.20)  
ขยะอันตราย จ านวน 363 กก. (ร๎อยละ 47.00)  และ ขยะทั่วไป จ านวน 471 กก. (ร๎อยละ 46.10) 
 
ตารางที่ 4.18 จ านวนและร๎อยละของชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง  จ าแนกตามรายได๎หลักของ
 ครอบครัวมาจาก 

รายได้หลักของครอบครัว 
มาจาก 

ขยะอินทรีย์ 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะรีไซเคิล 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะอันตราย 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะท่ัวไป 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ค๎าขาย 
1,198 

(18.50) 
506 

(17.50) 
140 

(18.20) 
194 

(18.90) 

เกษตรกรรม 
2,130 

(32.80) 
1,002 

(34.70) 
249 

(32.30) 
330 

(32.10) 

รับจ๎าง 
1,619 

(24.90) 
702 

(24.30) 
202 

(26.20) 
272 

(26.50) 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
1,338 

(20.60) 
588 

(20.40) 
156 

(20.30) 
203 

(19.70) 

ธุรกิจเอกชน 
204 

(3.10) 
87 

(3.00) 
23 

(3.00) 
29 

(2.80) 

รวม 
6489 

(100.00) 
2885 

(100.00) 
770 

(100.00) 
1028 

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.18  แสดงชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามรายได๎หลักของครอบครัว
มาจาก พบวํากลุํมที่มีรายได๎หลักของครอบครัวมาจากเกษตรกรรม  มีการทิ้งขยะทุกชนิดมากกวํา
กลุํมอ่ืน ๆ  ดังนี้  ขยะอินทรีย์ จ านวน 2,130 กก. (ร๎อยละ 32.80)  ขยะรีไซเคิล  จ านวน 1,002 กก.  
(ร๎อยละ 34.70)  ขยะอันตราย จ านวน 249 กก. (ร๎อยละ 26.20)  และ ขยะทั่วไป จ านวน 272 กก. 
(ร๎อยละ 26.50) 
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ตารางที่ 4.19 จ านวนและร๎อยละของชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามรายได๎เฉลี่ยครอบครัว 
         ประมาณ (บาทตํอเดือน) 

รายได้เฉลี่ยครอบครัว 
ประมาณ (บาทต่อเดือน) 

ขยะอินทรีย์ 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะรีไซเคิล 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะอันตราย 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะท่ัวไป 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

น๎อยกวํา 10,000  บาท 
1,679 

(25.90) 
719 

(25.00) 
203 

(26.30) 
278 

(27.20) 

10,001 – 20,000  บาท 
3,034 

(46.80) 
1,337 

(46.50) 
364 

(47.20) 
472 

(46.10) 

20,001 – 30,000  บาท 
1,281 

(19.80) 
593 

(20.06) 
147 

(19.10) 
199 

(19.50) 

30,001 – 40,000  บาท 
371 

(5.70) 
189 

(6.60) 
43 

(5.60) 
59 

(5.80) 

มากกวํา 40,000  บาท 
115 

(1.80) 
38 

(1.30) 
14 

(1.80) 
15 

(1.50) 

รวม 
6,480 

(100.00) 
2,876 

(100.00) 
771 

(100.00) 
1023 

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.19  แสดงชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามรายได๎เฉลี่ยครอบครัว
ประมาณ (บาทตํอเดือน)  พบวํากลุํมที่มีรายได๎เฉลี่ยครอบครัวประมาณ 10,001 – 20,000  บาท             
มีการทิ้งขยะทุกชนิดมากกวํากลุํมอ่ืน ๆ  ดังนี้  ขยะอินทรีย์ จ านวน 3,034 กก. (ร๎อยละ 46.80)  ขยะ           
รีไซเคิล  จ านวน 1,337 กก.  (ร๎อยละ 46.50)  ขยะอันตราย จ านวน 364 กก. (ร๎อยละ 47.20)  และ 
ขยะทั่วไป จ านวน 472 กก. (ร๎อยละ 46.10) 
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ตารางที่ 4.20  จ านวนและร๎อยละของชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามสมาชิกในครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัว 
ขยะอินทรีย์ 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะรีไซเคิล 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะอันตราย 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะท่ัวไป 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

1 – 2  คน 
1,605 

(24.80) 
697 

(24.20) 
184 

(24.10) 
237 

(23.10) 

3 - 4 คน 
2,969 

(45.80) 
1,339 

(46.40) 
355 

(46.50) 
465 

(45.30) 

5 - 6 คน 
1,317 

(20.30) 
594 

(20.60) 
156 

(20.40) 
216 

(21.00) 

7  คนขึ้นไป 
587 

(9.10) 
256 

(8.90) 
69 

(9.00) 
109 

(10.60) 

รวม 
6,478 

(100.00) 
2886 

(100.00) 
764 

(100.00) 
1,027 

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.20  แสดงชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามสมาชิกในครอบครัว   
พบวํากลุํมที่มีสมาชิกในครอบครัว 3-4  คน มีการทิ้งขยะทุกชนิดมากกวํากลุํมอ่ืนๆ ดังนี้ ขยะ
อินทรีย์ จ านวน 2,969 กก. (ร๎อยละ 45.80)  ขยะรีไซเคิล  จ านวน 1,339 กก.  (ร๎อยละ 46.40) ขยะ
อันตราย จ านวน 355 กก. (ร๎อยละ 46.50)  และ ขยะทั่วไป จ านวน 465 กก. (ร๎อยละ 45.30) 
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ตารางที่ 4.21 จ านวนและร๎อยละ ของชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง  จ าแนกตามประเภทที่พักอาศัย
 ของครอบครัว 

ประเภทท่ีพักอาศัย 
ของครอบครัว 

ขยะอินทรีย์ 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะรีไซเคิล 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะอันตราย 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

ขยะทั่วไป 
น้ าหนัก กก. 
(ร้อยละ) 

บ๎านพักอาศัย 
1,902 

(29.30) 
870 

(30.10) 
230 

(29.9) 
304 

(29.80) 

ค๎าขายประกอบธุรกิจ 
3,158 

(48.70) 
1,432 

(46.40) 
379 

(49.20) 
498 

(48.8) 
บ๎านพักอาศัยและประกอบ
ธุรกิจ 

1,423 
(21.90) 

584 
(20.60) 

161 
(20.90) 

219 
(21.40) 

รวม 
6,483 

(100.00) 
2886 

(100.00) 
770 

(100.00) 
1021 

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.21  แสดงชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง จ าแนกตามประเภทที่พักอาศัยของ 
ครอบครัว  พบวํากลุํมที่มีที่พักอาศัยของครอบครัวเป็นประเภทค๎าขายประกอบธุรกิจ  มีการทิ้งขยะ
ทุกชนิดมากกวํากลุํมอ่ืนๆ ดังนี้  ขยะอินทรีย์ จ านวน 3,158 กก. (ร๎อยละ 48.70)  ขยะรีไซเคิล  
จ านวน 1,432 กก.  (ร๎อยละ 46.40)  ขยะอันตราย จ านวน 379 กก. (ร๎อยละ 49.20)  และ ขยะทั่วไป 
จ านวน 468 กก. (ร๎อยละ 48.80) 
 
4.3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชากรใน

การจัดการขยะมูลฝอย 
 
ตารางที่ 4.22  จ านวนและร๎อยละ ของกลุํมตัวอยําง ที่ตอบค าถามความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
                       มูลฝอย  

รายการ 
ตอบถูก ตอบผิด 

 จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

1. ขยะมูลฝอยแบํงเป็นกี่ประเภท 213 55.80 169 44.20 
2. ถังขยะมีสีแดงใช๎ทิ้งสิ่งใดตํอไปนี้ 209 54.70 173 45.30 
3. ถุงพลาสติกทิ้งลงในถังขยะสีใด 223 58.48 159 41.52 
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ตารางที่ 4.22  (ตํอ) 

รายการ 
ตอบถูก ตอบผิด 

 จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 

4. เศษขวดแก๎ว เศษขวดแก๎ว ทิ้งลงในถังขยะสใีด 109 28.50 273 71.50 
5. แบตเตอร่ี ทิ้งลงในถังสีใด  295 77.20 87 22.80 
6. เศษผัก เศษอาหารทิ้งลงในถังสีใด 305 79.80 77 20.20 
7. ขยะที่สามารถยํอยสลายได๎ในธรรมชาติทิ้งลงในถังขยะสีใด 84 21.99 298 78.01 
8. เศษถุงพลาสติกใสํแกง ใสกํับข๎าวทิ้งลงในถังขยะสใีด 194 50.80 188 49.20 
9. กระป๋องสีสเปรย์ทิ้งในถังขยะสีใด 186 48.70 196 51.30 
10. เศษเปลือกลูกอมทิ้งลงในถังขยะสีใด 144 37.70 238 62.30 

รวม 196 51.31 186 48.69 
 

จากตารางที่ 4.22  แสดงจ านวนและร๎อยละ ของความร๎ูและความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะ ของกลุํมประชากรผู๎ตอบแบบสอบถาม ในเขตเทศบาลต าบลแชะ  ในภาพรวมประชากร สํวน
ใหญํตอบถูก จ านวน 196 คน(ร๎อยละ 51.31)  และ ตอบผิด จ านวน 186 คน(ร๎อยละ 48.96)  สํวนใน
รายข๎อ สามารถสรุปรายละเอียดได๎ดังนี้ 

ข๎อค าถามที่ 1 ขยะมูลฝอยแบํงเป็นกี่ประเภท การศึกษาสรุปได๎วําประชากรที่ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบถูกจ านวน 213 คน   (ร๎อยละ 55.80)  และตอบผิด จ านวน 169  คน  
(ร๎อยละ 44.20)   

ข๎อค าถามที่ 2  ถังขยะมีสีแดงใช๎ทิ้งสิ่งใดตํอไปนี้ การศึกษาสรุปได๎วําประชากรที่ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบถูกจ านวน  209  คน   (ร๎อยละ 54.70)  และตอบผิด จ านวน 174  คน  
(ร๎อยละ 45.30)   

ข๎อค าถามที่ 3 ถุงพลาสติกทิ้งลงในถังขยะสีใด การศึกษาสรุปได๎วําประชากรที่ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบถูกจ านวน 223 คน  (ร๎อยละ 58.48)  และตอบผิด จ านวน  159  คน  
(ร๎อยละ 41.52)   

ข๎อค าถามที่ 4 เศษขวดแก๎ว เศษขวดแก๎ว ทิ้งลงในถังขยะสีใด การศึกษาสรุปได๎วํา
ประชากรที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบผิด จ านวน  273 คน  (ร๎อยละ 71.50)  และตอบถูก
จ านวน 109 คน  (ร๎อยละ 28.50)   
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ข๎อค าถามที่ 5  แบตเตอร่ี ทิ้งลงในถังสีใด การศึกษาสรุปได๎วําประชากรที่ตอบแบบสอบ 
ถามสํวนใหญํ ตอบถูกจ านวน 295 คน   (ร๎อยละ 77.20)  และตอบผิด จ านวน 87  คน  (ร๎อยละ 
22.80)   

ข๎อค าถามที่ 6  เศษผัก เศษอาหารทิ้งลงในถังสีใด  การศึกษาสรุปได๎วําประชากรที่ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบถูกจ านวน 305 คน (ร๎อยละ 79.80)  และตอบผิด จ านวน 77 คน         
(ร๎อยละ 20.20)   

ข๎อค าถามที่ 7 ขยะที่สามารถยํอยสลายได๎ในธรรมชาติทิ้งลงในถังขยะสใีด  การศึกษาสรุป
ได๎วําประชากรที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบผิด จ านวน  298 คน  (ร๎อยละ 78.01)  และตอบ
ถูกจ านวน  84  คน  (ร๎อยละ 21.99)   

ข๎อค าถามที่ 8 เศษถุงพลาสติกใสํแกง ใสํกับข๎าวทิ้งลงในถังขยะสีใด  การศึกษาสรุปได๎วํา
ประชากรที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบถูกจ านวน  194  คน  (ร๎อยละ 50.80)  และตอบผิด 
จ านวน 188 คน  (ร๎อยละ 49.20)   

ข๎อค าถามที่ 9 กระป๋องสีสเปรย์ทิ้งในถังขยะสีใด  การศึกษาสรุปได๎วําประชากรที่ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบผิด จ านวน 196  คน  (ร๎อยละ 51.30)  และตอบถูกจ านวน 186 คน  
(ร๎อยละ 48.70)  

ข๎อค าถามที่ 10 เศษเปลือกลูกอมทิ้งลงในถังขยะสีใด  การศึกษาสรุปได๎วําประชากรที่ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบถูกจ านวน 144  คน  (ร๎อยละ 37.70)  และตอบผิด  จ านวน  238  คน  
(ร๎อยละ 62.30)   
 

การวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามประชากรศาสตร์ ของ
เทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา ที่ต่างกัน  
 

ผลการวิเคราะห์ความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามประชากรศาสตร์ ของ
เทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุร ี จังหวัดนครราชสีมา ที่ตํางกัน ดังตารางที่ 4.23-4.32 
 

ตารางที่ 4.23  จ านวนและร๎อยละของความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามเพศ  

เพศ 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

รวม 
ตอบถูก ตอบผิด 

ชาย 86 (55.84) 68 (44.16) 154 (100.00) 
หญิง 110 (48.25) 118 (51.75) 228 (100.00) 

รวม 196  (51.31) 186 (48.69) 382  (100.00) 
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จากตารางที่ 4.23  แสดงความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามเพศ  พบวํา ผู๎ที่มี
ความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมาก คือ ผู๎ที่เป็นผู๎หญิง โดยตอบค าถามถูกต๎อง จ านวน 110 
คน (ร๎อยละ 48.25) 
 

ตารางที่ 4.24  จ านวนและร๎อยละของความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามอายุ 

อายุ 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

รวม 
ตอบถูก ตอบผิด 

ต่ ากวํา 20 ปี 16 (47.06) 18 (52.94) 34 (100.00) 
20 - 30 ปี 41 (50.00) 41 (50.00) 82 (100.00) 
31 - 40 ปี 77 (53.47) 67 (46.53) 144 (100.00) 
41 – 50 ปี 48 (51.06) 46 (48.94) 94 (100.00) 
50 ปีขึ้นไป 14 (50.00) 14 (50.00) 28 (100.00) 

รวม 196  (51.31) 186 (48.69) 382  (100.00) 
 

จากตารางที่ 4.24  แสดงความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามอายุ  พบวํา  ผู๎ที่มี
ความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมาก คือ ผู๎ที่มีอายุระหวําง 31-40 ปี  โดยตอบค าถามถูกต๎อง 
จ านวน 77 คน  (ร๎อยละ 53.47) 
 

ตารางที่ 4.25  จ านวนและร๎อยละของความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามระดับ
 การศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

รวม 
ตอบถูก ตอบผิด 

ประถมศึกษา ต่ ากวํา ป.4 10 (45.45) 12 (54.55) 22 (100.00) 
ประถมศึกษา ป.4 – ป.6 28 (50.91) 27 (49.09) 55 (100.00) 
มัธยมศึกษาตอนต๎น  ม.1 – ม.3 25 (53.19) 22 (46.81)  47 (100.00) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.4 – ม.6 38 (54.29) 32 (45.71) 70 (100.00) 
ปวช. / ปวส. / อนุปริญญา 53 (48.63) 56 (51.37) 109 (100.00) 
ปริญญาตรี 23 (51.11) 22 (48.89) 45 (100.00) 
ปริญญาโท 12 (57.14) 9 (42.86) 21 (100.00) 
ปริญญาเอก 7 (53.85) 6 (46.15) 13 (100.00) 

รวม 196  (51.31) 186 (48.69) 382  (100.00) 
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จากตารางที่ 4.25  แสดงความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามระดับการศึกษา
พบวํา  ผู๎ที่มีความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมาก คือ ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษา ปวช. / ปวส. / 
อนุปริญญาโดยตอบค าถามถูกต๎อง จ านวน 53 คน  (ร๎อยละ 48.63) 
 
ตารางที่ 4.26  จ านวนและร๎อยละของความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

รวม 
ตอบถูก ตอบผิด 

ค๎าขาย 40 (52.63) 36 (47.37) 76 (100.00) 
เกษตรกรรม 58 (53.21) 51 (46.79) 109 (100.00) 
รับจ๎าง 48 (48.00) 52 (52.00) 100 (100.00) 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 42 (51.85) 39 (48.15) 81 (100.00) 
ธุรกิจเอกชน 8 (50.00) 8 (50.00) 16 (100.00) 

รวม 196  (51.31) 186 (48.69) 382  (100.00) 
 

จากตารางที่ 4.26  แสดงความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามอาชีพ  พบวํา  ผู๎
ที่มีความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมาก คือ ผู๎ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยตอบค าถาม
ถูกต๎อง จ านวน 58 คน  (ร๎อยละ 53.21) 
 
ตารางที่ 4.27 จ านวนและร๎อยละของความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามสถานภาพ
 สมรส 

สถานภาพสมรส 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

รวม 
ตอบถูก ตอบผิด 

โสด 63 (52.50) 57 (47.50) 120 (100.00) 
แตํงงานและอยูํด๎วยกัน 99 (51.03) 95 (48.97) 194 (100.00) 
หยํา/หม๎าย 34 (50.00) 34 (50.00) 68 (100.00) 

รวม 196  (51.31) 186 (48.69) 382  (100.00) 
 

จากตารางที่ 4.27  แสดงความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามสถานภาพสมรส  
พบวํา  ผู๎ที่มีความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมาก คือ ผู๎ที่มีสถานภาพแตํงงานและอยูํด๎วยกัน  
โดยตอบค าถามถูกต๎อง จ านวน 99 คน  (ร๎อยละ 51.03) 
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ตารางที่ 4.28 จ านวนและร๎อยละของความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามสถานภาพ
 ครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

รวม 
ตอบถูก ตอบผิด 

หัวหน๎าครอบครัว 49 (51.58) 46 (48.42) 95 (100.00) 
คูํสมรส 92 (51.40) 87 (48.60) 179 (100.00) 
บุตร 42 (50.60) 41 (49.40) 83 (100.00) 
ญาติ 13 (52.00) 12 (48.00) 25 (100.00) 

รวม 196  (51.31) 186 (48.69) 382  (100.00) 
 

จากตารางที่ 4.28  แสดงความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามสถานภาพ
ครอบครัว  พบวํา  ผู๎ที่มีความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมาก คือ ผู๎ที่มีสถานภาพครอบครัว
เป็นคูํสมรส โดยตอบค าถามถูกต๎อง จ านวน 92 คน  (ร๎อยละ 51.40) 
 

ตารางที่ 4.29  จ านวนและร๎อยละของความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามรายได๎หลัก
 ของครอบครัวมาจาก 

รายได้หลักของครอบครัวมาจาก 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

รวม 
ตอบถูก ตอบผิด 

ค๎าขาย 36 (51.43) 34 (48.57) 70 (100.00) 
เกษตรกรรม 65 (52.42) 59 (47.58) 124 (100.00) 
รับจ๎าง 46 (46.94) 52 (53.06) 98 (100.00) 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 42 (53.85) 36 (46.15) 78 (100.00) 
ธุรกิจเอกชน 8 (66.67) 4 (33.33) 12 (100.00) 

รวม 196  (51.31) 186 (48.69) 382  (100.00) 
 

จากตารางที่ 4.29  แสดงความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามรายได๎หลักของ
ครอบครัว พบวํา  ผู๎ที่มีความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมาก คือ ครอบครัวที่มีรายได๎จาก
อาชีพเกษตรกรรม โดยตอบค าถามถูกต๎อง จ านวน 65 คน  (ร๎อยละ 52.42) 
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ตารางที่ 4.30 จ านวนและร๎อยละของความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามรายได๎เฉลี่ย
ครอบครัวประมาณ (บาทตํอเดือน) 

รายได้เฉลี่ยครอบครัวประมาณ 
(บาทต่อเดือน) 

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
รวม 

ตอบถูก ตอบผิด 
น๎อยกวํา 10,000  บาท 48 (49.48) 49 (50.52) 97 (100.00) 
10,001 – 20,000  บาท 93 (51.67) 87 (48.33) 180 (100.00) 
20,001 – 30,000  บาท 39 (51.32) 37 (48.68) 76 (100.00) 
30,001 – 40,000  บาท 12 (52.17) 11 (47.83) 23 (100.00) 
มากกวํา 40,000  บาท 4 (66.67) 2 (33.33) 6 (100.00) 

รวม 196  (51.31) 186 (48.69) 382  (100.00) 
 

จากตารางที่ 4.30  แสดงความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตาม  รายได๎เฉลี่ย
ครอบครัวประมาณ (บาทตํอเดือน)  พบวํา  ผู๎ที่มีความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมาก คือ  ผู๎ที่
มีรายได๎เฉลี่ยครอบครัวประมาณ (บาทตํอเดือน) จ านวน 10,001 – 20,000  บาท โดยตอบค าถาม
ถูกต๎อง จ านวน 93 คน  (ร๎อยละ 51.67) 
 
ตารางที่ 4.31  จ านวนและร๎อยละของความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามสมาชิกใน
 ครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัว 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

รวม 
ตอบถูก ตอบผิด 

1 – 2  คน 42 (45.65)  50 (54.35) 92 (100.00) 
3 - 4 คน 97 (54.80) 80 (45.20) 177 (100.00) 
5 - 6 คน 40 (51.28) 38 (48.72) 78 (100.00) 
7  คนขึ้นไป 17 (48.57) 18 (51.43) 35 (100.00) 

รวม 196  (51.31) 186 (48.69) 382  (100.00) 
 

จากตารางที่ 4.31 แสดงความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตาม สมาชิกใน
ครัวเรือน พบวํา  ผู๎ที่มีความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมาก คือ ครอบครัวที่มีสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน โดยตอบค าถามถูกต๎อง จ านวน 97 คน  (ร๎อยละ 54.80) 
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ตารางที่ 4.32 จ านวนและร๎อยละของความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามประเภทที่
 พักอาศัยของครอบครัว 

ประเภทท่ีพักอาศัยของครอบครัว 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

รวม 
ตอบถูก ตอบผิด 

บ๎านพักอาศัย 57 (50.90) 55 (49.10) 112 (100.00) 
ค๎าขายประกอบธุรกิจ 91 (48.66) 96 (51.34) 187 (100.00) 
บ๎านพักอาศัยและประกอบธุรกิจ 48 (57.83) 35 (42.17) 83 (100.00) 

รวม 196  (51.31) 186 (48.69) 382  (100.00) 
 

จากตารางที่ 4.32  แสดงความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตาม  ประเภทที่พัก
อาศัยของครอบครัว  พบวํา ผู๎ที่มีความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมาก คือ  ครอบครัวที่มีที่พัก
อาศัยเป็นร๎านค๎าขายประกอบธุรกิจ โดยตอบค าถามถูกต๎อง จ านวน 91 คน (ร๎อยละ 48.66) 
 
ตารางที่ 4.33  จ านวนและร๎อยละ ของกลุํมตัวอยําง ที่ตอบค าถาม การรับรู๎ขําวสาร  

รายการ 
ตอบใช ่ ตอบไม่ใช ่

 จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 
1. ทํานได๎รับร๎ูขําวสารการจัดการขยะมูลฝอยจาก 

สื่อโทรทัศน์/วิทยุ 
265 69.40 117 30.60 

2. ทํานได๎รับข๎อมูลขําวสารจากเอกสารแนะน า
ของทางราชการ 

168 44.00 214 56.00 

3. ทํานได๎รับความร๎ูขําวสารจากหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร ในการจัดการขยะมูลฝอย 

198 51.80 184 48.20 

4. ทํานได๎รับการแนะน า/ประชาสัมพันธ์จาก
เจ๎าหน๎าที่เทศบาล 

303 79.30 79 20.70 

5. ทํานได๎รับข๎อมูลขําวสารจากเพื่อนในชุมชน 284 74.30 98 25.70 
 

จากตารางที่ 4.33  แสดงจ านวนและร๎อยละ ของการรับรู๎ขําวสาร ของกลุํมประชากรผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ในเขตเทศบาลต าบลแชะ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได๎ดังน้ี 
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  ข๎อค าถามที่ 1  ทํานได๎รับร๎ูขําวสารการจัดการขยะมูลฝอยจาก สื่อโทรทัศน์/วิทยุ  
การศึกษาสรุปได๎วําประชากรที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ  ตอบวําใชํ จ านวน 265 คน (ร๎อยละ 
69.40)  และตอบวําไมํใชํ  จ านวน  117 คน (ร๎อยละ 30.60) 

ข๎อค าถามที่ 2  ทํานได๎รับข๎อมูลขําวสารจากเอกสารแนะน าของทางราชการ การศึกษาสรุป
ได๎วําประชากรที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวําไมํใชํ 214 คน (ร๎อยละ 56.00) และตอบวําใชํ 
จ านวน  168 คน (ร๎อยละ 44.00)  

ข๎อค าถามที่ 3  ทํานได๎รับความร๎ูขําวสารจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ในการจัดการขยะมูล
ฝอย  การศึกษาสรุปได๎วําประชากรที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวําใชํ จ านวน 198 คน (ร๎อย
ละ 51.80) และตอบวําไมํใชํ  จ านวน 184 คน (ร๎อยละ 48.20) 

ข๎อค าถามที่ 4  ทํานได๎รับการแนะน า/ประชาสัมพันธ์จากเจ๎าหน๎าที่เทศบาล การศึกษาสรุป
ได๎วําประชากรที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวําใชํ จ านวน  303 คน (ร๎อยละ 79.30) และตอบ
วําไมํใชํ  จ านวน 79 คน (ร๎อยละ 20.70) 

ข๎อค าถามที่ 5  ทํานได๎รับข๎อมูลขําวสารจากเพื่อนในชุมชน  การศึกษาสรุปได๎วําประชากร
ที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ  ตอบวําใชํ จ านวน  284 คน (ร๎อยละ 74.30)  และตอบวําไมํใชํ 
จ านวน 98 คน (ร๎อยละ 25.70) 
 
ตารางที่ 4.34 จ านวนและร๎อยละ ของกลุํมตัวอยําง ที่ตอบค าถาม การมีสํวนรํวมของประชากรใน
 การจัดการขยะมูลฝอย 

รายการ 
ตอบใช ่ ตอบไม่ใช ่

 จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ 
1. ทํานได๎เข๎าไปมีสํวนรํวมในการรํวมคิดรํวมท ารํวมแก๎ไข

ปัญหาขยะของชุมชน 
162 42.40 220 57.60 

2. ทํานได๎รํวมปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน                    
ด๎วยการคัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช๎ได๎กํอนทิ้ง 

273 71.50 109 28.50 

3. ทํานได๎น าขยะมูลฝอยทิ้งในถังขยะสีตํางๆ ตามประเภท
ขยะที่แยกไว ๎

215 56.30 167 43.70 

4. ทํานได๎แนะน าเพื่อนบ๎านคัดแยกขยะมูลฝอยกํอนทิ้งเป็น
การชํวยลดปริมาณขยะได๎ 

304 79.60 78 20.40 

5. ทํานสร๎างวินัยการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ ภายใน
ครอบครัวกํอนเป็นอันดับแรก      

321 84.00 61 16.00 
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จากตารางที่ 4.34  แสดงจ านวนและร๎อยละ ของการมีสํวนรํวมของประชากรในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของกลุํมประชากรผู๎ตอบแบบสอบถาม  ในเขตเทศบาลต าบลแชะ ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียดได๎ดังน้ี 

ข๎อค าถามที่ 1  ทํานได๎เข๎าไปมีสํวนรํวมในการรํวมคิดรํวมท ารํวมแก๎ไขปัญหาขยะของ
ชุมชน การศึกษาสรุปได๎วําประชากรที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ  ตอบวําไมํใชํ จ านวน 220 คน 
(ร๎อยละ 57.60)  และตอบวําใชํ จ านวน 162 คน (ร๎อยละ 42.40)  

ข๎อค าถามที่ 2  ทํานได๎รํวมปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนด๎วยการคัดแยกขยะ
ที่สามารถน ากลับมาใช๎ได๎กํอนทิ้ง  การศึกษาสรุปได๎วําประชากรที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ 
ตอบวําใชํ จ านวน 273 คน (ร๎อยละ 71.50)  และตอบวําไมํใชํ จ านวน 109 คน (ร๎อยละ 28.50) 

ข๎อค าถามที่ 3  ทํานได๎น าขยะมูลฝอยทิ้งในถังขยะสีตํางๆ ตามประเภทขยะที่แยกไว๎  
การศึกษาสรุปได๎วําประชากรที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวําใชํ จ านวน  215 คน (ร๎อยละ 
56.30)  และตอบวําไมํใชํ จ านวน 167 คน (ร๎อยละ 43.70) 

ข๎อค าถามที่ 4  ทํานได๎แนะน าเพื่อนบ๎านคัดแยกขยะมูลฝอยกํอนทิ้งเป็นการชํวยลดปริมาณ
ขยะได๎  การศึกษาสรุปได๎วําประชากรที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวําใชํ จ านวน 304 คน 
(ร๎อยละ79.60)  และตอบวําไมํใชํ จ านวน 78 คน (ร๎อยละ 20.40) 

ข๎อค าถามที่ 5  ทํานสร๎างวินัยการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ ภายในครอบครัวกํอนเป็น
อันดับแรก การศึกษาสรุปได๎วําประชากรที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวําใชํ จ านวน 321 คน 
(ร๎อยละ 84.00)  และตอบวําไมํใชํ จ านวน 61 คน (ร๎อยละ 16.00) 
 

4.4 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย  
 

ตารางที่ 4.35 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย X  S.D. ความหมาย 

พฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอย 
1. ทํานเลือกซื้อสินค๎าที่ไมํกํอให๎เกิดขยะมากเกินความ

จ าเป็น 

2.76 1.14 พอใช๎ 

2. ทํานเลือกซื้อสินค๎าที่ไมํต๎องใช๎ถุงพลาสติกมาเกินความ
จ าเป็น 

2.85 1.06 พอใช๎ 

3. ทํานบอกกลําวสมาชิกภายในบ๎านให๎ใช๎สินค๎าที่
กํอให๎เกิดขยะน๎อยที่สุด 

2.92 1.34 พอใช๎ 
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ตารางที่ 4.35 (ตํอ) 

พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย X  S.D. ความหมาย 
4. ทํานให๎ค าแนะน ากับเพื่อนบ๎านเพื่อให๎ลดขยะ 2.97 1.26 พอใช๎ 
5. ทํานให๎ความรํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่เทศบาลเป็นอยํางดีใน

การลดขยะ 
3.08 1.22 พอใช๎ 

6. ทํานเลือกใช๎ถุงพลาสติกใสํสิง่ของใบใหญํใบเดียว
มากกวําใบเล็กหลายใบ 

3.06 1.28 พอใช๎ 

รวม 2.94 0.50 พอใช้ 

พฤติกรรมการน ากลับมาใช้ใหม่ 
1. ทํานมักจะใช๎วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช๎ใหมํได๎อีก 

3.43 0.99 พอใช๎ 

2. ขยะประเภทขวดพลาสติกหรือขวดแก๎วทํานน ากลับมา
ใช๎ใหมํได๎ 

3.30 1.09 พอใช๎ 

3. ขยะที่เป็นวัสดุประเภทโลหะทํานน ากลับมาใช๎เป็นของ
ตกแตํงหรือของใช๎ในบ๎าน 

3.36 1.06 พอใช๎ 

4. วัสดุประเภทไม๎ทํานน ากลับมาซํอมแซมหรือน ากลับมา
ใช๎ใหมํอีก 

3.70 1.19 พอใช๎ 

5. ขยะประเภทกลํองกระดาษหรือหนังสือพิมพ์ทํานเก็บ
ไว๎ขายหรือน ากลับมาใช๎ใหมํอีก 

3.82 1.21 ดี 

6. ทํานเก็บถุงพลาสติกที่ยังใช๎งานได๎น ากลับมาใช๎ใหมํอีก 3.93 1.20 ดี 

รวม 3.59 0.56 พอใช้ 

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย 
1. ครอบครัวของทํานมีการคัดแยกขยะเปียกขยะแห๎งออก

จากกัน 

3.02 1.13 พอใช๎ 

2. ทํานทิ้งขยะเปียกต๎องมีภาชนะรองรับเสมอ    2.84 1.24 พอใช๎ 
3. ทํานทิ้งขยะตรงตามเวลานัดที่ทางเทศบาลมาเก็บเสมอ 2.95 1.23 พอใช๎ 
4. ทํานมีการขัดแยกขยะประเภทหลอดนีออน กระป๋องสี

สเปรย์กํอนทิ้งขยะเสมอ 
3.18 1.22 พอใช๎ 

5. ทํานมีการคัดแยกขยะประเภทถํานไฟฉายกํอนทิ้งลงถัง
ขยะเสมอ 

2.69 1.11 พอใช๎ 
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ตารางที่ 4.35  (ตํอ) 

พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย X  S.D. ความหมาย 
6. ทํานมีการคัดแยกขยะประเภทถุงพลาสติกกํอนทิ้งลงถัง

ขยะเสมอ 
3.39 1.13 พอใช๎ 

รวม 3.01 0.58 พอใช้ 

ในภาพรวม 3.18 0.31 พอใช้ 
 
 

จากตารางที่ 4.35  แสดงให๎เห็นวําพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ของประชากรใน
เขตเทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุร ี จังหวัดนครราชสีมา  พบวํา ในภาพรวม ประชานมีพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอย อยูํในระดับพอใช๎ (X = 3.18,  S.D. = 0.31)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา       
ด๎านพฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอย ในภาพรวม ประชากรมีพฤติกรรมลดการเกิดขยะมูล
ฝอย อยูํในระดับพอใช๎  (X = 2.94,  S.D. = 0.50)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ย
สูงสุดคือทํานให๎ความรํวมมือกับเจ๎าหน๎าที่เทศบาลเป็นอยํางดีในการลดขยะ (X = 3.08,  S.D. =  
1.22)  และน๎อยสุดในข๎อ ทํานเลือกซื้อสินค๎าที่ไมํกํอให๎เกิดขยะมากเกินความจ าเป็น  (X = 2.76,  
S.D. =  1.14)  สํวนในด๎านพฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ  ในภาพรวม ประชากรมีพฤติกรรมการ
น ากลับมาใช๎ใหมํ  อยูํในระดับพอใช๎  (X = 3.59,  S.D. = 0.56) ซึ่งเป็นด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ  ทํานเก็บถุงพลาสติกที่ยั งใช๎งานได๎น ากลับมา
ใช๎ใหมํอีก  (X = 3.93,  S.D. =  1.20)  และน๎อยสุดในข๎อ  ขยะประเภทขวดพลาสติกหรือขวดแก๎ว
ทํานน ากลับมาใช๎ใหมํได๎  (X = 3.30,  S.D. =  1.09) และด๎านพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย ใน
ภาพรวม ประชากรมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย อยูํในระดับพอใช๎  (X = 3.01,  S.D. = 0.58)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ  (X = 3.93,  S.D. =  1.20)  ทํานมีการคัดแยก
ขยะประเภทถุงพลาสติกกํอนทิ้งลง ถังขยะเสมอ  (X = 3.39,  S.D. =  1.13)  และน๎อยสุดในข๎อ  ทําน
มีการคัดแยกขยะประเภทถํานไฟฉายกํอนทิ้งลงถังขยะเสมอ  (X = 2.69,  S.D. =  1.11)   
 
4.5   พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยจ าแนกตามกลุ่ม 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลต าบลแชะ อ าเภอ            
ครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามกลุํม โดยตัวแปรที่มี 2 กลุํม ใช๎สถิติคําที (t-test) ชนิดเป็น
อิสระแกํกันท าการทดสอบ สํวนตัวแปรที่มี 3 กลุํมขึ้นไป โดยใช๎คําสถิติการวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการทดสอบรายคูํตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe 
Method) มีผลการวิเคราะห์ดังตํอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.36 เปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 
ชาย  (n = 154) หญิง  (n = 228) 

t p 
X  S.D. X  S.D. 

พฤตกิรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอย 2.89 0.52 2.98 0.48 -1.75 0.80 
พฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ 3.55 0.55 3.64 0.56 -2.04 0.03* 
พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย 3.07 0.58 2.97 0.57 1.67 0.09 

รวม 3.16 0.29 3.20 0.32 -1.14 0.25 

*p  0.05 
 

จากตาราง  4.36 ประชากรในเขตเทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  ที่
มีเพศตํางกัน ในภาพรวมมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ไมํแตกตํางกัน  เมื่อพิจารณาในราย
ด๎าน พบวํา ด๎านพฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ  โดยกลุํมเพศหญิงมีพฤติกรรมการน ากลับมาใช๎
ใหมํมากกวํากลุํมเพศชาย อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

ตารางที่  4.37 เปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามอายุ 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

พฤติกรรมการลดการเกิด                    
ขยะมูลฝอย 
 

ระหวํางกลุํม 2.028 4 0.507 2.034 0.089 
ภายในกลุํม 93.975 377 0.249   
รวม 96.003 381    

พฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ 
 

ระหวํางกลุํม 1.825 4 0.456 1.446 0.218 
ภายในกลุํม 118.941 377 0.315   
รวม 120.766 381    

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย ระหวํางกลุํม 3.994 4 0.998 2.998 0.019* 
ภายในกลุํม 125.556 377 0.333   
รวม 129.550 381    
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ตารางที่  4.37 (ตํอ) 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

รวม 
ระหวํางกลุํม 0.349 4 0.087 0.894 0.467 
ภายในกลุํม 36.815 377 0.098   
รวม 37.164 381    

*p  0.05 
 

จากตาราง  4.36 ประชากรในเขตเทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  ที่
มีอายุตํางกัน ในภาพรวมมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาในรายด๎าน พบวํา ด๎านพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย แตกตําง
กัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

เมื่อตรวจพบนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกตํางรายคูํ ด๎วยการทดสอบตาม
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) ได๎ผล ดังตารางที่ 4.38 
 

ตารางที่ 4.38 การเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํของพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย  จ าแนกตาม
 อายุ 

พฤติกรรมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 ต่ ากว่า 
 20 ปี 

อายุ  
20-30 ปี 

อายุ  
31-40 ปี 

อายุ  
41-50 ปี 

อายุ  
50 ปีขึ้นไป 

พฤติกรรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอย X  

2.95 3.03 3.06 3.04 2.66 
ต่ ากวํา 20 ปี 2.95 - 0.97 0.91 0.96 0.42 
อายุ 21-30 ปี 3.03 - - 0.99 1.00 0.07 
อายุ 31-40 ปี 3.06 - - - 1.00 0.02* 
อายุ 41-50 ปี 3.04 - - - - 0.05 
อายุ 50 ปีขึ้นไป 2.66 - - - - - 

*p  0.05 
 

จากตาราง 4.38  พบวํา พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย  กลุํมอายุ 31-40 ปี  มีพฤติกรรม
การคัดแยกขยะมูลฝอยมากกวํา กลุํมอายุ 50 ปี ขึ้นไป อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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ตารางที่ 4.39 เปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามระดับการศึกษา 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

พฤติกรรมการลดการเกิด                    
ขยะมูลฝอย 
 

ระหวํางกลุํม 1.155 7 0.165 0.651 0.714 
ภายในกลุํม 94.847 374 0.254   
รวม 96.003 381    

พฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ 
 

ระหวํางกลุํม 3.335 7 0.476 1.517 0.160 
ภายในกลุํม 117.432 374 0.314   
รวม 120.766 381    

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย ระหวํางกลุํม 3.476 7 0.497 1.473 0.175 
ภายในกลุํม 126.074 374 0.337   
รวม 129.550 381    

รวม 
ระหวํางกลุํม 0.702 7 0.100 1.029 0.410 
ภายในกลุํม 36.462 374 0.097   
รวม 37.164 381    

 
จากตาราง  4.39 ประชากรในเขตเทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  ที่

มีระดับการศึกษาตํางกัน ในภาพรวมและรายด๎านทุกด๎านมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย              
ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
  
ตารางที่ 4.40 เปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามอาชีพ 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

พฤติกรรมการลดการเกิด                    
ขยะมูลฝอย 
 

ระหวํางกลุํม 2.666 4 0.667 2.692 0.031* 
ภายในกลุํม 93.336 377 0.248   
รวม 96.003 381    

พฤตกิรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ 
 

ระหวํางกลุํม 1.352 4 0.338 1.067 0.373 
ภายในกลุํม 119.415 377 0.317   
รวม 120.766 381    



77 
 

ตารางที่ 4.40 (ตํอ) 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย ระหวํางกลุํม 6.430 4 1.607 4.922 0.001* 
ภายในกลุํม 123.120 377 0.327   
รวม 129.550 381    

รวม 
ระหวํางกลุํม 1.538 4 0.385 4.070 0.003* 
ภายในกลุํม 35.625 377 0.094   
รวม 37.164 381    

*p  0.05 
 

จากตาราง  4.40  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุร ี จังหวัดนครราชสีมา  ที่
มีอาชีพตํางกัน ในภาพรวม มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย  แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาในรายด๎าน พบวํา พฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอย และ ด๎าน
พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

เมื่อตรวจพบนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกตํางรายคูํ ด๎วยการทดสอบตาม
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) ได๎ผล ดังตารางที่ 4.41 
 

ตารางที่ 4.41 การเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํของพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย  จ าแนกตาม
 อาชีพ 

พฤติกรรมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 

ค้าขาย 
เกษตร 
กรรม 

รับจ้าง 
รับ

ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
เอกชน 

พฤติกรรมการลดการ
เกิดขยะมูลฝอย X  

2.95 2.84 3.05 2.96 2.82 
ค๎าขาย 2.95 - 0.70 0.75 1.00 0.92 
เกษตรกรรม 2.84 - - 0.04* 0.58 1.00 
รับจ๎าง 3.05 - - - 0.82 0.55 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.96 - - - - 0.89 
ธุรกิจเอกชน 2.82 - - - - - 
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ตารางที่ 4.41 (ตํอ) 

พฤติกรรมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 

ค้าขาย 
เกษตร 
กรรม 

รับจ้าง 
รับ

ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
เอกชน 

พฤติกรรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอย X  

2.95 2.86 3.10 3.09 3.40 
ค๎าขาย 2.95 - 0.90 0.56 0.66 0.08 
เกษตรกรรม 2.86 - - 0.06 0.12 0.01* 
รับจ๎าง 3.10 - - - 1.00 0.41 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.09 - - - - 0.40 
ธุรกิจเอกชน 3.40 - - - - - 
ในภาพรวม X  

3.13 3.11 3.27 3.20 3.25 
ค๎าขาย 3.13 - 0.99 0.08 0.77 0.73 
เกษตรกรรม 3.11 - - 0.01* 0.44 0.57 
รับจ๎าง 3.27 - - - 0.70 1.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.20 - - - - 0.98 
ธุรกิจเอกชน 3.25 - - - - - 

*p  0.05 
 

จากตาราง 4.41  พบวํา พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ของผู๎ที่ประกอบอาชีพตํางกัน  
ในภาพรวม พบวํา กลุํมอาชีพรับจ๎างมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย มากกวํากลุํมอาชีพ
เกษตรกรรม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา  ด๎าน
พฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอย ของกลุํมอาชีพรับจ๎างมีพฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอย 
มากกวํากลุํมอาชีพเกษตรกรรม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และด๎านพฤติกรรมการคัด
แยกขยะมูลฝอย ของกลุํมอาชีพเกษตรกรรม  มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยมากกวํา กลุํม
อาชีพรับจ๎าง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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ตารางที่ 4.42 เปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

พฤติกรรมการลดการเกิด                    
ขยะมูลฝอย 
 

ระหวํางกลุํม 0.177 2 0.088 0.349 0.705 
ภายในกลุํม 95.826 379 0.253   
รวม 96.003 381    

พฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ 
 

ระหวํางกลุํม .089 2 0.044 0.139 0.870 
ภายในกลุํม 120.678 379 0.318   
รวม 120.766 381    

พฤตกิรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย ระหวํางกลุํม 0.706 2 0.353 1.038 0.355 
ภายในกลุํม 128.844 379 0.340   
รวม 129.550 381    

รวม 
ระหวํางกลุํม 0.040 2 0.020 0.206 0.814 
ภายในกลุํม 37.124 379 0.098   
รวม 37.164 381    

  
จากตาราง  4.42  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุร ี จังหวัดนครราชสีมา  ที่

มีสถานภาพสวมรสตํางกัน ในภาพรวมและรายด๎านทุกด๎าน มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย  
ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 

ตารางที่ 4.43  เปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

พฤติกรรมการลดการเกิด                    
ขยะมูลฝอย 
 

ระหวํางกลุํม 1.054 3 0.351 1.398 0.243 
ภายในกลุํม 94.949 378 0.251   
รวม 96.003 381    

พฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ 
 

ระหวํางกลุํม 0.432 3 0.144 0.452 0.716 
ภายในกลุํม 120.335 378 0.318   
รวม 120.766 381    
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ตารางที่ 4.43  (ตํอ) 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย ระหวํางกลุํม 0.082 3 0.027 0.080 0.971 
ภายในกลุํม 129.468 378 0.343   
รวม 129.550 381    

รวม 
ระหวํางกลุํม 0.124 3 0.041 0.423 0.737 
ภายในกลุํม 37.040 378 0.098   
รวม 37.164 381    

  
จากตาราง  4.43  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุร ี จังหวัดนครราชสีมา  ที่

มีสถานภาพครอบครัวตํางกัน ในภาพรวมและรายด๎านทุกด๎าน มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูล
ฝอย  ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 

ตารางที่ 4.44 เปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามรายได๎หลักของ
 ครอบครัวมาจาก 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

พฤติกรรมการลดการเกิด                    
ขยะมูลฝอย 
 

ระหวํางกลุํม 1.773 4 0.443 1.773 0.134 
ภายในกลุํม 94.230 377 0.250   
รวม 96.003 381    

พฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ 
 

ระหวํางกลุํม 2.365 4 0.591 1.883 0.113 
ภายในกลุํม 118.401 377 0.314   
รวม 120.766 381    

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย ระหวํางกลุํม 4.809 4 1.202 3.633 0.006* 
ภายในกลุํม 124.741 377 0.331   
รวม 129.550 381    

รวม ระหวํางกลุํม 2.101 4 0.525 5.646 0.000* 
ภายในกลุํม 35.063 377 0.093   
รวม 37.164 381    

*p  0.05 
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จากตาราง  4.44  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุร ี จังหวัดนครราชสีมา  ที่
มีรายได๎หลักของครอบครัวมาจาก ตํางกัน  ในภาพรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําด๎าน พฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอย แตกตํางกัน 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

เมื่อตรวจพบนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกตํางรายคูํ  ด๎วยการทดสอบตาม
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) ได๎ผล ดังตารางที่ 4.45 
 
ตารางที่ 4.45 การเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํของพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย  จ าแนกตาม
 รายหลักของครอบครัวมาจาก 

พฤติกรรมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 

ค้าขาย 
เกษตร 
กรรม 

รับจ้าง 
รับ

ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจ
เอกชน 

พฤติกรรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอย X  

2.98 2.90 3.15 3.07 2.76 
ค๎าขาย 2.98 - 0.90 0.45 0.92 0.81 
เกษตรกรรม 2.90 - - 0.02* 0.33 0.96 
รับจ๎าง 3.15 - - - 0.93 0.28 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.07 - - - - 0.53 
ธุรกิจเอกชน 2.76 - - - - - 
ในภาพรวม X  

3.13 3.13 3.29 3.20 2.98 
ค๎าขาย 3.13 - 1.00 0.02* 0.77 0.67 
เกษตรกรรม 3.13 - - 0.00* 0.75 0.59 
รับจ๎าง 3.29 - - - 0.39 0.03* 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.20 - - - - 0.27 
ธุรกิจเอกชน 2.98 - - - - - 

*p  0.05 
 

จากตาราง 4.45 พบวํา พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ของผู๎ที่มีรายหลักของ
ครอบครัวมาจากที่ตํางกัน  ในภาพรวม พบวํา กลุํมรายได๎หลักอาชีพรับจ๎าง มีพฤติกรรมในการ
จัดการขยะมูลฝอยมากกวํา กลุํมรายได๎หลัก อาชีพค๎าขายและเกษตรกรรม และกลุํมธุรกิจเอกชน 
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อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านพฤติกรรมการคัด
แยกขยะมูลฝอย ของ กลุํมรายได๎มาจากรับจ๎าง มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยมากกวํา กลุํม
ที่มรายได๎หลักมจากเกษตรกรรม  อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
  
ตารางที่ 4.46 เปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามรายเฉลี่ยครอบครัว
 ประมาณ (บาทตํอเดือน) 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

พฤติกรรมการลดการเกิด                    
ขยะมูลฝอย 
 

ระหวํางกลุํม 1.076 4 0.269 1.068 0.372 
ภายในกลุํม 94.927 377 0.252   
รวม 96.003 381    

พฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ 
 

ระหวํางกลุํม 0.801 4 0.200 0.629 0.642 
ภายในกลุํม 119.965 377 0.318   
รวม 120.766 381    

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย ระหวํางกลุํม 0.392 4 0.098 0.286 0.887 
ภายในกลุํม 129.158 377 0.343   
รวม 129.550 381    

รวม 
ระหวํางกลุํม 0.187 4 0.047 0.477 0.753 
ภายในกลุํม 36.977 377 0.098   
รวม 37.164 381    

  
จากตาราง  4.46  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุร ี จังหวัดนครราชสีมา  ที่

มีรายเฉลี่ยครอบครัวประมาณ (บาทตํอเดือน) ตํางกัน ในภาพรวมและรายด๎านทุกด๎าน  มีพฤติกรรม
ในการจัดการขยะมูลฝอย  ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่  4.47 เปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามจ านวนสมาชิกใน
 ครอบครัว 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

พฤติกรรมการลดการเกิด                    
ขยะมูลฝอย 
 

ระหวํางกลุํม 3.605 3 1.202 4.916 0.002* 
ภายในกลุํม 92.398 378 0.244   
รวม 96.003 381    

พฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ 
 

ระหวํางกลุํม 1.134 3 0.378 1.195 0.312 
ภายในกลุํม 119.632 378 0.316   
รวม 120.766 381    

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย ระหวํางกลุํม 6.031 3 2.010 6.152 0.000* 
ภายในกลุํม 123.519 378 0.327   
รวม 129.550 381    

รวม 
ระหวํางกลุํม 1.396 3 0.465 4.918 0.002* 
ภายในกลุํม 35.768 378 0.095   
รวม 37.164 381    

 *p  0.05 
 

จากตาราง  4.47  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา ที่
มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวตํางกัน  ในภาพรวม มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย  แตกตําง
กัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําด๎านพฤติกรรมการลด
การเกิดขยะมูลฝอย และพฤติกรรในการคัดแยกขยะมูลฝอย แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05    

เมื่อตรวจพบนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกตํางรายคูํ ด๎วยการทดสอบตาม
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) ได๎ผล ดังตารางที่ 4.49 
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ตารางที่  4.48 การเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํของพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตาม
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
พฤติกรรมในการจัดการ

ขยะมูลฝอย 
 

1 – 2  คน 3 - 4 คน 5 - 6 คน 7  คนขึ้นไป 

พฤติกรรมการลดการ
เกิดขยะมูลฝอย X  3.11 2.89 2.91 2.81 
1 – 2  คน 3.11 - 0.01* 0.80 0.03* 
3 - 4 คน 2.89 - - 0.99 0.86 
5 - 6 คน 2.91 - - - 0.82 
7  คนขึ้นไป 2.81 - - - - 
พฤติกรรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอย X  3.06 3.09 2.94 2.66 
1 – 2  คน 3.06 - 0.99 0.57 0.00* 
3 - 4 คน 3.09 - - 0.30 0.00* 
5 - 6 คน 2.94 - - - 0.12 
7  คนขึ้นไป 2.66 - - - - 
ในภาพรวม X  32.4 3.20 3.12 3.05 
1 – 2  คน 3.24 - 0.78 0.07 0.01* 
3 - 4 คน 3.20 - - 0.24 0.05 
5 - 6 คน 3.12 - - - 0.73 
7  คนขึ้นไป 3.05 - - - - 

*p  0.05 
 

จากตาราง 4.48  พบวํา พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ของผู๎ที่มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวตํางกัน  ในภาพรวม พบวํา กลุํมที่มีสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน มีพฤติกรรมในการ
จัดการขยะมูลฝอยมากกวํากลุํมที่มีสมาชิกในครอบครัว 7 คนขึ้นไป อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา  พฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอย  กลุํมที่มีสมาชิก
ในครอบครัว 1-2 คน มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยมากกวํากลุํมที่มีสมาชิกในครอบครัว    
3-4 คน และ กลุํมสมาชิกในครอบครัว 7 คนขึ้นไป อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สํวนด๎าน
พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย กลุํมสมาชิกในครอบครัว 7 คนขึ้นไป  มีพฤติกรรมในการคัด
แยกขยะมูลฝอยน๎อยกวํากลุํมที่มีสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน และ 3-4 คน อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05    
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ตารางที่  4.49 เปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย จ าแนกตามที่พักอาศัยของ
 ครอบครัว  

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

พฤติกรรมการลดการเกิด                    
ขยะมูลฝอย 
 

ระหวํางกลุํม 1.092 2 0.546 2.180 0.114 
ภายในกลุํม 94.911 379 0.250   
รวม 96.003 381    

พฤตกิรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ 
 

ระหวํางกลุํม 0.487 2 0.244 0.768 0.465 
ภายในกลุํม 120.279 379 0.317   
รวม 120.766 381    

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย ระหวํางกลุํม 1.236 2 0.618 1.826 0.163 
ภายในกลุํม 128.314 379 0.339   
รวม 129.550 381    

รวม 
ระหวํางกลุํม 0.407 2 0.203 2.096 0.124 
ภายในกลุํม 36.757 379 0.097   
รวม 37.164 381    

  
จากตาราง  4.49  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา ที่

มีที่พักอาศัยของครอบครัว ตํางกัน  ในภาพรวมและรายด๎านทุกด๎าน มีพฤติกรรมในการจัดการขยะ
มูลฝอย  ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05       
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษา : 

เทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  การวิจัยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  สามารถสรุปได๎ดังนี ้

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลแชะ  
อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดและประเภทขยะในเขต
เทศบาลต าบลแชะเพื่อศึกษาถึงความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการรับร๎ูขําวสารและการมี
สํวนรํวมของ   ประชากรในการจัดการขยะมูลฝอยความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  และเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลแชะการลดการเพิ่มการเกิด
ขยะมูลฝอย การน ากลับมาใช๎ใหมํ การคัดแยกขยะ  ประชากรที่ใช๎การศึกษาศึกษาคร้ังนี้ได๎ หัวหน๎า
ครอบครัวในเขตเทศบาลต าบลแชะ จังหวัดนครราชสีมาทั้งสิ้น 9 ชุมชน  จ านวน 2,647  ครัวเรือน 
ได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางเทํากับ 399.84 ครัวเรือนเพื่อให๎ได๎กลุํมตัวอยํางที่เหมาะสมจึงใช๎กลุํมตัวอยําง
เทํากับ 405 ครัวเรือน จากนั้นท าการแบํงสัดสํวนในการสุํมตัวอยํางให๎ครบทั้ง 9 ชุมชนจะได๎ชุมชน
ละ 45 ครัวเรือน โดยใช๎สูตรการค านวนตัวอยํางประชากรของ Yamane’  เคร่ืองมือที่ใช๎ใน
การศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู๎ศึกษาสร๎างขึ้นมาโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ และงานศึกษาที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ  แบํงออกเป็น 4 สํวน ดังนี้สํวนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม  สํวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับชนิดและ
ประเภทขยะและปริมาณขยะมูลฝอยที่ทิ้ง สํวนที่ 3 ความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการรับร๎ู
ขําวสารและการมีสํวนรํวมของประชากรในการจัดการขยะมูลฝอย และ สํวนที่  4 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชากร การวิเคราะห์
ข๎อมูลผู๎วิจัยน าข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล๎วใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับงานศึกษาทางสังคมศาสตร์(SPSS) วิเคราะห์ข๎อมูล ได๎ผลการศึกษาดังนี้ 

1. ผลการศึกษาชนิดและประเภทขยะในเขตเทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 382 คน ใน 4 สัปดาห์ พบวํา สํวนใหญํเป็น ขยะอินทรีย์  จ านวน 
6,472.80 ก.ก. (ร๎อยละ 58.10) ใน 4 สัปดาห์  รองลงมาเป็น ขยะรีไซเคิล จ านวน 
2,887.80 ก.ก.  (ร๎อยละ 25.90) ใน 4 สัปดาห์  ขยะทั่วไป จ านวน 1019.60  ก.ก. (ร๎อย
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ละ 9.10)ใน 4 สัปดาห์  และน๎อยสุด ขยะอันตราย จ านวน 765.40 ก.ก (ร๎อยละ 6.90)
ใน 4 สัปดาห์   

2. ผลศึกษาถึงความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชากรในการจัดการขยะมูล
ฝอยความร๎ูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวมประชากร สํวนใหญํตอบถูก 
จ านวน 196 คน (ร๎อยละ 51.31) และ ตอบผิด จ านวน 186 คน(ร๎อยละ 48.96)  สํวนใน
รายข๎อ พบวําข๎อที่ประชากรสํวนใหญํตอบถูกมากที่สุด คือ เศษผัก เศษอาหารทิ้งลงใน
ถังสีใด จ านวน 305 คน (ร๎อยละ79.80) สํวนข๎อที่ประชากรตอบผิดมากที่สุดคือ ขยะที่
สามารถยํอยสลายได๎ในธรรมชาติทิ้งลงในถังขยะสีใด จ านวน 298 คน (ร๎อยละ 78.01)  
สํวนการรับรู๎ขําวสาร พบวําประชากรสํวนใหญํได๎รับการแนะน า/ประชาสัมพันธ์จาก
เจ๎าหน๎าที่เทศบาล จ านวน  303 คน (ร๎อยละ 79.30)  และน๎อยสุดคือ ได๎รับข๎อมูล
ขําวสารจากเอกสารแนะน าของทางราชการ จ านวน 168 คน (ร๎อยละ 44.00)  และการ
มีสํวนรํวมพบวําประชากรสํวนใหญํ ได๎แนะน าเพื่อนบ๎านคัดแยกขยะมูลฝอยกํอนทิ้ง
เป็นการชํวยลดปริมาณขยะได๎ จ านวน 304 คน (ร๎อยละ 79.60)  และน๎อยสุดคือ ได๎เข๎า
ไปมีสํวนรํวมในการรํวมคิดรํวมท ารํวมแก๎ไขปัญหาขยะของชุมชน  จ านวน  162 คน 
(ร๎อยละ 42.20)   

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลแชะ 
สรุปได๎ดังนี้  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  
ในภาพรวม พบวํา ประชานมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย อยูํในระดับพอใช๎ 
(X = 3.18,  S.D. = 0.31)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านพฤติกรรมการลดการเกิด
ขยะมูลฝอย ในภาพรวม ประชากรมีพฤติกรรมลดการเกิดขยะมูลฝอย อยูํในระดับ
พอใช๎  (X = 2.94,  S.D. = 0.50) ซึ่งเป็นด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ าสุด สํวนในด๎านพฤติกรรม
การน ากลับมาใช๎ใหมํ ในภาพรวม ประชากรมีพฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ อยูํใน
ระดับพอใช๎  (X = 3.59,  S.D. = 0.56) ซึ่งเป็นด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูง และด๎านพฤติกรรม
การคัดแยกขยะมูลฝอย ในภาพรวม ประชากรมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย  อยูํ
ในระดับพอใช๎ (X = 3.01,  S.D. = 0.58)     

4. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลต าบลแชะ  
อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามกลุํมตัวแปร  สรุปได๎ดังนี้  ประชากร 
ในเขตเทศบาลต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา ที่มีอาชีพ รายได๎หลัก
ของครอบครัว และ มจี านวนสมาชิกในครอบครัว ตํางกัน ในภาพรวมมีพฤติกรรมใน
การจัดการขยะมูลฝอย  แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   สํวน
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ประชากรที่มีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส สถานภาพครอบครัว ราย
เฉลี่ยครอบครัว(บาท/เดือน) และ มีที่พักอาศัยของครอบครัว ตํางกัน  ในภาพรวม มี
พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย  ไมํแตกตํางกัน         

 
5.2   ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลแชะ  
อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะดังนี ้

1. เทศบาลต าบลแชะควรจัดให๎มีถังขยะแยกประเภทไว๎ตามจุดตํางๆในชุมชน 
2. เทศบาลต าบลแชะ ควรมีการสํงเสริมความร๎ูเกี่ยวกับขยะที่สามารถยํอยสลายได๎ใน

ธรรมชาติวําควรทิ้งลงในถังขยะสีใด  
3.  เทศบาลต าบลแชะ ควรมีการจัดชํองทางการรับร๎ูขําวสารจากเอกสารแนะน าของทาง

ราชการ ให๎กับประชนเพิ่มมากขึ้น 
4. เทศบาลต าบลแชะ ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย โดยให๎ประชาชนได๎เข๎า

ไปมีสํวนรํวมในการรํวมคิดรํวมท ารํวมแก๎ไขปัญหาขยะของชุมชน 
5. เทศบาลต าบลแชะ ควรมีการสํงเสริมและแนะน าให๎ประชาชนเลือกซื้อสินค๎าที่ไมํต๎อง

ใช๎ถุงพลาสติกมากเกินความจ าเป็น 
6. เทศบาลต าบลแชะ ควรมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและให๎ความร๎ูการน าขยะที่เป็นวัสดุ

ประเภทโลหะทํานน ากลับมาใช๎เป็นของตกแตํงหรือของใช๎ในบ๎าน 
7. เทศบาลต าบลแชะ ควรมีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและให๎ความร๎ูการคัดแยกขยะ

ประเภทถํานไฟฉายกํอนทิ้งลงถังขยะเสมอ 
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เลขท่ีแบบสอบถาม............ 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 

แบบสอบถาม 
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

 
 
 
 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้ใช๎เก็บข๎อมูลเพื่อการวิจัย ข๎อมูลทุกอยํางขอรับรองวําจะเก็บไว๎เป็น
ความลับ และจะไมํมีผลใดๆ ตํอผู๎ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามประกอบด๎วยข๎อมูล ๔ สํวน 
 
 ตอนที่ ๑ ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ ชนิดและประเภทขยะที่ทิ้ง 

ตอนที่ ๓ ความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการรับรู๎ขําวสารและการมีสํวนรํวมของ 
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

ตอนที่ ๔ พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย พฤติกรรมการลดการเกิดขยะมูลฝอย      
                   พฤติกรรมการน ากลับมาใช๎ใหมํ พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาใสํเคร่ืองหมาย / ในชํอง (  )  หน๎าข๎อที่ทํานเห็นวําถูก และตรงกับความเป็นจริงของ
ทําน 
 ๑.๑ เพศ 
  (  ) ๑. ชาย   (  ) ๒. หญิง 

๑.๒   อายุ  
(  ) ๑.  ต่ ากวํา ๒0 ปี   (  ) ๒.  ๒0 – ๓๐ ปี  (  ) ๓.  ๓๑ – ๔๐ ปี 

 (  ) ๔.  ๔๑-๕๐ ปี   (  ) ๕.  ๕๐  ปีขึ้นไป 
๑.๓ ระดับการศึกษา 
 (  ) ๑.  ประถมศึกษา ต่ ากวํา ป.๔   (  ) ๒.  ประถมศึกษา ป.๔ –ป.๖  
 (  ) ๓.  มัธยมศึกษาตอนต๎นม.๑-ม.๓  (  ) ๔.  มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-ม.๖ 
 (  ) ๕.  ปวช./ปวส./อนุปริญญา    (  ) ๖.  ปริญญาตรี  
 (  ) ๗.  ปริญญาโท   (  ) ๘.  ปริญญาเอก  
๑.๔ อาชีพ 
 (  ) ๑.  ค๎าขาย  (  ) ๒.  เกษตรกรรม (  ) ๓.  รับจ๎าง  

  (  ) ๔.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (  ) ๕.  ธุรกิจเอกชน (  ) ๖.  อ่ืนๆ ระบุ………….. 
๑.๕ สถานภาพสมรส 
 (  ) ๑.  โสด   (  ) ๒.  แตํงงานและอยูํด๎วยกัน 
 (  ) ๓.  หยํา/มําย  
๑.๖ สถานภาพครอบครัว 
 (  ) ๑.  หัวหน๎าครอบครัว  (  ) ๒.  คูํสมรส 
 (  ) ๓.  บุตร   (  ) ๔.  ญาติ 
๑.๗ รายได๎หลักของครอบครัวมาจาก 
 (  ) ๑.  ค๎าขาย  (  ) ๒.  เกษตรกรรม  (  ) ๓.  รับจ๎าง 

  (  ) ๔.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (  ) ๕.  ธุรกิจเอกชน (  ) ๖.  อ่ืนๆ ระบุ 
 

๑.๘ รายได๎เฉลี่ยครอบครัวประมาณ (บาท/เดือน) 
 (  ) ๑.  น๎อยกวํา ๑๐,๐๐๐ บาท (  ) ๒.  ๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (  ) ๓.  ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐บาท (  ) ๔.  ๓๐,๐๐๑- ๔๐,๐๐๐ บาท 
 (  ) ๕.  มากกวํา ๔๐,๐๐๐ บาท 
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๑.๙ จ านวนสมาชิกในครอบครัว..................................คน 
(  ) ๑.  ๑ - ๒  คน   (  ) ๒.  ๓ -๔  คน  
(  ) ๓. ๕ – ๖  คน    (  ) ๔.  ๗  คนขึ้นไป 

๑.๑๐ ประเภทที่พักอาศัยของครอบครัว 
 (  ) ๑.  บ๎านพักอาศัย  (  ) ๒.  ค๎าขาย/ประกอบธุรกิจ 
 (  ) ๓.  บ๎านพักอาศัยและประกอบธุรกิจ 
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ส่วนท่ี ๒ ชนิดและประเภทขยะที่ท้ิง 

ค าชี้แจง กรุณาทิ้งขยะให๎ตรงประเภทในถุงที่เตรียมไว๎ให๎แล๎วชั่งน้ าหนัก(ตามเอกสารที่แจก) 

สัปดาห์ท่ี ๑ 

๑.ขยะอินทรีย์ได๎แกํ เศษผัก เศษอาหาร และเปลือกผลไม๎ น้ าหนัก.................................กิโลกรัม 

๒.ขยะรีไซเคิลได๎แกํแก๎ว กระดาษ พลาสติก โลหะ  น้ าหนัก.................................กิโลกรัม 

๓.ขยะอันตรายได๎แกํกระป๋องยาฆําแมลง ยาหมดอายุ  

   ถํานไฟฉายใช๎แล๎ว เข็มฉีดยา หลอดไฟฟ้า  น้ าหนัก.................................กิโลกรัม 

๔.ขยะทั่วไปได๎แกํซองบะหมี่ส าเร็จรูป เปลือกลูกอม  

  ถุงขนม ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร    น้ าหนัก..................................กิโลกรัม 

สัปดาห์ท่ี ๒ 

๑.ขยะอินทรีย์ได๎แกํ เศษผัก เศษอาหาร และเปลือกผลไม๎ น้ าหนัก.................................กิโลกรัม 

๒.ขยะรีไซเคิลได๎แกํแก๎ว กระดาษ พลาสติก โลหะ  น้ าหนัก.................................กิโลกรัม 

๓.ขยะอันตรายได๎แกํกระป๋องยาฆําแมลง ยาหมดอายุ  

   ถํานไฟฉายใช๎แล๎ว เข็มฉีดยา หลอดไฟฟ้า  น้ าหนัก.................................กิโลกรัม 

๔.ขยะทั่วไปได๎แกํซองบะหมี่ส าเร็จรูป เปลือกลูกอม  

  ถุงขนม ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร    น้ าหนัก..................................กิโลกรัม 

สัปดาห์ท่ี ๓ 

๑.ขยะอินทรีย์ได๎แกํ เศษผัก เศษอาหาร และเปลือกผลไม๎ น้ าหนัก.................................กิโลกรัม 

๒.ขยะรีไซเคิลได๎แกํแก๎ว กระดาษ พลาสติก โลหะ  น้ าหนัก.................................กิโลกรัม 
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๓.ขยะอันตรายได๎แกํกระป๋องยาฆําแมลง ยาหมดอายุ  

   ถํานไฟฉายใช๎แล๎ว เข็มฉีดยา หลอดไฟฟ้า  น้ าหนัก.................................กิโลกรัม 

๔.ขยะทั่วไปได๎แกํซองบะหมี่ส าเร็จรูป เปลือกลูกอม  

  ถุงขนม ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร    น้ าหนัก..................................กิโลกรัม 

สัปดาห์ท่ี ๔ 

๑.ขยะอินทรีย์ได๎แกํ เศษผัก เศษอาหาร และเปลือกผลไม๎ น้ าหนัก.................................กิโลกรัม 

๒.ขยะรีไซเคิลได๎แกํแก๎ว กระดาษ พลาสติก โลหะ  น้ าหนัก.................................กิโลกรัม 

๓.ขยะอันตรายได๎แกํกระป๋องยาฆําแมลง ยาหมดอายุ  

   ถํานไฟฉายใช๎แล๎ว เข็มฉีดยา หลอดไฟฟ้า  น้ าหนัก.................................กิโลกรัม 

๔.ขยะทั่วไปได๎แกํซองบะหมี่ส าเร็จรูป เปลือกลูกอม  

  ถุงขนม ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร    น้ าหนัก..................................กิโลกรัม 
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ส่วนที่ ๓ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของ  ประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอย   

ค าชี้แจง กรุณาใสํเคร่ืองหมาย / ในชํอง (  )  หน๎าข๎อที่ทํานเห็นวําถูกต๎อง 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

๑. ขยะมูลฝอยแบํงเป็นกี่ประเภท     
(  ) ๑. ๑  (  ) ๒. ๒  (  ) ๓. ๓  (  ) ๔. ๔ 
   

๒. ถังขยะมีสีแดงใช๎ทิ้งสิ่งใดตํอไปนี้ 
(  ) ๑. กลํองโฟม (  ) ๒. ขวดแก๎ว  (  ) ๓. กระป๋องสีสเปรย์ (  ) ๔. เศษผัก 

 ๓.  ถุงพลาสติกทิ้งลงในถังขยะสีใด 
 (  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง  
 ๔.  เศษขวดแก๎ว เศษขวดแก๎ว ทิ้งลงในถังขยะสีใด 
 (  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง 
 ๕.  แบตเตอร่ี ทิ้งลงในถังสีใด     

(  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง 
 ๖. เศษผัก เศษอาหารทิ้งลงในถังสีใด    

  (  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง 

 ๗. ขยะที่สามารถยํอยสลายได๎ในธรรมชาติทิ้งลงในถังขยะสีใด 
 (  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง 
 ๘. เศษถุงพลาสติกใสํแกง ใสกํับข๎าวทิ้งลงในถังขยะสใีด 
 (  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง 
 ๙. กระป๋องสีสเปรย์ทิ้งในถังขยะสีใด 
 (  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง 
 ๑๐. เศษเปลือกลูกอมทิ้งลงในถังขยะสีใด 
 (  ) ๑. สีเขียว (  ) ๒. สีเหลือง  (  ) ๓.สีน้ าเงิน  (  ) ๔.สีแดง 

การรับรู้ข่าวสาร 

 ๑. ทํานได๎รับร๎ูขําวสารการจัดการขยะมูลฝอยจาก  
     สื่อโทรทัศน์/วิทยุ    (  ) ๑. ใชํ (  ) ๒. ไมํใชํ 
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 ๒. ทํานได๎รับข๎อมูลขําวสารจากเอกสารแนะน า  
     ของทางราชการ    (  ) ๑. ใชํ (  ) ๒. ไมํใชํ 
 ๓. ทํานได๎รับความร๎ูขําวสารจากหนังสือพิมพ์  
     นิตยสารในการจัดการขยะมูลฝอย  (  ) ๑. ใชํ (  ) ๒. ไมํใชํ 
 ๔. ทํานได๎รับการแนะน า/ประชาสัมพันธ์จาก   
     เจ๎าหน๎าที่เทศบาล    (  ) ๑. ใชํ (  ) ๒. ไมํใชํ 
 ๕. ทํานได๎รับข๎อมูลขําวสารจากเพื่อนในชุมชน (  ) ๑. ใชํ (  ) ๒. ไมํใชํ 

การมีส่วนร่วมของ     ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
 ๑. ทํานได๎เข๎าไปมีสํวนรํวมในการรํวมคิดรํวมท า  
     รํวมแก๎ไขปัญหาขยะของชุมชน    (  ) ๑. ใชํ (  ) ๒. ไมํใชํ 
 ๒. ทํานได๎รํวมปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
     ด๎วยการคัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช๎ได๎กํอนทิ้ง    (  ) ๑. ใชํ (  ) ๒. ไมํใชํ 

๓. ทํานได๎น าขยะมูลฝอยทิ้งในถังขยะสีตํางๆตามประเภท 
ขยะที่แยกไว ๎     (  ) ๑. ใชํ (  ) ๒. ไมํใชํ 

 ๔. ทํานได๎แนะน าเพื่อนบ๎านคัดแยกขยะมูลฝอยกํอนทิ้งเป็น 
     เป็นการชํวยลดปริมาณขยะได๎    (  ) ๑. ใชํ (  ) ๒. ไมํใชํ 
 ๕. ทํานสร๎างวินัยการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ       
                  ภายในครอบครัวกํอนเป็นอันดับแรก   (  ) ๑. ใชํ (  ) ๒. ไมํใชํ 
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ส่วนที่ ๔ พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 
ค าชี้แจง กรุณาใสํเคร่ืองหมาย / ในชํอง (  )  หน๎าข๎อที่ทํานเห็นวําถูก และตรงกับความเป็นจริงของ
ทําน 
 

พฤติกรรมการลดการเกิด 
ขยะมูลฝอย 

ปฏิบัติทุก
ครั้ง 

ปฎิบัติ
มาก 

ปฎิบัติปาน
กลาง 

ปฏิบัติ
น้อย 

ปฎิบัติน้อย
อย่างยิ่ง 

๑. ทํานเลือกซื้อสินค๎าที่ไมํ
กํอให๎เกิดขยะมากเกินความจ าเป็น 
๒. ทํานเลือกซื้อสินค๎าที่ไมํต๎องใช๎
ถุงพลาสติกมาเกินความจ าเป็น 
๓. ทํานบอกกลําวสมาชิกภายใน
บ๎านให๎ใช๎สินค๎าที่กํอให๎เกิดขยะ
น๎อยที่สุด 
๔. ทํานให๎ค าแนะน ากับเพื่อนบ๎าน
เพื่อให๎ลดขยะ 
๕. ทํานให๎ความรํวมมือกับ
เจ๎าหน๎าที่เทศบาลเป็นอยํางดีใน
การลดขยะ 
๖. ทํานเลือกใช๎ถุงพลาสติกใสํ
สิ่งของใบใหญํใบเดียวมากกวําใบ
เล็กหลายใบ 

พฤติกรรมการน ากลับมาใช้ใหม่ 
๑. ทํานมักจะใช๎วัสดุที่สามารถน า
กลับมาใช๎ใหมํได๎อีก 
๒. ขยะประเภทขวดพลาสติกหรือ
ขวดแก๎วทํานน ากลับมาใช๎ใหมํได๎ 
๓. ขยะที่เป็นวัสดุประเภทโลหะ
ทํานน ากลับมาใช๎เป็นของตกแตํง
หรือของใช๎ในบ๎าน 
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พฤติกรรมการลดการเกิด 
ขยะมูลฝอย 

ปฏิบัติทุก
ครั้ง 

ปฎิบัติ
มาก 

ปฎิบัติปาน
กลาง 

ปฏิบัติ
น้อย 

ปฎิบัติน้อย
อยา่งยิ่ง 

๔. วัสดุประเภทไม๎ทํานน ากลับมา
ซํอมแซมหรือน ากลับมาใช๎ใหมํอีก 
๕. ขยะประเภทกลํองกระดาษ
หรือหนังสือพิมพ์ทํานเก็บไว๎ขาย
หรือน ากลับมาใช๎ใหมํอีก 
๖. ทํานเก็บถุงพลาสติกที่ยังใช๎งาน
ได๎น ากลับมาใช๎ใหมํอีก 

พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย 
๑. ครอบครัวของทํานมีการคัด
แยกขยะเปียกขยะแห๎งออกจากกัน 
๒. ทํานทิ้งขยะเปียกต๎องมีภาชนะ
รองรับเสมอ    
๓. ทํานทิ้งขยะตรงตามเวลานัดที่
ทางเทศบาลมาเก็บเสมอ 
๔. ทํานมีการขัดแยกขยะประเภท
หลอดนีออน กระป๋องสีสเปรย์
กํอนทิ้งขยะเสมอ 
๕. ทํานมีการคัดแยกขยะประเภท
ถํานไฟฉายกํอนทิ้งลงถังขยะเสมอ 
๖. ทํานมีการคัดแยกขยะประเภท
ถุงพลาสติกกํอนทิ้งลงถังขยะ
เสมอ 
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ประวัติผู้เขียน 

นายเฉลิมชาติ แสไพศาล  เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2516 ที่อยูํปัจจุบัน  เลขที่ 735 หมูํที่ 3 
ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน  เมื่อปีพุทธศักราช 2547 ปัจจุบันท างานอยูํที่ 
องค์การบริหารสํวนต าบลแชะ อ าเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองชําง


