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บทคัดย่อ    
 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด (2) ศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบล
โคกกรวด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด โดยสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างให้เป็นตามแนวทางของยามาเน่ จํานวน 390 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 78.72 ทัศนคติการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 
58.72 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 90.77 (2) พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนเทศบาลตําบลโคกกรวด อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.51  
คําสําคัญ : การจัดการขยะมูลฝอย, พฤติกรรม 
 
Abstract  
 The purpose of this descriptive research was to study factors relating to Solid Waste 
Management Behavior of people in Khok kruat subdistrict Municipality. The sample of the study 
were 390 persons.  

The researching result found that : 
1. The revealed that mostly samples had understood about Solid Waste  

Management and its awareness was about in good level 78.72% and 58.72%, respectively, The 
exact activity in middle level 90.77%.  

2. The behavior of Solid Waste Management of people in Khok kruat  subdistrict  about  
50.51% 
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บทนํา   
 ภาวะการเปลี่ ยนแปลงของประเทศด้ านเศรษฐกิจ  สั งคม  วัฒนธรรม  สิ่ งแวดล้อม  การเมือง  
การปกครอง เทคโนโลยี การคมนาคม และการศึกษา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดํารงชีวิตประจําวัน 
ของประชาชนในเรื่องต่างๆ เปลี่ยนไป ประชาชนเกิดความต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซ่ึงการพัฒนาหรือความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศมากยิ่งขึ้น ก็จะส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านตามมาเช่นกัน โดยปัจจุบันนี้ขยะเป็นปัญหา 
1 อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 

2,3 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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สําคัญในระดับโลกท่ีหลายประเทศต่างประสบปัญหานี้ เนื่องจากมีจํานวนขยะเพิ่มขึ้นทุกปี ท้ังขยะจากการ
อุตสาหกรรม การเกษตร ครัวเรือน และสารเคมีอันตราย ซ่ึงล้วนแต่เป็นขยะที่ยากต่อการกําจัด หลายประเทศจึงมีการ
คิดวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากประชากรมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะในเมืองหลวง เมื่อประชากรในชนบทหลั่งไหลเข้ามาหางานทําชุมชนก็เพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่ตามมาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ขยะย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งการกําจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนขยะสร้าง
ปัญหาเป็นอย่างมาก ท้ังทางทัศนียภาพ กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะล้นเมือง ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะ
แก้ปัญหาด้านขยะจนทําให้สูญเสียงบประมาณเป็นจํานวนมาก แต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ท้ิงขยะไม่เป็นที่ ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งรวมท้ังขาดความรู้เกี่ยวกับการนําขยะมาใช้ใหม่ และไม่เห็นคุณค่าว่าขยะ
เหล่านั้นอาจนํามาสร้างประโยชน์ได้การแก้ปัญหาระยะยาวนั้นเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน โดยเริ่มจากชุมชนก่อน  
  ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาขยะเนื่องจากคนไทยไม่มีวินัยในการ ลดการใช้ถุงพลาสติก 
โฟม ฯลฯ เป็นขยะที่ยากต่อการย่อยสลายและขาดความเข้าใจท่ีถูกต้องในการทิ้งขยะที่ดี ซ่ึงปัจจุบันองค์กรต่างๆก็ล้วน
ตระหนักถึงปัญหาขยะและคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา ขยะเห็นได้จากสิ่งต่างๆเช่นโทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต ท่ีต่างนํา
ประเด็นปัญหาขยะและวิธีแก้ไขมาเสนอรวมทั้งมีการรณรงค์ต่างๆเช่น การใช้ถุงผ้า การรีไซเคิลขยะ เป็นต้น รวมถึงการ
คัดแยกขยะซึ่งเป็นวิธีท่ีเราสามารถนําขยะบางชนิดกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยผ่านกระบวนการต่างๆหรือการรีไซเคิล แต่
คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจและตระหนักปัญหานี้เท่าท่ีควร  
  ในปี 2556 กรมควบคุมมลพิษสํารวจปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 
7,782 แห่ง พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยรวม 26.77 ลา้น โดยขยะมูลฝอยร้อยละ 46 มาจากองค์กรบริหาร
ส่วนตําบล (อบต.) ร้อยละ 38 มาจากเทศบาล และร้อยละ 16 มาจากกรุงเทพฯ ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยรวม 2,490 แห่ง แต่เป็นสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องเพียง 466 แห่งเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ 19 
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 81 นั้นเป็นสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้อง เช่น เทกองกลางแจ้ง เผาในที่โล่ง ฯลฯ 
ดังนั้นในปี 2556 ประเทศไทยจึงมีขยะมูลฝอยสะสม 19.9 ล้านตัน ซ่ึงมีขนาดใหญ่เท่ากับ “ตึกใบหยก 2” จํานวน 103 
ตึก เรียงต่อกัน (กรมควบคุมมลพิษ : 2556) 
  กรมควบคุมมลพิษ (2544 : 11-14) ได้กําหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยเน้น
รูปแบบของการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่ง
เข้าไปทําลายด้วยระบบต่างๆ ให้น้อยที่สุด สามารถนําขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ท้ังในส่วนของการใช้ซํ้าและการแปร
รูปเพื่อใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการกําจัดท่ีได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมักหรือพลังงาน โดยสรุปวิธีการ
ดําเนินการตามแนวทาง คือ การลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการผลิตมูล
ฝอยในแต่ละวัน การจัดระบบการรีไซเคิล หรือการรวบรวมเพื่อนําไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ 
  ในเทศบาลตําบลโคกกรวดได้มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และครัวเรือนเพิ่มขึ้น จึงทําให้มี
จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น และก็มีขยะเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรด้วยเช่นกัน ขยะส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองหรือ
ชุมชน ทําให้สภาพแวดล้อมเป็นมลพิษ ท้ังในน้ํา ในอากาศ และในดิน ซ่ึงเป็นผลเสียของผู้ท่ีอยู่อาศัยในบริเวณนั้นๆ  
   ดังนั้น การที่จะทําให้การจัดการขยะในชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ก็คือการสร้างแผนการจัดการ และ
บริหารขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ จึงได้มีเพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และศึกษาความรู้ 
ทัศนคติ การปฏิบัติ การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด 
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  2. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี KAP Theory 
 
สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ และพฤติกรรมของประชากรในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ในจังหวัดนครราชสีมา โดยได้
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด จํานวน 390 ชุด จากนั้นนํา
ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงสามารถสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.67 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง     
36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.97 ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 38.97 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 64.10 มีรายได้เฉลี่ย 30,001 - 50,000 บาท /ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีสมาชิกใน
ครอบครัว จํานวน 3 - 4 คน คิดเป็นร้อยละ 37.95 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านตนเอง คิดเป็นร้อยละ 87.69 โดยอาศัยอยู่
ชุมชนเขตเทศบาลตําบลโคกกรวด จํานวนทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองหว้า หมู่ท่ี1, บ้านโคกกรวด หมู่ท่ี 2, บ้าน
ดอนแต้ว หมู่ท่ี 3, บ้านละลมหม้อ หมู่ท่ี 4, บ้านสระมโนราห์ หมู่ท่ี 6 และบ้านโคกเพชร หมู่ท่ี 14 คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
  2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง ร้อยละ78.72 
รองลงมา คือ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 20.77 และมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับตํ่า ร้อยละ 0.51 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบคําถามความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยถูกมากท่ีสุด คือ ขยะเปียก หมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ร้อยละ  
93.85 รองลงมา คือ ขยะเปียกสามารถนํามาทําปุ๋ยหมักได้ ร้อยละ 92.31 และถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้า และ
การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก โฟม สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ ร้อยละ 92.05 และ 89.74 ตามลําดับ ส่วนความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากท่ีสุด คือ การเผาขยะเป็นการจัดการขยะที่ไม่
ถูกต้อง ร้อยละ 36.67 รองลงมา คือ ขยะ หมายถึง สิ่งของต่างๆ ท่ีไม่มีประโยชน์ และไม่สามารถนํากลับมาใช้
ประโยชน์อะไรได้อีก ร้อยละ 26.41 และการคัดแยกขยะก่อนทิ้งช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และขยะแห้ง หมายถึง ขยะ
พวกกระดาษ พลาสติก เศษเหล็ก แก้ว กระป๋องอลูมิเนียม ร้อยละ 16.67 และ 12.56 ตามลําดับ 

3. ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอย 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 58.72 รองลงมา คือ มี

ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 40.00 และมีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ใน
ระดับตํ่า ร้อยละ 1.28  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบคําถามทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยระดับมากท่ีสุด คือ 
ท่านเห็นด้วยในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชน ร้อยละ 42.31 รองลงมา คือ ท่านเห็นด้วยใน
การจัดต้ังธนาคารขยะในชุมชน ร้อยละ 41.54 และท่านคิดว่าการคัดแยกขยะสามารถลดปริมาณการจัดการขยะมาก
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น้อยเพียงใด และท่านคิดว่าชุมชนมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการคัดแยกขยะ ร้อยละ 41.28 และ 37.44 ตามลําดับ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบคําถามทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยระดับมาก คือ ท่านเห็นด้วยเกี่ยวกับการ

คัดแยกขยะในแต่ละครัวเรือน ร้อยละ 43.08 รองลงมา คือ ท่านคิดว่าการคัดแยกขยะสามารถลดปริมาณการจัดการ
ขยะมากน้อยเพียงใด ร้อยละ 41.54 และท่านมีส่วนสําคัญในการลดปริมาณขยะในบ้าน/ชุมชน/ตลาด และท่านคิดว่า
การคัดแยกขยะมีความจําเป็นมากน้อยเพียงใด ร้อยละ 41.03 และ 40.51 ตามลําดับ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบคําถามทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยระดับปานกลาง คือ สมาชิกในครอบครัว
ของท่านให้ความสนใจในการคัดแยกขยะที่บ้าน ร้อยละ 29.23 รองลงมา คือ ถ้ามีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะในชุมชนท่านจะมีการเข้าร่วม ร้อยละ 23.59 และถ้ามีการจัดต้ังธนาคารขยะขึ้นมาท่านจะมีการเข้าร่วม
กิจกรรม และท่านมีส่วนสําคัญในการลดปริมาณขยะในบ้าน/ชุมชน/ตลาด ร้อยละ 21.54 และ 20.00 ตามลําดับ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบคําถามทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยระดับน้อย คือ การคัดแยกขยะเป็น
ปัญหาต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของท่าน ร้อยละ 26.67 รองลงมา คือ การจัดต้ังธนาคารขยะเป็นภาระในการคัด
แยกขยะเพื่อส่งธนาคาร ร้อยละ 24.62 และถ้ามีการจัดต้ังธนาคารขยะขึ้นมาท่านจะมีการเข้าร่วมกิจกรรม และสมาชิก
ในครอบครัวของท่านให้ความสนใจในการคัดแยกขยะที่บ้าน รอ้ยละ 13.59 และ 12.31 ตามลําดับ 
 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบคําถามทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยระดับน้อยที่สุด คือ การคัดแยกขยะ
เป็นปัญหาต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของท่าน ร้อยละ 30.51 รองลงมา คือ การจัดต้ังธนาคารขยะเป็นภาระในการ
คัดแยกขยะเพื่อส่งธนาคาร ร้อยละ 15.64 และถ้ามีการจัดต้ังธนาคารขยะขึ้นมาท่านจะมีการเข้าร่วมกิจกรรม และถ้ามี
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชนท่านจะมีการเข้าร่วม ร้อยละ 4.62 และ 2.31 ตามลําดับ 
  4. การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย     

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 90.77 รองลงมา  
มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 7.95 และมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยอยู่ในระดับตํ่า ร้อยละ 1.38  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบคําถามการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่
ปฏิบัติทุกครั้ง คือ ท่านท้ิงขยะลงในถังขยะทุกครั้ง ร้อยละ 64.10 รองลงมา คือ ท่านหลีกเลี่ยงการกําจัดขยะมูลฝอย
ด้วยการเผากลางแจ้ง ร้อยละ 61.18 และท่านมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายก่อนทิ้งลงถังขยะ และก่อนทิ้งขยะท่าน
มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ร้อยละ 58.46 และ 39.74 ตามลําดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบคําถามการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีปฏิบัติเกือบทุกครั้ง คือ ก่อนทิ้งขยะ
ท่านมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ร้อยละ 42.31 รองลงมา คือ ท่านคัดแยกขยะท่ีสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
กระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ไปขายหรือนํามาใช้ใหม่ ร้อยละ 33.08 และท่านทิ้งขยะลงในถังขยะทุกครั้ง และท่าน
มีการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายก่อนทิ้งลงถังขยะ ร้อยละ 32.31 และ 30.77 ตามลําดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบคําถามการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยที่ปฏิบัติบางครั้ง คือ ท่านคัดแยกขยะที่
สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ไปขายหรือนํามาใช้ใหม่ ร้อยละ 28.46 
รองลงมา คือ ท่านเลือกใช้ถุงพลาสติกใบใหญ่เพียงใบเดียวใส่สิ่งของมากกว่าใบเล็กหลายๆใบ ร้อยละ 28.21 และท่าน
คัดแยกเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ เช่น ทําอาหารสัตว์ ทําปุ๋ยหมัก ทําก๊าซชีวภาพ และท่านเก็บถุงพลาสติกท่ียังใช้งาน
ได้กลับมาใช้ได้อีก ร้อยละ 27.95 และ 22.56 ตามลําดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบคําถามการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยที่ปฏิบัติน้อยครั้ง คือ ท่านหลีกเลี่ยง
การใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม ร้อยละ 41.79 รองลงมา คือ ท่านเลือกใช้ถุงพลาสติกใบใหญ่เพียงใบเดียวใส่สิ่งของ
มากกว่าใบเล็กหลายๆใบ ร้อยละ 41.79 และท่านคัดแยกเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ เช่น ทําอาหารสัตว์ ทําปุ๋ยหมัก ทํา
ก๊าซชีวภาพ และท่านเก็บถุงพลาสติกท่ียังใช้งานได้กลับมาใช้ได้อีก ร้อยละ 40.77 และ 39.23 ตามลําดับ 
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และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบคําถามการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่เคยปฏิบัติ คือ ท่านเคยนํา
ตะกร้าหรือถุงผ้าไปจ่ายตลาดแทนการใช้ถุงพลาสติก ร้อยละ 55.90 รองลงมา คือ ท่านหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก
หรือกล่องโฟม ร้อยละ 43.85 และท่านเก็บถุงพลาสติกท่ียังใช้งานได้กลับมาใช้ได้อีก และท่านเลือกใช้ถุงพลาสติกใบ
ใหญ่เพียงใบเดียวใส่สิ่งของมากกว่าใบเล็กหลายๆใบ ร้อยละ 31.03 และ 24.10 ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
          อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพฤติกรรม
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.51 รองลงมาคือ ระดับสูง และระดับตํ่า ร้อยละ 
48.47 และ 1.02 ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีการคัดแยกท่ีขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี เป็นผลมาจากการรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูล
ฝอย ประกอบกับมีการรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะในชุมชน ซ่ึงแต่ละหมู่บ้านมีการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างเป็น
ระบบ มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ขยะประเภทเศษอาหารก็นํามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ซ่ึงสามารถผลิตก๊าซหุงต้มไว้ใช้ใน
ครัวเรือนได้ อันเป็นการทําขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในชุมชน ทุกๆ สิ้นปีจะมีการทอดกฐินขยะในชุมชน โดยจะมี
การนําขยะที่แต่ละครอบครัวได้รวบรวมไว้ภายใน 1 ปี มารวมกันที่วัดเพื่อนําไปขาย ส่วนเงินที่ได้ก็จะนําไปบํารุงวัด ซ่ึง
เป็นการนําเอาประเพณีพื้นบ้านอันดีงามมาขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงาน ท้ังนี้ก็เกิด
จากผู้นําชุมชนมีความเข้มแข็งจนเกิดความร่วมมือของคนในชุมชน ทําให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลความสะอาดในชุมชน 
อันส่งผลให้ชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวดสะอาดและน่าอยู่ 
  ท้ังนี้หากมีการส่งเสริมและถ่ายทอดวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นย่อมได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี หากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารภายในท้องถิ่นเป็นอย่างดี และต่อเนื่องด้วยแล้ว 
ย่อมเห็นผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้นเองจากการดําเนินงานโดยภาคประชาชนได้อย่างชัดเจน และมีความย่ังยืนในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยรูปแบบต่างๆ ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในระดับสูง ร้อยละ 78.72 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และ
ระดับตํ่า ร้อยละ 20.77 และ 0.51 ตามลําดับ สอดคล้องกับการวิจัยของประชา คงศรีเจริญ (2548) ได้ศึกษาการ
จัดการมูลฝอยในครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนสูง มีความตระหนักต่อปัญหาขยะมูลฝอย ด้าน
ทัศนคติในการจัดการขยะมลูฝอยในระดับสูง ร้อยละ 58.72 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง และระดับตํ่า ร้อยละ 40.00 
และ 1.28 ตามลําดับ และด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง ร้อยละ 90.77 รองลงมา
คือ ระดับสูง และระดับตํ่า ร้อยละ 7.95 และ 1.28 ตามลําดับ   

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
  1) ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอาชีพโดยการนําขยะมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้ประโยชน์หรือเป็น
วัสดุตกแต่งสิ่งต่างๆ อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง 
  2) การสร้างพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ควรเริ่มท่ีกลุ่มผู้หญิงที่มีการศึกษาต้ังแต่ระดับ
มัธยมศึกษาขึ้นไป จะมีส่วนช่วยเป็นแรงผลักดันการทํางานต่างๆที่ดีย่ิงขึ้น 



68 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 
 

   3) สนับสนุนให้ชุมชนมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น โดยแยกถังขยะเป็นแต่ละประเภทอย่างชัดเจน เพื่อ
การจัดการขยะมูลฝอยที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
   ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้นําชุมชน เพี่อประเมินความรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย แล้วนํามาสร้างแผนการจัดการขยะที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป 
  2) ควรศึกษาวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่หรือสถานที่ท้ิงขยะของชุมชน เพื่อรองรับขยะในชุมท่ีมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน 
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