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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถาม 

เร่ือง 
ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้พกัอาศัย 

ในหมู่บ้านขวัญเวียง  
ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดนีจั้ดท าขึน้เพือ่ประโยชน์ในการวจัิยเร่ืองความตระหนักในการจัดการขยะ
มูลฝอยของผู้พกัอาศัยในหมู่บ้านขวญัเวียง โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดยกาเคร่ืองหมายลง
ในช่อง  หน้าข้อความทีเ่ป็นค าตอบทีต้่องการ หรือเติมข้อความให้สมบูรณ์ 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ     ชาย     หญิง 
 
2. ระดบัการศึกษา           

 ต  ่ากวา่ปริญญาตรี               ปริญญาตรี                  ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
 

3. อาชีพ 
 รับราชการ                      รับจา้ง                         อ่ืนๆ................................. 
 

4. จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน(รวมทั้งตัวท่านเอง) 
 1-4 คน                               5-7 คน                        มากกวา่ 7 คน 
 

5. ประเภทบา้นท่ีอาศยั                                 ไม่ใช่บา้นเช่า  เป็นบา้นเช่า 
 
6. ระยะเวลาท่ีท่านอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น(โดยประมาณ) 

 นอ้ยกวา่ 6 เดือน   7 เดือน -1 ปี 
     1-3 ปี    มากกวา่ 4 ปี 
 

7. พฤติกรรมการจดัการขยะของผูน้ าชุมชนมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของท่านหรือไม่ 
        มี              ไม่มี 
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8. พฤติกรรมการจดัการขยะของเพื่อนบา้นมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของท่านหรือไม่ 
              มี              ไม่มี 
 
9.  ท่านท าอาหารรับประทานทานเองท่ีบา้นเป็นประจ าทุกวนัหรือไม่                     
               ใช่                                       ไม่ใช่                             บางคร้ัง 
 
10. ท่านเป็นผูซ้ื้ออุปกรณ์ประกอบอาหารเองใช่หรือไม่  
          ใช่                 ไม่ใช่                    บางคร้ัง 
 
11. ท่านเป็นผูซ้ื้อของใชใ้นครัวเรือนเองใช่หรือไม่ 
  ใช่                 ไม่ใช่                    บางคร้ัง 
 
12. ท่านเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขยะภายในบา้นไปทิ้งหนา้บา้นเพื่อรอการจดัเก็บของรถขยะเทศบาลใช่
หรือไม่ 
         ใช่                 ไม่ใช่                    บางคร้ัง 
 
13.ในรอบส่ีปีท่ีผา่นมา ท่านเคยมีประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาขยะมูลฝอยหรือไม่ 

เคย     ไม่เคย 
 

ตอนที2่ ค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทัว่ไป 
1. ท่านเคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเร่ืองขยะมูลฝอยในด้านใดบ้างและสนใจหรือไม่โปรดตอบทุกข้อ 

ข้อมูลข่าวสาร 
การรับรู้ข้อมูล ความสนใจ 

เคย ไม่เคย สนใจ ไม่สนใจ 
1.ปัญหาขยะลน้เมือง     
2.ความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานท่ีก าจดั
ขยะ และชาวบา้นในเร่ืองพื้นท่ีก าจดัขยะ 

    

3.การคดัแยกขยะมูลฝอย     
4.นโยบายภาครัฐในการจดัการขยะมูลฝอย     
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2. ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัขยะมูลฝอย ปัญหาขยะล้นเมือง การคัดแยกขยะมูลฝอย    
การจัดเกบ็และก าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน ากลบัมาใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ข่าวสารใด บ่อยคร้ังเพยีงใด 

บ่อยคร้ัง  = ทุกวนั ถึงสองสปัดาห์คร้ัง       
บางคร้ัง  = สามสัปดาห์คร้ังข้ึนไป 
ไม่เคย  = ไม่เคยไดรั้บขอ้มูลเลย 

ประเภทส่ือ/แหล่งข่าวสาร 
ความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 

บ่อยคร้ัง บางคร้ัง ไม่เคย 

1.โทรทัศน์    

2.วทิยุ    

3.อนิเตอร์เน็ต    

4.หนังสือพมิพ์    

5.นิตยสาร    

6.วารสาร    

7.ใบปลวิ    

8.แผ่นพบั    

9.โปสเตอร์    

10.เสียงตามสายในหมู่บ้าน    

11.เจ้าหน้าทีข่องรัฐ  เช่น 
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล 

   

12.เพือ่น    

13.ครู/อาจารย์    

14.บุคคลในครอบครัว    
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3.ท่านต้องการได้รับความรู้หรือข่าวสารเกีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอยทีถู่กวิธีเพิม่ขึน้หรือไม่ 
 ตอ้งการ     ไม่ตอ้งการ           
 
4.ท่านสนใจเร่ืองการจัดการมูลฝอยในหมู่บ้านของท่านหรือไม่ 
 ไม่สนใจ     สนใจ 
 
    ถ้าสนใจท่านสนใจการจัดการมูลฝอยในหมู่บ้านด้านใดเป็นพเิศษ 
 การแยกมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแหง้ 
 การซ่อมแซมเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 
 การแยกมูลฝอยขายได ้
การลดปริมาณขยะมูลฝอย 
 อ่ืน ๆ(ระบุ)................................................................................................................... 
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5. หมู่บ้านของท่านมีการรณรงค์เร่ืองการจัดการมูลฝอยหรือไม่ 
 ไม่มี     มี 
ถา้มีหมู่บา้นของท่านมีการรณรงคเ์ก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยในชุมชนอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 
ขอ้) 
 ประกาศเสียงตามสาย 
 เรียกประชุม 
 แจกแผน่พบัใบปลิวตามบา้น 
 จดัท าป้ายรณรงค์ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................... 
 
6. หมู่บ้านของท่านมีการจัดการมูลฝอยอย่างไร 
 แบบเผารวมกนัทุกชนิด 
 ทิ้งในท่ีรกร้างวา่งเปล่า 
 เอามูลฝอยทิ้งรวมกนัหมด โดยใส่ถุงด าแลว้จา้งบริษทัเอกชนเขา้มาเก็บตามบา้น 
 ใหแ้ต่ละบา้นแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง (ขยะแหง้, ขยะเปียก, ขยะอนัตราย) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................................  
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ตอนที่ 3 การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนท่านเคยปฏิบติัดงัต่อไปน้ีหรือไม่ 

ข้อค าถาม 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 
ทุกคร้ัง 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

การซ้ือสินค้า และผลติภัณฑ์    

1.สมาชิกในครัวเรือนของท่านน าตะกร้าหรือถุงผา้ไปซ้ือของแทน
การใชถุ้งพลาสติก 

   

2.สมาชิกในครัวเรือนของท่านเลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์บบชนิดเติม เช่น
น ้ายาปรับผา้นุ่ม น ้ายารีดผา้ น ้ายาลา้งจานฯลฯ 

   

3.สมาชิกในครัวเรือนของท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งคืนบรรจุ
ภณัฑแ์ก่ผูผ้ลิตได ้เช่น ขวดน ้าด่ืม ขวดน ้าอดัลม 

   

การจดัการขยะก่อนน าไปทิง้ และการก าจดัขยะ    

4.ครัวเรือนของท่านคดัแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอนัตรายออก
จากกนัก่อนท้ิงลงถงั 

   

5.ขยะประเภทมลูสตัว ์กระดูกสัตว ์ท่านใส่ลงในถงัขยะรวมกบัขยะ
ประเภทอ่ืนๆ โดยไม่มีการคดัแยกประเภท 

   

6.ครัวเรือนของท่านมีการแยกขยะท่ียงัสามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ไดอี้กเช่น กระดาษ ขวดแกว้ โลหะ แยกไวต่้างหากเพ่ือน ากลบัมาใช้
ใหม่ 

   

7.ขยะมูลฝอยพวกขวดแกว้ ขวดพลาสติก กระป๋อง หนงัสือพิมพท่ี์
ใชแ้ลว้ท่านเกบ็รวบรวมไวเ้พ่ือขายใหผู้รั้บซ้ือของเก่า 

   

8.ท่านรวบรวมขยะอนัตรายเช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีมือถือหลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ แลว้ท้ิงรวมกบัขยะมลูฝอยทัว่ไป 

   

9. ท่านก าจดัขยะประเภทใบไมแ้หง้ดว้ยการเผา    

10.ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมใส่อาหารเม่ือใช้แลว้ท่านก าจดัโดย
การเผา  

   

11.ขยะมลูฝอยประเภทกระป๋องท่านก าจดัโดยการฝังดิน    

12.ท่านก าจัดขยะประเภทเศษอาหาร เศษผกั เศษผลไมโ้ดยการ
น าไปฝังดิน ท าปุ๋ย หรือเล้ียงสตัว ์
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ตอนที ่4 ค  าถามเร่ืองความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

ข้อค าถาม 
  

ใช่ ไม่ใช่ 

1.การจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ การคดัแยกขยะ 
ณ แหล่งก าเนิดก่อนการท้ิง 

  

2.ขยะมลูฝอยหมายถึง ของเสียท่ีอยูใ่นรูปของแขง็ หรืออ่อนบางชนิด 
สามารถยอ่ยสลายเองไดต้ามธรรมชาติเช่น เศษใบไม ้กระดาษ เศษอาหาร 
แต่บางชนิดไม่สามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ เช่นพลาสติก ขวดแกว้ 

  

3.ขยะสดไดแ้ก่ เศษอาหาร พืชผกั เศษเน้ือสตัว ์   

4.เศษแกว้ พลาสติก ขวดน ้า ใบไม ้ก่ิงไม ้และกระดาษจดัเป็นขยะแหง้   

5.กระป๋องยาฆ่าแมลง แบตเตอร่ีมือถือ ถ่านไฟฉาย ถือเป็นขยะอนัตราย    

6.ขยะมลูฝอยท่ีเป็นขยะเปียกตอ้งรวบรวมไวใ้นถงัท่ีมีช่องระบาย 
น ้าเพ่ือใหข้ยะมีน ้าหนกัลดลง เพ่ือความสะดวกในการขนถ่าย 

  

7.ขยะมลูฝอยประเภทโฟม พลาสติก กล่องนม ใบไมแ้หง้ควรก าจดัโดย
การเผาเพราะจะท าใหป้ริมาณขยะลดลงไดม้าก และเป็นวิธีท่ีสะดวก 

  

8.ขยะมูลฝอยพวกขวดแกว้ ขวดพลาสติก กระป๋อง หนงัสือพิมพ ์ท่ีใช้
แลว้ควรก าจดัโดยการแยกไวเ้พ่ือขาย หรือน ามาใชซ้ ้ า 

  

9.การแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนท้ิงโดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง 
และขยะอนัตรายจะเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยลดปริมาณขยะมลูฝอยลงได ้

  

10.การลดปริมาณขยะมูลฝอย ควรลดปริมาณตั้งแต่กระบวนการผลิต 
ซ่ึงจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  

11.การน าว ัสดุ/ส่ิงของท่ีช ารุด เสียหายมาซ่อมแซมให้สามารถใช้
ประโยชน์ต่อไปได ้เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี เส้ือผา้ เป็นวิธีการหน่ึงท่ีเป็นการน า
ขยะมลูฝอยมาใชป้ระโยชนใ์หม่ 

  

12.เศษอาหาร เศษผกั ผลไม ้ควรมีการแยกท้ิงลงในภาชนะท่ีมีฝาปิด ไม่
ร่ัว หรือน าไปฝังกลบ 

  

13.ขยะมูลฝอยเป็นบ่อเกิดของเช้ือโรคต่างๆ และเป็นแหล่งเพาะพนัธ์
ของพาหะน าโรคไดแ้ก่ แมลงสาบ หนู และยงุเป็นตน้ 
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ตอนที ่5 ค  าถามเร่ืองการเห็นคุณค่าเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย  

ข้อค าถาม 
   

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

1.ขยะมูลฝอยท่ีมาจากบ้านเรือนมักเป็นมูลฝอยท่ี
น ามาใชป้ระโยชน์ซ ้ าไม่ได ้

   

2.ไม่มีความจ าเป็นตอ้งแยกขยะก่อนการทิ้งทุกคร้ัง    

3.ปัญหามูลฝอยส่งผลกระทบต่อสุขภาพ กายและจิต    

4.ขยะแห้ง เ ช่นเศษใบไม้ เศษกระดาษท่ี เ กิดใน
หมู่บา้นอาจเป็นตน้เหตุของการเกิดเพลิงไหมไ้ด ้

   

5.การใช้กล่องโฟมเป็นการง่ายและสะดวกต่อการใส่
อาหาร 

   

6.สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยมาจากนิสัยส่วน
บุคคล 

   

7.ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคน    

8.ขยะมูลฝอยคือส่ิงของไร้ค่าไม่ควรน ากลบัมาใชซ้ ้ า    

9.ความรุนแรงของปัญหาขยะมูลฝอยอาจส่งผลต่อ
สุขภาพ และชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนได ้

   

10.ปัญหาขยะมูลฝอยส่งผลเสียต่อสภาพแวดลอ้ม    

11.ควนัท่ีเกิดจากการเผาขยะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
โดยรวม 

   

12 .ขยะประเภทถุงพลาสติก  กระดาษ ขวดน ้ า 
กระป๋อง ลว้นท าใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

   

13.ขยะแหง้อนัตรายเช่น กระป๋องสเปรย ์กระป๋องยาฆ่า
แมลง ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ เหล่าน้ีตอ้งแยกก าจดัจาก
ขยะประเภทอ่ืน 

   

14.ปัญหาขยะมูลฝอยเกิดจากการจดัการไม่ดีพอ    
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ตอนที ่6 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความตระหนกั 
ท่านคิดวา่ผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีงมีความตระหนกัต่อปัญหาขยะมูลฝอยเพียงใด 
 มาก                  ปานกลาง         นอ้ย     
มีสาเหตุมาจากอะไร ........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ท่านคิดวา่มีปัญหาและอุปสรรคใดในการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้นขวญัเวยีง และควรแกไ้ข
อยา่งไร 
1.ขยะแหง้
............................................................................................................................................................. 
2.ขยะเปียก
.............................................................................................................................................................
3.ขยะอนัตราย
.............................................................................................................................................................  
ท่านคิดวา่วธีิการใดเป็นการจดัการมูลฝอยท่ีเหมาะสมกบัหมู่บา้น และวถีิชีวติของตวัท่านมากท่ีสุด 
 การแยกมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแหง้ก่อนทิ้ง 
 การทิ้งมูลฝอยรวมกนัทั้งหมด ใหร้ถจดัเก็บน าไปคดัแยกและก าจดัต่อไป 
 จดัสถานท่ีทิ้งมูลฝอยขายไดเ้พื่อน ารายไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลางต่อไป 
 อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
โปรดเสนอแนะแนวทางการจดัการขยะท่ีเหมาะสมกบัหมู่บา้นของท่าน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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