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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะ 

ท่ีเหมาะสมของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง เพื่อศึกษาระดบัความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยของ
ผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวียง และเพื่อศึกษาความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง ผลการศึกษาแสดงตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะท่ีเหมาะสมของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้น
ขวญัเวยีง 

2.  ระดบัความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง 
3.  ความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง 
4.  ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้นขวญัเวยีง 

 

4.1 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตระหนักในการจัดการขยะทีเ่หมาะสมของผู้พกัอาศัยในหมู่บ้านขวัญเวียง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ก าหนดกลุ่มปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนักในการจัดการขยะ                  
ท่ีเหมาะสมของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง ดงัน้ี 

4.1.1 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยจิตวิทยา โดยปัจจัย                  
ส่วนบุคคลนั้น ได้แก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอยู่อาศยัในหมู่บา้นขวญัเวียง  
ส่วนปัจจยัจิตวิทยา ได้แก่ ความรู้เดิม การสังเกตพิจารณา ความสนใจ ความตั้งใจพร้อมท่ีจะรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 
ตาราง 1 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 103 45.60 

หญิง 123 54.40 

รวม 226 100.00 
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ตาราง 1 (ต่อ)   
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 106 46.90 

ปริญญาตรี 85 37.60 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 35 15.50 

รวม 226 100.00 

อาชีพ   

รับราชการ 58 25.70 

รับจา้ง 115 50.90 

อ่ืน ๆ 53 23.50 

รวม 226 100.00 

ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ในหมู่บ้าน   

นอ้ยกวา่ 6 เดือน 20 8.80 

7 เดือน - 1 ปี 57 25.20 

1-3 ปี 57 25.20 

มากกวา่ 4 ปี 92 40.70 

รวม 226 100.00 
 

ตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนจ าแนกตามเพศ มีสัดส่วนของชาย
และหญิงใกลเ้คียงกนั โดยเป็นหญิง ร้อยละ 54.40 นอกนั้นร้อยละ 45.60 เป็นชาย ระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่ต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.90 รองลงมาการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 37.60 นอกนั้นอยูใ่นระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ คิดเป็นร้อยละ 15.50 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 50.90 นอกนั้นรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 25.70 และประกอบอาชีพอ่ืน 
ร้อยละ 23.50 ระยะเวลาอาศยัในหมู่บา้นส่วนใหญ่อาศยัมานานกวา่ 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.70 อยู่
ระหวา่ง 7 เดือน – 1 ปี และ 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.20 เท่ากนั นอกนั้นมาอาศยัในระยะเวลานอ้ย
กวา่ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 8.80 
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ตาราง 2 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนจ าแนกตามประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหา 
ขยะมูลฝอย 

 

ประสบการณ์เกีย่วกบัปัญหาขยะมูลฝอย ความถี่ ร้อยละ 

เคยมีประสบการณ์ในรอบ 4 ปี 121 53.50 

ไม่เคยมีประสบการณ์ในรอบ 4 ปี 105 46.50 

รวม 226 100.00 
 
ตาราง 2 แสดงให้เห็นวา่สัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างหัวหนา้ครัวเรือนท่ีเคยมีและไม่เคยมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาขยะมูลฝอยในรอบ 4 ปี มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั โดยร้อยละ 53.50 เคยมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาขยะมูลฝอย นอกนั้นร้อยละ 46.50 ไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหา
ขยะมูลฝอย 
 
ตาราง 3 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนจ าแนกตามการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั 

ขยะมูลฝอย 
 

ข้อมูลข่าวสาร 
การรับรู้ข้อมูล ความสนใจ 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 
1. ปัญหาขยะลน้เมือง 168 74.30 126 55.80 
2. ความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงาน 
ท่ีก าจดัขยะ และชาวบา้นในเร่ืองพื้นท่ี
ก าจดัขยะ 

144 63.70 106 46.90 

3. การคดัแยกขยะมูลฝอย 170 75.20 151 66.80 
4. นโยบายภาครัฐในการจดัการ 
ขยะมูลฝอย 

139 61.50 102 45.10 

 
ตาราง 3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งหวัหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารใน

เร่ืองการคดัแยกขยะมูลฝอยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.20 รองลงมารับรู้ข่าวสารเร่ืองปัญหาขยะลน้
เมือง คิดเป็นร้อยละ 74.30 รับรู้ข่าวสารเร่ืองความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานท่ีก าจัดขยะ และ
ชาวบา้นในเร่ืองพื้นท่ีก าจดัขยะ คิดเป็นร้อยละ 63.70 และรับรู้ข่าวสารเร่ือง นโยบายภาครัฐในการ
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จดัการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 61.50 ส่วนความสนใจท่ีมีต่อข้อมูลข่าวสารนั้น พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่สนใจเร่ือง การคดัแยกขยะมูลฝอย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
66.80 รองลงมาสนใจเร่ือง ปัญหาขยะล้นเมือง คิดเป็นร้อยละ 55.80 สนใจเร่ือง ความขดัแยง้
ระหว่างหน่วยงานท่ีก าจดัขยะ และชาวบา้นในเร่ืองพื้นท่ีก าจดัขยะ คิดเป็นร้อยละ 46.90 และเร่ือง
นโยบายภาครัฐในการจดัการขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 45.10 
 
ตาราง 4 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนจ าแนกตามความถ่ีในการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั

ขยะมูลฝอย 

ประเภทส่ือ/แหล่งข่าวสาร 

ความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร 

บ่อยคร้ัง บางคร้ัง ไม่เคย 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1. โทรศพัท ์ 139 61.50 82 36.30 5 2.20 

2. วทิย ุ 85 37.60 27 11.90 27 11.90 

3. อินเตอร์เน็ต 61 27.00 90 39.80 75 33.20 

4. หนงัสือพิมพ ์ 44 19.50 151 66.80 31 13.70 

5. นิตยสาร 17 7.50 111 49.10 98 43.40 

6. วารสาร 14 6.20 64 28.30 148 65.50 

7. ใบปลิว 15 6.60 78 34.50 133 58.80 

8. แผน่พบั 17 7.50 53 23.50 156 69.00 

9. โปสเตอร์ 17 7.50 119 52.70 90 39.80 

10. เสียงตามสายในหมู่บา้น 46 20.40 137 60.60 43 19.00 
11. เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เช่นเจา้หนา้ท่ี
เทศบาล 

18 8.00 122 54.00 86 38.10 

12. เพื่อน 48 21.20 130 57.50 48 21.20 

13. ครู/อาจารย ์ 26 11.50 78 34.50 122 54.00 

14. บุคคลในครอบครัว 45 19.90 126 55.80 55 24.30 
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ตาราง 4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัขยะมูลฝอยบ่อยคร้ัง จากส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 61.50 รับรู้จากส่ือวิทยุ คิดเป็นร้อยละ
37.60 และรับรู้จากส่ืออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 27.00 ส่วนการรับรู้จากส่ืออ่ืนๆ นั้น พบวา่ มีการ
รับรู้ไม่มากนกั 
 
ตาราง 5 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนจ าแนกตามความตอ้งการไดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบั

ขยะมูลฝอย 

ความต้องการได้รับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัขยะมูลฝอย ความถี่ ร้อยละ 

ความต้องการ   

ตอ้งการ 176 77.90 

ไม่ตอ้งการ 50 22.10 

รวม 226 100.00 

ความสนใจ   

สนใจ 171 75.70 

ไม่สนใจ 55 24.30 

รวม 226 100.00 

เนือ้หาทีส่นใจ   

การแยกขยะมูลฝอยเปียกและแหง้ 68 39.80 

การซ่อมแซมเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 17 9.90 

การแยกขยะมูลฝอยขายได ้ 42 24.60 

การลดปริมาณขยะมูลฝอย 44 25.70 
รวม 226 100.00 

 
ตาราง 5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีความตอ้งการไดรั้บรู้

ข่าวสารเก่ียวกบัขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 77.90 ในขณะท่ีมีความสนใจการจดัการขยะมูลฝอย               
ในหมู่บา้น คิดเป็นร้อยละ 75.70 โดยเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอย่างหวัหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความสนใจ 
ได้แก่ การแยกขยะมูลฝอยเปียกและแห้ง คิดเป็นร้อยละ 39.80 ด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอย               
คิดเป็นร้อยละ 25.70 ดา้นการแยกขยะมูลฝอยขายได้ คิดเป็นร้อยละ 24.60 และการซ่อมแซมเพื่อน า
กลบัมาใชใ้หม่ คิดเป็นร้อยละ 9.90 
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ตาราง 6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 
วธีิปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย 

ในครัวเรือน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

การปฏิบัติ 

การซ้ือสินค้า และผลติภัณฑ์    
1. สมาชิกในครัวเรือนของท่านน าตะกร้าหรือถุงผา้

ไปซ้ือของแทนการใชถุ้งพลาสติก 
1.02 0.56 ปานกลาง 

2. สมาชิกในครัวเรือนของท่านเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์
แบบชนิดเติม เช่น น ้ายาปรับผา้นุ่ม น ้ายารีดผา้ 
น ้ายาลา้งจาน 

1.23 0.58 ปานกลาง 

3. สมาชิกในครัวเรือนของท่านเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์
ท่ีส่งคืนบรรจุภณัฑแ์ก่ผูผ้ลิตได ้ เช่น ขวดน ้าด่ืม 
ขวดน ้าอดัลม 

1.14 0.63 ปานกลาง 

การจัดการขยะก่อนน าไปทิง้และการก าจัดขยะ    
4. ครัวเรือนของท่านคดัแยกขยะเปียก ขยะแหง้ ขยะ

อนัตรายออกจากกนัก่อนทิ้งลงถงั 
1.11 0.67 ปานกลาง 

5. ขยะประเภทมูลสัตว ์กระดูกสัตวใ์ส่ลงในถงัขยะ
รวมกบัขยะประเภทอ่ืนๆ โดยไม่มีการคดัแยก
ประเภท 

0.98 0.70 ปานกลาง 

6. ครัวเรือนมีการแยกขยะท่ียงัสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ไดอี้ก เช่น กระดาษ ขวดแกว้ โลหะ 
แยกไวต่้างหากเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 

1.15 0.68 ปานกลาง 

7. ขยะมูลฝอยพวกขวดแกว้ ขวดพลาสติก กระป๋อง 
หนงัสือพิมพท่ี์ใชแ้ลว้ท่านเก็บรวบรวมไวเ้พื่อขาย
ใหผู้รั้บซ้ือของเก่า 

1.37 0.64 มาก 

8. รวบรวมขยะอนัตรายเช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี
มือถือ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ แลว้ทิ้งรวมกบัขยะ 
มูลฝอยทัว่ไป 

1.14 0.73 ปานกลาง 

9. ก าจดัขยะประเภทใบไมแ้หง้ดว้ยการเผา 0.58 0.71 นอ้ย 



50 
 

ตาราง 6 (ต่อ)   
 

วธีิปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย 
ในครัวเรือน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การปฏิบัติ 

10. ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมใส่อาหารเม่ือใชแ้ลว้
ก าจดัโดยการเผา  

0.43 0.65 นอ้ย 

11. ขยะมูลฝอยประเภทกระป๋องก าจดัโดยการฝังดิน 0.88 0.77 ปานกลาง 
12. ก าจดัขยะประเภทเศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม้

โดยการน าไปฝังดิน ท าปุ๋ย หรือเล้ียงสัตว ์
1.05 0.71 ปานกลาง 

รวม 1.01 0.69 ปานกลาง 
 

ตาราง 6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวียงมี
ระดบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 1.01) พิจารณา
รายละเอียด พบวา่ การจดัการท่ีอยูใ่นระดบัมากมีเพียงประเด็นเดียว คือ การจดัการกบัขยะมูลฝอย
พวกขวดแกว้ ขวดพลาสติก กระป๋อง หนงัสือพิมพท่ี์ใชแ้ลว้โดยเก็บรวบรวมไวข้ายให้ผูรั้บซ้ือของ
เก่า (ค่าเฉล่ีย 1.37) ส่วนการจดัการท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางมี 9 ประเด็น ไดแ้ก่ การใชต้ะกร้าหรือถุง
ผา้ไปซ้ือของแทนการใชถุ้งพลาสติก (ค่าเฉล่ีย 1.02) เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์บบชนิดเติม เช่น น ้ ายาปรับ
ผา้นุ่ม น ้ ายารีดผา้ น ้ ายาลา้งจาน (ค่าเฉล่ีย 1.23) เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีส่งคืนบรรจุภณัฑ์แก่ผูผ้ลิตได ้
เช่น ขวดน ้ าด่ืม ขวดน ้ าอดัลม (ค่าเฉล่ีย 1.14) คดัแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอนัตรายออกจากกนั
ก่อนทิ้งลงถงั (ค่าเฉล่ีย 1.11) ขยะประเภทมูลสัตว ์กระดูกสัตวใ์ส่ลงในถงัขยะรวมกบัขยะประเภท
อ่ืนๆ โดยไม่มีการคดัแยกประเภท (ค่าเฉล่ีย 0.98) การแยกขยะท่ียงัสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก 
เช่น กระดาษ ขวดแกว้ โลหะ แยกไวต่้างหากเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ (ค่าเฉล่ีย 1.15) รวบรวมขยะ
อนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีมือถือ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ แล้วทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทัว่ไป 
(ค่าเฉล่ีย 1.14) ขยะมูลฝอยประเภทกระป๋องก าจดัโดยการฝังดิน (ค่าเฉล่ีย 0.88) และก าจดัขยะ
ประเภทเศษอาหาร เศษผกั เศษผลไมโ้ดยการน าไปฝังดิน ท าปุ๋ย หรือเล้ียงสัตว ์(ค่าเฉล่ีย 1.05) และ
การจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การก าจดัขยะประเภทใบไม้
แห้งดว้ยการเผา (ค่าเฉล่ีย 0.58) และการก าจดัถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมใส่อาหารดว้ยการเผา 
(ค่าเฉล่ีย 0.43) 
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4.1.2 ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ปัจจยัสังคมและปัจจยักายภาพ โดยปัจจยัสังคม ไดแ้ก่ 
สภาพทางเศรษฐกิจ วถีิชีวติ ครอบครัว และผูน้ าชุมชน ส่วนปัจจยักายภาพ ไดแ้ก่ สภาพส่ิงแวดลอ้ม
ภายในหมู่บา้น ไดแ้ก่ สถานท่ีทิ้งขยะ และระบบการจดัเก็บขยะของหมู่บา้น แสดงผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ดงัน้ี 

  
ตาราง 7 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนจ าแนกตามปัจจยัทางสังคม 

ปัจจัยทางสังคม ความถี่ ร้อยละ 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน   

1-4 คน 150 66.40 

5-7 คน 62 27.40 

มากกวา่ 7 คน 14 6.20 

รวม 226 100.00 

ประเภทบ้านทีอ่าศัย   

ไม่ใช่บา้นเช่า 152 67.30 

เป็นบา้นเช่า 74 32.70 

รวม 226 100.00 

พฤติกรรมการจัดการขยะของผู้น าชุมชน   

มีผลต่อการจดัการขยะ 77 34.10 

ไม่มีผลต่อการจดัการขยะ 149 65.90 

รวม 226 100.00 

พฤติกรรมการจัดการขยะของเพือ่นบ้าน   

มีผลต่อการจดัการขยะ 108 47.80 

ไม่มีผลต่อการจดัการขยะ 118 52.20 

รวม 226 100.00 

การท าอาหารรับประทานเองทีบ้่าน   

ประจ าทุกวนั 92 40.70 

ไม่ท า 45 19.90 

ท าบางคร้ัง 89 39.40 

รวม 226 100.00 
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ตาราง 7 (ต่อ)  
 

ปัจจัยทางสังคม ความถี่ ร้อยละ 

การซ้ืออุปกรณ์ประกอบอาหาร   

ซ้ือดว้ยตนเองเป็นประจ า 94 41.60 

ไม่ไดซ้ื้อดว้ยตนเอง 62 27.40 

ซ้ือดว้ยตนเองบางคร้ัง 70 31.00 

รวม 226 100.00 

การซ้ือของใช้ในครัวเรือน   

ซ้ือดว้ยตนเองเป็นประจ า 107 47.30 

ไม่ไดซ้ื้อดว้ยตนเอง 62 27.40 

ซ้ือดว้ยตนเองบางคร้ัง 57 25.20 

รวม 226 100.00 

   
ตาราง 7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน 1-4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.40 มีบา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 67.30 พบวา่
พฤติกรรมการจดัการขยะของผูน้ าชุมชนและเพื่อนบา้น ไม่มีผลต่อการจดัการขยะ คิดเป็นร้อยละ 
65.90 และ 52.20 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ท าอาหารรับประทานเองท่ีบา้นเป็นประจ าทุกวนั คิดเป็นร้อย
ละ 40.70 ส่วนอุปกรณ์ประกอบอาหารก็ซ้ือเป็นประจ าทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 41.60 และการซ้ือของ
ใชใ้นครัวเรือน ส่วนใหญ่จะซ้ือดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 47.30 
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ตาราง 8 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนจ าแนกตามปัจจยัดา้นกายภาพ 
 

ปัจจัยด้านกายภาพ ความถี่ ร้อยละ 

การรณรงค์เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน   

ไม่มีการรณรงค ์ 101 44.70 

มีการรณรงค ์ 125 55.30 

รวม 226 100.00 

วธีิการณรงค์เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน*   

ประกาศเสียงตามสาย 106 46.90 

เรียกประชุม 44 19.50 

แจกแผน่พกัใบปลิวตามบา้น 23 10.20 

จดัท าป้ายรณรงค์ 24 10.60 
วธีิการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน   

แบบเผารวมกนัทุกชนิด 15 6.60 

ทิ้งในท่ีรกร้างวา่งเปล่า 44 19.50 
เอามูลฝอยทิ้งรวมกนัหมด โดยใส่ถุงด า 

จา้งบริษทัเอกชนเขา้ไปเก็บตามบา้น 
137 60.60 

ใหแ้ต่ละบา้นแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง 30 13.30 

รวม 226 100.00 

*ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้   

 
ตาราง 8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีการรณรงค์เร่ือง               

การจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้นคิดเป็นร้อยละ 55.30 ส่วนวธีิการณรงคเ์ร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย
ในหมู่บา้นนั้นส่วนใหญ่เป็นการประกาศเสียงตามสาย คิดเป็นร้อยละ46.90 รองลงมาคือเรียกประชุม 
คิดเป็นร้อยละ 19.50 การจดัท าป้ายรณรงค์ คิดเป็นร้อยละ 10.60 และแจกแผ่นพกัใบปลิวตามบา้น 
คิดเป็นร้อยละ 10.20 กลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่มีวิธีการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้น
โดยการเอามูลฝอยทิ้งรวมกนัหมด โดยใส่ถุงด าจา้งบริษทัเอกชนเขา้ไปเก็บตามบา้น คิดเป็นร้อยละ 
60.60 รองลงมาคือการทิ้งในท่ีรกร้างว่างเปล่า คิดเป็นร้อยละ 19.50 ให้แต่ละบา้นแยกขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 13.30 และการเผารวมกนัทุกชนิด คิดเป็นร้อยละ 6.60 
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4.1.3 ปัจจัยทีปั่จจัยทีม่ีผลต่อความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย 
4.3.1.1 การทดสอบปัจจัยภายในทีม่ีผลต่อความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย 

ตาราง 9 ผลการทดสอบปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอยของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 

ตัวแปร 2 Sig แปลผล 

เพศ 3.908 0.142 ไม่ส่งผล 
ระดบัการศึกษา 4.675 0.322 ไม่ส่งผล 
อาชีพ 3.335 0.503 ไม่ส่งผล 
ระยะเวลาอาศยัในหมู่บา้น 19.375 0.004* ส่งผล 
ประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาขยะมูลฝอย 2.546 0.280 ไม่ส่งผล 
ความตอ้งการไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 8.775 0.012* ส่งผล 
ความสนใจเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้น 10.325 0.006* ส่งผล 
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 9.873 0.007* ส่งผล 

* sig < α = 0.05   
 

จากตาราง 9 แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาอาศยัในหมู่บ้าน ความต้องการได้รับข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ความสนใจเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้น และความรู้
เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ลว้นเป็นปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะ   
มูลฝอยของผูอ้ยูอ่าศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง โดยการทดสอบน้ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.3.1.2 การทดสอบปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย 
ตาราง 10 ผลการทดสอบปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอยของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
 

ตัวแปร 2 Sig แปลผล 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 14.739 0.005* ส่งผล 
ประเภทบา้นท่ีอยูอ่าศยั 1.390 0.966 ไม่ส่งผล 
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของผูน้ าชุมชน 0.646 0.724 ไม่ส่งผล 
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของเพื่อนบา้น 3.754 0.153 ไม่ส่งผล 
การท าอาหารรับประทานเอง 5.646 0.227 ไม่ส่งผล 
การซ้ืออุปกรณ์ประกอบอาหารเอง 6.033 0.197 ไม่ส่งผล 
การรณรงคเ์ร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้น 1.370 0.504 ไม่ส่งผล 
วธีิการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้น 6.020 0.645 ไม่ส่งผล 

* sig < α = 0.05   
 

จากตาราง 10 แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะ
มูลฝอยของผูอ้ยู่อาศยัในหมู่บ้านขวญัเวียง ได้แก่ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน ซ่ึงการทดสอบน้ี                          
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.2 ระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้พกัอาศัยในหมู่บ้านขวัญเวียง 

ตาราง 11 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนจ าแนกตามการระบุค าตอบวดัความรู้รายขอ้ 
 

ความรู้เกีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอย 
ตอบถูก ตอบผดิ 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

1. การจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
คือ การคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิดก่อนการทิ้ง 

168 74.30 58 25.70 

2. ขยะมูลฝอย หมายถึง ของเสียท่ีอยูใ่นรูปของแขง็ 
หรืออ่อนบางชนิดสามารถยอ่ยสลายเองไดต้าม
ธรรมชาติเช่น เศษใบไม ้กระดาษ เศษอาหารแต่
บางชนิดไม่สามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ 
เช่นพลาสติก ขวดแกว้ 

195 86.30 31 13.70 

3. ขยะสดไดแ้ก่ เศษอาหาร พืชผกั เศษเน้ือสัตว ์ 214 94.70 12 5.30 

4. เศษแกว้ พลาสติก ขวดน ้า ใบไม ้ก่ิงไม ้และ
กระดาษจดัเป็นขยะแหง้ 

187 82.70 39 17.30 

5. กระป๋องยาฆ่าแมลง แบตเตอร่ีมือถือ ถ่านไฟฉาย 
ถือเป็นขยะอนัตราย  

214 94.70 12 5.30 

6. ขยะมูลฝอยท่ีเป็นขยะเปียกตอ้งรวบรวมไวใ้นถงั
ท่ีมีช่องระบายน ้าเพื่อใหข้ยะมีน ้าหนกัลดลง เพื่อ
ความสะดวกในการขนถ่าย 

136 60.20 90 39.80 

7. ขยะมูลฝอยประเภทโฟม พลาสติก กล่องนม 
ใบไมแ้หง้ควรก าจดัโดยการเผาเพราะจะท าให้
ปริมาณขยะลดลงไดม้าก และเป็นวธีิท่ีสะดวก 

168 74.30 58 25.70 

8. ขยะมูลฝอยพวกขวดแกว้ ขวดพลาสติก กระป๋อง 
หนงัสือพิมพ ์ท่ีใชแ้ลว้ควรก าจดัโดยการแยกไว้
เพื่อขาย หรือน ามาใชซ้ ้ า 

189 83.60 37 16.40 

9. การแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้งโดยแยกเป็น
ขยะเปียก ขยะแหง้ และขยะอนัตรายจะเป็นวธีิ
หน่ึงท่ีช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยลงได ้

187 82.70 39 17.30 
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ตาราง 11 (ต่อ)  
 

ความรู้เกีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอย 
ตอบถูก ตอบผดิ 

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ 

10. การลดปริมาณขยะมูลฝอย ควรลดปริมาณตั้งแต่
กระบวนการผลิต  
ซ่ึงจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

176 77.90 50 22.10 

11. การน าวสัดุ/ส่ิงของท่ีช ารุด เสียหายมาซ่อมแซม
ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี 
เส้ือผา้ เป็นวธีิการหน่ึงท่ีเป็นการน าขยะมูลฝอย
มาใชป้ระโยชน์ใหม่ 

196 86.70 30 13.30 

12. เศษอาหาร เศษผกั ผลไม ้ควรมีการแยกทิ้งลงใน
ภาชนะท่ีมีฝาปิด ไม่ร่ัว หรือน าไปฝังกลบ 

202 89.40 24 10.60 

13. ขยะมูลฝอยเป็นบ่อเกิดของเช้ือโรคต่างๆ และเป็น
แหล่งเพาะพนัธ์ของพาหะน าโรคไดแ้ก่ 
แมลงสาบ หนู และยงุเป็นตน้ 

213 94.20 13 5.80 

 
ตาราง 11 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งหวัหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีความรู้

เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยมากกว่าร้อยละ 70 ข้ึนไป ยกเวน้เพียงเร่ือง ขยะมูลฝอยท่ีเป็นขยะ
เปียกตอ้งรวบรวมไวใ้นถงัท่ีมีช่องระบายน ้ าเพื่อให้ขยะมีน ้ าหนกัลดลง เพื่อความสะดวกในการขน
ถ่าย คิดเป็นร้อยละ 60.20 เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งหัวหน้าครัวเรือนมีความรู้
เร่ือง ขยะสดไดแ้ก่ เศษอาหาร พืชผกั เศษเน้ือสัตว ์ และเร่ืองกระป๋องยาฆ่าแมลง แบตเตอร่ีมือถือ 
ถ่านไฟฉาย ถือเป็นขยะอนัตราย มากท่ีสุด คิดเป็นอตัราส่วนเท่ากนัคือร้อยละ 94.70 รองลงมาคือ
เร่ือง ขยะมูลฝอยเป็นบ่อเกิดของเช้ือโรคต่างๆ และเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ของพาหะน าโรคได้แก่ 
แมลงสาบ หนู และยุงเป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 94.20 เร่ืองเศษอาหาร เศษผกั ผลไม ้ควรมีการแยกทิ้ง
ลงในภาชนะท่ีมีฝาปิด ไม่ร่ัว หรือน าไปฝังกลบ คิดเป็นร้อยละ 89.40 เร่ืองการน าวสัดุ/ส่ิงของท่ี
ช ารุด เสียหายมาซ่อมแซมใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี เส้ือผา้ เป็นวิธีการหน่ึงท่ี
เป็นการน าขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน์ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 86.70 เร่ืองขยะมูลฝอย หมายถึง ของเสีย
ท่ีอยู่ในรูปของแข็ง หรืออ่อนบางชนิดสามารถยอ่ยสลายเองไดต้ามธรรมชาติเช่น เศษใบไม ้กระดาษ 
เศษอาหาร คิดเป็นร้อยละ 86.30 เป็นตน้ 
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ตาราง 12 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนจ าแนกตามภาพรวมของระดบัความรู้เก่ียวกบัการ

จดัการขยะมูลฝอย 
 

ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ย (x < Mean) 85 37.80 
มาก (x ≥ Mean) 141 62.20 

รวม 226 100.00 
Min = 6.00 Max = 13.00 Mean = 10.83 Sd. = 1.60 

 
จากตาราง 12 แสดงให้เห็นวา่ภาพรวมของระดบัความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยส่วน

ใหญ่อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 62.20 นอกนั้นร้อยละ 37.80 อยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีคะแนนความรู้
ต ่าสุดท่ี 6 คะแนน สูงสุดท่ี 13 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 10.83 คะแนน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.60 
คะแนน 
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4.3 ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของผู้พกัอาศัยในหมู่บ้านขวัญเวียง  

 
ตาราง 13 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือนของกลุ่มตวัอยา่ง 
ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดบั 

ความตระหนัก 

1. ขยะมูลฝอยท่ีมาจากบา้นเรือนมกัเป็นมูลฝอย 
ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ซ ้ าไม่ได ้

0.78 0.65 ปานกลาง 

2. ไม่มีความจ าเป็นตอ้งแยกขยะก่อนการทิ้งทุกคร้ัง 1.02 0.72 ปานกลาง 
3. ปัญหามูลฝอยส่งผลกระทบต่อสุขภาพ กายและจิต 1.55 0.59 มาก 
4. ขยะแห้งเช่นเศษใบไม ้เศษกระดาษท่ีเกิดในหมู่บา้น

อาจเป็นตน้เหตุของการเกิดเพลิงไหมไ้ด ้
1.64 0.56 มาก 

5. การใชก้ล่องโฟมเป็นการง่ายและสะดวกต่อการ 
ใส่อาหาร 

1.25 0.77 ปานกลาง 

6. สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยมาจากนิสัยส่วนบุคคล 1.58 0.53 มาก 
7. ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคน 1.69 0.56 มาก 
8. ขยะมูลฝอยคือส่ิงของไร้ค่าไม่ควรน ากลบัมาใชซ้ ้ า 0.90 0.71 ปานกลาง 
9. ความรุนแรงของปัญหาขยะมูลฝอยอาจส่งผลต่อ

สุขภาพ และชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนได ้
1.68 0.56 มาก 

10. ปัญหาขยะมูลฝอยส่งผลเสียต่อสภาพแวดลอ้ม 1.72 0.55 มาก 
11. ควนัท่ีเกิดจากการเผาขยะส่งผลเสียต่อสุขภาพ

โดยรวม 
1.79 0.49 มาก 

12. ขยะประเภทถุงพลาสติก กระดาษ ขวดน ้ า กระป๋อง 
ลว้นท าใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

1.68 0.55 มาก 

13. ขยะแห้งอนัตรายเช่น กระป๋องสเปรย ์กระป๋องยา 
ฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ เหล่าน้ีตอ้งแยก
ก าจดัจากขยะประเภทอ่ืน 

1.82 0.45 มาก 

14. ปัญหาขยะมูลฝอยเกิดจากการจดัการไม่ดีพอ 1.74 0.53 มาก 
รวม 1.49 0.65 มาก 
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ตาราง 13 แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวียงมี
ระดบัความตระหนกัต่อการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
1.49) พิจารณารายละเอียด พบวา่ ความตระหนกัท่ีอยูใ่นระดบัมากถึง 10 ประเด็น ไดแ้ก่ ปัญหามูล
ฝอยส่งผลกระทบต่อสุขภาพ กายและจิต (ค่าเฉล่ีย 1.55) ขยะแห้งเช่นเศษใบไม ้เศษกระดาษท่ีเกิด
ในหมู่บา้นอาจเป็นตน้เหตุของการเกิดเพลิงไหมไ้ด ้(ค่าเฉล่ีย 1.64) สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอย           
มาจากนิสัยส่วนบุคคล (ค่าเฉล่ีย 1.58) ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของทุกคน (ค่าเฉล่ีย 1.69) ความ
รุนแรงของปัญหาขยะมูลฝอยอาจส่งผลต่อสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนได ้(ค่าเฉล่ีย 
1.68) ปัญหาขยะมูลฝอยส่งผลเสียต่อสภาพแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 1.72) ควนัท่ีเกิดจากการเผาขยะส่งผล
เสียต่อสุขภาพโดยรวม (ค่าเฉล่ีย 1.79) ขยะประเภทถุงพลาสติก กระดาษ ขวดน ้ า กระป๋อง ลว้นท า
ใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มได ้(ค่าเฉล่ีย 1.68) ขยะแห้งอนัตรายเช่น กระป๋องสเปรย ์กระป๋องยาฆ่า
แมลง ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ เหล่าน้ีตอ้งแยกก าจดัจากขยะประเภทอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 1.82) ปัญหาขยะมูล
ฝอยเกิดจากการจดัการไม่ดีพอ (ค่าเฉล่ีย 1.74) นอกนั้นความตระหนกัอยู่ในระดบัปานกลาง 4 
ประเด็น ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอยท่ีมาจากบา้นเรือนมกัเป็นมูลฝอยท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ซ ้ าไม่ได ้(ค่าเฉล่ีย 
0.78) ไม่มีความจ าเป็นตอ้งแยกขยะก่อนการทิ้งทุกคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 1.02) การใชก้ล่องโฟมเป็นการง่าย
และสะดวกต่อการใส่อาหาร (ค่าเฉล่ีย 1.25) ขยะมูลฝอยคือส่ิงของไร้ค่าไม่ควรน ากลบัมาใช้ซ ้ า 
(ค่าเฉล่ีย 0.90) 
 

4.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้านขวัญเวียง 

4.4.1 ความตระหนักต่อปัญหาขยะมูลฝอย 
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความตระหนักต่อปัญหาขยะ           

มูลฝอยในหมู่บ้านขวญัเวียง กลุ่มตวัอย่างหัวหน้าครัวเรือนเห็นว่าผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นมีความ
ตระหนักต่อปัญหาขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง (ความถ่ี 74) และระดับน้อย (ความถ่ี 52)                      
มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยท่ีเห็นว่า ผูพ้กัอาศยัในหมู่บ้านมีความตระหนักต่อปัญหาขยะมูลฝอยใน
ระดบัมาก (ความถ่ี 5) ทั้งน้ี ไดร้ะบุสาเหตุท่ีผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นมีความตระหนกัต่อปัญหาขยะมูล
ฝอยในหมู่บา้นน้อย เน่ืองจากผูพ้กัอาศยัเห็นว่าการจดัการปัจจุบนัท่ีมีรถเทศบาลมาจดัเก็บถุงขยะ
หน้าบ้านสะดวกสบายอยู่แล้ว และยงัระบุว่าถ้าจะคัดแยกขยะก็ต่อเม่ือมีเอกชนเข้ามารับซ้ือ 
ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเสียเวลาและเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือถุงด ามากข้ึน แทนท่ีจะใชถุ้งเดียวใส่ขยะ
มูลฝอยรวมกนั ตอ้งซ้ือถุงด ามากข้ึนเม่ือตอ้งคดัแยกขยะมูลฝอย และการด าเนินการ น่าจะเพียงพอ
ต่อการจดัการขยะมูลฝอย หากมาจดัเก็บสัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง   
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นอกจากน้ี ยงัมีผูต้อบบางคน (ความถ่ี 14) ระบุว่ามีความกงัวลต่อปัญหาขยะมูลฝอย
ประเภทใบไม ้ก่ิงไมแ้ห้งท่ีรถเทศบาลไม่จดัเก็บ ซ่ึงมกัจะน ามากองรวมกนัไวท่ี้โล่งทา้ยหมู่บา้น              
ถา้มีจ านวนมากพอจึงจะจา้งรถมาขนไปนอกหมู่บา้นหรือจา้งให้เผา ซ่ึงระหว่างรอการจดัการน้ีมี
ความเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหมไ้ดง่้าย โดยเฉพาะบา้นเรือนท่ีอยูท่า้ยหมู่บา้นบริเวณท่ีมีการน าใบไม้
ก่ิงไมม้ากองไวมี้ความกงัวลมาก 

4.4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้านขวัญเวยีง  
ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขยะแหง้ในหมู่บา้นนั้น กลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือน (ความถ่ี 

41) เห็นว่ามีปัญหาในการก าจดัขยะประเภทใบไม ้ก่ิงไม ้ท่ีไม่สามารถบรรจุในถุงด าได ้ส่วนขยะ
ประเภทกระดาษหรือถุงพลาสติกท่ีสามารถบรรจุถุงด าได้จะก าจดัโดยบรรจุถุงด า ดังนั้น ขยะ
ประเภทใบไม ้ก่ิงไม ้จึงถูกน าไปกองรวมๆ กนัไว ้ถา้มีจ  านวนมากจึงจะจา้งรถมาขนไปทิ้ง หรือบาง
บา้นท่ีมีพื้นท่ีวา่งโล่งแจง้ก าจดัโดยการเผา ท าให้เกิดกล่ินและควนัรบกวนบา้นใกลเ้คียง และกงัวล
วา่อาจเกิดเพลิงไหมไ้ด ้

ส่วนความคิดเห็นต่อการจดัการขยะเปียกนั้น กลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือน (ความถ่ี 25) 
เห็นว่าการจัดการโดยบรรจุถุงด าเหมาะสมดีแล้ว แต่ควรมัดปากถุงให้แน่น และวางให้พ้น                  
การรบกวนของสุนขัและแมวระหวา่งรอการจดัเก็บจากรถเทศบาล 

ส าหรับขยะอนัตรายนั้น กลุ่มตวัอย่างหัวหน้าครัวเรือน (ความถ่ี 13) ระบุว่ามีพยายาม              
จะแยกทิ้งถุงด าคนละใบกบัขยะประเภทอ่ืน แต่ถา้มีจ านวนนอ้ยเกินไปจะเลือกทิ้งรวมกนัเพื่อความ
สะดวกและประหยดั แมว้า่จะทราบวา่ไม่ถูกตอ้งก็ตาม 

4.4.3 การจัดการมูลฝอยทีเ่หมาะสมกบัหมู่บ้านและวถิีชีวติ  
กลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือน (ความถ่ี 112) ระบุวา่ ควรจดัสถานท่ีทิ้งมูลฝอยขายไดเ้พื่อ

น ารายไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลาง หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม ในขณะท่ีผูต้อบ
บางส่วน (ความถ่ี 52) ระบุว่าควรมีรถรับซ้ือของเก่าเข้ามารับซ้ือในชุมชน ประมาณเดือนละ 1-2 คร้ัง                          
เพื่อมีเวลารวบรวมขยะมูลฝอยท่ีขายได้ และผูต้อบอีกจ านวนหน่ึง (ความถ่ี 47) เห็นว่าควรใช้วิธีการเดิม                       
คือ การทิ้งมูลฝอยรวมกนัทั้งหมด ใหร้ถจดัเก็บน าไปคดัแยกและก าจดัต่อไป (ความถ่ี 35) นอกจากน้ี 
ผูต้อบเพียงเล็กนอ้ย (ความถ่ี 7) เห็นวา่ควรแยกมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแหง้ก่อนทิ้ง 
 
 
 
 
 


