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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึก ษาการบริ หารจัดการมูล ฝอย ศึก ษาระดับความรู ้
ของประชาชน ศึกษาระดับทัศนคติของประชาชน และศึกษาพฤติกรรมของประชาชนต่อการดาเนิ นการ
บริ หารจัดการมูลฝอย เทศบาลตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ประชาชนที่เป็ นสมาชิกโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล จานวน 240 ครัวเรื อน เครื่ องมือที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ One Sample t - test
ผลการวิจยั พบว่า หลังการดาเนินกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับความรู ้ในการจัดการ
มูลฝอยโดยรวมอยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 82.9 มีทศั นคติในการจัดการมูลฝอยโดยรวมส่ วนใหญ่
อยู่ใ นระดับ เห็ นด้วย คิดเป็ นร้ อยละ 40.8 มีพ ฤติกรรมในจัดการมูลฝอยในชุ มชนโดยธนาคาร
ขยะรี ไ ซเคิล เมื่อ เปรี ย บเที ย บหลัง การดาเนิ น กิ จกรรม ความรู ้ ทัศ นคติ อยู่ใ นระดับ สู ง กว่า
ก่อนการดาเนินกิจกรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ (p < 0.05)
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โดยสรุ ป การให้ความรู ้เรื่ องการจัดการมูลฝอยโดยนาหลักการ 3 Rs (Reduce, Reuse,
Recycle) เป็ นปั จจัยส่ งเสริ มให้ประชาชนมีทศั นคติที่ดีในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรื อน และเป็ น
ชุ ม ชนต้น แบบการจัด การมู ล ฝอยโดยชุ ม ชนครบวงจรที่ บ ้า นทุ่ ง ยาว หมู่ที่ 11 ตาบลโคกม่วง
อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งนี้ เทศบาลตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมจูงใจให้ประชาชนเกิดความร่ วมมือ
แบบมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการมูลฝอย เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจมากขึ้น

Abstract
The purposes of this research were to study the solid waste management of local
administration organization, knowledge levels, attitude levels and solid waste management behavior
of Khokmuang Municipality, Khaochaison District, Phatthalung Province. This survey research
used a questionnaire to collect information from 240 people who were members of Recycle Bank.
The data were analyzed by percentage, arithmetic means and One sample t - test.
The research after activities shown views of study knowledge levels 82.9 percentage
attitude levels 40.8 percentage, were almost level in all aspects and solid waste management behavior
awareness increasing in Recycle Bank. After activities knowledge levels and attitude levels with
highly statistical different (p< 0.05) more than previous activities.
In conclusion,the study knowledge awareness in solid waste management applying
principle 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle) factor that help population to solved solid waste
management. Finally, Thungyao community Moo.11 Khokmuang sub - district Khaochaison District
Phatthalung Province entrance to the intergrated waste management community model. and practice
continues in the present.
Recommendations for research ; Khokmuang Municipality, Khaochaison District,
Phatthalung Province or relevant agencies should have to publicity campaign and activities encourage
public cooperation in order to people’s participation awareness in Solid Waste Management

คาสาคัญ
การบริ หารจัดการมูลฝอย, ทัศนคติของประชาชน, พฤติกรรมของประชาชน และความรู ้
ของประชาชน
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คานา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 - 10 ที่ผ่านมา และบังคับใช้อยู่
ในปั จจุบนั ทาให้ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเจริ ญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วเช่นเดียวกับหลายประเทศทัว่ โลก พร้อมกับมีการขยายตัวของชุ มชน
และมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ได้นาเอาทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้อย่างมากมายในกระบวนการ
ผลิตต่าง ๆ เพื่อการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดารงชีวติ และเพื่ออานวยความสะดวก
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ซึ่ งผลของการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น
ล้วนอย่างมากมายทาให้เกิดปั ญหาของสิ่ งแวดล้อมตามมาเช่นเดียวกัน ซึ่ งการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติ
มาใช้อย่างมากนั้นทาให้เกิดปั ญหาที่ตามมาก็คือ การเกิดมลพิษในสิ่ งแวดล้อม โดยมลพิษที่เกิดขึ้น
มีท้ งั มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางดิน ปั ญหาที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ งที่เกิดจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟื อย และไร้การจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือ ปั ญหาการเกิดมูลฝอย
กิจกรรมต่าง ๆ ในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ลว้ นแล้วแต่ก่อให้เกิดมูลฝอย ซึ่ งปั จจุบนั ปั ญหามูลฝอย
นับวันที่จะทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ (กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม. 2548 : 1) และนอกจาก
ปัญหามูลฝอย ชี วติ ทุกชี วติ ต่างมีความปรารถนาในการดารงอยูด่ ว้ ยเป้ าหมายเดียวกัน คือ การกินดี
อยูด่ ีในสังคมที่ตนอยู่ และเป้ าหมายดังกล่าวนี้ เอง ทาให้ผคู ้ นต่างแสวงหาให้ได้มาในสิ่ งที่ตอ้ งการ
จึงได้มีการคิดค้นกรรมวิธีผลิ ตขึ้น และวิวฒั นาการทั้งในด้านปริ มาณ และคุ ณภาพอยู่ตลอดเวลา
ซึ่ งแน่ นอนที่สุดว่ามีโอกาสมากกว่า คือ ผูท้ ี่ได้มาในสิ่ งที่สังคมผลิตมากขึ้นได้มากกว่า และท่ามกลาง
ความเลื่อมล้ าของการกินดีอยูด่ ีของมนุษย์ชาติที่นบั วันจะยิง่ ทวีความแตกต่างมากขึ้น จากการแข่งขันกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นปั จจัยพื้นฐานของการผลิต จนก่อให้เกิดปั ญหาของมูลฝอย และสิ่ งแวดล้อม
เป็ นพิษ อันมีผลกระทบต่อชีวติ ไปพร้อม ๆ กัน (วีระวัฒน์ ปภุสสโร. 2540 : 1 - 4) ทั้งนี้ อาจเป็ นไปได้วา่
มนุษย์ทุกคนมีความต้องการความสุ ขสบายในการดารงชี วติ อยู่ ต้องการความสมบูรณ์ในปั จจัย 4 คือ
อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ประกอบกับมนุ ษย์เป็ นสัตว์ประเสริ ฐที่มีความคิด
อ่านที่ดี คิดอย่างเป็ นระบบ และพัฒนาไปสู่ สิ่งที่ดีกว่าอยูเ่ สมอ เมื่อมนุ ษย์ได้มีการขยายเผ่าพันธุ์
ทาให้ปัจจุบ นั โลกเรามี ประชากรเพิ่ม ขึ้ นกว่า 8,000 ล้านคน ทั้งที่ เมื่ อปี พ.ศ. 2504 โลกของเรา
มีประชากรเพียง 3,000 ล้านคน (พงษ์วุฒิ สิ ทธิ ผล. 2547 : 9 - 10) ซึ่ งจากการเพิ่มของประชากร
มนุ ษ ย์โลก จึ งส่ งผลต่อปริ มาณความต้องการในปั จจัย 4 แล้ว ยังรวมไปถึ งสิ่ ง อานวยความสุ ข
ความสบายต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทอย่างสาคัญในการดารงชี วิตประจาวันของคน ในสิ่ งที่ขาดเสี ยไม่ได้
เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้า และโทรคมนาคม ฯลฯ เมื่อมนุษย์ทุกคนมีโอกาสและ
ความพร้อมจึงจะแสวงหาสิ่ งเหล่านั้นให้กบั ตัวเอง ครอบครัว และหน่วยงานเมื่อจานวนประชากรโลก
เพิ่มมากขึ้น ความต้องการสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ก็เพิ่มขึ้นตามมาด้วย เพื่อการตอบสนองความต้องการ
ไม่ให้ขาดแคลน และมีววิ ฒั นาการและคุณภาพมาตลอด
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จากการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร และความสะดวกในการดารงชี วิตทาให้ปริ มาณ
มูลฝอยเพิ่มขึ้น มูลฝอยกับความเป็ นอยูข่ องมนุ ษย์ในปั จจุบนั กลายเป็ นเรื่ องที่แยกกันไม่ออกทั้ง ๆ
ที่มนุษย์พยายามที่จะหนีมูลฝอยให้หลุดพ้นแต่ในทางกลับกันมนุษย์ก็เป็ นผูท้ ี่ทาให้มูลฝอยอยูใ่ กล้ตวั
ได้ตลอดเวลาเช่ นกัน ปั ญหามู ลฝอยล้นเมือง พบว่า มีส าเหตุสาคัญที่ทาให้ก ารจัดการมูล ฝอย
ในปั จจุบนั ไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร นั้นมาจากการขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชน ทั้งนี้ เพราะ
การจัดการในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ทั้งลักษณะกิ จกรรมและนโยบาย รวมทั้งมีขอ้ จากัด
ในการกระตุน้ ให้เกิดการดาเนิ นการอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง ประกอบกับการขาดจิตสานึ กในการทิ้ง
มูลฝอย จนกลายเป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญของเทศบาล ปั จจุบนั การจัดการกับปั ญหามูลฝอย
ที่เกิดขึ้นโดยการนามูลฝอยทั้งหมดไปสู่ กระบวนการกาจัด ซึ่ งในปริ มาณดังกล่าวมีวสั ดุที่ยงั มีมูลค่า
สามารถนากลับไปใช้ใหม่ได้โดยตรง (Reuse) หรื อการนาไปผ่านกระบวนการเพื่อนากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) รวมทั้งมูลฝอยบางส่ วนที่สามารถนาไปแปรรู ปเพื่อนาใช้ประโยชน์ในรู ปของปุ๋ ยหมัก
มูลเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากขาดความรู ้ความเข้าใจ และจิตสานึกเกี่ยวกับมูลฝอยของประชาชน
(กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม. 2548 : 38)
ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ สังคม อุตสาหกรรม การเพิ่มจานวนประชากรและการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนไทย ส่ งผลให้ปริ มาณมูลฝอยจากแหล่งกาเนิ ดประเภทต่าง ๆ
เพิ่มสู งขึ้นทุกปี ทาให้เป็ นภาระต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมและกาจัดมูลฝอยดังกล่าว
อย่างไรก็ตามมูลฝอยที่เกิดขึ้นยังมีสัดส่ วนองค์ประกอบที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ในอัตรา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 โดยสามารถนามารี ไซเคิลได้ร้อยละ 30 - 35 และนามาหมักทาปุ๋ ยได้ร้อยละ
45 - 50 แต่ปัจจุบนั อัตราการนามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์มีเพียงร้อยละ 18 ซึ่ งยังคงเป็ นอัตราที่ต่ามาก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลฝอยที่มีศกั ยภาพในการนากลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่ งจะส่ งผลให้มีการประหยัด
งบประมาณทรัพยากรธรรมชาติและลดการนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้ปีละหลายหมื่นล้านบาท
(กรมควบคุมมลพิษ. ม.ป.ป. : 4)
การจัดการมูลฝอยของจังหวัดพัทลุง มีระบบการจัดการมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักสุ ขาภิบาล
จานวน 1 แห่ ง คือ ระบบการจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองพัทลุง ซึ่งเป็ นระบบฯ ที่ได้รับงบประมาณ
ผ่านแผนปฏิบตั ิการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด จากแนวทางการบริ หารจัดการ
มูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ โดยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการรวมกลุ่มเพื่อรองรับการจัดตั้ง
ศูนย์จดั การมูลฝอย จังหวัดพัทลุง มีการจัดกลุ่มพื้นที่เพียงกลุ่มเดียวเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จดั การ
มูลฝอย โดยมีเทศบาลเมืองพัทลุงเป็ นแกนนาในการจัดตั้ง และใช้สถานที่กาจัดมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุ ขาภิบาลของเทศบาลเมืองพัทลุง และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงเข้าร่ วมในการจัดตั้ง
ประกอบด้วย เทศบาล 25 แห่ ง และองค์การบริ หารส่ วนตาบล 48 แห่ ง โดยมีมูลฝอยรวม 309.2 ตัน/วัน
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(ข้อมูลปี 2548) จัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง 1 (M1) คือ ปริ มาณมูลฝอยเข้าระบบ 250 - 500 ตัน/วัน
ในระยะที่ผา่ นมามีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จานวน 16 แห่ ง เข้าร่ วมการจัดการมูลฝอยกับเทศบาล
เมืองพัทลุง ได้แก่ เทศบาลเมืองพัทลุง องค์การบริ หารส่ วนตาบลลาปา เทศบาลตาบลนาขยาด
เทศบาลตาบลหนองพ้อ เทศบาลตาบลชะรัด เทศบาลตาบลควนขนุ น เทศบาลตาบลเขาชัยสน
เทศบาลตาบลปากพะยูน เทศบาลตาบลบ้านสวน เทศบาลตาบลบ้านพร้าว องค์การบริ หารส่ วนตาบล
ควนมะพร้าว องค์การบริ หารส่ วนตาบลป่ าพะยอม องค์การบริ หารส่ วนตาบลพนมวังก์ เทศบาลตาบล
พญาขัน เทศบาลตาบลแพรกหา และเทศบาลตาบลเขาเจียก แต่ปัจจุบนั มีเพียงเทศบาลเมืองพัทลุง
และองค์การบริ หารส่ วนตาบลลาปาเท่านั้น ที่นามูลฝอยมากาจัดในระบบ เนื่องจากเทศบาลเมืองพัทลุง
มีปัญหาในการดาเนินงาน จึงงดรับการจัดมูลฝอยแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2552 เป็ นต้นมา แต่ยงั คงรับการจัดการมูลฝอยจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลลาปา เนื่องจาก
เป็ นสถานที่ต้ งั ของศูนย์การจัดการมูลฝอย
ตาบลโคกม่วง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องตั้งและเปลี่ยนแปลงแนวเขต
ตาบลในท้องที่อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมีเขตการปกครอง จานวน 6 หมู่บา้ น หมู่ที่ 1
โอนจากหมู่ที่ 1 ตาบลเขาชัยสน หมู่ที่ 2 โอนจากหมู่ที่ 9 ตาบลเขาชัยสน หมู่ที่ 3 โอนจากหมู่ที่ 12
ตาบลควนขนุน หมู่ที่ 4 โอนจากหมู่ที่ 10 ตาบลควนขนุน หมู่ที่ 5 โอนจากหมู่ที่ 9 ตาบลควนขนุ น
และหมู่ที่ 6 โอนจากหมู่ที่ 8 ตาบลควนขนุน ทั้งนี้ ต้ งั แต่วนั ที่ 28 กันยายน 2522 เป็ นต้นไป คนในชุมชน
มีอาชี พทาสวนยางพารา ทานา ทาไร่ เลี้ ยงวัว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ “ดอน” ซึ่ งชาวบ้านเรี ยกว่า
“โคก” และมีมะม่วงป่ าขึ้นอยูท่ วั่ ไป จึงเรี ยกว่า โคกม่วง หรื อบ้านโคกม่วง ปั จจุบนั ตาบลโคกม่วง
แบ่งเขตการปกครอง จานวน 15 หมู่บา้ น และเป็ นเขตเทศบาลตาบลโคกม่วงเต็มพื้นที่โดยที่กระทรวง
มหาดไทยพิจารณาแล้วเห็ นว่ามีองค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จดั ตั้ง
เป็ นเทศบาลตาบล อาศัยอานาจตามความในมาตรา 42 แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรี
ว่า การกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้ง องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง เป็ นเทศบาลตาบลโคกม่วง ตั้งแต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป ตาบลโคกม่วง
ประกอบไปด้วย 15 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะทองสม หมู่ที่ 2 บ้านทางเกวียน หมู่ที่ 3 บ้าน
โคกม่วง หมู่ที่ 4 บ้านไร่ ลุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านท่าควาย หมู่ที่ 6 บ้านคลองมวง หมู่ที่ 7 บ้านควนหมอทอง
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งมวงกวาง หมู่ที่ 9 บ้านควนยวน หมู่ที่ 10 บ้านโคกแมว หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 12
บ้านควนท้อน หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งเคียน หมู่ที่ 14 บ้านท่าควายออก และหมู่ที่ 15 บ้านเกาะทองสมใหม่
สภาพพื้นที่เป็ นที่เนิ นและที่ราบลุ่มกระจายทัว่ ไปมีลาห้วยเล็ก ๆ ไหลผ่าน เช่น ห้วยสังแก แต่น้ า
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จะไม่ไหลตลอดปี พื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านการทาสวนยางและปศุสัตว์ เนื้อที่โดยประมาณ
67.994 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 42,500 ไร่ แบ่งเป็ นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร ประมาณ
42,296 ไร่ ประชากรทั้งสิ้ น 9,762 คน แยกเป็ นชาย 4,849 คน หญิง 4,913 คน จานวน 2,704 ครัวเรื อน
ปั ญหาเรื่ องการบริ หารจัดการมูลฝอยของเทศบาลตาบลโคกม่วง คือ ปั ญหาเรื่ องงบประมาณ
ในการดาเนิ นงาน เช่ น ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้ อรถจัดเก็บมูลฝอย ไม่มีงบประมาณใช้จ่าย
ในการจ้างพนักงานเก็บขนมูลฝอย ไม่มีพ้นื ที่ในการทิ้งมูลฝอย ไม่มีงบประมาณในการจ่ายค่ากาจัด
มูลฝอยให้กบั แหล่งฝังกลบเจ้าของพื้นที่ และในการทาประชาคมหมู่บา้ นแสดงความคิดเห็นให้เทศบาล
ตาบลโคกม่วง ให้ความรู ้ รณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลโคกม่วงมีความรู ้ความเข้าใจ
ในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรื อน ในโรงเรี ยน และในวัด มีความคิดเห็นให้ทางเทศบาลตาบลโคกม่วง
เข้ามาแก้ปัญหาในเรื่ องนี้ อย่างจริ งจัง อีกทั้งประชาชนยังไม่เคยได้รับความรู ้เรื่ องการจัดการมูลฝอย
อย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล และมีการนามูลฝอยไปทิ้งในสวนยางที่ไม่ใช่ของตน ก่อให้เกิดความเดือนร้อน
แก่เจ้าของสวนยาง นับเป็ นปั ญหาที่สาคัญในชุ มชน จากการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย
โดยผูว้ ิจยั พบว่า มูลฝอยทัว่ ไปร้อยละ 60 มูลฝอยรี ไซเคิลร้อยละ 30 มูลฝอยอื่น ๆ ที่ไม่สามารถแยกได้
ร้อยละ 10 ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้เลือกศึกษาการจัดการมูลฝอยรี ไซเคิลซึ่ งเป็ นปั ญหาที่สาคัญในเขตเทศบาล
ตาบลโคกม่วง เพื่อเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการมูลฝอย
ความรู ้ ทัศนคติ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนต่อการดาเนิ นการบริ หารจัดการมูลฝอย
เทศบาลตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คือ สมาชิ กโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล เทศบาลตาบลโคกม่วง
ประกอบด้วย ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เทศบาลตาบลโคกม่วง จานวน 15 หมู่บา้ น
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เป็ นสมาชิกโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล จานวน
600 ครัวเรื อน ใช้สูตรระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติเท่ากับ .05 ยามาเน่ (Yamane. 1970 : 580 - 581)
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 240 คน โดยสมาชิกไม่ตอ้ งเป็ นหัวหน้าครอบครัวก็ได้ ในครอบครัว
เพียง 1 คน ที่เป็ นสมาชิกธนาคารขยะรี ไซเคิลเทศบาลตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
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2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสารวจผลการบริ หารจัดการมูลฝอย
เทศบาลตาบลโคกม่วง ประกอบด้วย แบบสอบถามความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชน
ต่อการดาเนินการบริ หารจัดการมูลฝอย เทศบาลตาบลโคกม่วง แบ่งออกเป็ น 4 ตอน
ตอนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคล เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด ให้เลื อกตอบ (Check List)
ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา รายได้ แรงงาน และการรับรู ้ข่าวสาร ประกอบด้วยคาถาม จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 ความรู ้ในการจัดการมูลฝอย ลักษณะคาถามเป็ นแบบให้เลือกตอบ โดยเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่รู้ให้ 0 คะแนน จานวนทั้งหมด 24 ข้อ
การแปลคะแนนความรู ้ เกี่ ยวกับการจัดการมูลฝอย มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 24 คะแนน โดยมี
เกณฑ์ในการแบ่งคะแนน ตามเกณฑ์ประเมินความรู ้จ ากการเรี ยนรู ้ของบลูม (เสาวลักษณ์ สัจจา.
2551 : 44 ; อ้างอิงจาก Bloom. 1976 : 73)
ตอนที่ 3 ทัศนคติของประชาชนต่อการบริ หารจัดการมูลฝอย เทศบาลตาบลโคกม่วง
โดยสร้างคาถามแบบวัดทัศนคติของลิเคิร์ท (Likert’s Scale. 1993 : 117) ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (เสาวลักษณ์ สัจจา. 2551 : 44) กาหนดให้เลือกตอบ 5 ตัวเลือก
คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ โดยให้ผตู ้ อบเลือกตอบ
เพียง 1 ตัวเลือก ลักษณะคาถามทางบวก (Positive Statement) ซึ่ งคาถามมีจานวนทั้งหมด 15 ข้อ
ตอนที่ 4 พฤติกรรมในการจัดการมูลฝอย คาถามมีจานวน 10 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบคาถาม
ตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ การคัดแยกมูลฝอย การรวบรวมมูลฝอย การจัดเก็บมูลฝอย
การกาจัดมูลฝอย
3. วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ทาหนัง สื อจากคณบดี ค ณะรั ฐประศาสนศาสตร์ ถึ ง ผูใ้ หญ่ บ ้า นทุ ก หมู่ บ ้า น
ตาบลโคกม่วง เพื่อขออนุ ญาตเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 240 ครัวเรื อน
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้ระยะเวลา เป็ นเวลา 15 วัน
3.3 รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
พบว่า การตอบแบบสอบถามตอบได้ครบทุกข้อ จึงนาไปทาจัดกระทาข้อมูลต่อไป
4. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อผูท้ าการศึกษาค้นคว้า ได้นาแบบสารวจและนาแบบสอบถามที่เก็บคืนได้ท้ งั หมด
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว จึงนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแบบสอบถาม ดังนี้
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ตอนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด ให้เลือกตอบ (Check List)
ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา รายได้ แรงงาน และการรับรู ้ข่าวสาร ประกอบด้วยคาถาม จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 ความรู ้ในการจัดการมูลฝอย ลักษณะคาถามเป็ นแบบให้เลือกตอบ โดยเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่รู้ให้ 0 คะแนน จานวนทั้งหมด 24 ข้อ
ตอนที่ 3 ทัศนคติของประชาชนต่อการบริ หารจัดการมูลฝอย เทศบาลตาบลโคกม่วง
โดยสร้างคาถามแบบวัดทัศนคติของลิเคิร์ท (Likert’s Scale. 1993 : 117)
ตอนที่ 4 พฤติกรรมในการจัดการมูลฝอย คาถามมีจานวน 10 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบคาถาม
ตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ การคัดแยกมูลฝอย การรวบรวมมูลฝอย การจัดเก็บมูลฝอย
การกาจัดมูลฝอย
4.2 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.2.1 วิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค
4.2.2 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2.3 สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้แ ก่ One Sample t - test
ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล กาหนดระดับนัยสถิติที่ 0.05

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุ ปผล
การศึกษาเรื่ อง การบริ หารจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น กรณี ศึกษา
เทศบาลตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในครั้งนี้สรุ ปผลการศึกษา ดังนี้
1. สมาชิกโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 45 - 54 ปี
รองลงมา อายุระหว่าง 34 - 44 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 46 ปี ไม่ได้ทางาน รองลงมา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา มีแรงงานในครอบครัว 1 คน รองลงมา
2 คน มีรายได้ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท รองลงมา ระหว่าง 1 - 5,000 บาท โดยมีรายได้เฉลี่ย
8,700 บาท มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านบุคคลโดยอาสาสมัครสาธารณสุ ข รองลงมา เจ้าหน้าที่เทศบาล
การรับรู ้ข่าวสารด้านสื่ อโดยรับรู ้ทางหอกระจายข่าว รองลงมา ทางวิทยุ โทรทัศน์
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2. สมาชิกโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล ก่อนการดาเนิ นงานมีระดับความรู ้ในการจัดการ
มูลฝอยโดยรวมอยูใ่ นระดับดี รองลงมา ระดับปานกลาง หลังการดาเนินงานมีระดับความรู ้ในการจัดการ
มูลฝอยโดยรวมอยูใ่ นระดับดี รองลงมา ระดับปานกลาง
3. หลังการดาเนินงานสมาชิกโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล มีคะแนนความรู ้ในการจัดการ
มูลฝอยโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อ 2, 5, 7, 15, 20 และ 21 สมาชิกโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล มีคะแนนความรู ้ในการจัดการ
มูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05
4. หลังการดาเนินงานสมาชิกโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล มีทศั นคติในการจัดการมูลฝอย
โดยรวมส่ วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมา ระดับไม่แน่ ใจ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สมาชิ ก
โครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล มีทศั นคติในการจัดการมูลฝอยอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ข้อ 1
การคัดแยกมูลฝอยในครัวเรื อนเป็ นหน้าที่ของประชาชนทุกคน รองลงมา มีทศั นคติในการจัดการมูล
ฝอย อยู ่ใ นระดับ เห็น ด้ว ย คือ ข้อ 14 มูล ฝอยรี ไ ซเคิล นาไปจาหน่ า ยให้แ ก่ร้ า นรับ ซื้ อ ของเก่า
ก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรื อนได้
5. หลังการดาเนินงานสมาชิกโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล มีทศั นคติในการจัดการมูลฝอย
ของสมาชิ ก โครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล ในการจัดการมูล ฝอย โดยรวมอยู่ใ นระดับ เห็ นด้วย
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ 2, 3, 7, 10
และ 11 สมาชิ ก โครงการธนาคารขยะรี ไ ซเคิล มี ท ศั นคติ ใ นการจัด การมู ล ฝอยเพิ่ม ขึ้ น อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p< 0.05
6. หลังการดาเนินสมาชิกโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล มีพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอย
โดยในครัวเรื อนไม่มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งลงถังรองรับมูลฝอย เพราะสกปรก/น่ารังเกียจ, เสี ยเวลา
มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งลงถังรองรับมูลฝอย เพราะทาให้สะอาด, บ้านเรื อนน่าอยู่ การจัดเก็บ
มูลฝอยในครัวเรื อนเป็ นหน้าที่ของทุกคนในบ้าน และแม่มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยในครัวเรื อน
โดยนาไปทิ้งในถังมูลฝอยเทศบาล และนาไปทิ้งในที่สาธารณะ มีการกาจัดมูลฝอยในครัวเรื อน
โดยทิ้งถังมูลฝอยเทศบาล และนาไปเผา มีการแยกถังรองรับมูลฝอยไว้สาหรับทิ้งมูลฝอย โดยมีถงั
รองรับแบบถังรองรับมูลฝอยรี ไซเคิล และถังรองรับมูลฝอยทัว่ ไป มีการจัดการมูลฝอยในครัวเรื อน
โดยการนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และนาไปฝัง ไม่มีส่วนร่ วมในการจัดการมูลฝอยในครัวเรื อน
เพราะไม่มีเวลา และสกปรก/น่ารังเกียจ มีส่วนร่ วมในการจัดการมูลฝอยในครัวเรื อน โดยใช้หลายวิธี
(ลดปริ มาณขยะโดยการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถรี ไซเคิลได้ และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก) และ
เข้าร่ วมกิจกรรมการจัดการมูลฝอย ไม่มีส่วนร่ วมในการจัดการมูลฝอยในชุ มชน เพราะไม่มีเวลา
และสกปรก/น่ารังเกียจ มีส่วนร่ วมในการจัดการมูลฝอยในชุมชน โดยใช้หลายวิธี (ลดปริ มาณขยะ
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โดยการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถรี ไซเคิลได้ และใช้ถุงผ้าแทนถุ งพลาสติก) และเข้าร่ วมกิ จกรรม
การจัดการมูลฝอย มีการชัง่ น้ าหนักมูลฝอยที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรื อนก่อน นาไปทิ้งเฉลี่ยวันละ 0.5 1.0 กิโลกรัม รองลงมา เฉลี่ ยวันละ 1.6 - 2.0 กิโลกรัม และในชุ มชนมีการจัดการมูลฝอยโดยธนาคาร
ขยะรี ไซเคิล และจัดการตามหลัก 3 R (Reduce = การลดการใช้, Reuse = การนามูลฝอยกลับมาใช้ใหม่,
Recycle = การคัดแยกมูลฝอยที่นาไปรี ไซเคิลได้)
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง การบริ หารจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรณี ศึกษา
เทศบาลตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง อภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
1. สมาชิกโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล มีคะแนนความรู ้ในการจัดการมูลฝอยสู งสุ ด คือ
ข้อ 9 สาเหตุที่ทาให้เกิดปั ญหามูลฝอย คือ ความมักง่าย ขาดจิตสานึ กของประชาชน และการผลิต
หรื อใช้ของมากเกินความจาเป็ น และมีคะแนนความรู ้ในการจัดการมูลฝอยต่าสุ ด คือ ข้อ 11 วิธีการ
จัดการมูลฝอยที่ถูกต้องจะไม่ก่อเหตุราคาญแก่ชุมชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่ งแวดล้อม และ
สมาชิกโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล ส่ วนใหญ่มีระดับความรู ้ในการจัดการมูลฝอยโดยรวมอยูใ่ น
ระดับดี รองลงมา อยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมสมาน อาษารัฐ (2548 : 60)
ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย : กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ธาตุทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนมีความรู ้เกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอย
และการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนความรู ้ก่อนและหลังดาเนิ นการ พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรู ้ ในการจัดการมูลฝอยหลังการดาเนิ นการมากกว่าก่อนดาเนิ นการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ p < 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี รวิทย์ สุ ทธิ นุ่น (2552 : 83) ซึ่ งได้ศึกษาการสร้ าง
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัด การมู ล ฝอย ตาบลตะเคี ย นทอง อาเภอกาญจนดิ ษ ฐ์
จังหวัดสุ ราฎร์ธานี พบว่า มีความรู ้เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการจัดการมูลฝอยในชุ มชนเพิม่ มากขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรพล ภูภกั ดี (2554 : 60) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการมูลฝอย
ในครัวเรื อนของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลบึงวิชยั อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์
พบว่า ประชาชนที่ เป็ นหัวหน้า ครั วเรื อนหรื อแม่บ า้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลบึ ง วิช ัย
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีความรู ้ เกี่ ยวกับขยะมูลฝอยในครัวเรื อนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการทิง้ ขยะมูลฝอย ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
อยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุพา อยูย่ ืน และคณะ (2554 : 60) ได้ศึกษาการบริ หาร
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตาบลคูบางหลวง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประชาชน
มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิมาลา พุทธวัน
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(2556 : 64) ได้ศึกษาผลการประยุกต์ใช้กระบวนการเสริ มพลังอานาจร่ วมกับแนวคิดธนาคารขยะรี ไซเคิล
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของประชาชนในชุ มชนบ้านใต้สระแก้ว เทศบาลเมืองยโสธร
อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร พบว่า หลังการทดลองมีความรู ้เพิ่มขึ้น โดยมีความรู ้ในระดับสู ง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นุชนาฎ ภูดวงจิตร (2557 : 52) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ผลการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่ วม
กรณี ศึกษาชุ มชนบ้านขามเรี ยง หมู่ที่ 20 ตาบลขามเรี ยง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม พบว่า
หลังการการทดลองผูน้ าชุ มชน อาสาสมัครสาธารณสุ ข ผูป้ ระกอบการร้านอาหารและแผงลอย
มีความรู ้ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยูใ่ นระดับดี หลังการทดลองผูน้ าชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ผูป้ ระกอบการร้านอาหารและแผงลอย มีความรู ้ในการจัดการขยะมูลฝอยมีความรู ้เพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05
2. สมาชิ ก โครงการธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล มี ทศั นคติ ใ นการจัด การมู ล ฝอยโดยรวม
ส่ วนใหญ่อยู่ใ นระดับ เห็ นด้วย รองลงมา ระดับไม่แน่ ใจ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สมาชิ ก
โครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล มีทศั นคติในการจัดการมูลฝอย อยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ
ข้อ 1 การคัด แยกมูล ฝอยในครัว เรื อ นเป็ นหน้า ที่ข องประชาชนทุก คน รองลงมา มีท ศั นคติ
ในการจัดการมูลฝอย อยู่ในระดับเห็นด้วย คือ ข้อ 14 มูลฝอยรี ไซเคิลนาไปจาหน่ ายให้แก่ร้าน
รั บ ซื้ อ ของเก่ า ก่ อ ให้เกิ ด รายได้ใ นครั ว เรื อนได้ สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ ธี รวิท ย์ สุ ท ธิ นุ่ น
(2552 : 84) ซึ่ งได้ศึกษาการสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ตาบลตะเคียนทอง
อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราฎร์ ธานี พบว่า มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการมูลฝอยในชุ มชนมากขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิมาลา พุทธวัน (2556 : 66) ได้ศึกษาผลการประยุกต์ใช้กระบวนการ
เสริ มพลังอานาจร่ วมกับแนวคิดธนาคารขยะรี ไซเคิลเพื่อปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการจัดการมูลฝอย
ของประชาชนในชุ มชนบ้านใต้สระแก้ว เทศบาลเมืองยโสธร อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร พบว่า
หลังการทดลองมีระดับทัศนคติสูง และมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในการจัดการมูลฝอยอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p < 0.05
3. สมาชิกโครงการธนาคารขยะรี ไซเคิล มีพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยโดยในครัวเรื อน
ไม่มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งลงถังรองรับมูลฝอย เพราะสกปรก/น่ารังเกียจ, เสี ยเวลา มีการคัดแยก
มูลฝอยก่อนทิ้งลงถังรองรับมูลฝอย เพราะทาให้สะอาด, บ้านเรื อนน่าอยู่ การจัดเก็บมูลฝอยในครัวเรื อน
เป็ นหน้าที่ของทุกคนในบ้าน และแม่มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยในครัวเรื อนโดยนาไปทิ้งในถังมูลฝอย
เทศบาล และนาไปทิ้งในที่สาธารณะ มีการกาจัดมูลฝอยในครัวเรื อน โดยทิ้งถังมูลฝอยเทศบาล
และนาไปเผา มีการแยกถังรองรับมูลฝอยไว้สาหรับทิ้งมูลฝอย โดยมีถงั รองรับแบบถังรองรับมูลฝอย
รี ไซเคิล และถังรองรั บ มู ล ฝอยทัว่ ไป มีก ารจัดการมูลฝอยในครัวเรื อน โดยการนากลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่ และนาไปฝัง ไม่มีส่วนร่ วมในการจัดการมูลฝอยในครัวเรื อน เพราะไม่มีเวลาและ
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สกปรก/น่ารังเกียจ มีส่วนร่ วมในการจัดการมูลฝอยในครัวเรื อน โดยใช้หลายวิธี (ลดปริ มาณขยะ
โดยการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถรี ไซเคิลได้ และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก) และเข้าร่ วมกิจกรรม
การจัดการมูลฝอย ไม่มีส่วนร่ วมในการจัดการมูลฝอยในชุ มชน เพราะไม่มีเวลา และสกปรก/น่ารังเกียจ
มีส่วนร่ วมในการจัดการมูลฝอยในชุ มชน โดยใช้หลายวิธี (ลดปริ มาณขยะโดยการคัดแยกมูลฝอย
ที่สามารถรี ไซเคิลได้ และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก) และเข้าร่ วมกิจกรรมการจัดการมูลฝอย มีการชัง่
น้ าหนักมูลฝอยที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรื อนก่อนนาไปทิ้ง เฉลี่ยวันละ 0.5 - 1.0 กิโลกรัม รองลงมา เฉลี่ย
วันละ 1.6 - 2.0 กิโลกรัม และในชุมชนมีการจัดการมูลฝอยโดยธนาคารขยะรี ไซเคิล และจัดการ
ตามหลัก 3 R (Reduce = การลดการใช้, Reuse = การนามูลฝอยกลับมาใช้ใหม่, Recycle = การคัดแยก
มูลฝอยที่นาไปรี ไซเคิลได้) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิมาลา พุทธวัน (2556 : 72) ได้ศึกษาผล
การประยุกต์ใช้กระบวนการเสริ มพลังอานาจร่ วมกับแนวคิดธนาคารขยะรี ไซเคิลเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของประชาชนในชุ มชนบ้านใต้สระแก้ว เทศบาลเมืองยโสธร อาเภอเมือง
จังหวัดยโสธร พบว่า หลังการทดลองทุกครัวเรื อนมีการแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง ครัวเรื อนส่ วนใหญ่
มีถงั มูลฝอยไว้สาหรับกักเก็บมูลฝอยในครัวเรื อน ผูท้ ี่ทาหน้าที่ในการจัดเก็บมูลฝอยในครัวเรื อน
ส่ วนใหญ่ คือ ทุกคนในครัวเรื อนมีการกาจัดมูลฝอยในครัวเรื อนโดยทิ้งในถังมูลฝอยของเทศบาล
ครัวเรื อนส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อการจัดการมูลฝอยในครัวเรื อน เช่ น การลดปริ มาณ
มูลฝอย การใช้ซ้ า การแก้ไข/ซ่ อมแซมใช้ใหม่ และทุกครัวเรื อนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อการจัดการ
มูลฝอยในชุมชน คือ การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรื่ อง การบริ หารจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรณี ศึกษา
เทศบาลตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1.1 การให้ความรู ้มีหลากหลายวิธีในแต่ละวิธีมีขอ้ ดีแตกต่างกันไปในการจัดอบรมนั้น
ผูจ้ ดั การฝึ กอบรมต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมในช่วงเวลา ลักษณะงาน การให้ความรู ้แก่สมาชิกโครงการ
ธนาคารขยะ เพื่อที่จะนาความรู ้น้ นั ไปปฏิบตั ิ ถ้าจะให้ความรู ้ลกั ษณะเดิม คือ การบรรยายให้ผเู ้ ข้ารับ
การอบรมได้ทราบ รับรู ้และเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ค่อนข้างน้อย แต่ถา้ มีการจัดอบรมโดยที่
ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีส่วนร่ วมในการอบรม เช่น มีการแสดงความคิดเห็น มีการฝึ กปฏิบตั ิ และศึกษา
ดูงาน ทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เพิ่มมากขึ้น และสามารถที่จะจดจาขั้นตอนหรื อวิธีการปฏิบตั ิ
ได้อย่างแม่นยา เพราะได้มีการทดลองฝึ กปฏิบตั ิและดู งานมาก่อน ซึ่ งในการวิจยั นี้ มีลกั ษณะเด่น
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ที่ทาให้ผลการวิจยั ประสบความสาเร็ จ คือ มีการใช้โปรแกรมการอบรมที่ค่อนข้างเป็ นขั้นเป็ นตอน
ซึ่ งแต่ละขั้นตอนผูเ้ ข้ารับการอบรมมีส่วนร่ วมทุกขั้นตอน
1.2 ในการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่ วมผูจ้ ดั กิจกรรมต้องเตรี ยมความรู ้ในเรื่ องที่จะอบรม
และมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมกลุ่มเป็ นอย่างดี และมีทีมงานที่ช่วยเหลือและเข้าใจขั้นตอน
กระบวนการจัดอบรมเหมือนกันจะทาให้กระบวนการอบรมแบบมีส่วนร่ วมมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยต่ อไป
2.1 ควรทาการวิจยั การประเมินผลกระทบในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อดู ว่าเมื่ อ
ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้ดีหรื อไม่ได้แล้วจะมีผลกระทบอะไรบ้าง
2.2 ควรทาการวิจยั ประสิ ทธิภาพในการจัดการขยะของเทศบาลนครเมือง ตาบลองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่
2.3 ควรทาการวิจยั การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
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