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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ การศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในชุมชนเกาะแขก หมู่ที่ 10 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของแต่ละครัวเรือนจ านวน 
250 ครัวเรือนจากจ านวนครัวเรือนทั้งหมดใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการศึกษา พบว่า ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขยะเป็นอย่างดี 
และเมื่อมีการสอบถามถึงในเรื่องพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชากรในชุมชนนั้น พบว่า ประชากรในชุมชนมี
พฤติกรรมในการทิ้งขยะเป็นท่ีและทิ้งขยะลงในถังขยะเสมอ เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ท้ิงเศษอาหารลงในถุงบรรจุ
ขยะ และผูกปากถุงทุกครั้งก่อนน าไปทิ้งในถังขยะโดยภาพรวมนั้นถือว่า ประชากรในชุมชนมีพฤติกรรมในการทิ้งขยะ
ในระดับดี 
ค าส าคัญ:  สภาพปัญหา / พฤติกรรม / ขยะมูลฝอย 
 

Abstract 
This research aims to study the problems and waste disposal habits of people in the 

community of Khao Khaek, Moo 10 Muang Sub-District, Muang District, Kamphaeng Phet province. 
The representative sample for each of the 250 households. Using the simple random sampling 
and the questionnaire to collect data. The results showed that the population in the community 
had knowledge related to the subject of waste as well. When asked about the behavior of the 
people in the community about garbage, the population in the community have the behavior to 
throw garbage into the trash always come first. Followed by leaving food scraps into the garbage 
bag and tie the bag each time before being discarded into the trash. 
Keywords: problems / behavior / solid waste 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาวะการเปลี่ยนแปลงของประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง  การปกครอง 
เทคโนโลยี การคมนาคม และการศึกษา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด ารงชีวิตประจ าวัน ของ
ประชาชนในเรื่องต่างๆ เปลี่ยนไป ประชาชนเกิดความต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งการพัฒนาหรือความ 
เจริญก้าวหน้าของประเทศมากยิ่งข้ึน ก็จะส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านตามมาเช่นกัน (Stewart Barr et al. 2010). 
โดยปัจจุบันนี้ขยะเป็นปัญหา ส าคัญในระดับโลกท่ีหลายประเทศต่างประสบปัญหานี้  เนื่องจากมีจ านวนขยะเพิ่มขึ้น
ทุกปี ท้ังขยะจากการอุตสาหกรรม การเกษตร ครัวเรือน และสารเคมีอันตราย ซึ่งล้วนแต่เป็นขยะที่ยากต่อการก าจัด 
หลายประเทศจึงมีการคิดวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากประชากร
มีจ านวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเมืองหลวง เมื่อประชากรในชนบทหลั่งไหลเข้ามาหางานท าชุมชนก็เพิ่มมากขึ้นและสิ่ง
ที่ตามมาอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ (ยศภัทร ยศสูงเนิน และคณะ, 2558) และจากการส ารวจปรมิาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้
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ทั่วประเทศไทยของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ตั้งแต่ป ี2556 เป็นต้นมา  มีขยะมูลฝอย เพิ่มมากถึง 26.77 ล้านตันซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 2 ล้านตัน โดยขยะมูลฝอย ได้รับการให้บริการเก็บและน าไปก าจัดโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 4,179 แห่งโดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดแบบถูกต้อง จ านวน 7.2 ล้านตัน และก าจัด
แบบไม่ถูกต้อง 6.9 ตัน  มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการเก็บขนท าให้ตกค้างในพื้นที่ อยู่ถึง 7.6 ล้านตันและมี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกดึงน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 5.1 ล้านตัน ทั้งนี้มีการให้บริการเก็บขนและน าขยะมูลฝอย
เหล่านี้ไปก าจัดทุกวัน แต่ปริมาณขยะมูลฝอยสะสมทั้งประเทศมียังคงมีจ านวนสูงถึง 19.9 ล้านตัน แม้ขณะนี้ทั้ง
ประเทศ มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ทั้งหมด 2,490 แห่ง เป็นสถานที่ที่มีการก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องเพียง 
466 แห่งเท่านั้น และยังคงมีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้อง เช่น การเทกองกลางแจ้ง การเผาในที่โล่งเป็น
ต้น อยู่ถึง 2,024 แห่ง จากเหตุผลดังกล่าวท าให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้างเพิ่มขึ้นสูง วิกฤตปัญหาดังกล่าว 
จึงเป็นอีกปัญหาใหญ่ของประเทศท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไข (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) 

ชุมชนเกาะแขก หมู่ที่10 ต าบลในเมืองอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเมือง มี
ประชากรทั้งหมด 1,750 คน จ านวน 620 หลังคาเรือน ท าให้มีปริมาณขยะต่อวันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และหากเป็น
ช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เข้าพรรษา ขยะจะมีปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวันเพิ่มมากขึ้น แม้ว่า
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร จะมีรูปแบบการจัดการขยะ โดยน าถังขยะมาวางไว้ตามจุดต่างๆ ก็ตามนั้น ถังขยะอาจจะ
มีไม่เพียงพอหรือไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้งให้ถูกวิธี ท าให้การจัดการขยะในพื้นที่ยังไม่ได้ประสิทธิภาพพอ และอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้  จากปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาพฤติกรรม การจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนในเขตชุมชนเกาะแขก หมูที่ 10  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยศึกษาสภาพปัญหาและ
พฤติกรรมด้านการทิ้งขยะของประชาชนในเขตชุมชนเกาะแขก  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและการให้
ความรู้แก่ประชาชนให้มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีและเป็นแนวทางหนึ่งที่จะลดปริมาณขยะได้ใน
อนาคต  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาสภาพปญัหาการทิ้งขยะภายในชุมชนเกาะแขก หมู่ที่10 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในชุมชนเกาะแขก หมู่ที่10 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research); มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมและสภาพปัญหาและพฤติกรรมด้านการทิ้งขยะของประชาชนในเขตชุมชนเกาะแขก หมู่ที่ 10  ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและการให้ความรู้แก่ประชาชนให้มี
พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส ารวจและตอบแบบสอบถาม  ดังนี้ 1) ตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษา 2) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแ้ก่ประชาชนในเขตชุมชน
บ้านเกาะแขก หมู่ที่ 10 ทั้งสิ้น จ านวน 620 ครัวเรือน  ได้ท าการสุ่มตัวอย่างเพื่อหาจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมโดยด าเนินการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวแทนของประชากรโดยใช้สูตรของ Yamane 
(อ้างถึงใน สุรศักดิ์ และคณะ, 2545)  3) น าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลค่าทางสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมการทิ้งขยะ: กรณีศึกษาชุมชนเกาะแขก หมู่ที่ 10 ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 620 ครัวเรือน โดยท าแบบสอบถามทั้งหมดตามการ
แบ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร โดยใช้สูตรของ Yamane ได้จ านวน 250 ครัวเรือน และคิดเป็น 41 เปอร์เซ็นต์ 
จากครัวเรือนทั้งหมด โดยมีหัวหน้าครอบครัว คู่สมรส หรือสมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจ านวนมากท่ีสุดเป็นเพศชาย จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 57.60 รองลงมาเป็นเพศหญิง 
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จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 มีอายุมากที่สุด คืออายุ 26 – 35 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
รองลงมามีอายุ 36–45 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 มีอายุไม่เกิน 25 ปีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.60 มีอายุ 46 – 55 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.20 และมีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.40 ตามล าดับ มีสถานภาพสมรสมากที่สดุ จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40 รองลงมาสถานภาพ
โสด จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 และมีสถานภาพหย่าร้างจ านวน 32 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.80 
ตามล าดับ และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษามากที่สุดคือระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 146  
คน คิดเป็นร้อยละ 58.40 รองลงมาระดับปริญญาตรี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และมีระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 ตามล าดับ   

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพมากที่สุด มีอาชีพค้าขายจ านวน 82 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.80 รองลงมามี
อาชีพรับจ้าง จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.80 มีอาชีพอื่นๆ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ14.80 และมีอาชีพท านา/ท าไร่จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.00 ตามล าดับ  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ในครัวเรือน/เดือน มากที่สุด มีรายได้ 5,000 – 10,000 บาท 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 รองลงมามีรายได้ 15,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20 
มีรายได้ 10,001–15,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และมีรายได้ 0–4,999 บาท จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.60 ตามล าดับ  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4–6 คน จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 
รองลงมามี 1–3 คน จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 และมีจ านวน 7–10 คน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.20 ตามล าดับ ลักษณะที่อยู่อาศัยมากที่สุด มีบ้านตนเอง จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 62.80 รองลงมาบ้าน
เช่า จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 และบ้านพักข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ5.60 
ตามล าดับ  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมากที่สุด ได้รับจากโทรทัศน์จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมา คือ 
ได้รับจากสื่อออนไลน์ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 จากแหล่งอื่นๆ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 
และจากสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 ตามล าดับ  

ความรู้เกี่ยวกับขยะของประชากรชุมชนเกาะแขก หมู่ที่ 10 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับขยะของประชากรอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่เป็นพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนและระเบิดได้ง่ายต้องใช้กรรมวิธี ในการท าลายเป็นพิเศษ มี
ค่าเท่ากับ ( ̅=3.43, S.D.=0.77) รองลงมา คือ ขยะประเภทติดเชื้อ เช่น เข็มฉีดยาผ้าพันแผลส าลีเปื้อนเลือด จัดได้
ว่าเป็นขยะอันตราย มีค่าเท่ากับ ( ̅=3.32, S.D.=0.89) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ขวดแตก แก้วแตก หลอดไฟ
แตก ควรทิ้งปนกับขยะอื่นๆ มีค่าเท่ากับ ( ̅= 2.01, S.D. = 1.11)  

พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชากรในชุมชนเกาะแขก หมู่ที่ 10 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า ด้านพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชากรในชุมชนเกาะแขกโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทิ้งขยะเป็นที่และทิ้งขยะลงในถังขยะเสมอ มีค่าเท่ากับ ( ̅= 3.30, S.D. 
= 0.81) รองลงมา คือ ทิ้งเศษอาหารลงในถุงบรรจุขยะและผูกปากถุงทุกครั้ง ก่อนน าไปทิ้งในถังขยะ มีค่าเท่ากับ 
( ̅= 3.15, S.D. = 0.87) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ให้ค าแนะน าแก่เพื่อนบ้าน เพื่อช่วยกันลดปริมาณการทิ้ง
ขยะให้น้อยลงมีค่าเท่ากับ ( ̅= 2.58, S.D. = 0.96) 

สภาพปัญหาในการทิ้งขยะของประชากรในชุมชนเกาะแขก หมู่ที่ 10 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า ด้านสภาพปัญหาในการทิ้งขยะของประชากรในชุมชนเกาะแขก อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ถังขยะประเภทต่างๆ ไม่มีฝาปิด เป็นสาเหตุท าให้ถุงพลาสติก หรือขยะ
ต่างๆ ฟุ้งกระจายปลิวหล่นออกนอกถัง ท าให้เป็นที่ไม่น่ามองแก่ผู้ที่ได้พบเห็น มีค่าเท่ากับ ( ̅=3.32, S.D.=0.73) 
รองลงมา คือ พื้นที่ทิ้งขยะมีเศษขยะกระจุยกระจายปนกันในจ านวนมากมายซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรคและ
ก่อให้เกิดโรคได้ มีค่าเท่ากับ ( ̅= 3.26, S.D. = 0.81) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ผู้คนในชุมชนของท่านเคย
ได้รับความเจ็บป่วยซึ่งปัญหาเกิดจากขยะมีค่าเท่ากับ ( ̅= 2.47, S.D. = 0.97)  การศึกษาสภาพปัญหาและ
พฤติกรรมการทิ้งขยะ อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพฤติกรรมการทิ้ง
ขยะ มีค่าเท่ากับ ( ̅=2.97,S.D.=0.91) รองลงมา คือ ด้านสภาพปัญหาในการทิ้งขยะมีค่าเท่ากับ ( ̅= 2.96, S.D. = 
0.90) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านความรู้เกี่ยวกับขยะมีค่าเท่ากับ ( ̅= 2.82, .D. = 0.92) 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องสภาพปัญหาและพฤติกรรมการทิ้งขยะ กรณีศึกษาชุมชนเกาะแขก หมู่ที่ 10 ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  ด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขยะ  พบว่า ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มี
ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขยะเป็นอย่างดี และเมื่อมีการสอบถามถึงในเรื่องพฤติกรรมการทิ้งขยะ
ของประชากรในชุมชนนั้น พบว่า ประชากรในชุมชนมีพฤติกรรมในการทิ้งขยะเป็นที่และทิ้งขยะลงในถังขยะเสมอ
เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ทิ้งเศษอาหารลงในถุงบรรจุขยะและผูกปากถุงทุกครั้งก่อนน าไปทิ้งในถังขยะ  โดย
ภาพรวมนั้นถือว่าประชากรในชุมชนมีพฤติกรรมในการทิ้งขยะในระดับดี และสุดท้ายนั้นได้สอบถามเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในการทิ้งขยะของประชากรในชุมชน พบว่า ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นปัญหา
ในการทิ้งขยะของประชากรในชุมชนมากที่สุด คือ ถังขยะประเภทต่างๆ ไม่มีฝาปิด เป็นสาเหตุท าให้ถุงพลาสติกหรือ
ขยะต่างๆ ฟุ้งกระจายปลิวหล่นออกนอกถังท าให้เป็นที่ไม่น่ามองแก่ผู้ที่ได้พบเห็น สอดคล้องกับกนกรัตน์  นาวีการ 
และคณะ. (2552). และดวงใจ ปินตามูล (2555)  รองลงมา คือพื้นที่ทิ้งขยะมีเศษขยะกระจุยกระจายปนกัน ใน
จ านวนมากมายซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรคและก่อให้เกิดโรคได้ดังนั้น เทศบาลควรสนับสนุนให้มีถังขยะและฝา
ปิดถังขยะในปริมาณที่เพียงพอต่อประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชากรมีการลดขยะในครัวเรือน
ตนเองก่อน ควรมีการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ออกจากกันก่อนท้ิง เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะลดปริมาณขยะได้ใน
อนาคต  ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของขยะเป็นอย่างดี และด้านพฤติกรรม
การทิ้งขยะของประชากรในชุมชน พบว่า ประชากรในชุมชนมีพฤติกรรมในการทิ้งขยะเป็นท่ีและทิ้งขยะลงในถังขยะ
เสมอเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ทิ้งเศษอาหารลงในถุงบรรจุขยะและผูกปากถุงทุกครั้งก่อนน าไปทิ้งในถังขยะ โดย
ภาพรวมถือว่า ประชากรในชุมชนมีพฤติกรรม การทิ้งขยะในระดับดี และสภาพปัญหาในการทิ้งขยะของประชากรใน
ชุมชน พบว่า ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นปัญหาในการทิ้งขยะของประชากรในชุมชน
มากที่สุด คือ ถังขยะประเภทต่างๆ ไม่มีฝาปิด เป็นสาเหตุท าให้ถุงพลาสติกหรือขยะต่างๆ ฟุ้งกระจายปลิวหล่นออก
นอกถังท าให้เป็นที่ไม่น่ามองแก่ผู้ที่ได้พบเห็น สอดคล้องกับดวงใจ ปินตามูล (2555) รองลงมา คือ พื้นที่ท้ิงขยะมีเศษ
ขยะกระจุยกระจายปนกันในจ านวนมากมายซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรคและก่อให้เกิดโรคได้ดังนั้น เทศบาลควร
สนับสนุนให้มีถังขยะและฝาปิดถังขยะในปริมาณที่เพียงพอต่อประชาชน พร้อมท้ังส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชากรมี
การลดขยะในครัวเรือนตนเองก่อน ควรมีการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ออกจากกันก่อนทิ้ง เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่
จะลดปริมาณขยะได้ในอนาคต (กาบแก้ว ปัญญาไทย, 2554; ปภาวิน เหิดขุนทด, 2554)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้น าชุมชน เพี่อประเมินความรู้ 
ความ เข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย แล้วน ามาสร้างแผนการจัดการขยะที่เหมาะสมต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ต่อไป    

2. ควรศึกษาวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่หรือสถานที่ทิ้งขยะของชุมชน เพื่อรองรับขยะในชุมที่มี
ปริมาณ เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน 
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