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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน    
2) เปรียบเทียบความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยตามปจจัยสวนบุคคล 
และ 3) ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในตําบลบางชนะ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
จังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทของชุมชน สภาพและ
ปญหาการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนเปรียบเทียบความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมในการ
จัดการขยะมูลฝอยตามปจจัยสวนบุคคล โดยศึกษาประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่อาศัย
อยูในตําบลบางชนะ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 5 หมูบาน ที่มีอายุ 18-60 ป 
จํานวน 1,728 คน ทําการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 333 คน ระยะที่ 2 ศึกษา
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูนําและผูมีบทบาทใน
การทํางานชุมชนในตําบลบางชนะ จํานวน 24 คน ไดแก กํานัน 1 คน นายกองคการบริหารสวน
ตําบล 1 คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 10 คน ผูใหญบาน 5 คน ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล 1 คน ผูอํานวยการโรงเรียนบางชนะ 1 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 5 คน ซึ่งไดจาก
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบสอบถามสภาพและปญหา
ขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.75 2) แบบทดสอบความรู ที่มีคาความเชื่อมั่น 0.90 3) แบบ
สํารวจความตระหนักและพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ที่มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 
0.80-0.90 และ 4) แบบสัมภาษณแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.85-0.90 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาทางสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาที คาเอฟ และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบวา 
 1) สภาพและปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่ศึกษา พบวา มีจํานวนถังขยะ
และจํานวนรถเก็บขยะไมเพียงพอตอปริมาณขยะในชุมชน และการขนยายขยะจากชุมชนสูบริเวณบอขยะ
ของชุมชนมีระยะทางไกล จึงกอใหเกิดกลิ่นรบกวนจากกองขยะ ประชาชนบางสวนทิ้งขยะมูลฝอยลง
แมน้ําลําคลอง ขยะที่พบมากที่สุดในชุมชน คือ ขยะทั่วไปหรือมูลฝอยทั่วไป เชน ถุงพลาสติก ขวดแกว 
ขวดพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ 
 2) ประชาชนในตําบลบางชนะมีระดับความรูในการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับมากที่สุด        
และมีระดับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับปานกลาง สวนระดับพฤติกรรมในการ
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จัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความรู ความตระหนัก และพฤติกรรม โดยผล
การทดสอบคาสถิติที พบวา ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลของประชาชน ไดแก เพศ การศึกษา 
และอาชีพ มีผลตอความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว พบวา (1) ถาระดับการศึกษาที่ตางกันจะทําใหมีความรูใน
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนทีแ่ตกตาง (2) ถาระดับการศึกษาที่ตางกันจะทําใหมีความตระหนัก
ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่แตกตางกัน (3) ถาระดับการศึกษาที่ตางกันจะทําใหมี
พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแตกตางกัน (4) อาชีพที่ตางกันจะทําใหมีความรูใน
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแตกตางกัน (5) อาชีพที่ตางกันจะทําใหมีความตระหนักในการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแตกตางกัน และ (6) อาชีพที่ตางกันจะทําใหมีพฤติกรรมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนแตกตางกัน  
 3) แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย องคการบริหารสวนตําบลควรดําเนินการสรางเสริม
ความรู ความตระหนัก และพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชน รวมทั้งควรมีการรณรงคให
ความรูแกประชาชน โดยการฝกอบรมและฝกปฏิบัติในการคัดแยกขยะดวยการลงมือทํา ควรสราง
คูมือการคัดแยกขยะ และการกําจัดขยะที่ถูกตอง จัดทําคูมือการทําน้ําหมักชีวภาพจากขยะ คูมือ    
การใชประโยชนจากขยะเพื่อใหประชาชนไดใชเรียนรู ควรจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในชุมชน เพื่อรองรับ
จํานวนปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้น และใหสามารถนําขยะเหลานั้นกลับมาใชประโยชนได 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the problems of waste 
management in Bangchana Subdistrict, 2) compare the people’s knowledge, 
awareness and behavior concerning waste management in Bangchana community 
classified by personal factors, and 3)study the guidelines for waste management in 
Bangchana community. This research was divided into 2 steps. Step 1: the 
community context and the state of waste management in the community were 
studied. The people’s knowledge, awareness and behavior concerning waste 
management, classified by personal factors, were also investigated. The research 
population was all the local people, 1,728 in total, who were aged between 18-60 
years old and were from 5 villages in Bangchana Subdistrict. The sample wasdetermined 
using Taro Yamane’s table. The sample consistedof 333 individuals, randomly 
selected. Step 2: the guidelines for waste management were studied. A sample of 24 
key informants were purposefully selected from leaders and community workers, 
more specifically, one village chief, one chief executive of the Bangchana district 
organization, 10 members of the Bangchana district organization, 5 village headmen, 
one deputy of the Bangchana district organization, one director of Bangchana School, 
and 5 village health volunteers. The research tools consisted of 1) aquestionnaire on 
problems concerning community waste with a reliability value of 0.75, 2) a knowledge 
test with a reliability value of 0.90, 3) awareness and behavior questionnaires concerning 
community solid waste with an index of Item-Objective Congruence between 0.80-0.90, 
and 4) interview son the guidelines for community waste management with a 
consistency index between 0.85-0.90. The data were analyzed by means of percentage, 
mean, standard deviation, t-values, F-test and content analysis. 
 The results revealed that: 
 1) The major waste management problems in Bangchana Subdistrict were: 
an inadequate number of garbage bins, and garbage trucks, an odor problem 
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resulting from the long distances to be traveled to bringthe waste to the landfills, 
and some peopledump their garbage into natural water resources, rivers, canals. The 
most commonly encountered forms of solid waste in the Bangchana community 
were plastic bags, glass bottles, plastic bottles, food waste and paper waste. 
 2) The knowledge concerning waste management of the local people in 
Bangchana Subdistrict was found to be at the highest level; meanwhile, their 
awareness and behavior were found to be at mediumand high levels, respectively. 
The results of the t-test showed that differences in gender, education level and 
career affected the people’s knowledge, awareness and behavior concerning waste 
management at the significant level of 0.05. The One-way ANOVA analyses revealed 
that (1) differences in education level affected the level of knowledge concerning 
waste management, (2) differences in education level also affected the level of 
awareness concerning waste management, and (3) differences in education level also 
affected the behavior concerning waste management, (4) differences in career affected 
the level of knowledge concerning waste management, (5) differences in career also 
affected the level of awareness concerning waste management, and (6) differences 
in career also affected the behavior concerning waste management.  
 3) The guidelines for waste management in the Bangchana community 
should reinforce the knowledge, awareness and behavior of the local people as it 
pertains to waste management. Moreover, the Bangchana district organization should 
implement a program that would promote waste separation, and create a waste 
separation handbook, a bio fertilizer handbook, and a waste utilization handbook. In 
addition, solid waste centers should be established to deal with high volumes of 
solid waste and recycling. 
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