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 สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

2) เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน และ 3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ตัวแทน

ครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 2,296 ครัวเรือน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ตัวแทนครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเชียงคาน จํานวน 

341 คน ไดจากการคํานวณหากลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ท่ีมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ  0.953 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-test 

Independent และ F-test วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1) การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม

อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในปานกลางทุกดาน เรียงลําดับดานท่ีมี

คาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ดานการท้ิงขยะมูลฝอย รองลงมาคือ ดานการจัดการขยะมูลฝอย 

ดานการรวบรวมและการขนสง สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการกําจัดข้ันสุดทาย 2) การ

เปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบวา 

ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ แตประชาชนท่ีมีอายุและรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ประชาชนมีขอเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับ

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน เรียงลําดับตามคารอยละ จากมากไปหานอย คือ 

สงเสริมใหประชาชนมีความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอยในทุกรูปแบบ 

รองลงมาคือ ทําประชาคมหมูบานเพ่ือวางแผนการจัดหาซ้ือสถานท่ีกําจัดขยะ คิดเปนรอยละ 7.04 

และรอยละ 5.87 ตามลําดับ 
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 This thesis aims to study: 1) solid waste management of Chiangkhan 

Municipality 2) to compare solid waste management of Chiangkhan Municipality and 

3) waste management recommendations of Chiang Khan Municipality The population 

used in this study are household representatives in Chiangkhan Municipality Area. 

There were 2,296 households in Chiang Khan district, Loei province. The sampling 

group was 341 households in Chiangkhan municipality area. The samples were 

analyzed using Taro Yamane. Tools used to collect data. A questionnaire with a 

reliability of 0.953. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, t-test, Independent and F-test. Statistically significant .05 

  The research of research were found as follws:  

 1) Solid waste management of Chiang Khan district municipality. In Chiang 

Khan district, Loei province was at a moderate level. When considering each side, it is 

found in every medium. In terms of waste disposal, the second highest priority was 

waste management. Collection and transportation The lowest mean is the final 

disposal, 2) Comparison of Solid Waste Management of Chiang Khan Municipality. 

There is no statistically significant difference in the attitude toward waste 

management among the people of different sexes in Chiang Khan district, Loei 

province. But people age and income difference. There was a statistically significant 

difference at the .05 level and 3) People have suggestions about waste management 

of Chiang Khan district municipality. Sort by Percentage In addition, the villagers are 

encouraged to cooperate in activities to reduce the amount of solid waste in all 

forms. 7.04% and 5.87%, respectively. 
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ประกาศคุณูปการ 

 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดเพราะไดรับการสนับสนุนชวยเหลือและความกรุณาจาก    

หลายฝาย ผูวิจัยจึงขอขอบคุณสถาบัน องคกร และบุคคลท่ีไดใหความชวยเหลือไดแก มหาวิทยาลัย

มหามกุฎราชวิทยาลัย และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาจนสามารถนําความรูมาเขียน

สารนิพนธนี้ได และกรุณาชี้แนะนําทางในการศึกษาคนควา 

 ขอขอบคุณ อาจารย ดร.ปดิษฐ  คําดี อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และรศ.ดร.ภาสกร   

ดอกจันทร  อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวม  

ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ซ่ึงประกอบดวย รศ.(พิเศษ)ดร.สุกิจ 

ชัยมุสิก ประธานกรรมการ พระนิทัศน ธีรปฺโญ, ดร. กรรมการ ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล กรรมการ  

ท่ีกรุณาแกไขเพ่ิมเติมเนื้อหา และแนะนําเก่ียวกับรูปแบบการจัดพิมพสารนิพนธใหถูกตองตามรูปแบบ

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

 ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีไดตรวจสอบสารนิพนธและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย        

จนแลวเสร็จเรียบรอย 

 ขอขอบคุณเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยทุกทานท่ีไดอุทิศแรงกายและ

แรงใจใหบริการท่ีดีเยี่ยม สนับสนุนการทําสารนิพนธ ซ่ึงเปนการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จตลอดจน

ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ท่ีใหความชวยเหลือดวยการเติมเต็มสิ่งท่ีขาดแคลนและคอยใหกําลังใจดวยดี 

เสมอมา 

 ทุกทานท่ีกลาวมา ไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา แนะนําองคความรูใหบริการ 

และชวยเหลือแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของสารนิพนธฉบับนี้จนแลวเสร็จสมบูรณ ทายท่ีสุดขอขอบคุณ

บิดา มารดา ครูบาอาจารย ตลอดจนทุกทานท่ีมีสวนชวยสงเสริมใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี

ทุกประการ 
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โดยรวม จําแนกตามเพศ 44 

4.12 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโดยรวม จําแนกตามเพศ 44 

4.13 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย 

จําแนกตามเพศ 45 



ช 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.14 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย จําแนกตามเพศ 45 

4.15 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการจัดการ

ขยะมูลฝอย จําแนกตามเพศ 46 

4.16 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามเพศ 46 

4.17 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการรวบรวม

และขนสง จําแนกตามเพศ 47 

4.18 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการรวบรวมและขนสง จําแนกตามเพศ 47 

4.19 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดข้ัน

สุดทาย จําแนกตามเพศ 48 

4.20 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดข้ันสุดทาย จําแนกตามเพศ 48 

4.21 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม 

จําแนกตามอายุ 49 

4.22 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามอายุ 49 

4.23 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) ระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามอายุ เปนรายคูตาม

วิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 50 

4.24 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิง

ขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ 51 



ซ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.25 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล   

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ 51 

4.26 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) ระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ เปน

รายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 52 

4.27 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการ

จัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ 53 

4.28 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ 53 

4.29 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการ

รวบรวมและการขนสง จําแนกตามอายุ 54 

4.30 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 

จําแนกตามอายุ 54 

4.31 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัด

ขยะข้ันสุดทาย จําแนกตามอายุ 55 

4.32 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดขยะข้ันสุดทาย จําแนกตาม

อาย ุ 55 

4.33 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) ระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดขยะข้ันสุดทาย จําแนกตาม

อายุ เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 56 

4.34 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม 

จําแนกตามรายได 57 



ฌ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.35 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รายได จําแนกตามรายได 57 

4.36 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) ระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามรายได เปนรายคูตาม

วิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 58 

4.37 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิง

ขยะมูลฝอย จําแนกตามรายได 59 

4.38 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ 59 

4.39 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) ระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย จําแนกตามรายได 

เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 60 

4.40 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการ

จัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามรายได 61 

4.41 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ 61 

4.42 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการ

รวบรวมและการขนสง จําแนกตามรายได 62 

4.43 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการรวบรวมและการขนสง จําแนกตาม

อาย ุ 62 

4.44 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) ระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการรวบรวมและการขนสง จําแนกตาม

รายได เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 63 
 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.45 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัด

ข้ันสุดทาย จําแนกตามรายได 64 

4.46 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดข้ันสุดทาย จําแนกตามอายุ 64 

4.47 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) ระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดข้ันสุดทาย จําแนกตามรายได 

เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 65 

4.48 แสดงจํานวนและรอยละขอเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับแนวทางการการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 66 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฎ 

 

สารบัญแผนภูมิ 

 

แผนภูมิท่ี  หนา 

2.1 สรุปกรอบแนวความคิดในการวิจัย 27 

 

 

 

 

 



  

บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  นับตั้งแตอดีตมาสูปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาสําคัญท่ีอยูคูกับสังคมไทยมายาวนาน

และนับวันยิ่งมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอย

ทุกปตามอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการ

อยางถูกตองเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีต่ํา แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ท้ังการจัดเก็บ เคลื่อนยาย รวมท้ังการทําลาย จะไดรับ

การจัดสรรงบประมาณในการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน แตก็ยังไมเพียงพอกับปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป ซ่ึงในป 2555 พบปริมาณขยะชุมชนมีมากถึงประมาณ 24.73 

ลานตัน ในจํานวนนี้สามารถกําจัดไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ประมาณ 5.83 ลานตัน และถูกนํา

กลับไปใชประโยชนประมาณ 5.28 ลานตัน มูลฝอยสวนท่ีเหลือกวา 13.62 ลานตัน ยังคงถูกกําจัดท้ิง

อยางไมถูกหลักวิชาการดวยวิธีการ เทกองกลางแจง และการเผาในท่ีโลง (กรมควบคุมมลพิษ, 2556, 

หนา 3-2) 

  จากรายงานสถานการณมลพิษของประเท ในรอบ 10 ป ท่ีผานมาประเทศไทยมีปริมาณขยะ

มูล ฝอยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนป ละ 560 ตัน/วัน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ1.53 ในแตละป 

และในป 2551 มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศประมาณวันละ 41,064 ตัน ป 2552 มีปริมาณขยะ

มูลฝอยท่ัวประเทศประมาณวันละ 41,410 ตัน  และในป2555 มีปริมาณขยะมูลฝอย 16 ลานตัน 

หรือเฉลี่ยวันละ 43,000 ตัน ลดลงจากป 2554 ประมาณ 8 หม่ืนตัน ซ่ึงในป 2554 มีขยะมากกวา

ปกติเนื่องจากกรณีอุทกภัย ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนสามารถนํามาใชมาใชประโยชนไดเพียง 4.10 ลานตัน 

หรือรอยละ 26 ของปริมาณมูลฝอยท่ัวประเทศ โดยเปนการคัดแยกและนํากลับมารีไซเคิลประมาณ 

3.39 ลานตัน สวนท่ีเหลือเปนการนําขยะมูลฝอยอินทรียมาทําปุยหมักอินทรีย ปุยชีวภาพ และการ

หมักเพ่ือผลิตกาซชีวภาพ (Biogas) ประมาณ 0.59 ลานตัน และเปนการนําขยะมูลฝอยมาผลิต

พลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงทดแทน ประมาณ 119,000 ลานตัน ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไดรับ

การกําจัดอยางถูกตองเพียงเล็กนอยเม่ือเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแตละป เนื่องจาก

ทองถ่ินตางยังไมสามารถขยายขีดความสามารถในการใหบริการไดอยางท่ัวถึง เพียงพอ และเหมาะสม 

จึงทําใหเกิดการตกคางของขยะมูลฝอยในสถานท่ีตาง ๆ เชน ถนน แมน้ําลําคลอง และพ้ืนท่ีวางตาง ๆ 
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ซ่ึงขยะมูลฝอยเหลานั้นจะถูกกองอยูบนพ้ืนท่ี โดยไมไดรับการจัดการอยางถูกตองเหมาะสมตามหลัก

สุขาภิบาล กอใหเกิดความสกปก เหตุรําคราญ และปญหาตาง ๆ ตามมา เชน ปญหากลิ่นเหม็นเนา 

แมลงวัน และสัตวท่ีเปนพาหนะนําโรค ปญหาน้ําเสียน้ําทวม ซ่ึงเกิดจากการท่ีมีเศษมูลฝอยไปอุดตัน

ทอระบายน้ํา ปญหาการแพรกระจายของสารเคมี และวัตถุอันตราย เปนตน (ปยชาติ ศิลปะสุวรรณ, 

2557, หนา 25) 

 เม่ือพิจารณาสถานการณขยะมูลฝอยในจังหวัดเลย พบวา ปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดเลย

ประมาณ  1,040 ตันตอวัน หรือ ประมาณ 366,634 ตันตอป โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย

ประมาณ 0.57 กก./คน-วัน แบงตามเขตพ้ืนท่ี ดังนี้ 1) เทศบาลเมือง มีอัตราเกิดมูลฝอยเฉลี่ย

ประมาณ 0.73 กก./คน-วัน 2) เทศบาลตําบล  มีอัตราเกิดมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 0.68 กก./คน-วัน 

และ 3) องคการบริหารสวนตําบล มีอัตราเกิดมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 0.43 กก./คน-วัน โดยมีขยะ

อันตราย ประมาณรอยละ 0.33 ของขยะท้ังหมด การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดเลย ปจจุบัน

มีระบบกําจัด จํานวน 7 แหง  รองรับขยะไดจํานวน 328 ตันตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 32.66 ของ

ปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด สภาพปญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเลย ไดแก 1) ปญหา

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย ของประชาชนจากการจัดการขยะมูลฝอยท่ีไมถูกหลัก

สุขาภิบาล 2) ปญหาการขาดแคลนสถานท่ีกําจัดขยะ เนื่องจากการจัดหาสถานท่ีแหงใหมจะตองไดรับ

การยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง นอกจากนี้ยังขาดการวางแผนการจัดการความรวมมือกัน

ในการจัดตั้งศูนยจัดการขยะรวมกันทําใหไมคุมทุน 3) ปญหาดานเครื่องมือ อุปกรณ สําหรับการ

จัดการขยะไมเพียงพอ และ 4) ปญหาการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการจัดการขยะ ไมสอดคลองกับ

คาใชจายท่ีใชในการดําเนินการ  (สํานักงานจังหวัดเลย, 2557)  

 ปจจุบันไมวาจะอยูท่ีใด มีปจจัยหลายอยางในการดํารงชีวิตท่ีสะดวกสบาย ประชาชนสามารถ

แสวงหาสินคาบริโภคอุปโภคไดงายข้ึน มีความหลากหลายและมีความซับซอน ลักษณะสินคาทีท่ี

ผูบริโภคตองการจากผูผลิตจึงเปนสินคาท่ีมีการปรับปรุงการบรรจุหีบหอ เพ่ือจูงใจใหตองการซ้ือของ

ผูบริโภคเปนสําคัญ พฤติกรรมในการบริโภคเหลานี้จึงสงผลใหปริมาณและประเภทของขยะเพ่ิมข้ึน 

เชน การบริโภคอาหารของคนสมัยกอน เวลาไปซ้ืออาหารจากตลาดจะใชตะกลาไวสําหรับใสอาหารท่ี

ซ้ือ และนํามาทํากับขาวท่ีบาน เศษของเหลือจากการปรุงอาหารในแตละม้ือ ไดแก เศษผัก เปลือก

ผลไม ใบตองหออาหาร ซ่ึงเปนขยะท่ีสามารถยอยสลายไดอยางรวดเร็ว แตปจจุบันมีการนําเอาอาหาร

สําเร็จรูปมารับประทานกันมากข้ึน อาหารประเภทดังกลาวมาจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมี

การใชบรรจุภัณฑท่ีเปนพลาสติก ยาง กระดาษแกว โฟม หรือโลหะ สําหรับการบรรจุหีบหอ ซ่ึงมีสวน

ทําใหขยะประเภทนี้เพ่ิมมากข้ึน (กรมควบคุมมลพิษ,  2555, หนา 89) 

 ขยะดังกลาวไมไดเปนปญหาเฉพาะเขตชุมชนเมืองอีกตอไป แตกําลังจะแพรกระจายออกไปสู

ชนบท อันสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
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การยอมรับเอาวัฒนธรรมการบริโภคแบบตะวันตก ดังนั้นปญหาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะท่ีเกิด

ข้ึนกับทุกชุมชน สาเหตุปญหาสวนใหญเกิดจากการจัดการขยะท่ีไมถูกวิธีหรือมีขยะท่ีมีปริมาณมากจน

ไมสามารถดําเนินการจัดเก็บ ขนยาย และกําจัดในวันเดียวไดหมดในวันเดียวกัน ขยะจึงตกคางใน

ชุมชน สาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดปญหาดานการจัดการขยะ คือ การเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของจํานวน

ประชากร ทําใหปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญและปญหาดานอ่ืน ๆ 

ตามมา  

  เทศบาลตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดข้ึนตามแนวคิดการกระจายอํานาจจาก

หนวยงานปกครองสวนกลางของรัฐบาล เปนองคกรปกครองทองถ่ินอีกรูปแบบหนึ่งท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีหนาท่ีตามมาตรา 66 มีอํานาจหนาท่ีใน

การพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และตามมาตรา 67 ภายใตการบังคับแหง

กฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล เชน การจัดใหมี

และบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินท่ีสาธารณะ 

รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปองกันและระงับโรคติดตอ การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สงเสริมสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และ

ผูดอยโอกาส  เปนตน  ท้ังนี้การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีตองเปนไปเพ่ือผลประโยชนสุขของ

ประชน (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2550, หนา 7) 

 เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้ง

ข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีหนาท่ีหนึ่งท่ีตองทําในเขตเทศบาล

ตําบลท่ีเก่ียวของกับการกําจัดขยะมูลฝอย ท้ังนี้เทศบาลตําบลเชียงคาน ไดดําเนินการจัดเก็บขยะมูล

ฝอยในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน 15 หมูบาน จํานวนครัวเรือน 2,296 ครัวเรือน จํานวนประชากร 

9,954 คน โดยเทศบาลตําบลเชียงคาน ไดจัดซ้ือถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร จํานวน แจกครบทุก

หมูบาน ใหตั้งไวริมถนนหนาบาน มีรถขนขยะ จํานวน 1 คัน วิธีการกําจัดขยะแบบฝงกลบ มีพ้ืนท่ี 

จํานวน 16 ไร มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 2 ตัน / วัน หรือ ประมาณ  730 ตัน / ป ดังนั้น 

(เทศบาลตําบลเชียงคาน, 2557 หนา 58) ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน รวมท้ังปญหาและขอเสนอแนะอะไรบางท่ีเก่ียวกับการจัดการขยะมูล

ฝอย เพ่ือท่ีจะไดเปนแนวทางในการแกปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

ตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด

เลย ตามความคิดเห็นของประชาชน 
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1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน 

1.2.3  เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน 

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ไดตั้งสมมติฐานไววา ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ และรายได มีความคิดเห็นตอ

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกตางกัน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1  ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ตัวแทนครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 2,296 ครัวเรือน หรือจํานวน 2,296 คน 

 1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ตัวแทนครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 341 คน ไดจากการคํานวณหากลุมตัวอยางโดย

ใชสูตร Taro Yamane (1973) 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก  

 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก เพศ อายุ และรายได  

 2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการท้ิง

ขยะมูลฝอย ดานการจัดการขยะมูลฝอย ดานการรวบรวมและการขนสง ดานการกําจัดข้ันสุดทาย 

3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษา คือ เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย จังหวัดเลย  

4. ขอบเขตดานเวลา 

 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานระยะเวลา ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 ถึง เดือน 31 มีนาคม 2561 

รวมเวลา 6 เดือน 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 ไดทราบขอมูลสารเทศไปพัฒนาปรังปรุงกระบวนการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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 1.5.2  เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยการจัดการขยะในเรื่องตอไป 

 1.5.3 นําเปนตนแบบในการจัดการขยะมูลฝอยและขยายพ้ืนใหกวางออกไป 

 

1.6 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

 ประชาชน หมายถึง ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 

 ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะใสอาหาร เถา มูลสัตว

หรือซากสัตว รวมถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนนท่ีเลี้ยงสัตว หรือท่ีอ่ืนๆ 

 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การบริหารระบบจัดการขยะมูลฝอยให มี

ประสิทธิภาพตามเปาหมาย คือ สามารถเก็บรวบรวมขยะ มูลฝอย ไปกําจัดถูกตองตามหลักวิชาการ

และไมทําใหเกิดความเดือดรอนรําคราญ หรือมีผลตอสภาวะแวดลอมเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนด และ

มีข้ันตอนในการจัดการขยะมูลฝอย 4 ข้ันตอน ไดแก ดานการท้ิงขยะมูลฝอย ดานการจัดการขยะมูล

ฝอย ดานการรวบรวมและการขนสง ดานการกําจัดข้ันสุดทาย 

  ดานการท้ิงขยะมูลฝอย หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูท้ิงเห็นวาวัสดุชิ้นใด ๆ นั้น  

ไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอีกตอไปไดอีกตอไปแลว จึงท้ิงไปหรือเก็บรวบรวมไวเพ่ือกําจัดตอไป 

ดานการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การจัดหาภาชนะเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในครัวเรือน

หรืออาคารใหญ ๆ  

ดานการรวบรวมและการขนสง หมายถึง กิจกรรมตั้งแตการขนถายขยะมูลฝอยจากภาชนะ

รองรับขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซ่ึงอาจจะเปนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของแตละบาน หรือภาชนะ

ขยะมูลฝอยรวมเขาสูรถเก็บขนขยะมูลฝอยไปจนถึงการขนขยะมูลฝอยไปท่ีจุดหมายปลายทาง 

ดานการกําจัดข้ันสุดทาย หมายถึง ข้ันตอนสุดทายท่ีทําใหปริมาณขยะมูลฝอยหมดไปหรือ

ลดลงใหเหลือนอยท่ีสุดจนไมสามารถกอใหเกิดปญหาตอมลภาวะสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน 

 เทศบาลตําบล หมายถึง เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ท่ีจัดตั้งข้ึน

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 เพศ หมายถึง ประชาชนเปนเพศชายหรือเพศหญิงในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย 

 อายุ หมายถึง อายุของของประชาชนท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 

 รายได หมายถึง รายไดตอปองประชาชนท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการวิจัย 

ตามลําดับดังนี ้

 2.1 ปญหาขยะมูลฝอยในประเทศไทย 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

 2.3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 2.4 บริบทพ้ืนท่ีศึกษา 

 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.6 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 ปญหาขยะมูลฝอยในประเทศไทย 

 2.1.1 ปญหาขยะมูลฝอย 

 จากสถานการณขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและการตกคางของขยะมูลฝอยตาม

สถานท่ีตาง ๆ ซ่ึงขยะเหลานั้นจะถูกกองอยูบนพ้ืนโดยไมไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล กอใหเกิดปญหาตางตามมา ดังตอไปนี้ (อรุณีย วงศศรีปาน, 2556, หนา 28) 

 1. เปนแหลงเพาะพันธุของแมลง และพาหนะของโรค เนื่องจากเชื้อจุลินทรียท่ีปนเปอนมา

กับขยะมูลฝอยมีโอกาสท่ีจะขยายพันธุเพ่ิมจํานวนมากยิ่งข้ึนได เพราะขยะมูลฝอยมีท้ังความชื้นและ

สารอินทรียท่ีใชเปนอาหาร ขยะพวกสารอินทรียสารท่ีคางไว จะเกิดการเนาเปอยกลายเปนแหลง

เพราะพันธุของแมลงวัน นอกจากนั้นพวกขยะท่ีปลอยท้ิงไวนานๆ จะเปนท่ีอยูอาศัยของหนู โดยหนูจะ

เขามาทํารังขยายพันธุ เพราะเปนแหลงอาหารและท่ีหลบซอน ดังนั้นขยะท่ีไมมีการเก็บรวบรวม และ

การกําจัดท่ีถูกตอง จึงทําใหเกิดเปนแหลงเพาะพันธุท่ีสําคัญของเชื้อโรคและแมลงวัน หนู แมงสาบ ซ่ึง

เปนพาหนะนําโรคมาสูคน 

 2. เปนบอเกิดของโรค เนื่องจากการเก็บรวบรวมและการกําจัดขยะมูลฝอยไมดี หรือปลอย

ปละละเลยทําใหมีขยะมูลฝอยเหลือคางไวในท่ีชุมชน จะเปนบอเกิดของเชื้อโรคตาง ๆ เชน ตับอักเสบ 

เชื้อไทฟอยด โรคเอดส ฯลฯ เปนแหลงกําเนิดและอาหารของสัตวตาง ๆ เปนพาหะนําโรคมาสูคน เชน 

แมลงวัน แมงสาบ และหนู เปนตน 
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 3. กอใหเกิดความรําคราญ ขยะมูลฝอย ท่ีเก็บรวบรวมไมหมดก็จะเปนกลิ่นรบกวน 

กระจายอยูท่ัวชุมชน นอกจากนั้นฝุนละอองท่ีเกิดจากการรวบรวมการขนถายและการกําจัดขยะก็ยัง

เปนเหตุรําคราญท่ีมักจะไดรับการรองเรียนจากประชาชนในพ้ืนท่ีอยูเสมอ อีกท้ังยังมีความอุดจาดตา

นาขยะแยง 

 4. กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดมลพิษของน้ํา 

มลพิษของดิน และมลพิษทางอากาศ เนื่องจากขยะสวนท่ีขาดการเก็บรวบรวมหรือไมนํามากําจัดให

ถูกวิธี 

 5. ทําใหเกิดการเสี่ยงตอสุขภาพ ขยะมูลฝอยท่ีท้ิงและรวบรวมโดยขาดประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งขยะมูลฝอยพวกของเสียอันตราย ถาไมมีการจัดเก็บท่ีเหมาะสมจะสงผลใหเกิด

ความเสียหาย กระทบตอสุขภาพของประชาชนไดโดยงาย เชน โรคทางเดินอาหารท่ีเกิดจากเชื้อ

แบคทีเรียท่ีมีแมลงวันเปนพาหะ หรือไดรับสารพิษท่ีมาจากของเสียอันตราย 

 6. เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ขยะมูลฝอยปริมาณมากๆ ยอมตองสิ้นเปลืองงบประมาณ

ในการจัดการเพ่ือใหประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลกระทบจากขยะมูลฝอยไมวาจะเปนน้ําเสีย อากาศ

เสีย ดินปนเปอนเหลานี้ยอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ 

 7. ทําใหขาดความสงางาม การเก็บขนและการกําจัดท่ีดีจะชวยใหชุมชนเกิดความสวยงาม 

มีความเปนระเบียบเรียบรอยอันสอแสดงถึงความเจริญและวัฒนธรรมของชุมชน ฉะนั้นหากจัดเก็บขน

ไมดี ไมหมด กําจัดไมดี ยอมกอใหเกิดความไมนาดู ขาดความสวยงาม บานเมืองสกปรก และความไม

มีระเบียบ สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

 2.1.2 สาเหตุของขยะมูลฝอย 

 ปญหาของขยะมูลฝอยมีสาเหตุตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1. การเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของปริมาณมูลฝอย ซ่ึงเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวน

ประชากรและสภาพเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ทําใหประชาชนมีกําลังทรัพยในการจับจายใชสอยสินคามากข้ึน 

ทําใหมีการผลิตมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึน  

 2.  ขอจํากัดดานงบประมาณและบุคลากรของทองถ่ิน ซ่ึงไมมีเพียงพอตอการลงทุนและ

ปรับปรุงระบบการขนเก็บขยะและกําจัดมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ 

 3.  ทองถ่ินสวนใหญขาดการวางแผนของระบบการจัดการ มูลฝอยท้ังในระยะสั้นและระยะ

ยาว เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของขยะมูลฝอย ตลอดจนไมไดมีการเตรียมจัดหาสถานท่ี

กําจัดขยะมูลฝอยไวลวงหนา 

 4. ประชาชนยังไมใหความรวมมือ และตระหนักในหนาท่ีท่ีจะตองชวยกันรักษาความ

สะอาดของบางเมืองเทาท่ีควร 
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 5. การใชมาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันยังไมมีความเขมงวดเพียงพอ รวมท้ัง

สาระของกฎหมายยังไมมีความละเอียด คือ ไมมีการระบุมาตรการ หลักเกณฑ ตลอดจนวิธีการท่ี

ถูกตองเหมาะสม วาจะตองจัดการอยางไรเพ่ือใหทองถ่ินใชเปนแนวทางได  

 6. การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยทําใหมีการท้ิงขยะมูลฝอยออกมามาก รวมท้ังยังไมมีการ

นําขยะหรือวัสดุเหลือใชบางชนิดท่ียังอยูในสภาพท่ีใชงานได มาหมุนเวียนใชงานไดอีก ตลอดจนมีการ

ใชผลิตภัณฑท่ีทําจากวัสดุยอยสลายจากยาก เชน พลาสติก และโฟม มากข้ึน ทําใหเกิดปญหาในการ

กําจัด 

 2.1.3 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 จากปญหาขยะมูลฝอยไดทําใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมในทุกๆ ดาน ซ่ึงเม่ือเกิดปญหาตอ

สิ่งแวดลอม ก็ยอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมตามมา ท้ังยังกอใหเ กิดผลเสียหาย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน สามารถสรุปผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในแตละดาน ดังนี้  

(อาณัติ ตะปนตา, 2553) 

 1. ผลกระทบตอดิน (Soil Pollution) กากของเสียท้ังท่ีเปนขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายหากมีการกําจัดไมถูกวิธีแลวยอมมีโอกาสปนเปอนในดิน อยางเชนขยะท่ีเทกองท้ิงไว จะทําให

พ้ืนสกปรกดินมีสภาพเปนเกลือ ดาง หรือกรด หรือมีสารพิษท่ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในดิน 

ตลอดจนทําใหมีคุณสมบัติทางกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงไป กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา ดังนี้ 

  1.1 ทําใหพ้ืนดินเปนสถานท่ีฝงกลบหรือกองขยะไมสามารถนํามาใชประโยชนในดาน

ตาง ๆ ได โดยเฉพาะทางการเกษตร 

  1.2 ทําใหเกิดการปนเปอนของน้ํา ชะมูลฝอย (Leach ate) ลงสูพ้ืนดินซ่ึงอาจมีสารพิษ

ตาง ๆ จากกองขยะเจือปนไปดวย หรืออาจทําใหสภาพความเปนกรด-ดาง (pH) ของดินเปลี่ยนแปลงไป 

  1.3 ขยะท่ีมีของเสีย อันตราย เชน ถายไฟฉาย แบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต 

เปนตน เหลานี้เม่ือนํามาฝงกลบในดินก็จะทําใหมีโลหะหนักในดินมากข้ึน ซ่ึงเปนผลเสียหายตอระบบ

นิเวศในดิน 

 2. ผลกระทบตอน้ําในดิน (Groundwater Pollution) น้ําใตดินท่ีอยูลงลึกลงไปจากผิวดิน

ก็อาจไดรับผลกระทบจากปญหาขยะมูลฝอยและของเสียจากอันตรายเชนกัน ดังนี้  

  2.1 เกิดการปนเปอนของน้ําชะมูลฝอยสูชั้นน้ําใตดิน ทําใหน้ําใตดินในบริเวณนั้นมี

คุณภาพดอยลง และมีความเสี่ยงตอสุขภาพหากนํามาใชเปนแหลงน้ําเพ่ือบริโภค 

  2.2 ขยะท่ีมีของเสียอันตราย เชน ถายไปฉาย แบตเตอรรี่ ซากหลอดฟูออเรสเซนต เปนตน 

อาจเปนแหลงของโลหะหนักท่ีปนเปอนอยูในน้ําใตดินไดเชนเดียวกัน 

 3. ผลกระทบตอแหลงน้ํา (Water Pollution) ปญหาผลกระทบตอแหลงน้ํา จําแนกได

ดังนี้ 
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  3.1 ทําใหน้ําในแหลงสาธารณตางๆ เนาเสีย และสงกลิ่นเหม็นอันเนื่องมาจากการยอย

สลายของขยะอินทรียจําพวกเศษอาหาร เศษใบไม ซากหรือมูลสัตว เปนตน เม่ือถูกเทท้ิงลงแหลงน้ํา

เปนประจํา ทําใหคุณภาพน้ําไมเหมาะสมและไมปลอดภัยตอการนํามาใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

รวมท้ังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในน้ํา ไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของแหลงน้ําตาง ๆ  

  3.2 ทําใหแมน้ําลําคลองตาง ๆ เปนแหลงสะสมของขยะท่ีไมสามารถยอยสลายไดตาม

ขบวนการธรรมชาติ เชน ถุงพลาสติก โฟม เปนตน ขยะเหลานี้ถูกท้ิงลงสูแหลงน้ําจะจมลงสูใตพ้ืนน้ํา จน

กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ท่ีอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวได 

  3.3  ทําใหแหลงน้ํากลายเปนแหลงเพาะพันธุและสะสมของเชื้อโรคตาง ๆ อันเนื่องมาจาก

การเนาเสียของขยะ ซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดโรคระบาดทางน้ํา หรือโรคท่ีเก่ียวกับทางเดินอาหารได 

  3.4 ทําใหแหลงน้ําเกิดการสะสมของสารพิษท่ีปะปนมากับของเสียอันตรายของชุมชน หรือ

จากการเกษตรกรรม เม่ือปนเปอนลงสูแหลงน้ําจะทําใหเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตท่ีบริโภคจากแหลงน้ํา 

  3.5  ทําใหรางระบายน้ําหรือทอระบายน้ําอุดตัน เนื่องจากขยะท่ีท้ิงลงไปในแหลงน้ําไปขวาง

ก้ันการไหลเวียนของน้ํา 

  3.6  ทําใหสภาพภูมิทัศนของแหลงน้ํา โดยเฉพาะในสถานท่ีทองเท่ียวทางน้ําขาดความ

สวยงามและสรางความเสียหายตอธุรกิจการทองเท่ียวได 

 4. ผลกระทบตออากาศ (Ari Pollution) ปญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจากขยะปนเปอนใน

สิ่งแวดลอม สามารถจําแนกไดเปนขอ ๆ ดังนี้ 

  4.1 ทําใหเกิดเขมาควันเสีย อันเนื่องมาจากการเผาขยะกองท่ีท้ิงไวในท่ีโลง หรือเกิดจาก

การเผาขยะท่ีเปนวัสดุเหลือใชตาง ๆ ทางการเกษตร ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดสู

บรรยากาศ รวมท้ังเปนสาเหตุของความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนท่ีอาศัยในบริเวณใกลเคียงกับการ

เผาขยะได 

  4.2 ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากกองขยะท่ีท้ิงไวบนพ้ืน หรือจากสถานท่ีฝงกลบขยะท่ีไม

ถูกหลักสุขาภิบาลและไมไดมาตรฐาน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีอาศัยอยู

บริเวณใกลเคียง 

  4.3 ทําใหเกิดปญหากาซเรือนกระจก จากขยะท่ีกองทับถมกันเปนเวลานาน และเกิดการ

ยอยสลายตามกระบวนการทางธรรมชาติในสภาพท่ีไรออกซิเจน ทําใหเกิดกาซตาง ๆ ไดแก คารบอนได- 

ออกไซด มีเทน ซัลไฟด ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีสําคัญทําใหเกิดสภาวะโลกรอน 

  4.4 ทําใหเกิดข้ีเถา (Ash) ท่ีเกิดจากเตาเผาในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยหรือของเสีย

อันตราย ข้ีเถาท่ีฟุงกระจายไปในอากาศอาจมีสารพิษจําพวกโลหะหนัก และไดออกซิน เจือปนอยูดวย 

  4.5 ฝุนละออง เขมา ข้ีเถา ท่ีเกิดข้ึนจากการเผาขยะทําใหเกิดปญหาตอระบบทางเดิน

หายใจของประชาชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียง 
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 ดังนั้นการผลิตของขยะมูลฝอยของชุมชน จะมีลักษณะของขยะมูลฝอยมากมาย

หลากหลายปะปนกันไปตามพฤติกรรมการบริโภค กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน การจัดการขยะมูล

ฝอยของประชาชน อยางไรก็ตาม ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจะมีท้ังเศษอาหาร ถุงพลาสติกใสเศษอาหาร 

หลองโฟม ใบไม ก่ิงไม เศษผา กระดาษพลาสติก โลหะ เศษวัสดุกอสราง หลอดไฟ แบตเตอรี่ อ่ืน ๆ 

ซ่ึงอาจจะปะปนกันไปในถังขยะ ถุงบรรจุขยะ หรือบางแหงอาจมีการจัดการโดยมีการคัดแยกขยะมูล

ฝอย ซ่ึงจะประสบผลสําเร็จไดนั้น ตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน มีกิจกรรม วัสดุอุปกรณสนับสนุนการ

คัดแยก มีความตอเนื่อง สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน หรือสถานท่ีนั้น ๆ การจัดการสิ่งเหลานี้

จึงตองเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการจัดการสิ่งปฏิกูล

มูลฝอย และความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตอง

จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จัดหารถ ยานพาหนะ เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย จัดหาสถานท่ีกําจัด

ขยะมูลฝอย ตลอดจนคนหาเทคโนโลยีสําหรับการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

และปลูกจิตสํานึกใหแกประชาชน ครัวเรือน ชุมชน ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

 การจัดการขยะมูลฝอย มีปญหาและองคประกอบหลายประการท่ีมีความสัมพันธ

เก่ียวเนื่องกัน ซ่ึงไมสามารถแยกออกจากกันไดชัดเจน เชน ปริมาณและสวนประกอบของขยะมูลฝอย

ท่ีแตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนท่ี งบประมาณอันจํากัด ผลกระทบอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี

สมัยใหม และทรัพยากรท่ีเริ่มมีจํานวนจํากัด เปนตน ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีความเขาใจถึงสวนประกอบตาง ๆ ของระบบการจัดการขยะ

มูลฝอย  

 ชูชัย ศุภวงศ (2548, หนา 25) ไดกลาววา ข้ันตอนการจัดการขยะมูลฝอย ไดแบงออก 4 

ข้ันตอน ดังนี้ 

 2.2.1 การท้ิงมูลฝอย 

 การท้ิงมูลฝอย ไดแก กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูท้ิงเห็นวา วัสดุชิ้นใด ๆ นั้น ไมสามารถ

นํากลับมาใชประโยชนไดอีกตอไปแลว จึงท้ิงไปหรือเก็บรวบรวมไวเพ่ือกําจัดตอไป ในปจจุบันยังไมมี

การเขมงวดในการควบคุมการท้ิงขยะมูลฝอย แตคาดวาในอนาคตเม่ือทรัพยากรทางธรรมชาติซ่ึงเปน

วัตถุดิบในการผลิตหายากข้ึนและมีราคาท่ีสูง อาจจะตองพิจารณาควบคุมการท้ิงขยะมูลฝอยกันมาก

ข้ึน โดยผูรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยตองประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและไดมองเห็น

ประโยชนในดานเศรษฐกิจของการนําวัสดุท่ีใชแลวนํากลับมาใชใหม และควรแนะนําใหมีการแยก

ประเภทของวัสดุท่ีจะนํากลับมาใชใหมกับวัสดุท่ีไมตองการใช เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการจัดการและ

ควบคุมการท้ิงมูลฝอยเปนสวนท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งของการจัดการมูลฝอย เพราะปริมาณของมูล
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ฝอยท่ีตองการกําจัดอันรวมถึง คาใชจายเพ่ือการจัดการมูลฝอยนั้นจะมากหรือนอยข้ึนอยู กับ

ความสามารถในการควบคุมของกิจกรรมนี้ 

 2.2.2 การจัดการมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด 

 ในสวนนี้จะมุงความสนใจไปท่ีมูลฝอยท่ีเกิดจากชุมชนมากกวามูลฝอยท่ีเกิดจากแหลงอ่ืน 

เพราะมูลฝอยสวนนี้ประกอบดวยมูลฝอยมากมายหลายชนิดปะปนกันอยู และเกิดข้ึนในแหลงท่ีคน

อาศัยอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพ้ืนท่ีผูคนอาศัยอยูกันอยางหนาแนนไมมีพ้ืนท่ี

เพียงพอท่ีเก็บมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนได และไมสามารถขนยายมูลฝอยไปกําจัด ในเวลาอันควรไดกอใหเกิด

การเนาเหม็น ภาพไมหนาดูและอาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ได 

โดยสวนใหญแลวในการกําจัดขยะมูลฝอย ณ แหลงเกิด เปนการจัดหาภาชนะเก็บรวบรวมมูลฝอยใน

ครัวเรือน จะอยูในความรับผิดชอบของผูอาศัยเอง หรือในกรณีท่ีเปนอาคารใหญ ๆ อยูรวมกันหลาย

ครัวเรือน ขาวของอาคารอาจจะตองเปนผูจัดหาภาชนะตั้งไวอยางเหมาะสมดวย เนื่องจากสวนของ

การจัดการมูลฝอยสวนนี้ มีผลตอความเปนอยูของประชาชนโดยตรง จึงตองมีการออกแบบภาชนะ

เก็บรวบรวมมูลฝอยใหมีขนาดและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานเพ่ือท่ีจะเชื่อมโยงตอสวนอ่ืน

ของการจัดการมูลฝอยดวยภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีหลายประเภท  

 2.2.3 การเก็บรวบรวมและการขนสง 

 การเก็บรวบรวมและการขนสง หมายถึง กิจการตั้งแตการขนถายขยะมูลฝอยจากภาชนะ

รองรับขยะมูลฝอย ซ่ึงอาจจะเปนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจากแตละบาน หรือภาชนะรองรับขยะมูล

ฝอยรวมเขาสูรถเก็บของขยะมูลฝอยไปจนถึงการขนขยะมูลฝอยไปท่ีจุดหมายปลายทาง ซ่ึงอาจจะเปน

สถานีขนถาย โรงงานแปลรูป หรือสถานีกําจัดขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมและการขนสงขยะมูลฝอย

เปนข้ันตอนสําคัญข้ันตอนหนึ่ง เพราะมีคาใชจายสูง และหากข้ันตอนนี้ไมมีประสิทธิภาพจะทําให

ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางเปนจํานวนมากจนเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังเกิดโรคระบาดของ

เชื้อโรค สงผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได ดังนั้นการเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยเพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจําเปนตองพิจารณาถึงองคประกอบของการดําเนินงานในการเก็บรวบรวม

ขนสงขยะมูลฝอยใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและทรัพยากรท่ีมีในทองถ่ิน 

 การเก็บรวบรวมมูลฝอยในชุมชน เปนการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากท่ีตาง ๆ ภายในชุมชน

เพ่ือนําไปกําจัด การกําจัดมี 3 แบบ ไดแก 

 1. เทศบาลจัดทําเอง โดยท่ัวไปเทศบาลจะจัดหนวยงานรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและ

กําจัดมูลฝอย ซ่ึงสวนมากมักจะเปนเขตเมือง ขอดีของวิธีนี้คือ มีความสะดวกในการควบคุมกําจัดมูล

ฝอยมากกวาวิธีอ่ืนๆ  

 2. การจางบุคลากรหรือนิติบุคคลใหมีการดําเนินงานแทนเทศบาล มีหนาท่ีในการควบคุม

การทํางานของเอกชนนั้น ๆ 
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 3. ชุมชนดําเนินการดวยตนเอง วิธีนี้เหมาะสมสําหรับชุมชนสําหรับชุมชนท่ีกระจัดกระจาย

เปนหนาท่ีของแตละครัวเรือนท่ีจะตองทํา เพราะไมมีหนวยงานรับผิดชอบ โดยท่ัวไปมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน

จากท่ีอยูอาศัยมีปริมาณไมมากนักและมักเปนมูลฝอยผสม สวนใหญมูลฝอยสดจําพวกเศษอาหาร

มักจะแยกเก็บไวตางหากเพ่ือนําไปเลี้ยงสัตว 

 2.2.4 การกําจัดข้ันสุดทาย 

 เปนข้ันตอนสุดทายท่ีทําใหปริมาณของขยะมูลฝอยหมดตอไป หรือลดลงใหเหลือนอยท่ีสุด

จนไมสามารถกอใหเกิดปญหาตอมลภาวะสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมท้ังยัง

สามารถนําผลพลอยไดท่ีเกิดข้ึน มาใชประโยชนไดตอไปอีก ในการเลือกระบบการกําจัดขยะมูลฝอย

ไปใชในพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีตาง ๆ นั้น ตองพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย 

 1. การกําจัดขยะมูลฝอยท่ีนิยมและเปนท่ียอมรับวาเปนการกําจัดขยะมูลฝอยถูกหลัก

สุขาภิบาล มี 3 วิธ ีไดแก (กรมควบคุมมลพิษ, 2554 หนา 144-150)  

  วิธีท่ี 1 ระบบปุยหมัก (System Ferments the Fertilize) 

  วิธีการหมักขยะมูลฝอยเพ่ือใหทําปุยในท่ีนี้ หมายถึง การอาศัยขบวนการทางชีววิทยา

ของจุลินทรีในการยอยสลายอินทรียวัตถุท่ีมีอยูในขยะมูลฝอย โดยเฉพาะจุลินทรียพวกท่ีตองการ

ออกซิเจนภายใตภาวะท่ีเหมาะสมในดานความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน รวมท้ังอัตราสวน

ระหวางไฮโรเจนและคารบอน เพ่ือใหเกิดยอยสลายแปรสภาพเปนแรธาตุท่ีมีลักษณะคอนขางคงรูป  

มีสีดําคอนขางแหง สามารถใชในการปรับปรุงคุณภาพดิน และคุณคาอาหารสําหรับบํารุงตน 

  วิธีท่ี 2 ระบบการเผาในเตาเผา (Burning Down System in the Kiln) 

  เปนการทําลายขยะมูลฝอยดวยวิธีการเผาทําลายในเตาเผาท่ีไดรับการออกแบบกอสราง

ท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยตองใหมีอุณหภูมิในการเผาท่ี 850-1,200 องสาเซลเซียส เพ่ือใหการ

ทําลายท่ีสมบูรณท่ีสุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยไดรอยละ 80-90 แตในการเผามักจะกอใหเกิด

มลพิษดานอากาศ ไดแก ฝุนขนาดเล็ก กาซพิษตาง ๆ เชน ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfer Dioxide) เปน

ตน นอกจากนี้แลวอาจเกิดไดออกซิเจน (Dioxins) ซ่ึงเปนสารกอมะเร็งและเปนสารท่ีกําลังอยูในความ

สนใจของประชาชน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีระบบควบคุมมลพิษ ทางอากาศ และดักมิใหอากาศท่ีผาน

ปลอยออกสูบรรยากาศมีคาเกินกวาคามาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผาท่ีกําหนด 

  วิธีท่ี 3 ระบบฝงกลบอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 

  เปนการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการนําไปฝงกลบในพ้ืนท่ีท่ีไดจัดเตรียมไว ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ี

ไดรับการคัดเลือกตามหลักวิชาการ พิจารณาทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วิศวกรรม 

สถาปตยกรรม และการยินยอมจากประชาชน จากนั้นจึงทําการออกแบบกอสรางโดยมีการวาง
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มาตรการปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เชน การปนเปอนของน้ําเสียจากกองขยะมูลฝอย ท่ีเรียกวา 

น้ําชะขยะมูลฝอย (Leachate) ซ่ึงเปนน้ําเสียท่ีมีคาความสกปกสูงไหลซึมผานชั้นใตดินมีผลทําให

คุณภาพน้ําใตดินเสื่อมสภาพลง จนสงผลกระทบตอประชาชนท่ีใชน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

 4. การกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเมือง 

 การกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเมืองแตละแหงมีวิธีการกําจัดท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังนี้ข้ึนอยู

กับปริมาณและองคประกอบของมูลฝอยแตละชุมชน ซ่ึงจะแปรผันโดยตรงกับจํานวนพลเมืองใน

ชุมชนนั้น รวมถึงองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ตามปกติวิธีการ

กําจัดมูลฝอยท่ีเหมาะสมในเขตเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนมาก จะใชวิธีการกําจัดมูลฝอยมากกวา 1 

วิธี เชน การฝงกลบแบบถูกสุขลักษณะ การเผา และการทําปุยหมัก สวนในเขตชุมชนท่ีมีจํานวน

ประชากรหนาแนนนอยกวาวิธีท่ีกําจัดมูลฝอยท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล

เพราะสามารถกําจัดมูลฝอยโดยไมตองแยกและสามารถหาพ้ืนท่ีไดงาย 

 การกําจัดมูลฝอยในเขตชนบท 

 วิธีการกําจัดมูลฝอยสําหรับครัวเรือนในเขตชนบทท่ีมักใชประจํา คือ  

 1. การเผา สวนใหญเปนการกองมูลฝอยไวบนพ้ืนและเผากลางแจง เปนวิธีการกําจัดมูล

ฝอยท่ีไมถูกสุขลักษณะ 

 2. การฝง โดยเฉพาะมูลฝอยจําพวกท่ียอยสลายไดงาย เชน ซากสัตว เศษอาหาร พืชผัก 

ฯลฯ สวนใหญชาวบานในชนบทนิยมนําไปฝงกลบดิน ซ่ึงนับวาเปนวิธีการหนึ่งท่ีเหมาะสมสามารถชวย

ลดปญหาไดเปนอยางด ี

 3. การทําปุยหมัก โดยการนํามูลฝอยจําพวกอินทรียวัตถุตาง ๆ มาเทรวมกันไวในหลุมท่ี

เตรียมไวทับหนาดวยปูนขาวหนาประมาณ 1 นิ้ว ปลอยท้ิงไวประมาณ 1-6 เดือน เพ่ือใหเกิดการยอย

สลายตามธรรมชาติ หลังจากนั้นก็นําอินทรียวัตถุเหลานั้นนํามาใชแทนปุยวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนการลด

คาใชจายการซ้ือปุยวิทยาศาสตรของเกษตรกร 

 การแปรสภาพและการใชประโยชนจากมูลฝอย 

 การแปรสภาพและการใชประโยชนจากมูลฝอยเปนแนวทางการนํามูลฝอยกลับมาใชใหม 

เพ่ือเปนการประหยัดทรัพยากรและเปนการลดปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชน นอกจากยังเปนการ

กําจัดมูลฝอยท่ีไดผลอีกวิธีหนึ่ง (เสนห แสงเงิน, 2554, หนา 14) 

 1. การนําวัสดุท่ีไดจากมูลฝอยกลับมาใชใหม คือ การนํามูลฝอยท่ีสามารถคัดแยกได เชน 

พลาสติก กระดาษ ไม โลหะ แกว และอะลูมิเนียม ท่ีเหลือกจากการอุปโภค กลับมาใชใหมโดยตอง

ผานกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบใหมหรือไมเปลี่ยนรูปก็ได 
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 2. การแปรรูปเพ่ือหาพลังงาน ไดแก การนํามูลฝอยประเภทท่ีสามารถเปลี่ยนเปนพลังงาน

ความรอน หรือเปลี่ยนเปนรูปกาซชีวภาพ เชน ไม กระดาษ พลาสติก ฯลฯ โดยการเผามูลฝอยใหเกิด

ความรอนและนําพลังงานความรอนท่ีไดมาผลิตกระแสไฟฟา 

 3. การนํามูลฝอยไปปรับสภาพหรือปรับปรุงใหมีประโยชนตอการบํารุงรักษาดินหรือการ

ถมท่ีลุมตาง ๆ ไดแก การทําปุยหมักจากมูลฝอยหรือการถมท่ีดิน 

 แมวาการจัดการมูลฝอย จะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับสิ่งเหลือท้ิงหรือของนารังเกียจของ

ชุมชน ซ่ึงพิจารณาโดยผิวเผินไมนาจะมีปญหาในการดําเนินอะไรมากนัก แตในความเปนจริงแลว การ

จัดการขยะมักมีลักษณะเปนกระบวนการในการดําเนินการท่ียาม มีกระบวนการหรือกิจกรรมยอยอยู

หลายข้ันตอน เชน ในระบบการจัดการมูลฝอยจะประกอบดวยกระบวนการยอย ๆ อยางนอย 6 

ประการ ไดแก (สมนึก ชัชวาล, 2554, หนา 21-22) 

 1. การเกิดมูลฝอยหรือการท้ิงมูลฝอยของชุมชน 

 2. การจัดการมูลฝอยชั้นตนหรือเปนการจัดการมูลฝอย ณ แหลงเกิดดังท่ีไดกลาวมาแลว 

ขางตน 

 3. การเก็บขนมูลฝอย 

 4. การคัดแยก ปรับแตง และเปลี่ยนรูปมูลฝอย 

 5. การขนถายและการขนสงไปยังแหลงกําจัด 

 6. การกําจัดมูลฝอย 

 ซ่ึงในแตละกระบวนการยอยของกระบวนการจัดการขางตนนี้ อาจมีกิจกรรมยอย ๆ อีก

เปนอันมาก แตอยางไรก็ตาม แนวคิดในการจัดการมูลฝอยของเทศบาล ท่ีจะเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานจัดการมูลฝอย แตเดิมมันเนนไปท่ีกระบวนการยอย สวนทายของกระบวนการจัดการของเสีย 

เปนสําคัญ นั้นคือ เนนไปท่ีกระบวนการเก็บรวบรวม-ขนถายขยะ จากแหลงชุมชน เพ่ือไปสู

กระบวนการกําจัดในข้ันสุดทาย การดําเนินการในลักษณะนี้ กลาวไดวา เปนการจัดการในเชิงรับ และ

มีลักษณะของการยายปญหาจากพ้ืนท่ีหนึ่งไปสูอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง โดยกระบวนการรวบรวมขยะมูลฝอยและ

ปฏิกูล จะถูกรวบรวมขนถายจากบริเวณพ้ืนท่ีอยูอาศัย หรือบริเวณชุมชนไปสูพ้ืนท่ีวางเปลาหรือพ้ืนท่ี

สาธารณะท้ังหลาย เชน บริเวณปาหรือพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมตาง ๆ ของเสียเหลานี้จะถูกเทกองไวกลางแจง 

หรือฝงกลบอยางไมถูกสุขลักษณะโดยเพียงขุดผิวดิน ออกเพียงเล็กนอยเพ่ือเทของเสียลงไป และจุดไฟ

เผาเปนครั้งคราว การกระทําดังกลาวนี้ยอมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยตรง และตอชุมชนท่ีอยู

ใกลเคียงเปนอันมาก ท้ังในเรื่องกาซพิษ ท่ีเกิดจากการเผาไหมและการสลายตัวภายในกองขยะ กลิ่น

เหม็น และแมลงจํานวนมากท่ีเกิดข้ึนจากกองขยะรวมท้ังน้ําวะตาง ๆ จากกองขยะท่ีไหลนองไปสูพ้ืนท่ี

อ่ืน ๆ รองขาง และคูคลอง แหลงน้ําสาธารณะตาง ๆ รวมท้ังซึมลงสูชั้นใตดินท่ีลึกลงไป ยังผลใหบอขุด

ของชาวบาน ในพ้ืนท่ีหางออกมาก็เกิดการเนาเสียและเจือปนไปดวยสารพิษตาง ๆ ท่ีมีผลรายตอ
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สุขภาพของชาวบานเปนอยางมาก การจัดการขยะมูลฝอยตามแนวดังกลาวมานี้ คอย ๆ ขาด

ประสิทธิภาพลงทุกขณะอันเนื่องมาจากปริมาณของเสียท่ีนับวันมีแตจะเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของ

ชุมชน และเศรษฐกิจทําใหมีของเสียตกคางรอการกําจักอยูเปนจํานวนมาก รวมท้ังไมสามารถจัดหา

อุปกรณ เชน ใหบุคลากรในการเก็บขน จํานวนรถขนขยะมาก ๆ เพ่ือรับมือกับขยะท่ีเพ่ิมจํานวนข้ึนได

ท่ีสําคัญ คือ แหลงรองรับของเสียท่ีเคยใชอยูเดิม ก็เกินความสามารถรองรับได ประกอบกับการ

จัดการท่ีผานมามักกระทํากันอยางไมถูกสุขลักษณะกอใหเกิดปญหาแกสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง

ท้ังในดานกลิ่นแมลงท่ีมารบกวน อากาศและน้ําเสีย จนกลายเปนภาพลบท่ีกอใหเกิดทัศนคติท่ีไมดี 

แพรกระจายไปสูชุมชนตาง ๆ เกิดการตอตาน และไมยอมใหนําของเสียไปท้ิงในบริเวณใกลเคียงของ

ชุมชนของตน ซ่ึงนับเปนสิ่งสําคัญในการปดก้ันการจัดการของเสียตามแนวนี้ ความดอยประสิทธิภาพ

ในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีปลายเหตุตามท่ีกลาวมานี้ มักเนนไปท่ีกระบวนการทาย ๆ ในการจัดการ

ของเสียไดผลักดันไปสูแนวทางเชิงปองกันโดยเนนไปท่ีกระบวนการยอยสวนตน ๆ ของกระบวนการ

จัดการขยะมูลฝอยเปนสําคัญ แนวทางจัดการเชิงปองกันนี้กําลังไดรับความนิยมจากหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ในปจจุบันอยูเปนอยางยิ่งโดยในแนวความคิดใหม

นี้ จะมุงมองไปท่ีตนเหตุโดยพิจารณาวาปริมาณมากนอยของขยะมูลฝอยเทศบาล จะข้ึนอยูกับการท้ิง

ขยะหรือพฤติกรรมของชุมชนในการปลอยของเสียออกมานั่นเอง ดังนั้นการแกไขใหขยะมูลฝอยมี

ปริมาณลดลงเพ่ืองายตอการจัดเก็บ จึงตองแกไขพฤติกรรมการท้ิงขยะของคนในชุมชนเปนหลัก  

ก็คือแนวคิดการจัดการจึงตองแกไขพฤติกรรมการท้ิงขยะของคนในชุมชนเปนหลัก ก็คือแนวคิดการ

จัดการขยะมูลฝอย ณ ครัวเรือน โดยพิจารณาวาการแกไขพฤติกรรมของคนในชุมชน เพ่ือเปนการ

จัดการขยะมูลฝอยนี้จําเปนตองรณรงคหรือจูงใจใหคนในชุมชนหันมาถือปฏิบัติในการลดขยะมูลฝอย  

ตามหลักการ 7Rs ดังตอไปนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554, หนา 114-117) 

 1. การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ (Refuse) ท่ีจะสรางปญหาขยะ รวมท้ัง

เปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม เชน กลองโฟม หรือขยะมีพิษอ่ืนๆ 

 2. การเลือกใชสินคาชนิดเติม (Refill) ซ่ึงใชบรรจุภัณฑนอยชิ้นกวาขยะก็นอยกวา 

 3. การเลือกใชสินคาท่ีสามารถคืนบรรจุภัณฑกลับสูผูผลิตได (Return) เชน ขวดเครื่องด่ืม

ประเภทตาง ๆ  

 4. การซอมแซมเครื่องใช (Repair) ใหสามารถใชประโยชนไดตอไปไมใหกลายเปนขยะ 

 5. การใชซํ้า การนําบรรจุภัณฑใชแลวกลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง (Reuse) เชน การใชกระดาษ

สองหนา การนําเสื้อผาท่ีใสไมไดแลวใหนองใส การบริจาคหนังสือใหเด็กอยากจน เปนตน 

 6. การแยกขยะท่ียังใชประโยชนไดงายตอการจัดเก็บและการสงแปรรูป (Recycle) เชน 

บรรจุภัณฑ พลาสติก แกว กระปองเครื่องดื่มตาง ๆ 
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 7. การลดการบริโภค (Reduction) และหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานของสิ่ง

เครื่องใชตาง ๆ ใชถุงผาไปซ้ือจายตลาดแทนการใชถุงพลาสติก 

 อยางไรก็ตาม นอกจากแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยเชิงปองกันจะข้ึนอยูกับแนวทางใน

การสงเสริมหรือรณรงคใหผูผลิตขยะมูลฝอยในชุมชนไดตระหนักถึงการใชหลักการ 7R ใหความ

รวมมือในการถือไปปฏิบัติโดยท่ัวกันไดเพียงไรแลว ประสิทธิภาพของการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน

นี้ ยังข้ึนอยูกับองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่ง นั่นคือความรวมมือของประชาชนท่ีเปนผูผลิตขยะ

มูลฝอยและของเสียตาง ๆ ในการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดประชาชนท่ีเปนผูผลิตขยะมูลฝอย

และของเสียตาง ๆ ในการคัดแยกขยะมูลฝอยตาง ๆ ของชุมชนดวยการแยกประเภทมูลฝอยใน

เบื้องตนนั้น จะทําใหมูลฝอยบางชนิดท่ีถูกคัดแยกสามารถนํากลับมาใชใหม (Reuse) หรือนําไปใช

ประโยชนในรูปแบบอ่ืน ๆ ไดอีก ท้ังโดยผูท้ิงหรือผูเก็บของเกาขาย ซ่ึงอาจเปนการชวยใหการจัดการ

ในข้ันสุดทายเปนไปไดอยางเหมาะสมตามประเภทของขยะมูลฝอยท่ีถูกแยก 

 วิธีการเสริมการกําจัดขยะมูลฝอย 

 ในขณะท่ีการจัดการขยะมูลฝอยยังไมเปนระบบและครบวงจรตามหลักการจัดการขยะมูล

ฝอย แนวคิดในการลดปริมาณขยะมูลฝอยเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยบรรเทาสภาพปญหา แตตอง

คํานึงถึงความรวมมือของทุกฝาย ท้ังประชาชนและผูผลิต ตลอดจนหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของดวย 

(อดิศักดิ์ ทองไขมุก, 2553, หนา 87-89) 

 การลดปริมาณจากแหลงกําเนิด (Source Reduction) เปนการดําเนินการกอนท่ีจะมีการ

ผลิตของเสียออกจากกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงไมมีหลักเกณฑตายตัว สําหรับการปฏิบัติสวนใหญจะข้ึนอยูกับ

สถานการณ และความรวมมือของประชาชน ตัวอยางไดแก 

 1. การนําผลิตภัณฑกลับมาใชใหม (Production Reuse) ไดแก การพยายามใชสิ่งของตาง ๆ 

หลาย ๆ ครั้งกอนท้ิงหรือเลือกใชผลิตภัณฑท่ีใชใหมไดแทนการใชผลิตภัณฑท่ีใชครั้งเดียว 

 2. การลดปริมาณวัสดุ (Reduce Material Volumes) ไดแก การพยายามเลือกซ้ือสินคา

ท่ีบรรจุอยูในผลิตภัณฑขนาดใหญแทนบรรจุภัณฑท่ีมีขนาดเล็กเพ่ือลดปริมาณบรรจุภัณฑท่ีตอง

กลายเปนของเสีย  

 3. ลดความเปนพิษ (Reduce Toxicity) ไดแก การใชผลิตภัณฑท่ีไมมีความเปนพิษตอ

สิ่งแวดลอม 

 4. ใชผลิตภัณฑท่ีมีอายุการใชงานยาวนาน (Increase Product Lifetime) ไดแก การเลือกใช

สินคาท่ีมีความทนถาวร และมีอายุการใชงานนาน รวมท้ังซอมแซมของใชตาง ๆ ใหใชงานไดนานท่ีสุด 

 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 วิชาญ วงศวิวัฒน (2556, หนา 27) ไดใหความหมายของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

วา การบริหารระบบการจัดการขยะมูลฝอยวา การบริหารระบบการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การ
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บริหารระบบจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย คือ สามารถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

ไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการไดประมาณรอยละ 90 ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไดท้ังหมด และ

ไมทําใหเกิดความเดือดรอน รําราญ หรือมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมเกินกวามาตรฐานท่ี

กําหนดการบริหารดังกลาว มีองคประกอบท่ีสําคัญอยู 5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองคการ 

การจัดบุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยี เปนตน 

 1. การวางแผน (Planning) การวางแผนมีความหมายเก่ียวของกับการคาดการณตาง ๆ ใน

อนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคตเพ่ือใหองคการบรรลุท่ีปรารถนา 

การวางแผน ประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 

  1.1 การวางแผน จะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ ผูวางแผน

จะตองตระหนักถึงความสําคัญวา เปาหมายของแผนทุกแผนท่ีกําหนดข้ึนจะตองเก้ือหนุนและอํานวย

ความสะดวกใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดข้ึนจาก

ธรรมชาติขององคการธุรกิจตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหวัตถุประสงคของกลุมบุคคลท่ีรวมกันในองคการ

บรรลุเปาหมายหรือแระสบผลสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ 

  1.2 การวางแผนเปนอันดับแรกของกระบวนการจัดการ ซ่ึงกระบวนการจัดการ ประกอบดวย 

การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ 

(Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเปนการเริ่มตนกอน ข้ันอ่ืน ท้ังนี้เพราะการ

วางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอ่ืน ๆ ดําเนินการดวยความสอดคลอง 

  1.3 การวางแผน เปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคน การวางแผนเปนงานของผูบริหารทุก

ระดับท่ีจะตองทํา แลวแตขอบเขตของอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้เพราะผูบริหารในระดับท่ี

แตกตางกันก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานท่ีตนกระทําอยูใหประสบความสําเร็จ ฉะนั้นการวางแผน

จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 

  1.4  ประสิทธิภาพของแผนงาน ผูวางแผนจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของการวางแผน 

ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจากการบรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนอยางประหยัดและคุมคา เชน การใช

เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารท่ีดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดใหประเภทของแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว 2 

ประเภท คือ แผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน 

(Rolling Plan) ท่ีตองการทบทวนและจัดทําทุกป ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 

 การวางแผนจัดการดานสิ่งแวดลอม มีกระบวนการวางแผนเหมือนกันกับแผนงานโครงการ

ดานอ่ืน ๆ แตสวนท่ีแตกตางกัน การวางแผนดานนี้มีหลักการสําคัญ คือ จะใหความสําคัญกับการมี
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สวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาเปนพิเศษ และเนนการกระจายอํานาจใหจังหวัดและ

ทองถ่ินซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ี มีบทบาทในการวางแผนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไมมีประสิทธิภาพ 

 2. การจัดองคการ (Organization) เปนการจัดโครงสรางขององคการเพ่ือใหการปฏิบัติ 

งานท่ีมีประสิทธิผลโดยคณะผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการตาง ๆ ใหเปนไปตามมติของสภา

เทศบาล และมีพนักงาน ลูกจางพนักงานเทศบาลผูปฏิบัติงาน 

 3.  การจัดหาและการบรรจุแตงตั้งบุคลากร (Staffing) เปนการจัดการเก่ียวกับบุคคลท่ี

ปฏิบัติงานประจําเทศบาล นับตั้งแตการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงานการ

กําหนดระเบียบปฏิบัติ การดูแลและบํารุงรักษา จนกระท่ังพนจากการปฏิบัติ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือให

การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายของเทศบาล 

 4. การจัดงบประมาณ (Budgeting) งบประมาณเปนองคประกอบหรือทรัพยากรท่ีมี

ความสําคัญ เพราะเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศในดานตาง ๆ รวมท้ังในดานการจัดการ

สิ่งแวดลอม การดําเนินงานดานการเงิน และงบประมาณของเทศบาล เปนวิธีการท่ีถูกกําหนดข้ึนใน

ลักษณะคลายการเงินของกระทรวงการคลังหรือทองถ่ินรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงกําหนดข้ึนเปนการใหคุณให

โทษแกผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีการใชจายเงินอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบใน

การดําเนินการจัดทํางบประมาณ คือ ปลัดเทศบาล จะเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน สภาพปญหาท่ี

เปนปจจุบันของเทศบาลแลวสรุปเสนอเพ่ือนําเขาท่ีประชุมของสภาเทศบาลเพ่ือปรับปรุงแกไขและ

กําหนดคาใชจายตางๆ ตามท่ีเห็นวาจําเปนและเปนประโยชนตอประชาชนใหเปนไปตามกําลังเงินท่ีมี

อยู ใหทุกสวนราชการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวในงบประมาณนั้น ๆ ตามกรอบท่ีวางแผนไว ในกรณี

ของประเทศไทยนั้น แหลงงบประมาณท่ีจัดสรรสําหรับใชในการจัดการดานสิ่งแวดลอมมาจากหลาย

แหลง ดังนี ้

  4.1  งบประมาณแผนดิน ท่ีจัดสรรผานทางกระทรวง/ทบวง กรม  

  4.2  งบประมาณท่ีตั้งขอไวท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  4.3  งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม ในการขอรับงบประมาณจากกองทุน

สิ่งแวดลอมตองมีงบประมาณสมทบจากทองถ่ินสวนหนึ่ง และงบประมาณกองทุนสิ่งแวดลอมใหกู 

  4.4  เงินอ่ืน ๆ เชน เงินกู หรือชวยเหลือจากมูลนิธิ หรือองคกรระหวางประเทศ 

 5. เทคโนโลยี (Technology) คือ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต ท่ีใชในการ

จัดการขยะมูลฝอย และในรูปแบบของโรงงานท่ีใชเครื่องจักรกลกําจัดมูลฝอย ไดแก รถเก็บขนขยะมูลฝอย 

รถอัดขยะมูลฝอย รถดูดฝุนตีนตะขาบ รถขุดหนาดักหลัง เตาเผาขยะประเภทตาง ๆ โรงงานแยกขยะ

มูลฝอย เรือเก็บขนขยะ โรงงานกําจัดขยะท่ีสามารถนําพลังงานความรอนจากการเผาขยะมาผลิต

กระแสไฟฟา โรงงานคัดแยกขยะมูลฝอย โรงงานทําปุยจากขยะมูลฝอย ฯลฯ เทคโนโลยีเหลานี้มีราคา

หรือตนทุนสูงมาก ดังนั้น การนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชตองพิจารณาถึงความเหมาะสม ปริมาณของ
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ขยะมูลฝอย ปญหาเรงดวน รวมถึงความจําเปนตองใชบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ทักษะมา

ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร และการดูแลรักษาอยางถูกตอง 

 

2.3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 0สังคหวัตถุ 4 หมายถึง เครื่องมือ หรือหลักธรรม 4 ประการ ท่ีชวยประสานคนหมูมากให

อยูรวมกันอยางมีความสุข เปนเครื่องชวยขจัดความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนทําใหคนอยูรวมกันดวยความรัก 

สามารถนําไปใชไดตั้งแตระดับครอบรัวจนถึงระดับสังคม เปนธรรมท่ีกอใหเกิดความผาสุกในบานเมือง 

และประเทศชาตินั่นเองเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

0 องคประกอบของสังคหวัตถุ 4 

 1. ทานทาน ในสังคหวัตถุ 4 คือ การให การสงเคราะหหรือชวยเหลือผูอ่ืนดวยการให

สิ่งของท่ีตนมีใหแกผูท่ีตองการผูขาดแคลนหรือผูเดือดรอน สิ่งของท่ีนา มาใหนั้นตองเปนสิ่งของท่ี

ไดมาโดยสุจริตเปนประโยชน คือผูใหก็เปนสุข อ่ิมเอิบใจ ผูรับก็ก็สามารถบรรเทาทุกขความเดือดรอน 

รวมท้ังการใหความรู การแนะนําท่ีถูกตอง ชัดเจนและเปนจริงดวย 

 2. ปยวาจาปยวาจา ในสังคหวัตถุ 4 คือ การใชวาจาดวยถอยคําท่ีสุภาพ และถอยคําท่ีมี

ประโยชน พูดดวยถอยคําท่ีเปนจริง และถอยคําท่ีไมกระทบกระท่ังผูอ่ืน พูดแตในสิ่งท่ีเปนประโยชน 

รูจักกลาวขอโทษ รูจักกลาวขอบคุณ ซ่ึงผูปฏิบัติไดยอมทําใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวผูพูดจูงให

ละเวนความชั่ว ทําใหการงานสําเร็จ เปนประโยชนในการดํารงชีวิตและการงานอยางยิ่ง 

 3. อัตถจริยาอัตถจริยา ในสังคหวัตถุ 4 คือ การประพฤติตนใหเปนประโยชนแกท้ังตนเอง 

และผูอ่ืน รูจักการเสียสละไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกความสุขสบายสวนตัว ทุมเทแรงกาย แรงใจในการ

บําเพ็ญสาธารณประโยชน และชวยเหลือผูอ่ืน พรอมรูจักแกไขปญหาดวยปญญา 

 4. สมานัตตตาสมานัตตตา ในสังคหวัตถุ 4 คือ การวางตัวใหเหมาะสมเสมอตนเสมอปลาย 

รูจักวางตนใหเหมาะสมกับฐานะ มีจิตใจม่ันคงไมหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงงาย และดํารงตนไวไมใหตกไป

ในความชั่ว ปฏิบัติกับเพ่ือนรวมหรือผูคนอ่ืนๆอยางเทาเทียมกัน รวมท้ังอยูรวมทุกขรวมสุข รวมแกไข

ปญหากับเพ่ือนรวมงานในองคกร 

 หลักสัปปุริสธรรม ท่ีเก่ียวของกับ การบริหารจัดการ มี 7 ประการ คือ 

 1. ธัมมัญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเปนผูรูจักเหตุ คือรู

ความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ รูกฎแหงธรรมได รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูจักหลักการท่ีจะทําให

เกิดผล รวมความวา การบริหารจัดการในองคกร ผูบริหารจําเปนตองพิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง 

เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รูจักการวิเคราะหความจริงท่ีเกิดข้ึน 

ตามธรรมชาติ อันวา “ สิ่งท้ังหลายเกิดข้ึน ตั้งอยูดับไป เปนธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการและ

เกณฑแหงเหตุผลมาบริหารจัดการองคกร 
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 2. อัตถัญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเปนผูรูจักผล 

หรือความมุงหมาย คือรูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนท่ีประสงค รูจักผลท่ีเกิดข้ึน สืบเนื่อง

จากการกระทําตามหลัก หมายถึง การบริหารงานองคกรใหบรรลุถึงวัตถุประสงค และรูถึงประโยชน

ของ องคกรท่ีนําไปสูความม่ันคง และไมมีผลกระทบใดๆ ตอองคกร ในท่ีนี้ก็หมายถึงการมีแผนงานท่ีดี 

การวางแผนท่ีวิเคราะหผลกระทบดานตาง ๆ 

 3. อัตตัญุตา (Knowing Oneself) ความเปนผูรูจักตน คือ รูจักเราวาเรานั้น โดยฐานะ

ภาวะเพศ ความรูความสามารถ และคุณธรรมเปนอยางไร และเทาใด แลวประพฤติใหเหมาะสม  

และรูจักท่ีจะปรับปรุงตอไป ในท่ีนี้หมายถึง รูจักองคกรท่ีเราบริหารเปนอยางดีวามีจุดดอย จุดแข็ง

อยางไร มีขีดความสามารถอยางไร และรูจักการปรับปรุงองคกรใหทันตอเหตุการณท่ีมีผลกระทบ 

รวมท้ังการบริหาร ความแตกตางท่ีจะทําใหองคกรเปนเลิศ มีประสิทธิภาพ และม่ันคงถาวร 

 4. มัตตัญุตา (Moderation, Knowing how to be temperate) ความผูรูจักประมาณ 

คือ ความพอดีในการจายโภคทรัพย ในท่ีนี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือ การขยายกิจการตอง

พิจารณาใหรูจักประมาณในความเพียงพอขององคกร ขีดความสามารถขององคกร ขีดความสามารถ

ของทรัพยากรมนุษยในองคกร รวมท้ังการ แขงขันท่ีรอบคอบและรูจักประมาณขีดความสามารถของ

องคกร 

 5. กาลัญุตา (Knowing the Propertime) ความเปนผูรูจักกาล คือ รูกาลเวลา 

อันเหมาะสม และระยะเวลาในการประกอบกิจ ในท่ีนี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะตองมีความ

เขาใจถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม การสรางโอกาสขององคกรจะตองพิจารณา ถึงสถานการณในเวลานั้น 

ๆ วา ควรจะดําเนินการอยางไร อะไรควรงด อะไรควรกระทํา เวลาใดควรขยายกิจการ หรือชวงเวลา

ใดท่ีจะบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จตอองคกรมากท่ีสุด 

 6. ปริสัญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเปนผูรูจัก 

ชุมชน คือ รูกริยาท่ีจะประพฤติตอชุมชนนั้น วาควรจะดําเนินการอยางไร การบริหารจัดการ 

จําเปนตอง ปฏิสัมพันธกับองคกรตาง ๆ ท้ังท่ีเปนพันธมิตร และคูแขง การสรางสรร หรือการ

ประสานงานกับชุมชน หรือกลุมบุคคลท่ีมีผลตอองคกร ก็คือเขาถึง เขาใจ และพัฒนา เปนการบริหาร

จัดการท่ีสรางความสัมพันธดวยเมตตา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอชุมชน หรือสาธารณะชน จะเปน

ภาพลักษณท่ีดีขององคกร 

 7. ปุคคลัญุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) 

ความเปนผูรูจักบุคคล คือ รูจักความแตกตางของบุคคลวาโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม 

ตลอดถึงรูในความสามารถของบุคคล และใชมอบงานท่ีเหมาะสมใหการบริหารจัดการในการรูบุคคล 

เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีจะตองมีการพัฒนา และบริหารบุคคลใน

องคกรใหมีความรูความสามารถ และภักดีตอองคกร มีความสามัคคี สรางความเปนธรรม และเสมอ
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ภาคใหแก บุคลากรในองคกร รวมถึงการทํางานเปนหมูคณะการติดตอสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ดวย

ความเปนมิตรไมตรี รวมท้ังมีความจริงใจตอกัน 

 จากสาระของสัปปุริสธรรมขางตน จะเห็นวา พระพุทธศาสนาอธิบายความสัมพันธของการ

บริหารจัดการเก่ียวของกับคนและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีคุณคา พบไดใน

สังคมมนุษย หรือปจจัยแหงสังคมในกระบวนการอาศัย ซ่ึงกันและกัน การพิจารณาดวยเหตุดวยผล 

รูจักโลก รูจักธรรมชาติ เพราะมนุษยเทานั้นท่ีจะเปนผูท่ีบริหารจัดการองคการท่ีดีได สําหรับในสวน

ของ หลักการบริหารสมัยใหมจะเนนเทคนิคและวิธีการ โดยแสวงหากําไร และการแขงขันใหองคกร

บรรลุ สูเปาหมาย ตามแบบของทุนนิยม แตหากผูบริหารจะนําหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตรเขามา

ประกอบ หรือ บูรณาการใหเขากับการบริหารงานในปจจุบัน ก็ถือวาเปนแนวทางใหม หรือเขาสูมิติ

ของการบริหารงาน ท่ียั่งยืน มีความม่ันคง และสรางความเปนธรรมตอบุคคล หรือสังคมท่ีเก่ียวของกับ

องคกรอยางชาญฉลาด รวมท้ังสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอการบริหารงานอยางยั่งยืนและ

ม่ันคง รวมท้ังจะเปนหลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการองคกรของตนอยางมีระบบ โดยท่ียัง

มีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการดวยอีกโสตหนึ่งดวย 

 

2.4 บริบทพ้ืนที่ศึกษา 

 เทศบาลตําบลเชียงคาน เปนหนวยการปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาล 

ไดรับการ เปลี่ยนแปลงเปนเทศบาลตําบลเชียงคาน ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะ  

ท่ีตั้งและอาณาเขต เทศบาลตําบลเชียงคาน มีพ้ืนท่ี 2.7 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในเขตอําเภอเชียงคาน 

หางจากจังหวัดเลย ประมาณ 48 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 568 กิโลเมตร  

มีอาณาเขตติดตอดังนี้ ทิศเหนือ ติดตอกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) และอําเภอปากชมจังหวัด

หนองคาย ตั้งแตหลักเขตท่ี 1 ซ่ึงตั้งอยูท่ีฝงใต ของแมน้ําโขง ตอนท่ีอยูหางจากวัดโพนชัยไปทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 350 เมตร และอยูหางจากท่ีจอดเรือ สาธารณะแมน้ําโขงฝงใตไปทาง

ทิศตะวันตก ระยะทาง 1,350 เมตร จากหลักเขตท่ี 1 เลียบตามฝงใตของแมน้ําโขงไปทางทิศ 

ตะวันออกเฉียงเหนือถึง ฝงตะวันตกของปากลําน้ําฮวย ซ่ึงเปนหลักเขตท่ี 2 ทิศตะวันออก ติดตอกับ

อําเภอปากชม จังหวัดหนองคายจากหลักเขตท่ี 2 เลียบตามฝงตะวันตกของลําน้ําฮวยไปทางทิศตะวัน 

ออกเฉียงใต ผานทางสายไปอําเภอทาบอถึงจุดซ่ึงอยูหางจากทางสายไปอําเภอทาบอ ระยะทาง 250 

เมตร ซ่ึงเปนหลักเขตท่ี 3 ทิศใต ติดตอกับอําเภอเมือง จังหวัดเลย จากหลักเขตท่ี 3 เปนเสนตรงไป

ทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานทางหลวงแผน ดินสายเชียงคาน – เลย ตรงเชิงสะพานของทางหลวง

แผนดินสายเชียงคาน – เลย ดานเหนือ ตอนท่ีอยูหางจากสุขศาลา อําเภอ ระยะทาง 350 เมตร ถึงจุด

ซ่ึงอยูหางจากทางหลวงแผนดินสาย เชียงคาน – เลย ระยะทาง 1,000 เมตร ซ่ึงเปนหลัก เขตท่ี 4 ทิศ

ตะวันตก ติดตอกับอําเภอทาลี่ จังหวัดเลยและแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)จากหลักเขตท่ี 4 เปน

เสนตรงไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตท่ี 1 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 นิมิต จันทเวทยศิริ (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการ

ใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับปานกลาง ในดานนโยบาย ประกอบดวย ความสอดคลองของนโยบายของเทศบาลกับ

ความตองการของประชาชน ความสมํ่าเสมอในการใหบริการประชาชนโดยเนนความปลอดภัย 

ประชาชนรับความสะดวกจากการใหบริการของเทศบาลและเทศบาลพัฒนาการใหบริการจัดเก็บขยะ

มูลฝอยอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ ดานบุคลากร ซ่ึงหมายถึง พนักงานจัดเก็บขยะเพียงพอท่ีจะ

ใหบริการประชาชน พนักงานจัดเก็บขยะใหบริการประชาชนทุกคนอยางตอเนื่องเทาเทียมกัน 

พนักงานจัดเก็บขยะมีความสุภาพในการใหบริการแกประชาชน พนักงานจัดเก็บขยะมีความตั้งใจใน

การปฏิบัติงาน พนักงานจัดเก็บขยะดวยความเรียบรอย พนักงานเก็บขยะดวยความรวดเร็ว ดาน

เง่ือนไขในการรับบริการ ซ่ึงเก่ียวของกับอัตราการเก็บเงินคาบริการการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีความ

เหมาะสม วิธีการในการจัดเก็บเงินคาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม วิธีการในการจัดเก็บ

คาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม ระยะเวลาในการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม 

กฎระเบียบในการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม และคาบริการจัดเก็บขยะมีความคุมคากับการ

ไดรับจากเทศบาล สวนดานการจัดการซ่ึงประกอบดวย สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม 

การทําลายขยะมูลฝอยหลักจากเก็บไปจากบริเวณท่ีพักอาศัยมีความเหมาะสม เทศบาลมีการ

ดําเนินการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เทศบาลใหความสําคัญการกําจัดขยะ

มูลฝอยในทุกพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกัน เทศบาลมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงใหการจัดการขยะมูลฝอยมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และนอยท่ีสุด คือ ดานวัสดุอุปกรณ ไดแก สภาพรถยนตท่ีมาขนขยะมูลฝอยมี

ความเหมาะสม รถยนตท่ีใชในการจัดเก็บขยะมีความเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ถังรองรับขยะมูลฝอย

ท่ีใชอยูมีความเหมาะสมกับปริมาณขยะ ถังรองรับขยะมีปริมาณเพียงพอและกระจายอยูตามจุดตาง ๆ 

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ถังรองรับขยะท่ีไดรับตรงตามความตองการของผูใชจุดท่ีตั้งขยะมูลฝอยในบริเวณท่ี

พักอาศัยของทานมีความเหมาะสม  

 ภิญญา โพธิสัตยา (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาแนวทางการใหบริการสาธารณะดาน

การจัดเก็บขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

พบวา 1) มีการกําหนดดานการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหชัดเจน โดยไดมีการกําหนดตั้งแตแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงนโยบายการ

จัดเก็บขยะชวงแรกควรเนนในเรื่องการสรางองคความรูใหกับประชาชน ผูประกอบการ สมาชิก

องคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาท่ีท้ังหมดท่ีเก่ียวของท้ังหมด เก่ียวกับเรื่องของกระบวนการ

จัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล และการดําเนินงานก็ควรเนนนโยบายการมีสวนรวม

ท้ังประชาชน องคการบริการสวนตําบลและองคกรอ่ืน ๆ 2) การกําจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากขยะสวน
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ใหญเปนเศษอาหารและถุงพลาสติก โดยแหลงกําเนิดมาจากเครื่องเรือน ดังนั้นในการจัดการขยะมูล

ฝอยจึงควรใหครัวเรือนเปนผูรวบรวม และคัดแยกขยะประเภทของมูลฝอยเพ่ือนําไปใชประโยชนอยาง

อ่ืนกอน  

 ปราณี เงินดี (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา 

สําหรับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล 4 ดาน คือ ดาน

บุคลากร ดานวัสดุอุปกรณ ดานคาบริการจัดเก็บ และดานความถ่ีของการจัดเก็บ พบวา 1) ความพึง

พอใจของประชาชนตอการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

โดยดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานบุคลากร และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานความถ่ีของ

การจัดเก็บ 2) ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับปญหา พบวา ประเด็นท่ีมีปญหามากท่ีสุด ไดแก 

ดานวัสดุอุปกรณ รองลงมาไดแก ดานบุคลากร ดานความถ่ีของการจัดเก็บ และดานคาการบริการของ

การจัดเก็บ ตามลําดับ และ 3) ขอเสนอแนะของประชาชน ไดแก  ควรเพ่ิมปริมาถังขยะ  

ควรปรับเปลี่ยนถังใหอยูในสภาพดี มีการซอมแซมดูแลรักษาเสมอ ควรจัดเก็บขยะใหเปนท่ีเรียบรอย 

โดยไมมีขยะตกหลนและควรจัดเจาหนาท่ีของเทศบาลแนะนําใหความรูความเขาใจแกคนในชุมชน

เก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย 

 ทองมี สวมสูง (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาขอเสนอของคณะกรรมการชุมชนตอการ

บริการจัดเก็บขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับ

ความคิดเห็นคณะกรรมการชุมชนตอการบริการจัดเก็บขยะของเทศบาล โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการใหบริการอยางเสมอ

ภาค และอยูในระดับปานกลาง 4 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการใหบริการ

อยางทันเวลา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดานการใหบริการอยางกาวหนา และดานการ

ใหบริการอยางตอเนื่อง 2) วิเคราะหขอเสนอแนะคณะกรรมการชุมชนตอการบริการจัดเก็บขยะของ

เทศบาล มีดังนี้ เทศบาลสงเสริมความรูใหกับประชาชนเก่ียวกับขยะเชน การท้ิงขยะ การนําไปใช

ประโยชน เทศบาลควรใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอการบริการจัดเก็บขยะของเทศบาล 

เทศบาลควรจัดถังแยกประเภทและตรวจตราอยูเสมอ เทศบาลควรจัดการประกวดความสะอาดใหแต

ละชุมชนและจัดใหรางวัล และเทศบาลควรทําความสะอาดถังขยะอยางตอเนื่อง และ 3) ขอเสนอจาก

การสนทนากลุมของประธานคณะกรรมการชุมชน จํานวน 30 คน มีขอเสนอและในการจัดการขยะ

ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 4 ประเด็นหลัก คือ ดานการสงเสริมความรูใหแกประชาชนเก่ียวกับ

การจัดการขยะ ดานการคัดแยกขยะจากแหลงท่ีเกิด ดานการมีสวนรวมในการจัดการขยะ และดาน

การใหบริการเก่ียวกับกับจัดการขยะ 



24 

 อนันต ไชยวุฒิ (2555, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บขยะ

มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบวา 

ประชาชนผูรับบริการแสดงความคิดเห็นวา ประสิทธิภาพการใหบริการเม่ือพิจารณาจากอัตรา

คาธรรมเนียมท่ีจัดเก็บ ชวงระยะเวลาการใหบริการและระยะเวลาการจัดเก็บขยะมีความเหมาะสมดี

อยูแลว นอกจากนี้ตําแหนงการจัดวางถังขยะและขนาดของถังรองรับขยะมีรถเก็บขยะและวัสดุ

อุปกรณมีสภาพและขนาดท่ีเหมาะสม และไดรับการซอมแซมใหใชการไดดีอยูเสมอ เสนทางการ

ใหบริการการจัดเก็บขยะครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี อีกท้ังพฤติกรรมของผูใหบริการผูใหบริการเก็บขยะมูล

ฝอย มีความสุภาพออนนอม อีกท้ังยังมีความรูใหบริการและจํานวนบุคลากรเพียงพอตอการใหบริการ 

แตอยางไรก็ตามพบวา ยังขาดบุคลากรระดับปฏิบัติงานท่ีมีความรูดานการจัดการขยะ มีขอจํากัดดาน

งบประมาณ ไมมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน ประชาชนขาดความรูท่ีมีตอการจัดการขยะ

มูลฝอย การกําจัดแบบฝงกลบยังไมเปนระบบ ยังไมมีมาตรการปองกันปญหาผลกระทบกับ

สิ่งแวดลอม และการรองรับปริมาณขยะจํานวนมาก รวมท้ังยังไมมีการสงเสริมใหแตละหมูบานกําจัด

ขยะดวยตนเอง ดังนั้นจึงควรเพ่ิมความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานและสนับสนุน

งบประมาณอยางตอเนื่อง สงเสริมใหประชาชนในระดับครัวเรือนและชุมไดรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเกิดความรวมมือในการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 วราภรณ พรมดาว (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการ

ใหบริการการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลโคกมะมวง อําเภอปะคํา จังหวัด

บุรีรัมย พบวา 1) ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการการจัดเก็บขยะมูล

ฝอย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานบุคลากรและดานคาบริการ

ท่ีจัดเก็บอยูในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงไปหาต่ําจะไดดังนี้ ดานบุคลากร ดาน

คาบริการท่ีจัดเก็บ ดานวัสดุอุปกรณ และดานการจัดกระขยะมูลฝอย ตามลําดับ และ 2) ความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดดือ องคการบริหารสวนตําบลควรเพ่ิมจํานวนครั้ง

ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปน 2 ครั้งตอสัปดาห รองลงมาคือ องคการบริหารสวนตําบลควรจัดทําถัง

รองรับขยะมูลฝอยใหกับทุกครัวเรือน และควรสงเสริมใหประชาชนมีการคัดแยกขยะกอนนํามาท้ิง 

ตามลําดับ 

 ศศิกาญจน ชัยหัง (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ของเทศบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบวา 1) สภาปญหาและความตองการ

ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ไดแก ดานการใหบริการประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

ไดแก ดานการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย มีปญหาดานการขาดงบประมาณจัดซ้ือถังรองรับขยะ 

ปญหาขยะตกคางในถังเปนบางวัน ปญหาเวลาเก็บขนขยะนอยเกินไป ปญหาท่ีดินท้ิงขยะไมเพียงพอ

ในอนาคต ปญหาขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมมือในการคัดแยกขยะ สวนดานบุคลากร 
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ท่ีใหบริการ มีปญหาจํานวนเจาหนาท่ีไมเพียงพอ ปญหาประชาชนท้ิงขยะไมเปนท่ีเปนทาง 

นอกจากนั้น ดานการจัดเก็บคาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ไมมีปญหาดานการจายเงินคาจัดเก็บขยะ

มูลฝอยของประชาชน ไมมีปญหาเก่ียวกับงบประมาณสําหรับจายเปนคาสวัสดิการแกพนักงาน

ผูปฏิบัติงานในการเก็บขยะมูลฝอย และดานวัสดุอุปกรณในการเก็บขนขยะมูลฝอย มีปญหาขาด

เทคโนโลยีท่ีใชกําจัดขยะท่ีดี มีปญหาถังขยะไมเพียงพอกับความตองการเปนจํานวนมาก มีปญหาขยะ

ตกคางในถังรองรับขยะท่ีอยูตามชุมชนตาง ๆ เปนบางวัน 2) แนวทางพัฒนาการกําจัดขยะมูลฝอย 

ไดแก ดานการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ควรมีการปรับเปลี่ยนเวลาการจัดเก็บขยะใหเหมาะสม 

ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนคัดแยกขยะใหมากข้ึน สวนดานบุคลากรดานใหบริการ เทศบาล

ควรมีการจัดใหความรูกับพนักงานและเจาหนาท่ีโดยการฝกอบรมและศึกษาดูงาน ควรจัดหา

เจาหนาท่ีเพ่ิมเติม นอกจากนั้น ดานการจัดเก็บคาบริการเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลควรมีการปรับปรุง

คาบริการเก็บขยะมูลฝอยใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ควรมีการสงเสริมใหพนักงานเก็บเงินคาบริการขยะ

มูลฝอยควรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีข้ึน และดานวัสดุอุปกรณการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลควรมีการ

จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือถังรองรับขยะเพ่ิมข้ึน  

 พรรณี พรมนอย (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการ

จัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผล

การศึกษาพบวา 1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล

บานกลาง โดยรวมและเปาหมาย 3 ดาน คือ ดานการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ดานการเก็บขนขยะมูล

ฝอย ดานการกําจัดขยะมูลฝอยอยูในระดับปานกลาง 2) การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานกลาง พบวา จําแนกตามระดับ

การศึกษา และอาชีพท่ีแตกตางกัน โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 สวนความพึงพอใจจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน

ตางกันโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และ 3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของ

องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะวา องคการบริหารสวนตําบลควรมี

การประชาสัมพันธในการรวบรวมขยะมูลฝอยใหกับประชาชน และควรใหความรูแกประชาชน

เก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย ความจัดความถ่ีในการเก็บขนขยะมูลฝอยใหมีความเหมาะสม และ

ควรเก็บขยะมูลฝอยท่ีตกคางในท่ีตาง ๆ และรักษาความสะอาด ณ บริเวณท่ีจุดวางภาชนะรองรับ ควร

มีการแนะนําการกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน และควรมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการกําจัดขยะมูล

ฝอยท่ีถูกตอง 

 ความคิดเห็นท่ีมีตอการใหบริการอยางเสมอ พบวา 1) สิ่งท่ีประชาชนตอบวาเห็นดวยสูงสุด

คือ องคการบริหารสวนตําบลพรอมท่ีจะใหบริการอยางเสมอภาค 2) ความคิดเห็นท่ีมีตอการใหบริการ

ท่ีตรงเวลา พบวา สิ่งท่ีประชาชนตอบวาเห็นดวยสูงสุดสุด คือ เจาหนาท่ีมาเก็บขยะมูลฝอยตรงเวลา 
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คิดเปนรอยละ 62.75 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีมีความรับผิดชอบในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 62.0 

3) ความคิดเห็นท่ีมีตอการใหบริการอยางเพียงพอ พบวา สิ่งท่ีประชาชนตอบวาเห็นดวยสูงสุดคือ 

องคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีถังขยะประเภทขยะไวใหประชาชนอยางเพียงพอ คิดเปนรอยละ 

83.75 รองลงมาคือ องคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีถังขยะไวรองรับขยะอยางเพียงพอตอความ

ตองการ คิดเปนรอยละ 81.25 4) ความคิดเห็นท่ีมีตอการใหบริการอยางตอเนื่อง พบวา สิ่งท่ี

ประชาชนตอบวาเห็นดวยสูงสุดคือ องคการบริหารสวนตําบลมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง 

คิดเปนรอยละ 83.5 รองลงมาคือ องคการบริหารสวนตําบลมีเจาหนาท่ีใหบริการอยางตอเนื่อง คิด

เปนรอยละ 73.25, 5) ความคิดเห็นท่ีมีตอการใหบริการอยางกาวหนา พบวา องคการบริหารสวน

ตําบลมีรถจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีทันสมัย คิดเปนรอยละ 77.25 รองลงมาคือ องคการบริหารสวนตําบล

พัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีจะทําใหบริการไดรวดเร็ว คิดเปนรอยละ 73.25, 6) การเปรียบเทียบ

คุณลักษณะสวนบุคคลของประชาชน กับความคิดเห็นตอการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย พบวา 

ประชาชนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการใหบริการจัดเก็บขยะ

มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลไมตางกัน ในขยะท่ีประชาชนท่ีมีอายุ และรายไดท่ีแตกตางกัน  

มีความคิดเห็นตอการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

และ 7) ขอเสนอแนะในการใหบริการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลวา ควรเนนเปนพิเศษ

ในเรือ่งการพัฒนาเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหมีความรับผิดชอบในการ

บริการและมีบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และควรมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมในการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางมีระบบ 

 ธีรารัตน จูฑะจันทร (2556, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตําบล

บางขุนกองตอกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลขุนกอง อําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี พบวา ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดานการเก็บรวบรวมและการ

ขนสง เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากคือ องคการบริหารสวนตําบลมีการกําหนดวันเวลา 

และเสนทางในการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางเหมาะสม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอ

กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางขุนกอง ในทัศนะของประชาชน 

จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือนตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ดานการรวบรวมและการขนสง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 เชน สามารถแกปญหาเม่ือมีขยะมูลฝอยตกหลน หรือคงคางจํานวนมาก  

โดยสามารถขนออกไปไดอยางรวดเร็ว ประชาชนท่ีมีจํานวนสมาชิกครัวเรือนท่ีแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นโดยรวมดานการกําจัดข้ันสุดทาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เชน

รายการการกําจัดขยะมูลฝอยโดยไมมีขอรองเรียนจากประชาชนท่ัวไป 
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของ ชูชัย ศุภวงศ (2548, 

หนา 25) นํามาเปนแนวทางการวิจัยซ่ึงเสนอเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.1 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเชียงคาน 4 ดาน ไดแก 

 

1. ดานการท้ิงขยะมูลฝอย 

2. ดานการจัดการขยะมูลฝอย 

3. ดานการเก็บรวบรวมและการขนสง 

4. ดานการกําจัดข้ันสุดทาย 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ 

3. รายได  
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บทที่  3  

      วิธีดําเนินการวิจัย  

 

  การศึกษาเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัด

เลย ผูศึกษาไดใชกระบวนการดานการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยไดดําเนินการศึกษา

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2 เทคนิคการสุมตัวอยาง 

 3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่อง 

 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 3.7 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร (Population) ประชากรชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ี

อาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 2,296 ครัวเรือน 

 2. กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ตัวแทนครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 341 คน ไดจากการคํานวณหากลุม

ตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane (1970) อางถึงใน เพ็ญแข แสงแกว (2541)  โดยมีสูตรการ

กําหนดจํานวนกลุมอยางดังนี้ 

n  =  2Ne1

N

+
 

 

  n   =    จํานวนกลุมตัวอยาง 

  N  =    จํานวนประชากร 

  e  =    ความคาดเคลื่อนจากการประมาณคา (การศึกษาครั้งนี้ใชคา e  = 0.05) ท่ี

ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 แทนคาดวย  N  =   
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n  =  
( )20.05 2,2961

2,296

+
 

 จะได  n  =   341 

 ดังนั้นเพ่ือใหจํานวนกลุมตัวอยาง  341 ครัวเรือน 

 

3.2 เทคนิคการสุมตัวอยาง 
 เทคนิควิธีการการสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมประชากรแบบสัดสวน (Proportional 

Sampling) กับประชากร ใหกระจายไปตามจํานวนประชากร ตามแตละหมูบาน จากนั้นทําการสุม

ตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เพ่ือใหไดตัวอยางท่ีเปนตัวแทนท่ีดีของประชากร

ของแตละหมูบาน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

 

3.3 เคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 ตอน  

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลบางประการของผูตอบแบบสอบถาม คําตอบมี

ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก  

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน คําตอบมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกําหนดคาระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

   เห็นดวยมากท่ีสุด  กําหนดให 5  คะแนน 

   เห็นดวยมาก  กําหนดให 4  คะแนน 

   เห็นดวยปานกลาง กําหนดให 3  คะแนน 

   เห็นดวยนอย  กําหนดให 2  คะแนน 

   เห็นดวยนอยท่ีสุด  กําหนดให 1  คะแนน 

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

 

3.4 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ซ่ึงมีวิธีการสรางเครื่องมือ ดังนี้ 

  3.4.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะมูลฝอย แลวรวบรวม

ขอมูลท่ีไดสรางเปนขอคําถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ไดแก ดานการท้ิงขยะมูลฝอย ดานการ

จัดการขยะมูลฝอย ดานการรวบรวมและการขนสง ดานการกําจัดข้ันสุดทาย 
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  3.4.2 ดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามสําหรับการวิจัย ตามกรอบแนวคิด

ท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 

  3.4.3 นําแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึน ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 5 ทาน โดย

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความเหมาะสม

ของสํานวนภาษาท่ีใชสื่อความหมายใหชัดเจน และใชดัชนีความสอดคลองหรือคา IOC โดยการนํา

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานลงความเห็น ซ่ึงกําหนดเกณฑการพิจารณา

แบบสอบถามแตละขอ ดังนี ้

     สอดคลอง   = +1 

     ไมแนใจ   = 0 

     ไมสอดคลอง  = -1 

  โดยผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน ไดแก 

  1. ดร.พูลสวัสดิ์ นาทองคํา  นายกเทศมนตรีตําบลรองคํา จ.กาฬสินธุ 

  2. พระนิทัศน ธีรปฺโญ, ดร. อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  3. ผศ.ดร.บุรินทร  ภูสกุล อาจารยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     จังหวัดขอนแกน 

  4. ดร.ทองแพ  ไชยตนเทือก อาจารยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

     จังหวัดขอนแกน 

  5. ดร.วินิจ  ผาเจริญ อาจารยมหาวิทยาลัยเแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

 3.4.4 นําเครื่องมือไปทดลองใชเพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Try out) กับ

ประชากรท่ีเปนอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และไมถูกเลือก

ใหเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน (Reliability Coefficient) 

ของครอนบาคสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ท่ีมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ ไมต่ํากวา 0.800 ผล

ซ่ึงการหาคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ ไดเทากับ 0.953 

 3.4.5 นําเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีผานการทดลองมาปรับปรุงแกไขใหถูกตองและ

เหมาะสมแลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยผลครั้งนี้ 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

  1. ทําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ถึง 
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ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพ่ือขอความอนุเคราะหในการ

เก็บขอมูลกับประชาชนท่ีถูกเลือกใหเปนกลุมตัวอยาง 

  2.  ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยจํานวน 2 คน ลงพ้ืนท่ีในเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง

คาน จังหวัดเลย ทําการชี้แจงแลวแจกแบบสอบถามใหกับประชาชนเพ่ือใหตอบแบบสอบถาม จากนั้น

สงขอมูลกลับมายังผูวิจัย  

  3.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโดยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้  

 1. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ใชหาคาความถ่ี 

(Frequency) และรอยละ (percentage) แลวนําเสนอในรูปตาราง 

 2. วิเคราะหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) แลวแปลความหมายตามเกณฑท่ีกําหนด โดยพิจารณาจากขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจาก

การแบบสอบถามผลท่ีไดจากการแปลผล ดังนี้ (สําเริง จันทรสุวรรณ,  2547) 

   คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  4.51 - 5.00 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

   คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 3.51 – 4.50 ระดับความคิดเห็นมาก 

   คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 – 3.50 ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.51 – 2.50 ระดับความคิดเห็นนอย 

   คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 1.50 ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย จําแนกตาม เพศ อายุ และรายได โดยใชสถิติทดสอบคาที (Independent  

t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 

3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สูตรการหาคาสถิติท่ีใชในการวิจัย มีดังนี้ 

 3.7.1 การหาคารอยละ (Percentage) 

       P  =   
n
100×X  
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    P  =  คารอยละ 

    X  =  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

    n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

 3.7.2 การหาคาเฉล่ีย (Mean) 

    X   =   
n
∑X  

    X   =  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

    n   =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

 3.7.3 การหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ; S.D.) 

    S.D  =   
( )

( )1

22

−

−∑ ∑
nn

fxfxn
 

    S.D.  =  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑ fX  = ผลรวมคะแนนของผูตอบแบบสอบถาม 

      n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

 3.7.4 สถิติทดสอบสมมติฐาน 

   3.7.4.1 สถิติ t-test Independent Samples 

( ) ( )



























=

−
−+
−+−

−

2n1n
2n1n

22n1n

2
2S 12n2

1S 11n

2X1X
t  

 เม่ือ t = คาสถิติใชในการเปรียบเทียบคาวิกฤตในการแจกแจงแบบ t 

    เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ 

 X
1
, X 2 = คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

  n1, n2  = จํานวนของกลุมตัวอยางท่ี 1 และกลุมท่ี 2  ตามลําดับ 

  S2
1 , S2

2 = ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี 1 และกลุม 2 ตามลําดับ 

   3.7.4.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

       F  =  
wMS
bMS
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    F   =  คาสถิติใชในการเปรียบเทียบคาวิกฤตในการแจกแจง 

  แบบ (F-test) เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ  

    MSb =  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

     MSw =  คาความแปรปรวนภายในกลุม 

 

  3.7.5 การหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามแตละขอ 

      IOC  =   
N
X∑  

    IOC  =  ดัชนีความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับเนื้อหา 

          หรือระหวางขอของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค 

    ∑ X = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน 

       N = จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

 

 3.7.6 สูตรการหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (คาสัมประสิทธิ์ อัลฟา ; α-

Coefficient) 

     α = 














 ∑
−

2
t

s

2
i

s
1

1-k
k

 

   เม่ือ 

    α = คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (คาความเชื่อม่ัน) 

    k = จํานวนขอของแบบสอบถาม 

  ∑ 2
ts = ผลรวมของคาความแปรปรวน 

 

 

 

 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูล ตามลําดับดังนี ้

 4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 4.2 ลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใหความหมายไว ดังนี้ 

 X   หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean) ของกลุมตัวอยาง 

 S.D. หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุมตัวอยาง 

 n  หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง 

 t  หมายถึง คาสถิติท่ีใชทดสอบนัยสําคัญของคาเฉลี่ย 2 กลุมตัวอยาง (t-test) 

 F  หมายถึง คาสถิติท่ีใชทดสอบนัยสําคัญของคาเฉลี่ย 3 กลุมตัวอยาง ข้ึนไป (F-test) 

 SS  หมายถึง ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 

 MS หมายถึง คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Square) 

 df  หมายถึง ระดับชั้นขององศาอิสระ (Degree of freedom) 

 Sig. หมายถึง คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant level) 

 *  หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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4.2 ลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 ตอนท่ี 3 วิเคราะหเปรียบเทียบเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียง

คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน 

 ตอนท่ี 4 วิเคราะหขอเสนอแนะการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง

คาน จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ในการวิจัยเรื่องนี้กลุมตัวอยาง เปนประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตตําบลบานเปา อําเภอ

เกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ  ไดกลุมอยางท่ีใชการวิจัยจํานวน จํานวน 341 คน จําแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายไดเฉลี่ยตอป โดยใชสถิติคาความถ่ี (Frequency) และ    

รอยละ (Percentage) จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏตามตารางท่ี 4.1-4.5 

 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 155 45.45 

หญิง 186 54.55 

รวม 341 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 

54.45 และเปนเพศชาย จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 45.45  

 

ตารางท่ี 4.2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 30 ป 121 35.49 

31-50 ป 139 40.76 

มากกวา 50 ป 81 23.75 

รวม 341 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม อายุ 31-50 ป จํานวน 139 คน คิดเปน       

รอยละ 40.76 รองลงมาคือ อายุมากกวา 50 ป จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 23.75 และอายุไมเกิน 

30 ป จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 35.49 
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ตารางท่ี 4.3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 161 47.21 

อนุปริญญาหรือ ปวส.หรือปริญญาตรี 133 39.01 

ปริญญาโท 47 13.78 

รวม 341 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จบชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา จํานวน 

161 คน คิดเปนรอยละ 47.21 รองลงมา จบอนุปริญญาหรือ ปวส.หรือปริญญาตรี จํานวน 133 คน 

คิดเปนรอยละ 39.01 และจบปริญญาโท จํานวน  47 คน  คิดเปนรอยละ 13.78 

 

ตารางท่ี 4.4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 
 

อาชีพหลัก จํานวน รอยละ 

เกษตรกรรม 25 7.33 

รับจางท่ัวไป 149 43.70 

ธุรกิจสวนตัว 28 8.21 

รับราชการ 88 25.80 

พนักงานบริษัท 24 7.04 

อาชีพอ่ืน ๆ 27 7.92 

รวม 341 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.4 ผูตอบสอบถามมีอาชีพหลักคือรับจางท่ัวไป จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ  

43.70 รองลงมาคือ รับราชการ จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 25.80 ธุรกิจสวนตัว จํานวน 28 คน 

คิดเปนรอยละ 8.21 อาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.92 เกษตรกรรม จํานวน 25 คน 

คิดเปนรอยละ 7.33 และพนักงานบริษัท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 7.04 
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ตารางท่ี 4.5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอป 
 

รายได จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 50,000 บาท 49 14.37 

50,001-100,000 บาท 131 38.42 

มากกวา 100,000 บาท 161 47.21 

รวม 341 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดเฉลี่ยตอป มากกวา 100,000 บาท 

จํานวน 161  คน คิดเปนรอยละ 47.21 รองลงมาคือ รายไดระหวาง 50,001-100,000 บาท  จํานวน 

131 คน คิดเปนรอยละ 38.42 และรายไดไมเกิน 50,000 บาท จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 14.37 
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ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการท้ิงขยะมูลฝอย ดานการจัดการขยะมูลฝอย ดานการ

รวบรวมและการขนสง และดานการกําจัดข้ันสุดทาย โดยใชสถิติวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุมตัวอยาง แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏผล

การผลการศึกษาดังตารางท่ี 4.6-4.9 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมและรายดาน 
 

การจัดการขยะมูลฝอย 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. ดานการท้ิงขยะมูลฝอย 3.38 0.46 ปานกลาง 

2. ดานการจัดการขยะมูลฝอย 3.29 0.48 ปานกลาง 

3. ดานการรวบรวมและการขนสง 3.25 0.45 ปานกลาง 

4. ดานการกําจัดข้ันสุดทาย 3.23 0.46 ปานกลาง 

รวม 3.29 0.39 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในปานกลางทุกดดาน 

เรียงลําดับดานท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ดานการท้ิงขยะมูลฝอย รองลงมาคือ ดานการ

จัดการขยะมูลฝอย ดานการรวบรวมและการขนสง สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการกําจัดข้ัน

สุดทาย 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย 
 

การจัดการขยะมูลฝอย 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. ประชาชนผูรับบริการมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาล 3.59 0.66 มาก 

2. เทศบาลมีการจัดทําขอบัญญัติในดานการจับปรับในการท้ิง

ขยะไมถูกท่ี 3.42 0.61 ปานกลาง 

3. เทศบาลมีนโยบายใหแยกแยะขยะกอนท่ีจะท้ิงลงถัง 3.32 0.61 ปานกลาง 

4. เทศบาลมีถังสําหรับใสขยะในแตละจุดหรือแตละพ้ืนท่ีอยาง

เหมาะสมกับปริมาณขยะ 3.29 0.59 ปานกลาง 

5. เทศบาลมีถังแยกแยะขยะในแตละจุดอยางเพียงพอ 3.26 0.60 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.46 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ดานการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา “ประชาชน

ผูรับบริการมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาล” รอง

มาคือ ขอ 2 ท่ีวา “เทศบาลมีการจัดทําขอบัญญัติในดานการจับปรับในการท้ิงขยะไมถูกท่ี” และขอ 3 

ท่ีวา “เทศบาลมีนโยบายใหแยกแยะขยะกอนท่ีจะท้ิงลงถัง” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 5 ท่ีวา 

“เทศบาลมีถังแยกแยะขยะในแตละจุดอยางเพียงพอ” 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ดานการจัดการขยะมูลฝอย 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. พนักงานท่ีปดกวาดขยะมูลฝอยของเทศบาลปฏิบัติตอ

ประชาชนโดยท่ัวไปดวยความสุภาพ 3.27 0.59 ปานกลาง 

2. พนักงานเทศบาลทําการเก็บขยะมูลฝอยในบริเวณตาง ๆ 

ดวยความเรียบรอย 3.32 0.62 ปานกลาง 

3. ชวงเวลาในการใหบริการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลมีความ

เหมาะสม 3.27 0.59 ปานกลาง 

4. เทศบาลชวยแกไขปญหาขอรองเรียนจากประชาชนเรื่องขยะ

ไดเปนอยางดีเปนท่ีประทับใจ 3.29 0.61 ปานกลาง 

5. เทศบาลสามารถใหบริการการจัดการขยะมูลฝอยอยางท่ัวถึง

ครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการ 3.32 0.61 ปานกลาง 

รวม 3.29 0.48 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ดานการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในปานกลางทุกขอ เรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 2 ท่ีวา 

“พนักงานเทศบาลทําการเก็บขยะมูลฝอยในบริเวณตาง ๆ ดวยความเรียบรอย” และขอ 5 ท่ีวา 

“เทศบาลสามารถใหบริการการจัดการขยะมูลฝอยอยางท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการ” 

รองลงมาคือ ขอ 4 “เทศบาลชวยแกไขปญหาขอรองเรียนจากประชาชนเรื่องขยะไดเปนอยางดีเปนท่ี

ประทับใจ” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 3 ท่ีวา “ชวงเวลาในการใหบริการเก็บขยะมูลฝอยของ

เทศบาลมีความเหมาะสม” 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการรวบรวมและการขนสง 
 

การจัดการขยะมูลฝอย 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. พนักงานท่ีปดกวาดขยะมูลฝอยของเทศบาลปฏิบัติตอประชาชน

โดยท่ัวไปดวยความสุภาพ 3.39 0.58 ปานกลาง 

2. พนักงานเทศบาลทําการเก็บขยะมูลฝอยในบริเวณตาง ๆ ดวย

ความเรียบรอย 3.28 0.55 ปานกลาง 

3. ชวงเวลาในการใหบริการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลมีความ

เหมาะสม 3.21 0.59 ปานกลาง 

4. เทศบาลชวยแกไขปญหาขอรองเรียนจากประชาชนเรื่องขยะได

เปนอยางดีเปนท่ีประทับใจ 3.23 0.58 ปานกลาง 

5. เทศบาลสามารถใหบริการการจัดการขยะมูลฝอยอยางท่ัวถึง

ครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการ 3.21 0.56 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.57 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ดานการรวบรวมและการขนสง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ  เรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา 

“พนักงานท่ีปดกวาดขยะมูลฝอยของเทศบาลปฏิบัติตอประชาชนโดยท่ัวไปดวยความสุภาพ” 

รองลงมาคือ ขอ 2 ท่ีวา “พนักงานเทศบาลทําการเก็บขยะมูลฝอยในบริเวณตาง ๆ ดวยความ

เรียบรอย” และขอ 4 ท่ีวา “เทศบาลชวยแกไขปญหาขอรองเรียนจากประชาชนเรื่องขยะไดเปนอยาง

ดีเปนท่ีประทับใจ” และคาเฉลี่ยต่ําสุด ขอ 5 ท่ีวา “เทศบาลสามารถใหบริการการจัดการขยะมูลฝอย

อยางท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการ” 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดข้ันสุดทาย 
 

การจัดการขยะมูลฝอย 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. เทศบาลมีการกําจัดขยะถูกสุขลักษณะ 3.23 0.59 ปานกลาง 

2. มีการแปรสภาพขยะมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใชใหมเพ่ือประโยชน

ดานอ่ืน 3.18 0.57 ปานกลาง 

3. พนักงานท่ีเก็บขยะมูลฝอยมีความตรงตามระยะเวลาท่ีเทศบาล

กําหนด 3.23 0.58 ปานกลาง 

4. เทศบาลมีสถานท่ีในการทําลายขยะมูลฝอยอยางเหมาะสม 3.26 0.61 ปานกลาง 

5. เทศบาลสามารถทําลายขยะไดโดยไม มีขอรองเรียนจาก

ประชาชนท่ัวไป 3.26 0.57 ปานกลาง 

รวม 3.23 0.46 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ดานการกําจัดข้ันสุดทาย  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในปานกลางทุกขอ  เรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 4 ท่ีวา “เทศบาลมี

สถานท่ีในการทําลายขยะมูลฝอยอยางเหมาะสม” และขอ 5 ท่ีวา “เทศบาลสามารถทําลายขยะได

โดยไมมีขอรองเรียนจากประชาชนท่ัวไป” รองลงมาคือ ขอ 1 ท่ีวา “เทศบาลมีการกําจัดขยะถูก

สุขลักษณะ” และขอ 3 ท่ีวา “พนักงานท่ีเก็บขยะมูลฝอยมีความตรงตามระยะเวลาท่ีเทศบาล

กําหนด” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 2 ท่ีวา “มีการแปรสภาพขยะมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใชใหม

เพ่ือประโยชนดานอ่ืน” 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไววา ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ และรายไดตางกัน มีความคิดเห็น

ตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกตางกัน 4.11-4.20  

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม 

จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ชาย 155 3.31 0.44 ปานกลาง 

หญิง 186 3.27 0.35 ปานกลาง 

รวม 341 3.29 0.39 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย โดยรวม ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยอยูใน

ระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมือง ตามตารางท่ี 4.12 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงการเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอ                 

เชียงคาน จังหวัดเลยโดยรวม จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n X  S.D. t Sig 

ชาย 155 3.31 0.44 0.816 0.415 

หญิง 186 3.27 0.35   
 

  จากตารางท่ี 4.12 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย 

จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ชาย 155 3.43 0.52 ปานกลาง 

หญิง 186 3.33 0.40 ปานกลาง 

รวม 341 3.38 0.46 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการ

จัดการขยะมูลฝอย ปรากฏตามตารางท่ี 4.14 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงการเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n X  S.D. t Sig 

ชาย 155 3.43 0.52 1.857 0.640 

หญิง 186 3.33 0.40   
 

  จากตารางท่ี 4.14 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย ไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการจัดการขยะมูล

ฝอย จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ชาย 155 3.28 0.50 ปานกลาง 

หญิง 186 3.30 0.46 ปานกลาง 

รวม 341 3.29 0.48 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ดานการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอการ

จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน  ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอย 

ปรากฏตามตารางท่ี 4.16 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงการเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย ดานการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n X  S.D. t Sig 

ชาย 155 3.28 0.50 0.353 0.725 

หญิง 186 3.30 0.46   
 

  จากตารางท่ี 4.16 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการจัดการขยะมูลฝอย ไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดการขยะมูลฝอย                  

ของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการรวบรวมและ                  

ขนสง จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ชาย 155 3.29 0.51 ปานกลาง 

หญิง 186 3.22 0.39 ปานกลาง 

รวม 341 3.25 0.45 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง

คาน จังหวัดเลย ดานการรวบรวมและขนสง ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอการ

จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน  ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดการขยะมูล

ฝอย ปรากฏตามตารางท่ี 4.18 

 

ตารางท่ี 4.18 แสดงการเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอ 

เชียงคาน จังหวัดเลย ดานการรวบรวมและขนสง จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n X  S.D. t Sig 

ชาย 155 3.29 0.51 1.321 0.187 

หญิง 186 3.22 0.39   
 

  จากตารางท่ี 4.18 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการรวบรวมและขนสง ไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

ตารางท่ี 4.19 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดการขยะมูลฝอย 

ของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดข้ันสุดทาย   

             จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ชาย 155 3.29 0.51 ปานกลาง 

หญิง 186 3.22 0.39 ปานกลาง 

รวม 341 3.25 0.45 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ดานการกําจัดข้ันสุดทาย ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน  ซ่ึงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอย 

ปรากฏตามตารางท่ี 4.20 

 

ตารางท่ี 4.20 แสดงการเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดข้ันสุดทาย จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n X  S.D. t Sig 

ชาย 155 3.29 0.51 0.022 0.983 

หญิง 186 3.22 0.39   
 

  จากตารางท่ี 4.20 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดข้ันสุดทาย ไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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 สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกตางกัน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 

4.21-4.33 

 

ตารางท่ี 4.21 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ  

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม 

จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 30 ป 121 3.38 0.35 ปานกลาง 

31-50 ป 139 3.27 0.44 ปานกลาง 

มากกวา 50 ป 81 3.19 0.34 ปานกลาง 

รวม 341 3.29 0.39 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคานโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ไมเกิน 30 ป รองลงมาคือ อายุ 31-50 ป และชวงอายุท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มากกวา 50 ป

เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.22 

 

ตารางท่ี 4.22 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล                  

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.867 2 .933 6.205 .002* 

ภายในกลุม 50.841 338 .150     

รวม 52.708 340    
 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  จากตารางท่ี 4.22 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคานโดยรวม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เม่ือ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผล

ปรากฏตารางท่ี 4.23 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) ระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามอายุ เปนรายคู

ตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 
 

อายุ ไมเกิน 30 ป 31-50 ป มากกวา 50 ป 

ไมเกิน 30 ป - 0.11 0.19* 

31-50 ป  - 0.08 

มากกวา 50 ป   - 
 

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามชวงอายุ เปรียบเทียบรายคู 

พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู คือ ชวงอายุไมเกิน  30ป กับชวง

อายุมากกวา 50 ป 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิง

ขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 30 ป 121 3.51 0.38 มาก 

31-50 ป 139 3.34 0.51 ปานกลาง 

มากกวา 50 ป 81 3.23 0.43 ปานกลาง 

รวม 341 3.38 0.46 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.24 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ดานการท้ิงขยะมูลฝอย อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนชวง

อายุท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อายไุมเกิน 30 ป รองลงมาคือ อายุ 31-50 ป และชวงอายุท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ อายุมากกวา 50 ป เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.25 

 

ตารางท่ี 4.25 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล   

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 4.017 2 2.009 9.968 .000* 

ภายในกลุม 68.115 338 .202     

รวม 72.132 340       
 

  จากตารางท่ี 4.25 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ดานการท้ิงขยะมูลฝอย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ 

Fisher ผลปรากฏตารางท่ี 4.26 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) ระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย จําแนกตาม

อายุ เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 
 

อายุ ไมเกิน 30 ป 31-50 ป มากกวา 50 ป 

ไมเกิน 30 ป - 0.16 0.28* 

31-50 ป  - 0.11 

มากกวา 50 ป   - 
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.26 พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย จําแนกตามชวงอายุ 

เปรียบเทียบรายคู พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู คือ ชวงอายุ 

ไมเกิน 30 ป กับชวงอายุมากกวา 50 ป 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการ

จัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 30 ป 121 3.39 0.45 ปานกลาง 

31-50 ป 139 3.27 0.50 ปานกลาง 

มากกวา 50 ป 81 3.20 0.46 ปานกลาง 

รวม 341 3.29 0.48 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.27 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ดานการจัดการขยะมูลฝอย อยูในระดับ เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มากกวา 50 ป รองลงมาคือ อายุ 31-50 ป และชวงอายุท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  

ไมเกิน 30 ป เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.28 

 

ตารางท่ี 4.28 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.807 2 .903 4.061 .018 

ภายในกลุม 75.190 338 .222     

รวม 76.997 340       
 

  จากตารางท่ี 4.28 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ดานการจัดการขยะมูลฝอย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  
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ตารางท่ี 4.29 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการ

รวบรวมและการขนสง จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 30 ป 121 3.30 0.42 ปานกลาง 

31-50 ป 139 3.27 0.50 ปานกลาง 

มากกวา 50 ป 81 3.16 0.37 ปานกลาง 

รวม 341 3.25 0.45 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.29 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน  ดานการรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย อยูในระดับปานกลาง  

เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไมเกิน 30 ป รองลงมาคือ อายุ 31-50 ป และชวงอายุ

ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มากกวา 50 ป เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะหแสดงตามตาราง

ท่ี 4.30 

 

ตารางท่ี 4.30 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 

จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม .951 2 .475 2.384 .094 

ภายในกลุม 67.411 338 .199     

รวม 68.362 340       
 

  จากตารางท่ี 4.30 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ดานการรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  
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ตารางท่ี 4.31 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการ

กําจัดขยะข้ันสุดทาย จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 30 ป 121 3.32 0.45 ปานกลาง 

31-50 ป 139 3.20 0.48 ปานกลาง 

มากกวา 50 ป 81 3.15 0.41 ปานกลาง 

รวม 341 3.23 0.46 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.31 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน  ดานการกําจัดขยะข้ันสุดทาย อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

เปนชวงอายุท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไมเกิน 30 ป รองลงมาคือ อายุ 31-50 ป และชวงอายุท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ มากกวา 50 ป เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.31 

 

ตารางท่ี 4.32 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดขยะข้ันสุดทาย จําแนกตาม

อายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.570 2 .785 3.835 .023* 

ภายในกลุม 69.208 338 .205     

รวม 70.778 340       
 

  จากตารางท่ี 4.32 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ดานการกําจัดขยะข้ันสุดทาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ 

Fisher ผลปรากฏตารางท่ี 4.33 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) ระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดขยะข้ันสุดทาย จําแนก

ตามอายุ เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ 

Fisher 
 

อายุ ไมเกิน 30 ป 31-50 ป มากกวา 50 ป 

ไมเกิน 30 ป - 0.13 0.17* 

31-50 ป  - 0.05 

มากกวา 50 ป   - 
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.33 พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดขยะข้ันสุดทาย จําแนกตามชวง

อายุ เปรียบเทียบรายคู พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู คือ ชวง

อายุ ไมเกิน 30 ป กับชวงอายุมากกวา 50 ป 
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 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีรายไดตอปตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกตางกัน ผลการวิเคราะหแสดงตาม

ตารางท่ี 4.34-4.47 

 

ตารางท่ี 4.34 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม 

จําแนกตามรายได 
 

รายไดตอป n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 50,000 บาท 49 3.30 0.44 ปานกลาง 

50,001-100,000 บาท 131 3.22 0.32 ปานกลาง 

มากกวา 100,000 บาท 161 3.34 0.42 ปานกลาง 

รวม 341 3.29 0.39 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.34 พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน  โดยรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนชวงรายไดท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มากกวา 100,000 บาท รองลงมาคือ ไมเกิน 50,000 บาท และชวงรายไดท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 50,001-100,000 บาท เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะหแสดงตาม

ตารางท่ี 4.35 

 

ตารางท่ี 4.35 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รายได จําแนกตามรายได 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.197 2 .599 3.929 .021* 

ภายในกลุม 51.510 338 .152     

รวม 52.708 340       
 

  จากตารางท่ี 4.35 พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผล

ปรากฏตารางท่ี 4.36 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) ระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามรายได เปนรายคู

ตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 
 

รายไดตอป ไมเกิน 50,000 

บาท 

50,001- 

100,000 บาท 

มากกวา 

100,000 บาท 

ไมเกิน 50,000 บาท - 0.12 0.04 

50,001-100,000 บาท  - 0.10* 

มากกวา 100,000 บาท   - 
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.36 พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามรายได เปรียบเทียบรายคู 

พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู คือ ชวงรายได ไมเกิน 50,000 บาท 

กับรายได มากกวา 100,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิง

ขยะมูลฝอย จําแนกตามรายได 
 

รายไดตอป n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 50,000 บาท 49 3.32 0.59 ปานกลาง 

50,001-100,000 บาท 131 3.31 0.38 ปานกลาง 

มากกวา 100,000 บาท 161 3.45 0.47 ปานกลาง 

รวม 341 3.38 0.46 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.37 พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ดานการท้ิงขยะมูลฝอย อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน

ชวงรายไดท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มากกวา 100,000 บาท รองลงมาคือ ไมเกิน 50,000 บาท และชวง

รายไดท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 50,001-100,000 บาท  เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะห

แสดงตามตารางท่ี 4.38 

 

ตารางท่ี 4.38 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.693 2 .846 4.061 .018* 

ภายในกลุม 70.440 338 .208   

รวม 72.132 340    
 

  จากตารางท่ี 4.38 พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ดานการท้ิงขยะมูลฝอย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ 

Fisher ผลปรากฏตารางท่ี 4.39 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) ระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการท้ิงขยะมูลฝอย จําแนกตาม

รายได เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ 

Fisher 
 

รายไดตอป ไมเกิน 50,000 

บาท 

50,001- 

100,000 บาท 

มากกวา  

100,000 บาท 

ไมเกิน 50,000 บาท - 0.01 0.13 

50,001-100,000 บาท  - 0.32* 

มากกวา 100,000 บาท   - 
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.39 พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยการท้ิงขยะมูลฝอย จําแนกตามรายได 

เปรียบเทียบรายคู พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู คือ ชวง

รายได ไมเกิน 50,000 บาท กับมากกวา 100,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.40 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการ

จัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามรายได 
 

รายไดตอป n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 50,000 บาท 49 3.27 0.48 ปานกลาง 

50,001-100,000 บาท 131 3.25 0.43 ปานกลาง 

มากกวา 100,000 บาท 161 3.33 0.50 ปานกลาง 

รวม 341 3.29 0.48 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.40 พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ดานการจัดการขยะมูลฝอย อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

เปนชวงรายไดท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มากกวา 100,000 บาท รองลงมาคือ ไมเกิน 50,000 บาท และ

ชวงรายไดท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 50,001-100,000 บาท เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการ

วิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.41 

 

ตารางท่ี 4.41 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตาม

อายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม .500 2 0.250 1.104 0.333 

ภายในกลุม 76.497 338 0.226     

รวม 76.997 340       
 

  จากตารางท่ี 4.41 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ดานการจัดการขยะมูลฝอย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  
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ตารางท่ี 4.42 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการ

รวบรวมและการขนสง จําแนกตามรายได 
 

รายไดตอป n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 50,000 บาท 49 3.36 0.56 ปานกลาง 

50,001-100,000 บาท 131 3.17 0.38 ปานกลาง 

มากกวา 100,000 บาท 161 3.29 0.45 ปานกลาง 

รวม 341 3.25 0.45 ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี 4.42 พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ดานการรวบรวมและการขนสง อยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเปนชวงรายไดท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไมเกิน 50,000 บาท รองลงมาคือ มากกวา 100,000 

บาท และชวงรายไดท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 50,001-100,000 บาท เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน  

ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.43 

 

ตารางท่ี 4.43 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการรวบรวมและการขนสง จําแนกตาม

อายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.624 2 .812 4.112 .017* 

ภายในกลุม 66.738 338 .197   

รวม 68.362 340    
 

  จากตารางท่ี 4.43 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ดานการรวบรวมและการขนสง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ 

Fisher ผลปรากฏตารางท่ี 4.44 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) ระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการรวบรวมและการขนสง 

จําแนกตามรายได เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant 

Difference) ของ Fisher 
 

รายไดตอป ไมเกิน 50,000 

บาท 

50,001- 

100,000 บาท 

มากกวา  

100,000 บาท 

ไมเกิน 50,000 บาท - 0.19 0.09 

50,001-100,000 บาท  - 0.12* 

มากกวา 100,000 บาท   - 
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.44 พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการรวบรวมและการขนสง จําแนกตาม

รายได เปรียบเทียบรายคู พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู คือ 

ชวงรายได 50,001-100,000 บาท กับรายได มากกวา 100,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.45 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นตอการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการ

กําจัดข้ันสุดทาย จําแนกตามรายได 
 

รายไดตอป n 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 50,000 บาท 49 3.25 0.52 ปานกลาง 

50,001-100,000 บาท 131 3.13 0.37 ปานกลาง 

มากกวา 100,000 บาท 161 3.31 0.48 ปานกลาง 

รวม 341 3.23 0.46 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.45 พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ดานการกําจัดข้ันสุดทาย อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน

ชวงรายไดท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไมเกิน 50,000 บาท รองลงมาคือ มากกวา 100,000 บาท และชวง

รายไดท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 50,001-100,000 บาท เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะห

แสดงตามตารางท่ี 4.46 

 

ตารางท่ี 4.46 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดข้ันสุดทาย จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 2.274 2 1.137 5.611 .004 

ภายในกลุม 68.504 338 .203     

รวม 70.778 340       
 

  จากตารางท่ี 4.46 พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน ดานการกําจัดข้ันสุดทาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ 

Fisher ผลปรากฏตารางท่ี 4.47 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) ระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดข้ันสุดทาย จําแนกตามรายได 

เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher 

 

รายไดตอป ไมเกิน 50,000 

บาท 

50,001- 

100,000 บาท 

มากกวา  

100,000 บาท 

ไมเกิน 50,000 บาท - 0.12 0.06 

50,001-100,000 บาท  - 0.22* 

มากกวา 100,000 บาท   - 

 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 จากตารางท่ี 4.47 พบวา ระดับความคิดเห็นตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดานการกําจัดข้ันสุดทาย จําแนกตามรายได 

เปรียบเทียบรายคู พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู คือ ชวง

รายได 50,001-100,000 บาท กับรายได มากกวา 100,000 บาท 
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 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 

ตารางท่ี 4.48 แสดงจํานวนและรอยละขอเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับแนวทางการการจัดการขยะ  

                 มูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 

ขอเสนอแนะ จํานวนผูตอบ รอยละ 

1. สงเสริมใหประชาชนมีความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมลด

ปริมาณขยะมูลฝอยในทุกรูปแบบ 

24 7.04 

2. ทําประชาคมหมูบานเพ่ือวางแผนการจัดหาซ้ือสถานท่ีกําจัดขยะ 20 5.87 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกชมชนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ

มูลฝอยกอนไปท้ิงท่ีถุงขยะชุมชน 

19 5.57 

4. ประชาสัมพันธใหความรูแกแกประชาชนถึงปญหาของขยะมูล

ฝอย 

16 4.69 

5. กําหนดประเภทของขยะท่ีแยกประเภทสําหรับครัวเรือนเพ่ือ

ความสะอาดในการคัดแยกกอนนําไปกําจัด 

12 3.52 

6. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชนกอน

นําไปกําจัด 

8 2.35 

7. สงเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะกอนนําไปกําจัดในโรงเรียน 

ชุมชน ใหครบทุกหมูบานในเขตรับผิดชอบ 

4 1.17 

8. จัดทําปายประชาสัมพันธถึงมาตรการการนําขยะมูลฝอยนอก

พ้ืนท่ีมากําจัดบริเวณมูลฝอย 

3 0.88 

9. กําหนดเปนกฎหมูบานหรือชุมชนเม่ือพบเห็นการลักลอบนําขยะ

มาท้ิงควรมีบทลงโทษ เชน การเสียคาปรับ 

2 0.59 

 

หมายเหตุ: หนึ่งคนตอบไดมากกวา 1 คําตอบ หรือบางคนอาจไมตอบเลย 

 จากตารางท่ี 4.48 ประชาชนมีขอเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เรียงลําดับตามคารอยละ จากมากไปหานอย คือ 

สงเสริมใหประชาชนมีความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอยในทุกรูปแบบ คิดเปน

รอยละ 7.04 รองลงมาคือ ทําประชาคมหมูบานเพ่ือวางแผนการจัดหาซ้ือสถานท่ีกําจัดขยะ คิดเปน

รอยละ 5.87 สงเสริมและสนับสนุนใหทุกชมชนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนไปท้ิงท่ีถุง
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ขยะชุมชน คิดเปนรอยละ 5.57 ประชาสัมพันธใหความรูแกแกประชาชนถึงปญหาของขยะมูลฝอย 

คิดเปนรอยละ 4.69 กําหนดประเภทของขยะท่ีแยกประเภทสําหรับครัวเรือนเพ่ือความสะอาดในการ

คัดแยกกอนนําไปกําจัด คิดเปนรอยละ 3.52 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชน

กอนนําไปกําจัด คิดเปนรอยละ 2.35 ท่ีเหลือ สงเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะกอนนําไปกําจัดใน

โรงเรียน ชุมชน ใหครบทุกหมูบานในเขตรับผิดชอบ จัดทําปายประชาสัมพันธถึงมาตรการการนําขยะ

มูลฝอยนอกพ้ืนท่ีมากําจัดบริเวณมูลฝอย และกําหนดเปนกฎหมูบานหรือชุมชนเม่ือพบเห็นการ

ลักลอบนําขยะมาท้ิงควรมีบทลงโทษ เชน การเสียคาปรับ คิดเปนรอยละ 1.17, 0.88 และ 0.59 

ตามลําดับ 

 

 

 

  

 



 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
   

 การวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง

คาน จังหวัดเลย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียง

คาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของ

ประชาชน และ 3) ขอเสนอแนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน  ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 

ตัวแทนครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จํานวน 2,296 

ครัวเรือน ลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ตัวแทนครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเชียง

คาน จํานวน 341 คน ไดจากการคํานวณหากลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane เครื่องมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ท่ีมีคาความเชื่อม่ัน เทากับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุมและการ

ทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณี

ตัวแปรตนตั้งแตสามกลุมข้ึนไปมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ท้ังนี้ผูวิจัยไดนําเสนอสรุปผล อภิปรายผล 

และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.2 อภิปรายผล 

 5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอ 

เชียงคาน จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค สรุปผลไดดังนี้ 

 5.1.1 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงรอยละ 54.45 และเปนเพศชาย รอยละ 45.45 มีอายุ 

31-50 ป รอยละ 40.76 รองลงมาคือ อายุมากกวา 50 ป รอยละ 23.75 และอายุไมเกิน 30 ป      

รอยละ 35.49 จบชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา รอยละ 47.21 รองลงมา จบอนุปริญญาหรือ 
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ปวส.หรือปริญญาตรี รอยละ 39.01 และจบปริญญาโท รอยละ 13.78 มีอาชีพหลักคือรับจางท่ัวไป 

รอยละ  43.70 รองลงมาคือ รับราชการ รอยละ 25.80 ธุรกิจสวนตัว รอยละ 8.21 อาชีพอ่ืน ๆ   

รอยละ 7.92 เกษตรกรรม รอยละ 7.33 และพนักงานบริษัท รอยละ 7.04 มีรายไดเฉลี่ยตอป 

มากกวา 100,000 บาท รอยละ 47.21 รองลงมาคือ รายไดระหวาง 50,001-100,000 บาท  รอยละ 

38.42 และรายไดไมเกิน 50,000 บาท รอยละ 14.37 

 5.1.2 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน 

  พบวา การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในปานกลางทุกดดาน 

เรียงลําดับดานท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ดานการท้ิงขยะมูลฝอย รองลงมาคือ ดานการ

จัดการขยะมูลฝอย ดานการรวบรวมและการขนสง สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการกําจัดข้ัน

สุดทาย 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลไดดังนี้  

 1. ดานการท้ิงขยะมูลฝอย พบวา การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา “ประชาชน

ผูรับบริการมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาล” รอง

มาคือ ขอ 2 ท่ีวา “เทศบาลมีการจัดทําขอบัญญัติในดานการจับปรับในการท้ิงขยะไมถูกท่ี” สวนขอท่ี

มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 5 ท่ีวา “เทศบาลมีถังแยกแยะขยะในแตละจุดอยางเพียงพอ” 

 2. ดานการจัดการขยะมูลฝอย พบวา การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในปานกลางทุกขอ เรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 2 ท่ีวา “พนักงาน

เทศบาลทําการเก็บขยะมูลฝอยในบริเวณตาง ๆ ดวยความเรียบรอย” และขอ 5 ท่ีวา “เทศบาล

สามารถใหบริการการจัดการขยะมูลฝอยอยางท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการ” รองลงมาคือ 

ขอ 4 “เทศบาลชวยแกไขปญหาขอรองเรียนจากประชาชนเรื่องขยะไดเปนอยางดีเปนท่ีประทับใจ” 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 3 ท่ีวา “ชวงเวลาในการใหบริการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล 

มีความเหมาะสม” 

 3. ดานการรวบรวมและการขนสง พบวา การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ  เรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา 

“พนักงานท่ีปดกวาดขยะมูลฝอยของเทศบาลปฏิบัติตอประชาชนโดยท่ัวไปดวยความสุภาพ” 



70 

 

รองลงมาคือ ขอ 2 ท่ีวา “พนักงานเทศบาลทําการเก็บขยะมูลฝอยในบริเวณตาง ๆ ดวยความ

เรียบรอย” ขอคาเฉลี่ยต่ําสุด ขอ 5 ท่ีวา “เทศบาลสามารถใหบริการการจัดการขยะมูลฝอยอยาง

ท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการ” 

 4. ดานการกําจัดข้ันสุดทาย พบวา การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในปานกลางทุกขอ  เรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ไดแก ขอ 4 ท่ีวา “เทศบาลมี

สถานท่ีในการทําลายขยะมูลฝอยอยางเหมาะสม” และขอ 5 ท่ีวา “เทศบาลสามารถทําลายขยะได

โดยไมมีขอรองเรียนจากประชาชนท่ัวไป” รองลงมาคือ ขอ 1 ท่ีวา “เทศบาลมีการกําจัดขยะถูก

สุขลักษณะ” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 2 ท่ีวา “มีการแปรสภาพขยะมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใช

ใหมเพ่ือประโยชนดานอ่ืน” 

 5.1.3 เปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน 

 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง

คาน จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน ท่ีมีเพศ อายุ และรายไดตอป แตกตางกันตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว สามารถสรุปไดดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา 

ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน

ดังกลาว 

 สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา 

ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน

โดยรวม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีรายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา 

ประชาชนท่ีมีรายไดตอปแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียง

คาน โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 ตอนท่ี 3 ประชาชนมีขอเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เรียงลําดับตามคารอยละ จากมากไปหานอย คือ สงเสริม

ใหประชาชนมีความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอยในทุกรูปแบบ คิดเปนรอยละ 
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7.04 รองลงมาคือ ทําประชาคมหมูบานเพ่ือวางแผนการจัดหาซ้ือสถานท่ีกําจัดขยะ คิดเปนรอยละ 

5.87 สงเสริมและสนับสนุนใหทุกชมชนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนไปท้ิงท่ีถุงขยะชุมชน 

คิดเปนรอยละ 5.57 

 

5.2 อภิปรายผลวิจัย 

 จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน พบประเด็นท่ีนาสนใจสามารถนํามา

อภิปรายผลไดดังนี ้

 5.2.1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 

 พบวา การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ปริมาณขยะสิ่งเหลือใชหรือ

เศษวัสดุในเขตเทศบาลมีปริมาณมากตามความหนาแนนของประชากร จึงทําใหขยะเพ่ิมมากข้ึนจนทํา

ใหพนักงานจัดเก็บขยะไมทันในบางวัน เชน ในเทศกาลตาง ๆ ประชาชนท้ิงขยะไวมากตามบริเวณ 

ท่ีสาธารณะ สอดคลองกับผลการศึกษาของ ทองมี สวมสูง ได ทําการศึกษาขอเสนอของ

คณะกรรมการชุมชนตอการบริการจัดเก็บขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผล

การศึกษาพบวา 1) ระดับความคิดเห็นคณะกรรมการชุมชนตอการบริการจัดเก็บขยะของเทศบาล 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และผลการศึกษาของ มิต จันทเวทยศิริ ไดทําการศึกษาความคิดเห็น

ของประชาชนตอการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา 

ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

  1) ดานการท้ิงขยะมูลฝอย พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้

อาจเปนเพราะวา เทศบาลมีถังสําหรับใสขยะในแตละจุดหรือแตละพ้ืนท่ีอยางไมเหมาะสมและไม

เพียงพอกับปริมาณขยะจึงทําใหเกิดปญหาดานการทองขยะ สอดคลองกับผลการศึกษาของ  

พรรณี พรมนอย ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยขององคการ

บริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความ

พึงพอใจตอการขนถายขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานกลาง ดานการเก็บรวบรวมขยะ

มูลฝอย อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ ชูชัย ศุภวงศ ไดกลาววา การท้ิงมูลฝอย เปนกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากการท่ีผูท้ิงเห็นวา วัสดุชิ้นใด ๆ นั้น ไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีกตอไปแลว จึงท้ิง

ไปหรือเก็บรวบรวมไวเพ่ือกําจัดตอไป ในปจจุบันยังไมมีการเขมงวดในการควบคุมการท้ิงขยะมูลฝอย 

แตคาดวาในอนาคตเม่ือทรัพยากรทางธรรมชาติซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตหายากข้ึนและมีราคาท่ีสูง 

อาจจะตองพิจารณาควบคุมการท้ิงขยะมูลฝอยกันมากข้ึน 
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 2) ดานการจัดการขยะมูลฝอย พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ท่ีเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากขยะบางประเภท เชน พลาสติก โลหะ

หนัก อลูมิเนียม หรือภาชนะใสสารเคมีปราบศัตรูพืช วัตถุอันตราย ถานแบตโทรศัพทเคลื่อนท่ี  

สิ่งเหลานี้อยากตอการทําลายจึงทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดการขยะอีกท้ังเทศบาลยังไมมีศักยภาพใน

การกําจัด สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปราณี เงินดี ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน

ตอการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา 

พบวา มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล การจัดการขยะ

มูลฝอยอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ  กรมควบคุมมลพิษ ระบุวาการกําจัดขยะมูลฝอยในเขต

เมืองแตละแหงมีวิธีการกําจัดท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณและองคประกอบของมูลฝอย

แตละชุมชน ซ่ึงจะแปรผันโดยตรงกับจํานวนพลเมืองในชุมชนนั้น รวมถึงองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ เชน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ตามปกติวิธีการกําจัดมูลฝอยท่ีเหมาะสมในเขตเมืองท่ี

มีประชากรหนาแนนมาก จะใชวิธีการกําจัดมูลฝอยมากกวา 1 วิธี เชน การฝงกลบแบบถูกสุขลักษณะ 

การเผา และการทําปุยหมัก สวนในเขตชุมชนท่ีมีจํานวนประชากรหนาแนนนอยกวาวิธีท่ีกําจัดมูลฝอย

ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลเพราะสามารถกําจัดมูลฝอยโดยไมตองแยกและ

สามารถหาพ้ืนท่ีไดงาย 

 3) ดานการรวบรวมและการขนสง พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  

ท่ีเปนเชนนี้ อภิปรายผลไดวา การรวบรวมขนสงขยะมูลฝอยนั้นบางวันมีปริมาณขยะมูลฝอยมาก

อาจจะเปนชวงเทศกาลตาง ๆ ประชาชนอุปโภคบริโภคสินคาและบริการมากจึงท้ิงเศษขยะไว และ

เปนวันหยุดราชการติดตอกันเปนเวลานาน จึงทําใหมีขยะตกคางมากกวาปกติ สอดคลองกับผล

การศึกษาของ พรรณี พรมนอย ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการขยะมูล

ฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา 1) 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานกลาง ดานการ

เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย อยูในระดับปานกลาง ชูชัย ศุภวงศ ไดกลาววา การเก็บรวบรวมและการ

ขนสง หมายถึง กิจการตั้งแตการขนถายขยะมูลฝอยจากภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ซ่ึงอาจจะเปน

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจากแตละบาน หรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอยรวมเขาสูรถเก็บของขยะมูล

ฝอยไปจนถึงการขนขยะมูลฝอยไปท่ีจุดหมายปลายทาง ซ่ึงอาจจะเปนสถานีขนถาย โรงงานแปลรูป 

หรือสถานีกําจัดขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมและการขนสงขยะมูลฝอยเปนข้ันตอนสําคัญข้ันตอน

หนึ่ง เพราะมีคาใชจายสูง และหากข้ันตอนนี้ไมมีประสิทธิภาพจะทําใหปริมาณขยะมูลฝอยตกคางเปน

จํานวนมากจนเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 4) ดานการกําจัดข้ันสุดทาย พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สอดคลอง

กับผลการศึกษาของ วิชาญ วงศวิวัฒน ท่ีกลาววา การบริหารระบบการจัดการขยะมูลฝอยวา การ
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บริหารระบบการจัดการขยะมูลฝอยเปนการบริหารระบบจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพตาม

เปาหมาย คือ สามารถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการไดประมาณรอย

ละ 90 ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไดท้ังหมด และไมทําใหเกิดความเดือดรอน รําราญ หรือมีผลกระทบ

ตอสภาวะแวดลอมเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนดการบริหารดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

อนันต ไชยวุฒิ ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวน

ตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบวา การกําจัดขยะข้ันสุดทาย ยังขาดบุคลากร

ระดับปฏิบัติงานท่ีมีความรูดานการจัดการขยะ มีขอจํากัดดานงบประมาณ ไมมีการนําขยะมูลฝอย

กลับมาใชประโยชน ประชาชนขาดความรูท่ีมีตอการจัดการขยะมูลฝอย การกําจัดแบบฝงกลบยังไม

เปนระบบ ยังไมมีมาตรการปองกันปญหาผลกระทบกับสิ่งแวดลอม และการรองรับปริมาณขยะ

จํานวนมาก รวมท้ังยังไมมีการสงเสริมใหแตละหมูบานกําจัดขยะดวยตนเอง 

 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน ท่ีมีเพศ อายุ และรายไดตอป แตกตาง

กันผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา 

ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั้นแสดงวาไมวาประชาชนท่ี

เปนชายหรือหญิงจะมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลท่ีคลายคลึงกันหรือมีความเห็นไปในทาง

เดียวกันจึงไมมีความแตกตางกันท้ังนี้เนื่องจากอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเชียงคานเหมือน สอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ บุญฤทธิ์ ถนอมสวย ไดทําการศึกษาการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององคการ

บริหารสวนตําบลบึงยี่โถ ผลการศึกษาพบวา ประชาชนท่ีมีเพศ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

ใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลไมตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมี

อายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคานโดยรวม แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว นั้นแสดงวาประชาชนท่ีมี

อายุตางกันมีความเห็นตอการจัดการขยะตางกัน โดยท่ีเม่ือพิจารณาเปนชวงอายุท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไม

เกิน 30 ป รองลงมาคือ อายุ 31-50 ป และชวงอายุท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มากกวา 50 ป สอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ บุญฤทธิ์ ถนอมสวย ไดทําการศึกษาการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององคการ

บริหารสวนตําบลบึงยี่โถ ผลการศึกษาพบวา ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

ใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีรายไดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา 

ประชาชนท่ีมีรายไดตอปแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว นั้นแสดงวา

ประชาชนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจตางกันมีความเห็นตอการจัดการขยะของเทศบาลตําบลเชียงคานไม

เหมือนกัน โดยท่ีประชาชนท่ีมีรายไดท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มากกวา 100,000 บาท มีความคิดเห็น

เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะสูงสุด รองลงมาคือ ไมเกิน 50,000 บาท และชวงรายไดท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ 50,001-100,000 บาท สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธีรารัตน จูฑะจันทร  ได

ทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตําบลบางขุนกองตอกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของ

องคการบริหารสวนตําบลขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบวา ประชาชนท่ีมีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ดานการรวบรวมและการขนสง แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5.2.3 ประชาชนมีขอเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ท่ีมีผูตอบจํานวนมากท่ีสุด คือ สงเสริมใหประชาชนมี

ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอยในทุกรูปแบบ ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

การท่ีจะกําจัดขยะไดตองอาศัยความรวมมือทุกภาคสวน ไมวาจะเปนครัวเรือน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน สถาบันการศึกษา กลุมอาชีพหรือองคการในชุมชนตอรวมมือกันตระหนักถึงปญหาในเรื่อง

ขยะมูลฝอยเพ่ือใหชุมชนปราศจากโรคภัยตางๆ อันเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะ 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ภิญญา โพธิสัตยา ไดทําการศึกษาแนวทางการใหบริการสาธารณะ

ดานการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพนมทวน อําเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี พบวา มีการกําหนดดานการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหชัดเจน โดยไดมีการกําหนดตั้งแตแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปและขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงนโยบายการ

จัดเก็บขยะชวงแรกควรเนนในเรื่องการสรางองคความรูใหกับประชาชน ผูประกอบการ สมาชิก

องคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาท่ีท้ังหมดท่ีเก่ียวของท้ังหมด เก่ียวกับเรื่องของกระบวนการ

จัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล และการดําเนินงานก็ควรเนนนโยบายการมีสวนรวม

ท้ังประชาชน องคการบริการสวนตําบลและองคกรอ่ืน ๆ 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 ในการวิจัยเรื่อ งการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียง

คาน จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน มีขอเสนอแนะดังนี้ 
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 5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

   1.  ดานการท้ิงขยะมูลฝอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ “เทศบาลมีถัง

แยกแยะขยะในแตละจุดอยางเพียงพอ” ดังนั้น เทศบาลตําบลเชียงคาน ควรจัดหาถังขยะเปยกและถัง

ขยะแหงแยกกันอยางชัดเชนใหเพียงพอตอปริมาณขยะในชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน 

   2.  ดานการจัดการขยะมูลฝอย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ “ชวงเวลาในการ

ใหบริการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลมีความเหมาะสม” ดังนั้นเทศบาลตําบลเชียงคาน ควรจัด

ชวงเวลาการจัดเก็บขยะอยางเหมาะสม อาจจะมีการจัดเก็บขยะในชวงเชามือหรือชวงคํ่าหลังจากท่ี

ประชาชนไดท้ิงเศษเหลือจากการอุปโภคบริโภคแลว  

   3.  ดานการรวบรวมและการขนสง พบวา ขอคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ “เทศบาลสามารถ

ใหบริการการจัดการขยะมูลฝอยอยางท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการ” ดังนั้น เทศบาลตําบล

เชียงคานควรมีการบริหารจัดการการจับเก็บขยะใหท่ัวถึงเขตความรับผิดชอบหรือทุกชุมชน 

   4.  ดานการกําจัดข้ันสุดทาย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ “มีการแปรสภาพขยะ

มูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใชใหมเพ่ือประโยชนดานอ่ืน” ดังนั้นดังนั้น เทศบาลตําบลเชียงคานควรมีการ

คิดคนหาวิธีการแปรสภาพขยะใหสามารถนํามาใชใหม เชน การนํามาทําปุยหมักหรือปุยชีวภาพ การ

แปรสภาพเปนเชื้อเพลิงเพ่ือการหุงตมในครัวเรือน เปนตน 

 5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

   1.  ควรมีการศึกษาความเปนไปไดในการกําจัดขยะโดยไมทําใหสิ่งแวดลอมภายนอก

เปนพิษ 

   2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะระหวางองคการบริหารสวน

ตําบลกับเทศบาลตําบลวามีประเด็นใดบางท่ีมีปญหาตางกันหรือเหมือนกัน 

   3.  ควรมีการศึกษาเพ่ิมขนาดตัวอยางในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตําบลให

ครอบคลุมท้ังจังหวัด ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะไดเห็นภาพรวมของปญหาการจัดการขยะระดับจังหวัดท่ีชัดเจน 

นําไปสูการแกไขปญหาขยะท้ังระบบ 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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 การศึกษา    Ph.D. (Political Science) 
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 การศึกษา   Ph.D. (Political Science) 
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4. ดร.วินิจ ผาเจริญ 

 การศึกษา   Ph.D. (Political Science) 
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แบบสอบถาม  
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน  

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 

คําช้ีแจง 

 1.  แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน ประกอบดวย 

  ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 

  ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 2. ในการตอบแบบสอบถามท้ัง 2 ตอนนี้ ขอไดโปรดพิจารณาตอบแบบสอบถาม

ใหครบถวนทุกขอตามความเปนจริง 

 3.  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใชเปนขอมูลเพ่ือเปนประโยชนในการทําวิจัยเทานั้น 

และจะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวม จะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอทาน และขอขอบคุณทานท่ี

ไดอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม ในครั้งนี ้
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงใน (   ) ท่ีตรงกับความเปนจริงของทานเพียงคําตอบเดียว 

1. เพศ   

 (   ) 1. ชาย  (   ) 2. หญิง 

2. อายุ   

 (   ) 1. ไมเกิน 30 ป (   ) 2.  31-50 ป  

 (   ) 3.  มากกวา 50 ป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน  

 (   ) 1. ประถมศึกษา (   ) 2.  มัธยมศึกษา  

(   ) 3.  อนุปริญญา / ปวส. (   ) 4. ปริญญาตรี  

(   ) 5.  ปริญญาโท (   ) 6. ปริญญาเอก 

4. อาชีพหลัก (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

 (   ) 1. เกษตรกรรม (   ) 2.  รับจางท่ัวไป  

(   ) 3.  ธุรกิจสวนตัว (   ) 4. รับราชการ 

(   ) 5.  พนักงานบริษัท (   ) 6.  อาชีพอ่ืน ๆ  

5. รายไดตอป 

  (   ) 1. ไมเกิน 50,000 บาท (   ) 2. 50,001-100,000 บาท  

  (   ) 3. มากกวา 100,000 บาท 
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ตอนที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 

คําช้ีแจง ขอใหทานใสเครื่องหมาย √ ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 ระดับความคิดเห็น 

การจัดการขยะมูลฝอย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานการท้ิงขยะ      

1. ประชาชนผูรับบริการมีสวนรวมในการวางแผน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับ

เทศบาล 

     

2. เทศบาลมีการจัดทําขอบัญญัติในดานการจับปรับใน

การท้ิงขยะไมถูกท่ี 

     

3. เทศบาลมีนโยบายใหแยกแยะขยะกอนท่ีจะท้ิงลงถัง      

4. เทศบาลมีถังสําหรับใสขยะในแตละจุดหรือแตละ

พ้ืนท่ีอยางเหมาะสมกับปริมาณขยะ 

     

5. เทศบาลมีถังแยกแยะขยะในแตละจุดอยางเพียงพอ      

ดานการจัดการขยะมูลฝอย      

6. พนักงานท่ีปดกวาดขยะมูลฝอยของเทศบาลปฏิบัติ

ตอประชาชนโดยท่ัวไปดวยความสุภาพ 

     

7. พนักงานเทศบาลทําการเก็บขยะมูลฝอยในบริเวณ

ตาง ๆ ดวยความเรียบรอย 

     

8. ชวงเวลาในการใหบริการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล

มีความเหมาะสม 

     

9. เทศบาลชวยแกไขปญหาขอรองเรียนจากประชาชน

เรื่องขยะไดเปนอยางดีเปนท่ีประทับใจ 

     

10. เทศบาลสามารถใหบริการการจัดการขยะมูลฝอย

อยางท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการ 
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 ระดับความคิดเห็น 

การจัดการขยะมูลฝอย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานการเก็บรวบรวมและการขนสง      

11. มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยตรงตอเวลาและสมํ่าเสมอ      

12. การขนนยายขยะมูลฝอยไปกําจัดมีความปลอดภัย

ไมหกหลนหรือทําใหถนนเสียหายหรือสกปก 

     

13. เสนทางการจัดเก็บครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเทศบาล      

14. พนักงานปดกวาดขยะมูลฝอยของเทศบาลและ

พนักงานท่ีขนขยะมูลฝอยของเทศบาลปฏิบัติ

หนาท่ีไดอยางเรียบรอย 

     

15. ชวงเวลาในการใหบริการปดกวาดขยะมูลฝอยของ

เทศบาลมีความเหมาะสม 

     

16. จํานวนเท่ียวรถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลในแต

ละวันมีความเหมาะสม 

     

ดานการกําจัดข้ันสุดทาย      

17. เทศบาลมีการกําจัดขยะถูกสุขลักษณะ      

18. มีการแปรสภาพขยะมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใชใหม

เพ่ือประโยชนดานอ่ืน 

     

19. พนักงาน ท่ี เ ก็บขยะมูลฝอยมีความตรงตาม

ระยะเวลาท่ีเทศบาลกําหนด 

     

20. เทศบาลมีสถานท่ีในการทําลายขยะมูลฝอยอยาง

เหมาะสม 

     

21. เทศบาลสามารถทําลายขยะไดโดยไมมีขอรองเรียน

จากประชาชนท่ัวไป 

     

 

 

 



93 
 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
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คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

เรื่อง 

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
 

Item-Total Statistics 

 

ขอท่ี 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

1 91.2343 368.077 .708 .951 

2 91.1543 372.936 .700 .951 

3 91.2229 369.048 .701 .951 

4 91.2800 367.800 .725 .950 

5 91.3600 365.806 .750 .950 

6 90.6800 379.598 .657 .951 

7 90.7771 379.370 .518 .952 

8 90.8229 379.698 .628 .951 

9 90.8000 379.230 .687 .951 

10 90.6914 383.008 .600 .952 

11 91.2914 372.598 .665 .951 

12 90.4171 389.474 .351 .953 

13 91.3143 370.286 .729 .950 

14 90.4400 386.489 .240 .955 

15 90.8000 381.782 .579 .952 

16 90.6743 379.727 .656 .951 

17 90.8400 380.388 .638 .951 

18 91.1029 372.035 .712 .951 

19 90.7257 382.947 .563 .952 

20 90.8343 381.449 .630 .951 

21 90.8400 379.055 .684 .951 

22 91.0229 374.448 .668 .951 
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คาความเช่ือม่ันแบบสอบถามท้ังฉบับ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.953 22 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – นามสกุล :   นายกฤษฎา พาเสนห 

วัน เดือน ป เกิด :   19 ตุลาคม 2530 

ท่ีอยูปจจุบัน :   172/5 ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาย จ.เลย 

 

การศึกษา     

 พ.ศ. 2556        :   ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

ประสบการณการทํางาน              

 ปจจุบัน :   ลูกจางธนาคารออมสิน เขตเลย ประจําสาขาภูกระดึง 
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