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บทคดัย่อ 
  การวจิยัคร ัง้มจีุดมุง่หมายเภพื่อศกึษาพฤตกิรรมการจดัการขยะอเิภลก็ทรอนิกสข์องประชาชนบา้นสะอาด ต าบลโคก
สะอาด อ าเภภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์  3 ดา้น ไดแ้ก่ การซ่อมแซมเภพื่อใชใ้หม่ การหลีกเภลี่ยงขยะอนัตราย และการ
หมนุเภวยีนขยะอเิภลก็ทรอนิกส ์ซึง่การเภกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม และใชว้ธิีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) การหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยสูตรยามาเภน่ (Yamane) ไดจ้ านวน 268 คน สถิติที่ใชว้เิภคราะห์ 
ไดแ้ก ่คา่เภฉลีย่ คา่สว่นเภบีย่งเภบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานโดยใช ้t - test, F- test 
  ผลการศกึษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะอิเภล็กทรอนิกส์ของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง                      
( = 2.85) เภมือ่พจิารณาเภป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการคดัแยกขยะน าไปสู่การรไีซเภคลิ (Recycle) อยู่ในระดบัด ี( = 3.71) 
ดา้นการหลีกเภลี่ยงขยะที่เภป็นอนัตราย (Reject) อยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.05) ดา้นการน าขยะอิเภล็กทรอนิกส์มา
ซ่อมแซมเภพื่อใชง้าน (Repair) อยู่ในระดบัน้อย ( = 1.80) และประชาชนที่มเีภพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเภวลาที่อยู่
อาศยั อาชพีต่างกนั มพีฤตกิรรมการจดัการขยะอเิภลก็ทรอนิกสไ์มแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 The purpose of this research was to the studies electronic waste management behavior in Ban 
Sa-ard, Koksa-ard sub-district, Kongchai district, Kalasin province. 3 aspects: repair, reject and recycle of 
electronic waste. The research tools were questionnaires and using simple random sampling method. The 
sample size was 268 (Taro Yamane). The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation 
and t-test, F-test. 
 The research found that electronic waste management behavior in Ban Sa-ard, Koksa-ard sub-
district, Kongchai district, Kalasin province. That the overall satisfaction of electronic waste management 
behaviors was at the medium level ( = 2.85). When consider in each aspect, that separation of waste for 
recycle at the high level ( = 3.71), reject of hazardous waste at the medium level ( = 3.05), repair of 
electronic waste at the low level ( = 1.80). Peoples with different genders, age, education level, duration 
of residence, occupations showed electronic waste management behavior non differently at .05 level 
significance. 
  
Keywords: electronic waste management behavior   
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1. บทน า  
 สถานการณ์ของโลกปัจจุบันเภทคโนโลย ี                   
ดา้นอเิภลก็ทรอนิกสม์คีวามกา้วหน้าอย่างรวดเภรว็และเภขา้
มามีบทบาทในชีวิตประจ าว ันของมนุษย์มากขึ้น 
โดยเภฉพาะคอมพิวเภตอร์ ซึ่งจะเภห็นได้ว่าโรงงาน
อุตสาหกรรมทัง้ขนาดเภล็กและใหญ่ องค์กรหรือ
หน่วยงานต่ างๆ แม้แต่ ในบ้านเภรือนก็มีการใช้
คอมพิวเภตอร์ทัง้สิ้น โดยมิได้ค านึงถึงปัญหาหรือ
ผลกระทบที่จะเภกิดขึ้นเภมื่อมีการใช้คอมพิวเภตอร์ใน
ปรมิาณทีส่งูขึน้ กอ่ใหเ้ภกดิปัญหาขยะอเิภลก็ทรอนิกสแ์ละ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลกตามมาในที่สุด                     
ขยะอเิภล็กทรอนิกส์ หรอื “อ-ีเภวสต์ (Electronic Waste)” 
เภป็นอุปกรณ์อิเภล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งาน คือ 
อาจจะยงัใชง้านไดอ้ยู่แต่ไมท่นัสมยัหรอือาจจะช ารุดไป
ตามกาลเภวลา อาทิเภช่น เภครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
เภครือ่งใชอ้เิภลก็ทรอนิกส์ที่ช ารุดจนไม่สามารถใชง้านได้
อกี จงึแปรสภาพเภป็นขยะอเิภลก็ทรอนิกสท์ี่นับวนัจะเภพิ่ม
จ านวนมากขึน้ สรา้งความวติกกงัวล และเภป็นมลพิษต่อ
สิง่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเภป็นอย่างมาก เภนื่องมาจาก
ชิ้นส่วนวัสดุหลายชิ้นของอุปกรณ์อิเภล็กทรอนิกส์มี
สารพิษที่ก่อให้เภกดิอนัตรายรา้ยแรงเภป็นส่วนประกอบ 
อาทิเภช่น สารตะกัว่ สารพิษจากโลหะแคดเภมียม                      
สารปรอทและสงักะสเีภป็นตน้ ซึง่องค์การสหประชาชาติ
กล่าววา่อุปกรณ์ทีท่ิ้งแลว้อย่างพวกอเิภลก็ทรอนิกส์ หรอื
เภครื่องใช้ไฟฟ้าอาจมปีรมิาณสูงเภกิน 40 ล้านตันต่อปี 
ทัง้นี้ สารโลหะหนักที่เภป็นส่วนประกอบจะแพร่กระจาย 
สูส่ ิง่แวดลอ้มไดง้า่ย (ศรศีกัดิ ์จามรมาน. 2550 : 12) 
 ทางด้านปัญหามลพิษของประเภทศไทยได้ทวี
ความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเภร็วเภนื่องจากประชากรมี
จ านวนเภพิ่มขึ้นปริมาณการบริโภคที่ เภพิ่มขึ้นท าให้
ปรมิาณขยะเภพิ่มขึ้นดว้ย ในยุคปัจจุบนัเภครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเภล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเภป็นโทรทัศน์                       
พัดลม ตู้ เภย็น เภครื่องปร ับอากาศ โทรศัพท์มือถือ 
คอมพิวเภตอร์ ฯลฯ ไดก้ลายมาเภป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้
การใชช้วีติประจ าวนัสะดวกสบายมากขึ้น การแข่งขนั
ทางการตลาดทีม่ากขึ้น ท าให้ราคาสนิคา้มแีนวโน้มลด
ต ่าลง สง่ผลใหปั้จจุบนัมกีารใชง้านผลติภณัฑ์เภหล่านี้ใน
วงกวา้งมากยิ่งขึ้น จากการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ สดัส่วนครวัเภรือนที่มโีทรทศัน์ ได้เภพิ่มสูงขึ้น

จากร้อยละ 17 ในปี พ.ศ. 2522 เภป็นร้อยละ 96.5                    
ในปี พ.ศ. 2553 (ส านกังานสถติแิห่งชาต.ิ 2554: 18) 
 ในการจดัการซากผลิตภณัฑ์เภครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อิเภล็กทรอนิกส์ในประเภทศไทยยังขาดการจัดการที่
เภหมาะสม โดยรอ้ยละ 90 ของปรมิาณขยะทัง้หมดถูกทิ้ง
รวมไปกบัขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ฝังกลบ ซึ่งไม่ได้
ออกแบบไวเ้ภพื่อรองรบัของเภสยีทีเ่ภป็นอนัตราย บางสว่นซึ่ง
เภป็นขยะอเิภลก็ทรอนิกสท์ีเ่ภป็นผลติภณัฑท์ีไ่ม่ไดม้าตรฐาน
ถูกเภก็บไวเ้ภป็นของเภสียภายในโรงงานผู้ผลิต โดยไม่ได้
ด าเภนินการใดๆ ในฐานะของประชาชนทัว่ไป เภราสามารถ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาเภหล่านี้ ได้โดยการคัดแยกซาก
ผลติภณัฑเ์ภครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิภลก็ทรอนิกส์ออกจากขยะ
ทัว่ไป โดยน าไปทิ้งในทีท่ีจ่ดัไวใ้หห้รอืส่งคนืให้กบัผูผ้ลิต
สนิคา้ (การะเภกด โชตชินิรตัน์. 2550: 1) 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด ต าบลโคก
สะอาด อ าเภภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสินธุ์ คนในชุมชน
ส่วนใหญ่จะมีอาชีพท านามาตัง้แต่สมยัปู่ ย่าตายาย                 
แต่ความส าเภร็จที่สรา้งรายได้อย่างงอกงามของคนใน
หมู่บา้นที่หนัไปประกอบอาชีพ “คา้ของเภก่า” ก็สร้าง
ความเภปลี่ยนแปลงและจุดประกายให้คนในชุมชนราย
อื่นๆ น าเภป็นตน้แบบและกา้วเภดนิตามอาชพีคา้ของเภก่า
ของคนในหมู่บา้นโคกสะอาดจึงเภฟ่ืองฟูนับแต่ปี 2539 
เภป็นตน้มา ซึง่ผลการส ารวจของมูลนิธิบูรณะนิเภวศช่วง
เภดือนเภมษายน-พฤษภาคม 2551 พบว่า มีจ านวน
ผูป้ระกอบการเภพิม่ขึน้ถงึ 228 รายปรมิาณของเภก่าที่รบั
ซื้อมาก็เภพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 767 ตันต่อเภดือน                   
ส่ วน ใหญ่ เภ ป็น รถจัก รยานยนต์  รอ งล งมาคื อ
เภครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเภล็กทรอนิกส์ชนิดของเภก่าก็
หลากหลายมากขึน้ อาณาเภขตการออกเภดนิทางไปรบัซื้อ
ของเภก่ากก็วา้งขวางมากขึ้น จากเภดมิรบัซื้อของเภก่าใน
พื้นทีใ่กลเ้ภคยีงกข็ยายออกไปตระเภวนรบัซื้อของเภก่าจาก
ทัว่ประเภทศแน่นอนวา่แมข้องเภกา่ที่รบัซื้อมาจะถูกนามา
คดัแยกชิ้นส่วนและน าไปขายต่อได ้แต่กย็งัมเีภศษชิ้น 
สว่นทีเ่ภหลอืและไมส่ามารถขายได ้และตอ้งเภป็นภาระใน
การกาจัดอีกประมาณ 20 ตันต่อเภดอืน ส่วนใหญ่เภป็น
เภศษพลาสติก  รอ งล งมาคือหน้ าจ อ โทรทั ศ น์                        
และโฟมจากตู้เภย็น ซึ่งในอดีตคนในชุมชนก าจัดเภศษ 
ชิ้นส่วนของเภก่าที่เภหลือจากการขายโดยใช้วธิีการเภผา
ตามที่โล่งหรือที่รกรา้งทัว่ไป ต่อมา อบต.โคกสะอาด  
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ไดจ้ดัพื้นทีส่ าหรบัใชเ้ภป็นหลุมทิ้งขยะ คนในชมุชนจงึน า
เภศษชิ้นส่วนเภหล่านี้มาเภผาในหลุมขยะนี้ แทน ส่วน
กระบวนการคดัแยกของเภก่าที่รบัซื้อมา คนในชุมชนจะ
ด าเภนินการในบรเิภวณบา้นพกัของตนเภองดว้ยเภครื่องมอืที่
มอียู่ เภช่น ไขควง มดี และคอ้น ท าให้การคดัแยกวสัดุ
จากของเภก่าที่มีสารอันตรายรวมอยู่ด้วยนั ้นจึงไม่
สามารถท าได้อย่างปลอดภยัเภพียงพอ เภช่น โทรทัศน์ 
คนในชมุชนตอ้งการเภอาเภหลก็และโลหะมคีา่ไปขาย สว่น
จอภาพที่มีสารตะกัว่ประกอบอยู่ด้วยก็จะถูกทุบทิ้ง 
ขณะทีส่ายไฟกจ็ะถูกแยกเภอาสว่นทีเ่ภป็นทองแดงออกมา 
เภชน่เภดยีวกบัการแยกเภอาน็อต ตะปู ออกจากส่วนที่เภป็น
พลาสติก เภศษที่เภหลือก็ถูกนามากองรวมกนัและเภผา  
ยิง่นานวนั กจิการคา้ของเภกา่ของคนในชมุชนโคกสะอาด
กย็ิง่เภฟ่ืองฟู ขณะเภดยีวกนัการคดัแยกของเภกา่ทีไ่มถู่กวธิี
กก็ลายเภป็นเภรื่องน่าวิตกกงัวล ทัง้ปัญหาการปนเภป้ือน
ของสารพษิลงสูด่นิ น ้า และอากาศ รวมทัง้อนัตรายต่อ
สขุภาพของผูค้ดัแยกวสัดุและเภพื่อนบา้นที่อยู่ใกล้เภคยีง 
ความเภสีย่งทีเ่ภกดิขึน้จากกระบวนการคดัแยกของเภก่าที่มี
สารอนัตราย โดยเภฉพาะโลหะหนกั อาท ิโบรมนีซึง่อยู่ใน
กล่องสายไฟและแผงวงจร เภป็นสารก่อมะเภร็ง ตะกัว่  
ซึ่งอยู่ในลวดบัดกรี และแบตเภตอรี่ จะท าลายระบบ
ประสาท ระบบเภลอืด รวมถึงระบบพฒันาการของสมอง 
แคดเภมียมซึ่งอยู่ในชิ้นส่วนพวกวัสดุกึ่งตัวน า ท าให้ 
ไตวายและเภป็นโรคอิไตอิไต ปรอท ซึ่งอยู่ในหลอด 
ฟลูออเภรสเภซนต์ และสวิตช์ต่างๆ จะท าลายระบบ
ประสาทสว่นกลาง (เภพญ็โฉม แซ่ตัง้ และคณะ. 2552)  
 บา้นสะอาด หมูท่ี ่2 เภป็นหมูบ่า้นอยู่ในเภขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภภอฆอ้งชยั 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึง่คนในชมุชนสว่นใหญ่มอีาชพีท านา
และคา้ของเภกา่ ผลกระทบทีต่ามมาจากการท าอาชพีคา้
ของเภก่าคือเภรื่องกระบวนการคดัแยก การก าจัดเภศษ
ชิน้สว่นของเภกา่ทีเ่ภหลือจากการซื้อขาย เภนื่องจากคนใน
ชุมชนมวีธิีการจดัการที่ไม่ถูกวธิี จากความส าคญัและ
ปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจึงสนใจที่จะศกึษาพฤติกรรมการ
จดัการขยะอเิภล็กทรอนิกส์ เภขตพื้นที่บา้นสะอาด ต าบล
โคกสะอาด อ าเภภอฆ้องชยั จังหวดักาฬสินธุ์ เภพื่อให้
ทราบถึงพฤติกรรมการจดัการการขยะอิเภล็กทรอนิกส์
ของคนในชมุชน และเภป็นแนวทางในการแกปั้ญหาขยะ
อเิภลก็ทรอนิกสใ์นเภขตพื้นทีบ่า้นสะอาดต่อไปในอนาคต 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เภพื่ อ ศึกษาพฤติ กร รมกา รจัดการขย ะ
อิเภล็กทรอนิกส์ของคนในชุมชนบ้านสะอาด ต าบลโคก
สะอาด อ าเภภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์   
 2.2 เภพื่อเภปรยีบเภทยีบพฤตกิรรมของประชาชนในการ
จดัการขยะอเิภลก็ทรอนิกสบ์า้นสะอาด ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ จ าแนกเภพศ อายุ ระดบั
การศกึษา ระยะเภวลาทีอ่ยู่อาศยั อาชพี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้ คอื ประชาชน
ในเภขตพื้นที่บา้นสะอาด ต าบลโคกสะอาด อ าเภภอฆอ้ง
ชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ จ านวน 820 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ คอืคน
ในชมุชน บา้นสะอาด ต าบลโคกสะอาด อ าเภภอฆอ้งชยั 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ ที่มีอายุ 18 ปีบรบิูรณ์ขึ้นไป จ านวน 
268 คน โดยการหาค่าขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยสูตร
ยามาเภน่ (Yamane) 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 แบบสอบถามวัดความคิดเภ ห็น เภกี่ยวกับ
พฤติกรรมการขยะอิเภล็กทรอนิกส์คนในชุมชนบ้าน
สะอาด ในต าบลโคกสะอาด  
3.3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจ ัยได้ดาเภนินการเภก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ส ารวจและศกึษาขอ้มลูเภบือ้งตน้   
  2) ออกแบบเภครื่องมือ และท าหนังสอืขอ
อนุญาตเภกบ็ขอ้มลู 
  3) ทดสอบเภครือ่งมอื 
  4) เภกบ็รวบรวมขอ้มูล วเิภคราะห์ขอ้มูล และ
สรปุผล 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิภคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเภฉลี่ย              
สว่นเภบีย่งเภบนมาตรฐาน  
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเภครือ่งมอื 
       2.1 ความเภทีย่งตรงของเภนื้อหา (IOC) 
      2.2 คา่อ านาจการจ าแนก 
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       2.3 คา่ความยากงา่ย 
  3) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่
Independent t-test และ F-test (One-way ANOVA)                  
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การศกึษาพฤตกิรรมการจดัการขยะอิเภล็กทรอ -
นิกส ์ของคนในชมุชนบา้นสะอาด สามารถสรปุไดด้งันี้ 

 1. พฤตกิรรมการจดัการขยะอิเภล็กทรอนิกส์คน
ในชุมชนบา้นสะอาด ต าบลโคกสะอาด อ าเภภอฆอ้งชยั 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี
ดา้นที่มคี่าเภฉลี่ยมากที่สุดคอื ดา้นการคดัแยกประเภภท
ขยะน าไปสู่การรไีซเภคลิ (Recycle) อยู่ในระดบัด ีดา้น
การหลกีเภลีย่งขยะทีเ่ภป็นอนัตราย (Reject) อยู่ใน ระดบั
ปานกลาง และด้านการน าขยะอิเภล็กทรอนิกส์มา
ซ่อมแซมใชใ้หม ่(Repair) อยู่ในระดบัน้อย ตามล าดบั 

 
ตารางที ่1 แสดงพฤตกิรรมการจดัการขยะอเิภลก็ทรอนิกสค์นในชมุชนบา้นสะอาด ต าบลโคกสะอาด อ าเภภอฆอ้งชยั จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ 

 
 2. ผลการเภปรียบเภทียบพฤติกรรมของคนใน
ชุมชนในการจัดการขยะอิเภล็กทรอนิกส์บ้านสะอาด 

จ าแนกเภพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเภวลาที่อยู่อาศยั 
อาชพี ดงันี้ 

 
ตารางที ่2 การเภปรยีบเภทยีบพฤตกิรรมการจดัการขยะอเิภลก็ทรอนิกสข์องคนในชมุชนบา้นสะอาดทีม่เีภพศต่างกนั 

* นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 

จากตารางที ่2 พบวา่ ผลการเภปรยีบเภทยีบเภพศ 
พฤติกรรมการจัดการขยะอิเภล็กทรอนิกส์ของคนใน
ชุมชนบ้านสะอาด ต าบลโคกสะอาด อ าเภภอฆ้องชัย 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ ประชาชนทีม่เีภพศต่างกนั มพีฤติกรรม
การจัดการขยะอิ เภล็กทรอนิกส์  ไม่แตกต่ างกัน

 
 
 

ปัจจยัรายด้าน   S.D. ระดบัพฤติกรรม 

Repair 1.80 0.50 น้อย 
Reject 3.05 0.43 ปานกลาง 
Recycle 3.71 0.78 ด ี

รวม 2.85 0.57 ปานกลาง 

พฤติกรรมการจดัการขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

ชาย หญิง 
t Sig 

  S.D.   S.D. 
Repair 1.80 .373 1.79 .654 .187 .852* 
Reject 3.01 .422 3.11 .446 -1.80 .072* 
Recycle 3.72 .957 3.69 .425 .274 .784* 

รวม 2.84 .387 2.86 .253   
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ตารางที ่3 การเภปรยีบเภทยีบพฤตกิรรมการจดัการขยะอเิภลก็ทรอนิกสข์องคนในชมุชนบา้นสะอาดทีม่อีายุต่างกนั 

* นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
จากตารางที ่3 พบวา่ผลการเภปรยีบเภทียบอายุ 

ต่างกนัพฤตกิรรมการจดัการขยะอเิภล็กทรอนิกส์ของคน
ในชุมชนบา้นสะอาด ต าบลโคกสะอาด อ าเภภอฆอ้งชยั 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ ประชาชนทีม่อีายุต่างกนั มพีฤติกรรม
การจดัการขยะอเิภลก็ทรอนิกส ์ไมแ่ตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4 การเภปรยีบเภทยีบพฤตกิรรมการจดัการขยะอเิภลก็ทรอนิกสข์องคนในชมุชนบา้นสะอาดทีม่กีารศกึษาต่างกนั 

* นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
จากตารางที่ 4 พบว่าผลการเภปรียบเภทียบ

การศึกษาต่ างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะ
อิเภล็กทรอนิกส์ของคนในชุมชนบ้านสะอาด ต าบลโคก

สะอาด อ าเภภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ประชาชนที่มี
การศึกษาต่ างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะ
อเิภลก็ทรอนิกส ์ไมแ่ตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 5 การเภปรียบเภทียบพฤติกรรมการจัดการขยะอิเภล็กทรอนิกส์ของคนในชุมชนบา้นสะอาดที่มรีะยะเภวลาอาศยั
ต่างกนั 

* นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

พฤติกรรมการจดัการขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

20-40 ปี 41-60 ปี 61-80 ปี 
F Sig 

  S.D.   S.D.   S.D. 
 Repair 1.83 .354 1.83 .556 1.72 .353 1.20 .303* 
 Reject 3.07 .451 3.06 .421 3.01 .469 .237 .761* 
 Recycle 3.64 .622 3.76 .880 3.58 .429 1.33 .267* 

รวม 2.85 .308 2.88 .365 2.77 .242   

พฤติกรรมการจดัการขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
F Sig 

  S.D.   S.D.   S.D. 
 Repair 1.80 .505 1.20 - - - 1.43 .234* 
 Reject 3.04 .432 3.80 - - - 3.00 .08* 
 Recycle 3.71 .780 5.00 - - - 2.73 .099* 

รวม 2.84 .337 3.33 - - -   

พฤติกรรมการจดัการขยะ   
อิเลก็ทรอนิกส์ 

น้อยกว่า 3 ปี 3-10 ปี 10 ปี ขึน้ไป 
F Sig 

  S.D.   S.D.   S.D. 
 Repair - - 1.80 .219 1.80 .510 .000 .991* 
 Reject - - 3.23 .366 3.04 .435 1.08 .300* 
 Recycle - - 3.50 .352 3.71 .789 .452 .502* 

รวม - - 2.84 .237 2.84 .340   
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จากตารางที่ 5 พบว่าผลการเภปรียบเภทียบ
ระยะเภวลาอาศัยต่างกนัมีพฤติกรรมการจัดการขยะ
อิเภล็กทรอนิกส์ของคนในชุมชนบ้านสะอาด ต าบลโคก
สะอาด อ าเภภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ประชาชนที่มี
การศึกษาต่ างกัน มีพฤติกรรมการจัดการขยะ
อเิภลก็ทรอนิกส ์ไมแ่ตกต่างกนั 

 
5. อภิปรายผล 
 ในการศึกษาเภรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะ
อิเภล็กทรอนิกส์คนในชุมชนบ้าน สะอาด ต าบลโคก
สะอาด อ าเภภอฆ้องชยั จังหวดักาฬสนิธุ์ มีประเภด็นที่
น่าสนใจในการอภปิราย ดงันี้ 
  1. พฤตกิรรมการจดัการขยะอิเภล็กทรอนิกส์
ของคนในชุมชนบา้นสะอาด ต าบลโคกสะอาด อ าเภภอ
ฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
           1.1 ด้านการน าขยะอิเภล็กทรอนิกส์มา
ซ่อมแซมใช้ใหม่ (Repair) โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย 
เภนื่องจากประชาชนบา้นสะอาดส่วนมากมพีฤติกรรมไม่
คอ่ยมกีารน าขยะอเิภลก็ทรอนิกสท์ีช่ารดุมาซ่อมแซมเภพื่อ
ขายหรอืเภพื่อนากลบัมาใช้ใหม่ ซึ่งไม่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของสมศรี  ศ ังขจันทรานนท์  ( 2552)                  
ไดศ้กึษาแนวทางการพฒันาพฤติกรรมการจดัการขยะ
มูลฝอยของประชาชนในต าบลชุมเภห็ด อ าเภภอเภมือง 
จังหวัดบุรีร ัมย์  ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัพอใช ้โดยมดีา้นการซ่อมแซมวสัดุเภก่ากลบัมาใช้
ซ ้าดีที่สุด รองลงคือด้านการน ากลับมาใช้ซ ้ า ส่ วน
แนวทางการพฒันาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนควรประกอบดว้ย 6 แนวทางคอื1) การ
สรา้ง ภาคเีภครอื -ข่ายด าเภนินการจดัการขยะมูลฝอยใน
เภขตพื้นทีท่ ัง้ต าบล 2) การสรา้งจิตส านึกของประชาชน 
3) การให้ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอย 4) การ
สนับสนุนและส่งเภสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม 5) การ
สง่เภสรมิใหใ้ชม้าตรการทางสงัคมและทางกฎหมาย และ 
6) การบรหิารจดัการขยะมลูฝอยทีม่ปีระสทิธภิาพ 
       1.2 ด้านหลีกเภลี่ยงขยะที่เภป็นอันตราย 
(Reject) โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เภนื่องจาก
ประชากรบ้านสะอาดบางส่วนมีพฤติกรรมด้านการ

หลีกเภลี่ยงขยะที่ เภ ป็นอันตราย  และจัดเภก็บขยะ
อเิภลก็ทรอนิกสท์ีเ่ภหลอืจากการคดัแยก ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลการศกึษาของ ศุภกร ทิมจรสั (2548) ท าการศกึษา
วจิยัเภรือ่งพฤตกิรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครวัเภรอืน
ของประชาชน เภขตจตุจักร จตุจักร กรุงเภทพมหานคร 
พบว่า ประชาชนมีความเภข้าใจ ในการคดัแยกและน า
ขยะที่เภป็นอนัตรายแยกใส่ถุงพลาสติกมดัปากถุงแล้ว
น าไปใสถ่งัทีจ่ดัไวใ้ห ้
   1.3 ดา้นการคดัแยกประเภภทขยะน าไปสู่
การรไีซเภคลิ (Recycle) โดยรวมอยู่ในระดบัดเีภนื่องจาก
ประชาชนบ้านสะอาด ส่วนมากมทีกัษะในการคดัแยก
ชิ้นส่วนขยะอิ เภล็กทรอนิกส์เภพื่ อน าไปส่งขายให้
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ หรอืน าไปส่งต่อให้กบั โรงงาน 
รีไซ-เภคิล แต่ชิ้นส่วนที่เภหลือที่ไม่สามารถขายหรือ
จ าหน่ายไดอ้าจจะก่อให้เภกดิปัญหาสิง่แวดล้อมตามมา 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เภพ็ญโฉม แซ่ตัง้และคณะ 
(2552) ไดศ้กึษาปัญหาสิง่แวดล้อมจากการคา้ของเภก่า 
และถอดแยกชิ้นส่วนขยะอิเภล็กทรอนิกส์ ต าบลโคก
สะอาด อ าเภภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ โดยไดท้ าการ
ส ารวจและรายงานสถานการณ์การประกอบธุรกจิคา้ของ
เภกา่ขนาดใหญ่ของชาวบา้นในต าบลโคกสะอาด อ าเภภอ
ฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึ่งมกีารคดัแยกชิ้นส่วนขยะ
อิเภล็กทรอนิกส์และซากผลิตภณัฑ์ประเภภทอื่นๆ เภช่น 
ซากรถยนต์ เภพื่อสรา้งรายได ้ในขณะเภดยีวกนัก็มกีาร
เภผาท าลายและฝังกลบกากของเภสียจ านวนมาก 
จนกลายเภป็นปัญหาและสง่ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
และสขุภาพของชมุชนใกลเ้ภคยีง จากการส ารวจของกลุ่ม
ศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม พบว่า  
12 หมูบ่า้นในต าบลโคกสะอาดนัน้ มชีาวบา้นประกอบ
อาชพีรบัซื้อของเภก่า จ านวน 228 ราย ในแต่ละเภดอืนมี
การน าเภข้าของเภก่ามายังพื้นที่ เภพื่อคัดแยกชิ้นส่วน  
767 ตัน โดยในจ านวนนี้ เภป็นของเภก่าประเภภทซาก
ผลติภณัฑเ์ภครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิภลก็ทรอนิกสแ์ละอะไหล่
อิเภล็กทรอนิกส์ 274 ตันต่อเภดือน และมีปัญหาด้าน
สิง่แวดล้อมที่พบจากการประกอบอาชพีของชาวบา้น
เภกดิขึน้ เภชน่ การปนเภป้ือนของ สารพิษลงสู่ดนิและที่นา
การปนเภป้ือนของสารพิษในอากาศ การท าลายชัน้
โอโซน ซึง่เภกดิจากการแยกชิ้นส่วนซากผลิตภณัฑ์และ
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เภครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผิดวิธี เภช่น การเภผาสายไฟเภพื่อเภอา
ทองแดง การเภทสารท าความเภย็นทิ้งโดยไม่มีวิธีการ
จดัการที่เภหมาะสม การทิ้งหน้าจอ CRT เภกลื่อนกลาด 
เภป็นตน้ 2. ผลการเภปรยีบเภทยีบพฤตกิรรมของประชาชน
ในการจดัการขยะอเิภลก็ทรอนิกส์บา้นสะอาด ต าบลโคก
สะอาด อ าเภภอฆ้องชยั จังหวดักาฬสินธุ์ จ าแนกเภพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเภวลาทีอ่ยู่อาศยั อาชพี พบว่า
มพีฤตกิรรมการจดัการขยะอิเภล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่าง
กนั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชนา อินอ๊อด 
( 2548) ไ ด้ ศึ กษ าพฤ ติ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ
อเิภลก็ทรอนิกส ์ในครวัเภรอืนของกรงุเภทพมหานคร พบว่า 
ประชาชนกรุงเภทพฯ ที่มีเภพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเภวลาทีอ่าศยั อาชพีต่างกนั มพีฤตกิรรมการจดัการ
ขยะอเิภลก็ทรอนิกสไ์มแ่ตกต่างกนั และมพีฤติกรรมการ
จดัการขยะอิเภล็กทรอนิกส์ในครวัเภรือนอยู่ในระดบัมาก 
ซึ่งเภกดิจากมปัีจจยัที่ส าคญัดงัต่อไปนี้คอื 1) ปัจจยัน า 
ไดแ้ก่ การมคีวามรูเ้ภรื่องการจดัการขยะอิเภล็กทรอนิกส์
ในครัวเภรือนและการร ับรู้เภกี่ยวกับอันตรายจากขยะ
อิเภล็กทรอนิกส์ในครวัเภรอืน 2) ปัจจยัเภอื้อ ไดแ้ก่ การ
ได้ร ับค าแนะน าจากบุคคลเภกี่ยวกับการจัดการขยะ
อิเภล็กทรอนิกส์ และไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเภกี่ยวกบัขยะ
อิเภล็กทรอนิกส์ในครวัเภรอืน 3) ปัจจยัเภสรมิ ไดแ้ก่ การ
ได้ร ับสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการขยะ
อิเภล็กทรอนิกส์ในครัวเภรือน โดยขัดแย้งกับผลของ
งานวจิยัของบา้นสะอาด ต าบลโคกสะอาด ทีป่ระชาชนมี
พฤตกิรรมในการจดัการขยะอิเภล็กทรอนิกส์อยู่ในระดบั
ปานกลาง อันเภนื่องมาจากประชาชนในพื้นที่ย ังขาด
ความรูใ้นการจดัการขยะอเิภลก็ทรอนิกสท์ีถู่กวธิี ดงัเภพ็ญ
โฉม แซ่ตัง้ และคณะ (2552) ไดก้ล่าวถึงปัญหาดา้น

สิง่แวดล้อมที่พบจากการแยกชิ้นส่วนซากผลิตภณัฑ์
และเภครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีผ่ดิวธิ ีเภชน่ การเภผาสายไฟเภพื่อเภอา
ทองแดง เภกดิมลพิษในอากาศ ส่วนที่เภหลือจากการเภผา
เภป็นสารพษิตกคา้งลงสูด่นิและที ่
 
6. ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยพฤติกรรมการจัดการขยะ
อเิภลก็ทรอนิกสข์องบา้นสะอาด ต าบลโคกสะอาด อ าเภภอ
ฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ มขีอ้เภสนอแนะ ดงันี้  
   6.1 ข้อเสนอแนะทัว่ไป  
    1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด
ควรส่งเภสริมให้ประชาชนบ้านสะอาดน าเภครื่องใช้
อเิภลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถซ่อมแซมไดม้าซ่อมแซมเภพื่อใช้
งานและขายใหม้ากขึน้ เภพื่อเภป็นการสรา้งรายไดอ้ีกทาง 
และลดปรมิาณขยะอเิภลก็ทรอนิกส ์ 
   2) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด
ควรมกีารจดัหาสถานทีก่ าจดัขยะอเิภลก็ทรอนิกส ์และให้
ความรูเ้ภรือ่งการก าจดัขยะอเิภล็กทรอนิกส์อย่างถูกวธิีแก่
ผูป้ระกอบกจิการขายของเภกา่        
  6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจ ัยคร ัง้
ต่อไป  
       1) ควรศกึษาเภกีย่วกบัปัจจยัอื่นที่มผีล
ต่อการจัดการยะอิเภล็กทรอนิกส์ของประชาชน เภช่น 
ทศันคต ิคา่นิยม ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม เภป็นตน้  
   2) ควรศกึษาประสทิธิภาพการจดัการ
ขยะอิเภล็กทรอนิกส์ของบา้นสะอาด ต าบลโคกสะอาด
อ าเภภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
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