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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร ัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศกึษาการจดัการขยะมูลฝอยของเดก็ในโครงการพฒันาเดก็ ซี.ซี.เอฟ.                                  
เขตบรกิารบา้นโพนบก ต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักเรยีน
ทีศ่กึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3-6 โรงเรยีนบา้นโพนบก ต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม          
จ านวน 287 คน ซึง่ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 165 คน จากการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรการค านวณ
ของเครจซี่และมอร์แกน สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ใชส้ถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ (percentage) 
คา่เฉลีย่ (Mean) คา่ความถีแ่ละสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใชส้ถิติอ้างอิงในการวเิคราะห์ ไดแ้ก ่
T-test และ One way anova ผลการวจิยัพบวา่ ภาพรวมการจดัการขยะมลูฝอยของเดก็ในโครงการพฒันาเดก็ ซี.ซี.
เอฟ. เขตบรกิารบา้นโพนบก ต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม มกีารจดัการขยะอยู่ในระดบัปฏบิตัิ
บางครัง้ (คา่เฉลีย่เท่ากบั 1.74 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.664) เมื่อจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
สว่นใหญ่อยู่ดา้นการลดการใชใ้นอยู่ในระดบัปฏบิตัิบางครัง้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.82 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.672) รองลงมาดา้นดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่อยู่ในระดบัปฏิบตัิบางครัง้  (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.76 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.714) และรองลงมาดา้นดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัปฏบิตัิบางครัง้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
1.65  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.607) 
 
ค าส าคญั : การคดัแยกขยะ ขยะมลูฝอย การจดัการขยะมลูฝอย โครงการพฒันาเดก็ ซ.ีซ.ีเอฟ 
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Abstract  
 The purposes of this research were to study management of children of children in the CCF Children 
Development Project, Ban Phon Pok, Phon Phok sub-district, Phon Sawan district, Nakhon Phanom province. 
The sample were students studying at grade 3-6, Ban Phon Bok School Phon Phon Subdistrict, Phon Sawan 
district Nakhon Phanom province, 287 people, Which received 165 samples from the sample group 
calculated from the sample using the calculation formula of Crazy and Morgan.  
The statistics used in data analysis were descriptive statistics used in the analysis are percentage, mean, 
frequency and standard deviation T-test and One way anova are used for reference analysis. The results of 
the study overview of child waste management in the CCF Children Development Project, Ban Phon Bok, 
Phon Phok sub-district, Phon Sawan district, Nakhon Phanom province. There is a waste management at the 
operational level sometimes. (The average is 1.74, the standard deviation is 0.664). When classified by each 
side, it is found that most of the samples are on the reduction of use at the practical level sometimes. (The 
average is 1.82, the standard deviation is 0.672), followed by the level of recycling at the operational level 
sometimes. (The average value is 1.76, the standard deviation is 0.714) and followed by the waste 
separation is in practice level sometimes. (The average is 1.65, the standard deviation is 0.607) 
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1. บทน า 
  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัญหาสิง่แวดลอ้มเป็นปัญหาทีส่ าคญัในโลกปัจจุบนัอนั
เ ป็ น ผ ล โ ด ย ต ร ง จ า ก ก า ร ก ร ะ ท า ข อ ง ม นุ ษ ย์ 
อนัเนื่องมาจากความตอ้งการพื้นฐานและความตอ้งการ
ความสะดวกสบายในด้านต่างๆ กระตุ้นให้มนุษย์
พฒันาความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาการใน
การน าทรพัยากรธรรมชาติใชอ้ย่างสะดวกสบายและ
งา่ยยิ่งขึ้น โดยของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและ
การใชส้อยหรอืเรยีกอีกอย่างว่า “ขยะ” ถือเป็นสิง่หนึ่ง
ทีส่ง่ผลต่อบุคคล ครอบครวั องค์กร ชุมชน และสงัคม
เป็นอย่างมาก ไมว่า่จะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ของเชื้อโรค
และแมลง การสรา้งมลภาวะของสิง่แวดล้อม การท าให้
บรเิวณนัน้ขาดความสวยงาม การเสีย่งต่อเจ็บป่วยหรอื
เป็นโรคติดต่อ รวมถึงการก่อให้เกดิความร าคาญหรือ
ส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งมลฤดี ตรีวยั (2555) ได้อธิบายว่า
ปัญหาขยะถูกจัดเป็นปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจและเป็น
เรือ่งส าคญัระดบัโลก เชน่ ปัญหาการก าจดัขยะ ปัญหา
การจดัหาทีด่นิไวท้ิ้งขยะ รวมทัง้ปัญหาการตกคา้งของ
ขยะที่เป็นพิษ ปัญหาเหล่านี้ประเทศต่างๆ ให้ความ
สนใจมีการก าหนดทิศทางในการแก้ไขกันอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา อย่างไรก็ตามจะพบว่า ปัญหาขยะ
มกัมสีาเหตุมาจากจ านวนประชากรที่มจี านวนมากขึ้น 
แต่ขดีความสามารถของกระบวนการในการเกบ็ขนและ
จดัการขยะทีไ่มเ่พยีงพอต่อปรมิาณขยะที่เกดิขึ้นส่งผล
ใหเ้กดิปัญหาดา้นสขุอนามยัของคนในชุมชนและส่งผล
ใหเ้กดิปัญหาดา้นอื่นๆ 
 ปัจจุบนัปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญ 
ทีอ่ยู่คูก่บัสงัคมไทยมายาวนานและนบัวนัยิ่งมแีนวโน้ม
ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้น
ของปรมิาณขยะมลูฝอยทุกปีตามอตัราการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกจิ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน ในขณะเดยีวกนัปรมิาณขยะมูลฝอยที่ไดร้บั
การจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต ่า แม้ว่า
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ซึง่เป็นหน่วยงานที่มหีน้าที่
รบัผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทัง้การ
จดัเก็บ เคลื่อนย้าย รวมทัง้การท าลาย จะได้รบัการ
จัดสร รงบประมาณในการก่อ สร้าง ระบบก าจัด 

ขยะมลูฝอยเพิม่ขึน้ แต่กย็งัไมเ่พยีงพอกบัปรมิาณขยะ
มูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2559  พบว่า 
มปีริมาณการเกดิขยะรวมกนัทัง้ประเทศ 27.06 ล้าน
ตันต่อปี เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จ านวน 140 ตึก  
คดิเป็นประมาณ 74,130 ตนัต่อวนั เฉลี่ยเป็นปรมิาณ
ขยะ 1.14 กโิลกรมัต่อคนต่อวนั ยงัไม่รวมขยะตกคา้ง
สะสมที่เพิ่มขึ้นทุกปีไม่ต ่ากว่าปีละ 10 ล้านตัน (กรม
ควบคมุมลพษิ, 2559) 
 การด าเนินงานเพื่อจดัการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา 
ท้องถิ่นส่วนใหญ่สามารถให้บริการเก็บรวบรวม 
ขยะมลูฝอยไดม้ากขึน้ ท าให้ปัญหาขยะตกคา้งน้อยลง 
แต่ยังมีปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลกัษณะอยู่
มากตกคา้งน้อยลง แต่ยงัมปัีญหาก าจดัขยะมูลฝอยไม่
ถูกสุขลกัษณะอยู่มาก แมจ้ะมีการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อกอ่สรา้งระบบก าจดัที่ถูกสุขลกัษณะมากขึ้น แต่ยงั
มีหลายพื้นที่ที่ย ังไม่ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณ 
และยังมที้องถิ่นหลายแห่งที่มรีะบบแล้วก็ไม่สามารถ
ก าจดัขยะมูลฝอยไดถู้กสุขลกัษณะตามที่ไดอ้อกแบบ
ไว้ได้ และบางแห่งได้ร ับการต่อต้านคัดค้านจาก
ประชาชนจนไม่สามารถเข้าใชพ้ื้นที่ได้ (กรมควบคุม
มลพษิ, 2560) 
 สาเหตุของขยะ เกดิจากความมกัง่ายและขาด
จิตส านึก ถึงผลเสยีที่จะเกดิขึ้น เป็นสาเหตุที่พบบ่อย
มาก ซึง่จะเหน็ไดจ้ากการทิ้งขยะลงตามพื้นหรอืแหล่ง
น ้าโดยไม่ทิ้งลงในถงัรองรบัที่จดัไว้ให้ หรอืแมก้ระทัง่
การซื้อของการใช้สิ่งของของนักเรียน เช่น ขนม 
กระดาษ แก้วน ้า ขวดน ้ า โดยใส่ถุงพลาสติกหลายๆ 
ถุง ท าให้มขียะเพิ่มในปรมิาณมาก และอาจจะเคยชนิ
กบัการทิ้งขยะเรีย่ราดไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ว่าจะเป็นที่
สวนสาธารณะ ถนน ที่ท างาน หรอืแมก้ระทัง่โรงเรยีน 
โดยเฉพาะโรงเรยีน แต่นกัเรยีนส่วนใหญ่กม็องขา้มถงั
ขยะไมย่อมทิ้งลงถงั มแีต่ความมกังา่ยทีช่อบซุกขยะไว้
บริเวณรอบๆ ที่ตนเองอยู่ตรงนัน้ เช่น โต๊ะหินอ่อน  
โต๊ะนักเรยีน บนพื้น ท่อระบายน ้า หรือแมแ้ต่ต้นไม้ที่
เป็นซอกเป็นรกูย็งัทิ้งไปได ้มแีต่นักเรยีนส่วนน้อยและ
คุณครูที่เห็นว่าการทิ้งขยะไม่ถูกที่ท าให้โรงเรียนไม่
สะอาด (โรงเรยีนบา้นโพนบก, 2561 )  
 เนื่ อ งจากโรงเรียนบ้านโพนบก มีจ านวน
นกัเรยีน 287 คน (โรงเรยีนบา้นโพนบก 2561) มเีดก็
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จ านวนมากท าให้มีการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น  
ท าให้ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและมีจ านวนขยะ
เพิม่ขึน้ตามจ านวนนกัเรยีนท าใหข้ยะลน้ถงัออกมาและ
ทิ้งไม่ถูกที่ จึงท าให้นักเรียนจัดการขยะไม่ถูกวธิีและ
นกัเรยีนไมรู่ถ้งึวธิกีารคดัแยกขยะ 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ปรมิาณขยะเพิ่มขึ้นตาม
จ านวนของนักเรียนและนักเรียนมีมีความรู้ในการ
จดัการขยะมูลฝอย และส่งผลกระทบต่อสิง่ทรพัยากร
สิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ผูว้จิยัจึงสนใจศกึษาการจดัการขยะ
ของเดก็ในโครงการพฒันาเดก็ ซี.ซี.เอฟ. เขตบรกิาร
บา้นโพนบก ต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดั
นครพนม เพื่ออยากทราบว่าเดก็มกีารจดัการขยะแบบ
ไหน มกีารคดัแยกก่อนทิ้งหรอืไม่ เพื่อที่จะไดน้ าผลที่
ไดร้บัจากการวจิยัมาปรบัใชแ้ละเป็นแนวทางให้กบัเดก็ 
เพื่อพัฒนาเกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอยให้กบัเด็ก
ต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศกึษาการจดัการขยะมูลฝอยของเด็ก
ในโครงการพฒันาเดก็ ซ.ีซ.ีเอฟ        
 2.2 เขตบริการบ้านโพนบก ต าบลโพนบก 
อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม 
  
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื โรงเรยีน
บ้านโพนบก ที่อยู่ในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. 
จงัหวดันครพนม จ านวน 145 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ ใน
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านโพนบก 
ต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม          
จ านวน 287 คน ซึ่งไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 165 
คน จากการค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
ค านวณของ เครจซีแ่ละมอรแ์กน 
3.2 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจึงน าไป
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรม

ส าเรจ็รูปในทางสงัคมศาสตร์ มาใชใ้นการค านวณเชิง
สถติโิดยใชส้ถติดิงัต่อไปนี้ 
 1) ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์  ได้แก ่ 
รอ้ยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความถี่และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2)  ใชส้ถติอิา้งองิในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ T-test 
และ One way anova 
  
4. สรปุผลการวิจยั 
 4.1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 165 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย  ( ร้อ ยล ะ  57 . 0 )  ร อ งล ง มา เ ป็น เพศหญิ ง  
(รอ้ยละ 43.0) สว่นใหญ่มอีายุ 10ปี และอายุ 12 ปีขึ้น
ไป (รอ้ยละ 20.6) รองลงมาอายุ 9 ปี (ร้อยละ 15.8) 
รองลงมาอายุ11 ปี (รอ้ยละ 15.2) รองลงมา อายุ 7 ปี 
(รอ้ยละ 14.5) และรองลงมาอายุ 8 ปี (รอ้ยละ 13.5)  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
(ร้อยละ 24.2)  รองลงมาชัน้ประถมศึกษาปีที่  4  
(ร้อยละ 21.8)  รองลงมาชัน้ประถมศึกษาปีที่  1   
(ร้อยละ 15.8)  รองลงมาชัน้ประถมศึกษาปีที่  3  
(รอ้ยละ 13.9) และรองลงมาชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 กบั
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 (รอ้ยละ 12.1) 
 4.2) โดยภาพรวม พบว่า ภาพรวมการจดัการ
ขยะมูลฝอยของเด็กในโครงการพฒันาเดก็ ซี.ซี.เอฟ. 
เขตบริการบ้านโพนบก ต าบลโพนบก อ าเภอโพน
สวรรค์ จงัหวดันครพนม มกีารจดัการขยะอยู่ในระดบั
ปฏิบตัิบางครัง้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.74 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.664) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ดา้นการลดการใชใ้น
อยู่ในระดบัปฏบิตับิางคร ัง้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.82 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.672) รองลงมาดา้นดา้น
การน ากลับมาใช้ใหม่อยู่ ในระดับปฏิบัติบางครัง้
(คา่เฉลี่ยเท่ากบั 1.76 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.714) และรองลงมาดา้นดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย
อยู่ในระดับปฏิบัติบางครัง้  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.65  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.607)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากการ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างของเพศกบัการจดัการขยะ
มูลฝอย เมื่อทดสอบสมมติฐ านการวิจัย พบว่า  
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เพศชายและเพศหญิงมีการจัดการขยะมูลฝอยไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั และเมื่อเปรยีบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างอายุกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
เมื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยั พบว่า ความแตกต่าง
ระหวา่งอายุกบัการจดัการขยะมลูฝอย มคีวามแตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงเป็นไป
ตามสมมตฐิานการวจิยั เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่าง 
ระหวา่งระดบัการศกึษากบัการจดัการขยะมูลฝอย เมื่อ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ความแตกต่าง
ระหว่างระดบัการศึกษากบัการจัดการขยะมูลฝอย  
มคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั 
 
5. อภิปรายผล 
 ในการวิจัยคร ัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ทบทวนแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ แนวคิดเกี่ยวกบัการจดัการขยะมูล
ฝอยของเด็กในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. เขต
บรกิารบา้นโพนบก ต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค ์
จงัหวดันครพนม และไดท้บทวนงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง
จ านวน 10 เรื่อง ซึ่งผูว้ ิจยัไดน้ ามาใช้ในการอภิปราย
ปรากฏการณ์ของการจัดการขยะมูลฝอยของเด็กใน
โครงการพฒันาเดก็ ซ.ีซ.ีเอฟ. เขตบรกิารบา้นโพนบก 
ต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนมและ
ไดน้ ามาใชใ้นการอภปิรายผลการวจิยั ดงัต่อไปนี้  
   1) ผลการวจิยั มปีระเดน็ทีน่่าสนใจเกีย่วกบั
การจัดการขยะมูลฝอย โดยภาพรวมเกินกว่าครึ่ง
นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอยบางครัง้ ใน
การจัดการขยะมูลฝอยของเขตบริการบ้านโพนบก 
ต าบลโพนบก อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวดันครพนม  
ซึ่งแต่ละดา้นของงานวจิยัเรื่องนี้มีความสอดคล้องกบั
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านจะเห็นได้ว่า การลด
การใช้ มีการจัดการขยะอยู่ในระดบัปฏิบตัิบางครัง้
(คา่เฉลี่ยเท่ากบั 1.82 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.672) ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของปนัดดา รุจะศิร ิ
(2555) การจดัการขยะของนักเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย โรงเรยีนนานาชาติเทรล็ล์ ผลการศกึษา พบว่า 
การจัดการขยะของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ โดยรวมอยู่ในระดบัปฏบิตัิ
บางครัง้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดบัการ
จัดการขยะของนักเรียนมัธ ยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์อยู่ในระดับบางครัง้ ทัง้  
3 ด้าน  เมื่อพิจ ารณาจ ากค่ า เ ฉลี่ ยน้ อ ยสุดเมื่ อ
เปรียบเทียบกับภาพรวม การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระดบัการจดัการขยะของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนปลาย โรงเรยีนนานาชาติเทรล็ล์ จ าแนกตามเพศ
โดย ภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั 
     เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านจะเห็นได้ดา้นการ
น ากลบัมาใช้ใหม่ มีการจัดการขยะอยู่ในระดบัปฏบิตัิ
บางครัง้ (คา่เฉลีย่เท่ากบั 1.76 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.714) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เฉลิมชาต ิ
แสไพศาล (2556) การศกึษาการจดัการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน : กรณีศึกษา เทศบาลต าบลแชะ อ าเภอครบุร ี
จงัหวดันครราชสมีา  ผลการศกึษาพบวา่ พฤติกรรมใน
การกาจดัขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
แชะสรุปได้ดังนี้ ประชานมีพฤติกรรมการจัดการ 
ขยะมลูฝอย อยู่ในระดบัพอใชด้า้นการลดการเกดิขยะ
มูลฝอยในภาพรวมอยู่ ในระดับพอใช้ส่วนในด้าน
พฤติกรรมการน ากลับมาใช้ใหม่ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัพอใช ้ 
     เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านจะเห็นได้ ดา้นการ
คดัแยกขยะมลูฝอย มกีารจดัการขยะอยู่ในระดบัปฏบิตัิ
บางครัง้ (คา่เฉลีย่เท่ากบั 1.65 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.607) ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของธวชัชยั 
สวนจันทร์ ( 2556) การจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนาะแม
เราะ อ าเภอเบตง จังหวดัยะลา ผลการศึกษาพบว่า 
เนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าการศกึษาอยู่ในเขต
เทศบาลถือว่ามีความเป็นในเมือง  แต่งานวิจัยของ
ผูว้จิยัท าการศกึษาอยู่ในเขตชมุชนที่เป็นชนบทที่ก าลงั
เขา้สูส่งัคมเมอืง ดงันัน้ งานวจิยัของผูว้จิยัจงึไม่มคีวาม
สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเรือ่งนี้  
 2)  ผลการทดสอบสมมติฐานมาอภปิรายการ
วจิยัพบวา่  เพศทีแ่ตกต่างกนัมกีารจดัการขยะมูลฝอย
ที่แตกต่างกนั เพศชายและเพศหญิงมกีารจดัการขยะ
มูลฝอยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั อายุกบั
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การจัดการขยะมูลฝอย  มีความแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวจิยั และระดบัการศกึษากบัการจดัการ
ขยะมูลฝอย มคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เกยีรติกุล ถวลิ (2558) 
การจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ 3R (Reduce, 
Reuse, Recycle) ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืง
ชลบรุ ีอ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ีมจีดัการขยะมูล
ฝอยแตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญั .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต ัง้ไว้ ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ  ระดับ
การศกึษา และรายได ้พบว่า มกีารจดัการขยะมูลฝอย
ไม่แตกต่ างกันที่ ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่ งปฏิเสธ
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 การมีส่ วน ร่ วม ในก ารพัฒนาชุมชนขอ ง
ประชาชนต าบลท่าจ าปาอ าเภอท่าอุ เทน จังหวัด
นครพนม จากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 

6.1) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1) ควรส่งเสริมการจัดการขยะด้านการน า
กลับมาใช้ใหม่ ควรมีการปลูกฝังทศันคติการน าวสัดุ
เหลือใชก้ลบัมาใชซ้ ้าอีกคร ัง้ เช่น การน าขยะประเภท
ขวดพลาสตกิหรอืขวดแกว้กลบัมาใช ้
ประโยชน์ใหม ่ 
   2) ควรมกีจิกรรมหรอืโครงการให้ความรูแ้ละให้
เดก็รว่มมอืกนัในการลดการเกดิขยะมลูฝอย 
6.2) ข้อเสนอแนะเชิงการพฒันา  
 1) ใหเ้ดก็ทีอ่ยู่ในโครงการพฒันาเดก็ ซี.ซี.เอฟ. 
เป็นกลุ่มต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้
ถ่ายทอดความรู ้และการรว่มมอืกนัจดัการขยะมลูฝอย 
 2) แกนน าเดก็ในโครงการพฒันาเดก็ ซี.ซี.เอฟ. 
และอาจารย์ มกีารเดนิรณรงค์การจดัการขยะของเดก็
นักเรียน เพื่อให้มีการจัดการขยะในชุมชนที่ถูกวิธ ี
สามารถน ามาสรา้งเป็นมลูคา่ได ้
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