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รายงานการวิจัย 
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
ของประชาชนเขตเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

Factors  Relating  to  Household  Solid  Waste  Management  Behavior  of  People   
In  Phoklang  Subdistrict  Municipality , Mueang  District ,  

Nakhonratchasima  Province 
 

                                                                                                                       กรรณิกา  ชวยประสิทธิ์1 
 

บทคัดยอ 
การวิ จั ย เชิ งพรรณนา เรื่ อ งนี้ มี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสมัพนัธ
กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
โพธ์ิกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
กลุ มตั วอย างที่ ศึ กษา เปนประชาชนใน
ครัวเรือน จํานวน 400 หลังคาเรือน ที่อาศัยอยู
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง อําเภอ
เมือง  จังหวัดนครราชสีมา กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรของ  ทาโร ยามาเน และ
เลือกตัวอยางโดยวิ ธีการสุมตัวอยางแบบ
ง าย  เครื่ องมื อที่ ใช สํ าหรับการวิ จั ย เปน
แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่
ใชในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัว
แปร ไดแก  การทดสอบคาไคสแควรและ
สัมประสิ ทธิ์ สห สัมพั นธ ของ เพี ย ร สั น  
ผลการวิจัยพบวา  ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยในครัวเรือนตอเดือนและลักษณะที่

อยูอาศัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยในครั ว เ รือน  อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเพศ อายุ 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนและชองทางการ
รับรูขอมูลขาวสาร ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
สําหรับความรูและเจตคติเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน       
 
คําสําคัญ  พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน 
 
Abstract 
 The purpose of this descriptive 
research was to study factors relating to 
household solid waste management behavior 
of people in Phoklang Subdistrict 
Municipality, Mueang District, Nakhon 
Ratchasima Province. The sample of the 
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study were 400 householders living in the 
area of Phoklang Subdistrict Municipality, 
Mueang District, Nakhon Ratchasima 
Province, being obtained from Taro  
Yamane’s  formula , and  selected  by 
simple  random  sampling.  Instrument used 
for the study was a questionnaire developed.  
Data were analyzed for percentage, mean, 
standard deviation. The statistics used for 
testing of  relationships  between variables, 
were Chi-square test and Pearson's Product 
Moment Correlation Coefficient. The results 
showed that education, occupation, 
household  income per month and housing 
characteristics had relationship with the 
management of  household waste at a 
significance level of .05. While sex, age, 
number of household members and channel 
of information had no relation with the 
management of household waste. The 
knowledge and attitudes towards solid waste 
and household  waste  management  in 
Households had no relation with the 
management of solid waste. 
 
Key Word : Household   Solid   Waste 
Management   Behavior   
 
บทนํา 
           การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย
ภายใตแผนพัฒนา เศรษฐกิ จและสั งคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีความ

เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  ประชากรใน
ประเทศสูงถึง 67.4 ลานคน สํานักงานสถิติ
แหงชาติ , 2553) เกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว
ของชุมชน อุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง
ตามกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยม  อัตรา
การผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเปน 
เหตุให เศษสิ่ ง เหลือใชมีปริมาณมากขึ้น  
กอใหเกิดปญหาของขยะมูลฝอย  อันเปน
สาเหตุที่สําคัญของการเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
และมีผลตอสุขภาพ   เนื่องจากเปนแหลง
เพาะพันธุและแพรเชื้อโรคทั้งเชื้อแบคทีเรีย 
เชื้อรา เชื้อไวรัส ริคเกตเซีย ทําใหเกิดการ
เจ็บปวยได ปญหาขยะมูลฝอยทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นทุกป  ในป 2551 มีปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนทั่วประเทศประมาณ  15.03 ลานตัน
หรือวันละ 41,064 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2550 
ประมาณ 0.26 ลานตัน หรือรอยละ 1.82 ซ่ึง
อัตราการเกิดมูลฝอยตอคนตอวันเฉลี่ยทั่ว
ประเทศอยูที่ประมาณ0.64 กิโลกรัมตอคนตอ
วัน  เขตเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง  อําเภอเมือง
นครราชสีมา  เปนเขตที่มีประชากรอาศัยอยู
อยางหนาแนน  462 คน ตอตารางกิโลเมตร  
เนื่องจากมีจํานวนประชากรสูงถึง 25,494 คน
และมีเนื้อที่ตําบลตามประกาศกระทรวง 
มหาดไทยประมาณ  34,512ไร  หรือ  55.22 
ตารางกิโลเมตร  จํานวนหมูบ านในเขต
ปกครองเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง รวมทั้งสิ้น 
10 หมูบาน (สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาล
ตําบลโพธิ์กลาง, 2553) และมีขยะมูลฝอย
เกิดขึ้น เฉลี่ยวันละ7.7 ตัน (สํานักงานเทศบาล
ตําบลโพธ์ิกลาง, 2554 ) การจัดการขยะมูล
ฝอยยังคงเปนปญหาลําดับแรกในพื้นที่ ที่ตอง
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แกไขอยางเรงดวน   จากความสําคัญและ
ความจําเปนของปญหาการจัดการขยะมูลฝอย
เปนเหตุใหผูวิจัยในฐานะเปนเจาหนาที่ของ
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง มีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเ รือนของ
ประชาชนเขตเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง  อําเภอ
เมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ทั้งนี้เพื่อจะไดนํา
ผลจากการศึกษาเปนขอมูลในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโพธิ์
กลาง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  และ
เพื่อเปนการสงเสริมพฤติกรรมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชน   ในการเขามา      
มีสวนรวมในการแกไขปญหาในระดับ
ครัวเรือน  อันจะนําไปสูการแกไขปญหา
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยไดในระยะยาว  รวมทัง้ยงั
เปนการเสริมสรางพฤติกรรมที่ดี ใหกับ
ประชาชนในชุมชนใหอยูรวมกันอยางมี
ความสุข   
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาถึงความรูเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 

2. เพื่อศึกษาถึงเจตคติเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 

3. เพื่ อศึ กษาถึ งพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 

4. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชน   
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิง

พรรณนา (Descriptive Research) ศึกษาปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเขต
เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  ในการจัดการขยะมูลฝอย  

2. ประชากรที่ศึกษาเปนประชาชน
ใน เ ขตพื้ นที่ เ ท ศบ าลตํ า บลโพ ธ์ิ ก ล า ง      
อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 10 
หมูบาน   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
             การดําเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  
ดําเนินการวิจัยโดยการใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ประชากรที่ใชในการวิจัย
คร้ังนี้  ไดแก  ประชาชนในหลังคาเรือนที่
อาศัยอยูในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 10 
หมูบาน  รวมทั้งสิ้น  10,216  หลังคาเรือน  
หลังคาเรือนละ 1 คน  อายุไมต่ํากวา 18 ป 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ  
ทาโร ยามาเน ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 
400 หลังคา เรือน  จากนั้นนํ ามากํ าหนด
สัดสวนตามจํานวนของหลังคาเรือนในแตละ
หมูบาน เลือกตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงาย  โดยจับสลากหมายเลขบานเลขที่
ของแตละหมูบาน จากนั้นจึงนํามากําหนด
สัดสวนตามจํานวนของหลังคาเรือนในแตละ
หมูบาน   และใชการสุมตัวอยางแบบงาย 
(Simple Random Sampling) โดยจับสลาก
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หมายเลขบานเลขที่ของแตละหมูบานจนครบ
ตามจํานวนที่ตองการ  เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซ่ึงแบง
ออกเปน 4 ตอน  ประกอบดวย ตอนที่ 1 เปน
คํ าถาม เกี่ ยวกับขอมูลทั่ วไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม  ตอนที่ 2 เปนแบบวัดความรู
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชน  ตอนที่ 3 เปนแบบวัดเจตคติ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชน  และตอนที่ 4 เปนแบบวัด
พฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชน 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก  คารอยละ  
คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติทดสอบไค–สแควรและสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพยีรสัน 
 
ผลการวิจัย 
 1.  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ
ชาย  รอยละ 53.3  อายุอยูระหวาง 40 – 49 ป 
มีจํานวนมากที่สุด รอยละ 32.5  รองลงมา คือ 
มีอายุระหวาง 30 - 39 ป รอยละ 28.5 สวน
ใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  รอยละ  38.7 รองลงมา  คือ  ประถม 
ศึกษา รอยละ 21.5 ประกอบอาชีพรับราชการ 
/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด รอยละ 39.7 
รองลงมา คือ อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 20.0  
มีรายไดเฉลี่ยในครัวเรือนตอเดือน 5,000 – 
9,999 บาท  มากที่สุด รอยละ 24.5 รองลงมา 
คือ มีรายไดเฉลี่ยในครัวเรือนตอเดือน 15,000 
– 19,999 บาท  รอยละ 23.0 มีจํานวนสมาชิก

ในครัวเรือน 3 - 4 คน รอยละ 54.8 รองลงมา 
คือ มีจํานวนสมาชิกในครัว เรือน 1-2 คน 
รอยละ 24.0 สวนใหญมีลักษณะที่อยูอาศัย
เปนบานเดี่ยว/บานแฝด รอยละ57.2 รองลงมา
เปนบานพักขาราชการ รอยละ 30.7 มีชอง 
ทางการรับรูขอมูลขาวสารโดยโทรทัศนมาก
ที่สุด รอยละ 64.0 รองลงมา คือ แผนพับ/คูมือ 
รอยละ 14.0 
 2.  ความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนอยูในระดับมาก มีคะแนน
เฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเ รือน  มีค า เท ากับ  8.92 คะแนน  จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.43  ประชากรสวนใหญ จํานวน 380 คน คิด
เปนรอยละ  95.0 มีความรู ในระดับมาก 
รองลงมา มีระดับความรูปานกลาง จํานวน 20 
คน คิดเปนรอยละ 5.0   
 3.  เจตคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน  อยูในระดับดี มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 31.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
40 คะแนน  ค า เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  3.69 
ประชากรสวนใหญ จํานวน 219 คน คิดเปน
รอยละ 54.8 มีเจตคติในระดับดี รองลงมามี
ระดับเจตคติปานกลาง จํานวน 179 คน คิด
เปนรอยละ 44.8   
 4.  พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน อยูในระดับปานกลาง  มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 56.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
80 คะแนน  คา เบี่ ยง เบนมาตรฐาน  11.64 
ประชากรสวนใหญ จํานวน 204 คน คิดเปน
รอยละ 51.0  มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง
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รองลงมามีระดับพฤติกรรมสูง จํานวน 161 
คน  คิดเปนรอยละ 40.3   
 5.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธ
ของขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนของกลุมตัวอยาง พบวา 
เพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนและ
ช อ งท า งก า รรั บ รู ข อมู ลข า วส า ร  ไม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน สวนระดับการศึกษา  
อาชีพ  รายไดเฉลี่ยในครัวเรือนตอเดือนและ
ลักษณะที่ อ ยู อ า ศั ยมี ค ว ามสั มพั นธ กั บ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ .05    
 6.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธ
ของความรูและเจตคติเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนกับพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกลุมตัวอยาง  
พบวา  ความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนและเจตคติเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน     
 
สรุปผล 
 ขอมูลทั่วไปของประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง  อําเภอเมือง   
จังหวัดนครราชสีมา   ที่ เปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 400 คน  พบวา  ประชาชนสวนใหญ
เปนเพศชาย  รอยละ 53.3  อายุอยูระหวาง 40 
ถึง 49 ป  รอยละ  32.5 จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 38.8 ประกอบ
อาชีพรับราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ      

รอยละ 39.8  มีรายไดเฉลี่ยในครัวเรือนตอ
เดือน 5,000-9,999 บาท มีจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 3 - 4 คน รอยละ 54.8 มีลักษณะที่
อยูอาศัยเปนบานเดี่ยว/ บานแฝด  รอยละ 57.3  
และมีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารโดย
โทรทัศน  รอยละ 64.0  
 ความรู เกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน มีความรูอยูในระดับมาก 
 เจตคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน  มีเจตคติอยูในระดับดี 
 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน มีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 
 เพศ  อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
และชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร  ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน สวนระดับการศึกษา  
อาชีพ  รายไดเฉลี่ยในครัวเรือนตอเดือนและ
ลักษณะที่ อ ยู อ า ศั ยมี ค ว ามสั มพั นธ กั บ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
 ความรู เกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอย ในครั ว เ รื อนและ เ จตคติ เ กี่ ย ว กั บ          
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเ รือนไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน     
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. เทศบาลตําบลโพธิ์กลางควร
ประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่  ใหเยาวชน
ไดเขามารวมจัดการแกไขปญหามูลฝอย เชน  
โครงการธนาคารขยะมูลฝอย  เพื่อปลูกฝง
จิตสํานึกและความตระหนักตอปญหาที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงการ
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มีสวนรวมของเยาวชนเปนปจจัยสําคัญที่
สามารถทําใหโครงการตางๆ เกิดประสิทธิภาพ
และประสบความสําเร็จได   

2. ควรรณรงคประชาสัมพันธและ
จัดกิจกรรมจูงใจใหประชาชนเกิดความ
รวมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนนํามา
กําจัดทิ้ง เชน  การประกวดสิ่งประดิษฐจาก
ของเหลือใชในแตละหมูบาน  เปนตน 

3. ควรประสานงานกับหนวยงาน
สวนกลาง เชน ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา  
สํานักงานสิ่ งแวดลอมภาคที่  11 รวมจัด
กิจกรรมในพื้นที่ เชน  การทอดผาปาขยะ       
รีไซเคิล  ขยะพิษแลกแตม เปนตน เพื่อสราง
การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่และ
หนวยงานสวนกลาง   

4. ค ว ร มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ
เกี่ยวกับระเบียบของเทศบาลตําบลโพธ์ิกลาง
เ ร่ืองการทิ้ งขยะมูลฝอย  เพื่ อกระตุนให
ประชาชนมีความตระหนัก รับผิดชอบตอ
ส่ิงแวดลอม 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรวิจัยเกี่ยวกับปจจัยอ่ืนที่มีผล
ตอการจัดการมูลฝอยในครัว เ รือนของ
ประชาชนเพิ่มเติม เชน พฤติกรรมการบริโภค  
ทัศนคติ  คานิยมของการดํารงชีวิต  ปจจัย
สภาพ แวดลอมอื่นๆ เปนตน 

2. ควรวิจัยเชิงทดลองปฏิบัติการ
เกี่ยวกับระบบการจัดการมูลฝอยของเทศบาล
ตําบลโพธิ์กลาง เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมใน
การจัดการมูลฝอยในพื้นที่ 
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