
                 JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.7  No.2  July - December  2013              .       

 

23

รายงานการวิจัย 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
กรณีศึกษา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

Factors Affecting People Participation on Solid Waste Management 
A Case Study on Mueang Roi Et Municipality Amphoe Mueang Changwat Roi Et  

 
                                                                                                                       วิเชียร  เทยีมวิสัย1 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนและปจจัยที่มีผลตอ
การมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนกรณีศึกษาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เปน
การวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสัมภาษณใน
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนหัวหนา
ครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู       
ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จํานวนทั้งสิ้น 
390 ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลทั่วไป ดวยสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 95% CI และวิเคราะห
ทดสอบสมมุติฐาน โดยใช   สถิติเชิงอนุมาน 
Independent t-test (One Way ANOVA) คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพในดานเชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความรู ความเขาใจ ในการจัดการขยะ

มูลฝอยอยางถูกตองและมีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก สําหรับการพิสูจนสมมติฐานดวย
สถิติวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน มี 8 
ตัวแปร ที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เรียง
ตาม ลํ าดับ  ได แก  อาชีพ  รายได  ความ
ตระหนัก การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร 
การสนับสนุนดานทรัพยากร/งบประมาณ 
ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้น ความสัมพันธตอ
สมาชิกสภาเทศบาลและหนวยงานเทศบาล 
และความคิดเห็นตอขอบังคับเทศบาล อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 และมี 9 ตัวแปร ที่ไมมี
ค ว า มสั มพั น ธ ต อ ก า รมี ส ว น ร ว ม ขอ ง
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อยูอาศัย
ในชุ มชนจํ านวนสมาชิ ก ในครั ว เ รื อน 
ตําแหนงในชุมชน ระดับความรู ปริมาณขยะ
มูลฝอย และประเภทขยะมูลฝอย 
 ผลการวิจัย ไดขอเสนอแนะไดวา 
ควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
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การจัดการขยะมูลฝอยใหมากขึ้น ในดานการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและ
ขอบังคับเทศบาล รวมทั้งใหประชาชนเห็น
ความสําคัญในผลประโยชนที่จะไดรับจาก
การเข ามามีสวนรวมในการจัดการขยะ        
มูลฝอยดวยการสรางรายไดมูลคาเพิ่มใหกับ
ประชาชน 
 
คําสําคัญ  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
 
Abstract 

This research aimed to study the level 
of participation in solid waste management as 
well as factors relating to their participation. 
The sample were heads or representatives of 
390 householders who lived in Mueang Roi Et 
Municipality, Amphoe Mueang, Changwat  
Roi Et. Data were collected by questionnaire 
and analyzed for percentage, mean, max-min, 
standard deviation, independent t-test       (One 
Way ANOVA), (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) and qualitative 
analysis of the findings. 

The results showed that the majority 
of the sample had their knowledge and 
understanding of waste management and were  
involved in solid waste management as a 
whole at a high level. Statistical analysis 
showed that those selected 8 variables had 
relationship with public participation in waste 

management,  including occupation, income, 
awareness, support and informational 
supporting resources / budget, their 
expectation, relationship with individuals and 
municipalities, attitude towards municipality 
regulations, had statistically significant 
relationship at a level of .05 while the other 9 
variables had no relation to public participation 
in waste management, including gender, age, 
level of education, length of stay in the 
community, number of household members, 
position in community, education level, quality 
of solid waste, and type of solid waste. 

The research suggested that people 
should be  encouraged for participation in 
waste management. The publicity should be 
more given to the public on waste 
management and municipal regulations and 
the public concern about the importance of the 
benefits to be gained from participation in 
waste management by creating a value added 
to the public. 
 
Key Word : Factors  Affecting People 
Participation 
 
บทนํา 

 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง 
จังหวัดรอยเอ็ด เปนชุมชนเมืองที่มีการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมมีการเจริญ 
เติบโตเปนลําดับอันเปนผลจากการพัฒนาใน
หลายดานๆ จังหวัดรอยเอ็ดไดขึ้นชื่อวาเปน
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เมืองแหงการทองเที่ ยวและจัดใหมีงาน
เทศกาลขึ้นตลอดทั้งป ไดแก ประเพณีงานป
ใหม หรือกาชาด ประเพณีงานบุญผะเหวด 
(บุญมหาชาติ )  ประเพณีงานสงกรานต 
ประเพณีงานบุญเขาพรรษา ประเพณีงานบุญ
ออกพรรษา และประเพณีงานบุญกวนขาว
ทิพย และประเพณีงานสมมาน้ําคืนเพ็งเส็ง
ประทีป เปนตน (เทศกาลเมืองรอยเอ็ด, 2553) 
สงผลใหจังหวัดรอยเอ็ด มีผูคนเดินทางแวะ
เวียนมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ในแตวัน
กอใหเกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงรวม
กับขยะมูลฝอยที่มาจากแหลงบานพักอาศัย
ของบานเรือนประชาชน สถานประกอบการ
โรงง านอุ ตสาหกรรมบริษั ท  ห า งร าน 
ห า ง ส ร ร พสิ น ค า  ร า น อ า ห า ร  ต ล า ด 
สถานศึ กษา  โรงพยาบาล  และอาคาร
สํานักงานของศูนยราชการและเอกชน แหลง
ขยะเหลานี้ เชน ขยะมูลฝอยจากเศษพืช เศษ
ผัก เศษผลไม เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษ
แกว เศษไม พลาสติก เศษดิน เศษหิน ขี้เถา 
และใบไมและกิ่งไมซ่ึงมีอัตราสวนที่แตกตาง
กัน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคางวันละ
ประมาณ 60 ตันมีอัตราเฉลี่ย 0.7 กิโลกรัม ตอ
คนตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนระหวาง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่มีอยูอยางจํากัด 
ตั้งอยูในเขตพื้นที่บานหนองนาสราง หมู 10 
ตําบลเหนือเมือง ริมถนนรอยเอ็ด–กาฬสินธุ 
จํานวน  20ไร  3 งานเศษและมีหนวยงาน
องคกรปกครองทองถ่ินที่อยูใกลเคียงมาใช
พื้นที่รวมกัน เชน องคการบริหารสวนตําบล
เหนือเมือง องคการบริหารสวนตําบลรอบ
เมือง และองคการบริหารสวนตําบลดงลาน 

โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่นํ ามาทิ้ งจาก
หนวยงานดังกลาวขางตนวันละประมาณ 30 
ตัน รวมแลวมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ไมไดฝง
กลบประมาณ  90 ตันตอวัน (กรมควบคุม
มลพิษ, 2549) 

หากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทุก
วันเหลานี้ไมไดรับการแกไขที่ถูกตองโดย
ขาดการวางแผนจัดการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยจากแหลงกําเนิดยอมสงผลกระทบตอ
ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะสุ ข ภ าพอน ามั ย ข อ ง
ประชาชนได ดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัย
ในฐานะที่ปฏิบัติงานดานอนามัยส่ิงแวดลอม
ในหนวยงานสังกัดกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีความ
สนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัด
รอยเอ็ด วามีปจจัยใดบางที่มีผลตอการมีสวน
รวมของประชาชน  ทั้งนี้ เพื่อจะไดนําผล
การศึกษาไปเปนขอมูลในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพ และเผยแพร
เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดอยางมีประสิทธิผล
ตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาถึงระดับการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการ
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ
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มูลฝอยชุมชน  เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่
มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 
20 ชุมชน ที่มีลักษณะแตกตางกันและทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลในระหวางเดือนตุลาคม 
2553 ถึง กันยายน 2554  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิ จั ยนี้ ใ ช รูปแบบการศึ กษา       
เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยไดทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสัมภาษณจาก
ประชากรจํานวน 33,488 คน ที่มีบานเลขที่ 
จํานวน 13,727 ครัวเรือนและเลือกทั้งหมด 20 
ชุมชน  หนวยในการวิ เ คราะห  (Unit of 
Analysis) ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือหัวหนา
ครอบครัว ผูแทนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ภายในครัวเรือนที่สามารถใหขอมูลในดาน
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ทําการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน แลวจึงทําการสุมตัวอยางแบบ
สัดสวนในแตละชุมชนไดกลุมตัวอย าง 
จํานวน 390 ตัวอยาง 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือแบบ
สัมภาษณที่มีโครงสรางประกอบไปดวย 7
สวน สวนที่ 1 เปนขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
สวนที่  2 คือขอมูล เกี่ ยวกับขยะมูลฝอย       
สวนที่ 3 คือความรูของประชาชนเกี่ยวกับการ

จั ดการขยะมู ลฝอย  ส วนที่  4 คื อความ
ตระหนักในปญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
สวนที่ 5 คือการไดรับสนับสนุนปจจัยทาง
สังคม  ส วนที่  6 คือการมีส วนร วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย สวนที่ 7
คือปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะการมี
สวนรวมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) คาสูงสุดและ
ต่ําสุด   

2. สถิติ เชิงอนุมาน  วิ เคราะหหา
ความสัมพันธลักษณะไดแก Independent t-test 
One Way Anova และ Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient 
 
ผลการศึกษา 
 จากกลุมตัวอยาง หัวหนาครัวเรือน
หรือผูแทนครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด 390 คน ผลการศึกษาสามารถ
แยกอธิบายเปนหัวขอ ดังนี้ 

1. ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง 
หัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือน จาก
การสัมภาษณขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่
ศึกษา พบวา เปนเพศหญิง รอยละ 66.40 อายุ
โดยเฉลี่ยระหวาง 40-49 ป รอยละ 32.10 
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า สู ง สุ ด ม า ก ที่ สุ ด  คื อ 
ประถมศึกษา รอยละ 23.30 อาชีพมากที่สุด
คือ คาขาย/ธุรกิจ รอยละ 33.80 รายไดของ
ครอบครัวมากที่สุดคือ 5,000 – 10,000 บาท 
รอยละ 56.40 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน
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มากที่สุดคือ มากกวา 10 ป รอยละ 95.90 
จํานวนสมาชิกในหลังคาเรือนมากที่สุดคือ ต่ํา
กวา 5 คน รอยละ 76.20 การดํารงตําแหนงใน
ชุมชนมากที่สุดคือ ชาวบานทั่วไป รอยละ
94.60 

2. ขอมูลเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและ
สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
พบวา ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
กลุมตัวอยาง คือ นอยกวา 5 กิโลกรัม รอยละ 
58.50 ประเภทของขยะมูลฝอยมากที่สุดคือ 
เศษอาหาร เศษผัก ผลไม รอยละ 76.70 การ
ทิ้งขยะในครัวเรือนมากที่สุดคือ ลงถังขยะ     
รอยละ 92.30 เสียคาธรรมเนียมการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยมากที่สุดคือ 10 -20 บาท รอยละ 
96.70 ความถี่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยมาก
ที่ สุดคือ  ทุกวันรอยละ77.90ไมมีปญหา     
รอยละ 88.20 ปญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยในชุมชน มากที่สุดคือ ความถี่ในการ
เก็บมูลฝอย หางเกินไปทําใหขยะมูลฝอย
ตกคาง รอยละ 53.80 ทราบถึงวิธีการกําจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาล รอยละ 100 และ
ทราบถึงวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยในแตละวิธี 
มากที่สุดคือ การฝงกลบ รอยละ 76.90  

3. ความรูของประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอย พบวา สวนใหญมี
ความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยูใน
ระดับสูง รอยละ 51.29  

4. ความตระหนักในปญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยพบวา ประชาชนมีความ
ตระหนักในปญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง X = 2.77   
S.D. = 1.13 

5. การไดรับสนับสนุนปจจัยทาง
สังคมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย พบวา
โด ยภ าพรวมอยู ใ น ระดั บสู ง X = 3 . 6 2        
S.D.= 0.62 

6. การมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยูในระดับ
มาก X = 3.53  S.D. = 0.93  

7. ปญหาและอุปสรรคในการ
จัดการขยะมูลฝอย พบวา มากที่สุดคือ ขยะ
มูลฝอยตกคางในชุมชนทําให เกิดความ
สกปรกดูไมเปนระเบียบ มีกล่ินเหม็น รอยละ
72.30 รองลงมาถังรองรับขยะมูลฝอยเต็มบอย
ไมเพียงพอ รอยละ 51.00 และเทศบาลไม
สนับสนุนถังรองรับขยะมูลฝอยอยางเพียงพอ 
รอยละ 40.30  
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหระดับการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงมี
คาเฉลี่ยเรียงจากมากไปนอย คือ ดานการมี
สวนรวมในการคิดและเสนอแนวทางในการ
แกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ
มาก รองลงมา คือ ดานการเก็บรวบรวมและ
เก็บขนมูลฝอย ในระดับปานกลาง และดาน
การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนและ
ดานการกําจัดขยะมูลฝอยในระดับนอย 

2. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน พบวา มี 8 ตัวแปร ที่มี
ค ว า มสั มพั น ธ ต อ ก า รมี ส ว น ร ว ม ขอ ง
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เรียง
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ตามลําดับไดแก อาชีพ รายได ความตระหนัก 
การสนับสนุนด านขอมู ลข าวสาร  การ
สนับสนุนดานทรัพยากร/งบประมาณ ความ
คาดหวังที่จะเกิดขึ้น ความสัมพันธตอสมาชิก
สภาเทศบาลและหนวยงานเทศบาล  และ
ความคิดเห็นตอขอบังคับเทศบาล  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 และมี 9 ตัวแปร ที่ไมมี
ค ว า มสั มพั น ธ ต อ ก า รมี ส ว น ร ว ม ขอ ง
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อยูอาศัย
ในชุ มชนจํ านวนสมาชิ ก ในครั ว เ รื อน 
ตําแหนงในชุมชน ระดับความรู ปริมาณขยะ
มูลฝอย และประเภทขยะมูลฝอย 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 
1.1 ควรนําหลักวิธีการ 5 Rs มา

ใชในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณ   
ขยะมูลฝอย  

1.2 การจัดการขยะมูลฝอยควร
เลือกระบบการกําจัดแบบผสมผสาน เนื่องจาก
ปญหาขาดแคลนพื้นที่การกําจัดขยะ ไดแก 
การหมักทําปุย และฝงกลบ เปนตน 

1.3 รณรงคใหประชาชนเกิด
ความตระหนักและมีวินัยในการทิ้งขยะมูล
ฝอยลงในภาชนะที่ทางเทศบาลจัดเตรียมให 
เพื่อความสะดวกในการนําไปกําจัดตอไป 
 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2.1 ผูบริหารของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ควรเห็นความสําคัญของปญหาขยะ
มูลฝอยที่อาจกอให เกิดขยะลนเมืองและ      
ทวีความรุนแรง ถือวาเปนนโยบายเรงดวน 

2.2 ผูบริหารของเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด ควรผลักดันนโยบายดานสิ่งแวดลอม
ใหเปนรูปธรรม เชน โครงถนนปลอดถังขยะ 
และถนนปลอดฝุน เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยจากแหลงกําเนิดใหนอยลง  

2.3 ค ว ร ให ภ า ค เ อ ก ชน เ ข า
มารวมลงทุนกับหนวยงานภาครัฐ จัดสราง
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยในดานการผลิตกาช
และพลังงานไฟฟาจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มี
จํานวนมากในพื้นที่ที่ยังไมไดกําจัด ดวยการ
สรางรายไดมูลคาเพิ่มใหกับเทศบาล 
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