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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  (1) คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ

อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูในชุมชน และสถานภาพในชุมชน  (2) ความรูในการจัดการ

ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน  (3) พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  และ (4) ความ 

สัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรูในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน กับพฤติกรรมการจัดการ

ขยะมูลฝอยในครัวเรือน  

 ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป ท่ีอาศัยอยูจริงในพื้นท่ีหมูท่ี 9 

เทศบาลตําบลปากนํ้าชุมพร อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ท่ีมีบทบาทหลักในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ครัวเรือนละ 1 คน ท้ังหมด 471 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ดานความรูใชขอคําถามท่ีมีคา

ความยากงายท่ียอมรับ อยูในชวงระหวาง  0.30-0.8 0 และคาอํานาจจําแนกมีคา ระหวาง 0.20 ถึง 0.60 ดาน

ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรอืนคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 0.73 และ 

0.77 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลดวย คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแคว 

และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสเปยรแมน 

 ผลการวิจัยพบวา  (1) ประชาชนท่ีมีหนาท่ีหลักในการจัดการขยะในครัวเรือน สวนใหญเปน

เพศหญิง รอยละ 64.3 อายุมากท่ีสุด 40-49 ป รอยละ 23 ระดับการศึกษาสูงสุดระดับชั้นประถมศึกษา รอยละ 

53.3 ดานอาชีพมากท่ีสุดคือ อาชีพรับจางรอยละ 46.5 รายไดเฉล่ียตอเดือนพบมากท่ีสุด 5,001 – 10,000 บาท

ตอเดือนรอยละ 51.0 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนมากท่ีสุด 41 ปขึ้นไปรอยละ 31.8 ดานสถานภาพในชุมชน

สวนใหญเปนประชาชนท่ัวไปรอยละ 93  (2) ประชากรท่ีศึกษามีระดับความรูเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย

ในครัวเรือนสวนใหญรอยละ 50.7ระดับปานกลาง  (3) พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ

ประชาชนสวนใหญ รอยละ 84.1 ระดับปานกลาง  และ (4) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการ

ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน พบวา ความรูในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีความสัมพันธ

เชิงบวกในระดับคอนขางตํ่า (rs = 0.172) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) 
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Abstract 
 

 The objectives of this descriptive study were:  (1) to identify personal 
characteristics, includingg gender, age, education, occupation, income, time period of 
residence in community and status in community;  (2) to determine the knowledge levels 
of people’s household solid waste management;  (3) to identify people’s behaviors in 
household solid waste management;  and (4) to determine relationships between personal 
factors as well as knowledge of household waste management and household waste 
management behaviours, all of residents in community No. 9 of Paknam Chumphon 
Subdistrict Municipality, Mueang district, Chumphon province. 
          The study was conducted among 471 residents aged 15 years and over (one 
from each household) actually residing in the community and handling household solid 
waste management. Data were collected using a questionnaire with a difficulty index 
of 0.30–0.80, a discrimination index of 0.20–0.60, and Cronbach's alpha coefficients 
for attitude and behavior of household waste management of 0.73 and 0.77, respectively. 
Data were analyzed to determine frequency, percentage, average, standard deviation, 
chi-square test value and Spearman correlation coefficient. 
 The results showed that, of all respondents who handled household waste 
management: (1) 64.3% were female; 23% were 40–49 years old; 53.3% had completed 
primary schooling; 46.5% worked as employees; 51% had a monthly income of 5,001– 
1,0000 baht; 31.8% had been living in the community for 41 years or more; and 93% 
were general community members; (2) 50.7% had a moderate level of knowledge about 
household solid waste management; (3) 84.1% had a moderate level of behaviors related 
to household solid waste management; and (4) their knowledge of household solid waste 
management was positively and significantly correlated with their solid waste management 
behaviors (rs = 0.172; p = <0.001).    
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