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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติเชิงอนุมานโดยใช้วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
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ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน (Beta = 0.200) การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือน (Beta = 0.136) และอาชีพแม่บ้าน (Beta = 0.085) โดยทั้งหมดสามารถ
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ของเสียอันตรายของครัวเรือนในพื้นที่ สุดท้ายจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการมีพฤติกรรมในการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือนได้ดียิ่งขึ้น
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ABSTRACT

The purpose of this cross-sectional descriptive study is to study factors
affecting behavior in household hazardous waste management of people in Banpom
Sub District, Khirimat District, Sukhothai Province. The data was collected using
questionnaire from represent household who was the most related about household
hazardous waste management. The 373 households were recruited using sample
random sampling. Data was analyzed using descriptive statistics such as frequency,
percent, mean and standard deviation. The stepwise multiple linear regression was
evaluated for inferential statistics.
The finding from this study found that 64.61 percent of the behavior in
household hazardous waste management at moderate level (x̄ = 50.40, S.D. = 8.13).
The 4 predicting factors affecting hazardous waste management behavior were found
including social support (Beta = 0.610), perceived barriers of household hazardous
waste management (Beta = 0.200), perceived benefits of household hazardous waste
management (Beta = 0.136), and housekeeper (Beta = 0.085). The constructed 4
independent variables in the multiple regression had a predictive value of 50.80
percent (R Square = 0.508) for household hazardous waste management behavior
with a significance level of 0.05. The results of study can be used as a guideline to
change the separation behavior comprising the separation, collecting and
transportation of household hazardous waste in this area. Finally, the better

จ
household hazardous waste management behaviors will be promoted.
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ประกาศคุณูปการ

ผู้ วิ จั ยขอกราบขอบพระคุ ณเป็ นอย่ างสู งในความกรุ ณ าของ ดร.สรั ญญา ถี่ ป้ อม ประธานที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คาแนะนา ชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ รวมถึงตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอา
ใจใส่ จนทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์
กราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ทุ กท่านที่ ได้กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ ใช้ในการทาวิจั ย
ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป้อม ผู้นาชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขตาบลบ้านป้อม ที่กรุณาให้
ความอนุเคราะห์อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณประชาชนตาบลบ้านป้อมทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม
สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของผู้วิจัย ที่ให้กาลังใจและให้การสนับสนุนทุก ๆ
ด้านอย่างดีที่สุดเสมอมา โดยคุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มี
พระคุณทุกท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการดาเนินงานการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือนให้ดียิ่งขึ้น
พัชราพร ภู่เอี่ยม
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาของปัญหา
ของเสียอันตรายจากชุมชน เป็นของเสียอันตรายที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2556 เนื่องจากในซากผลิตภัณฑ์มีสารโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ หากได้รั บการจัดการอย่างไม่
ถูกวิธีอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศที่กาลังพัฒนาที่ขาดข้อมูล ขาดความตระหนักในอันตราย ขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์เครื่องมือที่จาเป็น รวมทั้งขาดการควบคุมการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่
กระบวนการผลิต จัดเก็บ บาบัด การใช้ซ้านากลับมาใช้ใหม่ การขนส่ง การเก็บรวบรวม และการ
กาจัด (สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, 2558)
ในปัจจุบันของเสียอันตรายส่วนใหญ่มีแหล่งกาเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากมี
กฎหมายคุ้มครองการตรวจสอบการใช้ การนาเข้า และการกาจัดของเสี ยอันตรายอย่างถูกต้องจึงมี
รายงานการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการได้รับสารพิษจากของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรมเพียง
เล็กน้อย แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีของเสียอันตรายอีกจานวนมากที่มีแหล่งกาเนิดมาจากบ้านเรือน
ชุมชน และเกษตรกรรม ซึ่งของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในครัวเรือ นเหล่านี้ยังไม่ได้รับการบริหารจัดการ
อย่างถูกต้อง ยังพบว่ามีการทิ้งของเสียอันตรายในครัวเรือนรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้ อ นของสารเคมี ห รื อ สารโลหะหนั ก ลงสู่ สิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่ งถื อ เป็ น ภั ย เงีย บที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมในน้า ดิน ระบบนิเวศน์ และในอากาศ รวมถึงสุขภาพอนามัยของมนุษย์ (ศิราณี ศรีใส,
2557) ซึ่งสารโลหะหนักส่วนใหญ่ที่พบจากของเสียอันตรายในครัวเรือน ได้แก่ สารหนูในสารเคมี
ป้ องกัน กาจัดศัตรูพืช แคดเมี่ย มในแบตเตอรี่และอุปกรณ์ ไฟฟ้ า สารตะกั่วในผลิ ตภัณ ฑ์แบตเตอรี่
รถยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า และอาจพบการผสมสีในของเล่นเด็ก สีภาพวาด สีที่ใช้พิมพ์ในวารสารและ
หนังสือพิมพ์ สารปรอทที่เป็นส่วนประกอบหลอดฟลูออเรสเซนต์ เครื่องสาอาง ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาทและสมอง ระบบทางเดินอาหาร และก่อ ให้ เกิดโรคมะเร็งใน
อวัยวะต่าง ๆ (พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, 2556)
สถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชนของประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561
พบว่ามีปริมาณของเสี ยอัน ตรายจากชุมชน ประมาณ 576,316 591,127 606,319 618,749 และ
638,000 ตันต่อปี ตามลาดับ ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณของเสียอันตรายเพิ่มจากปี 2560 ร้อยละ
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3.20 โดยร้อยละ 35 พบว่าเป็นของเสียอันตรายจากชุมชน ได้แก่ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุ
สารเคมี กระป๋องสเปรย์ จานวน 223,400 ตัน ซึ่งได้รับการจัดการที่ถูกต้องเพียงเพียง 83,600 ตัน
(กรมควบคุมมลพิษ, 2562)
เนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น จึงได้กาหนดแนวทางการ
บริหารจัดการของเสีย อันตรายในภาพรวมของประเทศ โดยบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบ Roadmap
การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายใต้การขับเคลื่อน 4 กิจกรรม คือ การกาจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) การสร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) การวางระเบียบมาตรการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน จึง
เกิดแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยมี
เป้ าหมาย ได้แก่ ภายในปี พ.ศ. 2564 ของเสี ยอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่ งไปกาจัด
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนที่ต้นทาง ไม่ น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
สถานการณ์ ข ยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชน ปี พ.ศ. 2560 ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง พบว่า จังหวัดสุโขทัยมีปริมาณขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันสูงที่สุด รองลงมา คือ พะเยา ลาปาง และแพร่ คิดเป็น
ร้อ ยละ 33.84, 28.62, 22.91 และ 4.63 ตามล าดั บ ในขณะที่ ก ารกาจัด ขยะมูล ฝอยและของเสี ย
อันตรายจากชุมชนอย่างไม่ถูกต้องพบเป็นอันดับที่ 2 รองมาจากจังหวัดพะเยา และอันดับที่ 3 ได้แก่
จั งหวัด ล าปาง และแพร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49.01, 33.47, 13.80 และ 3.72 ตามล าดั บ (ส านั ก งาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2, 2561)
จังหวัดสุโขทัย มีประชากรทั้งสิ้น 608,492 คน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 91
แห่ ง ได้ กาหนดนโยบายการบริ ห ารจั ดการขยะมู ล ฝอยชุ มชน “จั งหวัด สะอาด” ประจ าปี 2561
จังหวัดสุโขทัย เพื่อบูรณาการด้านความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการ
ของเสียอันตรายในชุมชน และจัดทา “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการของเสีย
อัน ตรายชุ มชน” โดยมีอ งค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด สุ โขทั ย เป็ น ศู น ย์ก ลางในการรวบรวมของเสี ย
อันตรายจากชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจาก
ชุมชนในเขตพื้นที่ เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานศูนย์กลางส่งต่อไปกาจัดตามหลักวิชาการ จากการรายงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2560 พบว่า ของเสียอันตรายจากชุมชน
เกิดขึ้น จ านวน 1,008.66 ตัน ต่อปี และปี พ.ศ. 2561 เพิ่ มสู งขึ้น เป็น 1,169.11 ตั นต่อปี ของเสี ย
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อัน ตรายที่พบส่ วนใหญ่ คือ หลอดฟลู ออเรสเซนต์ รองลงมา ได้แก่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุส าร
อั น ตราย กระป๋ อ งสเปรย์ และแบตเตอรี่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.51, 33.01, 26.60, 5.72 และ1.17
ตามลาดับ ซึ่งของเสียอันตรายเหล่านี้ถูกรวบรวมไว้ในสถานที่กักเก็บของเสียอันตรายของเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี เพื่อรอการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย, 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่รับผิดชอบ 40.25
ตารางกิโลเมตร หรือ 25,161.03 ไร่ อยู่ห่ างจากที่ว่าการอาเภอคีรีมาศประมาณ 11 กิโลเมตร มี
หมู่บ้ านทั้งหมด 8 หมู่บ้ าน 1,421 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 4,726 คน จากข้อมูลของเสี ย
อั น ตรายในครั ว เรื อ นที่ เกิ ด ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2560 มี ป ริ ม าณ 3.02 ตั น ต่ อ ปี และเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในปี
พ.ศ. 2561 จานวน 5.03 ตันต่อปี จากการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในพื้นที่ ส่วนใหญ่พบภาชนะ
บรรจุสารอันตราย ได้แก่ ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องบรรจุสารเคมี ฯ รองลงมา คือ หลอดฟลู ออเรส
เซนต์ เช่น หลอดตะเกียบ หลอดไส้ ฯ ถ่านไฟฉาย และกระป๋องสเปรย์ คิดเป็นร้อยละ 74.76, 17.98,
5.36 และ 1.89 ตามล าดับ ซึ่งองค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้านป้ อมได้ตระหนักถึงความส าคัญ ของ
ปัญหาการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน จึงได้จัดทาโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้น ทาง
กิ จ กรรมทอดผ้ า ป่ า ขยะรี ไ ซเคิ ล และติ ด ตั้ ง ตู้ ร องรั บ ของเสี ย อั น ตรายในครั ว เรื อ นไว้ ที่ ศ าลา
อเนกประสงค์ ข องทุ ก หมู่ บ้ า น รวมทั้ ง การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นเสี ย งตามสายของหมู่ บ้ า น รถ
ประชาสัมพันธ์ สื่อแผ่น พับ ไวนิล และสื่อทางอินเตอร์เน็ต แต่ยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาด
ความรู้และมีพฤติกรรมในการจัดการของเสียอันตรายที่ไม่เหมาะสม จากข้อมูลการเก็บรวบรวมของ
เสียอันตรายในครัวเรือนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมไม่คัดแยก
ของเสียอันตรายในครัวเรือนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป ยังคงนาขยะมูลฝอยประเภทอื่นมาใส่ปะปนไว้
ในตู้รองรับของเสียอันตราย นอกจากนี้ยังไม่มีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ซึ่งได้รับการแจ้งข่าวจากชุมชนพบมีการทิ้งขวดบรรจุสารเคมีในที่สาธารณะ รวมทั้งการทิ้ง
หลอดไฟ กระป๋ อ งยาฆ่ าแมลง ถ่ านไฟฉายที่ ใช้ แ ล้ ว รวมกั บ ขยะมู ล ฝอยทั่ ว ไป โดยการกองทิ้ งไว้
กลางแจ้งและกาจัดโดยวิธีการเผา อีกทั้งยังพบว่าประชาชนมีพฤติกรรมในการขนส่งของเสียอันตราย
ในครัวเรือนไปยังตู้รวบรวมของเสียอันตรายที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนต์โดยไม่มี
การห่อหุ้ม ทาให้เกิดการแตกหักและก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้เก็บขน (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, 2561)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่ามีการนาทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
มาใช้ในการศึกษา เรื่อง ประสิ ทธิผลของทฤษฎี แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
จัดการขยะในครัวเรือนของประชาชนตาบลเมืองเตา อาเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่าภายหลังกลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรมสุขศึกษาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพส่งผลให้
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มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยได้ดียิ่งขึ้น (สุมาลี จันทรินทร์, 2556) นอกจากนี้ ยังพบการศึกษา
เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการลดขยะครั ว เรื อ นของประชาชนในเขตเทศบาลจั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ โดยการประยุ ก ต์ใช้ ท ฤษฎี แรงสนั บ สนุ น ทางสั งคมมาใช้ ในการศึก ษา พบว่า การ
สนับสนุนทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนของประชาชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (วริษฐา แสงยางใหญ่ , ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์, และบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2560) ซึ่งยังมี
งานวิจัยน้อยมากที่ นาสองทฤษฎีนี้มาใช้ในการศึกษาโดยเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับของเสียอันตรายใน
ครัว เรือน ผู้ วิจั ย จึ งมีค วามสนใจที่ จะศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ มีผ ลต่อพฤติกรรมการจัด การของเสี ย
อันตรายในครัวเรือนของประชาชน ในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยนาทฤษฎี
แบบแผนความเชื่ อด้ านสุ ข ภาพและทฤษฎี แ รงสนั บ สนุ น ทางสั งคมมาประยุก ต์ใช้ เพื่ อ นามาเป็ น
แนวทางในการปรับปรุง และวางแผนพัฒ นาการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป
คาถามงานวิจัย
1. ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน การรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสี ยอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง การรับรู้ความรุนแรงของการ
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน แรงสนับสนุนทางสังคม และ
พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชนในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย อยู่ในระดับใด
2. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน
ในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง การรับรู้ความรุนแรงของ
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตราย
ในครัวเรือน การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน แรงสนั บสนุนทางสังคม
และพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน ในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรี
มาศ จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการจั ด การของเสี ย อั น ตรายในครั ว เรื อ นของ
ประชาชน ในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
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ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตด้ า นเนื้ อหา: การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตั ดขวาง
(Cross-sectional Descriptive Study) โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี แ บบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพ
(Health Belief Model) ซึ่งได้นาตัวแปรมาใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้
โอกาสเสี่ ย ง การรั บ รู้ ค วามรุ น แรง การรับ รู้ ป ระโยชน์ และการรับ รู้อุ ป สรรค ร่ว มกั บ ทฤษฎี แ รง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คม (Social Support Theory) ประกอบด้ ว ย แรงสนั บ สนุ น ด้ า นอารมณ์ แรง
สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และแรงสนับสนุนด้านสิ่งของ
ขอบเขตด้านประชากร: ครัวเรือนในพื้นที่ตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทั้งหมด จานวน 1,421 ครัวเรือน และคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 373 ครัวเรือน
ขอบเขตด้านเวลา: ดาเนินการศึกษาในระหว่างเดือนเมษายน 2562 – มีนาคม 2563 โดย
เก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลา เดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ของเสี ย อัน ตรายในครัว เรือ น หมายถึ ง ของเสี ย อัน ตรายที่ เกิด ขึ้น จากการใช้งานใน
ครัวเรือนของประชาชน ตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ภาชนะบรรจุสารเคมี
ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่แห้ง และหลอดไฟ
2. ภาชนะบรรจุสารเคมี หมายถึง กระป๋องสเปรย์ ภาชนะบรรจุน้ามัน ทินเนอร์ รวมถึง
น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่น กระป๋องสี ขวดยาฆ่าแมลง ขวดสารกาจัดวัชพืช ขวดยาหมดอายุ ขวด
น้ายาทาความสะอาด และเครื่องสาอางที่ใช้แล้ว ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในครัวเรือนของประชาชน
ตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
3. ถ่ านไฟฉายและแบตเตอรี่ แ ห้ ง หมายถึ ง ถ่ านไฟฉาย ถ่ านแอลคาไลน์ ถ่ า นกระดุ ม
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแบตเตอรี่รถยนต์ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในครัวเรือนของประชาชน
ตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
4. หลอดไฟ หมายถึง หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดตะเกียบ และหลอดไส้ ที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้งานในครัวเรือนของประชาชน ตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
5. พฤติ ก รรมการจั ด การของเสี ย อั น ตรายในครัว เรือ น หมายถึ ง การคั ด แยก การเก็ บ
รวบรวม และการขนส่งของเสียอันตรายในครัวเรือนไปยังสถานที่รองรับ ของประชาชน ตาบลบ้าน
ป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย วัดผลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert
Scale) และแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ Best (Best, 1977)
6. ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน หมายถึง
ความเข้าใจและความจาเกี่ยวกับความหมาย ประเภท ผลกระทบจากของเสียอันตรายในครัวเรือน
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รวมถึงการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน ด้านการคัดแยก การเก็บรวบรวม และการขนส่งของ
เสี ย อัน ตรายไปยั งสถานที่ รองรั บ วัดผลโดยใช้แบบสอบถามลั กษณะคาถามปลายปิด แต่ล ะข้อ มี
คาตอบให้เลือกตอบแบบถูก - ผิด และแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ Bloom (Bloom,
1976)
7. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสี ยอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง หมายถึง
ความรู้ สึ กนึ กคิด ความเชื่อ และการคาดคะเนของบุ คคลเกี่ ยวกั บโอกาสเสี่ ยง และผลกระทบต่ อ
สุขภาพ เมื่อมีการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนอย่างไม่ถูกต้อง ได้แก่ ความเสี่ยงจากการได้รับ
สารเคมี เข้ าสู่ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ เลี้ ย ง ความเสี่ ย งจากผลกระทบของสารเคมี ที่ รั่ ว ไหลลงสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอก วัดผลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) และแบ่ง
คะแนนเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ Best (Best, 1977)
8. การรับรู้ความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง หมายถึง
ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ และการคาดคะเนของบุคคลที่เกิดจากการประเมินผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น เมื่ อมีการจั ดการของเสี ย อัน ตรายในครัวเรือนอย่างไม่ถูก ต้อง ได้แก่ การเกิดอั นตรายต่ อ
สุขภาพ การเกิดโรค การเสียชีวิต รวมถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การบารุงรักษา
ทรัพย์สินและสภาพแวดล้อม วัดผลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale)
และแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ Best (Best, 1977)
9. การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน หมายถึง ความรู้สึกนึก
คิด ความเชื่อ และการคาดคะเนของบุคคลเกี่ยวกับประโยชน์ห รือผลดีที่ได้รับจากการปฏิบัติตาม
คาแนะนาขณะจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน ได้แก่ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์
เลี้ ย ง ลดความรุน แรงของการเกิดโรค ลดความสู ญ เสี ยค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาทรัพ ย์สิ นและ
สภาพแวดล้ อม วัดผลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Likert Scale) และแบ่ ง
คะแนนเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ Best (Best, 1977)
10. การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน หมายถึง ความรู้สึกนึก
คิด ความเชื่อ และการคาดคะเนเกี่ยวกับผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดตามมาหลังจากการปฏิบัติตาม
คาแนะนาขณะจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน ได้แก่ การเสียค่าใช้จ่าย ความยากลาบากใจ หรือ
เป็นการกระทาที่ยุ่งยาก วัดผลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) และ
แบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ Best (Best, 1977)
11. แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ แรงสนับสนุน
ทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร และแรงสนับสนุนทางสังคมด้านสิ่งของ ที่ประชาชนตาบลบ้านป้อม
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้รับจากครอบครัว เพื่อนบ้าน ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนแสดงพฤติกรรมในการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนได้อย่าง
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ถูกต้อง วัดผลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และแบ่งคะแนนเป็น
3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ Best (Best, 1977)
สมมติฐานของการวิจัย
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ความรู้เกี่ ย วกั บ ของเสี ย อัน ตรายและการจั ด การของเสี ยอั น ตรายใน
ครัวเรือน การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง การรับรู้ความ
รุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือน การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน แรงสนับสนุน
ทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน ในตาบลบ้านป้อม
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตราย
ในครัวเรือนของประชาชน ในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยได้นาแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) และทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support
Theory) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของเสียอันตรายในครัวเรือน
2. หลักการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
3. ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model)
4. ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support Theory)
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับของเสียอันตรายในครัวเรือน
ความหมายของเสียอันตราย
อนุสัญญาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน หรือ Basel convention on
the control of transboundary movement of hazardous wastes and their disposal 1989
ได้กาหนดความหมาย “ของเสียอันตราย” คือ สารหรือวัตถุใด ๆ ที่ถูกใช้แล้ว หรือใช้ไม่ได้ หรือไม่ได้
ใช้ แ ล้ ว หรื อ ถู ก ทิ้ ง หรื อ ต้ อ งการก าจั ด อาจถู ก ปล่ อ ยจากชุ ม ชน อุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม
การพานิชย์ การบริการ หรือกิจการต่าง ๆ และสารหรือวัตถุดังกล่าวนั้นสามารถทาให้เกิดอันตราย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสวัสดิภาพของมนุษย์ (สุรีย์ บุญญานุพงศ์, 2542)
ของเสียอันตราย หมายถึง ของเสียที่อาจอยู่ในรูปของแข็ง สลัดจ์ ของเหลว และก๊าซที่อาจ
ก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรง เกิดการระเบิด การกัดกร่อน การเป็นพิษ หรืออื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2546)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
ได้ให้คานิยามของเสียอันตรายไว้ ดังนี้ “ของเสียอันตราย” หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี
องค์ประกอบ หรือปนเปื้อนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายตามที่กาหนด ได้แก่ สารไวไฟ
สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารพิษ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของ
สิ่ ง เจื อ ปนก าหนดไว้ และสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไม่ ใช้ แ ล้ ว ที่ น ามาสกั ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ก าหนดแล้ ว มี
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องค์ ป ระกอบของสารปนเปื้ อ นในน้ าสกั ด เท่ า กั บ หรือ มากกว่ าค่ า ที่ ก าหนด (ราชกิ จ จานุ เบกษา,
25 มกราคม 2549)
ของเสียอันตราย ขยะอันตราย หรือขยะมีพิษ หมายถึง ขยะ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์
เสื่อมสภาพ หรือภาชนะบรรจุต่าง ๆ ที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุ สารเคมีอันตรายชนิดต่าง ๆ
ที่มีลักษณะเป็นพิษสารไวไฟ สารเคมีที่กัดกร่อนได้ สารกัมมันตรังสี และเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ทาให้เกิด
อัน ตราย แก่ บุ ค คล สั ต ว์ พื ช ทรั พ ย์ สิ น หรือ สิ่ งแวดล้ อ ม เช่ น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลู อ อเรสเซนต์
แบตเตอรี่โทรศัพ ท์แคลื่ อนที่ ภาชนะบรรจุส ารกาจัดศัตรูพื ช กระป๋องสเปรย์บรรจุสี ห รือสารเคมี
เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2549)
ของเสี ย อั น ตราย (Hazardous waste) สารที่ เกิ ด อั น ตรายโดยตรง หรือ อาจก่ อ ให้ เกิ ด
อันตรายเมื่อรวมกับของเสียชนิดอื่น มักพบเป็นของเสียที่อาจอยู่ในรูปของแข็ง สลัดจ์ ของเหลว ก๊าซ
ของเหลว ที่อาจเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างรุนแรง มีลักษณะเป็นพิษ เกิดการระเบิด เกิดการกัดกร่อน หรือ
ลักษณะอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์, 2556)
ของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชน (Household hazard waste: HHW) หมายถึ ง ของเสี ย
อัน ตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน ทั้งบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น
ร้านค้า โรงแรม ร้านซักแห้ง สถาบันการศึกษา ร้านถ่ายรูป สถานีบ ริการน้ามัน เป็นต้น โดยไม่รวมถึง
ของเสียจากอุตาสหกรรม มูลฝอยติดเชื้อและของเสียกัมมันตรังสี (สานักจัดการกากของเสียและสาร
อันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2550)
ของเสียอันตรายจากชุมชน หมายถึง ขยะมูลฝอยหรือของเสียที่เป็นอันตราย หรือเป็นพิษที่
มีแหล่งกาเนิดมาจากครัวเรือนและแหล่งธุรกิจ เช่น ปั๊มน้ามัน โรงแรม ร้านถ่ายรูป สนามบิน และร้าน
ซักแห้ ง ของเสียอันตรายเหล่านี้ ได้แก่ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ น้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว เป็นต้น (กรมอนามัย, 2553)
ของเสียอันตรายจากชุมชน หมายถึง ของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของผู้คนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ น้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
แบตเตอรี่ เก่ า กระป๋ อ งสารเคมี ก าจั ด ยุ ง มด แมลงสาบ กระป๋ อ งน้ ายาท าความสะอาดสุ ข ภั ณ ฑ์
กระป๋องสีสเปรย์ หมึกพิมพ์จากเครื่องถ่ายเอกสาร และน้ายาล้างฟิล์มและอัดขยายรูป รวมถึงชิ้นส่วน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาพวก จอภาพ เป็นต้น ซึ่งของเสียอันตรายเหล่านี้ถูกทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอย
ทั่วไป หรื อถูกทิ้งลงท่อระบายน้ าสาธารณะ อาจเป็นสาเหตุ ทาให้ เกิดการปนเปื้อนในสิ่ งแวดล้ อม
(อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553)
ของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชน (Household hazard waste: HHW) หมายถึ ง ของเสี ย
อันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนโดยไม่นับรวมของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
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มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสีมีผลทาให้เกิดโรคอาการเจ็บป่วยต่อบุคคล สัตว์ พืช และส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อม (ทัศนีย์วรรณ นวลหนู, 2556)
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมขน (Hazardous waste) หมายถึง มูลฝอยที่เป็นพิษ
หรื ออั น ตรายจากกิ จ กรรมต่าง ๆ ในชุม ชนที่ เป็ น วัต ถุห รือปนเปื้ อนสารที่ มี คุณ สมบั ติเป็ น สารพิ ษ
สารไวไฟออกซิไดซ์ สารเปอร์ ออกไซด์ สารระคายเคื อ ง สารกั ดกร่อ น สารที่ เกิ ดปฏิ กิริย าได้ ง่าย
สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือมี
แนวโน้ มที่ จ ะทาให้ เกิ ดอัน ตรายต่อบุ คคล สั ตว์ พื ช ทรัพ ย์สิ น และสิ่ งแวดล้ อ ม (กรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2561)
สาหรับวิจัยครั้งนี้ นิยามคาว่าของเสียอันตรายในครัวเรือน หมายถึง ภาชนะบรรจุสารเคมี
ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่แห้ง และหลอดไฟที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในครัวเรือนของประชาชน ตาบล
บ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ประเภทของเสียอันตรายในครัวเรือน (สานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรม
ควบคุมมลพิษ, 2550)
ขยะอันตรายจากชุมชน หรือขยะพิษจากชุมชน (Household Hazardous Waste) มักพบ
เห็ น ได้จากกิจ กรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน ทั้งบ้านเรือนหรือสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ร้านค้า
โรงแรม ร้านซักแห้ง ร้านถ่ายรูป ปั๊มน้ามัน เป็นต้น
กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2550 ได้มีการจาแนกประเภทของเสียอันตรายจากชุมชนไว้ ดังนี้
ของเสียอัน ตรายจากบ้ านเรือนและชุมชนที่เกิดขึ้นมีมากกว่า 23 ประเภท แต่ร้อยละ 90 จากการ
สารวจพบทั้งหมด มีจานวน 8 ประเภท ได้แก่
1. สารเคมีเป็นพิษต่าง ๆ เช่น ภาชนะบรรจุสารเคมี
2. น้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่ได้
3. แบตเตอรี่รถยนต์
4. มูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล
5. น้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้
6. ถ่านไฟฉาย
7. ของเสียประเภทอินทรีย์และสารติดไฟได้ เช่น กระป๋องสเปรย์
8. หลอดฟลูออเรสเซนต์
เนื่องจากของเสียอันตรายจากชุมชนบางประเภทมีการคัดแยกและจัดการโดยเฉพาะอยู่แล้ว
ได้แก่ น้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่รถยนต์ และมูลฝอยติดเชื้อ วัตถุเหล่านี้ถูกรวม และทิ้งลงในถัง
ขยะทั่วไป และยังมีสภาพภายนอกเหมือนของใหม่ มีการป้องกันการรั่ วไหลหรือการแพร่กระจายของ
สารพิษที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เหลือตกค้างในภาชนะบรรจุ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
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และจดจาได้ง่ายในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จึงได้แบ่งตาม การจัดเตรียมภาชนะเพื่อ
รองรับออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ ม ถ่ า นไฟฉายและแบตเตอรี่ แ ห้ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 ชนิ ด คื อ เซลล์ ป ฐมภู มิ เช่ น
ถ่านไฟฉายที่ไม่สามารถอัดประจุซ้าได้ ถ่านแอลคาไลน์ ถ่านกระดุม เป็นต้น และเซลล์ทุติยภูมิ เช่น
ถ่านไฟฉายที่สามารถอัดประจุไฟซ้าได้ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบตเตอรี่กล้องดิจิตอล เป็นต้น
2. กลุ่มหลอดไฟ ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดตะเกียบ หลอดไส้ รวมถึงสตาร์ทเตอร์
หลอดภาพ หลอดโทรทัศน์ เป็นต้น จัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เป็น
อันตราย ยกเว้นหม้อแปลงไฟฟ้าและตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีหรือปนเปื้อนสาร ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพิษ
และหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรงขนาด 18, 20, 36 และ 40 วัตต์ จัดเป็นอุปกรณ์ที่มีสารพีซีบี เอชซี
เอฟซี หรือเอชเอฟซี และแร่ใยหินอิสระ เช่น จอภาพ ตัวสะสมประจุ สวิตซ์บรรจุปรอท เป็นต้น
3. กลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น ภาชนะบรรจุสารเคมีจาพวกกระป๋องสเปรย์ ได้แก่ บรรจุ
ภัณ ฑ์ที่เป็ น โลหะที่มี solid porous matrix ที่เป็นสารอันตรายประเภทใยหิ น รวมถึงภาชนะหรือ
กระป๋องชนิดทนต่อความดันที่ใช้หมดแล้ว ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้และเป็นพิษ ภาชนะบรรจุสารเคมี
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่กระป๋องสเปรย์ เช่น ภาชนะบรรจุน้ามัน ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง ขวดสารกาจัดวัชพืช ขวด
ยาหมดอายุ ขวดน้ายาล้างห้องน้า เป็นต้น ถือว่าเป็นของเสียอันตรายจากชุมชนที่ปนเปื้อนและมีสาร
อันตรายคงค้าง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพิษเช่นเดียวกัน
สาหรับวิจัยในครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาของเสียอันตรายในครัวเรือน จากการจาแนกประเภท
ของเสียอันตรายจากชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2550 จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาชนะบรรจุ
สารเคมี เช่ น กระป๋ อ งสเปรย์ ภาชนะบรรจุ น้ ามั น ทิ น เนอร์ รวมถึ งน้ ามั น เครื่อ ง น้ ามั น หล่ อ ลื่ น
กระป๋ องสี ขวดยาฆ่าแมลง ขวดสารกาจัดวัชพืช ขวดยาหมดอายุ ขวดน้ายาทาความสะอาด และ
เครื่องสาอางที่ใช้แล้ว 2) ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่แห้ง เช่น ถ่านไฟฉาย ถ่านแอลคาไลน์ ถ่านกระดุม
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแบตเตอรี่รถยนต์ 3) หลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอด
ตะเกียบ และหลอดไส้
ผลกระทบจากของเสียอันตรายในครัวเรือน
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ของเสียอันตรายในครัวเรือนรั่วไหลออกจากภาชนะแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้หลาย
ลักษณะ เช่น ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ ในรูปของเหลวของเสียอันตรายจะปนเปื้อนมากับน้าชะ
หรือการทิ้งโดยตรงลงสู่แหล่งน้าผิวดิน ส่วนทางอากาศจากการระเหย หรือเกิดจากกระบวนการเผา
ไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ และส่งผลกระทบต่อร่างกาย
ของมนุษย์มากมาย (จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์, 2556)
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เส้นทางการได้รับสารเคมีจากของเสียอันตรายในครัวเรือนเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง (พวงรัตน์
ขจิตวิชยานุกูล, 2556) ได้แก่
1. การได้รับ ผ่ านทางหายใจ (Inhalation) สารเคมีจะเข้าร่างกายทางจมูก ส่ วนใหญ่ จ ะ
ได้รับจากก๊าซหรือไอระเหย หรือไอระเหิด นอกจากนี้อาจเป็นสารที่อยู่ในรูปของแข็ง เช่น ฝุ่นละออง
ต่าง ๆ และในรูปของเหลวเป็นละอองฝอย (Aerosol) การหายใจเอาสารพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายทาให้
เกิดอันตรายต่ออวัยวะในระบบทางเดินหายใจได้ ซึ่งระดับความเป็นพิษของสารเคมีขึ้ นอยู่กับปัจจัยที่
ส าคั ญ ได้แ ก่ ความสามารถในการละลายน้ าของสารเคมี ความต้ านทานของเนื้ อเยื่อ ที่ ถูกสั มผั ส
และความสามารถในการดูดซับ ของเนื้อเยื่อ ลักษณะของความเป็นพิษ ได้แก่ อาการระคายเคือง
การทาลายเซลล์บุผิว การเกิดพังผืดในปอด การหดตัวของหลอดลม และนาไปสู่การเกิดมะเร็งปอดได้
2. การได้รับผ่านทางปาก (Oral) โดยมากเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีสารเคมีตกค้าง
และการดื่ ม น้ าที่ มี ส ารปนเปื้ อ นเข้ าสู่ ร่ า งกายผ่ า นระบบทางเดิ น อาหาร จากปาก หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร ลาไล้เล็ก ลาไส้ใหญ่ จนถึงระบบขับถ่าย ปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดอันตรายต่ อระบบ
ทางเดินอาหาร ได้แก่ สมบัติทางกายภาพของสารเคมี พื้นที่ผิวของอวัยวะต่าง ๆ สมบัติในการละลาย
ของสารเคมี ระยะเวลาที่สารเคมีสัมผัสกับเนื้อเยื่อเหล่านั้น และลักษณะการดูดซึมของเนื้อเยื่อในส่วน
ต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มสารเคมีประเภทกัดกร่อน กรดอ่อนมักถูกดูดซึมในกระเพาะอาหาร ด่างอ่อนถูกดูด
ซึมในลาไส้เล็ก ซึ่งสารเคมีกลุ่มนี้จะทาอันตรายเนื้อเยื่อได้โดยตรง ในขณะที่สารเคมีประเภทของแข็ง
หรือละลายน้าได้น้อยถูกดูดซึมได้ยากและถูกขับออกจากร่างกาย ส่วนสารเคมีที่ละลายได้ดีในไขมัน
มักถูกดูดซึมและตกค้างอยู่ในระบบทางเดินอาหารได้ดีกว่าสารเคมีที่ละลายได้ดีในน้า
3. การได้รับทางผิวหนัง (Skin absorption) สารพิษที่อยู่ในรูปของเหลว ของแข็ง และก๊าซ
สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านการดูดซึมผ่านผิวหนังตามธรรมชาติซึ่งจะมีความรุนแรงน้อยกว่า
การดูดซึมทางตรงโดยไม่ผ่านกระบวนการดูดซึมทางธรรมชาติ ได้แก่ การถูกอุปกรณ์ ของมีคมที่มี
สารเคมีติดอยู่ ทิ่มแทงร่างกาย สารเคมีเหล่านั้นสามารถเข้าสู่เส้ นเลือดได้โดยตรงผ่ านทางผิว หนัง
และกระจายเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสารเคมีประเภทตะกั่ว สารกาจัดศัตรูพืช จะมี
ความเป็ น พิ ษ สู ง กว่ า สารเคมี ทั่ ว ไป ซึ่ ง ความเป็ น พิ ษ ของสารเคมี ขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะของสารเคมี
และสามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารก่อภูมิแพ้ สารขัดขวาง
ทางเดินหายใจ สารทาลายระบบสืบพันธุ์ สารทาลายระบบประสาท และสารก่อมะเร็ง
ตัวอย่างสารพิษโลหะหนัก จากของเสียอันตรายในครัวเรือน เมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่
เหมาะสมจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ เกิดขึ้น ได้แก่
1. สารหนู (Arsenic) พบในสารกาจัดวัชพืช สารกาจัดแมลง ส่งผลเฉียบพลันให้เกิดการ
บาดเจ็บในลาไส้ การหายใจขัดข้อง ผลเรื้อรังก่อให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว ไต ต่อมลูกหมาก และตับ
(สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, 2558)
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2. แคดเมี่ย ม (Cadmium) นิยมใช้ในงานเคลื อบผิวโลหะ ส่ งผลเฉียบพลันให้เกิดอาการ
อาเจี ย น อ่ อ นเพลี ย ท้ อ งร่ ว ง ผลเรื้ อ รั ง ก่ อ ให้ เกิ ด อาการไตวาย ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ เกิ ด มะเร็ ง ปอด
ต่อมลูกหมาก และไต (สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, 2558)
3. โครเมี่ยม (Chromium) พบในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถดูดซับทางผิวหนังได้ทันที
ส่งผลเฉียบพลันให้เกิดการระคายเคือง ไตวายเฉียบพลัน ผลเรื้อรังก่อให้เกิดมะเร็งปอด (สัญญา สิริ
วิทยาปกรณ์, 2558)
4. ปรอท (Mercury) เป็ น สารที่ พ บในหลอดฟลู อ อเรสเซนต์ หลอดไฟที่ ใ ช้ แ ล้ ว จาก
บ้านเรือน ถ่านกระดุมที่เป็นส่วนประกอบของนาฬิกา เครื่องคิดเลข กล้องถ่ายรูป สารกาจัดแมลง
ฯลฯ เมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจสารพิษของปรอทจะสะสมในร่างกาย ส่งผลให้เกิดอาการอาเจียน
ปากพองแดงไหม้ อักเสบและเนื้อเยื่อหลุดเป็นชั้น ๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
5. นิกเกิล (Nickel) นิ ยมใช้ผลิตเหล็ กไร้สนิม ใช้ในงานชุบโลหะ ส่ งผลเฉียบพลันให้เกิด
อาการปวดศีรษะ หายใจลาบาก มีผลเรื้อรังต่อระบบภูมิต้านทาน ก่อให้เกิดอาการแพ้ (สัญญา สิริ
วิทยาปกรณ์, 2558)
6. ตะกั่ว (Lead) พบได้ในแบตเตอรี่รถยนต์ ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า สารกาจัดแมลง กระป๋องสี
ส่งผลให้มีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ตัวซีด ปวดท้อง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ความจาเสื่อม ชักกระตุก
หมดสติ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
7. แมงกานีส (Manganese) พบได้ในถ่ายไฟฉาย กระป๋องสี เมื่อรับเข้าสู่ร่างกายส่งผลให้
เกิดอาการปวดศีรษะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน จิตใจไม่สงบ ประสาทหลอน
เกิดตะคริวที่แขนขา สมองสับสน สมองอักเสบ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
8. สารพิ ษ อื่ น ๆ พบในสเปรย์ น้ ายาย้ อ มผม ยาทาเล็ บ น้ ายาล้ า งเล็ บ เครื่ อ งส าอาง
หมดอายุ ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง อาการคัน บวม ปวดศีรษะ หายใจขัด และเป็นลม
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มลพิษต่อแหล่งน้า
สารพิษจากของเสียอันตรายในครัวเรือนเมื่อถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ธรรมชาติในน้า บนพื้นดิน และอากาศ เช่น กรณีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงหรือสารกาจัดวัชพืช
ที่ เกษตรกรทิ้ งภาชนะหลั งจากใช้ งานไว้บ นพื้ น ดิน เมื่ อ ฝนตกจะชะสารพิ ษ ดั งกล่ าวไหลลงสู่ ที่ ต่ า
เกิดการปนเปื้ อนในแหล่ งน้ าในธรรมชาติ คูคลอง อ่างเก็บ น้า แม่น้ า เป็น ต้น เนื่ องจากสารกาจัด
ศัตรูพื ช มีส ารจ าพวก DDT Parathion ซึ่งมีคุณ สมบั ติที่มี ความเป็น พิ ษต่อสิ่ งมี ชีวิตในน้ า สามารถ
ต้านทาน ต่อ การย่ อยสลายสารอนิน ทรีย์ต่ าง ๆ ในน้ า ท าให้ ไปเสริมให้ เกิดมลพิ ษ ทางน้ า และ
แพร่กระจาย ระเหยออกสู่สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้าข้างเคียง (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2546)
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มลพิษต่อดิน
ของเสียอันตรายในครัวเรือนหากมีการกาจัดไม่ถูกวิธีแล้ว ย่อมมีโอกาสปนเปื้อนลงไปในดิน
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของน้าชะสารโลหะหนักลงสู่พื้นดิน ทาให้สภาพความเป็นกรดด่าง (pH) ของ
ดิน เปลี่ ย นแปลงไป ส่ งผลเสี ย ต่อการใช้ประโยชน์ ด้านการเกษตรและระบบนิเวศน์ในดิน (อาณั ติ
ต๊ะปินตา, 2553)
ความเป็ น พิษจากสารเคมีต่อระบบนิเวศวิทยา เมื่อสารโลหะหนักจากแหล่งกาเนิดเข้าสู่
ตัวกลางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อากาศ น้า ดิน และอาหาร เกิดการถ่ายทอดความเป็นพิษของสารเคมีเข้า
สู่ห่วงโซ่อาหารตามลาดับตั้งแต่ พืช สาหร่าย สัตว์ขนาดเล็ก จนกระทั่งสัตว์ที่เป็นอาหารของมนุษย์
จากนั้ น เข้าสู่ร่างกายของมนุ ษย์โดยผ่ านกระบวนการกินต่อเป็นทอด ๆ ของพืช และสัตว์ในห่ วงโซ่
อาหารนั้ น เมื่อ สั ตว์ในห่ ว งโซ่อาหารระดับ บนกินพื ช หรือสั ต ว์ที่ มี การปนเปื้อ นสารเคมี โลหะหนั ก
ในปริมาณมาก อาจทาให้สัตว์นั้นได้รับสารเคมีสะสมในเนื้อเยื่อในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งเรียก
ปรากฏการณ์นี้ว่า การสะสมทางชีวภาพ (bioaccumulation) เมื่อมนุษย์นาสัตว์ดังกล่าวมาบริโภค
ย่อมส่งผลให้ร่างกายได้รับสารพิษ เช่น กรณีการสะสมของสารปรอทอินทรีย์ในเนื้อปลาขนาดใหญ่
ส่งผลให้ ผู้บ ริโภคได้รับ สารปรอทจากปลาและเกิดอันตรายต่อร่างกาย (พวงรัตน์ ขจิตวิช ยานุกูล ,
2556)
มลพิษต่ออากาศ
ผลกระทบจากของเสียอันตรายในครัวเรือนต่อสภาพอากาศ ที่เกิดจากการเผาไหม้ในที่โล่ง
แจ้ง รวมถึงการจัดการของเสียอันตรายอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งทาให้เกิดการระเหยของสารปนเปื้อน
หรื อ การเปลี่ ย นสถานะของสารปนเปื้ อ นจากสถานะของแข็ ง หรือ ของเหลวกลายเป็ น ไอระเหย
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ (พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, 2556) ได้แก่
1. ออกไซด์ของไนโตรเจน ประกอบด้วย ไนตรัสออกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งเกิด
จากปฏิ กิ ริ ย าของก๊ าซออกซิเจนกั บ ไนโตรเจนในอากาศที่ ผ่ านการเผาไหม้ ส่ ว นปฏิ กิริย าระหว่ าง
ออกซิเจน สารอินทรีย์ไนโตรเจน และน้าทาให้เกิดไอกรด กลายเป็นกรดซัลฟูริกและเกิดฝนกรดตกลง
มา
2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่มีสารประกอบซัลเฟอร์ ส่งผลให้
เกิดการระคายเคืองต่อตา จมูก ลาคอ ถ้าได้รับในปริมาณมากอาจทาให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต
และยังก่อให้เกิดฝนกรดตามมา
3. คาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยากับ Hemoglobin ทาให้เกิด
Carboxyhemoglobin ส่งผลให้ร่างกายรับออกซิเจนได้น้อยลงและอาจทาให้เสียชีวิตได้
4. ฝุ่น ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ
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หลักการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ราชกิจจานุเบกษา, 5 เมษายน 2535)
มาตรา 18 การกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการ
ร่วมกัน หรืออาจมอบให้บุคคลดาเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแล หรืออนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้
ดาเนินกิจการรับทาการเก็บขน หรือกาจัด ตามมาตรา 19 ก็ได้
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาเก็บขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดย
ทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
2. พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535
(ราชกิจจานุเบกษา, 4 เมษายน 2535)
กาหนดให้มีมาตรการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการ เช่น สถานที่กาจัด
ของเสียอันตราย
มาตรา 57 ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการอื่ น ที่ มี อ านาจหน้ าที่ โดยตรง แต่ ไม่ ใช้ อ านาจตาม
กฎหมายกาหนดมาตรฐานควบคุ ม มลพิ ษ จากแหล่ งก าเนิ ด ดั งกล่ าวให้ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอานาจกาหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดดังกล่าว
ได้ และถือเป็นมาตรฐานตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย
มาตรา 78 การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการกระทาใด ๆ เพื่อบาบัดและขจัดมูลฝอย
และของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็ง ฯลฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา 79 ในกรณี ที่ ไม่ มี ก ฎหมายใดบั ญ ญั ติ ไว้ เฉพาะให้ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดชนิดและประเภทของเสี ย
อันตราย การใช้สารเคมี หรือวัตถุอันตราย ฯลฯ พร้อมหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการควบคุมการ
เก็บรวบรวม การจัดการ บาบัดและกาจัดของเสียอันตรายดังกล่าว
3. อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย
และการกาจั ด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Waste and their Disposal) (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)
ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาบาเซล ปี พ.ศ. 2533 และให้สัตยาบัน
เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2540 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2541 อนุสัญญาบาเซลมีเจตนารมณ์
ในการคุ้ ม ครองสุ ข ภาพอนามั ย ของมนุ ษ ย์ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มจากของเสี ย อั น ตรายที่ เกิ ด ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนให้น้อยที่สุด โดยการจัดการที่เป็นมิตร
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กับสิ่งแวดล้อม เพื่อบาบัดและกาจัดของเสียอันตรายใกล้กับแหล่งกาเนิดมากที่สุด และเพื่อลดการ
ก่อกาเนิดของเสียอันตรายทั้งในเชิงปริมาณและความเป็นอันตราย
การควบคุมการนาเข้าส่งออก และนาผ่านของเสียอันตรายไปยังประเทศอื่น และให้มี
การจัดการโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องได้รับคายินยอมจากประเทศปลายทางก่อนนาเข้า มีการ
จ ากัด ให้ เคลื่ อ นย้ ายของเสี ย ระหว่างภาคี เท่ านั้ น มี ก ารก าหนดรายชื่ อของเสี ยอั น ตรายที่ ค วบคุ ม
และความรับผิดชอบและชดใช้ความเสียหาย
การควบคุมภายใต้กฎหมายไทย
1. การควบคุมทั้งการนาเข้าและส่งออกของเสียเคมีวัตถุ จานวน 62 รายการ (ตามบา
เซล 61 รายการ เพิ่มเติมน้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว 1 รายการ)
2. การควบคุมเฉพาะการนาเข้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็ กทรอนิกส์ ที่ใช้แล้ ว
(32 รายการ) และชิ้นส่วนต่าง ๆ (31 รายการ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และเศษ
พลาสติก (ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)
3. ห้ามนาเข้าซากแบตเตอรี่รถยนต์ Refuse Derived Fuel ยางรถยนต์ที่ใช้แล้วยกเว้น
ยางรถบั ส ที่ใช้แล้ ว เพื่ อการศึ กษาวิจัย/ท่อ งเที่ยวส่ งกลั บ ออกไป และยางรถยนต์ที่ ใช้แล้ วเพื่ อการ
ศึกษาวิจัย/ท่องเที่ยว (ตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
พ.ศ. 2522)
4. ห้ามการนาเข้า การผลิต และการมีไว้ในครอบครอง ถ่านไฟฉายที่มีองค์ประกอบของ
ปรอทและแคดเมียม (พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535, ราชกิจจานุเบกษา, 6 เมษยน 2535)
4. Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
เมื่อวัน ที่ 26 สิ งหาคม 2557 ได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ดังนี้
1. การก าจั ด ขยะมู ล ฝอยตกค้ า งสะสมในสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่ วิ ก ฤติ
(ขยะมูลฝอยเก่า)
2. การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูล
ฝอยใหม่) โดยเน้นกระบวนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การจัดการมูลฝอยแบบศูนย์
รวม และกาจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
3. วางระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
4. สร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยการให้ความรู้แก่ประชาชน และการ
ออกข้อบังคับใช้กฎหมาย
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5. แผนแม่ บ ทการจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย (พ .ศ. 2559 - 2564)
(กรมควบคุมมลพิษ, 2559)
การลดขยะมูลฝอยที่ต้นทางเป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีกรอบ
แนวคิดมาจากหลัก 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) หรือการใช้น้อย การใช้ซ้า และนากลับมาใช้
ใหม่ การกาจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม และการนากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น
การแปรรูปผลิตเป็นพลังงาน การนาขยะอินทรีย์มาทาปุ๋ยอินทรี เป็นต้น โดยใช้มาตรการ 3 มาตรการ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ แ ก่
มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกาเนิด มาตรการเพิ่มศักยภาพในการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย
วิสัยทัศน์ “จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบและบูรณาการ โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”
วัตถุประสงค์
1. เป็นกรอบและทิศทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของประเทศ
2. เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของ
ประเทศ และบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3. จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทาแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสามารถดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
75 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในปี 2564
2. ขยะมูล ฝอยตกค้ างได้ รับ การจัด การอย่างถู ก ต้อ งตามหลั ก วิช าการ ร้อ ยละ 100
ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างของปี 2558 ภายในปี 2562
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกาจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นภายในปี 2564
4. มูล ฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถู กต้องตามหลั กวิช าการ ร้อยละ 100 ของ
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563
5. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 ของ
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563
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6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่
ต้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายในปี 2564
ปั จ จั ย แห่ งความส าเร็จของเป้าหมายตามแผนแม่ บ ทการบริห ารจัด การขยะมู ล ฝอย
(พ.ศ. 2559 - 2564) ได้แก่
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ต้องนามาตรการมาใช้เพื่อปฏิบัติใน
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เริ่มต้นจากระบบคัดแยกที่ต้น
ทางทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน การขนส่งจนถึงกระบวนการกาจัด รวมถึงการนาขยะ
มูลฝอยที่ตกค้างไปกากัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ออกกฎหมาย ระเบี ย บ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานส่ ว นท้ อ งถิ่น และส่ ว นกลางด าเนิ น การ
จั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ การผลั ก ดั น ให้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการยกเลิกขั้นตอนหรือกฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และสร้างระบบและกลไกที่สนับสนุนให้
เอกชนเข้ามาลงทุนด้านการจัดการขยะมากยิ่งขึ้น
3. กระทรวงสาธารณสุข กากับดูแลและเป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ติดเชื้อในภาพรวมของประเทศ
4. กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันให้โรงงานที่ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมในประเทศเข้า
สู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและถูกต้องตาม
กฎหมายให้ บ รรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 –
2562
5. การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ โดยการใช้งบประมาณแผ่นดิน เงินสมทบจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้เอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุน ภายใต้กระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนร่วมลงทุนให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
6. การแบ่งหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างการบังคับใช้กฎหมาย (Regulator)
และการควบคุม (Operator)
7. ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องมีการติดตามและกากับการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน
กรอบแนวคิดการดาเนินงาน
1. หลั กการ 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) เพื่อให้ เกิดการใช้น้อย การใช้ซ้า และ
การน ากลั บ มาใช้ ใหม่ ข องขยะมู ล ฝอยที่ เกิ ด ขึ้ น ณ แหล่ งก าเนิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของ
ประชาชน เน้นการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนและเยาวชนลด
การเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ณ แหล่งกาเนิด ลดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย สนับสนุนการใช้
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ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ซ้าและนาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
กลั บ มาใช้ป ระโยชน์ ให้ ได้ม ากที่ สุ ด ส่ งเสริมและพั ฒ นาธุรกิจรีไซเคิ ล การสร้างแรงจู งใจให้ ส ถาน
ประกอบการ สถานศึกษา ชุมชน และสถานท่องเที่ยว คั ดแยกขยะและลดปริมาณการเกิดขยะ และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเอกชน โดยมีภาครัฐเป็นผู้นาในการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน และส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร
2. การก าจั ด ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายแบบศู น ย์ ร วมและการแปรรูป ผลิ ต
พลังงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติด
เชื้อแบบศูนย์รวม โดยมีการจัดระบบรองรับการเก็บรวบรวม การขนส่งแยกประเภท การกาจัดมูล
ฝอยแบบศูนย์รวม (Cluster) เน้นการจัดการและกาจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม มีการผลักดันให้ ทุกจังหวัดมีศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย รวมทั้งสนับสนุนให้
เอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพเข้ามาบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม
ครอบคลุมทั้งประเทศ มีการกาหนดแนวทางเฉพาะในการจั ดการขยะในสถานที่ท่องเที่ยวและเขต
พื้ น ที่ เศรษฐกิ จ พิ เศษที่ มี ก ารขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว รวมทั้ ง ยั ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยและของเสี ยอันตราย ออกกฎ ระเบียบกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ มาตรฐานการลด คัดแยก เก็บรวมรวม ขนส่ง และกาจัดขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
3. ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ ความเข้าใจ และมี
จิตส านึ ก การสร้างวินั ย ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายตั้งแต่ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง พร้อมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารแนวทางร่วมตัดสินใจและสร้าง
ความร่วมมือในการดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายบนฐานข้อมูลทาง
วิชาการที่เกิดจากการยอมรับของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อลงความขัดแย้งและการต่อต้านจากประชาชน
การส่ งเสริ ม การลงทุ น ของภาคเอกชน เพื่ อ ร่ ว มด าเนิ น งานระบบจั ด การขยะมู ล ฝอย เนื่ อ งจาก
ภาคเอกชนมีความพร้อม มีศักยภาพ งบประมาณ อุปกรณ์ บุคลากรที่มีความชานาญด้านการดูแล
ระบบจัดการมูลฝอย
ส่งเสริมการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตอย่างครบวงจร โดยการให้
ผู้ผลิตรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของตนเองเมื่อหมดอายุการใช้งาน ตั้งแต่กระบวนการเก็บรวบรวม การเก็บ
ขน การรีไซเคิล และการบาบัดกาจัดอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกว่าหลักการขยายความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้ ผ ลิ ต (Extended Product Responsibility: EPR) มาตรการดั ง กล่ า วจะเป็ น
การผลักดันให้ผู้ผลิตปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารอันตราย
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และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงกระบวนการอานวยความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมและขนส่งกาจัดอย่างเหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการสนับสนุนการผลิ ตและการ
บริโภคอย่างยั่งยืน และการสร้างระบบเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนผ่านระบบฝากคืนบรรจุ
ภัณฑ์ (Deposit Refund) ในพื้นที่ของเอกชน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า และที่สาธารณะต่าง ๆ
มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
1. มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกาเนิด
บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสถานบริการต่าง ๆในชุมชน สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วมี ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอย ลดปริ ม าณการเกิ ด ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชน
สนับสนุนการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะและนามาใช้
ประโยชน์ใหม่ให้ได้มากที่สุด ส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ลดของเสียในขั้นตอนการผลิต ใช้วัสดุที่มีอายุการใช้งาน
นานขึ้ น สามารถน ากลั บ มาใช้ ซ้ าได้ ห ลายครั้ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด การบริโ ภคอย่ า งยั่ งยื น (Sustainable
consumption and production)
2. มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องมีการดาเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกาจัดขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตน จัดศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster)
จัด ให้ มีส ถานที่ รวบรวมและจั ดการของเสี ยอัน ตรายชุมชน สถานที่ กาจัด กากอุต สาหกรรมที่ เป็ น
อันตราย และจัดตั้งศูนย์กาจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างเพียงพอ ให้ความสาคัญในการสนับสนุนภาคเอกชน
ในการลงทุนหรือร่วมลงทุนดาเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย
3. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
เน้ น การมี ส่ ว นร่ วมโดยปลู กจิต ส านึ กให้ กับ ประชาชนตั้งแต่ระดั บ เยาวชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอัน ตราย เน้นกระบวนการคัดแยกและลดการเกิดขยะมูลฝอยจาก
บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานบริการ และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ พัฒนาองค์
ความรู้ รูปแบบเทคโนโลยี การบาบัด/การกาจัดขยะมูลฝอยของเสียอันตรายชุมชน รวมถึงวัสดุที่ใช้
ทดแทนวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่กาจัดยาก การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยในและนอกโรงเรียน สร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ กลไกทาง
สังคม มีการกาหนดตัวชี้วัด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน
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แนวทางการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
ในปัจจุบันการจัดการของเสียอันตรายยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งทางออก
สาคัญที่จะทาให้ปริมาณของอันตรายลดลงนั้น จะต้องดาเนินการที่ต้นเหตุโดยการพยายามใช้วัสดุที่
เป็นวัตถุอันตรายให้น้อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณของเสียอันตรายต่อการจากัดลดลงและช่วย
ประหยัดงบประมาณ (จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์, 2556)
ของเสี ย อั น ตรายที่ เกิ ด จากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ในชี วิ ต ประจ าวั น จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ
การจัดการอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การเกิดของเสียอันตรายในครัวเรือน ณ แหล่งกาเนิดไปจนถึง
กระบวนการกาจัด ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในภาพรวม การแยกทิ้ง
การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน การเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน การขนส่งของเสีย
อันตรายจากชุมชน การบาบัดและกาจัดของเสียอันตรายจากชุมชน และการติดตามประเมินผล การ
วิจัย ในครั้งนี้ ได้ป ระยุ กต์ขั้น ตอนที่เหมาะสมกับประชาชนที่จะสามารถจัดการของเสี ยอันตรายใน
ครัวเรือนจากประกาศกรมควบคุมมลพิษ “เรื่อง แนวทางการบริห ารจัดการของเสี ยอันตรายจาก
ชุมชน สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ใน 3 กระบวนการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ดังนี้
1. การคัดแยกของเสียอันตรายในครัวเรือน
ประชาชนควรศึกษาประเภทของขยะจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกของ
เสี ย อัน ตรายในครั วเรื อนออกจากมู ล ฝอยทั่ ว ไปเป็ น อัน ดับ แรก ถือ ได้ว่ากิจกรรมการคั ดแยกเป็ น
กิจกรรมเริ่มต้นที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการนาของเสียอันตรายในครัวเรือนออกจากขยะที่สามารถ
นากลับมาใช้ได้ใหม่หรือขยะรีไซเคิล และเป็นการช่วยลดการปนเปื้อนสารอันตรายลงสู่สิ่งแวดล้อม
ประชาชนควรกาหนดรูป แบบการทิ้งของเสียอันตรายในครัวเรือน โดยจัดเตรียมพื้นที่และภาชนะ
รองรับของเสียอันตรายไว้เป็นการเฉพาะ และแยกจากภาชนะรับรองมูลฝอยทั่วไป โดยภาชนะรองรับ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ทาจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน
1.2 สามารถป้องกันการคุ้ยเขี่ย การสัมผั สของสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ราคาญ หรือเด็ก
ได้
1.3 มีสีส้มหรือสีเทาฝาสีส้ม หรือสีอื่นที่ไม่ใช่สีน้าเงิน เขียว เหลือง และแดง เพื่อให้
สามารถแยกประเภทภาชนะรองรับของเสี ยอันตรายในครัว เรือนออกจากภาชนะรองรับมูล ฝอย
ประเภทอื่น ๆ ได้ อย่างชัดเจน และต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับภาชนะรองรับมูลฝอยประเภทอื่น
1.4 ภาชนะรองรั บต้อ งประกอบไปด้ว ยภาชนะย่อย หรือ มีการแบ่งพื้ นที่ ภ ายใน
ภาชนะสาหรับรองรับการแยกทิ้งของเสียอันตรายในครัวเรือน จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไฟฉายและ
แบตเตอรี่แห้ง กลุ่มหลอดฟลูออเรสเซนต์ และกลุ่มบรรจุสารเคมี โดยมีความจุ เพียงพอในการรองรับ
ปริมาณของเสียอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดเก็บรวบรวม
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1.5 มีช่องทิ้งขนาดพอเหมาะกับของเสียอันตรายในครัวเรือนแต่ละประเภท เพื่อให้
แยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนลงภาชนะได้ถูกประเภท และควรป้องกันไม่ให้มีการนาของเสีย
อันตรายในครัวเรือนออกจากภาชนะได้
1.6 มีขนาดและความสูงในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่าย
17. ควรจัดภาชนะรองรับอยู่ในสถานที่เหมาะสมห่างไกลจากเด็ก และการคุ้ยเขี่ย
ของสัตว์
2. การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือน
ผู้ดาเนินการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือนควรปฏิบัติ ดังนี้
2.1 สวมเสื้ อ ผ้ า ที่ รั ด กุ ม และสวมอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลตาม
ความเหมาะสม เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าหุ้มแข้ง แว่นตานิรภัย และหน้ากากกรองฝุ่นและ
สารเคมี เป็นต้น
2.2 ห้ามดื่มน้าหรือรับประทานอาหารในสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน
2.3 ห้ามสูบบุหรี่หรือกระทาให้เกิดประกายไฟบริเวณสถานที่เก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายในครัวเรือน
2.4 ดูแลรักษาภาชนะและอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมให้อยู่ในสภาพดี
2.5 เก็บ รวบรวมของเสี ยอัน ตรายในครัว เรือนให้ ห มด หรือให้ มีป ริม าณของเสี ย
อันตรายตกค้างน้อยที่สุด และควบคุมไม่ให้เกิดการแตกหักหรือรั่วไหลขณะเก็บรวบรวม
2.6 ในกรณีที่มีของเสียอันตรายประเภทอื่น นอกเหนือจากที่กาหนดปะปนมาให้
แยกของเสียอันตรายจากชุมชนดังกล่าว และเก็บด้วยภาชนะแยกต่างหาก
2.7 ห้ ามมิให้ ระบายน้ าเสี ยที่ เกิด จากของเสี ยอั นตรายในครัวเรือนลงสู่ แหล่ งน้ า
สาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะ
2.8 หากเกิดอุบัติเหตุที่ทาให้เกิดการรั่วไหลของของเสียอันตรายในครัวเรือนขณะ
เก็บรวบรวมให้ดาเนินการระงับเหตุและการรั่วไหลเบื้องต้นหากเป็นเหตุร้ายแรงหรือไม่สามารถระงับ
เหตุด้วยตนเองได้ ควรแจ้งขอความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้รับผิดชอบในพื้นที่เกิดเหตุ เช่น เจ้าหน้าที่
บรรเทาสาธารณภัยของราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เป็นต้น
2.9 ผู้เก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือน ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอย่างน้อยควรมีการเอกซเรย์ปอด ทดสอบสมรรถภาพปอด ตรวจผิวหนัง และ
ตรวจการทางานของตับและไต
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2.10 ผู้ เก็บ รวบรวมของเสี ย อัน ตรายในครัว เรือน ควรเข้ ารับ การฝึ กอบรมด้ าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากหน่วยงานเมื่อมี
โอกาส
การจัดเตรียมสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากในครัวเรือน ควรมีสถานที่
ลักษณะ ดังนี้
1. ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าท่วมถึง
2. อยู่ห่างจากเขตโบราณสถาน เขตอนุรักษ์ และแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตาม
มติคณะรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร
3. อยู่ห่างจากบ่อน้าดื่ม แหล่งน้าดิบสาหรับผลิตน้าประปาและโรงผลิตน้าประปาไม่
น้อยกว่า 700 เมตร หรืออยู่ในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของบ่อน้าดื่มหรือน้าประปาที่
ผลิต
4. อยู่ ห่ างจากแหล่ งน้าสาธารณะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันไม่น้อยกว่า 100
เมตร หรืออยู่ในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้านั้น
5. สถานที่ กัก เก็บ ควรมีพื้ น ที่ เพี ยงพอส าหรับ รองรับ ปริมาณของเสี ยอัน ตรายใน
ครัวเรือน
6. หากมีอาคารสาหรับเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือนควรเป็นอาคารปิด
มีระบบควบคุมการระบายอากาศ และพื้นผิวต้องทาด้วยวัสดุซึ่งทนต่อการทาลายจากการแตก หัก
หรือรั่วไหลของของเสียอันตรายในครัวเรือน
7. หากมีบ่อหรือถังที่รองรับน้าชะจากของเสียอันตรายในครัวเรือนเป็นการเฉพาะ
พื้นที่บริเวณเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือนต้องมีความลาดเอียงสู่รางระบายน้าเสียนั้น
8. หากพื้น ที่เก็บ รวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือนอยู่ใกล้พื้นที่ของผู้อื่น ควร
ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ใกล้เคียงโดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
9. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์สาหรับการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล เช่น
พลั่ว ทราย ขี้เลื่อย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสาหรับผู้เก็บรวบรวมของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนภายในสถานที่เก็บกักของเสียอันตราย เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี แว่นตานิรภัย หน้ากาก
กรองฝุ่นและสารอันตราย เป็นต้น
10. จัดให้มีป้ายหรือข้อความแสดงสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือน
และติดป้ายบ่งชี้ในบริเวณที่ตั้งภาชนะสาหรับของเสียอันตรายในครัวเรือน
11. มีการตรวจสอบสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือน อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุของเสียอันตรายในครัวเรือน การรั่วไหลแตกหัก
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ของของเสียอันตรายในครัวเรือนที่อยู่ในภาชนะ อุปกรณ์สาหรับการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล และ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
3. การขนส่งของเสียอันตรายในครัวเรือน
การขนส่งของเสียอันตรายในครัวเรือนเป็นกิจกรรมที่ต้องกระทา เนื่องจากการขนส่ง
จากแหล่งกาเนิดไปยังสถานที่รองรับของเสียอันตรายผ่านเส้นทางที่แตกต่างกัน ซึ่งสภาพรถที่ใช้ใน
การขนส่งและคนขับรถล้วนมีความสาคัญต่อการเกิดอุ บัติเหตุในระหว่างการขนส่ง การขนส่งของเสีย
อันตรายในครัวเรือนทุกครั้งจะต้องมีการจัดเตรียมการขนส่ง ได้แก่ ป้ายระบุชนิดของของเสียอันตราย
ในครัวเรือน การบรรจุหีบห่อที่จะต้องมีความแน่นหนา ทนทานต่อการฉีกขาด ทนทานต่อแสงแดด
และฝนได้ดี รถที่ใช้ในการขนส่งต้องมีสภาพดี และไม่ควรขับขี่ด้วยความเร็วสูง (เกรียงศักดิ์ อุดมสิน
โรจน์, 2546)
การบรรจุหีบห่อของเสียอันตรายในครัวเรือน เพื่อความสะดวกในการขนส่งสามารถ
ทาได้ (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย, 2561) ดังนี้
1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไฟที่ใช้แล้วจากบ้านเรือน ควรจัดเก็บหลอดไฟ
ใส่กล่องบรรจุเดิม ถ้าหากไม่มีกล่องให้นาหลอดไฟมาวางเรียงแนวตั้ง ใช้เทปกาวพันหัวท้ ายให้แน่น
และห่ อ ด้ ว ยกระดาษหนั ง สื อ พิ ม พ์ ถ้ า เป็ น หลอดกลมหรื อ หลอดตะเกี ย บควรห่ อ ด้ ว ยกระดาษ
หนังสือพิมพ์บรรจุใส่กล่องหรือถุง ปิดปากถุงให้มิดชิด พร้อมทั้งเขียนป้ายชื่อติด
2. ถ่านไฟฉาย ควรแยกบรรจุในถุง มัดถุงให้เรียบร้อย และเขียนป้ายชื่อติด
3. แบตเตอรี่รถยนต์ ควรจัดวางไว้ในพาเรทเหล็กที่มีถาดรอง
4. ภาชนะบรรจุสารเคมี ควรแยกประเภทขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องสเปรย์
ออกจากกันอย่างชัดเจน แยกบรรจุลงถุงที่มัดปากถุงมิดชิด และเขียนป้ายชื่อติด
5. ของเสียอันตรายในครัวเรือนที่เป็นของเหลว ห้ามเทของเหลวหลายชนิดรวมกัน
และเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมหรือภาชนะที่ไม่รั่วซึม พร้อมติดป้ายชื่อให้ชัดเจน
6. ห้ามทุบของเสียอันตรายในครัวเรือนประเภทกระป๋อง หรือหลอดไฟ
7. ควรจั ด ให้ มี ก ารขนส่ งของเสี ย อั น ตรายในครั ว เรือ นอย่ า งน้ อ ย ทุ ก ๆ 90 วั น
เนื่องจากของเสียอันตรายในครัวเรือนบางประเภทเมื่อหมดอายุการใช้งานจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ซึ่งอาจเป็นของเหลวรั่วไหลออกมา ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาของเหลวหกหล่นในขณะขนย้าย
สรุปการศึกษาในครั้งนี้ ได้นาแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ โดยเลือกขั้นตอนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติของ
ประชาชนที่จะสามารถกระทาได้ เนื่องจากการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนมีข้อจากัดในด้าน
การบ าบั ดและประชาชนไม่สามารถกาจัดเองได้ จึงศึกษาใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ การคัดแยก การเก็บ
รวบรวม และการขนถ่ายของเสียอันตรายในครัวเรือนไปยังสถานที่รองรับ
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ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model)
ในปี ค.ศ. 1950 Hochbaum, & Rosenstock, 1950 อ้ า งอิ ง ใน จั ก รพั น ธ์ เพ็ ช รภู มิ
(2560) ซึ่งเป็นกลุ่มนักจิตวิทยาสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเรียนรู้
2 ทฤษฎี มาใช้อธิบายความล้มเหลวของโครงการตรวจคัดกรองวัณโรคที่เกิดจากประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในโครงการดั ง กล่ า ว ถึ ง แม้ ว่ า ไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยจากการเข้ า รั บ บริ ก าร
(Rosenstock, 1960, 1974 อ้างอิงใน จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, 2560) ซึ่ง 2 ทฤษฎี ประกอบด้วย ทฤษฎี
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Stimulus response theory) เชื่อว่าพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลเป็นผลมา
จากการได้รับการเสริมแรง (Reinforcements) และทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive
theory) เชื่อว่าพฤติกรรมของบุ ค คลเป็ น ผลมาจากการให้ ค่าหรือคุณ ค่า (Value) กับผลลั พ ธ์ท าง
คาดหวัง (Expectation) จึงรู้จักในอีกชื่อ คือ แบบแผนการให้คุณค่ากับการคาดหวัง
ในปี ค.ศ. 1969 Rosenstock, 1969 อ้างอิงใน จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ (2560) ค้นพบว่าบุคคล
จะมีความพร้อมในการแสดงพฤติกรรม (Readiness to Act) ก็ต่อเมื่อมีการรับรู้ถึงความเสี่ยงและ
ความรุนแรงของโรค และบุ คคลจะมีโอกาสแสดงพฤติกรรมได้มากขึ้นหากประเมินแล้วพบว่าการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมนั้ น ก่อ ให้ เกิ ด ผลดีแ ละมี ป ระโยชน์ ม ากกว่ าผลเสี ย หรื อไม่ มี อุป สรรคและ
ค่าใช้จ่ายตามมา (Evaluation of benefits and Barriers) ซึ่งค้นพบมาจากการศึกษาและพัฒ นา
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพอย่างจริงจัง ซึ่งสามารถนามาอธิบายพฤติกรรมการป้องกันโรคและ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลได้
ในปี ค.ศ. 1974 Rosenstock, 1974 อ้ า งอิ ง ใน จั ก รพั น ธ์ เพ็ ช รภู มิ (2560) ได้ แ บ่ ง
องค์ประกอบของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ดังนี้ การรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค (Perceived susceptibility) การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived
severity) การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ข องการป้ อ งกั น และรั ก ษาโรค (Perceived benefits) และการรับ รู้
อุปสรรคในการป้องกันและรักษาโรค (Perceived barriers)
ในปี ค.ศ.1975 Becker, & Maiman, 1975 อ้างอิงใน จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ (2560) ได้เพิ่ม
ตัวแปรด้านปัจจัยร่วม (Modifying factors) และตัวแปรด้านปัจจัยการกระตุ้นการปฏิบัติ (Cues to
action) เข้าไปในแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ รวมเป็น 6 ตัวแปร และแบ่งตัวแปรออกเป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้
1. กลุ่มปัจจัยด้านการรับรู้ของบุคคล (Individual perceptions) ประกอบด้วย การรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค และการรับรู้ความรุนแรงของโรค
2. กลุ่มปัจจัยร่วม (Modifying factors) ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยกระตุ้น
ให้เกิดการปฏิบัติ

26
3. กลุ่ ม ปั จ จั ย แนวโน้ ม การปฏิ บั ติ (Likelihood of action) ประกอบด้ ว ย การรั บ รู้
ประโยชน์ของการป้องกันและรักษาโรค และการรับรู้อุปสรรคในการป้องกันและรักษาโรค
ในปี ค.ศ.1988 Rosenstock, & Becker เสนอให้ เพิ่มตัวแปรการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self - efficacy) เข้าไปในแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพโดยยังคงองค์ประกอบเดิมไว้เพื่อ
ขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์ให้สามารถนาไปปรับใช้กับพฤติกรรมสุขภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
จากของแบบจาลองเดิมที่จากัดแค่เพียงพฤติกรรมการป้องกันโรคเท่านั้ น และแบ่งตัวแปรออกเป็น
3 กลุ่ ม จ านวน 7 ตั ว แปร (Skinner, Tiron, & Champion, 2008 อ้างอิงใน จั กรพั น ธ์ เพ็ ช รภู มิ ,
2560) ได้แก่
1. กลุ่มปัจจัยความเชื่อของบุคคล (Individual beliefs) ประกอบด้วย การรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของการเกิ ด โรค การรั บ รู้ ค วามรุ น แรงของโรค การรับ รู้ป ระโยชน์ ข องการป้ อ งกั น และรักษาโรค
การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันและรักษาโรค และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันและ
รักษาโรค
2. กลุ่มปัจจัยร่วม (Modifying factors) หรือปัจจัยส่วนบุคคลและสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น
เพศ อายุ เชื้อชาติ บุคลิกภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และความรู้
3. กลุ่มปัจจัยด้านการกระทา (Action) ได้แก่ ปัจจัยกระตุ้นการปฏิบัติ
องค์ประกอบและนิยามเชิงทฤษฎี
องค์ ป ระกอบเชิงทฤษฎี ของแบบแผนความเชื่ อที่ นิ ยมและได้รับ การยอมรับ ในปั จจุ บั น
ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ดังนี้
1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค (Perceived susceptibility) หมายถึง ความคิด
ความรู้สึก ความเชื่อ และการคาดคะเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยของตนเองว่ามีมากน้อยเพียงใด
2. การรั บ รู้ ค วามรุ น แรงของโรค (Perceived severity) หมายถึ ง ความคิ ด ความรู้สึ ก
ความเชื่อ และการคาดคะเนของบุคคลที่เกิดจากการประเมินผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการ
เจ็บป่วย ได้แก่ ชีวิต ความสมบูรณ์แข็งแรง การเกิดโรคแทรกซ้อน ความเจ็บปวดทรมาน ความพิการ
เป็ น ต้น และผลกระทบที่ไม่เกี่ย วข้องภัยสุ ขภาพ เช่น การสู ญ เสี ยเงิน ทอง สู ญ เสี ยหน้าที่การงาน
และสถานะทางสังคม เป็นต้น
3. การเกิดความโน้มเอียงที่บุคคลจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง หรือเป็นตัวผลักดันให้บุคคล
มีการป้องกันและรักษาโรคเป็นผลมาจากผลรวมของการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค และการรับรู้
ความรุนแรงของโรค ซึ่งจะก่อให้เกิดการรับรู้ภาวะความคุกคาม (Perceived threat)
4. การรับรู้ประโยชน์ (Perceived benefit) หมายถึง ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ และ
การคาดคะเนของบุคคลเกี่ยวกับ ผลดีห รือประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการปฏิบัติตามคาแนะนาใน
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การป้องกันหรือการรักษาโรค เช่น ลดผลกระทบทางสุขภาพ ลดความรุนแรงของโรค ลดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ ความพอใจ หรือความรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง
5. การรับรู้อุป สรรค (Perceived barriers) หมายถึง ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ และ
การคาดคะเนของบุคคลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติตามคาแนะนาหรือจะ
เกิดขึ้น เมื่ อบุ คคลแสดงพฤติกรรมที่ เหมาะสม เช่น การเสี ยค่าใช้จ่าย การทาให้ เกิดความอั บอาย
หรือความลาบากใจ หรือเป็นการกระทาที่ทาได้ยาก
6. การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง (Perceived Self - efficacy) หมายถึ ง ความคิ ด
ความรู้สึก ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการทาพฤติกรรมใด ๆ ให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ซึ่ งบุ คคลจะเกิ ดแรงจู งใจที่ จะอดทนต่ อความยากล าบากแล ะอุ ป สรรคจน
สามารถควบคุมสถานการณ์และสามารถสร้างผลผลิตในเชิงสร้างสรรค์ได้ เกิดมาจากความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง
7. ปัจจัยกระตุ้นการปฏิบัติ (Cues to action) หมายถึง กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่กระตุ้น
หรือเป็นแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ
7.1 ปัจจัย กระตุ้น การปฏิบัติจากภายในบุคคล (Internal cues) ได้แก่ ความรู้สึกถึง
ความผิดปกติและอาการผิดปกติบางอย่างในร่างกายของตนเอง ซึ่งไปเพิ่มระดับการรับรู้ภาวะคุกคาม
ให้เพิ่มขึ้น
7.2 ปัจจัยกระตุ้น การปฏิบัติจากภายนอกบุคคล (External cues) ได้แก่ คาแนะนา
จากบุ ค คลใกล้ ชิ ดและการสื่ อสารผ่ านสื่ อ มวลชนต่ าง ๆ อาการเจ็บ ป่ วยของสมาชิกในครอบครัว
หรือเพื่อน โดยปัจจัยการกระตุ้นการปฏิบัติทั้งที่มาจากภายนอกและภายในตัวบุคคลคล้ายกับเป็นตัว
จุดระเบิดที่จะน าไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม (Rosenstock,1966 อ้างอิงใน จักรพันธ์
เพ็ชรภูมิ, 2560)
ปัจจัยร่วม (Modifying factors) หมายถึง ปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ
บุคลิกภาพ สถานะทางสังคม สถานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ที่ส่งผลโดยอ้อมต่อ
พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของบุคคล
สรุปได้ว่าแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพสามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคล โดย
เชื่อว่าบุคคลจะมีความพร้อมแสดงพฤติกรรมอย่างถูกต้อง เมื่อบุคคลมีการรับรู้ถึงความเสี่ยงและความ
รุน แรงของโรคหรือปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งบุคคลจะแสดงพฤติกรรมได้ดียิ่งขึ้นหากประเมินแล้วพบว่าการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีประโยชน์ก่อให้เกิดผลดี (การรับรู้ประโยชน์) และไม่มีอุปสรรคตามมา (การ
รับรู้อุปสรรค) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้ 5 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความ
รุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค ปัจจัยส่วนบุคคล ยกเว้นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ
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ซึ่ งได้ น าแนวคิ ด ทฤษฎี แ รงสนั บ สนุ น ทางสั งคม (Social Support) มาช่ ว ยเสริ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถ
พยากรณ์และใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยร่วม

- อายุ
- เพศ
- เชื้อชาติ
- บุคลิกภาพ
- เศรษฐกิจ/
สังคม
- ความรู้

ปัจจัยด้านความเชื่อของบุคคล

รั บ รู้ โอกาสเสี่ ย งของ
การเกิ ดโรคและรับ รู้
ความรุนแรงของโรค

ปัจจัยด้านการกระทา

การรั บ รู้ ภ าวะ
คุกคามของโรค

รั บ รู้ ป ระโยชน์ ข อง
การป้องกันและรักษา
โรค
รับรู้อุปสรรคใน
การป้องกันและรักษา
โรค
รับรู้ความสามารถ
ของตนเอง

พฤติกรรม
สุขภาพ

ปัจจัยกระตุ้น
การปฏิบัติ

ภาพ 1 ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model)
ที่มา: Skinner, Tiron & Champion (2008) อ้างอิงใน จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ (2560)
ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
กรมสนั บสนุน บริการสุขภาพ (2553) แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การช่วยเหลือที่
สมาชิกเป็นเครือข่ายทางสังคม ซึ่งการสนับสนุนส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้แก่
1. การยอมรั บ สนั บ สนุ น ด้ านอารมณ์ และความรู้สึ ก (Emotion support) เช่ น การฟั ง
แสดงให้เห็นถึงความสนใจ การยอมรับ การไว้วางใจ
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2. การสนั บ สนุ น ด้ า นวั ต ถุ สิ่ ง ของ (Instrumental support) เช่ น การให้ สิ่ ง ของ เงิ น
อุปกรณ์ เวลา ที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรม
3. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information appraisal support) เช่น การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ โดยเครือข่ายทางสังคมหรือแรงสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ กลุ่มครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อน
บ้าน เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ 1) แบบมีโครงสร้าง (Structural) เช่น
จานวนคน การรู้จัก ความคุ้นเคย 2) การมีปฏิสัมพันธ์ เช่น ความถี่ของการพบปะพูดคุยกัน ความง่าย
ในการพบปะกัน และ 3) มีหน้าที่ (Function) เช่น ให้แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีพันธะสัญญาต่อกัน
ทาให้ความรู้สึกมีคุณค่าทางสังคม
ณรงค์ศั กดิ์ หนู ส อน (2553) กล่ าวว่า การสนั บ สนุ น ทางสั งคม คือ บทบาทการท างาน
(Function) ของความสั ม พั น ธ์ท างสั งคม (Social relationships) ค านิย ามของการสนั บ สนุ น ทาง
สังคม คือ เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ให้ความเป็นเพื่อน (Companionship) การหล่อ
เลี้ยงทางอารมณ์ (Emotional nourishment) และการช่วยเหลือ (Assistance) ซึ่งสามารถระบุการ
สนับสนุนทางสังคมออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. การให้ กาลั งใจ (Emotional support) โดยการให้ กาลั งใจ หมายถึง การแสดงความ
ห่วงใย ความรัก ความไว้ใจ และความเห็นใจ
2. การสนับสนุนทางเครื่องมือ (Instrumental support) ได้แก่ การสนับสนุนหรือลงมือ
เป็นรูปธรรม รวมถึงการสนับสนุนด้วยสิ่งของหรือบริการต่าง ๆ
3. การสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล (Informational support) คื อ การให้ ค าแนะน าและให้ ข้ อ มู ล
ส่วนตัวหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ
4. การสนับสนุนเชิงประเมิน (Appraisal support) หมายถึง การสนับสนุนโดยการยืนยัน
หรือให้การตอบรับเชิงสร้างสรรค์ (Constructive feedback) ที่เอื้อประโยชน์ต่อการประเมินตนเอง
(Self - evaluation)
Pilisuk (1982) อ้างอิงใน ภิเชต เสริมสัย (2554) กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่เพียงแต่เป็นความช่วยเหลือด้านความมั่นคง ด้านวัตถุ ด้านอารมณ์
เท่านั้น ยังรวมถึงการที่บุคคลนั้นรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของผู้อื่นด้วย
House (1981) ได้ แบ่ งแรงสนั บ สนุ น ทางสั งคมออกเป็ น 4 ประเภท ตามชนิ ด ของแรง
สนับสนุนทางสังคม ดังนี้
1. แรงสนั บ สนุ น ทางอารมณ์ หมายถึง การสนับ สนุนโดยความยกย่อง การให้ ความรัก
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและการตั้งใจฟัง ความผูกพัน ความจริงใจ
2. แรงสนั บ สนุ น ทางด้ านการประเมิ น หมายถึ ง การประเมิ น ตนเองและเปรีย บเที ย บ
พฤติกรรม โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้การรับรอง
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3. แรงสนั บ สนุ น ทางด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การให้ คาแนะนา ข้อแนะนา ทิศทาง
และการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
4. แรงสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ สิ่งของ การเงิน แรงงาน หมายถึงการช่วยเหลือโดยตรง
ต่อความจาเป็นของบุคคลในเรื่องแรงงาน การเงิน เวลา และการปรับสภาพแวดล้อม
จากความหมายหรื อ ค าจ ากั ด ความของบุ ค คลต่ า ง ๆ ดั ง กล่ า ว สามารถสรุ ป ได้ ดั ง นี้
แรงสนั บ สนุ น ทางสังคม หมายถึง สิ่ งที่ผู้ให้ การสนับสนุนให้ แก่ผู้ รับในด้านวัตถุสิ่งของ ด้านข้อมูล
ข่าวสารทางวิชาการ การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ ซึ่งผู้ให้การสนับสนุนอาจจะเป็นบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคล ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวจะทาให้ผู้รับการสนับสนุนไปถึงจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ใน
ที่นี้หมายถึง การมีพฤติกรรมการจัดของเสียอันตรายในครัวเรือนอย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ที่ให้แรงสนับสนุน
ทางสั งคม อาจจะเป็ น บุ ค คลในครอบครั ว ญาติ พี่ น้ อ ง เพื่ อ นบ้ า น ผู้ น าชุ ม ชน รวมทั้ งเจ้ าหน้ า ที่
สาธารณสุข
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณัฐธิดา แดงงาม (2558) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชั ง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
ประชากร จานวน 370 คน ผลการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชนในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และพบว่าประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันจะมีส่วนร่วมของประชนในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน
ณัฐ วดี สุ ขช่วย (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศ
สถานภาพ สมาชิกในครัวเรือน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ต่างกัน มี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่แตกต่างกัน กล่าวคื อ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้สาหรับ
อายุ อาชีพหลัก ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะที่อยู่อาศัยต่างกันมีพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยที่แตกต่างกัน
สมพงษ์ แก้วประยูร (2558) ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง
ได้ แ ก่ ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ในเขตเทศบาลเมื อ งควนลั ง จ านวน 400 คน ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ประชาชนมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับสูง มีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง และมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ในระดับมาก และพบว่าความรู้และ
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ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง
วั ช ราภรณ์ วงศ์ ส กุ ล กาญจน์ , และบุ ษ ยา จู ง าม (2559) ได้ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการจัดการกากของเสียจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน กรณีศึกษาตาบลชีน้าร้าย อาเภอ
อิน ทร์บุ รี จังหวัดสิ งห์ บุ รี ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการกากของเสียจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 กากของเสียจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่พบมากที่สุดในเขตตาบลชีน้าร้าย คือ เศษ
ไม้ไผ่ และเศษหวาย กลุ่ มตัวอย่ างลงมติให้ น าเศษไม้ไผ่ และเศษหวายประดิษ ฐ์เป็ นโคมไฟ เพื่ อลด
ปริมาณกากของเสียจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน
ศรินทร์ทิพย์ บุญจันทร์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การคัดแยกขยะของ
แม่บ้าน ในตาบลบึงพระ อาเภอเมื อง จังหวัดพิษณุโลก มีกลุ่มตัวอย่าง คือ แม่บ้านในตาบลบึงพระ
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 199 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัด
แยกขยะของแม่บ้าน ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการคัดแยกขยะการได้รับคาแนะนาจาก
บุคคลในครอบครัวและเพื่อนบ้ าน การมีตาแหน่งในสังคมและการเป็นสมาชิกของชมรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย การเข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ
และการเพิ่มมูลค่าของขยะ ทัศนคติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และจานวนสมาชิกในครัวเรือน
สุทธิ์ บุญโท (2559) ได้ศึกษาประสิทธิผลการจัดการปริมาณขยะชุมชนจากการใช้หลัก 5
Rs. กรณีศึกษาตาบลทุ่งทราย จังหวัดกาแพงเพชร มีกลุ่มทดลอง 140 คน มีรูปแบบวิจัยกึ่งทดลอง
(Quasi – Experimental Research One Pretest - Posttest Design) โดยให้ ค วามรู้ ห ลั ก การ
จัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 5 Rs. แก่กลุ่มทดลอง ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากปัญหาขยะชุมชนและค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของประชาชนในการจัดการขยะโดยใช้หลัก 5 Rs.
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า 0.001 และการศึกษา
ประสิทธิผลของโครงการจากการสารวจปริมาณขยะของกลุ่มตัวอย่าง 20 ครัวเรือน พบว่า ปริมาณ
ขยะทั้ง 3 ครั้ง เท่ากับ 190.20, 167.60 และ168.70 กิโลกรัม ตามลาดับ
อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ (2559) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตองค์การบริห ารส่วนตาบลท่าแค จังหวัดลพบุรี มีกลุ่ มตัวอย่าง 374 ตัวอย่าง พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลท่า
แค จังหวัดลพบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าเพศ อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน อาชีพ
จานวนสมาชิกในครัวเรือน และลักษณะที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจั ดการ
ขยะมูลฝอยแตกต่างกัน ส่วนการศึกษาและการรับข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05
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จอมจันทร์ นทีวัฒ นา, และวิชัย เทียนถาวร (2560) ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 486 คน
จาก 18 หมู่บ้าน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้ของชุมชนในการลดขยะตามหลัก 5R ได้แก่ การลด
การใช้ การใช้ซ้า การนากลับมาใช้ใหม่ การซ่อมแซม การปฏิเสธการไม่ใช้ อยู่ในระดับมาก ทัศนคติ
และพฤติ ก รรมในการลดขยะในการซื้ อ สิ่ งของตามความจ าเป็ น หลั ก 5R และการจั ด การขยะ
ตามลาดับชั้นอยู่ในระดับเห็นด้วยและระดับมาก ส่วนตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ ชนิดของขยะที่ศึกษา สื่อที่รับข่าวสาร อาชีพ สถานภาพ และ
ความรู้ตามหลัก 5R
ภิญโญ หงส์ทอง, และสุดารัตน์ ไชยเฉลิม (2560) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมทางพฤติกรรม
ศาสตร์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตาบลพงศ์ประศาสน์ อาเภอ
บางสะพาน จั งหวัด ประจวบคี รี ขั น ธ์ กลุ่ ม ตั ว อย่ างจ านวน 60 คน จากตั ว แทนครั ว เรือ น พบว่ า
ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทขยะเปียก ร้อยละ 78.89 และมีความรู้น้อยที่สุด
ในการจัดเก็บขยะในชุมชน ร้อยละ 81.95 แต่มีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะอยู่ในระดับต่า และพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนสูงกว่าก่อนร่วมเข้าโปรแกรม และมีระดับ
พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนหลังเข้าร่วมโปรแกรมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001
วริษ ฐา แสงยางใหญ่ และคณะ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ มีผ ลต่อพฤติกรรมการลดขยะ
ครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เป็น
หั ว หน้ าครั ว เรื อ นหรื อ ตั ว แทนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การขยะครั ว เรื อ น จ านวน 211 คน พบว่ า
ประชาชนมีพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนในระดับน้อย ได้คะแนนร้อยละ 57.3 โดยมีพฤติกรรมคัด
แยกไว้ใช้ประโยชน์มากที่สุด รองลงมา คือ การนากลับมาใช้ซ้า การลดการใช้ การกาจัดบางส่วน ได้
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 65.4, 59.6, 56.7 และ 47.6 ตามลาดับ ปัจจัยที่มีผลสามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมการลดขยะครัวเรือน ได้แก่ จานวนสมาชิกในครัวเรือน การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้
โอกาสเสี่ยง และลักษณะที่อยู่อาศัย
สุกันยา บัวลาด (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ
ของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสองคอน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพของประชาชนในเขตพื้นที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ าสองคอน อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด มหาสารคาม ได้ แ ก่ จ านวนสถานะ
หรือบทบาทที่แสดงในชุมชน เจตคติเกี่ยวกบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยตัวแปรดังกล่าวสามารถร่วมกันพยากรณ์การจัดการขยะมูลฝอยที่มี
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ประสิทธิภาพของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสองคอน ได้ร้อยละ 33.20 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.377
นภัส น้าใจตรง, และนรินทร์ สังข์รักษา (2561) ได้ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนในตาบลกระทุ่มล้ม อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในตาบลกระทุ่มล้ม จานวน 394 คน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง จานวน
400 คน ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในภาพรวมและรายด้านทุก
ด้านอยู่ ในระดับ มาก และปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการจัดการขยะมูล ฝอยของชุมชน ซึ่งส่ งผล
ทางบวกต่อพฤติกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม การมีส่วน
ร่วม การรับรู้ จิตสาธารณะ และเจตคติ
วัฒนณรงค์ มากพันธ์ , ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา, พิมพร มากพันธ์, และเสาวลักษณ์ รุ่งตะวัน
เรืองศรี (2561) ได้ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรในเขตเทศบาลนครตรัง จานวน 400
ครัวเรือน พบว่า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90.54 แต่
มีประชาชนเพียง 182 คน หรือร้อยละ 45 ที่ตอบคาถามถูกต้องด้านการกาจัดของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน ซึ่งถือว่าประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องนี้จานวนมาก และด้านพฤติกรรมการ
จัดการขยะในครัวเรือน พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมในการจัดการขยะอันตรายได้อย่างถูกวิธีเพียง
ร้อยละ 13 เท่านั้น
โสมศิริ เดชารัตน์ (2561) ได้ศึ กษาการจัดการของเสี ยอัน ตรายและการมีส่ วนร่ว มของ
ประชาชนในพื้ น ที่ อ าเภอป่ าพะยอม จั งหวัด พั ท ลุ ง โดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ศึ ก ษาประกอบด้ ว ย
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอป่าพะยอม จานวน 253 คน และตัวแทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 13 คน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมี
ความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตรายครัวเรือนในระดับปานกลาง ร้อยละ 2.84 มี
การคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ร้อยละ 38.24 ผลการวิจัยสามารถนาไปใช้ในการวางแผน
และกาหนดนโยบายการจัดการของเสียอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
นัสพงษ์ กลิ่นจาปา, ดนัย ลามคา, รัฐพล พรหมโคตร, และนิตยา ศรีวิชา (2562) ได้ศึกษา
ความรู้ พฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชน ตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง จังหวั ดหนองบัวลาภู กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือน จานวน 301 คน ผลการศึกษา พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ขยะของประชาชน ตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู อยู่ในระดับปานกลาง ภาพรวม
ของพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนตาบลป่าไม้งาม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ พบว่าความรู้เรื่องการจัดการขยะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการจัดการขยะ
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กล่าวคือ ระดับความรู้ที่ดีขึ้นจะสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมที่ดีขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
Ojeda Benítez, Aguilar Virgen, Taboada González, & Cruz Sotelo (2013) ไ ด้
ศึกษาขยะอัน ตรายจากครัวเรือนเป็นแหล่ งกาเนิดมลพิษ: การศึกษาการกาเนิด เป็น การศึกษาหา
ปริมาณของเสียอันตรายจากครัวเรือนที่สร้างขึ้นในเมือง Mexicali ประเทศแม็กซิโก โดยมีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละบ้าน ผลการศึกษาพบว่ามีของเสียอันตรายคิดเป็น ร้อยละ 3.49 ของขยะที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ร้อยละ 45.86 การวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะถึงการลด
ปริมาณการสร้างของเสียอันตรายจะช่วยส่งผลต่อการลดปริมาณของขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้น และช่วยลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
Arumugham et al. (2016) ได้ ศึก ษาการวิเคราะห์ น โยบาย การให้ ข้ อมู ล กั บ ครัว เรือ น
และการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากครัวเรือน พบว่ามีปัจจัย 2 ประการที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
ของครัวเรือน คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับของเสียอันตรายในครัวเรือนแก่ประชาชน และข้อมูลด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการสารวจ วิเคราะห์ข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียอันตรายในครัวเรือน
โดยแผนกรีไซเคิลทรั พยากรของแคลิ ฟอร์เนีย ตั้งแต่ปี ค.ศ 2004 – 2012 มีการจัดโปรแกรมการ
จัดการขยะและการรีไซเคิลในแคลิฟอร์เนีย ผลการศึกษาวิเคราะห์นโยบายพบว่า การรับรู้ข้อมูลใน
ครัวเรือนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของครัวเรือนในการเข้าร่วมโปรแกรมการรวบรวมของเสียอันตราย
ในครัวเรือน การศึกษาในครั้งนี้เป็นแนวทางในการจัดทานโยบายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของครัวเรือ น
ในโครงการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย
Gutberlet, & Uddin (2017) ได้ศึกษาขยะจากครัวเรือนและความเสี่ยงต่อสุขภาพที่มีผล
ต่อผู้ รวบรวมขยะและสิ่งแวดล้ อมในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ได้ศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยง
อัน ตรายที่เกิดจากการเก็บ รวบรวมและการแยกขยะรีไซเคิ ล โดยค านึ งถึงมุ มมองด้านสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากของเสียอันตรายจากครัวเรือนหากไม่ได้รับการรวบรวมหรือการได้รับ
จัดการอย่างไม่เหมาะสม รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลการทบ เช่น ผู้เก็บรวบรวมขยะ พนักงานของเทศบาล
หรือหน่วยงานเอกชน ผู้รับซื้อของเก่า โดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสและเด็กเล็กอาจจะได้รับความเสี่ยงจาก
สารพิษจากของเสียอันตรายจากครัวเรือน ผลการวิจัยนี้ได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการและความ
เสี่ยงจากของเสียอันตรายจากครัวเรือน เพื่อให้บุคคลที่ทางานเกี่ยวข้องกับขยะได้นาไปประยุกต์ใช้
Han et al. (2018) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับลักษณะ
ของขยะและการจัดการขยะในพื้นที่ชนบท ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมส่วน
ใหญ่จะเห็นได้ชัดในหมู่บ้านเขตเมือง และการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับลักษณะและการจัดการขยะ
ในประเทศยังพบน้อยในพื้นที่ชนบท ผู้ตอบแบบสอบถาม 83.90% เห็นว่าการจัดการขยะในประเทศมี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับลักษณะและการจัดการขยะ และมลพิษที่เกิดจาก
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ขยะในครัวเรือนมาจากการรับ รู้จากประสบการณ์ โดยตรงและการซื้อคืนโดยผู้รีไซเคิล ระยะเวลา
ศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้มลพิษทางสิ่งแวดล้อม การรับรับรู้เกี่ยวกับลักษณะและการ
จั ด การขยะ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ตามล าดั บ นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษายั งส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การรั บ รู้ ข อง
ประชาชนที่มีรายได้และกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน โครงการสาธิตมีผลทางบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อการ
รั บ รู้ ม ลพิ ษ ที่ เกิ ด จากขยะ การโฆษณามี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ในการตระหนั ก ที่ จ ะ
บารุงรักษา ส่วนอายุและเพศไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
Safari et al. (2018) ได้ศึกษาความตระหนักและทัศนคติของพนักงานต่อความสาคัญของ
การจั ด การของเสี ย อั น ตรายในครั ว เรือ น กรณี ศึก ษาคณะวิท ยาศาสตร์การแพทย์ Kermanshah
University, Kermanshah, Iran โดยมี ผู้ ต อบแบบสอบถาม 200 คน ซึ่ ง เป็ น บุ ค ลากรในคณะ
วิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ผลการศึก ษาพบว่า เพศมี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ทั ศ นคติ ลั ก ษณะของบ้ านมี
ความสัมพันธ์กับความตระหนัก สถานภาพสมรสมี ความสัมพันธ์กับทัศนคติ อาชีพมีความสัมพันธ์
ทัศนคติ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความตระหนัก และอายุมีความสัมพันธ์กับความตระหนัก
ข้อเสนอแนะ ครัวเรือนควรได้รับการอบรมเรื่องการแยกการรีไซเคิล การรวบรวม การขนส่งและการ
กาจัดของเสียอันตรายในครัวเรือน เพื่อบารุงรัก ษาสุขภาพของครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
การป้องกันผลกระทบจากของเสียอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องให้ความสาคัญกับวิธีการจัดการที่
เหมาะสม
Intarasaksit, & Pitaksanurat (2019) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีอิท ธิพ ลต่อ การจัด การของเสี ย
อันตรายในครัวเรือนอย่างเหมาะสม ในจังหวัดนครนายก ประเทศไทย: การวิเคราะห์หลายระดับ มี
กลุ่มตัวอย่าง 663 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนการจัดการของเสียอันตรายที่เหมาะสม คือ
ร้อยละ 23.40 (95%CI: 20.2% to 26.6%) ปัจจัยส่วนบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลต่อ
การจั ดการของเสี ย อัน ตรายในครั ว เรือน โดยเฉพาะเพศหญิ ง (adjusted odds ratio [OR]:1.59;
95% CI: 1.03 to 2.46) ขนาดของครัวเรือน (adjusted OR: 1.66; 95% CI: 1.09 to 2.54) คะแนน
ความรู้ในการจัดการของเสียอันตราย (adjusted OR: 1.78; 95% CI: 1.43 to 2.02) พฤติกรรมใน
การเก็บของเสียอันตรายในสถานที่เก็บอย่างเหมาะสม (adjusted OR: 2.48; 95%CI: 1.60 to 3.83)
และพฤติกรรมการใช้ของเสียอันตรายอย่างเหมาะสม (adjusted OR: 3.97; 95%CI: 2.40 to 6.58)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
- สถานะในครอบครัว
- จานวนสมาชิกในครอบครัว
- การมีตาแหน่งในชุมชน
ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือน
ปัจจัยด้านการรับรู้ของบุคคล
- การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง
- การรับรู้ความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตราย
ในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง
- การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน
- การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน

พฤติ ก รรมการจั ด การของเสี ย
อันตรายในครัวเรือน
- การคัดแยกของเสียอันตราย
ในครัวเรื อน
- การเก็ บ รวบรวมของเสี ย
อันตรายในครัวเรื อน
- การขนส่ง ของเสีย อัน ตราย
ในครัวเรื อนไปยังสถานที่รองรับ

แรงสนับสนุนทางสังคม
- แรงสนับสนุนด้านอารมณ์
- แรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
- แรงสนับสนุนด้านสิ่งของ

ภาพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนาแบบภาคตั ด ขวาง (Cross-sectional
descriptive studies) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
ของประชาชนในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
วิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้งนี้ คื อ ผู้ ที่ มี ห น้ าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การของเสี ย
อันตรายในครัวเรือนมากที่สุ ด ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนพื้นที่ตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย จาก 8 หมู่บ้าน จานวน 1,421 ครัวเรือน
2. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างได้จากการคานวณขนาดตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้สูตร
ประมาณการค่าเฉลี่ยของประชากร กรณีทราบขนาดประชากร (อรุณ จิรวัฒน์กุล , 2551) ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง 339 ตัวอย่าง และเพิ่มกลุ่ มตัวอย่างร้อยละ 10 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จานวน 34 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 373 ครัวเรือน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม
ไม่สมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยและทีมงานได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามในครัวเรือนที่ได้จาก
การสุ่มทันทีที่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว
NZ2 α/2 σ2
n= 2
[e (N-1)]+[ Z2 α/2 σ2 ]
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร เท่ า กั บ 1,421 ครั ว เรื อ น (องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
บ้านป้อม, 2561)
𝑍𝛼/2 = ระดับความเชื่อมั่น (Confidence level) 95% เท่ากับ 1.96
𝜎 2 = ค่าความแปรปรวน (Degree of variability) จากการทบทวนงานวิจัย เรื่อ ง
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง
ควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของประชาชน เท่ากับ 0.67 (สมพงษ์ แก้วประยูร, 2558)
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ ร้อยละ 0.05
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1,421 X 1.962 X 0.672
n=
[0.052 (1,421-1)]+[1.962 X 0.672 ]
= 339 ครัวเรือน
3. การสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ดังนี้
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
1. ผู้วิจัยนาเลขทะเบียนบ้านของประชาชน จานวน 8 หมู่ ในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรี
มาศ จังหวัดสุโขทัย มาเป็นกรอบในการสุ่มตัวอย่าง
2. หลั ง จากนั้ น ท าการสุ่ ม ตั ว อย่ า งอย่ า งง่ า ย (Simple random sampling) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสุ่มจนได้จานวนหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้านตั้งแต่ หมู่ที่ 1- 8 จนครบ
373 ครัวเรือน (ดังตาราง 1)
ตาราง 1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จาแนกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่
หมู่ที่ 1 บ้านเนินยาง

จานวน
(ครัวเรือน)
77

หมู่ที่ 2 บ้านวังผักบุ้ง

93

หมู่ที่ 3 บ้านป้อม

306

หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรือ

191

หมู่ที่ 5 บ้านนาไผ่ล้อม

260

หมู่ที่ 6 บ้านตะพังมะพลับ

136

หมู่ที่ 7 บ้านนาสระลอย

239

หมู่ที่ 8 บ้านโคกกระเชียง

119

รวม

1,421

คิดเป็นสัดส่วน
77x373
1,421
93x373
1,421
306x373
1,421
191x373
1,421
260x373
1,421
136x373
1,421
239x373
1,421
119x373
1,421

= 20.21

กลุ่มตัวอย่าง
(ครัวเรือน)
20

= 24.41

24

= 80.32

80

= 50.14

50

= 68.25

69

= 35.70

36

= 62.74

63

= 31.24

31
373
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เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria)
1. ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรี
มาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีระยะเวลาในการพักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี
2. ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การของเสี ย อั น ตรายใน
ครัวเรือนมากที่สุด
3. ประชาชนที่สามารถอ่าน เขียน หนังสือภาษาไทย หรือโต้ตอบสื่อสารได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม ตั ว อย่ าง คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือนที่สร้างขึ้นให้ครอบคลุมเนื้อหาตามความมุ่งหมายของการวิจัย ประกอบด้วย 8
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานะในครอบครัว และการมีตาแหน่งในชุมชน ลักษณะคาถามเป็นแบบ
เลื อกตอบ ส่วนอายุ รายได้ต่อเดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว และปริมาณของเสี ยอันตรายใน
ครัวเรือน ลักษณะคาถามเป็นแบบเติมคาลงในช่องว่าง
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามด้ า นความรู้ เกี่ ย วกั บ ของเสี ย อั น ตรายและการจั ด การของเสี ย
อันตรายในครัวเรือน จานวน 15 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นปลายปิด แต่ละข้อมีคาตอบให้เลือกตอบ
แบบถูก - ผิด ประกอบด้วย คาถามเชิงบวก จานวน 9 ข้อ และคาถามเชิงลบ จานวน 6 ข้อ เกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
ข้อคาถามเชิงบวก
ข้อคาถามเชิงลบ
ตอบถูกให้ 1 คะแนน
ตอบถูกให้ 0 คะแนน
ตอบผิดให้ 0 คะแนน
ตอบผิดให้ 1 คะแนน
โดยแบ่งความรู้ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของของบลูม (Bloom, 1976) คือ
ความรู้ระดับต่า หมายถึง คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60 (คะแนน ระหว่าง 0 - 8)
ความรู้ระดับปานกลาง หมายถึง คะแนนร้อยละ 60 - 79 (คะแนน ระหว่าง 9 - 11)
ความรู้ระดับสูง หมายถึง คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป (คะแนน ระหว่าง 12 - 15)
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามด้ า นการรั บ รู้ โ อกาสเสี่ ย งของการจั ด การของเสี ย อั น ตรายใน
ครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง จานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย คาถามเชิงบวก จานวน 6 ข้อ และคาถามเชิงลบ
จานวน 4 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

40
ข้อคาถามที่เป็นเชิงบวก
ข้อคาถามที่เป็นเชิงลบ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
มีค่าเท่ากับ 5
เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเท่ากับ 1
เห็นด้วย
มีค่าเท่ากับ 4
เห็นด้วย มีค่าเท่ากับ 2
ไม่แน่ใจ
มีค่าเท่ากับ 3
ไม่แน่ใจ มีค่าเท่ากับ 3
ไม่เห็นด้วย
มีค่าเท่ากับ 2
ไม่เห็นด้วย มีค่าเท่ากับ 4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
มีค่าเท่ากับ 1
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเท่ากับ 5
โดยแบ่ ง การรั บ รู้ โ อกาสเสี่ ย งของการจั ด การของเสี ย อั น ตรายในครั ว เรื อ นที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ (Best, 1977) ดังนี้
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
50 - 10

แทนค่า
=
= 13.33
3
การรับ รู้โอกาสเสี่ย งของการจัดการของเสี ยอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องในระดับต่า
หมายถึง คะแนนระหว่าง 10.00 – 23.33
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องในระดับปาน
กลาง หมายถึง คะแนนระหว่าง 23.34 – 36.67
การรับ รู้โอกาสเสี่ย งของการจัดการของเสี ยอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องในระดับสู ง
หมายถึง คะแนนระหว่าง 36.68 – 50.00
การแบ่งคะแนนรายข้อ ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ (Best, 1977) ดังนี้
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า

=

5-1
3

= 1.33

ระดับต่า
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 1.00 – 2.33
ระดับปานกลาง
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 2.34 – 3.67
ระดับสูง
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 3.68 – 5.00
ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามด้ า นการรั บ รู้ ค วามรุ น แรงของการจั ด การของเสี ย อั น ตรายใน
ครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง จานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย คาถามเชิงบวก จานวน 8 ข้อ และคาถามเชิงลบ
จานวน 2 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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ข้อคาถามที่เป็นเชิงบวก
ข้อคาถามที่เป็นเชิงลบ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
มีค่าเท่ากับ 5
เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเท่ากับ 1
เห็นด้วย
มีค่าเท่ากับ 4
เห็นด้วย มีค่าเท่ากับ 2
ไม่แน่ใจ
มีค่าเท่ากับ 3
ไม่แน่ใจ มีค่าเท่ากับ 3
ไม่เห็นด้วย
มีค่าเท่ากับ 2
ไม่เห็นด้วย มีค่าเท่ากับ 4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
มีค่าเท่ากับ 1
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเท่ากับ 5
โดยแบ่ งการรั บ รู้ ค วามรุ น แรงของการจัด การของเสี ยอั น ตรายในครัว เรือนที่ ไม่ ถูก ต้ อ ง
ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ (Best, 1977) ดังนี้
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า

50 - 10

=

3

= 13.33

การรับรู้ความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องใน ระดับต่า
หมายถึง คะแนนระหว่าง 10.00 – 23.33
การรับรู้ความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องในระดับปาน
กลาง หมายถึง คะแนนระหว่าง 23.34 – 36.67
การรับ รู้ความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องในระดับสูง
หมายถึง คะแนนระหว่าง 36.68 – 50.00
การแบ่งคะแนนรายข้อ ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ (Best, 1977) ดังนี้
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า

=

5-1
3

= 1.33

ระดับต่า
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 1.00 – 2.33
ระดับปานกลาง
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 2.34 – 3.67
ระดับสูง
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 3.68 – 5.00
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามด้านการรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
จ านวน 10 ข้ อ ประกอบด้ ว ย ค าถามเชิ ง บวก จ านวน 7 ข้ อ และค าถามเชิ งลบ จ านวน 3 ข้ อ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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ข้อคาถามที่เป็นเชิงบวก
ข้อคาถามที่เป็นเชิงลบ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
มีค่าเท่ากับ 5
เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเท่ากับ 1
เห็นด้วย
มีค่าเท่ากับ 4
เห็นด้วย มีค่าเท่ากับ 2
ไม่แน่ใจ
มีค่าเท่ากับ 3
ไม่แน่ใจ มีค่าเท่ากับ 3
ไม่เห็นด้วย
มีค่าเท่ากับ 2
ไม่เห็นด้วย มีค่าเท่ากับ 4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
มีค่าเท่ากับ 1
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเท่ากับ 5
โดยแบ่งการรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน ออกเป็น 3 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ของ (Best, 1977) ดังนี้
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า

=

50 - 10

= 13.33

3

การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนในระดับต่า หมายถึง คะแนน
ระหว่าง 10.00 – 23.33
การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนในระดับปานกลาง หมายถึง
คะแนนระหว่าง 23.34 – 36.67
การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนในระดับสูง หมายถึง คะแนน
ระหว่าง 36.68 – 50.00
การแบ่งคะแนนรายข้อ ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ (Best, 1977) ดังนี้
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า

=

5-1
3

= 1.33

ระดับต่า
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 1.00 – 2.33
ระดับปานกลาง
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 2.34 – 3.67
ระดับสูง
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 3.68 – 5.00
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามด้านการรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
จานวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

43
ข้อคาถามที่เป็นเชิงบวก
ข้อคาถามที่เป็นเชิงลบ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
มีค่าเท่ากับ 5
เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเท่ากับ 1
เห็นด้วย
มีค่าเท่ากับ 4
เห็นด้วย มีค่าเท่ากับ 2
ไม่แน่ใจ
มีค่าเท่ากับ 3
ไม่แน่ใจ มีค่าเท่ากับ 3
ไม่เห็นด้วย
มีค่าเท่ากับ 2
ไม่เห็นด้วย มีค่าเท่ากับ 4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
มีค่าเท่ากับ 1
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเท่ากับ 5
โดยแบ่งการรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน ออกเป็น 3 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ของ (Best, 1977) ดังนี้
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า

=

50 - 10

= 13.33

3

การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนในระดับต่า หมายถึง คะแนน
ระหว่าง 10.00 – 23.33
การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนในระดับปานกลาง หมายถึง
คะแนนระหว่าง 23.34 – 36.67
การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนในระดับสูง หมายถึง คะแนน
ระหว่าง 36.68 – 50.00
การแบ่งคะแนนรายข้อ ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ (Best, 1977) ดังนี้
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า

=

5-1
3

= 1.33

ระดับต่า
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 1.00 – 2.33
ระดับปานกลาง
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 2.34 – 3.67
ระดับสูง
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 3.68 – 5.00
ส่วนที่ 7 แบบสอบถามด้านแรงสนับสนุนทางสังคม จานวน 15 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ คือ บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง และไม่เคยเลย โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

44
ข้อคาถามที่เป็นด้านบวก
ข้อคาถามที่เป็นด้านลบ
เคยเป็นประจา มีค่าเท่ากับ 3
เคยเป็นประจา มีค่าเท่ากับ 1
เคยบางครั้ง มีค่าเท่ากับ 2
เคยบางครั้ง มีค่าเท่ากับ 2
ไม่เคยเลย
มีค่าเท่ากับ 1
ไม่เคยเลย มีค่าเท่ากับ 3
การแบ่ ง แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมในภาพรวม ออกเป็ น 3 ระดั บ โดยใช้ เกณฑ์ ข อง
(Best, 1977) ดังนี้
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
45 - 15

แทนค่า
=
= 10
3
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับต่า หมายถึง คะแนนระหว่าง 15 - 25
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง หมายถึง คะแนนระหว่าง 26 - 36
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับสูง หมายถึง คะแนนระหว่าง 37 – 45
การแบ่งคะแนนรายด้าน ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ (Best, 1977) ดังนี้
แรงสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
15 - 5

แทนค่า
=
= 3.33
3
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ในระดับต่า หมายถึง คะแนนระหว่าง 5.00 –
8.33
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ในระดับปานกลาง หมายถึง คะแนนระหว่าง
8.34 – 11.67
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ในระดับสูง หมายถึง คะแนนระหว่าง 11.68
– 15.00
แรงสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า

=

18 - 6
3

= 4
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การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารในระดับต่า หมายถึง คะแนนระหว่าง
6.00 – 10.00
การได้รับแรงสนับ สนุ นทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารในระดับปานกลาง หมายถึงคะแนน
ระหว่าง 11.00 – 15.00
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารในระดับสูง หมายถึง คะแนนระหว่าง
16.00 – 18.00
แรงสนับสนุนทางสังคมด้านสิ่งของ
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า

=

12 - 4

= 2.67

3

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านสิ่งของในระดับต่า หมายถึง คะแนนระหว่าง 4.00 –
6.67
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านสิ่งของในระดับปานกลาง หมายถึง คะแนนระหว่าง
6.68 – 9.35
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านสิ่ง ของในระดับสูง หมายถึง คะแนนระหว่าง9.36 –
12.00
การแบ่งคะแนนรายข้อ ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ (Best, 1977) ดังนี้
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า

=

3-1
3

= 0.67

ระดับต่า
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.67
ระดับปานกลาง
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 1.68 – 2.35
ระดับสูง
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 2.36 – 3.00
ส่วนที่ 8 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือ นจานวน 15
ข้อ ประกอบด้วย คาถามเชิงบวก จานวน 11 ข้อ และคาถามเชิงลบ จานวน 4 ข้อ เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เป็นประจา บ่อยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง
และไม่เคยเลย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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ข้อคาถามที่เป็นเชิงบวก
ข้อคาถามที่เป็นเชิงลบ
เป็นประจา มีค่าเท่ากับ 5
เป็นประจา มีค่าเท่ากับ 1
บ่อยครั้ง
มีค่าเท่ากับ 4
บ่อยครั้ง มีค่าเท่ากับ 2
บางครั้ง
มีค่าเท่ากับ 3
บางครั้ง มีค่าเท่ากับ 3
นาน ๆ ครั้ง มีค่าเท่ากับ 2
นาน ๆ ครั้ง มีค่าเท่ากับ 4
ไม่เคยเลย
มีค่าเท่ากับ 1
ไม่เคยเลย มีค่าเท่ากับ 5
การแบ่ งพฤติกรรมการจัดการของเสี ยอันตรายในครัวเรือนในภาพรวม ออกแบ่งเป็น 3
ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ (Best, 1977) ดังนี้
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า

=

75 - 15
3

= 20

พฤติกรรมอยู่ในระดับต่า
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 15 - 35
พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 36 - 56
พฤติกรรมอยู่ในระดับดี
หมายถึง
คะแนนระหว่าง 57 - 75
การแบ่งคะแนนรายด้าน ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ (Best, 1977) ดังนี้
ด้านการคัดแยกของเสียอันตรายในครัวเรือน
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า

=

25 - 5
3

= 6.67

พฤติกรรมอยู่ในระดับต่า
หมายถึง คะแนนระหว่าง 5.00 – 11.67
พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึง คะแนนระหว่าง 11.68 – 18.35
พฤติกรรมอยู่ในระดับดี
หมายถึง คะแนนระหว่าง 18.36 – 25.00
ด้านการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือน
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า

=

30 - 6
3

พฤติกรรมอยู่ในระดับต่า
พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง

= 8
หมายถึง คะแนนระหว่าง 6.00 – 14.00
หมายถึง คะแนนระหว่าง 15.00 – 23.00
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พฤติกรรมอยู่ในระดับดี
หมายถึง คะแนนระหว่าง 24.00 – 30.00
ด้านการขนส่งของเสียอันตรายในครัวเรือนไปยังสถานที่รองรับ
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
แทนค่า

=

20 - 4
3

= 5.33

พฤติกรรมอยู่ในระดับต่า
หมายถึง คะแนนระหว่าง 4.00 – 9.33
พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึง คะแนนระหว่าง 9.34 – 14.67
พฤติกรรมอยู่ในระดับดี
หมายถึง คะแนนระหว่าง 14.68 – 20.00
การแบ่งคะแนนรายข้อ ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ (Best, 1977) ดังนี้
ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสูง
จานวนชั้น
แทนค่า

=

5-1
3

ระดับต่า หมายถึง
ระดับปานกลาง หมายถึง
ระดับสูง หมายถึง

= 1.33
คะแนนระหว่าง 1.00 – 2.33
คะแนนระหว่าง 2.34 – 3.67
คะแนนระหว่าง 3.68 – 5.00

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด ข้อมูลเบื้องต้น ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาข้อมูลการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของพื้นที่ตาบลบ้านป้อม อาเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
3. กาหนดขอบเขต และโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ในการวิจัย
4. สร้างแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากนิยามศัพท์ และจุดมุ่งหมายของการวิจัยและนามา
กาหนดการให้คะแนนสาหรับคาตอบแต่ละข้อ
5. นาแบบสอบถามที่สร้างไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิ จารณาความ
ถูกต้อง เหมาะสม และการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบความถู กต้อง ความเหมาะสมของเนื้อ หา ความครอบคลุ มวัต ถุประสงค์
และความสอดคล้องกับนิยามของตัวแปร โดยคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหา
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ตามระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (Index of Item - Objective Congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่านประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ ด้านการจัดการของเสี ยอันตรายในครัวเรือน
จานวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยทางสาธารณสุข จานวน 2 ท่าน
เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนแบบสอบถามเป็นรายข้อ ดังนี้
ให้ +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้อง
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้อง
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้อง
การคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (IOC) จาก
สูตรของ Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K อ้างอิงใน พิศิษฐ ตัณฑวณิ ช , และพนา จินตาศรี
(2561) ดังนี้
∑R

IOC =
N
IOC = ค่าดัชนีความสอดคล้องข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ƩR = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า ข้อคาถามในแบบสอบถาม มีค่า IOC เท่ากับ 0.91 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
7. การทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ผ่ านการตรวจสอบ
ของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ตาบล
นาเชิงคีรี จานวน 30 คน โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเภท
7.1 แบบทดสอบที่ ให้ ค ะแนน 0, 1 ผู้ วิจั ย ใช้ วิธี ข องคู เดอร์ - ริช าร์ด สั น (Kruder –
Richardson Method) โดยใช้สูตร KR – 20
7.2 แบบสอบถามเป็ น แบบมาตรประมาณค่ า (Rating scale) ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ห าค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราช (Cronbach’s Coefficient of Alpha)
แบบสอบถามวั ด ความรู้เกี่ ย วกั บ ของเสี ย อั น ตรายและการจั ด การของเสี ย อั น ตรายใน
ครัวเรือน การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง การรับรู้ความ
รุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือน การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน แรงสนับสนุน
ทางสังคม และพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.723,
0.744, 0.712, 0.717, 0.900, 0.927 และ 0.902 ตามลาดับ ซึ่งถือว่าแบบสอบถามทุกชุดผ่านเกณฑ์
ที่กาหนด โดยเกณฑ์การยอมรับได้ควรจะมากกว่า 0.70 ขึ้นไป (อารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2559)
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การเก็บรวมรวมข้อมูล
1. ดาเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ผู้วิจัย ท าหนั งสื อขอความอนุเคราะห์ ไปยังนายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้านป้ อม
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยเพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผู้วิจัยดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกทักษะผู้เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้ง
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน
4. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และ
นาแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับทันที พร้อมทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ และนาข้อมูลที่ได้มาลงรหัสข้อมูล บันทึกลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้
1. สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า สถิ ติ แ จกแจงความถี่ ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยมีวิธีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นแบบขั้นตอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, และฐิตา วานิชย์บัญชา, 2558)
พบว่า
2.1 แปรอิส ระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ
0.05
2.2 ค่าความคลาดเคลื่อนมีความเป็นอิสระจากกัน โดยพิจารณาค่า Durbin-Watson
เท่ากับ 1.952 (เกณฑ์คือ 1.50 - 2.50)
2.3 ค่ าความคลาดเคลื่ อ นมี ก ารแจกแจงปกติ โดยพิ จ ารณาจากตาราง Residuals
statistic พบว่า ค่า Mean เท่ากับ 0 (เกณฑ์คือ Mean = 0) และค่า S.D. เท่ากับ 0.995 (เกณฑ์คือ
S.D. เข้าใกล้ 1) ซึ่งสอดคล้องกับการแปลผลจากกราฟ Normal probability plot
2.4 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อ นมีค่ าคงที่ (Homoscedasticity) โดย
พิจารณาจากกราฟ Scatter plot พบว่า ค่าความคาดเคลื่อนมีการกระจายรอบ ๆ ค่า 0 และค่อนข้าง
คงที่
2.5 ตัวแปรอิสระไม่มีความสั มพันธ์กันสู งเกินไป (Multi-collinearity) โดยพิจารณา
จาก Correlation matrix พบว่า ค่าสหสั มพั นธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ -1.000 ถึง 0.673
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(เกณฑ์คือ น้อยกว่า 0.80) ร่วมกับการพิจารณาจากค่าปัจจัยความแปรปรวนที่เพิ่มสูงขึ้น (Variance
inflation factor) มีค่าตั้งแต่ 1.007 ถึง 1.110 (เกณฑ์คือ ทุกค่าต้องน้อยกว่า 10) และ Tolerance
มีค่าตั้งแต่ 0.879 ถึง 0.993 (เกณฑ์คือ มีค่าเข้าใกล้ 1 แต่ไม่เกิน 1)
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษา เรื่อ ง “ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการจัด การของเสี ย
อันตรายในครัวเรือนของประชาชน ในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ” ได้ดาเนินการ
ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้เลขที่อนุมัติ คือ
COA No. 506/2019, IRB No. 0701/62 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 และชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับให้กลุ่มตัวอย่ างได้ทราบ รวมถึงชี้แจง
สิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้ข้อมูลหรือคาตอบจะถูกเก็บเป็นความลับ
ทุก ประการ ผู้ วิจั ย จะน าเสนอผลการวิจัย ในภาพรวม และน าไปใช้ป ระโยชน์ท างวิช าการเท่ านั้ น
หลั งจากการวิจั ย เสร็จ สิ้ น ภายใน 1 ปี ข้อมูล ทั้ งหมดจะถูกท าลาย หากระหว่างการให้ ข้อมูล กลุ่ ม
ตัวอย่างรู้สึกไม่ปลอดภัย และไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถยกเลิกการให้ข้อมูลได้ตามต้องการ

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนาแบบภาคตั ด ขวาง (Cross-sectional
descriptive studies) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตราย
ในครัวเรือนของประชาชนในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจัย
โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ตามลาดับ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านการรับรู้ของบุคคล
ส่วนที่ 4 แรงสนับสนุนทางสังคม
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
ของประชาชน และความสามารถของตั ว แปรต้ น ในการพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการจั ด การของเสี ย
อันตรายในครัวเรือนของประชาชน
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เข้าใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาครั้งนี้จึงกาหนดสัญลักษณ์
แทนตัวแปร และค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
N แทน จานวนประชากร
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
x̅ แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
% แทน ร้อยละ
Max แทน ค่าสูงสุด
Min แทน ค่าต่าสุด
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
R แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
R2 แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การตัดสินใจ
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Adjusted R2 แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การตัดสินใจที่มีการปรับฐานประชากร
ตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรอิสระ
b
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความถดถอยของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนดิบ
Beta แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิติทดสอบ t
p – value แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
Std.Error แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.44 มีอายุระหว่าง
50 - 59 ปี ร้อยละ 46.92 รองลงมาคือ 40 - 49 ปี ร้อยละ 26.00 มีอายุเฉลี่ย 51.15 ปี อายุสูงสุด
77 ปี และอายุต่าสุด 21 ปี มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 69.44 รองลงมา คือ หม้าย ร้อยละ
17.96 และน้อยที่สุด คือ หย่า ร้อยละ 1.07 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา ร้อยละ
76.14 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 12.33 และน้อยที่สุด คือ อนุปริญ ญา/
ปวส. ร้อยละ 1.61 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 59.25 รองลงมา คือ รับจ้าง ร้อยละ
24.40 และน้อยที่สุด คือ พนักงานเอกชน ร้อยละ 0.54 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท มาก
ที่สุด ร้อยละ 64.08 รองลงมา คือ 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 32.17 และน้อยที่สุด คือ 15,001
บาท ขึ้นไปร้อยละ 1.07 รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 5,445 บาท ต่าสุด 600 บาท และสูงสุด 25,000 บาท
ส่ ว นใหญ่ ส ถานภาพในครอบครั ว เป็ น หั ว หน้ าครอบครัว ร้อ ยละ 52.55 รองลงมา คื อ สมาชิ ก ใน
ครอบครั ว ร้ อ ยละ 47.45 มี จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว 4 – 6 คน มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 49.33
รองลงมา คือ 1 - 3 คน ร้อยละ 47.99 และน้อยที่สุด คือ 7 คน ขึ้นไป ร้อยละ 2.68 จานวนสมาชิก
ในครอบครัวเฉลี่ย 3.71 คน ต่าสุด 1 คน และสูงสุด 8 คน การมีตาแหน่งอื่นในชุมชน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างไม่มีตาแหน่งในชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 71.31 และมีตาแหน่งในชุมชน ร้อยละ 28.69 ได้แก่
อาสาสมัครประจาหมู่บ้ าน (อสม.) มากที่สุด ร้อยละ 13.67 รองลงมา คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) ร้อยละ 8.04 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (สอบต.) ร้อยละ 2.95 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ร้อยละ 2.41 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ร้อยละ 1.34 และผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 0.27
(ดังตาราง 2)
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ตาราง 2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (n = 373)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 - 49 ปี
50 – 59 ปี
60 – 69 ปี
70 – 79 ปี
(x̅ = 51.15, S.D. = 10.32, Min = 21.00, Max = 77.00)
สถานภาพ
สมรส
หม้าย
โสด
หย่า
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมปลาย/ปวช.
มัธยมต้น
ปริญญาตรี
อนุปริญญา/ปวส.
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
งานบ้าน

จานวน

ร้อยละ

259
114

69.44
30.56

15
29
97
175
46
11

4.02
7.77
26.00
46.92
12.33
2.96

259
67
43
4

69.44
17.96
11.53
1.07

284
46
28
9
6

76.14
12.33
7.51
2.41
1.61

221
91
27
20

59.25
24.40
7.24
5.36
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ตาราง 2 (ต่อ)
คุณลักษณะส่วนบุคคล

จานวน

อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
5
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
4
เลี้ยงสัตว์
3
พนักงานเอกชน
2
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
239
5,001-10,000 บาท
120
10,001-15,000 บาท
10
15,001 บาท ขึ้นไป
4
(x̅ = 5,445.34, S.D. = 3,065.44, Min = 600.00, Max = 25,000.00)
สถานะในครอบครัว
หัวหน้าครอบครัว
196
สมาชิกครอบครัว
177
จานวนสมาชิกในครอบครัว
1 – 3 คน
179
4 – 6 คน
184
7 คน ขึ้นไป
10
(x̅ = 3.71, S.D. =1.37, Min = 1.00, Max = 8.00)
การมีตาแหน่งอื่นในชุมชน
ไม่มีตาแหน่งในชุมชน
266
มีตาแหน่งในชุมชน
107
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
51
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
30
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (สอบต.)
11
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
9

ร้อยละ
1.34
1.07
0.80
0.54
64.08
32.17
2.68
1.07

52.55
47.45
47.99
49.33
2.68

71.31
28.69
13.67
8.04
2.95
2.41
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ตาราง 2 (ต่อ)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)
ผู้ใหญ่บ้าน

จานวน
5
1

ร้อยละ
1.34
0.28

การศึกษาปริมาณของเสียอันตรายในครัวเรือนในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นขวดยาฆ่าแมลง จานวน 111 กิโลกรัม รองลงมา คือ น้ามันเครื่อง/น้ามันหล่อลื่น
จานวน 55.61 กิโลกรัม และน้อยที่สุด คือ ภาชนะบรรจุน้ามัน/ทินเนอร์ จานวน 10.72 กิโลกรัม ซึ่ง
ข้ อ มู ล ดั งกล่ า วไม่ ส ามารถเป็ น ตั ว แทนของชุ ม ชนได้ เนื่ อ งจากเป็ น ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม ตั ว อย่ าง 373
ครัวเรือน เท่านั้น (ดังตาราง 3)
ตาราง 3 แสดงจานวนและปริมาณของเสียอันตรายในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างในรอบ 3 เดือน
ที่ผ่านมา (n = 373)
ปริมาณของเสียอันตรายในครัวเรือนใน
รอบ 3 เดือน ที่ผ่านมา
ขวดยาฆ่าแมลง
น้ามันเครื่อง/ น้ามันหล่อลื่น
ขวดสารกาจัดวัชพืช
ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่
กระป๋องสเปรย์
หลอดฟูออเรสเซนต์
ขวดผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ขวดยาหมดอายุ
กระป๋องสี
เครื่องสาอางเสื่อมสภาพ
ภาชนะบรรจุน้ามัน/ทินเนอร์

จานวน
158
88
119
149
89
103
228
69
26
57
17

ปริมาณ
(กิโลกรัม)
111.00
55.61
49.20
48.73
28.06
26.83
22.82
15.04
14.80
13.72
10.72

ร้อยละ
27.99
14.02
12.41
12.29
7.08
6.77
5.75
3.79
3.73
3.46
2.70
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ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
ความรู้ เกี่ ย วกั บ ของเสี ย อัน ตรายและการจั ดการของเสี ยอั น ตรายในครัว เรือนของกลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ระดับระดับปานกลาง และระดับต่า คิดเป็นร้อยละ
88.20 11.53 และ 0.27 ตามลาดับ (ดังตาราง 4)
ตาราง 4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับของเสีย
อันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน (n = 373)
ระดับความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและ
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
ระดับสูง (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 60 - 79)
ระดับต่า (น้อยกว่าร้อยละ 60)
(x̅ = 13.79, S.D. = 1.53, Min = 7.00, Max = 15.00)

จานวน

ร้อยละ

329
43
1

88.20
11.53
0.27

เมื่อแยกรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของ
เสี ย อั น ตรายในครั ว เรื อ น ส่ ว นใหญ่ ต อบถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด 3 ค าถามแรก คื อ ข้ อ 6 การเผาซาก
ถ่านไฟฉาย ที่ใช้แล้วเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด รองลงมา คือ ข้อ 2 ของเสียอันตรายในครัวเรือนมี
กระบวนการคัดแยกและเก็บรวบรวมแตกต่างจากขยะมูลฝอยทั่วไป และ ข้อ 5 ภาชนะหรือผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในครัวเรือนที่มีฉลากแสดงสัญลักษณ์สารไวไฟ สารกัดกร่อน และสารมีพิษ ถือว่าเป็นของเสีย
อันตราย คิดเป็นร้อยละ 99.73, 99.46 และ 98.39 ตามลาดับ และความรู้ที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกน้อย
ที่สุด คือ ข้อ 8 ขวดยาฆ่าแมลงหรือกระป๋องสเปรย์กาจัดแมลงที่ใช้หมดแล้วควรนาไปฝังกลบ เพื่อ
ป้องกันสารเคมีรั่วไหล คิดเป็นร้อยละ 69.71 (ดังตาราง 5)
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ตาราง 5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตราย
และการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน (n = 373)
ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและ
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
(+) 1. ของเสียอันตรายในครัวเรือน ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ กระป๋อง
สเปรย์กาจัดแมลง
(+) 2. ของเสียอันตรายในครัวเรือนมีกระบวนการคัดแยกและเก็บรวบรวมแตกต่างจากขยะมูล
ฝอยทั่วไป
(+) 3. ของเสียอันตรายในครัวเรือน ควรนาไปทิ้งในตู้รองรับของเสียอันตรายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
(-) 4. ขวดยาและเครื่องสาอางที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้
(+) 5. ภาชนะหรือผลิตภัณ ฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนที่มีฉลากแสดงสัญลักษณ์สารไวไฟ สารกัดกร่อน
และสารมีพิษ ถือว่าเป็นของเสียอันตราย
(-) 6. การเผาซากถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
(+) 7. ภาชนะบรรจุสารเคมี ได้แก่ กระป๋องสเปรย์ ภาชนะบรรจุน้ามัน ทินเนอร์ ขวดยาฆ่าแมลง
ถือว่าเป็นของเสียอันตรายในครัวเรือนที่มีสารอันตรายตกค้าง
(-) 8. ขวดยาฆ่าแมลงหรือกระป๋องสเปรย์กาจัดแมลงที่ใช้หมดแล้วควรนาไปฝังกลบ เพื่อป้องกัน
สารเคมีรั่วไหล
(+) 9. สารพิษจากของเสียอันตรายในครัวเรือนเข้าสู่ร่างกายได้ทางการหายใจ ทางปาก และการ
สัมผัสทางผิวหนัง
(-) 10. กระป๋องสเปรย์กาจัดแมลงที่ใช้หมดแล้ว ควรทุบกระป๋องจนแบน เพื่อประหยัดพื้นที่ใน
การเก็บรวบรวม
(+) 11. การทิ้งขวดบรรจุสารเคมีกาจัดวัชพืชบางชนิดลงในแม่น้าลาคลอง จะทาให้สารพิษสะสม
อยู่ในพืชและสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์
(+) 12. การเลือกซื้อผลิตภัณ ฑ์ทาความสะอาดและยากันยุงที่สกัดจากสารธรรมชาติจะช่วยลด
ปริมาณการเกิดของเสียอันตรายในครัวเรือนได้
(-) 13. สารเคมีที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณ ฑ์ทาความสะอาดห้องน้าไม่สามารถแพร่กระจายใน
อากาศและแหล่งน้าได้
(-) 14. น้ามันเครื่องที่เสื่อมคุณภาพแล้วสามารถทิ้งลงท่อระบายน้าได้
(+) 15. การทิ้ ง ซากหลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ร วมกั บ ขยะมู ล ฝอยทั่ ว ไป จะท าให้ ส ารปรอท
แพร่กระจายเข้าสู่สิ่งแวดล้อม หากปนเปื้อนสู่แหล่งน้าจะทาให้สัตว์น้าลดลง

ตอบถูก
จานวน
(ร้อยละ)
361
(96.78)
371
(99.46)
358
(95.98)
334
(89.54)
367
(98.39)
372
(99.73)
355
(95.17)
260
(69.71)
357
(95.71)
318
(85.25)
316
(84.72)
362
(97.05)
300
(80.43)
362
(97.05)
352
(94.37)

ตอบผิด
จานวน
(ร้อยละ)
12
(3.22)
2
(0.54)
15
(4.02)
39
(10.46)
6
(1.61)
1
(0.27)
18
(4.83)
113
(30.29)
16
(4.29)
55
(14.75)
57
(15.28)
11
(2.95)
73
(19.57)
11
(2.95)
21
(5.63)
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ปัจจัยด้านการรับรู้ของบุคคล
1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 86.33 และ 13.67
ตามลาดับ (ดังตาราง 6)
ตาราง 6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการ
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง (n = 373)
ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง
ระดับสูง (36.68 – 50.00 คะแนน)
ระดับปานกลาง (23.34 – 36.67 คะแนน)
(x̅ = 42.34, S.D. = 5.17, Min = 26.00, Max = 50.00)

จานวน

ร้อยละ

332
51

86.33
13.67

เมื่อแยกรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตราย
ในครั ว เรื อ นที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งอยู่ ใ นระดั บ สู ง ทั้ ง หมด จ านวน 10 ข้ อ โดยรายข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
(x̅ = 4.55, S.D. = 0.78) คือ ท่านคิดว่า แบตเตอรี่รถยนต์ที่เสื่อมสภาพแล้วสามารถทิ้งลงแหล่งน้า
หรือกองขยะ เนื่องจากสลายตัวได้เองและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (x̅=
3.92, S.D. = 1.30) คือ ถ้าท่านใช้มือเปล่ าจับ ถ่านไฟฉายที่มี ลักษณะบวมและมีน้ าเหนี ยว ๆ ไหล
ออกมา ท่านไม่มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีจากถ่านไฟฉาย (ดังตาราง 7)
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการ
ของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง รายข้อ (n = 373)

x̅

(SD)

ระดับ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

เห็นด้วย

ระดับความความคิดเห็น

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของ
การจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือนที่ไม่
ถูกต้อง

จานวน (ร้อยละ)
(-) 1. ถ้าท่านใช้มือเปล่าจับ
ถ่านไฟฉายที่มีลักษณะบวม
และมี น้ าเหนี ย ว ๆ ไหล
ออกมา ท่านไม่มีความเสี่ยง
ต่ อ การได้ รั บ สารเคมี จ าก
ถ่านไฟฉาย
(+) 2. ท่ า นคิ ด ว่ า ภาชนะ
บรรจุสารเคมี เช่น ขวดแก้ว
ถังแกลลอน ขวดพลาสติ ก
ไม่ ส ามารถน ามาใส่ น้ าดื่ ม
น้าใช้ได้
(+) 3. ท่านคิดว่า ขวดบรรจุ
น้ ามั น หรื อ ทิ น เนอร์ ไม่ ควร
เก็ บ ไว้ ใ กล้ ห้ อ งครั ว หรื อ
บริเวณที่อาจติดไฟได้ง่าย
(-) 4. ท่ านคิดว่าแบตเตอรี่
รถยนต์ ที่ เสื่ อ มสภาพแล้ ว
สามารถทิ้งลงแหล่งน้าหรือ
กองขยะ เนื่องจากสลายตัว
ได้ เองและไม่ เป็ น อั น ตราย
ต่อมนุษย์

42
(11.26)

15
(4.02)

31
(8.31)

126
159
3.92
(33.78) (42.63) (1.30)

สูง

209
93
(56.03) (24.93)

3
(0.81)

21
(5.63)

47
4.06
(12.60) (1.39)

สูง

208
106
(55.77) (28.42)

0.00
(0.00)

8
(2.14)

51
4.10
(13.67) (1.37)

สูง

6
(1.61)

14
(3.75)

97
(26)

250
4.55
(67.03) (0.78)

สูง

6
(1.61)
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ตาราง 7 (ต่อ)

9
(2.41)

1
(0.27)

3
(0.81)

4.50
(0.64)

สูง

217
92
(58.18) (24.66)

9
(2.41)

22
(5.90)

33
(8.85)

4.17
(1.27)

สูง

30
(8.04)

14
(3.75)

12
(3.22)

134
183
4.14
(35.93) (49.06) (1.18)

สูง

6
(1.61)

20
(5.36)

54
137
156
4.12
(14.48) (36.73) (41.82) (0.96)

สูง

x̅

ระดับ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

207
153
(55.50) (41.02)

ไม่แน่ใจ

(SD)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ระดับความความคิดเห็น

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของ
การจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือนที่ไม่
ถูกต้อง

จานวน (ร้อยละ)
(+) 5. ท่านคิดว่า ก่อนการ
จัดการของเสี ย อัน ตรายใน
ค รั ว เ รื อ น ค ว ร อ่ า น
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ น ฉ ล า ก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ลดการเกิ ด
อันตรายต่อสุขภาพ
(+) 6. ถ้ าท่ านฝั งกลบขวด
ยาฆ่าแมลงไว้ใกล้ แหล่งน้ า
สาธารณะ จะส่ งผลให้ เกิ ด
การปนเปื้ อ นสารเคมี ล งสู่
แหล่งน้านั้นได้
(-) 7. ท่ านคิ ด ว่ า ควัน จาก
การเผาของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(-) 8. ถ้ า ท่ า นวางภาชนะ
บรรจุสารเคมีหลังใช้งานไว้
ใ ก ล้ บ ริ เว ณ บ้ า น เป็ น
ระยะเวลาไม่ น าน ไม่ ไ ด้
ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพของผู้ อ ยู่
อาศัย และสัตว์เลี้ยง
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ตาราง 7 (ต่อ)

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

21
(5.63)

8
(2.14)

3
(0.81)

4.43
(0.77)

สูง

26
(6.97)

4
(1.07)

2
(0.54)

4.33
(0.70)

สูง

x̅

ระดับ

ไม่เห็นด้วย

(SD)

ไม่แน่ใจ

เห็นด้วย

ระดับความความคิดเห็น

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของ
การจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือนที่ไม่
ถูกต้อง

จานวน (ร้อยละ)
(+) 9. ท่ า นคิ ด ว่ า ภาชนะ
บรรจุ สี ท าบ้ า นควรเก็ บ
รวบรวมไว้ ใ นบริ เ วณที่ มี
การระบายอากาศที่ดี และ
อุ ณ หภู มิ ไ ม่ สู ง เกิ น ไป จะ
ช่ ว ยลดความเสี่ ย งต่ อ การ 207
134
ติดไฟลุกไหม้ได้
(55.50) (35.92)
(+) 10. ถ้ า ท่ านขนส่ งของ
เสี ย อั น ตรายในครั ว เรื อ น
โดยไม่ มี ก ารห่ อ หุ้ ม อย่ า ง
มิดชิด อาจทาให้เกิดการตก
ห ล่ น แ ต ก หั ก ท า ใ ห้
สารเคมีป นเปื้ อนสู่ ดิน และ 163
178
แหล่งน้าในชุมชนได้
(43.70) (47.72)

2. การรับรู้ความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง
การรับรู้ความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 74.26 และ 25.74
ตามลาดับ (ดังตาราง 8)
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ตาราง 8 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการรับรู้ความรุนแรงของ
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง (n = 373)
ระดับการรับรู้ความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตราย
ในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง
ระดับสูง (36.68 – 50.00 คะแนน)
ระดับปานกลาง (23.34 – 36.67 คะแนน)

จานวน

ร้อยละ

277
96

74.26
25.74

(x̅ = 38.60, S.D. = 3.64, Min = 26.00, Max = 46.00)
เมื่ อแยกรายข้อ พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างมี ก ารรับ รู้ค วามรุน แรงของการจัด การของเสี ย
อันตราย ในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องอยู่ในระดับสูง จานวน 8 ข้อ และระดับต่า จานวน 2 ข้อ โดยราย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีจานวน 2 ข้อ (x̅ = 4.49, S.D. = 0.55) และ ((x̅ = 4.49, S.D. = 0.72) คือ ถ้า
ท่านไม่สวมการสวมแว่นตาป้องกันสารเคมี รองเท้าบูท ถุงมือยาง ขณะคัดแยกและเก็บรวบรวมขวด
ยาฆ่าแมลง อาจทาให้ท่านเกิดอาการแพ้ หายใจไม่สะดวก และระคายเคืองผิวหนังได้ และถ้าท่านเก็บ
รวบรวมกระป๋องสีไว้ในบริเวณที่ไม่มีการระบายอากาศและอยู่ใกล้ประกายไฟจะทาให้เกิด การลุกไหม้
ได้ และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (x̅ = 1.88, S.D. = 0.97) คือ ถ้าท่านไม่คัดแยกขวดน้ายาล้างห้องน้า
ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป อาจทาให้ท่านได้รับไอระเหยจากสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งไม่เกิดอันตราย
ต่อร่างกาย (ดังตาราง 9)
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ความรุนแรงของการจัดการ
ของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง รายข้อ (n = 373)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

2
(0.54)

2
(0.54)

4.31
(0.78)

x̅

ระดับ

ไม่เห็นด้วย

(SD)

ไม่แน่ใจ

เห็นด้วย

ระดับความความคิดเห็น

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

การรับรู้ความรุนแรงของการ
จัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง

สูง

จานวน (ร้อยละ)
(+) 1. ท่ านคิดว่าหญิ งตั้งครรภ์ ที่
สูดดมสารปรอทจากหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ที่ แตกหั ก อาจส่งผลให้ 178
ทารกในครรภ์นั้นมีความพิการได้ (47.72)

137
(36.73)

54
(14.47)
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ตาราง 9 (ต่อ)

44
(11.79)

31
(8.31)

173
(46.38)

123
(32.98)

2.01
(0.97)

ต่า

3
(0.80)

41
(10.99)

15
(4.02)

165
(44.24)

149
(39.95)

1.88
(0.97)

ต่า

202
(54.16)

122
(32.71)

44
(11.79)

3
(0.80)

2
(0.54)

4.39
(0.77)

สูง

187
(50.13)

182
(48.79)

3
(0.81)

0
(0.00)

1
(0.27)

4.49
(0.55)

สูง

175
(46.92)

134
(35.92)

58
(15.55)

0
(0.00)

6
(1.61)

4.28
(0.78)

สูง

x̅

ระดับ

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

2
(0.54)

ไม่แน่ใจ

(SD)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ระดับความความคิดเห็น

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

การรับรู้ความรุนแรงของการ
จัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง

จานวน (ร้อยละ)
(-) 2. ถ้าท่านไม่คัดแยกกระป๋องสี
ออกจากขยะมู ล ฝอยทั่ วไป อาจ
ทาให้ท่านได้รับสารแมงกานีส ซึ่ง
ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย
(-) 3. ถ้าท่ านไม่คัดแยกขวดน้ายา
ล้างห้ องน้าออกจากขยะมู ลฝอย
ทั่ ว ไป อาจท าให้ ท่ า นได้ รั บ ไอ
ระเหยจากสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน ซึ่ง
ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย
(+) 4. ถ้ า ท่ าน ไม่ เก็ บ รวบ รวม
แบตเตอรี่ ร ถยนต์ ที่ ใช้ แ ล้ ว ไว้ ใ น
สถานที่ปลอดภัยจากมือเด็ก อาจ
ทาให้เด็กได้รับ อันตรายจากสาร
ตะกั่ว
(+) 5. ถ้ าท่ านไม่ สวม แ ว่ น ต า
ป้องกันสารเคมี รองเท้าบูท ถุงมือ
ยางขณะคัดแยกและเก็บรวบรวม
ขวดยาฆ่ า แมลง อาจท าให้ ท่ า น
เกิ ด อาการแพ้ หายใจไม่ ส ะดวก
และระคายเคืองผิวหนังได้
(+) 6. ถ้ า ท่ า น ไ ม่ คั ด แ ย ก
ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วออกจากขยะ
มูลฝอยทั่วไป อาจทาให้ท่านได้รับ
อั น ตรายจากสารแมงกานี ส ซึ่ ง
ส่งผลต่อระบบประสาท ก่อให้เกิด
อาการปวดศี ร ษะ ขาอ่ อ นแรง
เคลื่อนไหวลาบาก
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ตาราง 9 (ต่อ)

x̅

(SD)

ระดับ

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

เห็นด้วย

ระดับความความคิดเห็น

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

การรับรู้ความรุนแรงของการ
จัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง

จานวน (ร้อยละ)
(+) 7. ถ้าท่านไม่เก็บรวบรวมขวด
สารก าจั ด ศั ต รู พื ช ที่ ใช้ แ ล้ ว ไว้ ใ น
กล่ อ งหรื อ ถุ ง ที่ มั ด อย่ า งมิ ด ชิ ด
โดยทิ้ ง ไว้ ใ กล้ บ ริ เ วณ บ้ า นเป็ น
เวลานาน อาจท าให้ ท่ า นได้ รั บ
สารหนู ซึ่งส่งผลระยะยาวให้เกิด
มะเร็งเม็ดเลือดขาวได้
(+) 8. ถ้ า ท่ า นไม่ น าขวดบรรจุ
สารเคมี ช นิ ด ขวดแก้ ว ใส่ ถุ ง มั ด
อย่ า งมิ ด ชิ ด ก่ อ นขนส่ ง ไปยั ง ตู้
รอ งรั บ ข อ งเสี ย อั น ต ร า ย ใน
หมู่บ้าน หากเกิดอุบัติเหตุอาจทา
ให้ท่านได้รับการบาดเจ็บได้
(+) 9. ถ้ า ท่ า น เก็ บ ร ว บ ร ว ม
กระป๋องสีไว้ในบริเวณที่ไม่มีการ
ร ะ บ า ย อ า ก า ศ แ ล ะ อ ยู่ ใก ล้
ประกายไฟจะท าให้ เกิ ด การลุ ก
ไหม้ได้
(+) 10. ถ้ า ท่ า นก าจั ด กระป๋ อ ง
สเปรย์ โดยวิ ธี ก ารเผาจะท าให้
เกิดระเบิดได้

106
(28.42)

177
(47.45)

75
(20.17)

15
(4.02)

0
(0.00)

4.00
(0.81)

สูง

176
(47.18)

157
(42.09)

25
(6.70)

14
(3.75)

1
(0.27)

4.32
(0.78)

สูง

225
(60.32)

110
(29.50)

35
(9.38)

1
(0.27)

2
(0.54)

4.49
(0.72)

225
(60.32)

121
(32.44)

5
(1.34)

8
(2.14)

14
(3.75)

4.43
(0.92)

สูง

สูง

3. การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.68 และ 34.32 ตามลาดับ (ดังตาราง
10)
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ตาราง 10 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการรับรู้ประโยชน์ของ
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน (n = 373)
ระดับการรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือน
ระดับสูง (36.68 – 50.00 คะแนน)
ระดับปานกลาง (23.34 – 36.67 คะแนน)
(x̅ = 37.65, S.D. = 3.41, Min = 30.00, Max = 49.00)

จานวน

ร้อยละ

245
128

65.68
34.32

เมื่อแยกรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง จานวน 7 ข้อ และระดับต่า จานวน 3 ข้อ โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ =
4.65, S.D. = 0.62) คือ ท่านเชื่อว่า การคัดแยกขวดยาหมดอายุออกจากตู้ยาประจาบ้านช่วยป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดจาก การหยิ บใช้ได้ และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (x̅ = 2.10, S.D. = 1.00) คือ
ท่านเชื่อว่า การใส่ถุงมือยางขณะคัดแยก เก็บรวบรวมและขนส่งขวดบรรจุสารเคมีไม่มีความจาเป็น
เนื่องจากสารเคมีไม่รั่วไหลออกมาจากขวด (ดังตาราง 11)
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ประโยชน์ของการจัดการ
ของเสียอันตรายในครัวเรือนรายข้อ (n = 373)

x̅

(SD)

ระดับ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

เห็นด้วย

การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือน

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับความความคิดเห็น

4.01
(1.11)

สูง

จานวน (ร้อยละ)
(+) 1. ท่ า นเชื่ อ ว่ า การคั ด แยกของเสี ย
อั น ตรายในครั ว เรือ นเก็ บ ไว้ ในภาชนะที่
ปกปิ ด มิ ด ชิ ด ทนทาน ช่ ว ยป้ อ งกั น การ 152
141
21
49
10
ได้รับอันตรายจากสารเคมีได้
(40.75) (37.80) (5.63) (13.14) (2.68)
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ตาราง 11 (ต่อ)

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

166
(44.50)

5
(1.34)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.53
(0.53)

สูง

45
(12.06)

52
(13.94)

112
(30.03)

132
2.22
(35.39) (1.29)

ต่า

136
(36.46)

18
(4.83)

49
(13.14)

6
(1.61)

สูง

94
(25.20)
35
(9.38)

9
(2.41)
26
(6.97)

5
(1.34)
200
(53.62)

1
4.65
(0.27) (0.62)
99
2.10
(26.54) (1.00)

x̅

(SD)

ระดับ

ไม่แน่ใจ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ระดับความความคิดเห็น

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการ
ของเสียอันตรายในครัวเรือน

จานวน (ร้อยละ)
(+) 2. ท่ า นเชื่ อ ว่ า การจั ด การของ
เสี ยอั น ต ราย ใน ค รั ว เรื อ น อย่ าง
เหมาะสมจะช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ 202
สิ่งแวดล้อมได้
(54.16)
(-) 3. ท่านเชื่อว่า การคัดแยกของเสีย
อันตรายในครัวเรือนออกจากขยะมูล
ฝอยทั่ ว ไป ไม่ ไ ด้ ช่ ว ยลดอั ต ราการ
เจ็บป่วยจากการสัมผัสสารเคมีในของ
32
เสียอันตรายในครัวเรือน
(8.58)
(+) 4. ท่ า นเชื่ อ ว่ า การคั ด แยกของ
เสียอั นตรายออกจาก ขยะประเภท
อื่น ช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมี
และสามารถนาขยะประเภทอื่นมาใช้
ประโยชน์ เช่น การท าปุ๋ ยหมั ก จาก 164
ขยะอินทรีย์
(43.98)
(+) 5. ท่านเชื่อว่า การคัดแยกขวดยา
หมดอายุ อ อกจากตู้ ย าประจ าบ้ า น
ช่ว ยป้ อ งกั น อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จาก 264
การหยิบใช้ได้
(70.78)
(-) 6. ท่ า นเชื่ อ ว่ า การใส่ ถุ งมื อ ยาง
13
ขณะคัดแยก เก็บรวบรวมและขนส่ง (3.49)
ขวดบรรจุส ารเคมี ไม่ มี ค วามจาเป็ น
เนื่ อ งจากสารเคมี ไม่ รั่ ว ไหลออกมา
จากขวด

4.08
(1.08)

สูง
ต่า
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ตาราง 11 (ต่อ)

x̅

(SD)

ระดับ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

เห็นด้วย

ระดับความความคิดเห็น

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

การรับรู้ประโยชน์ของการ
จัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน

จานวน (ร้อยละ)
(-) 7. ท่ า นเชื่ อ ว่า การน าหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้แล้วใส่กล่อง
เดิ ม หรื อ ห่ อ หุ้ ม ด้ ว ยกระดาษ
หนั งสื อ พิ ม พ์ ก่ อ นขนส่ งมายั งตู้
รองรับของเสียอันตรายในชุมชน
ไม่ได้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 42
83
การแตกหัก
(11.26)
(22.25)
186
169
(+) 8. ท่ า นเชื่ อ ว่ า การล้ า งมื อ
ด้ ว ยสบู่ แ ละน้ าสะอาดทุ ก ครั้ ง (49.87) (45.31)
หลั งคั ด แยก เก็ บ รวบรวม และ
ขนส่ ง ของเสี ย อั น ตราย ช่ ว ย
ป้ อ งกั น การได้ รั บ อั น ตรายจาก
สารเคมีได้
(+) 9. ท่ า นเชื่ อ ว่ า การคั ด แยก 213 (57.10) 147
ประเภทของเสี ย อั น ตรายใน
(39.41)
ค รั ว เรื อ น ก่ อ น น าไป ทิ้ งยั งตู้
รองรับ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทาการ
เก็บรวบรวมของเสียอันตรายได้
สะดวกมากขึ้น
(+) 10. ท่ า นเชื่ อ ว่ า ขวดยาฆ่ า
แมลงที่ ใ ช้ แ ล้ ว หากก่ อ นทิ้ ง มี
การติดป้ายข้อความ “อันตราย”
และใช้ วั ส ดุ ป กปิ ด อย่ า งมิ ด ชิ ด
ช่ ว ยป้ อ งกั น เด็ ก และสั ต ว์ เลี้ ย ง 192
164
ได้รับอันตรายได้
(51.47)
(43.98)

36
(9.65)

104
(27.88)
(0.00)

108
(28.95)
0
(0.00)

2.59
(1.40)
4.45
(0.59)

18

0

(4.83)

12
(3.22)

1
(0.27)

0
(0.00)

4.53
(0.58)

7
(1.88)

5
(1.34)

5
(1.34)

4.43
(0.73)

ต่า
สูง

สูง

สูง
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4. การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 85.52, 13.94 และ 0.54
ตามลาดับ (ดังตาราง 12)
ตาราง 12 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการรับรู้อุปสรรคของการ
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน (n = 373)
ระดับการรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือน
ระดับสูง (36.68 – 50.00 คะแนน)
ระดับปานกลาง (23.34 – 36.67 คะแนน)
ระดับต่า (10.00 – 23.33 คะแนน)
(x̅ = 41.33, S.D. = 5.15, Min = 19.00, Max = 50.00)

จานวน

ร้อยละ

319
52
2

85.52
13.94
0.54

เมื่อแยกรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตราย
ในครัวเรือนอยู่ในระดับสูงทั้งหมด จานวน 10 ข้อ โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.41, S.D. =
0.62) คือ ท่านคิดว่า การคัดแยกของเสียอันตรายในครัวเรือนเป็นการเพิ่มภาระในชีวิตประจาวันและ
รายข้อ ที่ มีค่ าเฉลี่ ย ต่าสุ ด (x̅ = 3.39, S.D. = 0.89) คื อ ท่ านคิ ดว่า การหลี ก เลี่ ย งใช้ส ารเคมีที่ เป็ น
อันตราย โดยการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ทาให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า (ดังตาราง 13)
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้อุปสรรคของการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือน รายข้อ (n = 373)

22
(5.90)

200
(53.62)

144
(38.61)

4.29
(0.66)

สูง

0
(0.00)

3
(0.80)

18
(4.83)

176
(47.18)

176
(47.18)

4.41
(0.62)

สูง

1
(0.27)

10
(2.68)

56
(15.01)

167
(44.77)

139
(37.27)

4.16
(0.79)

สูง

13
(3.49)

8
(2.14)

32
(8.58)

201
(53.89)

119
(31.90)

4.09
(0.89)

สูง

1
(0.27)

8
(2.14)

11
(2.95)

234
(62.73)

119
(31.90)

x̅

(SD)

ระดับ

ไม่แน่ใจ

7
(1.88)

เห็นด้วย

0
(0.00)

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับความความคิดเห็น

ไม่เห็นด้วย

การรับรู้อุปสรรคของการจัดการ
ของเสียอันตรายในครัวเรือน

จานวน (ร้อยละ)
(-) 1. ท่านคิดว่า การคัดแยกของ
เสียอันตรายในครัวเรือนออกจาก
ขยะมูลฝอยทั่วไปทาให้เกิดความ
ยุ่งยากและเสียเวลามาก
(-) 2. ท่านคิดว่า การคัดแยกของ
เสียอันตรายในครัวเรือนเป็นการ
เพิ่มภาระในชีวิตประจาวัน
(-) 3. ท่ า น คิ ด ว่ า ก า ร ส ว ม
หน้ากากอนามัยขณะคัดแยกของ
เสีย อั น ตรายในครัวเรื อน ท าให้
ท่ า น รู้ สึ ก อึ ด อั ด แ ล ะ ไ ม่
สะดวกสบาย
(-) 4. ท่ า น คิ ด ว่ า ก า ร เก็ บ
รวบรวมของเสี ย อั น ตรายใน
ครั ว เรื อ นไว้ ในที่ มิ ด ชิ ด ห่ า งไกล
จากบริ เวณตั ว บ้ า น ท าให้ เสี ย
พื้นที่ใช้สอยและเสียเวลา
(-) 5. ท่ านคิ ด ว่ า การเต รี ย ม
ภาชนะบรรจุ ห รื อ ห่ อ หุ้ ม เพื่ อ
แยกของเสียอันตรายในครัวเรือน
แต่ ล ะประเภทออกจากกั น เป็ น
การสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

4.24
(0.64)

สูง
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ตาราง 13 (ต่อ)

40
(10.72)

162
(43.43)

100
(26.81)

3.71
(1.19)

สูง

1
(0.27)

3
(0.80)

6
(1.61)

224
(60.05)

139
(37.27)

4.33
(0.58)

สูง

17
(4.56)

18
(4.83)

54
(14.48)

185
(49.60)

99
(26.54)

3.89
(1.00)

สูง

2
(0.54)

28
(7.51)

64
(17.16)

179
(47.99)

100
(28.81)

3.39
(0.89)

สูง

3
(0.80)

12
(3.22)

19
(5.09)

179
(47.99)

160
(42.90)

4.29
(0.72)

สูง

x̅

(SD)

ระดับ

ไม่แน่ใจ

45
(12.06)

เห็นด้วย

26
(6.97)

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับความความคิดเห็น

ไม่เห็นด้วย

การรับรู้อุปสรรคของการจัดการ
ของเสียอันตรายในครัวเรือน

จานวน (ร้อยละ)
(-) 6. ท่ า น คิ ด ว่ า ก า ร เก็ บ
รวบรวมของเสี ย อั น ตรายใน
ครั ว เรื อ นไว้ ภ ายในบ้ า นก่ อ น
นาไปทิ้งยังตู้รองรับจะทาให้บ้าน
รก
(-) 7. ท่านคิดว่า การนาของเสีย
อั น ตรายในครั ว เรื อ นไปทิ้ งยั งตู้
ร อ ง รั บ ใน ชุ ม ช น เป็ น ก า ร
สิ้นเปลืองเวลา
(-) 8. ท่านคิดว่า การสวมแว่นตา
ป้ อ งกัน สารเคมี รองเท้ าบู ท ถุ ง
มื อ ยางขณ ะคั ด แยกและเก็ บ
รวบรวมของเสี ย อั น ตรายใน
ค รั วเรื อ น ไม่ มี ค วาม จ าเป็ น
เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคา
แพง
(-) 9. ท่านคิดว่า การหลีกเลี่ยงใช้
สารเคมีที่ เป็ นอันตราย โดยการ
ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ทาให้มี
ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า
(-) 10. ท่านคิดว่า การงดสูบบุหรี่
ขณะเก็บรวบรวมกระป๋องสเปรย์
เป็นเรื่องทาได้ยาก
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แรงสนับสนุนทางสังคม
แรงสนั บ สนุ น ทางสั งคมของกลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ อยู่ในระดับ ปานกลาง รองลงมา คื อ
ระดับสูง และระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 46.11, 34.32 และ 19.57 ตามลาดับ (ดังตาราง 14)
ตาราง 14 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับแรงสนับสนุนทางสังคม
(n = 373)
ระดับแรงสนับสนุนทางสังคม
ระดับสูง (37.00 – 45.00 คะแนน)
ระดับปานกลาง (26.00 – 36.00 คะแนน)
ระดับต่า (15.00 – 25.00 คะแนน)
(x̅ = 32.59, S.D. = 6.70, Min = 16.00, Max = 45.00)

จานวน
128
172
73

ร้อยละ
34.32
46.11
19.57

เมื่อแยกรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์
อยู่ในระดับสูงมากที่สุด รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 39.14, 36.73
และ 24.13 ตามลาดับ ด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ระดับสูง และระดับต่า
คิดเป็นร้อยละ 54.69, 24.13 และ 21.18 ตามลาดับ และด้านสิ่งของอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา
คือ ระดับสูง และระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 43.43, 39.41 และ 17.16 ตามลาดับ (ดังตาราง 15)
ตาราง 15 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับแรงสนับสนุนทางสังคม
รายด้าน (n = 373)
ระดับแรงสนับสนุนทางสังคม
แยกรายด้าน
แรงสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์
ระดับสูง (11.68 – 15.00 คะแนน)
ระดับปานกลาง (8.34 -11.67 คะแนน)
ระดับต่า (5.00 - 8.33 คะแนน)
(x̅ = 10.50, S.D. = 2.38, Min = 5.00, Max = 15.00)

จานวน

ร้อยละ

146
137
90

39.14
36.73
24.13

72
ตาราง 15 (ต่อ)
ระดับแรงสนับสนุนทางสังคม
แยกรายด้าน
แรงสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร
ระดับสูง (16.00 – 18.00 คะแนน)
ระดับปานกลาง (11.00 – 15.00 คะแนน)
ระดับต่า (6.00 – 10.00 คะแนน)
(x̅ = 13.04, S.D. = 2.85, Min = 6.00, Max = 18.00)
แรงสนับสนุนทางสังคมด้านสิ่งของ
ระดับสูง (9.36 – 12.00 คะแนน)
ระดับปานกลาง (6.68 – 9.35 คะแนน)
ระดับต่า (4.00 – 6.67 คะแนน)
(x̅ = 9.05, S.D. = 2.12, Min = 4.00, Max = 12.00)

จานวน

ร้อยละ

90
204
79

24.13
54.69
21.18

147
162
64

39.41
43.43
17.16

เมื่อแยกรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ด้านอารมณ์ อยู่ในระดับ
ปานกลางทั้งหมด จานวน 5 ข้อ โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 2.31, S.D. = 0.52) คือ ท่านได้รับ
กาลังใจด้านการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนจากครอบครัว และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (x̅ =
1.87, S.D. = 0.55) คือ ท่านได้รับคาชมเชยด้านการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนจากเพื่อน
บ้าน
กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ด้านข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด
จานวน 6 ข้อ โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 2.34, S.D. = 0.65) คือ ท่านได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนจากผู้นาชุมชน และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (x̅ = 1.89, S.D.
= 0.61) คือ ท่านได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนจากเพื่อนบ้าน
กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ด้านสิ่งของ อยู่ในระดับสูง จานวน 1 ข้อ และ
ระดับปานกลาง จานวน 3 ข้อ โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 2.42, S.D. = 0.58) คือ ท่านได้รับ
การสนับสนุนตู้รองรับของเสียอันตรายในครัวเรือนไว้ในชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (x̅ = 2.04, S.D. = 0.81) คือ ท่านได้รับแจกอุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วน
บุคคล เช่น ถุงมือ หน้ากากอนามัย ฯ จากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปใช้ในการ
คัดแยกของเสียอันตราย (ดังตาราง 16)
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ตาราง 16 แสดงค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับ แรงสนับ สนุน ทางสังคม รายข้ อ
(n = 373)

ไม่เคยเลย

เคยบางครั้ง

ระดับความความคิดเห็น

เคยเป็นประจา

ระดับแรงสนับสนุนทางสังคม

x̅

ระดับ

2.31
(0.52)

ปาน
กลาง

108
211
54
2.14
(28.95) (56.57) (14.48) (0.64)

ปาน
กลาง

35
254
84
1.87
(9.38) (68.09) (22.52) (0.55)

ปาน
กลาง

112
145
116
1.99
(30.03) (38.87) (31.10) (0.78)

ปาน
กลาง

115
213
45
2.19
(30.84) (57.10) (12.06) (0.63)

ปาน
กลาง

127
203
43
2.23
(34.05) (54.42) (11.53) (0.64)

ปาน
กลาง

(SD)

จานวน (ร้อยละ)
1. แรงสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์
(+) 1.1 ท่านได้รับกาลังใจด้านการ
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนจาก
ครอบครัว
(+) 1.2 ท่านได้รับคาชมเชยด้านการ
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนจาก
ครอบครัว
(+) 1.3 ท่านได้รับคาชมเชยด้านการ
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนจาก
เพื่อนบ้าน
(+) 1.4 ท่านได้รับคายกย่องจาก
เจ้าหน้าที่ เมื่อมีการจัดการของเสีย
อันตรายได้ถูกต้อง
(+) 1.5 ท่านได้รับคายกย่องจากผู้นา
ท้องที่/ผู้นาท้องถิ่น เมื่อมีการจัดการ
ของเสียอันตรายได้ถูกต้อง
2. แรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
(+) 2.1 ท่านได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
จากครอบครัว

125
237
11
(33.51) (63.54) (2.95)
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ตาราง 16 (ต่อ)

ไม่เคยเลย

เคยบางครั้ง

ระดับความความคิดเห็น

เคยเป็นประจา

ระดับแรงสนับสนุนทางสังคม

x̅

ระดับ

45
239
89
(12.06) (64.08) (23.86)

1.89
(0.61)

ปาน
กลาง

114
183
76
(30.56) (49.06) (20.38)

2.10
(0.71)

ปาน
กลาง

163
172
38
(43.70) (46.11) (10.19)

2.34
(0.65)

ปาน
กลาง

121
222
(32.44) (59.52)

30
(8.04)

2.24
(0.59)

ปาน
กลาง

117
228
(31.37) (61.13)

28
(7.51)

2.24
(0.58)

ปาน
กลาง

175
181
(46.90) (48.53)

17
(4.57)

2.42
(0.58)

ปาน
กลาง

(SD)

จานวน (ร้อยละ)
2. แรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
(+) 2.2 ท่านได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนจาก
เพื่อนบ้าน
(+) 2.3 ท่านได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนจาก
เจ้าหน้าที่
(+) 2.4 ท่านได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนจาก
ผู้นาชุมชน
(+) 2.5 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนจาก
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(+) 2.6 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนจาก
โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์
3. แรงสนับสนุนด้านสิ่งของ
(+) 3.1 ท่านได้รับการสนับสนุนตู้รองรับของ
เสียอันตรายในครัวเรือนไว้ในชุมชนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตาราง 17 (ต่อ)

ไม่เคยเลย

เคยบางครั้ง

ระดับความความคิดเห็น

เคยเป็นประจา

ระดับแรงสนับสนุนทางสังคม

x̅

ระดับ

2.39
(0.61)

ปาน
กลาง

2.20
(0.74)

ปาน
กลาง

2.04
(0.81)

สูง

(SD)

จานวน (ร้อยละ)
3. แรงสนับสนุนด้านสิ่งของ
(+) 3.2 ท่านได้รับเอกสารความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการของเสียอันตรายจากเจ้าหน้าที่
171
177
25
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(45.84) (47.45) (6.71)
(+) 3.3 ท่านได้รับแจกถุงขยะ (ถุงดา) เพื่อ
นามาบรรจุของเสียอันตรายในครัวเรือนจาก 145
156
72
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(38.87) (41.82) (19.31)
(+) 3.4 ท่านได้รับแจกอุปกรณ์คุ้มครอง
อันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ หน้ากาก
อนามัย ฯ จากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อนาไปใช้ในการคัดแยกของเสีย
130
129
114
อันตราย
(34.85) (34.58) (30.57)

พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมา คือ ระดับสูง และระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 64.61, 31.10 และ 4.29 ตามลาดับ
(ดังตาราง 17)
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ตาราง 17 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับพฤติกรรมการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือน (n = 373)
ระดับพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
ระดับสูง (57.00 – 75.00 คะแนน)
ระดับปานกลาง (36.00 – 56.00 คะแนน)
ระดับต่า (15.00 – 35.00 คะแนน)
(x̅ = 50.40, S.D. = 8.13, Min = 28.00, Max = 68.00)

จานวน
116
241
16

ร้อยละ
31.10
64.61
4.29

เมื่ อ แยกรายด้ าน พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ะดั บ พฤติ ก รรมการจั ด การของเสี ย อั น ตราย
ในครัวเรือน ด้านการคัดแยกของเสียอันตรายในครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด รองลงมา
คือ ระดับสูง และระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 57.10, 30.30 และ 12.60 ตามลาดับ ด้านการเก็บรวบรวม
ของเสี ย อั น ตรายในครั ว เรื อ น ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในระดั บ ปานกลางมากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ระดั บ ต่ า
และระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 83.11, 10.46 และ 6.43 ตามลาดับ และด้านการขนส่งของเสียอันตราย
ในครัวเรือนไปยังสถานที่รองรับ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับสูง มากที่สุด รองลงมา คือ ระดับปานกลาง
และระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 53.08, 33.78 และ 13.14 ตามลาดับ (ดังตาราง 18)
ตาราง 18 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับพฤติกรรมการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือนรายด้าน (n = 373)
ระดับพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
1. ด้านการคัดแยกของเสียอันตรายในครัวเรือน
ระดับสูง (18.36 – 25.00 คะแนน)
ระดับปานกลาง (11.68 – 18.35 คะแนน)
ระดับต่า (5.00 – 11.67 คะแนน)
(x̅ = 16.88, S.D. = 3.38, Min = 9.00, Max = 25.00)

จานวน

ร้อยละ

133
213
47

30.30
57.10
12.60
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ตาราง 18 (ต่อ)
พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
จานวน
2. ด้านการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือน
ระดับสูง (24.00 – 30.00 คะแนน)
24
ระดับปานกลาง (15.00 – 23.00 คะแนน)
310
ระดับต่า (6.00 – 14.00 คะแนน)
39
(x̅ = 19.06, S.D. = 3.35, Min = 7.00, Max = 26.00)
3. ด้านการขนส่งของเสียอันตรายในครัวเรือนไปยังสถานที่รองรับ
ระดับสูง (14.68 – 20.00 คะแนน)
198
ระดับปานกลาง (9.34 – 14.67 คะแนน)
126
ระดับต่า (4.00 – 9.33 คะแนน)
49
(x̅ = 14.45, S.D. = 4.19, Min = 4.00, Max = 20.00)

ร้อยละ
6.43
83.11
10.46

53.08
33.78
13.14

เมื่อแยกรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
ด้านการคัดแยกของเสียอันตรายในครัวเรือน อยู่ในระดับสูง จานวน 3 ข้อ และระดับต่า จานวน 2
ข้อ โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.18, S.D. = 1.04) คือ ท่านคัดแยกขวดน้ายาล้างห้องน้าออก
จากขวดพลาสติกประเภทอื่น เช่น ขวดน้าดื่ม และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (x̅ = 2.39, S.D. = 0.58)
คือ ท่านคัดแยกขวดยาฆ่าแมลงที่เป็นขวดแก้วไว้รวมกับขวดแก้วประเภทอื่น เช่น ขวดเหล้า ขวดเบียร์
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน ด้านการเก็บรวบรวม
ของเสียอันตรายในครัวเรือน อยู่ในระดับสูง จานวน 4 ข้อ และระดับต่า จานวน 2 ข้อ โดยรายข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด (x̅ = 3.96, S.D. = 1.00) คื อ ท่ านจัด เตรีย มสถานที่ เก็ บ รวบรวมของเสี ยอั น ตราย
ในครั ว เรื อ นให้ อ ยู่ ห่ างจากแหล่ งน้ าสาธารณะมากกว่า 700 เมตร และรายข้ อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด
(x̅ = 1.33, S.D. = 0.91) คือ ท่านดื่มน้าหรือรับประทานอาหารภายในสถานที่เก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายในครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน ด้านการขนส่งของเสีย
อันตรายในครัวเรือนไปยังสถานที่รองรับ อยู่ ในระดับสูง จานวน 4 ข้อ โดยรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
(x̅ = 4.19, S.D. = 1.29) คือ ท่านนาของเสียอันตรายในครัวเรือนไปทิ้งในตู้รองรับของเสียอันตรายใน
หมู่บ้าน และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (x̅ = 3.17, S.D. = 1.45) คือ ท่านนาของเสียอันตรายรวมไว้ใน
ถุงหรือภาชนะเดียวกันระหว่างนาไปทิ้งที่ตู้รองรับของเสียอันตรายในหมู่บ้าน (ดังตาราง 19)
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ตาราง 19 แสดงค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ พฤติ ก รรมการจั ด การของเสี ย
อันตรายในครัวเรือน รายข้อ (n = 373)

x̅

(SD)

จานวน (ร้อยละ)
1. ด้านการคัดแยกของเสียอันตรายในครัวเรือน
(+) 1.1 ท่านคัดแยกขวด
น้ายาล้างห้องน้าออกจาก
ขวดพลาสติกประเภทอื่น
196
83
67
19
8
4.18
เช่น ขวดน้าดื่ม
(52.55) (22.25) (17.96) (5.09) (2.15) (1.04)
(+) 1.2 ท่านจัดเตรียมถุง
หรือภาชนะสาหรับคัดแยก
ของเสียอันตรายในครัวเรือน 70
179
103
19
2
3.79
ไว้ในที่มิดชิดและปลอดภัย (18.77) (47.99) (27.61) (5.09) (0.54) (0.82)
(-) 1.3 ท่านคัดแยกขวด
บรรจุน้ามัน หรือทินเนอร์ไว้
รวมกับขวดพลาสติกทั่วไป
เพื่อนาไปขายให้รถรับซื้อ
35
96
58
69
115
2.64
ของเก่า
(9.38) (25.74) (15.55) (18.50) (30.38) (1.39)
(+) 1.4 ท่านคัดแยก
ถ่านไฟฉายออกจากขยะมูล
ฝอยทั่วไปและรวบรวมไว้ใน 138
128
33
69
5
3.87
ถุงที่มัดอย่างมิดชิด
(36.99) (34.32) (8.85) (18.50) (1.34) (1.14)

ระดับ

ไม่เคยเลย

นาน ๆ ครั้ง

บางครั้ง

บ่อยครั้ง

ระดับความความคิดเห็น

เป็นประจา

พฤติกรรมการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือน

สูง

สูง

ต่า

สูง
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ตาราง 19 (ต่อ)

จานวน (ร้อยละ)
1. ด้านการคัดแยกของเสียอันตรายในครัวเรือน
(-) 1.5 ท่านคัดแยกขวด
ยาฆ่าแมลงที่เป็นขวดแก้ว
ไว้รวมกับขวดแก้ว
ประเภทอื่น เช่น
71
25
64
33
ขวดเหล้า ขวดเบียร์
(19.03) (6.70) (17.16) (8.85)
2. ด้านการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือน
(+) 2.1 ท่านสวมเสื้อผ้าที่
รัดกุม สวมถุงมือ ผ้าปิด
จมูก ขณะเก็บรวบรวม
ของเสียอันตรายใน
101
72
131
52
ครัวเรือน
(27.08) (19.30) (35.12) (13.94)
(-) 2.2 ท่านดื่มน้าหรือ
รับประทานอาหารภายใน
สถานที่เก็บรวบรวมของ
13
3
26
11
เสียอันตรายในครัวเรือน (3.49) (0.80) (6.97) (2.95)
(+) 2.3 ท่านหลีกเลี่ยงการ
สูบบุหรี่หรือกระทาให้เกิด
ประกายไฟ หากอยู่ใกล้
กับบริเวณที่เก็บรวบรวม
ของเสียอันตรายใน
181
82
29
5
ครัวเรือน
(48.53) (21.98) (7.77) (1.34)

x̅

(SD)

ระดับ

ไม่เคยเลย

นาน ๆ ครั้ง

บางครั้ง

บ่อยครั้ง

ระดับความความคิดเห็น

เป็นประจา

พฤติกรรมการจัดการ
ของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน

180 2.39
(48.26) (1.58) ต่า

17
3.50 สูง
(4.56) (1.16)

320 1.33
(85.79) (0.91) ต่า

76
3.77
(20.38) (1.55) สูง
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ตาราง 19 (ต่อ)

x̅

(SD)

จานวน (ร้อยละ)
2. ด้านการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือน
(+) 2.4 ท่านเก็บรวบรวม
ของเสียอันตรายในครัวเรือน
และตรวจสอบภาชนะบรรจุ
ไม่ให้เกิดการแตกหักหรือ
131
117
106
12
7
3.95
รั่วไหลขณะเก็บรวบรวม
(35.12) (31.37) (28.42) (3.21) (1.88) (0.97)
(+) 2.5 ท่านจัดเตรียม
สถานที่เก็บรวบรวมของเสีย
อันตราย ในครัวเรือนให้อยู่
ห่างจากแหล่งน้าสาธารณะ
121
162
55
23
12
3.96
มากกว่า 700 เมตร
(32.44) (43.43) (14.75) (6.17) (3.21) (1.00)
(+) 2.6 ท่านติดป้ายเตือน
อันตรายไว้ในสถานที่เก็บ
รวบรวมของเสียอันตรายใน
26
105
46
68
128
2.55
ครัวเรือนอย่างชัดเจน
(6.97) (28.15) (12.33) (18.23) (34.32) (1.39)
3. ด้านการขนส่งของเสียอันตรายในครัวเรือนไปยังสถานที่รองรับ
(+) 3.1 ท่ า น น า ข อ ง เสี ย
อันตรายในครัวเรือนไปทิ้งใน
ตู้รองรับ ของเสียอันตรายใน 235
58
30
17
33
4.19
หมู่บ้าน
(63.00) (15.55) (8.04) (4.56) (8.85) (1.29)

ระดับ

ไม่เคยเลย

นาน ๆ ครั้ง

บางครั้ง

บ่อยครั้ง

ระดับความความคิดเห็น

เป็นประจา

พฤติกรรมการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือน

สูง

สูง

ต่า

สูง

81
ตาราง 19 (ต่อ)

x̅

(SD)

จานวน (ร้อยละ)
3. ด้านการขนส่งของเสียอันตรายในครัวเรือนไปยังสถานที่รองรับ
(+) 3.2 ท่านนาหลอดไฟฟ้า
ที่ เสี ย แล้ ว ใส่ ไว้ ในกล่ อ งเดิ ม
หรื อ ห่ อ ด้ ว ยหนั ง สื อ พิ ม พ์
ก่อนนาไปทิ้งในตู้รองรับของ 155
80
53
39
46
3.69
เสียอันตรายในหมู่บ้าน
(41.55) (21.45) (14.21) (10.46) (12.33) (1.41)
(-) 3.3 ท่านนาของเสีย
อันตรายรวมไว้ในถุงหรือ
ภาชนะเดียวกันระหว่าง
นาไปทิ้งที่ตู้รองรับของเสีย
96
68
86
50
73
3.17
อันตรายในหมู่บ้าน
(25.74) (18.23) (23.06) (13.40) (19.57) (1.45)
(+) 3.4 ท่านแยกขวดยาฆ่า
แมลงประเภท ขวดแก้ว ขวด
พลาสติก และกระป๋อง
สเปรย์ออกจากกัน ใส่ลงถุงที่
ปิดมิดชิด และเขียนป้ายชื่อ
ติดก่อนนาไปทิ้งในตู้รองรับ
127
58
56
99
33
3.39
ของเสียอันตรายในหมู่บ้าน (34.05) (15.55) (15.01) (26.54) (8.85) (1.41)

ระดับ

ไม่เคยเลย

นาน ๆ ครั้ง

บางครั้ง

บ่อยครั้ง

ระดับความความคิดเห็น

เป็นประจา

พฤติกรรมการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือน

สูง

สูง

สูง
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอัน ตรายในครัวเรือนของประชาชน
และความสามารถของตั ว แปรต้ น ในการพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการจั ด การของเสี ย อั น ตรายใน
ครัวเรือนของประชาชน
1. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร
ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร
ตัวแปร
ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
ตัวแปรต้น
เพศ
สถานภาพโสด
สถานภาพหย่า
สถานภาพหม้าย
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส.
การศึกษาปริญญาตรี
อาชีพรับจ้าง
อาชีพค้าขาย/ธุระกิจส่วนตัว
อาชีพงานบ้าน
อาชีพเลี้ยงสัตว์
อาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
อาชีพพนักงานเอกชน
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา
รายได้ต่อเดือน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน

50.40

8.13

0.31
0.12
0.01
0.18
0.08
0.12
0.02
0.02
0.24
0.07
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
5,445.34

0.46
0.32
0.10
0.38
0.26
0.33
0.13
0.15
0.43
0.26
0.23
0.09
0.10
0.07
0.12
3,065.45
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ตาราง 20 ต่อ
ตัวแปร

ค่าเฉลี่ย

สถานะในครอบครัว
จานวนสมาชิกในครอบครัว
จานวนการมีตาแหน่งอื่นในชุมชน
ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือน
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง
การรับรู้ความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง
การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน
การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน
แรงสนับสนุนทางสังคม

0.88
3.71
0.32
13.79

ส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน
0.32
1.37
0.70
1.53

42.34

5.17

38.60

3.64

37.65

3.41

41.33

5.15

32.59

6.70

2. ผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
การวิจัยครั้งนี้ ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นจานวน 5 ข้อ ก่อนการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นแบบขั้นตอน (กัลยา วานิชย์บัญชา, และฐิตา วานิชย์บัญชา, 2558) พบว่า
2.1 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05
2.2 ค่าความคลาดเคลื่อนมีความเป็นอิสระจากกัน โดยพิจารณาค่า Durbin-Watson
เท่ากับ 1.952 (เกณฑ์คือ 1.50 - 2.50)
2.3 ค่ าความคลาดเคลื่ อ นมี ก ารแจกแจงปกติ โดยพิ จ ารณาจากตาราง Residuals
statistic พบว่า ค่า Mean เท่ากับ 0 (เกณฑ์คือ Mean = 0) และค่า S.D. เท่ากับ 0.995 (เกณฑ์คือ
S.D. เข้าใกล้ 1) ซึ่งสอดคล้องกับการแปลผลจากกราฟ Normal probability plot
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2.4 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อ นมีค่ าคงที่ (Homoscedasticity) โดย
พิจารณาจากกราฟ Scatter plot พบว่า ค่าความคาดเคลื่อนมีการกระจายรอบ ๆ ค่า 0 และค่อนข้าง
คงที่
2.5 ตัวแปรอิสระไม่มีความสั มพันธ์กันสู งเกินไป (Multi-collinearity) โดยพิจารณา
จาก Correlation matrix พบว่า ค่าสหสั มพั นธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ -1.000 ถึง 0.673
(เกณฑ์คือ น้อยกว่า 0.80) ร่วมกับการพิจารณาจากค่าปัจจัยความแปรปรวนที่เพิ่มสูงขึ้น (Variance
inflation factor) มีค่าตั้งแต่ 1.007 ถึง 1.110 (เกณฑ์คือ ทุกค่าต้องน้อยกว่า 10) และ Tolerance
มีค่าตั้งแต่ 0.879 ถึง 0.993 (เกณฑ์คือ มีค่าเข้าใกล้ 1 แต่ไม่เกิน 1)
สรุปได้ว่าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชนในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
พบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน มีจานวน
4 ตัวแปร เรียงตามลาดับตามความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการจัดการ
ของเสียอันตรายในครัวเรือนจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 1 คือ แรงสนับสนุนทางสังคม (Beta = 0.610) โดยมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการจัดการ
ของเสียอันตรายในครัวเรือน ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 45.2 (R Square = 0.452)
โดยเมื่อคะแนนแรงสนั บ สนุ น ทางสั งคมเพิ่ มขึ้น 1 คะแนน คะแนนพฤติกรรมการจัดการของเสี ย
อั น ตรายในครั ว เรื อ นจะเพิ่ ม ขึ้ น 0.742 คะแนน (B = 0.742) ตั ว แปรที่ ถู ก คั ด เลื อ กเข้ า ไปในการ
วิเคราะห์ ขั้ น ตอนที่ 2 คือ การรับ รู้อุปสรรคของการจัดการของเสี ยอันตรายในครัวเรือน (Beta =
0.200) โดยมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน ซึ่งสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้เพิ่ มขึ้น ร้อ ยละ 48.2 (R Square = 0.482) โดยเมื่ อการรับรู้อุป สรรคของการ
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตราย
ในครัวเรือนจะเพิ่มขึ้น 0.316 คะแนน (B = 0.316) และตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 3 คือ การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน (Beta = 0.136) โดย
มีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้ เพิ่ ม ขึ้น ร้ อยละ 50.1 (R Square = 0.501) โดยเมื่ อการรับ รู้ป ระโยชน์ ข องการจัดการของเสี ย
อันตรายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน คะแนนพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
จะเพิ่มขึ้น 0.325 คะแนน (B = 0.325) และตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าไปในการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 4
คือ งานบ้ าน (Beta = 0.085) โดยอาชีพงานบ้านจะมีพฤติกรรมในการจัดการของเสี ยอันตรายใน
ครั ว เรื อ นได้ ดี ก ว่ าอาชี พ เกษตรกรรม ซึ่ งสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนได้ เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 0.7
เป็นร้อยละ 50.8 (R Square Change = 0.007, R Square = 0.508) โดยเมื่อคะแนนอาชีพงานบ้าน
เพิ่ ม ขึ้น 1 คะแนน คะแนนพฤติ กรรมการจัด การของเสี ย อั น ตรายในครัว เรือ นจะเพิ่ ม ขึ้น 3.052
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คะแนน (B = 3.052) โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการจัดการของเสี ย
อันตรายในครัวเรือน ได้ร้อยละ 50.80 ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสี ย
อันตรายในครัวเรือนของประชาชนตาบลบ้านป้อม (ดังตาราง 21)
ตาราง 21 แสดงผลการวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอนระหว่ า งตั ว แปรพยากรณ์ กั บ
พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชนในตาบลบ้านป้อม
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (n = 373)
Beta

t

95% CI

p-value

0.742

Std.
Error
0.047

0.610

15.874

0.650-0.834

<0.001

0.316

0.062

0.200

5.127

0.195-0.437

<0.001

0.325
3.052

0.089
1.322

0.136
0.085

3.668
2.308

0.151-0.499
0.452-5.652

<0.001
0.002

ตัวแปรพยากรณ์

b

แรงสนับสนุนทางสังคม
การรั บ รู้ อุ ป สรรคของ
การจั ด ก ารขอ งเสี ย
อันตรายในครัวเรือน
การรับรู้ป ระโยชน์ของ
การจั ด ก ารขอ งเสี ย
อันตรายในครัวเรือน
งานบ้าน

Constant ( a) = 0.785, R Square = 0.508, Adjusted R Square = 0.503, F = 95.147,
P<0.001

บทที่ 5
บทสรุป
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนาแบบภาคตั ด ขวาง (Cross-sectional
descriptive studies) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
ของประชาชนในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในตาบล
บ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จานวน 373 คน เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
ประกอบด้ ว ย 8 ส่ ว น ได้ แก่ ข้ อมู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่าง ความรู้เกี่ ยวกั บ ของเสี ย อั น ตรายและ
การจั ด การของเสี ย อั น ตรายในครั ว เรื อ น การรั บ รู้โ อกาสเสี่ ย งของการจั ด การของเสี ย อั น ตราย
ในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง การรับรู้ความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้ อง
การรั บ รู้ป ระโยชน์ ของการจั ดการของเสี ยอันตรายในครัว เรือน การรับรู้อุป สรรคของการจัดการ
ของเสี ยอัน ตรายในครัวเรือน แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตราย
ในครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาและความเชื่ อ มั่ น
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.44 มีอายุอยู่ระหว่าง 50 - 59 ปี
ร้อยละ 46.92 รองลงมา คือ 40 - 49 ปี ร้อยละ 26.00 อายุเฉลี่ย 51.15 ปี อายุสูงสุด 77 ปี และอายุ
ต่าสุด 21 ปี มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 69.44 รองลงมา คือ หม้าย ร้อยละ 17.96 และน้อย
ที่สุด คือ หย่า ร้อยละ 1.07 มีระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 76.14 รองลงมา คือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 12.33 และน้อยที่สุด คือ อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 1.61
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 59.25 รองลงมา คือ รับจ้าง ร้อยละ
24.40 และน้อยที่สุด พนักงานเอกชน ร้อยละ 0.54 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท มากที่สุด
ร้อยละ 63.81 รองลงมา คือ 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 32.17 และน้อยที่สุด คือ 15,001 บาท
ขึ้นไป ร้อยละ 1.07 รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 5,445.34 บาท ต่าสุด 600 บาท และสูงสุด 25,000 บาท
ส่วนใหญ่สถานภาพในครอบครัวเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 52.55 รองลงมา คือ สมาชิกใน
ครอบครัว ร้อยละ 47.45 มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 4 - 6 คนมากที่สุด ร้อยละ 49.33 รองลงมา
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คือ 1 -3 คน ร้อยละ 47.99 และน้อยที่สุด คือ 7 คน ขึ้นไป ร้อยละ 2.68 จานวนสมาชิกในครอบครัว
เฉลี่ย 3.71 คน ต่าสุด 1 คน และสูงสุด 8 คน
การมีตาแหน่งอื่นในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีตาแหน่งในชุมชนมากที่สุด ร้อยละ
71.31 และมีตาแหน่งในชุมชน ร้อยละ 28.69 ได้แก่ อาสาสมัครประจาหมู่บ้าน (อสม.) มากที่สุด ร้อย
ละ 13.67 รองลงมา คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร้อยละ 8.04 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล (สอบต.) ร้ อยละ 2.95 ผู้ช่ว ยผู้ ใหญ่ บ้าน ร้อยละ 2.41 อาสาสมัค รป้องกันภั ยฝ่ ายพลเรือน
(อพปร.) ร้อยละ 1.34 และผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 0.27
2. ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง การรับรู้ความรุนแรงของ
การจัด การของเสียอัน ตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือน การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรื อน แรงสนับสนุน
ทางสังคม และพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
2.1 ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่าอยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ระดับระดับปานกลาง และระดับต่า คิดเป็น
ร้อยละ 88.20 11.53 และ 0.27 ตามลาดับ
2.2 การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่าอยู่ ในระดับสูง รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 86.33
และ 13.67 ตามลาดับ
2.3 การรับรู้ความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่าอยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 74.26 และ
25.74 ตามลาดับ
2.4 การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ พบว่าอยู่ในระดับ สูง รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.68 และ 34.32
ตามลาดับ
2.5 การรับรู้อุปสรรคในการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ พบว่าอยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 85.52, 13.94
และ 0.54 ตามลาดับ
2.6 แรงสนั บ สนุ น ทางสั งคมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
รองลงมา คือ ระดับ สู ง และระดั บ ต่ า คิ ดเป็ น ร้อยละ 46.11, 34.32 และ 19.57 ตามล าดับ แบ่ ง
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
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ด้านอารมณ์อยู่ในระดับสูงมากที่สุด รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับต่า
คิดเป็นร้อยละ 39.14, 36.73 และ 24.13 ตามลาดับ
ด้านข้อมูล ข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ระดับสู ง และระดับ ต่า
คิดเป็นร้อยละ 54.69, 24.13 และ 21.18 ตามลาดับ
ด้านสิ่งของอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ระดับสูง และระดับต่า คิดเป็นร้อย
ละ 43.43, 39.41 และ 17.16 ตามลาดับ
2.7 พฤติ กรรมการจั ด การของเสี ย อั น ตรายในครัว เรือนของกลุ่ ม ตัว อย่ างส่ ว นใหญ่
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ระดับสูง และระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 64.61, 31.10 และ
4.29 ตามลาดับ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
ด้ า นการคั ด แยกของเสี ย อั น ตรายในครั ว เรื อ นอยู่ ในระดั บ ปานกลางมากที่ สุ ด
รองลงมา คือ ระดับสูง และระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 57.10, 30.30 และ 12.60 ตามลาดับ
ด้านการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
มากที่สุด รองลงมา คือ ระดับต่า และระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 83.11, 10.46 และ 6.43 ตามลาดับ
ด้านการขนส่งของเสี ยอันตรายในครัว เรือนไปยังสถานที่ รองรับ ส่ว นใหญ่ อยู่ ใน
ระดับสูง มากที่สุด รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 53.08, 33.78 และ
13.14 ตามลาดับ
3. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชนใน
ตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ปั จ จั ย ที่ ร่ ว มกั น พยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการจั ด การของเสี ย อั น ตรายในครั ว เรื อ นของ
ประชาชน ในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย รวม 4 ตัวแปร ได้แก่ แรงสนับสนุนทาง
สังคม (Beta = 0.610) รองลงมา คือ การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
(Beta = 0.200) การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน (Beta = 0.136) และ
งานบ้าน (Beta = 0.085) ปัจจัยที่กล่าวมามีอานาจในการทานาย ร้อยละ 50.80 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
สถานะในครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว การมีตาแหน่งในชุมชน มีผ ลต่อพฤติกรรมการ
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน ในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ผลจากการศึกษา พบว่า
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เพศ
พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานทางวิจัย นั่นคือ เพศไม่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือนของประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุ บันเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งเพศ
หญิ ง และเพศชายต่ างเข้าถึ งข้อมู ล ข่าวสารด้านการจัด การของเสี ยอั นตรายในครัว เรือนได้ อย่ าง
ง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ วริษฐา แสงยางใหญ่ และคณะ (2560) ที่ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า เพศ
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนของประชาชน แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุธาสินี บุญ
มาก (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่แหล่งกาเนิดของประชาชนใน
และนอกเขตเทศบาลนครนครปฐม พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับการคัดแยกขยะในครัวเรือนของ
ประชาชนตาบลโพรงมะเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุ
พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานทางวิจัย นั่นคือ อายุไม่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือนของประชาชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเข้าถึงองค์ความรู้ในยุคการสื่อสารแบบไร้
พรมแดนส่งผลให้คนที่มีอายุน้อยและมากเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน ได้ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับ ศรินทร์ทิพย์ บุญ จันทร์ (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผ ลต่อ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ในตาบลบึงพระ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า อายุไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของกัลยาณี อุปราสิทธิ์ ,
ณรงค์ ณ เชีย งใหม่ , และวัน ทนี ย์ ชวพงค์ (2558) ที่ศึ กษาพฤติก รรมการจัดการขยะมูล ฝอยของ
ครัวเรือนในเขตเทศบาลตาบลสันป่าโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อายุ มีผลต่อพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยโดยภาพรวมของครัวเรือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สถานภาพ
พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานทางวิจัย นั่นคือ สถานภาพไม่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของ
เสียอัน ตรายในครัวเรือนของประชาชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตราย
ในครั ว เรื อนเกิ ด มาจากการรั บ รู้ ความรู้สึ กนึ ก คิด ความเชื่ อของแต่ ล ะบุ ค คลที่ แ สดงออกมาเป็ น
พฤติกรรม ซึ่งไม่ ว่าบุ คคลนั้ น จะอยู่ในสถานภาพใดต่อ บุ คคงอื่น ซึ่ งจะเกี่ ยวข้ องกั บ ความสั ม พั น ธ์
ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนฤญา ยางธิสาร, พันธ์ทิพย์
หินหุ้ มเพ็ชร, และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ (2560) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติ กรรมการคัดแยกขยะ
มูล ฝอยครั ว เรื อ นของผู้ อ ยู่ อาศั ย ในต าบลหนองกะท้ าว อ าเภอนครไทย จังหวั ดพิ ษ ณุ โลก พบว่ า
สถานภาพไม่มี ความสั มพั น ธ์กับ พฤติก รรมการคั ดแยกขยะมูล ฝอยครัว เรือน แต่ไม่ส อดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของจอมจันทร์ นทีวัฒนา, และวิชัย เทียนถาวร (2560) ที่ศึกษาความรู้และทัศนคติที่ส่งผล
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ต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า สถานภาพส่งผลต่อพฤติกรรม
การลดขยะชุมชนแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับการศึกษา
พบว่า ปฏิ เสธสมมติ ฐ านทางวิจั ย นั่ น คื อ ระดั บ การศึ กษาไม่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการ
จัดการ ของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน เนื่องจากการศึกษาส่งผลให้บุคคลมีความรู้ ทั้งนี้
ถึงจะมีความรู้มากหรือน้ อย แต่ถ้ายังขาดการวิเคราะห์กลั่นกรองถึงประโยชน์และโทษของการไม่
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนอย่างถูกต้อง ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมแสดงออกมาไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับการศึกษาของชิดชัย บุญพิทักษ์ (2557) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
จัดการขยะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความ
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะ และการศึกษาของนฤญา ยางธิสาร และคณะ (2560) ที่
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือนของผู้อยู่อาศัยในตาบลหนองกะท้าว
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่าระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยครัวเรือน แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของกัญจน์ณิชา สุดชารี, นิรุวรรณ เทิร์นโบล์, และ
ธีรศักดิ์ พาจันทร์ (2562) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการมูลฝอยในชุมชนขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลหนองขาม อ าเภออาจสามารถ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในชุมชน
อาชีพ
พบว่า ยอมรับสมมติฐานทางวิจัย นั่นคือ มีผลทางบวกต่อ พฤติกรรมการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือนของประชาชน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า อาชีพงานบ้าน
(แม่บ้าน) มีพฤติกรรมในการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนได้ดีกว่าอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจะมี
พฤติ ก รรมสู ง กว่ า อาชี พ เกษตรกรรม 3.052 คะแนน เนื่ อ งจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี อ าชี พ งานบ้ า น
(แม่ บ้ า น) มี พ ฤติ ก รรมการจั ด การของเสี ย อั น ตรายในครั ว เรื อ น ด้ า นการคั ด แยกสู ง กว่ า อาชี พ
เกษตรกรรม ได้แก่ การคัดแยกขวดน้ายาล้างห้องน้าออกจากพลาสติกประเภทอื่น เช่น ขวดน้าดื่ม
(เกษตรกรรม ร้อยละ 52.00, งานบ้าน ร้อยละ 70.00) มีการคัดแยกถ่านไฟฉายออกจากขยะมูลฝอย
ทั่วไปและรวบรวมไว้ในถุงที่มัดอย่างมิดชิด (เกษตรกรรม ร้อยละ 41.60, งานบ้าน ร้อยละ 45.00)
และมี การจั ดเตรี ย มถุงหรือภาชนะส าหรับ คัดแยกของเสี ยอัน ตรายในครัวเรือนไว้ในที่ มิดชิดและ
ปลอดภัย (เกษตรกรรม ร้อยละ 21.30, งานบ้าน ร้อยละ 35.00) ส่วนด้านการเก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายในครัวเรือน ได้แก่ มีการจัดเตรียมสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือนให้อยู่ห่าง
จากแหล่งน้าสาธารณะมากกว่า 700 เมตร (เกษตรกรรม ร้อยละ 33.00, งานบ้าน ร้อยละ 45.00)
และมีการติดป้ายเตือนอันตรายไว้ในสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายในครัวเรือนอย่างชัดเจน
(เกษตรกรรม ร้อยละ 9.00, งานบ้าน ร้อยละ 10.00) และด้านการขนส่งของเสียอันตรายในครัวเรือน
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ไปยังสถานที่รองรับ ได้แก่ การนาของเสียอันตรายในครัวเรือนไปทิ้งในตู้รองรับของเสียอันตรายใน
หมู่บ้าน (เกษตรกรรม ร้อยละ 64.70., งานบ้าน ร้อยละ 90.00) มีการแยกขวดยาฆ่าแมลงประเภท
ชวดแก้ว ขวดพลาสติก และกระป๋องสเปรย์ออกจากกัน ใส่ถุงปิดมิดชิด และเขียนป้ายชื่อติดก่อนนาไป
ทิ้งในตู้รองรับของเสียอันตรายในหมู่บ้าน (เกษตรกรรม ร้อยละ 38.90, งานบ้าน ร้อยละ 40.00) และ
การนาของเสียอันตรายรวมไว้ในถุงหรือภาชนะเดียวกันระหว่างนาไปทิ้งที่ตู้รองรับของเสียอันตรายใน
หมู่บ้าน (เกษตรกรรม ร้อยละ 19.90, งานบ้าน ร้อยละ 25.00) จากพฤติกรรมการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือนนั้น ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานบ้าน (แม่บ้าน) ซึ่งอยู่บ้าน ดูแลทาความสะอาด
บ้าน ส่ วนเกษตรกรรมจะใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ ไม่ค่อยมีเวลาจัดการกับของเสี ย
อันตรายในครัวเรือนที่เกิดขึ้นมากนัก จึงทาให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของมโนลี ศรีเปารยะ, ศราวุธ ทองเนื้อห้า, และสินีนาท โชคดาเกิง (2561) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัว เรื อน กรณี ศึกษาองค์การบริห ารส่ วนตาบลคลองประสงค์ อาเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการกาจัดขยะที่ถูกวิธีของครัวเรือน ที่
ระดั บ นั ย ส าคั ญ 0.05 แต่ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของทิ พ ย์ ว รรณ สุ พิ เพชร (2556) ที่ ศึ ก ษา
พฤติกรรมของแม่บ้านในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในอาคารที่พักอาศัยของกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู่
อากาศยานที่ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพไม่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยของแม่บ้าน
รายได้ต่อเดือน
พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานทางวิจัย กล่ าวคือ รายได้ต่อเดือนไม่มีผ ลต่อพฤติกรรมการ
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน เนื่องจากการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรื อน
ไม่มีความจาเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก และพฤติกรรมในการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนเกิด
จากความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวของบุคคล รวมถึงแรงกระตุ้นของบุคคลรอบข้าง ดังนั้นรายได้ต่อเดือนจึง
ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับการศึ กษาของศรินทร์
ทิพย์ บุญจันทร์ (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะ ของแม่บ้านในตาบลบึง
พระ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า รายได้ต่อเดือนไม่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของ
แม่บ้ านในตาบลบึ งพระ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก แต่ ไม่ส อดคล้ องกับการศึกษาของกัล ยาณี
อุปราสิทธิ์ และคณะ (2558) ที่ศึกษาพฤติกรรมการจัด การขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาล
ตาบลสันป่าโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ด้านการคัดแยก และด้านการ
นาขยะมูลฝอยไปใช้ต่อ
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สถานะในครอบครัว
พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานทางวิจัย นั่นคือ สถานะในครอบครัวไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน เนื่องจากไม่ว่าบุคคลจะอยู่ในสถานภาพหัวหน้า
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัว หรือผู้อาศัย ถ้าหากขาดการพูดคุยกระตุ้นเตือนเกี่ยวกับการจัดการ
ของเสี ย อั น ตรายในครั วเรือ น ย่ อมไม่มี ผ ลต่ อการแสดงพฤติก รรมการจัด การของเสี ยอัน ตรายใน
ครัวเรือนที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของบุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการคั ด แยกมู ล ฝอยชุ ม ชนในเขตยานนาวา พบว่ า สถานภาพในครั ว เรื อ นไม่ มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยชุมชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และการศึกษาของวีรวัลย์ แก้วบุญชู, วนิพพล มหาอาชา, เสรี วรพงษ์, และธเนศ เกษศิลป์ (2562) ที่
ศึกษาปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่อ พฤติกรรมการคัดแยกขยะมู ล ฝอยในครัว เรือน กรณี ศึกษา เขตดอนเมือ ง
กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานะในครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จานวนสมาชิกในครอบครัว
พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานทางวิจัย นั่นคือ สมาชิกในครอบครัวไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
จัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นใน
ครัวเรือน มีป ริมาณเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับขยะประเภทอื่น สมาชิกในครัวเรือนจึงไม่ให้
ความสนใจ และขาดการกระตุ้นเตื อนคนในครอบครัวให้มีการจัดการของเสียอันตรายอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์วรรณ สุพิเพชร (2556) ที่ศึกษาพฤติกรรมของแม่บ้านในการลด
ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยในอาคารที่ พั ก อาศั ย ของกรมทหารปื น ใหญ่ ต่ อ สู่ อ ากาศยานที่ 1 เขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานคร พบว่า จานวนสมาชิกในครัวเรือนไม่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ของแม่บ้าน แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศรินทร์ทิพย์ บุญจันทร์ (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ในตาบลบึงพระ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า จานวน
สมาชิกในครัวเรือนมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
การมีตาแหน่งอื่นในชุมชน
พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานทางวิจัย นั่นคือ การมีตาแหน่งในชุมชนไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน ตาแหน่งในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครประจา
หมู่บ้าน (อสม.) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (สอบต.) ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) และผู้ใหญ่บ้าน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ของเสียอันตรายในครัวเรือน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของกับ ศรินทร์ทิพย์ บุญจันทร์ (2559) ที่
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ในตาบลบึงพระ อาเภอเมือง จังหวัด
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พิษณุโลก พบว่า ตาแหน่งทางสังคมและการเป็นสมาชิกชมรมมีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของ
แม่บ้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน การรับรู้
โอกาสเสี่ ย งของการจั ด การของเสี ย อั น ตรายในครัว เรื อ นที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง การรั บ รู้ค วามรุ น แรงของ
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตราย
ในครัวเรือน การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน แรงสนับสนุนทางสังคม มี
ผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน ในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรี
มาศ จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษา พบว่า
ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
พบว่า ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตรายและการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนอยู่
ในระดับสูงมากที่สุด ร้อยละ 88.20 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 11.53 และน้อยที่สุดคือ
ระดับต่า ร้อยละ 0.27 สอดคล้องกับความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยครัวเรือนของผู้อยู่อาศัย
ในตาบลหนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิ ษ ณุ โลก ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในระดั บสู ง ร้อยละ 67.20
(นฤญา ยางธิสาร และคณะ, 2560) ความรู้ของประชาชนชุมชนบ้านตลาดเขต จังหวัดกาญจนบุรี
เกี่ยวกับเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์และความรู้ความเข้าใจใน การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 62.22 (สวรรยา ธรรมอภิพล, กรวรรณ ม่วงลับ, และนงลักษณ์
สืบ นาค, 2560) ส าหรับ การหาปั จ จัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
พบว่า ความรู้ เกี่ ย วกั บ ของเสี ย อั น ตรายและการจั ด การของเสี ย อั น ตรายในครัว เรือ นไม่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากความรู้ที่ประชาชน
ประชาชนได้รับ ไม่ได้ก่อให้เกิดความตระหนักให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน จนเมื่อได้รับผลกระทบต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมในบ้านเรือนของตนเอง จึงจะมีพฤติกรรม
ที่ ดี ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของกั บ ศริ น ทร์ ทิ พ ย์ บุ ญ จั น ทร์ (2559) ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ในตาบลบึงพระ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ความรู้
เรื่ อ งประเภทขยะและการคั ด แยกขยะไม่ มีผ ลต่ อพฤติ ก รรมการคั ดแยกขยะของแม่ บ้ าน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสมพงษ์ แก้วประยูร (2558) ที่ศึกษา
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกัลยาณี อุปราสิทธิ์ และคณะ (2558) ที่
ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลตาบลสันป่าโป่ง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชีย งใหม่ พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันมีผ ลต่อพฤติกรรมการ
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จัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ด้านการคัดแยก และด้านการนา
ขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ต่อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง
พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องอยู่ใน
ระดับสูงมากที่สุด ร้อยละ 82.04 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง ร้อยละ 17.96 สอดคล้องกับงานวิจัย
ที่ผ่านมา พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 78.3 (วริษฐา แสงยางใหญ่
และคณะ, 2560) ส่วนการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง
ปฏิเสธสมมติฐานทางวิจัย กล่าวคือ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่
ไม่ถูกต้องไม่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน ถึงแม้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจะมีการรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างจะมีความตระหนักถึงเส้นทาง
การสั ม ผั ส สารเคมีจ ากของเสี ย อัน ตรายในครัว เรือนนั้น ไม่ได้ส่ งผลที่ จะทาให้ เปลี่ ยนพฤติกรรมได้
เนื่องจากยังไม่ให้ความสาคัญและขาดความร่วมมือในการปฏิบัติตนเพื่อจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของกับ วริษฐา แสงยางใหญ่ และคณะ (2560)
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการลดขยะครั ว เรื อ นของประชาชนในเขตเทศบาลจั ง หวั ด
สมุทรปราการ พบว่าการรับรู้โอกาสเสี่ยงมีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนของประชาชน
การรับรู้ความรุนแรงของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้อง
พบว่า ปฏิเสธสมมติฐานทางวิจัย นั่นคือ การรับรู้ความรุนแรงของการจัดการจัดการของ
เสียอันตรายในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องไม่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของ
ประชาชน ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีการรับรู้ความรุนแรงของการจัดการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องอยู่ในระดับสูงมากที่สุด ร้อยละ 65.68 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง ร้อยละ
34.32 แต่การมีความตระหนักถึงผลกระทบจากพิษของเสียอันตรายในครัวที่จะส่งผลให้เกิดเสียหาย
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่สามารถทาให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ จึงส่งผลให้บุคคลยังไม่แสดงออก
ถึงพฤติกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งไม่สอดคล้ องกับการศึกษาของของสุ ธีมา พลราชม และคณะ (2561) ที่
ศึ ก ษาแบบแผนความเชื่ อ ด้ านสุ ข ภาพในการแยกขยะ สมรรถนะแห่ งตนในการแยกขยะ และ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี พบว่า
การรับรู้ความรุนแรงเมื่อมีปัญหาสุขภาพที่มีผลจากไม่แยกขยะไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัด
แยกขยะ
การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
พบว่ า ยอมรั บ สมมติ ฐ าน ซึ่ งการรับ รู้ป ระโยชน์ ข องการจั ด การของเสี ย อั น ตรายใน
ครั ว เรื อ นอยู่ ในระดั บ สู ง มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 53.08 รองลงมาคื อ ระดั บ ปานกลาง ร้ อ ยละ 46.92
สอดคล้องกับประชาชนมีการรับรู้ประโยชน์ในการลดขยะครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ
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60.23 (วริษฐา แสงยางใหญ่ และคณะ, 2560) ส่วนการรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตราย
ในครัวเรือน ยอมรับสมมติฐานเช่นกัน โดยมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนของประชาชน อย่างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนอยู่ในระดับสูง อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้สึก นึกคิด และการคาดคะเนเกี่ยวกับประโยชน์หรือผลดีที่ได้รับจากการปฏิบัติตามคาแนะนา
ขณะจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน และมีความเชื่อว่าการคัดแยก การเก็บรวบรวม และการ
ขนส่ งของเสี ย อัน ตรายในครัวเรือนไปยังสถานที่รองรับอย่างเหมาะสม จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์และสัตว์เลี้ ยง สอดคล้องกับการศึกษาของมาฆรัตน์ กลิ่นหอม (2555)
ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคักแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลท่าจีน อาเภอ
เมืองสมุทรสาคร จั งหวัดสมุทรสาคร พบว่า การรับ รู้ประโยชน์และอุปสรรคในการคั ดแยกขยะมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคักแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลท่าจีน อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครที่ระดับ 0.01
การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
พบว่า ยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือน มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีการรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงมากที่สุด ร้อยละ 82.30 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับต่า ร้อยละ
17.43 และ 0.27 ตามล าดับ การรับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน ได้แก่
ความไม่สะดวก ความยุ่งยากในการปฏิบัติ การสิ้นเปลืองเวลา หรือสิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บรวบรวม
ของเสี ยอัน ตรายในครั วเรื อน แต่ยังมีการชั่งน้าหนั กระหว่างข้อดีข้อเสี ย เนื่องจากกลุ่ มตัวอย่างมี
ความรู้ สึ ก นึ กคิ ด ความเชื่ อ และการคาดคะเนเกี่ ย วกั บ ผลกระทบทางบวกที่ อ าจจะเกิ ดตามมา
หลังจากการปฏิบัติตามคาแนะนาขณะจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน สอดคล้องกับการศึกษา
ของสุ ธี ม า พลราชม และคณะ (2561) ที่ ศึ ก ษาแบบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพในการแยกขยะ
สมรรถนะแห่ งตนในการแยกขยะและพฤติกรรมการคัดแยกขยะของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี พบว่า การรับรู้ต่ออุปสรรคในการคัดแยกขยะมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะ ที่ระดับ 0.01
แรงสนับสนุนทางสังคม
พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 46.38 รองลงมา
คือ ระดับสูง และระดับต่า ร้อยละ 35.66 และ 17.96 ตามลาดับ และพบว่ายอมรับสมมติฐาน ซึ่งแรง
สนับสนุนทางสังคมมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากการที่ประชาชนได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมใน
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ด้านต่าง ๆ เช่น การกระตุ้นเตือน การให้กาลังใจ คาชมเชย คาแนะนาที่ถูกต้อง รวมถึงข้อมูลข่าวสาร
และวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน ย่อมส่งผลให้ประชาชนมีพฤติก รรม
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของวริษฐา แสงยางใหญ่ และ
คณะ (2560) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีผ ลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัว เรือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อประชาชนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อาทิ
การสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับวิธีการลดขยะ การให้รางวัลจากการประกวด และวัสดุอุปกรณ์
ในการลดขยะจะส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการลดขยะเพิ่มขึ้น และการศึกษาของ (นภัส น้าใจ
ตรง, และนรินทร์ สังข์รักษา (2561)) ที่ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในตาบล
กระทุ่มล้ม อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุม ชน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนจนเกิดการรับรู้ถึงการ
เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีเกี่ยวกับการให้ความเห็นและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
จนสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในจัดการขยะมูลฝอยที่ดีได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการศึกษาไปใช้
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่อ ง ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติก รรมการจัด การของเสี ย อั น ตรายใน
ครัวเรือนของประชาชนในตาบลบ้านป้อม อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมใน
การจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน ดังนี้
ผลการวิ จั ย พบว่า แรงสนั บ สนุ น ทางสั งคม การรับ รู้ อุ ป สรรคของการจั ด การของเสี ย
อันตรายในครัวเรือน การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน และงานบ้าน
(แม่บ้าน) มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ป้อมจึงควรให้การสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ ด้านอารมณ์ โดยการให้กาลังใจ เช่น การจัดประกวดเพื่อ
มอบรางวัลหรือเกียรติบัตรสาหรับครัวเรือนที่สามารถคัดแยก เก็บรวบรวม และขนส่งของเสียอันตราย
ในครั ว เรื อ นไปยั งสถานที่ ร องรั บ ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง การสนั บ สนุ น งบประมาณข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ เป็ น
ประโยชน์ในการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนอย่างหลากหลายช่องทางและเป็นประจาอย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงการสนับสนุนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการคัดแยก การเก็บรวบรวม และเพิ่ม
สถานที่รองรับของเสียอันตรายในครัวเรือนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนนาของเสียอันตรายขนส่งมายัง
สถานที่รองรับได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างการรับรู้ประโยชน์และแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้ง ส่งเสริม ให้กลุ่ ม
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เกษตรกรที่พบว่ามีพฤติกรรมด้านการคัดแยก การเก็บรวบรวม และการขนส่งของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนที่อยู่ในระดับต่า มีการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนให้ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษา โดยการนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปจัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การจัดการและการลดปริมาณของเสียอันตรายในครัวเรือน ในรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดย
การนาทฤษฎีแรงสนับสนุน ทางสังคม (Social Support Theory) ร่วมกับปัจจัยการรับรู้ ได้แก่ การ
รับรู้อุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการของเสีย
อันตรายในครัวเรือน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนของประชาชน มา
จัดเป็ น กิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือนให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น
2. ควรขยายพื้นที่การศึกษาไปในชุมชนอื่น ๆ เพื่อเป็นการยืนยันผลของปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน และปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับการจัดการ
ของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง
3. ในการศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไป ควรมี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ หาสาเหตุ ปั จ จั ย และแนว
ทางแก้ไข เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
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ภาคผนวก ข การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ MRA
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นจานวน 5 ข้อ ก่อนการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้นแบบ
ขั้นตอน พบว่า
1. ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2. ค่าความคลาดเคลื่อนมีความเป็นอิสระจากกัน โดยพิจารณาค่า Durbin-Watson เท่ากับ
1.952 (เกณฑ์คือ 1.50 - 2.50)
3. ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติ โดยพิจารณาจากตาราง Residuals statistic
พบว่า ค่า Mean เท่ากับ 0 (เกณฑ์คือ Mean = 0) และค่า S.D. เท่ากับ 0.995 (เกณฑ์คือ S.D. เข้า
ใกล้ 1) ซึ่งสอดคล้องกับการแปลผลจากกราฟ Normal probability plot
4. ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่ (Homoscedasticity) โดยพิจารณา
จากกราฟ Scatter plot พบว่า ค่าความคาดเคลื่อนมีการกระจายรอบ ๆ ค่า 0 และค่อนข้างคงที่
5. ตั ว แปรอิ ส ระไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น สู งเกิ น ไป (Multi-collinearity) โดยพิ จ ารณาจาก
Correlation matrix พบว่ า ค่ า สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระมี ค่ า ตั้ ง แต่ -1.000 ถึ ง 0.673
(เกณฑ์คือ น้อยกว่า 0.80) ร่วมกับการพิจารณาจากค่าปัจจัยความแปรปรวนที่เพิ่มสูงขึ้น (Variance
inflation factor) มีค่าตั้งแต่ 1.007 ถึง 1.110 (เกณฑ์คือ ทุกค่าต้องน้อยกว่า 10) และ Tolerance
มีค่าตั้งแต่ 0.879 ถึง 0.993 (เกณฑ์คือ มีค่าเข้าใกล้ 1 แต่ไม่เกิน 1)
สรุปได้ว่า ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ทั้ง 5 ข้อ ผ่านเกณฑ์พิจารณา
ดังนั้น จึงสามารถวิเคราะห์ด้วยสถิติความถดถอยพหุคูณเชิงเส้นแบบขั้นตอนได้
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ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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ภาคผนวก ง เอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

