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ชื่อเรือ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
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ประเภทสารนพินธ ์ วิทยานิพนธ์ ส.ม. สาขาวิชา-, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563 
ค าส าคญั พฤติกรรม, การบริหารจัดการขยะมูลฝอย, องค์การบริหารส่วนต าบล 

  
บทคดัย่อ 

  
การศึกษ าค ร้ังน้ี  เป็ น การวิ จัยแบบ ภาคตัดขวาง  (Cross sectional research) มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง คือ ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 8 ต าบล 
จ านวน 404 ครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในระหว่างเดือนมีนาคม  - มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย อยู่

ในระดับสูง ( x ̅  = 3.89, S.D. = 0.592) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก มีจ านวนทั้งสิ้น 6 ตัวแปร คือ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม (Beta = 0.280) ทัศนคติที่
ดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย (Beta = 0.246) แรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
(Beta = 0.220) ความ รู้เกี่ ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย  (Beta = 0.180) จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน  (Beta = 0.101) และการให้บริการของผู้ รับ ซ้ือของเก่า  (Beta = 0.082) โดยสามารถ
ท านายพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย ร้อยละ 39.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  คือ องค์การบริหารส่วนต าบลควรเพิ่มบทบาทในการ
สนับสนุนทางสังคมให้กับชุมชน มีการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยต้ังแต่
ต้นทางอย่างย่ังยืน 
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ABSTRACT 
  

This cross-sectional study research aimed to describe solid waste reduction 
behavior and factors affecting household solid waste reduction behavior in subdistrict 
administrative organization  without solid waste management, Mueang 
district,  Phitsanulok province. The following data were obtained from 404 
households. The data were collected during March to June 2020 and analyzed by 
using stepwise multiple regression. 

The results showed that household solid waste reduction behavior were at 

high level ( x ̅  = 3.89, S.D. = 0.592). Factors affecting household solid waste reduction 
behavior were social support (Beta = 0.280)  positive attitude of solid waste 
reduction behavior (Beta = 0.246) motivation of solid waste reduction (Beta = 0.220) 
knowledge of solid waste reduction (Beta = 0.180) number of household member 
(Beta = 0.101) and service of The recycle shop (Beta = 0.082). The constructed six 
independent variables in multiple regression have a predictive value of 39.10 percent 
of the variance in solid waste reduction behavior with statistical  significance at level 
of P – value < 0.05. 

 



 ฉ 

Suggestions for further study are subdistrict administrative organization 
should increase social support and motives about community solid waste reduction 
to sustainable solid waste reduction from the source. 

 
 

 

 



 ช 

ประกาศคุณ ูปการ 
 

ประกาศคุณูปการ 
  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  เพ็ชร
ภูมิ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  และขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณา
ให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี จนท าให้ท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรญา  อ้ึงอุดรภักดี ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย
ทุกขั้นตอนต้ังแต่การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์จนถึงการสอบวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ผู้วิจัย
ได้มีความรู้มาใช้ส าหรับงานวิจัยได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุกท่านในการ
ช่วยเหลือและประสานการให้งานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ขอขอบพระคุณส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองพิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ทั้ง 8 ต าบล ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และขอขอบพระคุณ
ประชาชนทั้ง 8 ต าบลที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 

เหนือสิ่งอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวทุกท่านของผู้ วิจัยที่ เป็น
ก าลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดีที่สุดเสมอมา 

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  ผู้ วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มี
พระคุณทุกๆ ท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า งานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและผู้ที่สนใจบ้างไม่มากก็น้อย 

  
  

ศราวุฒิ  ทับผดุง 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

ความเปน็มาของปญัหา 
ปัจจุบั นโลกก าลังเผชิญกับปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม เน่ืองจากป ริม าณ ขยะมูลฝอย 

ที่เพิ่มขึ้น จากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากร ร่วมกับมีความต้องการบริโภค
สินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น จากการส ารวจของธนาคารโลกในปี ค.ศ. 2012 พบว่า ทั่วโลกมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 1 ,300 ล้านตัน ต่อมาในปี ค.ศ. 2016 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 2 ,010  
ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.62  โดยเฉลี่ยมนุษ ย์ท าให้เกิดขยะมูลฝอย 0.74 กิ โลกรัมต่อคน  
ต่อวัน โดยคาดการณ์ ว่าในปี  ค.ศ. 2050 จะมีป ริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นถึง 3 ,400 ล้านตัน  
โดยเฉลี่ยมนุษ ย์ท าให้เกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเป็น 0.96 กิ โลกรัมต่อคนต่อวัน ซ่ึงภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากที่สุดใน โลก (Kaza, Yao, 
Bhada-Tata, & Van Woerden, 2018) 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ในปี ค.ศ. 2016 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 468 
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉลี่ย 0.56 กิโลก รัมต่อคน
ต่อวัน ซ่ึงประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นล าดับที่ 14 ของภูมิภาค (Kaza  
et al., 2018) 

ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 27.80 ล้านตัน โดยเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1.15 และ 1.57 จากปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ตามล าดับ (กรมควบคุมมลพิษ , 2562)
ในขณะที่มีขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เพียงร้อยละ 73.80 ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมายของแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ที่ก าหนดว่าขยะมูลฝอยได้รับ 
การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 (กรมควบคุมมลพิษ , 2561ก)  
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานส าคัญในการน ามาตรการและการปฏิบัติในการจัดการ
ขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ต้ังแต่จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ ต้นทาง การขน
ส่งไปจนถึงการก าจัดขยะมูลฝอย รวมถึงการน าขยะมูลฝอยตกค้างไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ซ่ึงจะส่งผลให้ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559ข) 

ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ขาดประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และบุคลากร 
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จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งไม่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ครบวงจรตามที่
กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ (มาลัย เอ่ียมจ าเริญ, 2557) ท าให้ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยต้องแบกรับภาระในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง (กรมควบคุมมลพิษ, 2561ก) 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย โดยปล่อยให้ประชาชนต้องแบกรับภาระในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง ส่วนใหญ่มีการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เช่น เผาท าลายกลางแจ้ง น าไปกองทิ้งในพื้นที่สาธารณะ และลักลอบ
ทิ้งลงแหล่งน้ าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน พื้นที่การเกษตรเสื่อมโทรมไม่สามารถปลูกพืชได้ 
เน่ืองจากความเสื่อมโทรมของคุณภาพดิน เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นเหตุท าให้เกิด
ปญัหาการร้องเรียน (วิภาณี อุชุปัจ, 2561) ท าให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาต้องได้รับการแก้ไขโดย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน รัฐบาลจึงก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ จึงได้
มีการจัดท าเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ซ่ึง
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ .ศ. 2560 – 2564) 
ก าหนดให้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีที่สุดส าหรับชุมชนที่ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย คือ การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด จะช่วยลดปริมาณในการก าจัดขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นให้ลดลง รวมถึงเป็นการลดวิกฤตปัญหาด้านขยะมูลฝอยตกค้าง ซ่ึงหลายจังหวัดใน
ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559ข) 

จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่ึงในจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาด้านขยะมูลฝอยตกค้างปริมาณมาก 
โดยแต่ละปีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นกว่า 327 ,000  ตันต่อปี ในขณะที่มีขยะมูลฝอยได้รับ 
การจัดการอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 57.37 ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมายการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559  
– 2564) ท าให้ขยะมูลฝอยส่วนหน่ึงตกค้างอยู่ในพื้นที่ต่างๆ (กรมควบคุมมลพิษ , 2561ข) โดยจังหวัด
พิษณุโลกมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพียง 33 แห่ง จากจ านวนทั้งหมด 102 แห่ง หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 32.35 เท่าน้ัน ที่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ครบวงจร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเทศบาล  
และที่เหลืออีก จ านวน 69 แห่ง ยังไม่มีสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ครบวงจร  ในจ านวนน้ี
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนถึง 64 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 92.75 (ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก, 2561) 

เมืองพิษณุโลก เป็นอ าเภอหน่ึงที่มีปัญหาด้านขยะมูลฝอยตกค้าง โดยในปี พ.ศ. 2561 
ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 85 ,464.93 ตันต่อปี แม้ว่าจะลดลงจากปี พ.ศ. 2560 แต่ปริมาณขยะ 
มูลฝอยตกค้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 70.66  
ซ่ึงยังคงต่ ากว่าเป้าหมายการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผนแม่บท
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การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกแห่งในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลกที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล จึงท าให้ขยะมูลฝอยส่วนหน่ึงตกค้างอยู่ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยถึง 11,990.76 ตัน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวงาม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจอมทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลปากโทก องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าคู้  
และองค์การบริหารส่วนต าบลวัดพริก ซ่ึงในเขตพื้นที่ดังกล่าวประชาชนต้องจัดการขยะมูลฝอยด้วย
ตนเอง และพบว่าขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นจากกิจวัตรประจ าวันในครัวเรือนส่วนใหญ่จะถูกน าไปกองเผา
กลางแจ้ง และยังคงมีการลักลอบทิ้งในที่ทางสาธารณะต่างๆ (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก, 2561) 

แนวการการจัดการขยะมูลฝอยซ่ึงเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน คือ หลักการ 5Rs ประกอบด้วย
การลดการใช้สิ่ งของที่ ไม่จ าเป็น การน าขยะมูลฝอยเศษ วัสดุมาใช้ใหม่  การซ่อมห รือแก้ ไข  
การหมุนเวียนน าขยะกลับมาใช้ใหม่ และการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ท าลายยาก ที่ให้ความส าคัญกับ
การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการก าจัดขยะมูลฝอย อันจะช่วยลดภาระการก าจัด
ขยะมูลฝอย โดยสามารถท าได้ต้ังแต่ระดับครัวเรือน และจากการทบทวนงานวรรณกรรมที่ผ่านมา
พบว่าการปฏิบัติตามหลักการ 5Rs สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ (สุทธิ์ บุญโท, 2559; อภิชาติ ต้ัง
ปรัชญากูล, สุวารีย์ ศรีปูณะ, และสม นาสอ้าน, 2559) ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยประยุกต์ใช้ PRECEDE Model มาเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยร่วมกับการสังเคราะห์ตัวแปรอิสระจากงานวิจัยที่ผ่านมา ซ่ึงข้อค้นพบจากการวิจัย  
ในคร้ังน้ี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยและช่วยให้การจัดการขยะมูลฝอย
มีประสิทธิผลอย่างย่ังยืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ต่อไป 

ค าถามการวจิยั 

1. พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มี
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับใด 

2. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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จดุมุง่หมายของการศกึษา 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ขอบเขตของงานวจิยั 
ขอบเขตด้านรูปแบบงานวิจัย ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross 

sectional research) 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยประยุกต์ใช้ PRECEDE Model ในขั้นที่  3 

การประเมินด้านการศึกษาและนิเวศวิทยา มาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยร่วมกับการสังเคราะห์ตัวแปร
อิสระจากงานวิจัยที่ผ่านมา ประกอบด้วยปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม และปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและครัวเรือน 

ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยท าการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 8 ต าบล ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลง้ิวงาม องค์การบริหารส่วนต าบลจอมทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป่า องค์การบริหารส่วนต าบลปากโทก องค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามสูง องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าคู้ และองค์การบริหารส่วนต าบลวัดพริก 

ขอบเขตด้านประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยท าการศึกษาครัวเรือนของประชาชน 
ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ขอบเขตด้านเวลา ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  

สมมตฐิานของการวิจยั 
1. ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรม  

การลดปริมาณขยะมูลฝอย และแรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย มีผลต่อพฤติกรรม 
การลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะ  
มูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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2. ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ การมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การมีธนาคารขยะ  
ในชุมชน และการให้บริการของผู้รับซ้ือของเก่ามีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3. ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

4. ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและครัวเรือน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน ลักษณะ 
ที่อยู่อาศัยและสถานภาพทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

นยิามศพัท์เฉพาะ 
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย หมายถึง การปฏิบัติ ตัวตามหลักการ 5Rs  

ของบุคคลในครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการลดการใช้สิ่งของที่ไม่จ าเป็น การน าขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใช้ใหม่ 
การซ่อมหรือแก้ไข การหมุนเวียนน าขยะกลับมาใช้ใหม่ และการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ท าลายยาก 

ขยะมูลฝอยครัวเรือน หมายถึง ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ขยะ 
มูลฝอยอินทรีย์ และขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่เกิดจากครัวเรือนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

องค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  หมายถึง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ไม่มีการเก็บขนก าจัดขยะมูลฝอยที่ปรากฏบนฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะ  
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ปัจจัยน า  หมายถึง ปัจจัยภายในของบุคคลในครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรม  
การลดปริมาณขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 

ความ รู้เกี่ ยวกับการลดป ริม าณ ขยะมู ลฝอย หมา ยถึ ง ความจ าและความ เข้าใจ 
ของบุคคลในครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการลดการใช้สิ่งของที่ไม่จ าเป็น  
การน าขยะมูลฝอยเศษ วัสดุมาใช้ใหม่ การซ่อมหรือแก้ไข การหมุนเวียนน าขยะกลับมาใช้ใหม่  
และการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ท าลายยาก 
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ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็น
ของบุ คคล ในค รัวเรือนใน เข ตองค์ก ารบ ริห ารส่ วนต าบ ลที่ ไม่ มี ก า รบ ริห าร จัด การขยะ  
มูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

แรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลในครัวเรือน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
มีความ ต้ังใจที่จะมีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ค่าใช้ จ่ายในครัวเรือน  
การได้รับการยอมรับจากสังคม และจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 

ปัจจัยเอื้อ หมายถึง ปัจจัยด้านสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและนโยบายที่สนับสนุน 
หรือขัดขวางพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยของบุคคลในครัวเรือนในเขตองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 

การมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง ประกาศหรือนโยบายของหมู่บ้านที่
ส่งเสริมให้บุคคลในครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 

การมีธนาคารขยะในชุมชน หมายถึง รูปแบบการด าเนินงานที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะ  
มูลฝอยภายในหมู่บ้าน โดยใช้หมู่บ้านเป็นสถานที่ด าเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการคัดแยกขยะ
มูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

การให้บริการของผู้รับซ้ือของเก่า หมายถึง การมีผู้รับซ้ือของเก่ามารับซ้ือขยะในชุมชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ปัจจัยเสริม  หมายถึง  ปัจจัยที่บุคคลได้รับการตอบสนองจากบุคคลรอบข้าง บุคลากร 
ด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยของบุคคลในครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 

การที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย หมายถึง ช่องทางการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ โทรทัศน์ เสียงตามสาย วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต 
บุคลากรด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลของบุคคลในครัวเรือนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การสนับสนุนด้านอารมณ์  การสนับสนุน 
ด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้านเคร่ืองมือ และการสนับสนุนด้านการให้การประเมิ นผลจาก
สมาชิกในครัวเรือน เพื่อนบ้าน บุคลากรด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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เพื่อให้บุคคลในครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

ลักษณะที่อยู่อาศัย  หมายถึง ที่อยู่อาศัยของบุคคลในครัวเรือนในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก จ าแนกออกเป็น  
บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์/ตึกแถวส าหรับอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม และตึกแถวที่อยู่อาศัยและท าธุรกิจ 

สถานภาพทางสังคม หมายถึง เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม ชมรม สมาคม หรือองค์กรต่างๆ 
รวมถึงการมีต าแหน่งทางสังคมบุคคลในครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
1. แนวคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 5Rs 
3. หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยในแต่ละหัวข้อมีเน้ือหาสรุปได้ ดังน้ี 

แนวคดิเกีย่วกบัขยะมลูฝอย  
1. ความหมายของขยะมูลฝอย 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า ขยะ หมายถึง 
หยากเย่ือ มูลฝอย ใช้ว่า กระหยะ ก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน., 2554) 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของค าว่า มูลฝอย 
หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า 
มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง สัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของค าว่า มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้
ความหมายของค าว่า ของเสีย หมายความ ว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร  
หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน  
หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่าน้ัน ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ 

ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภค ซ่ึงเสื่อมสภาพ
จนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (Solid waste) มีผลเสีย
ต่อสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจเน่ืองจากความสกปรกเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคท าให้เกิดมลพิษ 
(สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559) 
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จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ขยะมูลฝอยครัวเรือน หมายถึง เศษสิ่งของที่เหลือใช้ 
เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้ามูลสัตว์
หรือซากสัตว์ รวมถึงสิ่งอ่ืนใดที่เกิดจากครัวเรือน 

2. ประเภทของขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังน้ี (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , 

2561) 
2.1  ขยะมูลฝอยทั่วไป (General wastes) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษ

สินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน ซ่ึงมูลฝอยเหล่าน้ีอาจน ากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค้า
ในการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ 

2.2  ขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle wastes) คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุ
เหลือใช้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเคร่ืองด่ืมแบบยูเอชที กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษโลหะ 
อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น ขยะมูลฝอยประเภทน้ีเมื่อคัดแยกออกมาจะไม่เกิดปัญหาปนเปื้อนกับ
ขยะอินทรีย์ ไม่เกิดกลิ่นเหม็น ท าให้ง่ายต่อการน าไปรีไซเคิล โดยขายให้ร้านรับซ้ือของเก่า และเข้าสู่
อุตสาหกรรมรีไซเคิล เพื่อแปรรูปเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใช้ใหม่  

2.3  ขยะ ม ูล ฝ อยอ ินท ร ีย ์ห ร ือข ยะ ม ูล ฝ อยย ่อยส ลา ย  (Organic wastes) คือ  
ขยะมูลฝอยย่อยสลายที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และ/หรือสามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ 
เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ ซากหรือเศษวัชพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ ขยะมูลฝอยประเภทน้ีสามารถ
รวบรวมน าไปท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ ถ้าหากน าไปทิ้งรวมกับขยะประเภทอ่ืน จะท าให้เกิดการเน่า
เหม็น เกิดสภาพอันเป็นที่น่ารังเกียจ  

2.4  ขยะมูลฝอยที่เป ็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (Hazardous wastes) คือ ขยะ
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ซ่ึงเป็นวัตถุที่ปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็น
สารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยา
ได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเกิด
หรือมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอย
ประเภทน้ีต้องแยกและทิ้งตามวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เอามาทิ้งหรือทิ้งในภาชนะ
รองรับขยะอันตราย ณ จุดหรือสถานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเพื่อรวบรวมเก็บขนไปเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลหรือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี 
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3. แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันในสถานที่ ต่างๆ มีลักษณะ

แตกต่างกันไปตามแหล่งก าเนิด โดยมีแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญ ดังน้ี (กรมควบคุมมลพิษ , 
2559ก) 

3.1  ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนที่อยู่อาศัย เช่น เศษอาหาร เศษวัสดุต่างๆ ทั้งที่อันตราย
และไม่อันตราย 

3.2  ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม เช่น เศษวัสดุ สารประกอบต่างๆ จาก
การประกอบกิจการ และขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นอันตราย 

3.3  ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมภาคเกษตรกรรม เช่น ภาชนะบรรจุสารป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและแมลง เศษซากพืช และซากสัตร์ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยท าการศึกษาในส่วนของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนที่อยู่
อาศัยจากกิ จวัตรประจ า วัน เน่ืองจากมีป ริมาณ และสัดส่ วนการเกิ ดขยะมูลฝอยมากที่สุ ด 
หากครัวเรือนของประชาชน อีกทั้งยังผู้ผลิตและได้รับผลกระทบโดยตรง หากมีการจัดการขยะ  
มูลฝอยไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  
ในชุมชนได้ 

4. ผลกระทบของขยะมูลฝอย 
จากการขยายตัวทางด้านประชากรและเศรษฐกิจ ท าให้ป ริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะในพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ ส่งผลให้
ประชาชนต้องแบกรับภาระในการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยตนเอง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจัดการขยะ  
มูลฝอยที่ ไม่ถูกต้อง (กรมควบคุมมลพิษ , 2561ก ) และอาจเป็นสาเห ตุท าให้ เกิดผลกระทบ 
ในด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ดังน้ี (ขวัญกมล ขุนพิทักษ์, 2551) 

4.1 ด้านสุขภาพ 
เป็ นแหล่ งเพาะพันธุ์ข องแมลงและพาหะน าโรค เน่ืองจาก เช้ือจุลิ นท รี ย์ 

ที่ปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะมูลฝอยที่มีทั้งความช้ืนและสารอินทรีย์ซ่ึงจุลินทรีย์
สามารถใช้เป็นอาหารได้ ซ่ึงโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ได้แก่ 
(กรมอนามัย, 2556) 

4.1.1 โรคระบบทางเดินอาหาร เกิดจากเช้ือจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น ไวรัส เช้ือรา 
แบคทีเรียในขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนู ยุง แมลงสาบ แมลงวัน  
และสัตว์พาหะน าโรคติดต่ออ่ืนๆ หรือเช้ือโรคเข้าสู่ ร่างกายคนจากการรับประทานอาหารและน้ า  
หรือการจับต้องด้วยมือซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยได้โดยง่าย ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคท้องร่วง 
โรคพยาธิ อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ และโรคบิด เป็นต้น 
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4.1.2 โรคจากการติดเช้ือ เกิดจากมูลฝอยติดเช้ือที่ปะปนมากับขยะมูลฝอยทั่วไป 
เช่น ถุงยางอนามัย ผ้าอนามัย กระดาษทิชชูของคนที่เป็นวัณโรคใช้กับเสมหะหรือน้ าลาย ส าลีเช็ดแผล 
พลาสเตอร์ปิดแผลที่ใช้แล้ว อาหารเน่าบูด และซากสัตว์ ซ่ึงอาจมีเช้ือไข้หวัดนก รวมถึงอันตรายจาก
อุบัติเหตุซ่ึงคนในชุมชนที่ต้องท างานเกี่ยวข้องกับกองขยะมูลฝอยมักเจออยู่บ่อยๆ ได้แก่ มูลฝอยที่เป็น
วัตถุ มี คม  และวัส ดุปนเปื้ อนเลือด  เช่น เศษแก้ ว เหล็ กแ ห ลม  ไม้ แหลม  และ เข็ ม ฉี ดยา 
ใช้แล้ว เป็นต้น เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและติดเช้ือโรค เช่น เช้ือบาดทะยัก เช้ือไวรัสตับอักเสบ และเช้ือ
โรคเอดส์ เป็นต้น 

4.1.3 โรคภูมิแพ้ เกิดจากการสูดดมฝุ่นละออง ไอ สารระเหยจากขยะมูลฝอยที่
เป็นสารเคมีต่างๆ หรือเขม่าควันจากการเผาขยะมูลฝอย 

4.1.4 ปวดศีรษะ คลื่นไส้  และอาเจียน เกิดจากกลิ่นเน่าเหม็นขยะมูลฝอย 
ที่จัดการไม่ถูกสุขลักษณะ 

4.1.5 โรคมะเร็ง เกิดจากการได้รับสารพิษต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน การสูดดม
อากาศเสีย จากการเผากลางแจ้ง ท าให้เกิดควันและสารพิษปนเปื้อนในอากาศ เช่น สารไดออกซิน
และฟิวแรนระหว่างเผา ซ่ึงสารทั้งสองเป็นสารก่อมะเร็งและท าลายการท างานของตับได้ อีกทั้ง
อันตรายจากขยะมูลฝอยที่ เป็นสารเคมีหรือเป็นพิษบางชนิดซ่ึงเป็นตัวก่อให้ เกิดมะเร็งผิวหนัง 
และมะเร็งปอด เป็นต้น 

4.1.6 ผลกระทบต่อสุขภาพหรือระบบต่างๆ ภายในร่างกาย เกิดจา กสารพิษ 
ในขยะมูลฝอยอันตรายประเภทต่างๆ เช่น แมงกานิส สารปรอท สารตะกั่ ว สารแคดเมียม  
สารฟอสฟอรัส ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร่ีรถยนต์ หมึก
พิมพ์ แบตเตอร่ีโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

4.2 ด้านสิ่งแวดล้อม 
4.2.1 ก่อให้ เกิดความร าคาญล าให้ ขาดความสง่างาม การเก็บรวบรวมขยะ 

มูลฝอยได้ไม่หมด มีการสะสม ตกค้าง เกิดกลิ่นรบกวน ก่อให้เกิดความร าคาญ และขยะมูลฝอยที่ถูก
ทิ้งเกลื่อนกลาด และอาจถูกลมพัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ท าให้บริเวณน้ันดูสกปรก และอาจส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

4.2.2 ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เป็น
สาเหตุท าให้เกิดมลพิษของน้ า มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ เช่น ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งลงแหล่ง
น้ า ส่งผลให้แหล่งน้ าสกปรกหรือเกิดการเน่าเสียได้ รวมถึงขยะมูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน ซ่ึงมีส่วนประกอบส าคัญของสารโลหะหนัก เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในดิน และการเผาขยะ
มูลฝอยกลางแจ้งท าให้เกิดควันที่มีสารพิษท าให้คุณภาพของอากาศเสีย 
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4.3 ด้านเศรษฐกิจ 
เน่ืองจากขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและมีปริมาณเพิ่มขึ้น ย่อมต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ 

เพื่อจัดการกับขยะมูลฝอยดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงผลกระทบจากขยะมูลฝอย ไม่ว่าจะเป็น
น้ าเสีย อากาศเสีย ดินปนเปื้อนเหล่าน้ีย่อมส่งผลกระทบจ่อเศรษฐกิจของประเทศ 

ดังน้ัน ผลกระทบของขยะมูลฝอยที่ เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เ กิดจากขยะ 
มูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีมาตรการการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้ขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้น
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5. มาตรการการจัดการขยะมูลฝอย 
เพื่ อให้การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ  และเกิดผลสั มฤทธิ์  

การด าเนินการจึงครอบคลุมการจัดการต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยมีแนวทางในแต่ละ
มาตรการ ดังน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2559ข) 

5.1 มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด 
การสนับสนุนและขยายผลให้ มี การจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต่บ้ านเรือน 

สถานศึกษา สถานประกอบการรวมทั้งสถานบริการต่างๆ ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย สนับสนุนการเลือกใช้สินค้าและบริการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริม
การผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ เลือกใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสามารถน ากลับมากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ลดของเสียในขั้นตอนการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีอายุการใช้งานนานขึ้น สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้หลายคร้ัง เพื่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่
ย่ังยืน (Sustainable consumption and production) 

5.2 มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดด าเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจัด

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง จัดให้มีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) โดย
ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานอย่างเหมาะสม จัดให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
สถานที่ก าจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเช้ือให้เพียงพอ โดยสนับสนุน
ภาคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนด าเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยรวมทั้งเข้มงวดการบังคับใช้
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
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5.3 มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
โดยการสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนต้ังแต่ระดับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การ จัดการขยะมู ลฝอย ต้ั งแ ต่การลดการ เกิ ด ขยะมู ลฝ อยจากบ้ านเรือน สถานศึก ษ า  
สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่างๆ การคัดแยกขยะมูลฝอยจนถึงการก า จัดขั้นสุดท้าย 
พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบเทคโนโลยีการบ าบัดหรือจัดขยะมูลฝอย รวมถึงวัสดุทดแทนวัสดุที่ใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์และก าจัดยาก พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทั้งใน  
และนอกระบบโรงเรียน พัฒนาและเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
และสร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะมูลฝอยและโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ และกลไกทางสังคม 
รวมทั้งสร้างตัวช้ีวัดร่วม (Joint KPI) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ร่วมกัน 

การจัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ไม่สามารถด าเนินการ 
ในทุกพื้นที่เน่ืองจากข้อจ ากัดหลายประการของหน่วยงานภาครัฐ ท าให้ขยะมูลฝอยยังคงเป็นปัญหา 
โดยรัฐบาลได้ร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยจัดท าเป็นแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

6. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (ปี พ.ศ. 2559 – 2564) 
คณ ะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นความส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอย  

ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ 
และเมื่อวันที่  26 สิงหาคม ปี พ .ศ. 2557 ได้มีมติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตราย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น าเสนอ ดังน้ัน เพื่อให้
สามารถด าเนินการในการขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
ทั้ง 77 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร และจัดท าเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
ของประเทศ (ปี พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี พ.ศ. 2560 – 2564) โดยแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ประกอบด้วย ลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด การน าของเสีย
กลับมาใช้ซ้ าและใช้ประโยชน์ใหม่ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของภาคการผลิต รวมทั้งลดปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอยเพื่อให้ เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างย่ังยืนต่อไป ขยะมูลฝอยที่ ได้จาก 
การคัดแยกจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนที่ เหลือจะน าไปก าจัดโดยวิธีการที่ถูกหลักวิชาการ  
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนการน าไปผลิตเป็นพลังงานถือเป็นผลพลอยได้  
โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมาลงทุน หรือร่วมลงทุนตามความเหมาะสม และแผนแม่บท
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ฉบับน้ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2559 ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการขยะ  
มูลฝอยและของเสียอันตรายที่ เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน (กรมควบคุมมลพิษ ,  
2559ข) โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564 และขยะ  
มูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100.00 ของปริมาณขยะ  
มูลฝอยตกค้างของปี 2558 ภายในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ร่วมกับแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ซ่ึงถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบและทิศ
ทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ได้ให้ความส าคัญกับการลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ส่งผลให้การจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และย่ังยืน ซ่ึงสามารถด าเนินการได้ต้ังแต่ระดับครัวเรือน  

แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยตามหลักการ 5Rs 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ โดยจะมีการปรับใช้ตาม

บริบทและความความเหมาะสมของพื้นที่  โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย  
ณ แหล่งก าเนิดหรือต้นทาง และเพื่อน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 

การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 5Rs เป็นหลักการจัดการขยะมูลฝอยที่เน้นการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ควบคู่ไปกับการก าจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงช่วยลดปริมาณในการก าจัด
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นให้ลดลง ซ่ึงสามารถท าได้ต้ังแต่ระดับครัวเรือน โดยหลักการ 5Rs เป็นรูปแบบที่
ถูกพัฒนาจากหลักการ 3Rs ที่ถูกใช้มานานหลายปี ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมถึงเป็นหลักการสามารถน าไปใช้ในทั้งในภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย
ของประเทศไทยที่ให้ความส าคัญกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด หลักการ 5 Rs 
ประกอบด้วย (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) 

1. การลดการใ ช้สิ่ งของที่ ไม่ จ า เป็ น  (Reduce) เป็ นการลดป ริม าณ ขยะมู ลฝอย 
ที่อาจเกิดขึ้นโดยการลดการใช้สิ่งของที่ไม่จ าเป็น เช่น การลดใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าใส่ของแทน 

2. การน าขยะมูลฝอยเศษ วัสดุมาใช้ใหม่  (Reuse) เป็นการน าขยะมูลฝอยเศษ วัสดุ 
มาใช้ใหม่อีกหรือเป็นการใช้ซ้ า เช่น น าขวดน้ าหวานมาบรรจุน้ าด่ืม น าขวดกาแฟที่หมดแล้วมาใส่
น้ าตาล 
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3. การซ่อมห รือแก้ ไข (Repair) เป็นการน า วัส ดุอุปกรณ์ที่ ช ารุดเสียหาย ซ่ึงจะทิ้ ง 
เป็นขยะมูลฝอยมาซ่อมแซมใช้ใหม่ เพื่อให้สามารถน ากลับมาใช้งานได้อีกคร้ัง 

4. การหมุ น เ วียนน าข ยะกลับ มา ใช้ ให ม่  (Recycle) เป็ น การน าขยะมาแป รรูป 
ตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิม
แล้วน ามาใช้ใหม่ เช่น การน าพลาสติก กระดาษ ขวด หรือโลหะต่างๆ น ามาหลอมใหม่ ตลอดจน  
การน าขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ไปขายให้กับร้านรับซ้ือของเก่าและผู้รับซ้ือของเก่าที่มาให้บริการ
รับซ้ือของเก่าในหมู่บ้านหรือชุมชน 

5. การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ ท าล ายยาก (Reject) เป็นการหลีก เลี่ ยงการใ ช้วัส ดุ 
ที่ท าลายยาก หรือวัสดุที่ใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง เช่น กล่องโฟม 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ วิจัยเลือกใช้หลักการ 5Rs เน่ืองจากมี 2 งานวิจัยในประเทศไทย 
ที่ยืนยันว่าการปฏิบัติตามหลักการ 5Rs สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ ได้แก่ 

สุทธิ์ บุญโท (2559) ศึกษาเร่ือง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยใช้หลัก 5R กรณีศึกษา
ต าบลทุ่งทราย จังหวัดก าแพงเพชร โดยพบว่า จากการศึกษาประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  
ด้วยวิธีการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 คร้ัง มีค่าปริมาณ
ขยะ คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 และคร้ังที่ 3 เท่ากับ 190.20 167.60 และ 168.70 ตามล าดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือนเฉลี่ยหลังเข้าร่วมโครงการ จ าแนกตามระยะเวลา  
ที่แตกต่างกันโดยวิธีทดสอบแอลเอสดี (LSD) พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 

อภิชาติ ต้ังปรัชญากูล และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง ผลของการใช้รูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างครบวงจรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร แบบมีส่ วนร่วมของชุมชน โดยมี
กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรตามตามหลัก 5Rs ซ่ึงประกอบด้วย การลดปริมาณขยะ
มูลฝอยจากแหล่งก าเนิด (Reduce) การน าวัสดุมาใช้ซ้ าหลายๆ คร้ัง (Reuse) การน ามาซ่อมแซม 
(Repair) การน าไปแปรสภาพแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่
ท าลายยาก (Reject) พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ทั้งโดยรวมและรายประเภทมีความแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยรายประเภทหลังการใช้รูปแบบ  
3 เดือนน้อยกว่าก่อนการใช้รูปแบบและหลังการใช้รูปแบบ 3 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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หนา้ที่ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลในการบรหิารจดัการขยะมูลฝอย 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่โดยตรง
เกี่ ยวกั บ การบ ริห าร จัดก ารขยะมู ลฝ อย ซ่ึงป ราก ฏในกฎ ห มาย ได้ แก่  ม าตรา 67  (2 )  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และมาตรา 16 (18) 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า 
ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กอปรกับมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมาตรา 34/1 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ใน 
การเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ โดยสามารถด าเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง มอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนด าเนินการ และมอบหมายเอกชนด าเนินการ 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ และรับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย รวมถึงเปิดเผย
ข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 

2. การเก็บและขนขยะมูลฝอย  
2.1  จัดให้ มีภ าชนะรองรับขยะมู ลฝอยไว้ในที่ส าธารณะและสถานสาธารณ ะ  

ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทแลปริมาณของขยะมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่น้ัน โดยอย่าง
น้อยต้องมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
โดยภาชนะรองรับขยะมูลฝอยต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีสีเฉพาะส าหรับรองรับ
ขยะมูลฝอยแต่ละประเภท หรืออาจก าหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อ่ืนซ่ึงแสดงถึงขยะมูลฝอยประเภท
น้ันไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับมูลฝอย ดังน้ี 

2.1.1 สีน้ าเงิน ส าหรับขยะมูลฝอยทั่วไป 
2.1.2 สีเขียว ส าหรับขยะมูลฝอยอินทรีย์ 
2.1.3 สีเหลือง ส าหรับขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
2.1.4 สีส้ม ส าหรับขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

2.2  ป ระก าศก าห นด วัน  เวลา  สถ านที่  แล ะ เส้ นท างการ เก็ บ และข นขยะ 
มูลฝอยให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้า 
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2.3  ด า เนินการเก็บขยะมู ลฝอยในอุปกรณ์ ห รือยานพาหนะซ่ึงกั นน้ าและปิ ด 
อย่างมิดชิดรวมทั้งจัดการป้องกันไม่ให้ขยะมูลฝอย น้ า หรือสิ่งอ่ืนอันเกิดจากขยะมูลฝอยตกหล่น
ร่ัวไหลออกจากอุปกรณ์หรือยานพาหนะน้ัน และต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวังไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.4  จัดให้ มีม าตรการในการควบ คุมก ากับการขนมูลฝอยทั่ วไป  แล้วแต่กรณี  
เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขนขยะมูลฝอยต้องบันทึกน้ าห นักขยะ 
มูลฝอยที่ส่งถึงสถานที่ก าจัดทุกคร้ังและจัดท ารายงานเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ก าจัดขยะ  
มูลฝอยต้องจัดท ารายงานน้ าหนักขยะมูลฝอยรับก าจัดแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นซ่ึงสถานที่ก าจัดต้ังอยู่ 
และเจ้าหน้าที่ขนขยะมูลฝอยต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมและติดตามเส้นทางการขนขยะมูลฝอย 
ด้วยระบบ GPS (Global positioning system) หรือระบบอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

3. การก าจัดขยะมูลฝอย 
3.1  คัด แยก ขยะมู ลฝ อยที่ จั ด เก็ บ ไ ด้ออก เป็ น ขยะ มู ลฝ อยที่ ย่ อยส ลาย ง่าย 

ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายยาก และขยะมูลฝอยที่ไม่ย่อยสลายก่อนน าไปก าจัด 
3.2  การก า จัดขยะมูลฝอยให้ท าตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ 

และคุณสมบัติของขยะมูลฝอย หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการก าจัดมูลฝอยสามารถด าเนินการตามวิธีการหน่ึง
หรือหลายวิธี ดังน้ี 

3.2.1 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
3.2.3 การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
3.2.3 การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
3.2.4 การแปรสภาพเป็นเช้ือเพลิงหรือพลังงาน 
3.2.5 วิธี อ่ืนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้

ค าแนะน า 
นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีอ านาจบังคับใช้กฎหมายการสาธารณสุข  

เพื่อควบคุมก ากับดูแลและจัดการขยะมูลฝอย โดยการตราข้อก าหนดของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขต 
ที่กฎหมายก าหนด 

แม้ว่ากฎหมายให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเกี่ยวกับ  
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตลอดจนบังคับใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมก ากับดูแลจัดการขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร องค์ความ รู้  
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ท าให้มีองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนถึง 8 แห่ง ร้อยละ 38.09 ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไม่สามารถด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างครบ วงจร 
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ดังน้ัน การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมุ่งเน้นที่
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน 

แนวคดิทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
PRECEDE Model 
PRECEDE Model ย่ อ ม า จ า ก  Predisposing, Reinforcing, and Enabling Causes in 

Educational Diagnosis and Evaluation เป็นกระบวนการหน่ึงของแบบจ าลองการวางแผนแก้ไข
ปัญหาและประเมินผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข (PRECEDE-PROCEED Model: PPM)  
ซ่ึงเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1970 โดย Lawrernce W. Green ในระยะแรกถูกน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิด 
ในกระบวนการวางแผนการให้สุขศึกษาอย่างเป็นระบบ (Green, 1976) โดยเป็นการวินิจฉัยและ 
การประเมินทางด้านการศึกษาหรือการเรียนรู้และด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงสร้างด้านปัจจัยน า ปัจจัย
เสริม และปัจจัยเอ้ือ (Green, & Krueter, 1991) โดยเน้นไปที่การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการศึกษา
หรือการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการวางแผนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
(Green, & Krueter, 2005) 

ขั้นที่  1 การประเมินด้านสังคม (Social assessment) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพ
ชีวิต และปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดคุณภาพชีวิต และมีผลต่อสถานะสุขภาพทั้งในระดับบุคคล  
และชุมชน 

ขั้นที่  2 การประเมินด้านระบาดวิทยา พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม (Epidermiological 
behavioral and environmental assessment) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
สาธารณสุขที่รวบรวมได้ โดยพิจารณาจากขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความยากง่ายใน
การแก้ปัญหา และความต้องการของชุมชนที่มีต่อปัญหา 

ขั้นที่  3 การประ เมิน ด้ านการศึกษ าและนิ เวศ วิทยา (Educational and ecological 
assessment) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย 

ปัจจัยน า (Predisposing factors) คือ ปัจจัยภายในตัวบุคคลในระดับพุทธิพิสัยที่มีอิทธิพล 
กระตุ้น หรือช้ีน าให้เกิดการแสดงพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ 

ปัจจัยเอ้ือ (Enabling factors)  คือ ปัจจัยสนับสนุนให้บ ุคคลสามารถแสดงพฤติกรรม
สุขภาพได้ตามต้องการ เช่น ทักษะส่วนบุคคล นโยบายหรือกฎระเบียบข้อบังคับ การเข้าถึงทรัพยากร
หรือบริการต่างๆ 

ปั จ จัย เส ริม  (Reinforcing factors) คือ ปั จ จัยที่ บุ คคล ได้ รับ ก ารตอบ ส นองจาก 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งจากตนเองและบุคคลรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน บุคลากรทาง
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สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การได้รับค าชม ค าแนะน า รางวัล รวมถึง
ความช่วยเหลือด้านต่างๆ 

ขั้นที่ 4 การประเมินด้านการบริหารและนโยบาย และการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริม
สุขภ าพ  (Administrative and policy assessment and intervention alignment) มี วัตถุ ป ระสงค์
เพื่อประเมินทรัพยากรที่องค์กรหรือชุมชนมีอยู่ว่าสามารถตอบสนองต่อกิจกรรมที่ระบุไว้ในขั้นที่ 3 
หรือไม่ 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบเชิงทฤษฎีของ PRECEDE Model สามารถน ามาเขียนเป็น
แผนภาพเพื่อให้เห็นองค์ประกอบและรูปแบบความสัมพันธ์ของทฤษฎี ดังภาพ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แสดงองค์ประกอบเชงิทฤษฎีของ PRECEDE Model 
 
แนวคิด PRECEDE Model เน้นไปที่ ก ารวิเคราะห์ปั จจัยเชิงสาเห ตุของพฤ ติกรรม  

ซ่ึงน าไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ทั้งน้ีจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัย 
ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถน ามาจัดกลุ่มตัวแปร 

ขั้นที่ 4 
การประเมินด้านการ
บริหารและนโยบาย 

และการจัดกิจกรรมใน
โครงการส่งเสริม

สุขภาพ 

ข้ันที่ 3  
การประเมิน 

ด้านการศึกษา 
และนิเวศวิทยา 

ข้ันที่ 2  
การประเมิน 

ด้านระบาดวิทยา 
พฤติกรรม 

และส่ิงแวดล้อม 

ข้ันที่ 1  
การประเมิน 
ด้านสังคม 

พันธุกรรม ปัจจัยน า 

ปัจจัยเสริม 

ปัจจัยเอ้ือ พฤติกรรม 

สิ่งแวดล้อม 

สุขภาพ คุณภาพชีวิต 
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ให้อยู่ในกรอบปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริมได้ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อสังเคราะห์ตัวแปรอิสระและน าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี 
 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
ทิพย์วรรณ สุพิเพชร (2556) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของแม่บ้านในการลดปริมาณขยะ 

มูลฝอยในอาคารที่พักอาศัยของกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่  1 (ปตอ.1) เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 84.00 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 คือ ระดับการศึกษา รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่
ในชุมชน สถานภาพทางสังคม การรับรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง และความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย  
และการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

กัลยาณี อุปราสิทธิ์ (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
ในเขตเทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม  
การจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนภาพรวมอยู่ในระดับดี จ านวน 189 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
51.60 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 คือ เพศ (P-value = 0.024)  อายุ (P-value < 0.001) รายได้ต่อเดือน (P-value  
< 0.001) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย (P-value < 0.001) และความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย (P-value = 0.025) 

นัฐภัสสร ทองไทย (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังทอง อ าเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว พบว่า พฤติกรรม  

การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบางคร้ัง (X̅ = 1.55, S.D. 
= 0.25) โดยประชาชนที่มีรายได้ในครัวเรือนต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
ที่ไม่แตกต่างกัน (P-value < 0.001) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ประชาชนที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูล ฝอย 
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผกามาศ  รินรักษา (2559) ศึกษาเร่ือง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะ 
มูลฝอยในเขตต าบลหนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับ

การจัดการขยะมูลฝอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X̅ = 2.58, S.D. = 0.27) โดยความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.168, P-value < 0.05 ) และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
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มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
(r = 0.583, P-value < 0.01) 

นันทพร สุทธิประภา, จิรายุ ยืนยง, และปทุมทิพย์ อุค า (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.72, S.D. = 0.054)  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 คือ 
เพศ (P-value = 0.040) สาขาที่ก าลังศึกษา (P-value < 0.001) การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม  
(P-value < 0.001) และแรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะ (P-value < 0.001) 

จอมจันทร์ นทีวัฒนา , และวิชัย เทียนถาวร (2560) ศึกษาเร่ือง ความ รู้และทัศนค ติ 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า กลุ่ม ตัวอย่าง 
มีพฤติกรรมลดขยะในครัวเรือน ร้อยละ 89.00 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดขยะ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.01 และ 0.05 คือ ลักษณะส่วนตัว คือ อายุ ( r = -0.111 ,  
P-value < 0.01 ) การศึกษา (r = -0.145, P-value < 0.01 ) อาชีพ (r = 0.133, P-value < 0.01 )
รายได้ต่อเดือน (r = 0.122, P-value < 0.05)  สื่ออินเตอร์เน็ท (r = -0.109, P-value < 0.01 ) ขยะ
ที่เกิดขึ้นในครัวเรือน (r = 0.122, P-value < 0.01 ) ความรู้ (r = 0.156, P-value < 0.01) ทัศนคติ  

(𝑟2 , P-value < 0.01) 
วริษฐา แสงยางใหญ่, ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์, และบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2560) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนอยู่ในระดับน้อย (X̅ = 45.86, S.D. = 15.860) 

โดยมีพฤติกรรมคัดแยกไว้ใช้ประโยชน์มากที่สุด (X̅= 65.40) รองลงมาคือการน ากลับมาใช้ซ้ า  

(X̅ = 59.60) การลดการใช้ (X̅= 56.70) และการก าจัดบางส่วน  ( X̅= 47.60)  ตามล าดับ ปัจจัยที่
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือน คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (Beta = 0.185) 
การสนับสนุนทางสังคม (Beta = 0.443) การรับรู้โอกาสเสี่ยง (Beta = 0.236)  และลักษณะที่อยู่
อาศัย (Beta = -0.167)  โดยสามารถร่วมกันท านายได้ร้อยละ 41.30 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 

ศรินทร์ทิพย์ บุญจันทร์ , และจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า แม่บ้านมี

พฤติกรรมการคัดแยกขยะอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 66.33 (X̅ = 24.26, S.D. = 3.020) เมื่อ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า มีตัวแปรต้นที่ร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยก
ขยะของแม่บ้าน ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 7 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้
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ประโยชน์ และอุปสรรคในการคัดแยกขยะ  (Beta = 0.317) การได้รับค าแนะน าจากบุคคลใน
ครอบครัว และเพื่อนบ้าน (Beta = 0.294) การมีต าแหน่งทางสังคม และการเป็นสมาชิกของชมรม
ต่างๆ ในชุมชน (Beta = 0.257) การรับ รู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย (Beta = 
0.242) การเข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ และการเพิ่มมูลค่าของขยะ (Beta = 0.198) ทัศนคติ
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  (Beta = 0.183) และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน (Beta = 0.142) โดย
ทั้งหมดสามารถท านายพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ได้ร้อยละ 32.70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาในระบบ อาชีพ รายไ ด้ต่อเดือน ความรู้เรื่อง
ประเภทขยะ และการคัดแยกขยะ การมีผู้รับซ้ือของเก่า (ซาเล้ง) และการเข้าถึงระบบการก าจัดขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

Dhokhikah, Trihadiningrum, & Sunaryo (2015) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน สุราบายา อินโดนีเซีย โดยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการลดขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.1 คือ อายุ (OR = 7.653, P-value < 0.001) ระดับ
ความรู้ (OR = 6.981, P-value < 0.001) การมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (OR = 1.800, P-value = 
0.064) และการมีธนาคารขยะ (OR = 4.564, P-value < 0.001) 

Ali, & Siong (2016) ศึกษ าเร่ือง ปั จจัยทางสั งคมที่ มี ผลต่อพฤติกรรมการลดขยะ 
มูลฝอยครัวเรือน โดยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ความรู้ (P-value < 0.05) และทัศนคติ (P-value < 0.05) ส่วนปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคในการลดขยะครัวเรือน คือ การรับรู้ของประชาชนจากหน่วยงานท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 
47.00 ความสะดวกในการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 34.00 นโยบายทางการเมือง 
คิดเป็นร้อยละ 5.00 ค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 3.00 การท าลายสิ่งอ านวยความสะดวกในการลดขยะ 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 และการไม่มีจุดทิ้งขยะในสถานที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 5.00 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่า ในการเกิด
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์เป็นสหปัจจัย (Multiple factors) ทั้งปัจจัย
ภายในบุคคล ปัจจัยระหว่างบุคคล และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้การประยุกต์ใช้ PRECEDE Model ในขั้นที่ 3 การประเมิน
ด้านการศึกษาและนิเวศวิทยา ประกอบด้วยปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม โดยท าการ
สังเคราะห์ตัวแปรอิสระจากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคลและครัวเรือน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน ลักษณะที่อยู่อาศัย  
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และสถานภาพทางสังคม ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย ทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และแรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ 
การมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การมีธนาคารขยะในชุมชน และการให้บริการของผู้รับ
ซ้ือของเก่า และปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคม จากน้ันผู้ วิจัยจึงได้น าตัวแปรดังกล่าวมาเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย  
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของงานวิจัย ดังภาพ 2 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
  ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 แสดงกรอบแนวคดิการวจิัย 

ปัจจัยน า 
- ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย  
- ทัศนคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
- แรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

ปัจจัยเอ้ือ 
- การมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
- การมีธนาคารขยะในชุมชน  
- การให้บริการของผู้รับซ้ือของเก่า 
 
ปัจจัยเสรมิ 
- การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
- การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม  

ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบคุคลและครวัเรือน 
- เพศ   
- อายุ                          
- อาชีพ        
- ลักษณะท่ีอยู่อาศัย                               
- ระดับการศึกษา          
- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  
- รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน  
- ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน  
- สถานภาพทางสังคม 

พฤติกรรมการลดปริมาณขยะ 
มูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ีไม่มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 



บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional research) มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีวิธีการด าเนินงานวิจัย คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแต่ละส่วน 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร คือ ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ ไม่มี  

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 8 ต าบล ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลง้ิวงาม องค์การบริหารส่วนต าบลจอมทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านป่า องค์การบริหารส่วนต าบลปากโทก องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าคู้ และองค์การบริหารส่วนต าบลวัดพริก จ านวน 12 ,646 ครัวเรือน 
(ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก, 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครัวเรือนที่มีทะเบี ยนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มี 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 8 ต าบล จ านวน 411 ครัวเรือน 
ค านวณได้จากสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรในกรณีทราบจ านวน 
ของประชากรที่แน่นอน มีสูตรการค านวณ ดังน้ี (Wayne, 1995) 

 

n = 
Nσ2z1-α 2⁄

2

d2(N-1)+σ2z1-α 2⁄
2  

 

เมื่อ N = จ านวนประชากรที่ศึกษา 
n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา 
σ = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยอ้างอิงจากงานวิจัยที่ผ่านมา เท่ากับ 15.860 

(วริษฐา แสงยางใหญ่ และคณะ, 2560) 
d = ค่าความคลาดเคลื่อนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เท่ากับ 1.586 (ร้อยละ 10.00 ของค่า σ) 
Alpha (α) = 0.05 
Z (0.975) = 1.96 
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ทั้งน้ี จากการค านวณขนาดตัวอย่างได้ 373 ครัวเรือน เพื่อป้องกันอัตราการไม่ตอบกลับ 
และการตอบกลับไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10.00 ของขนาดตัวอย่าง 
ที่ค านวณได้ จึงได้เก็บจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 411 ครัวเรือน 

เกณฑ์คัดเข้า 
เป็นผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือน

หรือแม่บ้าน 
เกณฑ์คัดออก 
เป็นผู้ย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ต่างพื้นที่ หรือไม่อยู่อาศัยในพื้นที่ 
จากน้ันผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
ขั้นที่  1 สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified random sampling) โดยแบ่งออกเป็น 8 ช้ัน

ภูมิตามจ านวนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ต าบลตามสัดส่วนประชากร 

ขั้นที่  2 สุ่ม เลือกตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling) เพื่ อสุ่มหา
ตัวแทนครัวเรือน โดยใช้บัญชีครัวเรือนเป็นหน่วยการสุ่มและค านวณช่วงการสุ่ม  (Sampling 
interval) จากสูตร 

 

I = 
N

n
  = 31 

 
เมื่อ I = ช่วงของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Interval) 

N = จ านวนประชากร 
n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

จากน้ันผู้วิจัยจึงสุ่มหาบ้านเลขที่ตั้งต้นจากบัญชีครัวเรือนแต่ละต าบล ส าหรับล าดับการสุ่ม
ต่อไปตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างมีระยะห่างจากบ้านเลขที่ก่อนหน้า 31 หน่วยนับ จนได้กลุ่มตัวอย่าง
ครบตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงจ านวนครวัเรอืนในแต่ละต าบล 
 

ต าบล ประชากร (ครวัเรอืน) กลุ่มตวัอยา่ง (ครวัเรือน) 

ง้ิวงาม 821 27 
จอมทอง 1,028 33 
ดอนทอง 3,570 116 
บ้านป่า 1,368 44 
ปากโทก 1,384 45 
มะขามสูง 1,555 51 
วังน้ าคู้ 932 30 
วัดพริก 1,988 65 

รวม 12,646 411 

 
ในกรณีที่ลงพื้นที่ ไปเก็บข้อมูลไม่พบว่ามีผู้ที่ อาศัยอยู่ในบ้าน ผู้ วิจัยจะไม่เก็บข้อมูล  

ในบ้านเลขที่ดังกล่าว เน่ืองจากทางผู้วิจัยได้ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 10.00 แล้ว  

เครือ่งมอืที่ใช้ในการวิจยั    
การรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  

เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 5 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและครัวเรือน มีทั้งหมด 9 ข้อ ประกอบด้วย 

เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะที่อยู่อาศัย และสถานภาพทางสังคม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) และในส่วนของอายุ (ปี) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน 
(บาท) และระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน (ปี) เป็นแบบเติมค าแบบสั้น (Short answer) 

ตอนที่ 2 ด้านปัจจัยน า มีทั้งหมด 24 ข้อ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ แบบสอบถามความรู้
เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย แบบสอบถามทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
และแบบสอบถามแรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย มีทั้งหมด 7 ข้อเป็น
แบบสอบถามแบบมีตัวเลือกให้ตอบใช่ ไม่ใช่ หรือไม่ทราบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
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 ข้อค าถามเชิงบวก ข้อค าถามเชิงลบ 
ตอบใช่ ให้ 1 คะแนน ให้ 0 คะแนน 
ตอบไม่ใช่ ให้ 0 คะแนน ให้ 1 คะแนน 
ตอบไม่ทราบหรือไม่ตอบ ให้ 0 คะแนน ให้ 0 คะแนน 
เกณฑ์การแปลผลระดับความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย พิจารณาจากคะแนน

รวมทุกข้อ แปลผลเป็น 3 ระดับ โดยอ้างอิงจากการประเมินแบบอิงเกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1971) 
ดังน้ี 

ระดับความรู้สูง คือ มีร้อยละของคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 80.00 ของคะแนนเต็ม 
(6-7 คะแนน) 

ระดับความ รู้ปานกลาง คือ มีร้อยละของคะแนนรวม 60.00-79.00 ของคะแนนเต็ม  
(5 คะแนน) 

ระ ดับความ รู้น้อย คือ ร้อยละของคะแนนรวมน้อยก ว่า 60.00 ของคะแนนเต็ม  
(0-4 คะแนน) 

ส่ วนที่  2  แบ บ สอบถ ามทั ศนคติที่ ดี ต่ อพ ฤ ติ กรรมการลดป ริม าณ ขยะมู ลฝ อย  
มีทั้งหมด 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 
เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 ข้อค าถามเชิงบวก ข้อค าถามเชิงลบ 
เห็นด้วยอย่างย่ิง 5 1 
เห็นด้วย 4 2 
ไม่แน่ใจ 3 3 
ไม่เห็นด้วย 2 4 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 1 5 

เกณฑ์การแปลผลระดับทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย พิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมทุกข้อ แปลผลเป็น 3 ระดับ โดยอ้างอิงจากการประเมินแบบอิงเกณฑ์ของ
เบสท์ (Best, 1977) จากสูตรอันตรภาคช้ัน ดังน้ี 

 

อันตรภาคช้ัน = คะแนนเฉลี่ยสูงสุด-คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด
จ านวนช้ัน

 

=
5-1

3
 =  1.33 
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ดังน้ัน เกณฑ์การแปลผลระดับทัศนคติที่ ดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
จึงสามารถแบ่งตามเกณฑ์ช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 

ช่วงคะแนน 3.68 – 5.00 หมายถึง ทัศนคติที่ ดี ต่อพฤติกรรมการลดปริมาณ ขยะ 
มูลฝอยอยู่ในระดับสูง 

ช่วงคะแนน 2.33 – 3.67 หมายถึง ทัศนคติที่ ดี ต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ 
มูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง 

ช่วงคะแนน 1.00 – 2.32 หมายถึง ทั ศนคติที่ ดี ต่อพฤติกรรมการลดป ริมาณขยะ 
มูลฝอยอยู่ในระดับน้อย 

ส่วนที่  3  แบบสอบถามแรงจูงใจต่อการลดป ริม าณขยะมูลฝอย มีทั้ งหมด 7 ข้ อ  
เป็นแบบสอบถามตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างย่ิง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

 ข้อค าถามเชิงบวก ข้อค าถามเชิงลบ 

เห็นด้วยอย่างย่ิง 5 1 
เห็นด้วย 4 2 
ไม่แน่ใจ 3 3 
ไม่เห็นด้วย 2 4 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 1 5 

เกณฑ์การแปลผลระดับแรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ
คะแนนรวมทุกข้อ แปลผลเป็น 3 ระดับ โดยอ้างอิงจากการประเมินแบบอิงเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 
1977) จากสูตรอันตรภาคช้ัน ดังน้ี 

 

อันตรภาคช้ัน = คะแนนเฉลี่ยสูงสุด-คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด
จ านวนช้ัน

 

=
5-1

3
 =  1.33 

 
ดังน้ัน เกณฑ์การแปลผลระดับแรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย จึงสามารถแบ่งตาม

เกณฑ์ช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
ช่วงคะแนน 3.68 – 5.00 หมายถึง แรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย อยู่ในระดับสูง 
ช่วงคะแนน 2.33 – 3.67 หมายถึง แรงจูงใจต่อต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย อยู่ในระดับ

ปานกลาง 
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ช่วงคะแนน 1 .00 – 2.32 หมายถึง แรงจูงใจต่อต่อการลดป ริม าณ ขยะมู ลฝอย 
อยู่ในระดับน้อย 

ตอนที่ 3 ด้านปัจจัยเอื้อ มีทั้งหมด 3 ข้อ ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีนโยบาย
เกี่ ยวกั บ ก าร จัด ก ารขยะมู ล ฝ อย  แบ บ สอบ ถ าม เกี่ ย วกั บ ก ารมี ธน าค ารข ยะ ใน ชุม ชน  
และแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการของผู้รับซ้ือของเก่า เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ให้เลือกตอบมี ไม่มี หรือไม่ทราบ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ตอบมี ให้ 1 คะแนน 
ตอบไม่มีหรือไม่ทราบ ให้ 0 คะแนน 
ตอนที่ 4 ด้านปัจจัยเสริม มีทั้งหมด 22 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบสอบถาม

เกี่ยวกับการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย และแบบสอบถามการได้รับ  
แรงสนับสนุนทางสังคม โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย  
มีทั้ งหมด 7 ข้อตามช่องทางการได้ รับข่าวสาร ประกอบด้วย โทรทัศน์ เสียงตามสาย วิท ยุ 
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต บุคลากรด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เป็นประจ า 
บ่อยคร้ัง บางคร้ัง นานๆ คร้ัง และไม่เคยเลย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

เป็นประจ า (ทุกวัน) ให้ 5 คะแนน 
บ่อยคร้ัง (5–6 วันต่อสัปดาห์) ให้ 4 คะแนน 
บางคร้ัง (3–4 วันต่อสัปดาห์) ให้ 3 คะแนน 
นานๆ คร้ัง (1–2 วันต่อสัปดาห์) ให้ 2 คะแนน 
ไม่เคยเลย ให้ 1 คะแนน 
เกณฑ์การแปลผลระดับการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย พิจารณาจาก

ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมทุกข้อ แปลผลเป็น 3 ระดับ โดยอ้างอิงจากการประเมินแบบอิงเกณฑ์ของ
เบสท์ (Best, 1977) จากสูตรอันตรภาคช้ัน ดังน้ี 

 

อันตรภาคช้ัน = คะแนนเฉลี่ยสูงสุด-คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด
จ านวนช้ัน

 

=
5-1

3
 =  1.33 

ดังน้ัน เกณฑ์การแปลผลการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย จึงสามารถ
แบ่งตามเกณฑ์ช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
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ช่วงคะแนน 3.68 – 5.00 หมายถึง การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
อยู่ในระดับสูง 

ช่วงคะแนน 2.33 – 3.67 หมายถึง การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
อยู่ในระดับปานกลาง 

ช่วงคะแนน 1.00 – 2.32 หมายถึง การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
อยู่ในระดับน้อย 

ส่ วนที่  2  แบ บ สอบ ถาม การไ ด้ รับ แรงส นับ ส นุนท างสั งคม  มีทั้ งห ม ด 15  ข้ อ 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เป็นประจ า 
บ่อยคร้ัง บางคร้ัง นานๆ คร้ัง และไม่เคยเลย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

เป็นประจ า (ทุกวัน) ให้ 5 คะแนน 
บ่อยคร้ัง (5–6 วันต่อสัปดาห์) ให้ 4 คะแนน 
บางคร้ัง (3–4 วันต่อสัปดาห์) ให้ 3 คะแนน 
นานๆ คร้ัง (1–2 วันต่อสัปดาห์) ให้ 2 คะแนน 
ไม่เคยเลย ให้ 1 คะแนน 
เกณ ฑ์การแปลผลระดับการได้ รับแรงส นับสนุนทางสังคม พิ จารณาจากค่าเฉลี่ ย 

ของคะแนนรวมทุกข้อ แปลผลเป็น 3 ระดับ โดยอ้างอิงจากการประเมินแบบอิงเกณฑ์ของเบสท์ 
(Best, 1977) จากสูตรอันตรภาคช้ัน ดังน้ี 

 

อันตรภาคช้ัน = คะแนนเฉลี่ยสูงสุด-คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด
จ านวนช้ัน

 

=
5-1

3
 =  1.33 

 
ดังน้ัน เกณฑ์การแปลผลระดับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม จึงสามารถแบ่งตามเกณฑ์

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
ช่วงคะแนน 3.68 – 5.00 หมายถึง ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง 
ช่วงคะแนน 2.33 – 3.67 หมายถึง ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน 1.00 – 2.32 หมายถึง ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับน้อย 
ตอนที่ 5 ด้านพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน มีทั้งหมด 13 ข้อ เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เป็นประจ า บ่อยคร้ัง บางคร้ัง 
นานๆ คร้ัง และไม่เคยปฏิบัติ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
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 ข้อค าถามเชิงบวก ข้อค าถามเชิงลบ 
เป็นประจ า (ทุกวัน) 5 1 
บ่อยคร้ัง (5–6 วันต่อสัปดาห์) 4 2 
บางคร้ัง (3–4 วันต่อสัปดาห์) 3 3 
นานๆ คร้ัง (1–2 วันต่อสัปดาห์) 2 4 
ไม่เคยปฏิบัติ 1 5 
เกณฑ์การแปลผลระดับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน พิจารณาจาก

ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมทุกข้อ แปลผลเป็น 3 ระดับ โดยอ้างอิงจากการประเมินแบบอิงเกณฑ์ของ
เบสท์ (Best, 1977) จากสูตรอันตรภาคช้ัน ดังน้ี 

 

อันตรภาคช้ัน = คะแนนเฉลี่ยสูงสุด-คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด
จ านวนช้ัน

 

=
5-1

3
 =  1.33 

 
ดังน้ัน  เกณ ฑ์การแปลผลระ ดับพฤ ติกรรมการลดป ริม าณ ขยะมู ลฝอยค รัวเรือน  

จึงสามารถแบ่งตามเกณฑ์ช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
ช่วงคะแนน 3.68 – 5.00 หมายถึง พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนอยู่ใน

ระดับสูง 
ช่วงคะแนน 2.33 – 3.67 หมายถึง พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนอยู่ใน

ระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน 1.00 – 2.32 หมายถึง พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนอยู่ใน

ระดับน้อย 
โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยสร้างและทดสอบคุณภาพแบบสอบถามมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ 

มูลฝอยครัวเรือน ตลอดจนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. ร่างข้อค าถามให้สอดคล้องและครอบคลุมตามนิยามศัพท์ เฉพาะ โดยศึกษาจาก

แบบสอบถามที่มีลักษณะตัวแปรใกล้เคียงกัน เพื่อให้แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี 
และค านิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร 
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3. น าร่างแบบสอบถามไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา
(Content  validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ ( Index of 
Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังน้ี 

ให้ +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร 
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร 
-1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร 
จากน้ันน ามาค านวณ โดยมีสูตรค านวณ ดังน้ี (Rovinelli, & Hambleton, 1977) 
 

IOC =  
Σ R

N
 

 
เมื่อ Σ R = ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
N = จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

4. หลังจากน้ันผู้วิจัยได้ท าการแก้ไข ปรับปรุงข้อค าถาม หรือตัดข้อค าถามบางข้อออก 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ พบว่า ข้อค าถามทุกข้อมีค่าดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา ( IOC)  
อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.50 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูล
ได้ (Rovinelli, & Hambleton, 1977) 

5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะศึกษาคือ ครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังพิกุล อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 30 ครัวเรือน ซ่ึงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
เพื่อวิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) ดังน้ี 

5.1  วิธีของคูเดอร์ริชารด์สัน (Kuder-Richardson) คือ แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับ
การลดปริมาณขยะมูลฝอย มีค่าเท่ากับ 0.717 

5.2  วิธีห าค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟ่ า (Cronbach’s alpha coefficient)  
คือ แบบสอบถามทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย มีค่าท่ากับ 0.700 แรงจูงใจ 
ต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย มีค่าเท่ากับ 0.762 การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ  
มูลฝอย มีค่าเท่ากับ 0.717 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม มีค่าเท่ากับ 0.905 และพฤติกรรมการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย มีค่าเท่ากับ 0.718 

จากผลการวิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability) ดังกล่าว พบว่า มีค่าไม่น้อยกว่า 0.700  
จึงสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ (DeViliis, 2012) 



 33 

การพิทกัษส์ิทธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ วิจัยได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้รับเอกสารรับรองเลขที่ IRB No.0810/62 โดยมีการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
ดังน้ี  

1. กลุ่มตัวอย่างที่ เข้าร่วมโครงการวิจัยจะรับการอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยโดยละเอียด 

2. กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยคร้ังน้ี เป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยจะให้กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง กรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีอายุต่ ากว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัยจากผู้ปกครองก่อน  

3. เมื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว หากกลุ่มตัวอย่างต้องการออกจากการวิจัย สามารถ
กระท าได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง  

4. ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะถือเป็นความลับ และในการรวบรวมข้อมูล จะไม่ระบุช่ือ
หรือที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่าง โดยจะน าไปใช้ในประโยชน์ทางวิชาการเท่าน้ัน ส่วนผลการวิจัยจะน าเสนอ
ในภาพรวม และข้อมูลทั้งหมดจะถูกท าลายภายใน 1 ปี ภายหลังจากที่ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่
แล้ว 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล    
1. หลั งจากโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่ านการพิ จารณ าจากคณ ะกรรมการจริยธรรม  

การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยจัดท าหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่จากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้ง 8 แห่ง เพื่อเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลและช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและแจกแบบสอบถามด้วยตนเองที่บ้านของกลุ่มตัวอย่าง 
โดย ช้ีแจงวัตถุป ระสงค์ของการ ศึกษ า  การพิทั กษ์ สิ ทธิ์  และ เก็บ ข้อมู ลแบบสอบถามกับ  
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 411 ครัวเรือน ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างอ่าน-เขียนภาษาไทยไม่ได้ ผู้วิจัยอ่านข้อ
ค าถามและตัวเลือกให้กลุ่มตัวอย่างฟัง โดยให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 

3. ผู้ วิ จั ยตรวจส อบ ความ ครบ ถ้ วนสม บู รณ์ ของแบ บ สอบ ถ าม ความ เรียบ ร้อย 
ของแบบสอบถาม จากน้ันจึงเก็บรวบรวมเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

การวิเคราะหข์้อมลู   
ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด น ามาวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

ส าเร็จรูป ทั้งน้ีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่ าเฉลี่ ย  (Mean) ส่ วน เบี่ ย งเบ นมาต รฐ าน  (Standard deviation) ค่ า ต่ า สุ ด 
(Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise multiple regression) เน่ืองจากเป็ นวิธีการทางสถิ ติที่ ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ 
หรือปัจจัยที่ ร่วมกันท านายหรือส่งผลต่อตัวแปรตาม ซ่ึงเป็นการคัดเลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธี
ผสมผสานกันระหว่างการคัดเลือกตัวแปรที่มีนัยส าคัญกับการก าจัดตัวแปรที่ไม่มีนัยส าคัญ ส่งผลให้
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการวิเคราะห์จะได้ตัวแปรที่เหลืออยู่ในสมการน้ันมีนัยส าคัญทางสถิติทุกตัวแปร 
โดยก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทดสอบเง่ือนไขของวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จ านวน 5 ข้อ 
พบว่า 

2.1  ค่าความคลาดเคลื่ อนมี การแจกแจงแบบปก ติ โดยพิ จารณาจากภาพผล  
การพ ล๊อตกราฟ  Normal P-P Plot of Standardized Residual พ บ ว่า มี แนวโน้ม เป็ น เส้ นตรง  
จึงสรุปว่า เข้าใกล้การแจกแจงแบบปกติ 

2.2  ค่าความความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนคงที่ (Homoscedasticity) โดย
พิจารณาจากภาพกราฟการกระจาย Scatterplot ระหว่างค่า Regression Standardized Residual 
กับค่า Regression Standardized Predictive Value พบว่า มีการกระจายอยู่รอบๆ ศูนย์ หรือค่า
ความคลาดเคลื่อน มีค่าช่วงใดช่วงหน่ึงแคบๆ จึงสรุปว่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนคงที่ 

2.3  ค่าความคลาดเคลื่อนต้องเป็นอิสระต่อกันไม่มีความสัมพันธ์ภายในตนเอง 
(Autocorrelation) โดยพิ จารณาจากค่า Durbin–Watson  พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.697 ซ่ึงมี ค่า
ระหว่าง 1.5-2.5 จึงสรุปว่า ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน 

2.4  ค่าเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0 (E(e) =0) โดยพิจารณาจาก จากการ
ท ด ส อ บ  One-Sample Test พ บ ว่ า  ค่ า  p-value =  1 .0 0 0  ซ่ึ ง มี ค่ า ม า ก ก ว่ า  0 .0 5  
จึงสรุปว่า ค่าเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อน ไม่ต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

2.5  ตั ว แ ป ร ต้ น ต้ อ ง ไ ม่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น เ อ ง  ( Multicollinearity)  
โดยพิจารณาจากค่า Tolerance พบว่า มีค่าระหว่าง 0.711 – 0.992 ซ่ึงมากกว่า 0.20 และ ค่า VIF 
(Variance inflation factor) มีค่าระหว่าง 1.008 – 1.407 ซ่ึงน้อยกว่า 10 จึงสรุปว่า ตัวแปรต้นไม่มี
ความสัมพันธ์กันเอง 

สรุปได้ว่า ผลการทดสอบเง่ือนไขของวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ทั้ง 5 ข้อ ซ่ึงผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา ดังน้ัน จึงสามารถใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนได้ 



บทที่ 4 
 

ผลการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional research) เพื่อศึกษ า
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวม
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 8 ต าบล พบว่า มีแบบสอบถาม 
ที่ได้รับการตอบกลับและมีความสมบูรณ์ จ านวน 404 ครัวเรือน จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 411 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.29 ถือว่ามีอัตราการตอบกลับอยู่ในระดับดีมาก (Babbie, 1998) ซ่ึงน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและครัวเรือน 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการลดปริมาณ ขยะ 

มูลฝอย 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ปจัจยัดา้นคณุลักษณะสว่นบคุคลและครวัเรือน 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.30 มีอายุระหว่าง 

20 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.70 ประกอบอาชีพประเภทอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 92.70 ส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า และสูงกว่าระดับประถมศึกษาเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 1 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 อยู่อาศัยในบ้านเด่ียว  
คิดเป็นร้อยละ 96.80 มีรายได้ต่อเดือนของครัวเรือนต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ าของจังหวัดพิษณุ โลก  
หรือ 9,600 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนระหว่าง 31  – 60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 44.10 และส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 70.30 (ดังตาราง 2) 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลและครัวเรือน  
(n = 404)  
 

คุณลักษณะส่วนบคุคลและครัวเรือน จ านวน(ครวัเรือน) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 124 30.70 

หญิง 280 69.30 

อายุ (ป)ี   

20 – 59 233 57.70 

≥ 60 171 42.30 

X̅ = 56.07 ปี, S.D. = 13.474, Min = 20 ปี, Max = 89 ปี   

อาชีพ   

ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ 29 7.30 

อาชีพอิสระ 375 92.70 

ระดบัการศึกษา   

ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 202 50.00 

สูงกว่าระดับประถมศึกษา 202 50.00 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)   

1 – 3 207 51.20 

มากกว่า 3 197 48.80 

X̅= 3.60 คน, S.D. = 1.662, Min = 1 คน, Max = 10 คน   

ลักษณะที่อยู่อาศัย    

บ้านเด่ียว 391 96.80 

ตึกแถว 13 3.20 

รายได้ต่อเดือนของครวัเรือน (ค่าแรงข้ันต่ าของจังหวัดพิษณุโลก เท่ากับ 9,600 บาทต่อเดือน) 

< 9,600 บาทต่อเดือน 222 55.00 

≥ 9,600 บาทต่อเดือน 182 45.00 

X̅ = 12,765.97 บาท, S.D. = 13,730.988, Min = 1,000 บาท, Max = 90,000 บาท 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะส่วนบคุคลและครัวเรือน จ านวน(ครวัเรือน) ร้อยละ 

ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน (ปี)   

0 – 30 148 36.60 

31 – 60 178 44.10 

61 – 90 78 19.30 

X̅ = 40.95 ปี, S.D. = 20.881, Min = 1 ปี, Max = 88 ปี   

สถานภาพทางสังคม   

ไม่มี 284 70.30 

มี 120 29.70 

ส่วนที่ 2 ดา้นปจัจยัน า ปจัจยัเอื้อ ปจัจัยเสริม และพฤตกิรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
1. ด้านปัจจัยน า 

1.1 ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ

มูลฝอย อยู่ในระดับสูง (X̅ = 6.10, S.D. = 0.995) โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 81.90 
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง และระดับ น้อย คิดเป็ นร้อยละ 9.70 และ 8.40 ตามล า ดับ  
(ดังตาราง 3) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อค าถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด คือ  
การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 
รองลงมา คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีที่สุด และการ
หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของจ าพวกโฟมหรือพลาสติกเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 96.30 และ 93.30 ตามล าดับ ส่วนข้อค าถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุด คือ ขวดน้ า
พลาสติกที่ใช้แล้วไม่สามารถน ามารีไซเคิลได้ คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมา คือ การน ากระดาษที่ใช้
หน้าเดียวมาใช้ซ้ าอีกด้านหน่ึงเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน และการน าวัสดุสิ่งของช ารุด
เล็กน้อยไปซ่อมแซมเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่อีกคร้ังเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 14.60 และ 10.10 ตามล าดับ (ดังตาราง 4) 
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ตาราง 3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย (n = 404) 

 

ความรู้เกี่ยวกับการลดปรมิาณขยะมูลฝอย จ านวน ร้อยละ 

สูง (6 – 7 คะแนน) 331 81.90 

ปานกลาง (5  คะแนน) 39 9.70 

น้อย (0 – 4 คะแนน) 34 8.40 

X̅= 6.10 คะแนน, S.D. = 0.995, Min = 2 คะแนน, Max = 7 คะแนน 

 
ตาราง 4 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ  

มูลฝอย (n = 404) 
 

ข้อค าถาม ถูก (ร้อยละ) ผดิ (รอ้ยละ) 

1. การลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็นวิธีการ

จัดการขยะมูลฝอยที่ดีที่สุด 389 (96.30) 15 (3.70) 

2. การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเป็นการลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยในครัวเรือน  396 (98.00) 8 (2.00) 

3. การน ากระดาษที่ใช้หน้าเดียวมาใช้ซ้ าอีกด้านหน่ึงเป็น

การลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 345 (85.40) 59 (14.60) 

4. การน าวัสดุสิ่งของช ารุดเล็กน้อยไปซ่อมแซมเพื่อน า

กลับมาใช้ใหม่อีกคร้ังเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน 363 (89.90) 41 (10.10) 

5. ขวดน้ าพลาสติกที่ใช้แล้วไม่สามารถน ามารีไซเคิลได้  218 (54.00) 186 (46.00) 

6. การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของจ าพวกโฟมหรือพลาสติก  

เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 377 (93.30) 27 (6.70) 

7. กระดาษหนังสือพิมพ์ สามารถน ากลับมาใช้ซ้ า ได้  

เช่น น ามาห่อสิ่งของหรือผลไม้ 375 (92.80) 29 (7.20) 
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1.2 ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีทัศนคติที่ ดีต่อพฤติกรรมการลด

ปริมาณขยะมูลฝอย อยู่ในระดับสูง (X̅ = 3.95, S.D. = 0.473) โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง คิดเป็น
ร้อยละ 73.00 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.00 (ดังตาราง 5) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อค าถามที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ ควรน าขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ 
ขวดแก้ว ไปขายให้ผู้รับซ้ือของเก่ามากกว่าน าไปเผากลางแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 49.00 รองลงมา คือ 
ควรลดการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ท าจากโฟมเน่ืองจากย่อยสลาย และเมื่อไปจ่ายตลาดควรใช้ถุงผ้า
หรือตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 48.00 และ 46.50 ตามล าดับ ส่วนข้อค าถามที่ 
กลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยมากที่สุด คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและท าให้
เสียเวลา เป็นร้อยละ 15.60 รองลงมา คือ ขวดน้ าพลาสติกใช้ได้เพียงคร้ังเดียวไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้เลย และการน าเสื้อผ้าที่ช ารุดไปซ่อมแซมเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นเร่ืองที่ น่าอาย  
คิดเป็นร้อยละ 14.60 และ 14.60 ตามล าดับ (ดังตาราง 6) 

 
ตาราง 5 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการลด

ปริมาณขยะมูลฝอย (n = 404) 
 

ทศันคตทิีด่ตีอ่พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมลูฝอย จ านวน ร้อยละ 

สูง (3.68 – 5.00 คะแนน) 295 73.00 

ปานกลาง (2.33 – 3.67 คะแนน) 109 27.00 

น้อย (1.00 – 2.32 คะแนน) 0 0.00 

X̅= 3.95 คะแนน, S.D. = 0.473, Min = 2.80 คะแนน, Max = 5.00 คะแนน 
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ตาราง 6 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย (n = 404) 

 

ข้อค าถาม 

เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ไม่แนใ่จ ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1.  ท่านคิดว่าการลดปริมาณขยะ 

มูลฝอยในครัวเรือนเป็นวิธีการจัดการ

ขยะมูลฝอยที่ดีที่สุด 

188 

(46.50) 

211 

(52.30) 

4 

(1.00) 

0 

(0.00) 

1 

(0.20) 

2.  ท่านคิดว่าควรน าขยะ รีไซเคิล 

เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ไปขายให้

ผู้รับซ้ือของเก่ามากกว่าการน าไปเผา

กลางแจ้ง 

198 

(49.00) 

175 

(43.30) 

11 

(2.70) 

17 

(4.20) 

3 

(0.80) 

3.  ท่านคิดว่าควรลดการใช้ภาชนะ

บรรจุอาหารที่ท าจากโฟมเน่ืองจาก

ย่อยสลายได้ยาก 

194 

(48.00) 

188 

(46.50) 

9 

(2.30) 

12 

(3.00) 

1 

(0.20) 

4.  ท่านคิดว่าการน าเสื้อผ้าที่ช ารุดไป

ซ่อมแซมเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่เป็น

เรื่องที่น่าอาย 

34 

(8.40) 

82 

(20.30) 

32 

(7.90) 

197 

(48.80) 

59 

(14.60) 

5.  ท่ าน คิ ด ว่า ก ารป ฏิ เส ธ ไม่ รั บ

ถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซ้ือ จะ

ช่วยล ดก า ร เกิ ด ข ยะ มู ล ฝ อย ใน

ครัวเรือนได้ 

156 

(38.60) 

221 

(54.70) 

19 

(4.70) 

5 

(1.20) 

3 

(0.80) 

6.  ท่านคิดว่าขวดน้ าพลาสติกใช้ได้

เพียงคร้ังเดียวไม่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้เลย 

18 

(4.50) 

72 

(17.80) 

43 

(10.60) 

212 

(52.50) 

59 

(14.60) 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย ไม่แนใ่จ ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

7.  ท่านคิดว่าเมื่อไปจ่ายตลาดควร

ใช้ถุงผ้าห รือตะกร้าแทนการใ ช้

ถุงพลาสติก 

188 

(46.50) 

195 

(48.30) 

11 

(2.70) 

6 

(1.50) 

4 

(1.00) 

8.  ท่านคิด ว่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้ าใน

ครัวเรือนที่ช ารุดไม่ควรน ามาซ่อม

แต่ควรน าไปทิ้งทันที 

19 

(4.70) 

74 

(18.30) 

42 

(10.40) 

218 

(54.00) 

51 

(12.60) 

9. ท่านคิดว่าการลดปริมาณขยะ 

มูลฝอยในครัวเรือนเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก

และท าให้เสียเวลา 

16 

(4.00) 

66 

(16.30) 

27 

(6.70) 

232 

(57.40) 

63 

(15.60) 

10. ท่ า น คิ ด ว่ า ก า ร เลื อ ก ซ้ื อ

ผลิตภัณ ฑ์ที่ ใช้เป็นประจ าขนาด

ใหญ่ จะช่วยลดการเกิดขยะมูลฝอย

ในครัวเรือน 

61 

(15.10) 

177 

(43.80) 

90 

(22.30) 

68 

(16.80) 

8 

(2.00) 

 
1.3 แรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีแรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะ 

มูลฝอย อยู่ในระดับสูง (X̅ = 3.96, S.D. = 0.489) โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 76.70 
รองลงมา คือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.30 (ดังตาราง 7) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อค าถามที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงการใช้กล่องโฟมเพื่อเป็นการลด
อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งลดการเกิดขยะมูลฝอยในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.60
รองลงมา คือ การน าขวดพลาสติก ขวดแก้ว และลังกระดาษไปขายให้ผู้รับซ้ือของเก่าเพื่อช่วยเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน และการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเพราะมีความกังวลในปัญหาภาวะโลก
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ร้อน คิดเป็นร้อยละ 33.70 และ 26.70 ตามล าดับ ส่วนข้อค าถามที่กลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยมากที่สุด 
คือ การปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า เพราะท าให้ท่านได้รับการยอมรับและช่ืนชมจากคน 
ในสังคม คิดเป็นร้อยละ 2.50 รองลงมาคือ การน ากระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ า ท าให้ได้รับค าชมเชยจาก
บุคคลรอบข้าง และการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเพราะมีความกังวลในปัญหาภาวะโลกร้อน  
คิดเป็นร้อยละ 1.50 และ 0.50 ตามล าดับ (ดังตาราง 8) 
 
ตาราง 7 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับแรงจูงใจต่อการลดปริมาณ  

ขยะมูลฝอย (n = 404) 
 

แรงจงูใจต่อการลดปรมิาณขยะมูลฝอย จ านวน ร้อยละ 

สูง (3.68 – 5.00 คะแนน) 310 76.70 

ปานกลาง (2.33 – 3.67 คะแนน) 94 23.30 

น้อย (1.00 – 2.32 คะแนน) 0 0.00 

X̅= 3.96 คะแนน, S.D. = 0.489, Min = 2.43 คะแนน, Max = 5.00 คะแนน 

 
ตาราง 8 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามแรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูล

ฝอย (n = 404) 
 

ข้อค าถาม 

เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 
เห็นดว้ย ไม่แนใ่จ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. การปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจาก

ร้านค้าท าให้ท่านได้รับการยอมรับ

และช่ืนชมจากคนในสังคม 

66 

(16.30) 

198 

(49.00) 

81 

(20.10) 

49 

(12.10) 

10 

(2.50) 

2. ก า ร ใ ช้ ถุ ง ผ้ า แ ท น ก า ร ใ ช้

ถุงพลาสติกเพราะมีความกังวลใน

ปัญหาภาวะโลกร้อน 

108 

(26.70) 

257 

(63.60) 

24 

(6.00) 

13 

(3.20) 

2 

(0.50) 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 
เห็นดว้ย ไม่แนใ่จ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

3. การน าขวดพลาสติก ขวดแก้ว 

และลังกระดาษไปขายให้ผู้รับซ้ือ

ของเก่าเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ

ครัวเรือน 

136 

(33.70) 

248 

(61.40) 

17 

(4.20) 

3 

(0.70) 

0 

(0.00) 

4. การหลีกเลี่ยงการใช้กล่องโฟม 

เพื่ อ เป็ น ก าร ล ด อัน ต รา ย ต่ อ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลด

การเกิดขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

152 

(37.60) 

232 

(57.50) 

15 

(3.70) 

5 

(1.20) 

0 

(0.00) 

5. การน ากระดาษที่ ใช้แล้วม า 

ใช้ซ้ า ท าให้ ได้ รับค าชมเชยจาก

บุคคลรอบข้าง 

45 

(11.10) 

171 

(42.30) 

107 

(26.50) 

75 

(18.60) 

6 

(1.50) 

6. การน า เศษ อาห ารไป เป็ น

อาหารสัตว์เป็นการช่วยลดหรือ

ป้ องกั นปัญห ากลิ่ นและแมลง

รบกวน 

87 

(21.50) 

229 

(56.70) 

51 

(12.60) 

37 

(9.20) 

0 

(0.00) 

7. การน าสิ่งของหรือเคร่ืองใช้ที่

ช า รุ ด ไ ป ซ่ อ ม แ ซ ม เพื่ อ ช่ ว ย

ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

94 

(23.30) 

266 

(65.80) 

25 

(6.20) 

19 

(4.70) 

0 

(0.00) 
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2. ด้านปัจจัยเอื้อ 
2.1 การมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีนโยบายเกี่ยวกับ
ก าร จั ด ก ารข ยะ มู ล ฝ อย แ ต่ ไม่ มี ก า รบั งคั บ ใ ช้ อ ย่ า งเค ร่ งค รัด  คิ ด เป็ น ร้อยล ะ  5 3 .00  
(ดังตาราง 9)  

 
ตาราง 9 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามการมนีโยบายเกีย่วกับการจัดการขยะ

มูลฝอย (n = 404) 
 

การมีนโยบายเกีย่วกับการจดัการขยะมูลฝอย จ านวน ร้อยละ 

มีนโยบาย และมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 76 18.80 

มีนโยบาย แต่ไม่มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 214 53.00 

ไม่มีนโยบาย 114 28.20 

 
2.2 การมีธนาคารขยะในชุมชน 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ไม่มีการจัดต้ัง
ธนาคารขยะ คิดเป็นร้อยละ 81.40 (ดังตาราง 10) 

 
ตาราง 10 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการมีธนาคารขยะในชุมชน 

(n = 404) 
 

การมีธนาคารขยะในชุมชน จ านวน ร้อยละ 

มี 75 18.60 

ไม่ม ี 329 81.40 

 
2.3 การให้บริการของผู้รับซื้อของเก่า 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการให้บริการของ
ผู้รับซ้ือของเก่า คิดเป็นร้อยละ 83.70 (ดังตาราง 11) 
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ตาราง 11 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการให้บริการของผู้รับซื้อของเก่า  
(n = 404) 

 

การให้บรกิารของผู้รับซือ้ของเกา่ จ านวน ร้อยละ 

มี 338 83.70 

ไม่ม ี 66 16.30 

 
3. ด้านปัจจัยเสริม 

3.1 การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลด

ปริมาณขยะมูลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.22, S.D. = 0.782) โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.20 รองลงมา คือ ระดับสูง และระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 29.70 
 และ 12.10 ตามล าดับ (ดังตาราง 12) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีช่องทาง
การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 44.00
รองลงมา คือ เสียงตามสาย และบุคลากรด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 30.10 และ 25.50 
ตามล าดับ ส่วนช่องทางการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่กลุ่มตัวอย่างไม่เคย
ได้รับมากที่สุด คือ หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต/สื่อออนไลน์  
และวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 23.30 และ 16.80 ตามล าดับ (ดังตาราง 13)  

 
ตาราง 12 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ  

การลดปริมาณขยะมูลฝอย (n = 404) 
 

การได้รับขา่วสารเกีย่วกับการลดปรมิาณขยะมูลฝอย จ านวน ร้อยละ 

สูง (3.68 – 5.00 คะแนน) 120 29.70 

ปานกลาง (2.33 – 3.67 คะแนน) 235 58.20 

น้อย (1.00 – 2.32 คะแนน) 49 12.10 

X̅= 3.22 คะแนน, S.D. = 0.782, Min = 1.14 คะแนน, Max = 5.00 คะแนน 
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ตาราง 13 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย (n = 404) 
 

ข้อค าถาม 

เป็นประจ า บ่อยครัง้ บางครัง้ นานๆ ครั้ง ไม่เคยเลย 

จ านวน  

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. โทรทัศน์  178 

(44.00) 

105 

(26.00) 

82 

(20.30) 

23 

(5.70) 

16 

(4.00) 

2. เสียงตามสาย 121 

(30.10) 

85 

(21.00) 

125 

(30.90) 

45 

(11.10) 

28 

(6.90) 

3. วิทยุ 43 

(10.60) 

65 

(16.10) 

142 

(35.20) 

86 

(21.30) 

68 

(16.80) 

4. หนังสือพิมพ์ 23 

(5.70) 

51 

(12.60) 

126 

(31.20) 

95 

(23.50) 

109 

(27.00) 

5. อินเทอร์เน็ต/สื่อ

ออนไลน์ 

79 

(19.50) 

95 

(23.50) 

94 

(23.30) 

42 

(10.40) 

94 

(23.30) 

6. บุคลากรด้าน

สาธารณสุข 

103 

(25.50) 

118 

(29.20) 

106 

(26.20) 

50 

(12.40) 

27 

(6.70) 

7. เจ้าหน้าที่ของ อบต. 64 

(15.80) 

87 

(21.50) 

135 

(33.50) 

71 

(17.60) 

47 

(11.60) 

 
3.2 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม อยู่ใน

ระดับปานกลาง (X̅ = 3.30, S.D. = 0.805) โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.70
รองลงมา คือ ระดับสูง และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 33.70 และ 11.60 ตามล าดับ (ดังตาราง 14) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมมากที่สุดจากสมาชิก 
ในครัวเรือน คือ สมาชิกในครัวเรือนเคารพการตัดสินใจของท่านในการเลือกวิธีการลดปริมาณขยะ  
มูลฝอยครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.90 รองลงมา คือ สมาชิกในครัวเรือนให้ก าลังใจท่านในการลด
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ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน  และสมาชิกในครัวเรือนให้ความช่วยเหลือท่านในการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 41.30 และ 37.80 ตามล าดับ แต่กลุ่มตัวอย่างได้รับแรงสนับสนุน
ทางสังคมน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่จาก อบต. มอบรางวัลให้กับครัวเรือนที่ จัดการขยะมูลฝอยได้ดี   
คิดเป็นร้อยละ 7.40 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่จาก อบต. ช่ืนชมวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
และเพื่อนบ้านมักช่วยเหลือในการซ่อมแซมเคร่ืองใช้ต่างๆ เพื่อให้กลับมาใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 12.40 
และ 13.90 ตามล าดับ (ดังตาราง 15) 

 
ตาราง 14 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการได้รับแรงสนับสนุนทาง

สังคม (n = 404) 
 

การได้รับแรงสนับสนนุทางสงัคม จ านวน ร้อยละ 

สูง (3.68 – 5.00 คะแนน) 136 33.70 

ปานกลาง (2.33 – 3.67 คะแนน) 221 54.70 

น้อย (1.00 – 2.32 คะแนน) 47 11.60 

X̅= 3.30 คะแนน, S.D. = 0.805, Min = 1.20 คะแนน, Max = 5.00 คะแนน 

 
ตาราง 15 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม  

(n = 404) 
 

ข้อค าถาม 

เป็นประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ ครั้ง ไม่เคยเลย 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. สมาชิกในครัวเรือน

เคารพการตัดสินใจของ

ท่านในการเลือกวิธีการลด

ปริมาณขยะมูลฝอย

ครัวเรือน 

185 

(45.90) 

142 

(35.10) 

71 

(17.60) 

5 

(1.20) 

1 

(0.20) 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

เป็นประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ ครั้ง ไม่เคยเลย 

จ านวน  

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

2. สมาชิกในครัวเรือนให้

ก าลังใจท่านในการลด

ปริมาณขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน 

167 

(41.30) 

149 

(36.90) 

68 

(16.80) 

12 

(3.00) 

8 

(2.00) 

3. สมาชิกในครัวเรือน

แนะน าวิธีการลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยในครัวเรือน

ให้กับท่าน 

146 

(36.10) 

125 

(30.90) 

101 

(25.00) 

23 

(5.70) 

9 

(2.30) 

4. สมาชิกในครัวเรือนมัก

แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวกับ

แนวทางในการลดปริมาณ

ขยะมลูฝอยในครัวเรือน 

106 

(26.20) 

134 

(33.20) 

115 

(28.50) 

42 

(10.40) 

7 

(1.70) 

5. สมาชิกในครัวเรือนให้

ความช่วยเหลือท่านในการ

ลดปริมาณขยะ 

มูลฝอยในครัวเรือน 

153 

(37.80) 

149 

(36.90) 

90 

(22.30) 

10 

(2.50) 

2 

(0.50) 

6. เพื่อนบ้านของท่านมักให้

ก าลังใจท่านส าหรับการลด

ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

78 

(19.30) 

112 

(27.70) 

131 

(32.40) 

48 

(11.90) 

35 

(8.70) 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

เป็นประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ ครั้ง ไม่เคยเลย 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

7. บุคลากรด้านสาธารณสุข 

ช่ืนชมวิธีการจัดการขยะมูล

ฝอยในครัวเรือนของท่าน 

74 

(18.30) 

96 

(23.80) 

119 

(29.40) 

65 

(16.10) 

50 

(12.40) 

8. บุคลากรด้านสาธารณสุข 

ให้ค าแนะน าวิธีการจัดการ

ขยะมูลฝอยในครัวเรือนแก่

ท่าน 

107 

(26.50) 

108 

(26.70) 

100 

(24.80) 

62 

(15.30) 

27 

(6.70) 

9. บุคลากรด้านสาธารณสุข 

มี การส นับส นุนอุปกรณ์ 

เช่น ถังขยะแยกประเภท 

หรือจุดคัดแยกขยะให้กับ

ชุมชน 

67 

(16.60) 

74 

(18.30) 

113 

(28.00) 

55 

(13.60) 

95 

(23.50) 

10. เจ้าห น้ า ท่ีจาก  อบต .  

ช่ืนชมวิธีการจัดการขยะ 

มูลฝอยในครัวเรือนของท่าน 

50 

(12.40) 

75 

(18.60) 

102 

(25.20) 

62 

(15.30) 

115 

(28.50) 

11. เจ้าหน้าท่ีจาก อบต. ให้

ค าแนะน าวิธีการจัดการขยะ

มูลฝอยในครัวเรือนแก่ท่าน 

65 

(16.10) 

71 

(17.60) 

124 

(30.70) 

74 

(18.30) 

70 

(17.30) 

12. เจ้าห น้ า ท่ีจาก  อบต . 

การสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น 

ถังขยะแยกประเภท หรือจุด

คัดแยกขยะให้กับชุมชน 

60 

(14.90) 

74 

(18.30) 

87 

(21.50) 

58 

(14.40) 

125 

(30.90) 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

เป็นประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ ครั้ง ไม่เคยเลย 

จ านวน  

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

13. เจ้ าห น้าที่ จาก อบต . 

มอบรางวัลให้กับครัวเรือน

ที่จัดการขยะมูลฝอยได้ดี 

30 

(7.40) 

40 

(9.90) 

47 

(11.60) 

53 

(13.10) 

234 

(58.00) 

 
4. ด้านพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

ผลการศึกษา พบ ว่า กลุ่ม ตัวอย่างในภาพรวมมีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ  

มูลฝอย อยู่ในระดับสูง (X̅ = 3.89, S.D. = 0.592) โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 69.10 
รองลงมา คือ ระดับ ปานกลาง และระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 30.40 และ 0.50 ตามล าดับ  
(ดังตาราง 16) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อค าถามที่กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติมากที่สุด คือ 
น าขยะประเภทขวดน้ าพลาสติก ขวดแก้ว กล่องกระดาษไปขายให้กับผู้รับซ้ือของเก่า คิดเป็นร้อยละ
53.00 รองลงมา คือ เลือกซ้ือสินค้าชนิดเติมมาใส่ในภาชนะบรรจุเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น น้ ายาล้างจาน
และน าเสื้อผ้าที่ฉีกขาดกลับมาใช้ใหม่ เช่น น าไปท าผ้าขี้ร้ิวหรือผ้าเช็ดมือ คิดเป็นร้อยละ 48.50 
และ 46.80 ตามล าดับ ส่วนข้อค าถามที่กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใหม่
แทนการน าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเดิมที่ช ารุดไปซ่อมแซม คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมา คือ น าเศษอาหาร 
ที่เหลือจากการรับประทานไปท าปุ๋ยหมัก และหลีกเลี่ยงการใช้โฟมหรือพลาสติกเป็นภาชนะส าหรับ
บรรจุอาหาร คิดเป็นร้อยละ 12.60 และ 10.40 ตามล าดับ (ดังตาราง 17)   
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ตาราง 16 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับพฤติกรรมการลดปริมาณ  
ขยะมูลฝอย (n = 404) 

 

พฤตกิรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย จ านวน ร้อยละ 

สูง (3.68 – 5.00 คะแนน) 279 69.10 

ปานกลาง (2.33 – 3.67 คะแนน) 123 30.40 

น้อย (1.00 – 2.32 คะแนน) 2 0.50 

X̅= 3.89 คะแนน, S.D. = 0.592, Min = 2 คะแนน, Max = 5 คะแนน 

 
ตาราง 17 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูล

ฝอย (n = 404) 
 

ข้อค าถาม 

เป็นประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ ครั้ง ไม่เคยเลย 

จ านวน  

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

1. ท่ านหลี กเลี่ ย งการใช้

โฟมหรือพลาสติกเป็นภาชนะ

ส าหรับบรรจุอาหาร 

148 

(36.60) 

132 

(32.70) 

71 

(17.60) 

42 

(10.40) 

11 

(2.70) 

2. ท่านน าถุงหิ้วพลาสติกที่

ใ ช้ แ ล้ ว ก ลั บ ม า ใ ช้ ซ้ า  

โดยน ามาใช้เป็นถุงขยะ 

175 

(43.30) 

139 

(34.40) 

57 

(14.10) 

14 

(3.50) 

19 

(4.70) 

3. ท่านน าขยะประเภทขวด

น้ าพลาสติก ขวดแก้ว กล่อง

กระดาษไปขายให้กับผู้รับซ้ือ

ของเก่า 

214 

(53.00) 

128 

(31.60) 

42 

(10.40) 

20 

(5.00) 

0 

(0.00) 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

เป็นประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ ครั้ง ไม่เคยเลย 

จ านวน  

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

4. ท่านน า เสื้อผ้าที่ ช า รุด

เล็ ก น้อยไป ซ่อมแซม เพื่ อ

น ามาใช้ประโยชน์อีกคร้ัง 

134 

(33.20) 

143 

(35.40) 

97 

(24.00) 

16 

(4.00) 

14 

(3.40) 

5. ท่านเลือกซ้ือสินค้าชนิด

เติมมาใส่ ในภาชนะบรรจุ

เดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น น้ ายา

ล้างจาน 

196 

(48.50) 

136 

(33.70) 

56 

(13.90) 

11 

(2.70) 

5 

(1.20) 

6. ท่านใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า

เมื่อไปซ้ือของแทนการใช้ถุง

หิ้วพลาสติก 

173 

(42.80) 

133 

(32.90) 

78 

(19.30) 

17 

(4.20) 

3 

(0.80) 

7. ท่าน ซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้า

ใ ห ม่ แ ท น ก า ร น า

เครื่องใช้ไฟฟ้าเดิมท่ีช ารุดไป

ซ่อมแซม 

51 

(12.60) 

56 

(13.90) 

157 

(38.90) 

93 

(23.00) 

47 

(11.60) 

8. ท่ าน ซ่อม แซม เสื้ อผ้ า

หรือของใช้ในบ้านเพื่อให้ใช้

งานได้ตามปกติ 

101 

(25.00) 

153 

(37.80) 

109 

(27.00) 

35 

(8.70) 

6 

(1.50) 

9. ท่ านน ากระดาษ ที่ ใ ช้

หน้าเดียวกลับมาใช้ซ้ า 

114 

(28.10) 

117 

(29.00) 

97 

(24.00) 

37 

(9.20) 

39 

(9.70) 

10. ท่ านน า เศษ อาห ารที่

เหลือจากการรับประทานไป

ท าปุ๋ยหมัก 

113 

(28.00) 

95 

(23.50) 

78 

(19.30) 

51 

(12.60) 

67 

(16.60) 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม 

เป็นประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ ครั้ง ไม่เคยเลย 

จ านวน  

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

11. ท่านน าเสื้อผ้าที่ฉีกขาด

กลับมาใช้ใหม่ เช่น น าไปท า

ผ้าขี้ร้ิวหรือผ้าเช็ดมือ 

189 

(46.80) 

140 

(34.70) 

49 

(12.10) 

15 

(3.70) 

11 

(2.70) 

12. ท่ าน เลื อก ซ้ื อสิ่ งข อง

เคร่ืองใช้ที่มีอายุการใช้งาน

ยาวนาน  

157 

(38.80) 

155 

(38.40) 

58 

(14.40) 

21 

(5.20) 

13 

(3.20) 

13. ท่ านหลี กเลี่ ย งการใ ช้ 

สเปรย์ก าจัดยุง โดยหันมา

ใช้วิธีการแบบธรรมชาติ เช่น 

การเปิดพัดลม นอนกางมุ้ง 

ติดมุ้งลวด  

177 

(43.80) 

111 

(27.50) 

86 

(21.30) 

17 

(4.20) 

13 

(3.20) 

ส่วนที่ 3 ปจัจยัที่มผีลตอ่พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมลูฝอยครวัเรอืนในเขตองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression) พบว่า  

มีตัวแปรจ านวน 6 ตัวแปร ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด (Beta = 0.280) รองลงมาคือ ทัศนคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย (Beta = 0.246) แรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
(Beta = 0.220) ความ รู้เกี่ ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย (Beta = 0.180) จ านวนสมาชิก 
ในครัวเรือน (Beta = 0.100) และการให้บริการของผู้ รับซ้ือของเก่า (Beta = 0.082) ตามล าดับ  
โดยสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหาร 
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ส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ได้ร้อยละ 39.10  
(ดังตาราง 18)  

 
ตาราง 18 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัที่มผีลตอ่พฤตกิรรมการลดปริมาณขยะมลูฝอยครัวเรือนใน

เขตองคก์ารบริหารสว่นต าบลทีไ่ม่มีการบริหารจดัการขยะมลูฝอย อ าเภอเมือง จังหวดั
พิษณุโลก ด้วยวิธี Stepwise (n = 404) 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณ 

ขยะมูลฝอย b 
Std. 

Error Beta t 95% CI P-Value 

แรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย 0.266 0.523 0.220 0.508 0.157-0.376 <0.001* 

ทัศนคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 0.308 0.498 0.246 0.618 0.202-0.413 <0.001* 

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 0.206 0.477 0.280 0.431 0.413-0.269 <0.001* 

ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย 0.107 0.467 0.180 0.229 0.057-0.157 <0.001* 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 0.119 0.463 0.101 0.257 0.029-0.210 0.010* 

การให้บริการของผู้รับซื้อของเก่า 0.130 0.462 0.082 0.281 0.005-0.255 0.041* 

Constant (a) = 0.001 R square = 0.400   Adjusted R square = 0.391   F = 44.199     P-Value < 0.05 



บทที่ 5 
 

บทสรปุ 

 
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional research) เพื่อศึกษ า

พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก จ านวน 8 ต าบล จ านวน 404 ครัวเรือน โดยใช้แบบสอบ ถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ คุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลและครัวเรือน ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ซ่ึงผ่ านการตรวจสอบ ความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และความ เที่ ยง(Reliability)  
ตามที่ก าหนด โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิ ติ เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และสถิ ติ 
เชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
multiple regression)    

สรุปผลการวจิัย 
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย อยู่ในระดับสูง (X̅ = 3.89, 
S.D. = 0.592) โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 69.10 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง  
และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 30.40 และ 0.50 ตามล าดับ 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัว เรือนในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวนทั้งสิ้น 6 ตัวแปร ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด (Beta = 0.280) รองลงมาคือ ทัศนคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย (Beta = 0.246) แรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
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(Beta = 0.220) ความ รู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย (Beta = 0.180) จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน (Beta = 0.100) และการให้บริการของผู้รับซ้ือของเก่า (Beta = 0.082)  

อภิปรายผล 
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
การศึกษาคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย  

อยู่ในระดับสูง (X̅ = 3.89, S.D. = 0.592) โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 69.10 รองลงมา 
คือ ระดับปานกลาง และระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 30.40 และ 0.50 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
กับการศึกษาของวริษฐา แสงยางใหญ่ และคณะ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลด
ขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เน่ืองจากเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนอยู่ในระดับน้อย ( X̅ = 
45.86, S.D. = 15.860) โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 62.10 รองลงมา คือ ระดับปาน
กลาง และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 22.70 และ 15.20 ตามล าดับ ดังน้ัน ครัวเรือนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพฤติกรรมการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยดีกว่าครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เน่ืองจากตัว
แปรส าคัญซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุดจากการศึกษาใน
คร้ังน้ี คือ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมในภาพรวมสูงกว่าในการศึกษาที่ผู้วิจัยน ามาอ้างอิงข้างต้น 
รวมไปถึงความแตกต่างของบริบทของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสมุทรปราการ จึงอาจส่งผลให้
ครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก มีพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยดีกว่าครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการ 

PRECEDE Model 
การศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยประยุกต์ใช้ PRECEDE Model ในขั้นที่ 3 การประเมินด้านการศึกษา

และนิเวศวิทยา ประกอบด้วยปัจ จัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม มาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม
ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 

1. ปัจจัยน า คือ ทัศนคติที่ ดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย (Beta= 0.246)  
แรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย (Beta = 0.220) และความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
(Beta = 0.180) 

2. ปัจจัยเอ้ือ คือ การให้บริการของผู้รับซ้ือของเก่า (Beta = 0.082) 
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3. ปัจจัยเสริม คือ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม (Beta = 0.280) 
4. ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและครัวเรือน คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (Beta = 

0.100) 
จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม
ประกอบด้วยปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม และปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและครัวเรือน  
ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี PRECEDE Model โดยสามารถท านายพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ได้ร้อยละ 39.10 และสามารถอธิบายผลการศึกษาโดยจ าแนกตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัยได้ ดังน้ี  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย ทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย และแรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย มีผลต่อพฤติกรรม
การลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีก ารบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษา พบว่า 

ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย  
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจากความรู้เกี่ยวกับ

การลดปริมาณขยะมูลฝอย มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยในปัจจุบันการแก้ไขขยะมูลฝอยถือเป็นวาระแห่งชาติ ส่งผลให้ประชาชน  
มีโอกาสได้รับข้อมูลความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น สังเกตได้จากกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมความรู้
เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงความรู้เกี่ยวกับการลดการใช้
สิ่งของที่ไม่จ าเป็น ยืนยันได้จากข้อค าถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด คือ การใช้ถุงผ้าแทนการใช้
ถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 98.00 จึงส่งผลให้พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูงด้วย 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของจอมจันทร์ นทีวัฒนา, และวิชัย เทียนถาวร (2560) ศึกษาเรื่อง ความรู้
และทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ความรู้
เรื่องได้แก่ การลดการใช้ การใช้ซ้ า การปฏิเสธไม่ใช้ การซ่อมแซม ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของผกามาศ  รินรักษา (2559)) ศึกษา
เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในเขตต าบลหนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับน้อยกับ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
การศึกษาของกัลยาณี อุปราสิทธิ์ (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน
ในเขตเทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ  
มูลฝอยมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
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สอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์วรรณ สุพิเพชร (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของแม่บ้านในการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในอาคารที่พักอาศัยของกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1) เขตหลัก
สี่ กรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการลดปริมาณขยะมูลฝอยมีผลต่อ
พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001  และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Ali, & Siong (2016) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะ 
มูลฝอยครัวเรือน พบว่า ความรู้มีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย  
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจากทัศนคติที่ดีต่อ

พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทัศนคติซ่ึงเป็นความคิด ความรู้สึกหรือความคิดเห็นอันเป็นปัจจัย
ภายในตัวบุคคลที่มีส่วนส่งเสริมหรือผลักดันให้เกิดพฤติกรรม สังเกตได้จากกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 
มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงทัศนคติที่ ดี
เกี่ยวกับการลดการใช้สิ่งของที่ไม่จ าเป็น ยืนยันได้จากกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า
แทนการใช้ถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 94.80 และลดการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ท าจากโฟม คิดเป็น
ร้อยละ 94.50 จึงส่งผลให้พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูงด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของศรินทร์ทิพย์ บุญจันทร์, และจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ทัศนคติ
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของจอมจันทร์ นทีวัฒนา , และวิชัย เทียนถาวร (2560) ศึกษาเร่ือง 
ความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า 
ทัศนคติ ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ
การศึกษาของผกามาศ  รินรักษา (2559) ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตต าบลหนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับการศึกษาของ Ali, & Siong (2016) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยครัวเรือน โดยพบว่า ทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรม
การลดขยะมูลฝอยครัวเรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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แรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ เน่ืองจากแรงจูงใจต่อ 

การลดปริมาณขยะมูลฝอย มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยแรงจูงใจเป็นสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเกิดความต้ังใจแสดงพฤติกรรม
สังเกตได้จากกลุ่ม ตัวอย่างในภาพรวมมีแรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงจูงใจเกี่ยวการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ยืนยันได้จากการที่
กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการน าขยะรีไซเคิลไปขายให้กับผู้ รับซ้ือของเก่า คิดเป็นร้อยล ะ 95.10  
จึงส่งผลให้พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูงด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
ของนันทพร สุทธิประภา และคณะ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า แรงจูงใจต่อการลดปริมาณ
ขยะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ การมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การมี
ธนาคารขยะในชุมชน และการให้บริการของผู้ รับซ้ือของเก่ามีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ  
มูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษา พบว่า  

การให้บริการของผู้รับซื้อของเก่า 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจากการให้บริการ

ของผู้รับซ้ือของเก่า มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 โดยการมารับซ้ือขยะที่บ้านโดยผู้รับซ้ือของเก่าในรูปแบบต่างๆ ทั้งรถกระบะและซาเล้ง 
มีส่วนช่วยให้แต่ละครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะน าขยะที่สามารถขายได้ ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว 
กล่องกระดาษ รวมถึงซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปขายให้ร้านรับซ้ือของเก่าก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือนและ
ช่วยลดปัญหาจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ยืนยันได้จากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนที่มีการให้บริการของผู้รับซ้ือของเก่า คิดเป็นร้อยละ 83.70 จึงส่งผลให้พฤติกรรมการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูงด้วย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศรินทร์ทิพย์ บุญจันทร์, และจักรพันธ์ 
เพ็ชรภูมิ (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ในต าบลบึงพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การมีผู้รับซ้ือของเก่า (ซาเล้ง) ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคัด
แยกขยะของแม่บ้าน  
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ส่วนการมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และการมีธนาคารขยะในชุมชนไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย  
และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก  
ผลการศึกษา พบว่า  

การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ เน่ืองจากการได้รับแรง

สนับสนุนทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 สังเกตได้จากกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม อยู่ในร ะดับ 
ปานกลาง โดยการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครัวเรือน ยืนยันได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างได้ รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครัวเรือนมากที่สุด เกี่ ยวกับการ เคารพ 
การตัดสินใจในการเลือกวิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 45.90 และการให้
ก าลังใจกลุ่มตัวอย่างในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 41.30 และการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มตัวอย่างในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.80 จึงส่งผล
ให้พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูงด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของศรินทร์ทิพย์ 
บุญจันทร์, และจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของ
แม่บ้าน ในต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การได้รับค าแนะน าจากบุคคลใน
ครอบครัว และเพื่อนบ้าน ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของวริษฐา แสงยางใหญ่ และคณะ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าการ
สนับสนุนทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ส่วนการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยไม่มีผลต่อพฤติกรรมการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและครัวเรือน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน ระยะเวลาการอยู่อาศัยใน
ชุมชน ลักษณะที่อยู่อาศัย และสถานภาพทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย
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ครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ผลการศึกษา พบว่า  

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจากจ านวนสมาชิก 

ในครัวเรือน มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยสมาชิกในครัวเรือนมีส่วนส าคัญในการช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ตลอดจนให้ก าลังใจซ่ึงกัน
และกัน ยืนยันได้จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 2 คน หมายถึงอาศัยอยู่
ร่วมกับสมาชิกในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 97.58 จึงส่งผลให้พฤติกรรมการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูงด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของศรินทร์ทิพย์ บุญจันทร์, และ
จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ในต าบล 
บึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า จ านวนสมาชิกในครัวเรือนส่งผลต่อพฤติกรรมการ  
คัดแยกขยะของแม่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของวริษฐา 
แสงยางใหญ่ และคณะ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีผลต่อพฤติกรรม
การลดขยะครัวเรือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับการศึกษาของนัฐภัสสร 
ทองไทย (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลวังทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่า จ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ส่วนเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน ระยะเวลาการอยู่อาศัย
ในชุมชน ลักษณะที่อยู่อาศัย และสถานภาพทางสังคมไม่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลควรเพิ่มบทบาทในการเข้าไปสนับสนุนทางสังคม ทั้งด้าน

ข้อมูลข่าวสาร วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงงบประมาณให้กับชุมชนในเขตรับผิดชอบ โดยบูรณาการร่วมกับ  
ทุกภาคส่วนในชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน และหน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น 



 64 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรใช้กลยุทธ์ในการเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับครัวเรือนในเขต
รับผิดชอบโดยเฉพาะการสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน อันเน่ืองมาจากการลดปริมาณขยะ 
มูลฝอยในครัวเรือน 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลควรปรับกลยุทธ์ในการเสริมส ร้างความ รู้ความเข้าใจ 
โดยให้สมาชิกในครัวเรือนเข้ามามีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลควรบูรณาการร่วมกับผู้น าชุมชนในการส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้มีร้านรับซ้ือของเก่ามาให้บริการรับซ้ือของเก่าถึงที่บ้านหรือในชุมชนเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย ตามหลักการ 5Rs ในแต่ละด้าน 

ให้ครบตามหลักการ 
2. ควรน าผลการศึกษาในคร้ังน้ี ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการลดปริมาณขยะมูลฝอย

ครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยท าการศึกษา  
ในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ปัจจยัทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการลดปรมิาณขยะมูลฝอยครวัเรือน 
ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลที่ไม่มกีารบริหารจดัการขยะมลูฝอย อ าเภอเมือง จงัหวดั

พิษณุโลก 
 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนและ

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่ มี
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยที่แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ีมีทั้งหมด  
5 ตอน ประกอบด้วย 
 

ตอนที่ 1 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและครัวเรือน มีทั้งหมด 9 ข้อ  
ตอนที่ 2 ด้านปัจจัยน า มีทั้งหมด 24 ข้อ 
ตอนที่ 3 ด้านปัจจัยเอ้ือ มีทั้งหมด 3 ข้อ 
ตอนที่ 4 ด้านปัจจัยเสริม มีทั้งหมด 23 ข้อ 
ตอนที่ 5 ด้านพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย มีทั้งหมด 13 ข้อ 
ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความจริงมากที่สุด โดยกรอก

ให้ครบทุกข้อ และขอขอบคุณท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยมา  
ณ โอกาสน้ี 
 
 

นายศราวุฒิ  ทับผดุง 
    นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

                                                                      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ตอนที่ 1 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและครอบครัว 
1.  เพศ  [  ] ชาย  [  ] หญิง 
2.  ปัจจุบันท่านมีอายุ ...................... ปี 
3.  อาชีพ 

[  ] เกษตรกร  [  ] ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
[  ] ค้าขาย    [  ] ธุรกิจส่วนตัว 
[  ] รับจ้างทั่วไป  [  ] นักเรียน/นักศึกษา    
[  ] ว่างงาน   [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ ......... 

4.  ระดับการศึกษา 
[  ] ไม่ได้เรียนหนังสือ   [  ] ประถมศึกษา   
[  ] มัธยมศึกษาตอนต้น  [  ] มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
[  ] อนุปริญญา/ปวส.   [  ] ปริญญาตรี 
[  ] สูงกว่าปริญญาตรี 

5.  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ...................... คน 
6.  ลักษณะที่อยู่อาศัย 

[  ] บ้านเด่ียว    [  ] ทาวน์เฮาส์/ตึกแถวส าหรับอยู่อาศัย 
[  ] คอนโดมิเนียม    [  ] ตึกแถวที่อยู่อาศัยและท าธุรกิจ 

7.  รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน ...................... บาท 
8.  ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งน้ี   ..................... ปี 
9.  ท่านได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/องค์กรต่างๆ หรือมีต าแหน่งทางสังคม 

หรือไม่ 
[  ] ไม่มี  [  ] มี โปรดระบุ   ........................................................................................ 
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ตอนที่ 2 ดา้นปจัจยัน า 
ส่วนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับท่านมากที่สุด 

 
ข้อค าถาม ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่ทราบ 

1. การลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน เป็นวิธีการจัดการ   
ขยะมูลฝอยที่ดีที่สุด 

   

2. การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเป็นการลดปริมาณขยะ 
มูลฝอยในครัวเรือน  

   

3. การน ากระดาษที่ใช้หน้าเดียวมาใช้ซ้ าอีกด้านหน่ึงเป็นการ 
ลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

   

4. การน าวัสดุสิ่งของช ารุดเล็กน้อยไปซ่อมแซมเพื่อน ากลับมา 
ใช้ใหม่อีกคร้ังเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

   

5.  ขวดน้ าพลาสติกที่ใช้แล้วไม่สามารถน ามารีไซเคิลได้     

6. การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของจ าพวกโฟมหรือพลาสติก  
เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

   

7. กระดาษหนังสือพิมพ์สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้  
เช่น น ามาห่อสิ่งของหรือผลไม้ 
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ส่วนที่ 2 ทัศนคติที่ดตี่อพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

ข้อค าถาม 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

เห็นดว้ย 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

1. ท่ านคิดว่าการลดป ริม าณ ขยะมู ลฝอยใน 
ครัวเรือนเป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีที่สุด 

     

2. ท่านคิดว่าควรน าขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ 
ขวดแก้ว ไปขายให้ผู้ รับซ้ือของเก่ามากกว่าการ
น าไปเผากลางแจ้ง 

     

3. ท่านคิดว่าควรลดการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่
ท าจากโฟมเน่ืองจากย่อยสลายได้ยาก 

     

4. ท่านคิดว่าการน าเสื้อผ้าที่ช ารุดไปซ่อมแซมเพื่อ
น ากลับมาใช้ใหม่เป็นเรื่องที่น่าอาย 

     

5. ท่านคิดว่าการปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติกจากร้าน
สะดวกซ้ือ จะช่วยลดการเกิดขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนได้ 

     

6. ท่านคิดว่าขวดน้ าพลาสติกใช้ได้เพียงคร้ังเดียว
ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เลย 

     

7. ท่านคิดว่าเมื่อไปจ่ายตลาดควรใช้ถุงผ้าหรือ
ตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 

     

8. ท่านคิดว่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ช ารุดไม่
ควรน ามาซ่อมแต่ควรน าไปทิ้งทันที 

     

9. ท่ านคิด ว่าการลดปริม าณ ขยะมู ลฝอยใน
ครัวเรือนเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและท าให้เสียเวลา 

     

10. ท่านคิดว่าการเลือกซ้ือผลิตภัณ ฑ์ที่ ใช้เป็น
ประจ าขนาดใหญ่ จะช่วยลดการเกิดขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน 
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ส่วนที่ 3 แรงจูงใจต่อการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

 

ข้อค าถาม 

ระดบัแรงจงูใจ 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

1. การป ฏิเสธการรับถุ งพ ลาสติกจาก
ร้าน ค้ า  ท า ให้ ท่ าน ไ ด้ รับ ก ารยอม รับ 
และช่ืนชมจากคนในสังคม 

     

2. การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 
เพ ราะ มี ค วา ม กั งวล ใน ปั ญ ห าภ าวะ 
โลกร้อน 

     

3. การน าขวดพลาสติก ขวดแก้ว และลัง
กระดาษไปขายให้ผู้รับซ้ือของเก่า เพื่อช่วย
เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 

     

4. การหลีกเลี่ยงการใช้กล่องโฟม เพื่อเป็น
การลดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งลดการเกิดขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

     

5. การน ากระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ า ท าให้
ได้รับค าชมเชยจากบุคคลรอบข้าง 

     

6. การน าเศษอาหารไปเป็นอาหารสัตว์ 
เป็นการช่วยลดหรือป้องกันปัญหากลิ่นและ
แมลงรบกวน 

     

7. การน าสิ่งของหรือเคร่ืองใช้ที่ช ารุดไป
ซ่อมแซม เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
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ตอนที่ 3 ดา้นปจัจยัเอือ้ 
 

1.  หมู่บ้านของท่านมีประกาศหรือนโยบายที่ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการจัดการขยะมูลฝอย 
ที่ถูกต้องหรือไม่ 

[  ]  ไม่มี       [  ]  ไม่ทราบ 
[  ]  มี [  ] มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด [  ] ไม่มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 

2. หมู่บ้านของท่านมีการจัดต้ังธนาคารขยะในสถานที่ต่างๆ เช่น ชุมชน โรงเรียน วัด เป็น
ต้น หรือไม่ 

[  ]  ไม่มี     [  ]  ไม่ทราบ [  ]  มี 
3. หมู่บ้านของท่านมีผู้รับซ้ือของเก่ามาให้บริการรับซ้ือตามบ้านเรือนหรือไม่ 

[  ]  ไม่มี     [  ]  ไม่ทราบ [  ]  มี 
 

ตอนที่ 4 ด้านปัจจัยเสริม  
ส่วนที่ 1 การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เกี่ยวกับการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่าน 
 

ข้อค าถาม 
ระดบัการไดร้ับขา่วสาร 

เป็นประจ า  บ่อยครัง้ บางครัง้ นานๆครัง้  
ไม่เคย
เลย  

1. โทรทัศน์       

2. เสียงตามสาย      
3. วิทยุ      

4. หนังสือพิมพ์      

5. อินเทอร์เน็ต/สื่อออนไลน์      
6. บุคลากรด้านสาธารณสุข      

7. เจ้าหน้าที่ของ อบต.      
8. อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................      
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ส่วนที่ 2 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับท่านมากที่สุด  

 

ข้อค าถาม 
ระดบัแรงสนับสนนุทางสงัคม 

เป็น
ประจ า 

บ่อยครั้ง บางครั้ง 
นานๆ
ครั้ง 

ไม่เคยเลย 

1. สมาชิกในครัวเรือนเคารพการตัดสินใจ
ของท่านในการเลือกวิธีการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยครัวเรือน 

     

2. สมาชิกในครัวเรือนให้ก าลังใจท่านใน
การลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

     

3. สมาชิกในครัวเรือนแนะน าวิธีการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนให้กับท่าน 

     

4. สมาชิกในครัวเรือนมักแจ้งข่าวสารที่
เกี่ยวกับแนวทางในการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน 

     

5. สมาชิกในครัวเรือนให้ความช่วยเหลือ
ท่านในการลดปริม าณขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน 

     

6. เพื่อนบ้านของท่านมักให้ก าลังใจท่าน
ส าห รับการลดปริมาณ ขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน 

     

7. เพื่ อนบ้ านของท่ านแจ้ งข่ า วส ารที่
เกี่ยวกับแนวทางในการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน 

     

8. เพื่อนบ้านของท่านมักช่วยเหลือท่านใน
การซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้กลับมา
ใช้ได้ 
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ส่วนที่ 2 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม (ต่อ) 
  

ข้อค าถาม 
ระดบัแรงสนับสนนุทางสงัคม 

เป็น
ประจ า 

บ่อยครั้ง บางครั้ง 
นานๆ
ครั้ง 

ไม่เคย
เลย 

9. บุคลากรด้านสาธารณสุข ช่ืนชมวิธีการ 
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่าน 

     

10. บุคลากรด้านสาธารณสุข ให้ค าแนะน า
วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแก่
ท่าน 

     

11. บุ คลากรด้านสาธารณสุ ข มีก าร
ส นับ ส นุน อุปก รณ์  เ ช่น  ถั งขยะแยก
ประเภท หรือจุดคัดแยกขยะให้กับชุมชน 

     

12. เจ้าหน้าที่จาก อบต. ช่ืนชมวิธีการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่าน 

     

13. เจ้าหน้าที่ จาก อบต. ให้ค าแนะน า
วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแก่
ท่าน 

     

14. เจ้าหน้าที่จาก อบต. การสนับสนุน
อุปกรณ์ เช่น ถังขยะแยกประเภท หรือจุด
คัดแยกขยะให้กับชุมชน 

     

15. เจ้าหน้าท่ีจาก อบต. มอบรางวัลให้กับ
ครัวเรือนท่ีจัดการขยะมูลฝอยได้ดี 
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ตอนที่ 5 ดา้นพฤตกิรรมการลดปริมาณขยะมลูฝอย 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับท่านมากที่สุด 

 

ข้อค าถาม 
ระดบัการปฏบิตั ิ

เป็น
ประจ า 

บ่อยครั้ง บางครั้ง 
นานๆ
ครั้ง 

ไม่เคย
เลย 

1. ท่านหลีกเลี่ยงการใช้โฟมหรือพลาสติก
เป็นภาชนะส าหรับบรรจุอาหาร 

     

2. ท่านน าถุงหิ้วพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมา
ใช้ซ้ า โดยน ามาใช้เป็นถุงขยะ 

     

3.  ท่านน าขยะประเภทขวดน้ าพลาสติก 
ขวดแก้ว กล่องกระดาษไปขายให้กับผู้รับ
ซ้ือของเก่า 

     

4. ท่ านน า เสื้ อผ้ าที่ ช า รุดเล็ก น้ อยไป
ซ่อมแซมเพื่อน ามาใช้ประโยชน์อีกคร้ัง 

     

5. ท่านเลือกซ้ือสินค้าชนิดเติมมาใส่ใน
ภาชนะบรรจุเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น น้ ายา
ล้างจาน 

     

6. ท่านใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าเมื่อไปซ้ือของ
แทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก 

     

7. ท่านซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่แทนการน า
เครื่องใช้ไฟฟ้าเดิมท่ีช ารุดไปซ่อมแซม 

     

8.  ท่านซ่อมแซมเสื้อผ้าหรือของใช้ใน
บ้านเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 

     

9.  ท่านน ากระดาษที่ใช้หน้าเดียวกลับมา
ใช้ซ้ า 

     

10. ท่านน าเศษอาหารที่ เหลือจากการ
รับประทานไปท าปุ๋ยหมัก 
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ตอนที่ 5 ดา้นพฤตกิรรมการลดปริมาณขยะมลูฝอย (ตอ่) 
 

ข้อค าถาม 
ระดบัการปฏบิตั ิ

เป็น
ประจ า 

บ่อยครั้ง บางครั้ง 
นานๆ
ครั้ง 

ไม่เคย
เลย 

11. ท่านน าเสื้อผ้าที่ฉีกขาดกลับมาใช้ใหม่ 
เช่น น าไปท าผ้าขี้ร้ิวหรือผ้าเช็ดมือ 

     

12. ท่านเลือกซ้ือสิ่งของเคร่ืองใช้ที่มีอายุ
การใช้งานยาวนาน 

     

13. ท่านหลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ก าจัดยุง 
โดยหันมาใช้วิธีการแบบธรรมชาติ เช่น 
การเปิดพัดลม นอนกางมุ้ง 
ติดมุ้งลวด 

     

 



ภาคผนวก ค เอกสารรบัรองโครงการวิจยั 
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ภาคผนวก ง เอกสารอนมุตัิใหด้ าเนินการท าวจิยั 
 

 



ภาคผนวก จ เอกสารหนงัสอืขออนญุาตเขา้พืน้ที่เกบ็ขอ้มูล 
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