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บทคัดยอ 
  การวิจั ยครั้ งนี้ เป นการวิจั ย เชิ งวิ เคราะห แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study)                 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของแมบานในอําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ กลุมตัวอยาง คือ แมบานในอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 416 คน โดยใช PRECEDE model 
เปนกรอบกําหนดตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงเสนแบบขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบวา แมบานสวนใหญหรือคิดเปนรอยละ 75.00 มีพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนระดับต่ํา           
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนมีตัวแปรอิสระที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของ
แมบานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก รายไดตอเดือน (Beta=0.133) การ
รับรูประโยชนในการจัดการขยะในครัวเรือน (Beta=0.116) การไดรับการสนับสนุนระบบการจัดการขยะในชุมชน 
(Beta=0.2750) การ ได รับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือน (Beta=0.322) และการมีสวนรวมใน
การจัดการขยะในชุมชน (Beta=0.243) โดยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของแมบาน
ในอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณไดรอยละ 46.30  
 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน  แมบาน 

 

Abstract 
The purpose of this predictive research was to study factors affecting behavior in solid 

waste management among housewives in Khao Kho district, Phetchabun Province. The PRECEDE 
model was applied to construct conceptual framework of independent variables include 
predisposing, enabling and reinforcing factors. Data were collected in sample of 416 housewives 
by using the questionnaire. Data were analyzed by using descriptive statistics and stepwise 
multiple linear regression. The findings revealed 75.00 percent of samples had behavior in solid 
waste management at low level.  There were five predicting factors of  behavior in solid waste 
management with statistical significance (p-value < 0.05); they were monthly income (Beta=0.133, 
p-value=0.00), perceived benefits of solid waste management (Beta=0.116, p-value=0.03), system 
of waste management support in the community ( Beta=0.2750, p-value=0.00), access to 
information about solid waste management ( Beta=0.322, p-value=0.000), and participation in 
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waste management in the community ( Beta=0.243, p-value=0.000). The constructed five 
independent variables in the multiple regression have a predictive value of 46.30 percent of the 
variance in the behavior in household solid waste management among housewives in Khao Kho 
district Phetchabun Province. 
 

Keywords : Behavior in household solid waste management; Housewives 
 
บทนํา 

ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยทวีความรุนแรง
อยางมากในประเทศกําลังพัฒนา โดยในแตละวันจะมี
ขยะมูลฝอยถึง 3,532,252 ตัน และมีปริมาณขยะเฉลี่ย 
คิดเปน 1.2 กิโลกรัมตอคนตอวัน ซึ่งหากมีการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ไมถูกวิธียอมสงผลกระทบทําใหเกิดมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอมในเกือบทุกระบบ เชน มลพิษทางดิน น้ํา 
และอากาศ นอกจากนี้ยังมีขอมูลเชิงประจักษวาการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ไมดีพอเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
ปญหาดานสาธารณสุขตามมา เชน  กอใหเกิดเหตุ
รําคาญทั้ งจากกลิ่น เหม็นและสภาพภูมิทัศนที่ ไม
สวยงาม เปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน และสัตวนําโรค
อื่นๆ โดยในแตละปจะมีผูเสียชีวิตประมาณ 5,000,000 
คน จากโรคท่ีมีสาเหตุมาจากปญหาของการจัดการขยะ
ทีไ่มดีพอ [1] 

ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาที่
กําลังประสบปญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ ไมมี
ประสิทธิภาพ โดยพบวาในแตละปประเทศไทยมี
ปริมาณขยะมากถึง 26.77 ลานตัน และในจํานวนนี ้       
มีเพียงรอยละ 26.9 เทานั้นที่สามารถจัดการไดอยาง
เหมาะสม ทั้งนี้  ปญหาสําคัญที่สุดอยูที่การจัดการ       
ขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิดหรือระดับครัวเรือนที่ยังไมมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการขยะในระดับครัวเรือน
นับวามีความสําคัญเพราะเปนจุดเชื่อมตอที่จะสงผล
กระทบตอเนื่องไปถึงการจัดการขยะในขั้นตอนอื่นๆ 
ตอไป เชน ทําใหเกิดความยุงยากในการเก็บรวบรวม 
คัดแยก การขนยายขยะมูลฝอยในระดับชุมชน และเปน
อุปสรรคตอการแปรสภาพ การนํากลับมาใชประโยชน 
และการกําจัดหรือทําลาย [2] 

อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ เปนชุมชน
ชนบทกึ่งเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางเร็ว
เพราะมีลักษณะที่โดดเดนดานสภาพภูมิศาสตรและ
สภาพอากาศ จึงทําใหในแตละปจะมีนักทองเที่ยว

ประมาณ 400,000 คน เดินทางมาทองเที่ยวและ
กอใหเกิดรายไดตอคนในชุมชน และทําใหเกิดการ
ขยายตัวของธุรกิจการทองเที่ยวขนาดเล็กในพื้นที่
ตามมาจํ านวนมาก เชน  โฮมสเตย  รีสอรทฯ ซึ่ ง
ส ภ า ว ก า ร ณ ดั ง ก ล า ว ส ง ผ ล ให อํ า เภ อ เข า ค อ             
ประสบปญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งนี้ แม
ในชวง 2 ปที่ผานมาเทศบาลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว 
โดยเรงรัดพัฒนาระบบการจัดการขยะชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชน จัดเตรียมรถขนขยะเพิ่มขึ้น 
จัดหาแหลงฝงกลบขยะและการกําจัดขยะที่เหมาะสม 
รวมท้ังไดยกระดับใหปญหาจัดการขยะมูลฝอยเปนหนึ่ง
ในแผนยุทธศาสตรที่สําคัญของอําเภอเขาคอ ตั้งแตป 
พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2560 ประกอบดวย 5 กลยุทธหลัก 
คือ 1) การจัดการขยะระดับครัวเรือน 2) สรางรูปแบบ
การจัดการในระดับชุมชน 3) ระเบียบมาตรการบริหาร
จัดการขยะในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่ น            
4) สรางวินัยของคนในชุมชน อยางไรก็ตามที่ผานมา
ประชาชนในอําเภอเขาคอสวนใหญยังไมตระหนักถึง
ความสําคัญของปญหาการจัดการขยะในครัวเรือน
เทาที่ควร โดยพบวาครัวเรือนเกือบทั้งหมดยังไมมีการ
คัดแยกขยะกอนทิ้ง มักใชวิธีการเผาขยะในที่โลงแจง 
หรือนําขยะไปทิ้งในที่สาธารณะ ซึ่งสวนหนึ่งอาจเปนไป
ได ว า  ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร แ ก ไข ป ญ ห า ที่ ผ า น ม า                  
ยังไมสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นอยางแทจริง 
และยังขาดการศึกษาอยางจริงจังถึงปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน [3]  

การศึกษาครั้งนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัย
มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของ
แมบ านในอํ าเภอเขาคอ  จั งหวัด เพชรบู รณ  และ
ประยุกต ใชแนวคิดการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ
พ ฤติ ก รรมสุ ขภ าพ  (PRECEDE Framework) ขอ ง 
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Green & Kreuter [4] เป นก รอบ แนวคิ ดก ารวิ จั ย
รวมกับการสังเคราะหตัวแปรอิสระจากงานวิจั ย            
ที่ผานมา ประกอบดวย ปจจัยดานคุณลักษณะสวน
บุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได และจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน ปจจัยนํา (Predisposing factors)  
ไดแก ความรูเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน ทัศนคติ
ที่มี ตอการจัดการขยะในครัวเรือน และการรับรู
ประโยชน และอุปสรรคในการจัดการขยะ ปจจัยเอื้อ 
(Enabling factors) ได แก  ระบบสนับสนุน ในการ
จัดการขยะในชุมชน และปจจัยเสริม (Reinforcing 
factors) ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารดานการจัดการ
ขยะ และการมีสวนรวมในการจัดการขยะของชุมชน      
ซึ่งขอคนพบที่ไดจะเปนองคความรูสําคัญที่นําไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการปญหาขยะของ
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ใหมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลตอไป 

 
วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย                                                                                                                             

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงวิเคราะหแบบ
ภาคตั ดข วาง  (Cross-sectional analytical study) 
ผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิ จั ย ในมนุ ษย สํ านั ก งานสาธารณ สุ ขจั งหวัด
เพชรบูรณ เลขที่ สสจ.พช. 1/60-02-26/01/60 โดยมี
รายละเอียดวิธีดําเนินงานวิจัยสรุปดังนี ้ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ แมบานประจําครัวเรือนที่อาศัย
ในอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน 10,412  
คน  

กลุมตัวอยาง คือ แมบานประจําครัวเรือนที่
อาศัยในอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 435 
คน คํานวณไดจากจํานวนเทาของตัวแปรพยากรณที ่       
ใชในการศึกษาในอัตราสวน 1:30 [5] โดยการวิจัยนี้มี
ตัวแปรพยากรณจํานวน 10 ตัวแปร ดังนั้นกลุมตัวอยาง
จึงมีจํานวน 300 คน และเพื่อปองกันการไมตอบกลับ
หรือตอบแบบสอบถามไมครบถวนจึงเพิ่มกลุมตัวอยาง
อีกรอยละ 45.0 (จํานวน 135 คน)  

การสุมตัวอยาง เริ่มจากการสุมตัวแทนตําบล
โดยการจับฉลากจากจํานวนทั้งสิ้น 7 ตําบลในอําเภอ
เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ไดตําบลแคมปสนซ่ึงมีแมบาน

ประจําครัวเรือนจํานวน 2,249 คน จากนั้นจึงทําการ
สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ (Systematic 
Random Sampling) โดยใชเลขที่บานของครัวเรือนใน
ตําบลแคมปสนเปนบัญชีเลขสุม และมีชวงการสุม 
(Sampling interval) ที่หาไดจากจํานวนประชากร (N) 
หารดวยจํานวนกลุมตัวอยาง (n) ไดชวงการสุมเทากับ 
5 แลวจึงสุมอยางงายเพื่อหาเลขเริ่มตนของสุมครั้งแรก 
ซึ่งกลุมตัวอยางในลําดับถัดไปจะมีระยะหางจากลําดับ
กอนหนา 5 หนวยนับ จนไดกลุมตัวอยางครบ 435 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย    
เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให

กลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง        
(Self – Administered Questionnaire) ที่ไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของรวมกับประยุกตมาจาก
แนวคิดในการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ (PRECEDE 
Framework) แบงออกเปน 5 ตอน คือ 

ตอนที่  1 แบบสอบถามคุณลักษณะสวน
บุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน เปนแบบตรวจรายการ 
(Check List) และแบบตอบแบบสั้น (Short answer) 
จํานวน 4 ขอ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามดานปจจัยนํา จําแนก
ออกเปน 3 สวน ไดแก  

สวนที่ 1 แบบสอบถามวัดความรูเรื่องการ
จัดการขยะในครัวเรือนเกี่ยวกับประเภทของขยะ การ
คัดแยกขยะ การเก็บรวบรวม และการกําจัดขยะ เปน
เแบบถูกผิด จํานวน 15 ขอ แปลผลเปน 3 กลุมโดยใช
เกณฑการแปลผลของบลูม [6]  คือ ระดับสูง (12–15 
คะแนน) ระดับปานกลาง (10–11 คะแนน) และระดับ
ต่ํา (0–9 คะแนน)   

สวนที่ 2 แบบสอบถามวัดทัศนคติตอจัดการ
ขยะในครัวเรือนเกี่ยวกับหนาที่ของครัวเรือนในการ
จัดการขยะ และผลกระทบที่เกิดจากการจัดการขยะที่
ไมถูกตอง การเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ  คือ  เห็ นดวยอย างมาก  เห็นดวย         
ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางมาก จํานวน 
14 ขอ แปลผลเปน 3 กลุมโดยใชเกณฑการแปลผลของ
เบสท [7]  คือ ระดับสูง (52–60 คะแนน) ระดับปาน
กลาง (33-51 คะแนน) และระดับตํ่า (14-32 คะแนน) 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามวัดการรับรูประโยชน
ในการจัดการขยะในครัวเรือนเกี่ยวกับผลดีของ การ      
ลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การนําขยะกลับมาใช
ใหม และการกําจัดขยะที่ถูกวิธี เปนแบบสอบถามแบบ
ม าต รป ระม าณ ค า  (Rating Scale) 5 ระดั บ  คื อ          
เห็นดวยอยางมาก เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และ
ไมเห็นดวยอยางมาก จํานวน 8 ขอ แปลผลเปน 3 กลุม
โดยใชเกณฑการแปลผลของเบสท คือ ระดับสูง (30-40 
คะแนน) ระดับปานกลาง (19-29 คะแนน) และระดับ
ต่ํา (8-18 คะแนน) 

ตอนที่  3 แบบสอบถามดานปจจัยเอื้อ คือ 
แบบสอบถามวัดการไดรับการสนับสนุนระบบการ
จัดการขยะในชุมชน เกี่ยวกับการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการเก็บรวบรวม ขนยาย และ
กําจัดขยะ จํานวน 15 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติเปน
ประจํา บอยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง และไมเคย
ปฏิบัติเลย แปลผลเปน 3 กลุมโดยใชเกณฑการแปลผล
ของเบสท  คื อ  ระดับสู ง (56-75 คะแนน ) ระดับ          
ปานกลาง (36-55 คะแนน) และระดับต่ํ า (15-35 
คะแนน) 

ตอนที่  4 แบบสอบถามดานปจจัย เสริม 
จําแนกออกเปน 2 สวน ไดแก  

สวนที่ 1 แบบสอบถามวัดการไดรับขอมูล
ขาวสารดานการจัดการขยะในครัวเรือนเกี่ยวกับ 
ประเภทของสื่อและความถี่ในการไดรับขอมูลขาวสาร 
จํานวน 13 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติ เปนประจํา 
บอยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง และไมเคยปฏิบัติเลย 
แปลผลเปน 3 กลุมโดยใชเกณฑการแปลผลของเบสท 
คือ ระดับสูง (49-65 คะแนน) ระดับปานกลาง (31-48 
คะแนน) และระดับตํ่า (13-30 คะแนน)  

สวนที่ 2 แบบสอบถามวัดการมีสวนรวมใน
การจัดการขยะในชุมชนเกี่ยวกับการรวมประชุมเพื่อ
รับรูขอมูลขาวสาร วางแผน ตัดสินใจ ดําเนินการ และ
ประเมินผล จํานวน 5 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตร
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติเปน
ประจํา บอยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง และไมเคย
ปฏิบัติเลย แปลผลเปน 3 กลุมโดยใชเกณฑการแปลผล

ของเบสท  คื อ  ระดั บสู ง  (18-25 คะแนน )ระดั บ           
ปานกลาง (12-17 คะแนน) และระดับต่ํ า  (5-11 
คะแนน)  

ตอนที่ 5 แบบสอบถามดานพฤติกรรมการ
จั ดการขยะในครั ว เรื อน  เนื้ อห า เกี่ ย วกั บ  การ              
ลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การนําขยะกลับไปใช
ประโยชน และการกําจัดขยะในครัวเรือน จํานวน          
15 ขอ  เปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ คือ ปฏิบัติ เปนประจํา 
บอยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง และไมเคยปฏิบัติเลย 
แปลผลเปน 3 กลุมโดยใชเกณฑการแปลผลของเบสท 
คือ ระดับสูง (56-75 คะแนน) ระดับปานกลาง (36-55 
คะแนน) และระดับตํ่า (15-35 คะแนน) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
นําแบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญ

จํ านวน  3 ท าน ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ ห า 
(Content validity) แ ล ว นํ า ไ ป คํ า น ว ณ ค า       
สัม ป ร ะ สิท ธค ว าม ส อ ด ค ลอ ง  (Index of Item – 
Objective Congruence ; IOC) พบวา คา IOC ของ
ขอคําถามทุกขอ มีคาอยูระหวาง 0.6 - 1 ซึ่งถือวาผาน
เกณฑที่กําหนด  แลวจึงตรวจสอบดานความเชื่อมั่น 
(Reliability) โด ยนํ าแบ บ สอ บ ถาม ไป ท ดลอ งใช           
(Try out) กับแมบานตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 35 คน  แลวนําไปคํานวณคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราช (Cronbach’s 
Coefficient of Alpha)  พ บ ว า  แ บ บ ส อ บ ถ า ม           
วั ด ค ว า ม รู เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ ใน ค รั ว เรื อ น 
แบบสอบถามวัดทัศนคติตอจัดการขยะในครัวเรือน 
แบบสอบถามวัดการรับรูประโยชนในการจัดการขยะใน
ครัวเรือน แบบสอบถามวัดการไดรับการสนับสนุน
ระบบการจัดการขยะในชุมชน แบบสอบถามวัดการ
ไดรับขอมูลขาวสารดานการจัดการขยะในครัวเรือน 
แบบสอบถามวัดการมีสวนรวมในการจัดการขยะใน
ชุมชน และแบบสอบถามดานพฤติกรรมการจัดการขยะ
ในครัวเรือน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.780, 0.789, 
0.813, 0.754, 0.852, 0.873 และ 0.782 ตามลําดับ 
ซึ่งถ ือ ว า ผ า น เ ก ณ ฑที ่ กํา ห น ด คือมีค า ม า ก ก ว า  
0 .70 [8]  
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การเก็บรวมรวมขอมูล      
1. ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม         

การวิจัยในมนุษย จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ 

2. คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) จํานวน 10 คน เพื่อทําหนาที่ เปน          
ผูแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

3. ผูวิจัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับ        
อสม . ที่ ทํ าห น าที่ แ จกแบ บ สอบ ถาม เพื่ อ ชี้ แ จ ง
วัตถุประสงคของการวิจัย และฝกทักษะการเปนผูเก็บ
ขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน 

4. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบ
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในแบบสอบถาม
ทุกฉบับ และนําขอมูลที่ ไดมาวิเคราะห  โดยไดรับ
แบบสอบถามที่มีการตอบขอมูลครบถวน จํานวน 416 
ฉบั บ  คิ ด เป น อั ต ร าต อบ ก ลั บ  (Response Rate) 
เท า กับ รอย ละ  95.63 ผ าน เกณ ฑร ะดับดีม าก 
[9]  

 
 
 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ  ประกอบดวย สถิติ เชิงพรรณนา ไดแก 
คาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และใชสถิติอางอิงดวยสถิติวิเคราะหถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis)  
ผลการวิจัย 

1.  ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยาง 

   กลุมตัวอยางจํานวน 416 คน สวนใหญ          
มีอ า ยุ ร ะ ห ว า ง 26-59 ป คิด เ ปน รอยละ 73.70 มี
อายุเฉลี่ยเทากับ 51 ป (S.D. = 12.155,  Min = 19 ป, 
Max = 89 ป) มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
จํ านวน 396 คน คิด เป นรอยล ะ  95.20 ม ีราย ได          
ตอเดือนระหวาง 9,001 บาท-15,000 บาท คิดเปน      
รอยละ 70.70 และมีค  า เ ฉ ลี ่ ย เ ท  า กับ 13,579.00 
บ า ท  (S.D. = 5,625.112,  Min = 4,000.00 บ า ท , 
Max = 25,000.00 บ าท ) และส วน ให ญ มี จํ าน วน
สมาชิ ก ในครัวเรื อน 3–4 คน จํ า น ว น  252 ค น        
คิด เปนรอยละ 60.60 (รายละเอียดดังTable 1) 

Table 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน  รอยละ 

อายุ (ป)   
- นอยกวาหรือเทากับ 25  4 1.00 
- 26 – 59  305 73.30 
- มากกวาหรือเทากับ 60  107 25.70 

x  = 51.44, S.D. = 12.155,  Min = 19, Max = 89    

ระดับการศึกษา   
- ต่ํากวาปริญญาตร ี 396 95.20 
- สูงกวาปริญญาตรี  20 4.80 

รายไดตอเดือน (บาท)   
- นอยกวาหรือเทากับ 9,000  26 6.30 
- 9,001 – 15,000  294 70.70 
- มากกวาหรือเทากับ 15,001  96 23.00 

x  = 13,579, S.D. = 5,625.112,  Min = 4,000, Max = 25,000    

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)   
- 1 - 2  62 14.90 
- 3 - 4  252 60.60 
- มากกวาหรือเทากับ 5  102 24.60 

x  = 2.19, S.D. = 0.805,  Min = 1, Max = 5   
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2. ขอมูลปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม 
และพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของกลุม
ตัวอยาง 

 2.1 ดานปจจัยนํา 
        ดานความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะใน
ครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูใน
ระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 78.10 รองลงมาอยูในระดับ
ปานกลางและระดับสูง คิดเปนรอยละ 16.10 และ 
5.80 ตามลําดับ และมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูเกี่ยวกับ
การจัดการขยะในครัวเรือนเทากับ 8.01 คะแนน 
(S.D.=1.893, Min=2, Max=13)  ดานทัศนคติที่มีตอ
การจัดการขยะในครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีทัศนคติในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 83.90 
รองลงมาอยูในระดับสูงและระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 
8.70 และ 7.50 ตามลําดับ และมีคะแนนเฉลี่ยดาน
ทัศนคติที่มีตอการจัดการขยะในครัวเรือนเทากับ 40.29 
คะแนน (S.D.=7.088, Min=29, Max=60) และดาน
การรับรูประโยชนในการจัดการขยะในครัวเรือน พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูในระดับปานกลาง       
คิดเปนรอยละ 84.10 รองลงมาอยู ในระดับสูงและ
ระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 15.40 และ 0.50 ตามลําดับ 
และมีคะแนนเฉลี่ยดานทัศนคติที่มีตอการจัดการขยะใน
ค รั ว เรื อ น เท า กั บ  26.52 ค ะ แ น น  (S.D.= 3.020, 
Min=14, Max=35) (รายละเอียดดัง Table 2) 

2.2 ดานปจจัยเอื้อ 
           ก ลุ ม ตั ว อ ย า งส วน ให ญ ได รั บ ก า ร
สนับสนุนในการจัดการขยะในชุมชนในระดับปานกลาง 
คิดเปนรอยละ 58.20 รองลงมาอยู ในระดับต่ําและ
ระดับสูง คิดเปนรอยละ 37.00 และ 4.80 ตามลําดับ 

และมีคะแนนเฉลี่ยดานการไดรับการสนับสนุนใน         
การจั ดการขยะในชุ มชน เท ากั บ  39.35 คะแนน        
(S.D.= 10.596, Min=18, Max=75) (ร า ย ล ะ เอี ย ด       
ดัง Table 2) 

2.3 ดานปจจัยเสริม 
          ดานการไดรับขอมูลขาวสารดานการ
จัดการขยะในครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
ไดรับขอมูลขาวสารในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 
35.60 รองลงมาอยูในระดับต่ําและระดับสูง คิดเปน
รอยละ 33.40 และ 31.00 ตามลําดับ และมีคะแนน
เฉลี่ยดานการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะในครัวเรือนเทากับ 39.52 คะแนน (S.D.=14.565, 
Min=13, Max=65)  และดานการมีสวนรวมในการ
จัดการขยะในชุมชน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
สวนรวมในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 51.70 
รองลงมาอยูในระดับสูงและระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 
40.40 และ 7.90 ตามลําดับ และมีคะแนนเฉลี่ยดาน
การมีสวนรวมในการจัดการขยะในชุมชนเทากับ 16.79 
คะแนน (S.D.=3.886, Min=5, Max=25) (รายละเอียด
ดัง Table 2) 
 2.4 พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน 
         กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการ
จัดการขยะในครัวเรือนระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 75.00 
รองลงมาอยูในระดับปานกลางและระดับสูง คิดเปน
รอยละ 19.00 และ 6.00 ตามลําดับ และมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนเทากับ 
40.86 ค ะ แ น น  ( S.D.=10.504, Min=0, Max=55)   
(รายละเอียดดัง Table 2) 
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Table 2 จํานวนและรอยละจําแนกตามระดับคะแนนและการแปลผลดานปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม และ
พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของกลุมตัวอยาง 

ตัวแปร ระดับคะแนนและการแปลผล จํานวน  รอยละ 

ความรูเรื่องการจัดการขยะใน
ครัวเรือน 

สูง (12–15 คะแนน) 24 5.80 
ปานกลาง (10–11 คะแนน) 67 16.10 
ต่ํา (0–9 คะแนน) 325 78.10 

x =8.01, S.D.=1.893, Min=2, Max=13   

ทัศนคติที่มีตอการจัดการขยะใน
ครัวเรือน 

สูง (52–60 คะแนน) 36 8.70 
ปานกลาง (33-51 คะแนน) 349 83.90 
ต่ํา (14-32 คะแนน) 31 7.50 

x =40.29, S.D.=7.088, Min=29, Max=60   

การรับรูประโยชนในการจัดการขยะ
ในครัวเรือน 

สูง (30-40 คะแนน) 64 15.40 
ปานกลาง (19–29 คะแนน) 350 84.10 
ต่ํา (8-18 คะแนน) 2 0.50 

x =26.52, S.D.=3.020, Min=14, Max=35   

การไดรับการสนับสนุนในการจัดการ
ขยะในชุมชน 

สูง (56-75 คะแนน) 20 4.80 
ปานกลาง (36-55 คะแนน) 242 58.20 
ต่ํา (15-35 คะแนน) 154 37.00 

x =39.35, S.D.=10.596, Min=18, Max=75   

การไดรับขอมูลขาวสารดานการ
จัดการขยะในครัวเรือน 

สูง (49-65 คะแนน) 129 31.00 
ปานกลาง (31-48 คะแนน) 148 35.60 
ต่ํา (13-30 คะแนน) 139 33.40 

x =39.52, S.D.=14.565, Min=13, Max=65   

การมีสวนรวมในการจัดการขยะใน
ชุมชน 

สูง (18-25 คะแนน) 168 40.40 
ปานกลาง (12-17 คะแนน) 215 51.70 
ต่ํา (5-11 คะแนน) 33 7.90 

x =16.79, S.D.=3.886, Min=5, Max=25    

พฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชน 

สูง (56-75 คะแนน) 25 75.00 
ปานกลาง (36-55 คะแนน) 79 19.00 
ต่ํา (15-35 คะแนน) 312 6.00 

x =40.86, S.D.=10.504, Min=0, Max=55    
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3. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การจัดการขยะในครัวเรือนของกลุมตัวอยาง 

   ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การจัดการขยะในครัวเรือนของแมบานในอําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณ  พบวา มีตัวแปรอิสระที่มีผลตอ
พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนจํานวน 5 ตัวแปร 
โดยสามารถรวมกันพยากรณพฤติกรรมการจัดการขยะ
ในครัวเรือนไดรอยละ 46.30 (Adjusted R2=0.463)       
(ดังTable 3) มีรายละเอียดดังนี ้ปจจัยดานคุณลักษณะ
สวนบุคคล ตัวแปรอิสระที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการ
ขยะในครัวเรือนของแมบานในอําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05          
มีเพียง 1 ตัวแปร คือ รายไดตอเดือน (Beta=0.133,          
p-value=0.00)  ปจจัยนํา ตัวแปรอิสระดานปจจัยนํา     
ที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของ
แ ม บ า น ใน  อํ า เภ อ เข าค อ  จั ง ห วั ด เพ ช รบู ร ณ               

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีเพียง 1 ตัว
แปร คือ การรับรูประโยชน ในการจัดการขยะใน
ครัวเรือน (Beta=0.116, p-value=0.03) ปจจัยเอื้ อ 
ตัวแปรอิสระดานปจจัยเอื้อที่มีผลตอพฤติกรรมการ
จัดการขยะในครัวเรือนของแมบานใน อําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณ  มี  1 ตัวแปร คือ การไดรับการ
สนับสนุนระบบการจัดการขยะในชุมชน และอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ท า งส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0.05 (Beta=0.275,             
p-value=0.00) และปจจัยเสริม ตัวแปรอิสระดาน
ปจจัยเสริมที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะใน
ครัวเรือนของแมบานในอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 ตัวแปร คือ 
ก า ร ได รับ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะใน
ครัวเรือน (Beta=0.322, p-value=0.000) และการ        
มีสวนรวมในการจัดการขยะในชุมชน (Beta=0.243,      
p-value=0.000)

  

Table 3 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อทดสอบปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะใน
ครัวเรือนของแมบานในตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการจดัการขยะในครัวเรือน b Std.Error Beta t p-value 

- การไดรับขอมูลขาวสารดานการจัดการขยะในครัวเรือน .259 .033 .322 7.961 0.00* 

- การมีสวนรวมในการจัดการขยะในชุมชน .734 .127 .243 5.766 0.00* 

- การไดรับการสนับสนุนระบบการจัดการขยะในชุมชน .304 .043 .275 7.057 0.00* 

- รายไดตอเดือน .000 .000 .133 3.647 0.00* 

- การรับรูประโยชนของการจัดการขยะในครัวเรือน .338 .113 .116 2.999 0.03* 

*p-value < 0.05, Constant = 22.875, R = 0.685,  Adjusted R2 = 0.463 
 

สรุปผล วิจารณผลและขอเสนอแนะ 
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะใน

ครัวเรือนของแมบานในอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
มีจํานวน 5 ตัวแปร ไดแก รายไดตอเดือน การรับรู
ประโยชนของการจัดการขยะในครัวเรือน การไดรับการ
สนับสนุนระบบการจัดการขยะในชุมชน ก า ร ได รับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือน และ
การมีสวนรวมในการจัดการขยะในชุมชนโดยสามารถ
อภิปรายผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดเรื่องปจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมสุขภาพ (PRECEDE Framework)      
ของ Green & Krueter [4] ไดดังนี ้

ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา 
รายไดตอเดือนมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรมการ
จัดการขยะในครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สอดคลองกับผลการศึกษาในประเทศของชาญวุฒิ        
อุดแกว [10] และชัยพร แพภิรมยรัตน [11] ที่พบวา
รายไดตอเดือนของประชาชนในจังหวัดระยองและ
ชลบุรีมีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนและ
สอดคลองกับขอคนพบในตางประเทศที่พบวาระดับ
รายไดในครัวเรือนมีความสัมพันธกับการจัดการขยะ
และการนําขยะกลับมาใชใหมของประชาชนในประเทศ
แอฟริกาใต [12] และประเทศญี่ปุน [13] 
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ปจจัยนํา พบวา การรับรูประโยชนของการ
จัดการขยะในครัวเรือนมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรม
การจัดการขยะในครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สอดคลองกับผลการศึกษาของมาฆรัตน กลั่นกลิ่นหอม 
[14] ทั้งน้ีเนื่องจากการที่แมบานไดรับรูถึงประโยชนของ
การจัดการขยะในครัวเรือน เชน สามารถปองกันการ
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวพาหะนําโรค ทําใหบานเรือน
สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย และมีรายไดเสริม
จากการขายขยะจะทําใหเกิดแรงจูงใจทําใหแมบานเกิด
พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนทีม่ากขึ้น 

ปจจัยเอื้อ พบวา การไดรับการสนับสนุนระบบ
การจัดการขยะในชุมชนมีอิทธิพลทางบวกตอพฤติกรรม
การจัดการขยะในครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สอดคลองกับการศึกษาของมาฆรัตน กลั่นกลิ่นหอม 
[14] ที่พบวา การมีระบบสนับสนุนการจัดการขยะที่ดี
ในระดับชุมชนจะเอื้อใหประชาชนในชุมชนดังกลาวเกิด
พฤติกรรมในการจัดการขยะในครัวเรือนของตนเอง
เพิ่ มขึ้ น  และสอดคลองกับการศึ กษาของชัยพร             
แพภิรมยรัตน [11] ที่ระบุวาการมีระบบสนับสนุนการ
จัดการขยะในชุมชน เชน การมีถั งขยะแบบแยก
ประเภท และการบริการจัดเก็บขยะที่ดีมีผลเชิงบวกตอ
พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนใหถูกตอง         
ตามไปดวย 

ปจจัยเสริม พบวา ก า ร ได รับ ขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือน และการมีสวนรวม
ในการจัดการขยะในชุมชนมีอิทธิพลทางบวกตอ
พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ สอดคล อ งกั บ การศึ กษาขอ งมาฆรั ตน          
กลั่นกลิ่นหอม [14] และศรินทรทิพย  บุญจันทร [15]        
ที่พบวาการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะที่
ถูกตองจะเปนแรงกระตุนใหประชาชนมีพฤติกรรมการ
คัดแยกขยะที่ถูกตองไดอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับ
ผ ล ก าร ศึ ก ษ าข อ งสุ น ท ร  ณ ร งค  [16] ที่ พ บ ว า                
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะในชุมชน      
มีผลทางบวกตอพฤติกรรมการจัดการขยะและการ          
คัดแยกขยะในระดับครัวเรือน  

โดยตัวแปรอิสระที่มีผลตอพฤติกรรมการ
จัดการขยะในครัวเรือนจํานวน 5 ตัวแปรสามารถ
รวมกันพยากรณพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน

ไดถึงรอยละ 46.30 ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ได
ประยุกตใชแนวคิดเรื่องแบบจําลองการวางแผนดาน
สาธารณสุข (PRECEDE Framework) มาเปนกรอบ
แนวคิดการวิจั ยซึ่ งมีจุด เดนอยู ที่ มีม โนทัศนแบบ
นิเวศวิทยาที่ใหความสําคัญกับทุก ๆ ปจจัยที่เชื่อมโยง
กันอยูทั้งในระดับบุคคล ระหวางบุคคล และสิ่งแวดลอม 
ซึ่งนอกจากจะทําใหสามารถวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุ
ไดอยางครอบคลุมแลวยังทําใหงายตอการประเมินดาน
บริหารจัดการและนโยบาย รวมท้ังสามารถใชเปนกรอบ
แนวคิดในการแก ไขพฤติกรรมการจัดการขยะใน
ครัวเรือนไดอยางเปนระบบตอไป [4] 
ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช 

1. ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ยังมีกลุมแมบาน
บางสวนที่ยังมีการรับรูประโยชนของการจัดการขยะใน
ครัวเรือน และก า ร ได รับ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
จัดการขยะในครัวเรือนในระดับต่ําและพบวามีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน ดังนั้นจึง
เสนอแนะใหหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการ
ขยะในระดับพื้นที่ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหน วยงานสาธารณ สุขควรจั ดกิ จกรรม เพื่ อ
เสริมสรางการรับรูประโยชนของการจัดการขยะใน
ครัวเรือน และควรมีการเผยแพรและประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนใหกับ
แมบานในชุมชนไดรับรูอยางตอเนื่อง  

2. ผลการศึกษาครั้ งนี้พบวา การไดรับการ
สนับสนุนระบบการจัดการขยะ และการมีสวนรวมใน
การจัดการขยะในชุมชนมีผลทางบวกตอพฤติกรรมการ
จัดการขยะในครัวเรือน ดังนั้นจึงเสนอแนะใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนและพัฒนาระบบการ
สนับสนุนการจัดการขยะที่ดี เชน การจัดหาถังขยะแบบ
แยกประเภท การจัดระบบขนสงและรวบรวมขยะที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ งควรสนับสนุนใหแมบ านใน
ครัวเรือนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ดําเนินการ 
และประเมินผลการจัดการขยะทั้งในระดับชุมชนมาก
ขึ้น 

ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 
ควรนํ าผลที่ ได จ ากการศึกษาในครั้ งนี้ ไป

ประยุกตใชในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน       
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ของกลุมแมบาน เชน การลดการใชขยะ การคัดแยก
ขยะที่ถูกตอง และการกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะ
สงผลดีตอการจัดการขยะทั้งในระดับครัวเรือนและ
ระดับชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น    
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