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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1 ) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกัในการจดัการ
ขยะท่ีเหมาะสมของผู ้พ ักอาศัย  2) ระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของผู ้พ ักอาศัย                  
และ3 ) ความตระหนักในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวียง 
ต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ หัวหน้า
ครัวเรือน ไดต้วัอยา่งจากวธีิการสุ่มแบบมีระบบ จ านวน 226 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษา พบวา่ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนักในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมของผูพ้กัอาศัย              
ในหมู่บ้านขวญัเวียงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ประกอบด้วย ปัจจยัภายใน ได้แก่ 
ระยะเวลาอยู่อาศยัในหมู่บา้น ความตั้งใจพร้อมรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย  
ความสนใจในการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้น และความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอย ส่วนปัจจยั
ภายนอกท่ีมีผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะท่ีเหมาะสมของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวียง 
ไดแ้ก่ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน ส่วนระดบัความรู้และความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 มีความรู้
เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย และมีความตระหนกัต่อการจดัการขยะมูลฝอยหลายประเด็น เช่น 
ขยะมูลฝอยท่ีไม่มีการจดัการอย่างเหมาะสมนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ขยะแห้งอาจเป็นตน้เหตุของการเกิดเพลิงไหมใ้นชุมชน และส่งผลเสียต่อสภาพแวดลอ้ม 
เป็นตน้ 
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Abstract 
 

  The main objectives of this study were to study (1) the factors affecting the residents’ 
awareness of waste management in Kwuan Wiang community, Hangdong district, Chiang Mai 
province; (2) the residents’ knowledge levels in waste management within the community; and 
(3) the residents’ awareness levels in waste management within the community. A set of 
questionnaires was used to collect data from 226 household leader samples, systematically 
selected from the population who were the residents of Kwuan Wiang community. Then, the 
collected data were analyzed by using frequency distribution, percentage, means and standard 
deviation, including chi-square test. The results of the study were as follows. 

 The factors significantly affecting the residents’ awareness of appropriate waste 
management consisted of the internal and external factors. The internal ones were the residents’ 
living duration in the community, their intension of information and data receiving and perception 
of waste management, their interest of community waste management, and knowledge of waste 
management. The external factor affecting such awareness was the number of households’ 
members. However the majority of household leaders had knowledge of waste management, and 
awareness in various aspects. Those were such as the issue of inappropriate waste management 
would affect their health and living situations, and dry rubbish would cause fire within the 
community and negatively affect their environmental situation.   
 


