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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะ
ท่ีเหมาะสมของผูพ้กัอาศยัเพื่อศึกษาระดบัความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยของผูพ้กัอาศยั และเพื่อ
ศึกษาความตระหนักในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของผูพ้กัอาศยัในหมู่บ้านขวญัเวียง 
ต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ หัวหน้า
ครัวเรือน จ านวน 550 คน ไดต้วัอยา่งจากวิธีการสุ่มแบบมีระบบ จ านวน 226 คน ใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาแสดงตามล าดบั ดงัน้ี 

  
5.1.1ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักในการจัดการขยะที่เหมาะสมของผู้พักอาศัยใน

หมู่บ้านขวญัเวยีง 
1. ปัจจยัภายใน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นหญิง ระดบัการศึกษา

ต ่ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจา้ง และอาศยัในหมู่บา้นมานานกว่า 4 ปี ส่วนใหญ่เคยมี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยในรอบ 4 ปี และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในเร่ืองการ
คดัแยกขยะมูลฝอยมากท่ีสุด รองลงมารับรู้ข่าวสารเร่ืองปัญหาขยะลน้เมือง รับรู้ข่าวสารเร่ืองความ
ขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานท่ีก าจดัขยะ และชาวบา้นในเร่ืองพื้นท่ีก าจดัขยะ และรับรู้ข่าวสารเร่ือง 
นโยบายภาครัฐในการจดัการขยะมูลฝอย ส่วนความสนใจท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสารนั้น พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่สนใจเร่ือง การคดัแยกขยะมูลฝอยมากท่ีสุด รองลงมาสนใจ
เร่ือง ปัญหาขยะล้นเมือง สนใจเร่ือง ความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานท่ีก าจดัขยะและชาวบา้นใน
เร่ืองพื้นท่ีก าจดัขยะ และสนใจเร่ืองนโยบายภาครัฐในการจดัการขยะมูลฝอย ตามล าดบั ความถ่ีใน
การรับข่าวสาร พบว่า ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะมูลฝอยบ่อยคร้ังจากส่ือโทรทศัน์ 
ส่ือวิทยุ และรับรู้จากส่ืออินเตอร์เน็ต ส่วนการรับรู้จากส่ืออ่ืนๆ นั้น พบว่า มีการรับรู้ไม่มากนัก            
ในดา้นความตอ้งการรับรู้ข่าวสารนั้น พบว่า ความตอ้งการไดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัขยะมูลฝอยมาก
ท่ีสุด รองลงมาเป็นความสนใจการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้น มีความสนใจการจดัการขยะมูลฝอย
ในหมู่บา้นดา้นการแยกขยะมูลฝอยเปียกและแห้ง ดา้นการลดปริมาณขยะมูลฝอย ดา้นการแยกขยะ
มูลฝอยขายได ้และการซ่อมแซมเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ ส่วนใหญ่มีวิธีปฏิบติัท่ีดีในการจดัการขยะ
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มูลฝอยในเร่ืองการเก็บรวบรวมขวดแกว้ ขวดพลาสติก กระป๋อง หนงัสือพิมพท่ี์ใชแ้ลว้เพื่อน าไป
ขาย ซ่ึงมีการปฏิบติัทุกคร้ังสูงสุด นอกนั้นกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนกวา่คร่ึง ไม่เผาถุงพลาสติก
หรือกล่องโฟม และไม่เผาขยะประเภทใบไมแ้ห้ง ส่วนพฤติกรรมอ่ืนๆ นั้น ส่วนใหญ่มีการปฏิบติั
เพียงบางคร้ัง 

2. ปัจจยัภายนอก พบว่า กลุ่มตัวอย่างหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก               
ในครัวเรือน 1-4 คน มีบา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตวัเอง ส่วนพฤติกรรมการจดัการขยะของผูน้ าชุมชน
และเพื่อนบา้นนั้น พบวา่ ไม่มีผลต่อการจดัการขยะ ส่วนใหญ่ท าอาหารรับประทานเองท่ีบา้นเป็น
ประจ าทุกวนั และซ้ืออุปกรณ์ประกอบอาหารเป็นประจ าทุกวนั การซ้ือของใช้ในครัวเรือน                
ส่วนใหญ่จะซ้ือดว้ยตนเอง และส่วนใหญ่ยงัระบุวา่หมู่บา้นมีการรณรงคเ์ร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการประกาศเสียงตามสาย รองลงมาใช้วิธีการเรียกประชุม การจดัท าป้ายรณรงค ์
และแจกแผน่พบัใบปลิวตามบา้น การจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้น ส่วนใหญ่เอามูลฝอยทิ้งรวมกนั
หมดใส่ถุงด าจา้งบริษทัเอกชนเขา้ไปเก็บตามบา้น รองลงมาคือการทิ้งในท่ีรกร้างวา่งเปล่า มีเพียง
ส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีใหแ้ต่ละบา้นแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง และเผารวมกนัทุกชนิด   

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะท่ีเหมาะสมของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้น
ขวญัเวียงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ประกอบดว้ย ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ระยะเวลาอยู่
อาศยัในหมู่บา้น ความตั้งใจพร้อมรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ความสนใจใน
การจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้น และความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอย ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีมีผล
ต่อความตระหนกัในการจดัการขยะท่ีเหมาะสมของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวียง ไดแ้ก่ จ  านวน
สมาชิกในครัวเรือน 

 
5.1.2 ระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้พกัอาศัยในหมู่บ้านขวญัเวยีง 
ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 มีความรู้เก่ียวกับ            

การจดัการขยะมูลฝอย เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ เกือบทั้งหมดมีความรู้เร่ือง ขยะสดไดแ้ก่ เศษ
อาหาร พืชผกั เศษเน้ือสัตว ์ กระป๋องยาฆ่าแมลง แบตเตอร่ีมือถือ ถ่านไฟฉาย ถือเป็นขยะอนัตราย   
ขยะมูลฝอยเป็นบ่อเกิดของเช้ือโรคต่างๆ และเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของพาหะน าโรคไดแ้ก่ แมลงสาบ 
หนู และยุงเป็นตน้ เศษอาหาร เศษผกั ผลไม ้ควรมีการแยกทิ้งลงในภาชนะท่ีมีฝาปิด ไม่ร่ัว หรือ
น าไปฝังกลบ การน าวสัดุ/ส่ิงของท่ีช ารุด เสียหายมาซ่อมแซมใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้เช่น 
โตะ๊ เกา้อ้ี เส้ือผา้ เป็นวธีิการหน่ึงท่ีเป็นการน าขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน์ใหม่ ขยะมูลฝอย หมายถึง 
ของเสียท่ีอยู่ในรูปของแข็ง หรืออ่อนบางชนิดสามารถย่อยสลายเองไดต้ามธรรมชาติเช่น เศษใบไม ้
กระดาษ เศษอาหาร เป็นตน้ 
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5.1.3 ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านขวัญ

เวยีง  
กลุ่มตวัอย่างหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีความตระหนกัต่อการจดัการขยะมูลฝอยหลาย

ประเด็น ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจต่อมนุษย ์ขยะแห้งอาจเป็นตน้เหตุของการเกิด
เพลิงไหมใ้นชุมชน นิสัยส่วนบุคคลเป็นสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอย ความรุนแรงของปัญหาขยะ
มูลฝอย อาจส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ปัญหาขยะมูลฝอยส่งผลเสียต่อ
สภาพแวดล้อม ควนัจากการเผาขยะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวม ขยะพลาสติกเป็นมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อม ขยะแห้งอนัตรายประเภท กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย 
หลอดไฟ ต้องแยกก าจดัจากขยะประเภทอ่ืน และปัญหาขยะมูลฝอยเกิดจากการจดัการไม่ดีพอ           
เป็นตน้ 

5.1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้านขวัญเวยีง  
ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขยะแหง้ พบวา่ มีการน าขยะประเภทใบไม ้ก่ิงไม ้ท่ีไม่สามารถ

บรรจุในถุงด าไดม้ากองรวมกนัซ่ึงอาจเกิดเพลิงไหมไ้ด ้และการบรรจุขยะในถุงด าเพื่อรอการจดัเก็บ
จากเทศบาลนั้น พบว่า ค่าใช้จ่ายในการซ้ือถุงด ากลายเป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยของครัวเรือน และไม่
เอ้ืออ านวยต่อการคดัแยกขยะ 

  

5.2 อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
5.2.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนักในการจัดการขยะท่ีเหมาะสมของผูพ้กัอาศัย           

ในหมู่บา้นขวญัเวยีง พบวา่ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะท่ีเหมาะสมของผู ้
พกัอาศยัคือระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้น ความตั้งใจพร้อมจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ
จดัการขยะมูลฝอย ความสนใจในการจดัการขยะมูลฝอย และความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อความตระหนักในการจดัการขยะมูลฝอยมีเพียงประเด็นจ านวน
สมาชิกในครัวเรือน ซ่ึงสามารถแยกออกเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจไดด้งัน้ี 

1.ระยะเวลาอาศัยในหมู่บ้านยาวนานจะมีความผูกพนักับถ่ินท่ีอยู่อาศัยของตนเอง
มากกว่าผูท่ี้มีระยะเวลาอยู่อาศยัเพียงแค่สั้ นๆ ความผูกพนัน้ีเองท่ีก่อให้เกิดเป็นความรักและหวง
แหนในถ่ินท่ีอยูอ่าศยัอะไรท่ีท าแลว้ดีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและส่วนรวมก็จะให้การยอมรับ
ในการกระท า เพื่อให้หมู่บา้นมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี สอดคลอ้งกบั มนสั  สุวรรณ (2549: 84 - 85) ได้
กล่าวว่า ความตระหนกัเป็นความรู้ท่ีประจกัษ์ชดัหรือความรู้ชดัเจน เม่ือน ามาใช้กบัทรัพยากรและ
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ส่ิงแวดลอ้มแลว้มีความหมายร่วมใน 4 ประเด็นท่ีส าคญัคือ 1) รู้จริง/ซาบซ้ึง เนน้การเขา้ใจอยา่งถ่อง
แทใ้นเร่ืองท่ีสนใจ รู้ซ้ึงวา่อะไรผดิ อะไรถูก และอะไรจะเป็นผลดี อะไรจะเป็นผลเสีย 2) มีความรัก/
หวงแหน เนน้ในส่ิงท่ีเขา้ใจอยา่งซาบซ้ึงวา่เป็นส่ิงท่ีถูก เป็นส่ิงท่ีดี เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อตนและ
ส่วนรวม 3) มีความวิตก/ห่วงใยวา่จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและสังคม 4) ท า
จริง/ปฏิบติัจริง ไม่ไดเ้นน้วา่ตอ้งท าแต่เป็นกรณีท่ีท าไดห้รือเป็นไปได ้

2. ความตั้งใจพร้อมจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะมูลฝอยและความสนใจในการ
จดัการขยะมูลฝอยมีผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอย อาจเน่ืองจากทั้งสองประเด็นจดั
อยูใ่นล าดบัขั้นการรับรู้ซ่ึงเป็นขั้นแรกในพฒันาการความตระหนกั ซ่ึงเป็นพฤติกรรมดา้นความรู้สึก 
ดงัท่ี Bloom et al (1971) กล่าววา่ความตระหนกัเกิดข้ึนเป็นล าดบัขั้น โดยขั้นแรกเป็นขั้นการรับรู้ 
ท่ีบุคคลจะมีการรับรู้ต่อส่ิงเร้าหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนรอบตวั จ าแนกเป็น 3 ขั้น ขั้นแรกการรับรู้ 
หมายถึง การรู้จกัเก่ียวกบัส่ิงเร้านั้น ขั้นท่ี 2 ตั้งใจรับ หมายถึง การเต็มใจท่ีจะยอมรับส่ิงเร้านั้น และ
ขั้นสุดท้าย การเลือกรับ หมายถึง การควบคุมหรือคดัเลือกความสนใจท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้น และ
สอดคลอ้งกบัท่ี วิชยั  วงษใ์หญ่ (2535: 142) ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกบัความตระหนกัโดยใช้
พฤติกรรมทางดา้นจิตพิสัยเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความตระหนกัวา่เกิดจากการรับรู้ ซ่ึงเป็นการท าความ
รู้จกัและเขา้ใจในส่ิงเร้านั้น ไดแ้ก่ การรู้จกัส่ิงเร้า และความเต็มใจท่ีจะรับส่ิงเร้านั้น ต่อมาจึงจะเกิด
การคดัเลือกความสนใจท่ีมีต่อส่ิงเร้า และเกิดการตอบสนอง จนเกิดการเห็นคุณค่า จดัระบบคุณค่า 
จนกระทัง่ถึงขั้นสุดทา้ย คือ การน าเอาคุณค่ามาสร้างเป็นลกัษณะนิสัยประจ าตวัเป็นบุคลิกภาพหรือ
เอกลกัษณ์ของบุคคลนั้น และสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ี บณัฑิต  จุฬาศยั (2528) กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการรับรู้ของมนุษยไ์วว้่าความใส่ใจและการให้คุณค่าในเร่ืองท่ีจะรับรู้ ความใส่ใจในเร่ืองท่ีจะ
รับรู้นั้นส่งผลต่อการเกิดความตระหนกั โดยความใสใจและการให้คุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึงแปรเปล่ียน
ได้หลายระดับตั้ งแต่ความจ า เ ป็นความต้องการ ความคาดหวัง  ความสนใจและอารมณ์  
และ ทนงศกัด์ิ  ประสบกิตติคุณ (2534: 22-23) ไดส้รุปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของแต่ละ
บุคคลว่า ความใส่ใจและการให้คุณค่า ถา้มนุษยมี์ความใส่ใจในเร่ืองใดมากก็จะมีความตระหนกั 
ในเร่ืองนั้นมาก 

3. ปัจจยัภายในดา้นความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยมีผลต่อความตระหนกัในการ
จดัการขยะมูลฝอยนั้น เป็นไปตามแนวคิดท่ี Good, Carter V. (1973) ไดอ้ธิบายขั้นตอนกระบวนการ
เกิดความตระหนกัว่าเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา กล่าวคือ เม่ือบุคคลไดรั้บการกระตุน้
จากส่ิงเร้าหรือไดรั้บการสัมผสัจากส่ิงเร้าแลว้จะเกิดการรับรู้ และเม่ือรับรู้ในขั้นต่อๆไป ก็จะเขา้ใจ
ในส่ิงเร้านั้น คือ เกิดความคิดรวบยอดและน าไปสู่การเรียนรู้ คือ มีความรู้ในส่ิงนั้นและน าไปสู่การ
เกิดความตระหนกัรู้ในท่ีสุด ซ่ึงความรู้และความตระหนกัรู้ต่างก็น าไปสู่การกระท าหรือการแสดง
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พฤติกรรมของบุคคลต่อส่ิงเร้านั้นๆ การท่ีบุคคลจะเกิดความตระหนกัรู้ข้ึนไดน้ั้น บุคคลนั้นจะตอ้งมี
ความรู้มาก่อน สอดคลอ้งกบั กิตติภูมิ  มีประดิษฐ ์(2537) ท่ีไดอ้ธิบายขั้นตอนการเกิดความตระหนกั
ไวว้า่เป็นล าดบัของการสะสมความรู้ และเจตคติเพื่อใหเ้กิดเป็นความตระหนกัในส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงใน
การสร้างความตระหนกันั้นจะตอ้งอาศยัพื้นฐานความรู้ (Knowledge) ทางส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง
ตามหลกัการ เม่ือเกิดความรู้แลว้จะตอ้งมีการสร้างเจตคติ (Attitude) ทางส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้ง และ
ตอ้งมีความรู้อย่างถ่องแท ้รู้ว่าส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใดดี ไม่ดี จึงจะน าไปสู่ขั้นความลุ่มลึกชดัแจง้ 
(Intelligibility) แลว้จึงจะเกิดความตระหนกัในท่ีสุด 

4. ดา้นของปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม
ของผูพ้กัอาศยัคือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน อาจเน่ืองจากสมาชิกในครัวเรือนท่ีเพิ่มข้ึนมีแนวโนม้
ท่ีจะสร้างขยะมูลฝอยมากตามไปดว้ย เม่ือปริมาณขยะมูลฝอยมีมากท าให้ปัญหาขยะมูลฝอยมีความ
ชดัเจนจึงอาจส่งผลใหเ้กิดความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอยมากข้ึน 

5.2.2 จากการศึกษาในเร่ืองระดับความรู้ ในการจดัการขยะมูลฝอยของผูพ้กัอาศยั               
ในหมู่บา้นขวญัเวียงพบวา่ผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวียงมีความรู้ในเร่ืองของการจดัการขยะเป็น
อย่างดี แต่มีการน าไปปฏิบติัจริงในครัวเรือนเพียงเร่ืองเดียวคือการเก็บรวบรวมขวดแก้ว ขวด
พลาสติก กระป๋อง หนงัสือพิมพท่ี์ใชแ้ลว้เพื่อน าไปขาย ซ่ึงผูพ้กัอาศยัมีการน าความรู้ไปปฏิบติัใชใ้น
ดา้นการคดัแยกขยะเปียกและขยะแหง้ถึงแมจ้ะเป็นเพียงเร่ืองเดียวท่ีผูพ้กัอาศยัปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 
แต่ในการปฏิบติัส่วนท่ีเหลือซ่ึงเป็นเร่ืองของการคดัแยกขยะอนัตราย การเผาขยะแห้งพวกใบไม ้
และกล่องโฟมยงัมีปรากฏอยูอ่าจเป็นเพราะการจดัการขยะมูลฝอยโดยรวมของหมู่บา้นท่ีมีการใชถุ้ง
ด าท่ีตอ้งมีการซ้ือจากหน่วยงานเทศบาลบรรจุขยะทุกชนิดรวมกนัและวางไวห้น้าบา้นเพื่อรอการ
จดัเก็บต่อไป ท าใหเ้ม่ือมีแต่ถุงด าในการบรรจุขยะและถุงด าก็มีขนาดบรรจุจ ากดัปริมาณจึงส่งผลให้
ผูพ้กัอาศยัไม่สามารถแยกขยะอนัตราย และขยะแห้งไร้ค่าอ่ืนๆ ไดจึ้งบรรจุรวมกนัทิ้งส่วนท่ีเหลือท่ี
ไม่สามารถบรรจุในถุงขยะได้ก็ท  าการเผา หรือทิ้งในท่ีรกร้างว่างเปล่าต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับ           
วิลาวลัย ์ ตั้งสัตยาธิษฐาน (2551) ศึกษาเร่ืองความรู้ และความเขา้ใจของประชาชนต่อการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในครัวเรือน เพื่อการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก: กรณีบา้นหนองอ่ึง ต าบล
เวียง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ถึงแมว้า่ประชาชนจะมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มในครัวเรือน เป็นอยา่งดี แต่ก็มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มในครัวเรือนเพียงแค่ระดบั
ปานกลางเท่านั้น เช่นเดียวกบั นฤมล  ธนญัชยั (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรม
การใชส้ารเคมีปราบศตัรูพืชของนกัเรียนจากครอบครัวเกษตรกรในอ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่าความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการใช้สารเคมีปราบศตัรูพืชมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
สารเคมีปราบศตัรูพืช ซ่ึงขดัแยง้กบั ร่วมศกัด์ิ  ยะใหม่วงศ์ (2543) ศึกษาเร่ืองความรู้และความ
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ตระหนักท่ีมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าท่ีสาธารณะสุข ประจ าสถานีอนามัย              
จงัหวดัน่าน พบวา่ ความรู้เร่ืองการจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะ 

5.2.3 ความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้น
ขวญัเวียงพบว่าผูพ้กัอาศยัส่วนใหญ่มีความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัดีดงัจะ
เห็นไดจ้ากการเห็นคุณค่าในการแยกก าจดัขยะแห้งอนัตรายจากขยะประเภทอ่ืน และจากการให้
ความส าคญัในเร่ืองของควนัท่ีเกิดจากการเผาขยะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวม และปัญหาขยะมูล
ฝอยส่งผลเสียต่อสภาพแวดลอ้ม แต่ถึงแมจ้ากการศึกษาจะพบวา่ ผูพ้กัอาศยัมีความตระหนกัในการ
จดัการขยะมูลฝอยก็ตามแต่ผูพ้กัอาศยัก็ยงัคงทิ้งทั้งขยะแหง้ ขยะอนัตราย และขยะเปียกรวมกนัทั้งน้ี
อาจเป็นด้วยระบบการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้นท่ีไม่เอ้ือต่อการคดัแยกขยะมูลฝอยของผูพ้กั
อาศยั หรืออาจจะเป็นความเคยชินในการจดัการขยะมูลฝอยของผูพ้กัอาศยัเอง สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ปริญญา  โปธาเก๋ียง (2551) ศึกษาเร่ืองความตระหนกัและจิตส านึกของประชาชนในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน พบว่าประชาชนชนส่วนใหญ่ใน
พื้นท่ีเทศบาลต าบลอุโมงค์มีความตระหนกัและจิตส านึกในเร่ืองขยะมูลฝอย และการจดัภูมิทศัน์
เมืองก็ตาม แต่ลกัษณะนิสัยหรือความเคยชินกบัการปฏิบติัจนเป็นวิถีชีวิตประจ าวนั โดยไม่ค  านึงถึง
ผลกระทบจากจากการกระท าของตนเองก็ยงัคงมีอยู ่หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ รู้วา่การทิ้งขยะไม่ถูก
ท่ีการไม่คัดแยกขยะการก าจัดขยะโดยการเผ่ากลางแจ้งเป็นส่ิงไม่ถูกต้องประชาชนก็ยงัท า 
นอกจากน้ีงานวจิยัของ สุธาสิณี  อินทร์ผกู (2548) ศึกษาเร่ืองความตระหนกัในปัญหาการจดัการมูล
ฝอยกับพฤติกรรมการน ามูลฝอยแห้งกลับมาใช้ซ ้ าของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง                   
ยงัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความตระหนกัในปัญหามูลฝอยในระดบัสูง และ
มีความตระหนกัในการน ามูลฝอยแหง้กลบัมาใชซ้ ้ าในระดบัปานกลาง 

5.2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้นขวญัเวียง พบวา่ มุมมอง
ของผูอ้ยูอ่าศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีงต่อค่าใชจ่้ายในการซ้ือถุงด านั้นเป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยของครัวเรือน 
และไม่เอ้ืออ านวยต่อการคดัแยกขยะ สะทอ้นให้เห็นว่า “เขาไม่คิดว่าค่าใช้จ่ายในการซ้ือถุงด า 
ตอ้งจ่าย” ตรงกบัทศันะท่ีว่าทรัพยากรธรรมชาติท่ีน ามาใช้เป็นของฟรีหรือไม่มีราคา ทศันะเช่นน้ี
อาจก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (ปริณภา จิตราภณัฑ์, 2547:  28) ดงัท่ี ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546: 2-3) ระบุวา่ประชาชนในยุคบริโภคนิยมจะก่อให้เกิด
ความเสียหายมหาศาลต่อส่ิงแวดล้อม หากขาดความตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และไม่ตระหนักอย่างแท้จริงว่าภาระทางส่ิงแวดล้อมนั้นเกิดข้ึนจากการบริโภค 
ผูบ้ริโภคจึงมีหนา้ท่ีรับภาระนั้น ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1.  จากผลการวิจยัท่ีพบว่าระยะเวลาอยู่อาศยัในหมู่บา้น และความรู้ในการจดัการขยะ   

มูลฝอยนั้น เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอย ดงันั้น การส่งเสริมความ
ตระหนักในการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้นขวญัเวียงอาจด าเนินการไดดี้หากมีการสร้างการมี
ส่วนร่วมระหวา่งผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นภายใตก้ารน าของผูท่ี้พกัอาศยัมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อสร้าง
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอย 

2. จากผลการวิจยัท่ีพบว่าความตั้งใจพร้อมรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ           
มูลฝอย เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอย ดงันั้น ควรมีการรณรงค์ให้
ความรู้ในการการจดัการขยะโดยใช้เสียงตามสายในหมู่บ้าน เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีประหยดั และ
สามารถเขา้ถึงผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นไดง่้าย ทั้งน้ี ควรกระจายเสียงในช่วงเวลาเยน็ ซ่ึงเป็นเวลาท่ีผูพ้กั
อาศยัส่วนใหญ่อยูบ่า้น  

3. จากผลการวิจยัท่ีพบว่าความสนใจในการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้นเป็นปัจจยั              
ท่ีส่งผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอย และผูพ้กัอาศยัส่วนใหญ่มีความสนใจในการ 
คดัแยกขยะมูลฝอย ดงันั้น ควรส่งเสริมให้มีการคดัแยกขยะมูลฝอยข้ึนในหมู่บา้น โดยตั้งจุดท่ีท้ิง
ขยะอนัตราย และขยะจ าพวกก่ิงไมแ้ห้ง ใบไมแ้ห้ง เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูพ้กัอาศยัก าจดัส่ิงท่ีบรรจุ              
ไม่หมดในถุงด าไปทิ้งและเผาในท่ีรกร้างวา่งเปล่า ส่วนขยะท่ีสามารถน าไปเขา้กระบวนการรีไซเคิล
ได้ อาจให้รถรับซ้ือของเก่าเข้ามารับซ้ือในชุมชน ประมาณเดือนละ 1-2 คร้ัง โดยให้นิติบุคคล
หมู่บา้นขวญัเวยีงเป็นผูก้  าหนดวนั และเวลาในการเขา้มารับซ้ือขยะรีไซเคิล 

4. จากผลการวิจัยท่ีพบว่าวิธีการหลักๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยของผู ้พ ักอาศัย                 
ในหมู่บา้นขวญัเวียง โดยใช้ถุงด าบรรจุขยะมูลฝอยให้เทศบาลจดัเก็บนั้น แมจ้ะเป็นวิธีท่ีสะดวก             
แต่ท าให้ครัวเรือนเกิดค่าใช้จ่าย และไม่เอ้ือต่อการคัดแยกขยะมูลฝอย หากมีการสนับสนุน
งบประมาณ หรือเปล่ียนเป็นคิดค่าธรรมเนียมให้ถูก แทนการซ้ือถุงด า จะส่งเสริมให้มีการคดัแยก
ขยะมูลฝอยกนัมากข้ึน 

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาเร่ืองความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอยของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญั
เวยีง น้ีผูว้จิยัเห็นวา่ในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการสร้างขยะของผูพ้กัอาศยัทั้งจากการอุปโภคบริโภค 
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การเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่งผลต่อการลดปริมาณมูลฝอย และการน ามูลฝอยกลบัมา
ใชซ้ ้ า 

2. ควรมีการศึกษาวจิยัเชิงลึกในดา้นการจดัการขยะมูลฝอยการวางแผนจดัการขยะมูล 
ฝอยอยา่งย ัง่ยนืและควรขยายขอบเขตการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงเพื่อ
เปรียบเทียบความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อผลการศึกษาจะไดแ้ตกต่างกนัออกไปและ
อาจมีการเพิ่มเติมในส่วนของการใชห้ลกัการผูก่้อใหเ้กิดมลพิษเป็นผูจ่้ายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ในการลดขยะ และภาระค่าใชจ่้าย คือผูใ้ดสร้างขยะมากจะตอ้งจ่ายค่าก าจดัขยะมาก และหากผูใ้ด
สร้างขยะนอ้ยก็จะจ่ายค่าก าจดัขยะนอ้ยโดยถือวา่ผูก่้อมลพิษจ าเป็นตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 
 


