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การศึกษานี2 มีวตัถุประสงคเ์พื+อศึกษาการรับรู้ข่าวสาร ความเขา้ใจ และทศันคติเกี+ยวกบัการ

จดัการขยะมูลฝอยชุมชน และระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 
รวมถึงปัจจยัเสริมที+มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ตาํบล    
วงัเหนือ อาํเภอบ้านด่าน จังหวดับุรีรัมย์ จากประชากรครัวเรือนละ 1 คน จาํนวนทั2 งสิ2น 980 
ครัวเรือน โดยใช้สูตรของยามาเนหากลุ่มตวัอย่างได ้จาํนวน 285 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื+องมือที+ในการรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติที+ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ความถี+ , ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี+ย, ค่าส่วนเบี+ยงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test และค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการรับรู้ขา่วสารเกี+ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอย
ชุมชนคอ่นขา้งบ่อย (3-4 สัปดาห์/ครั2 ง) มีความรู้ความเขา้ใจเกี+ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนอยู่
ในระดบัสูง มีทศันคติเกี+ยวกบัการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของประชาชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประชาชนที+มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อ
เดือน และระยะเวลาอาศยัอยู่ในพื2นที+ที+แตกต่างกนัมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการขยะมูลฝอยชุมชนไม่แตกต่างกนั อยา่งนยัสําคญัทางสถิติที+ระดบั 0.05 การรับรู้ข่าวสารมี
ความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนความรู้ความ
เขา้ใจและทศันคติไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย
ชุมชน อยา่งนยัสาํคญัทางสถิติที+ระดบั 0.05 
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The objective of this study is to study the extent of information received, their knowledge 

understanding and attitude on solid waste management. And the public participation of solid waste 
management, as well as to their factors affecting public participation in waste management in 
Wangnuea subdistrict, Bandan district, Buriram. From the population totally 980 family, samples 
of 285 were derived from Taro Yamane calculation method. The instrument used in collecting data 
was questionnaire. The statistical procedures used in analyzing data were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-Test, F-Test and Pearson's product-moment correlation.  

The survey data reveals that the samples received information about solid waste 
management quite often (3-4 weeks/time). Their knowledge understanding on solid waste 
management were high. Their attitude on solid waste management was moderate. And the public 
participation of solid waste management was moderate.  

The hypothesis test found that People with gender, age, education, occupation, monthly 
income and living period in the community differently, the public participation of solid waste 
management did not have any effect at a .05 level of significance. Factors significantly influence 
people’s public participation of solid waste management are received information about solid waste 
management. But the knowledge understanding and attitude on solid waste management did not 
have any effect the public participation of solid waste management at a .05 level of significance. 
 
 


