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ความเขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเขตเทศบาลตําบลลูกแก
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความเขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลตําบลลูกแก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาจาก ครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่การปกครอง
ของเทศบาลตําบลลูกแก จํานวน 311 ครัวเรือน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมีความนาเชื่อถือเทากับ
0.8266 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อใชในการบรรยายลักษณะขอมูล และทดสอบสมมติฐานดวย one way ANOVA และสรางตัวแบบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดวยสมการการถดถอยเชิงเสนตรงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา ระดับความ
เขมแข็งของประชาชนโดยภาพรวม, ดานการรวมกระทํา, ดานการรวมคิด และดานการรวมรูสึก อยูในระดับมาก
สวนระดับความเขมแข็งของประชาชนดานความเปนเจาของชุมชน อยูในระดับปานกลาง และจากการทดสอบสมติ
ฐานพบวาระดับความเขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวม แตกตางไปตามอายุ, ระดับ
การศึกษา, ระดับความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการขยะมูลฝอย, ระดับรายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน, อาชีพหลัก
ของครัวเรือน, ระยะเวลาการตั้งบานเรือน, การมีตําแหนงในการบริหารองคกรชุมชน, ความบอยครั้งในการรวม
กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน และ ความบอยครั้งในการรวมกิจกรรมทางการเมืองในชุมชน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ α = 0.05
คําสําคัญ : ความเขมแข็งของประชาชน การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ABSTRACT
This research had a purpose for studying the people empowerment in solid waste
management of Lukkae Tambon Municipality, Amphoe Tha Maka, Kanchanaburi Province. Tha data
had been collected by using the questionnaire through 311 households. The reliability of questionnaire
was 0.8266. The statistics were applied for describing the data such as frequency, percent, mean,
standard deviation. The hypotheses were tested by one way ANOVA and constructed the model of
relationship between independent and dependent variable by multiple linear regression. The findings
were the level of the people empowerment as a whole and in aspect physically, intellectually and
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emotionally involved were falling in high. However the aspect of sense of belonging was falling in
moderate. In hypothesis testing it was found that the differences in the socio-economic statuses such
as ages, education, waste management knowledge, household income, occupation, period of
settlement, the position of administration in community organization, frequency of participation in social
activities, frequency of political involvement significantly affected the level of people empowerment at
α = 0.05
Keywords : people empowerment, solid waste management
E-mail : subhattra_ch@hotmail.com, sudham@su.ac.th

คํานํา
ในปจจุบัน เทศบาลตําบลลูกแก ไดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของตน โดยมีบุคลากร
และอุปกรณ ที่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยไดในระดับหนึ่ง แตยังไมสามารถจัดการขยะมูลฝอยไดอยางมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดจากบานเรือนที่อยูอาศัยยังคงสูง ทําใหระยะเวลา
การจัดการขยะมูลฝอยลาชา และสิ้นเปลืองงบประมาณในการนําขยะมูลฝอยไปฝงกลบที่บอขยะเอกชน ซึ่งเปน
พื้นที่นอกเขตเทศบาลตําบลลูกแก
ดังนั้นการกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดานการลด การคัดแยก และ ใชประโยชนขยะชุมชนที่ถูกหลัก
วิชาการจากภาครัฐ จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหาการดําเนินงานจัดการขยะในปจจุบันได อยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจริง แมวาภาครัฐ จะมีนโยบาย แผน และการ
ดําเนินงานในดานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมากมายหลายประการเพื่อแกปญหา แตการแกปญหาที่ผานมาสวนใหญ
จะเปนการกําหนดนโยบายและแผนในการพัฒนาจากกระทรวง ทบวงกรมตางๆ ที่หยิบยื่นใหกับประชาชน ไดมี
โอกาสเขาไปมีสวนรวมในโครงการตางๆ แตผลลัพธที่ไดกลับกลายเปนความลมเหลวและไมสําเร็จตามเปาหมายที่
วางไว เนื่องจากประชาชนยังคงไมใหความรวมมือรวมใจในการจัดการขยะมูลฝอยอยางจริงจัง ประชาชนยังคงขาด
ความเขาใจอยางลึกซึ้งในปญหาตางๆที่เกิดขึ้น และมองไมเห็นคุณคาของการดําเนินการซึ่งมิไดริเริ่มโดยประชาชน
เอง ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ เริ่มตระหนักวาการแกปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยใหบรรลุผลและเกิด
กระบวนการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ต อ ไปในอนาคตนั้ น จํ า เป น ต อ งมี ค วามเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนเป น ฐานสํ า คั ญ ดั ง นั้ น
หนวยงานตางๆจึงพยายามปรับบทบาทของตน ใหกลายเปนผูสนับสนุนสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและชวย
พัฒนาขีดความสามารถในการทํางานรวมกันเพื่อใหชุมชนตางๆ มีความเขมแข็งในที่สุด (จําลอง โพธิ์บุญ 2545 :
473)
ปจจุบันเทศบาลตําบลลูกแก มีนโยบายเพื่อพัฒนาสูความยั่งยืนของเทศบาลตําบลลูกแกใหเปนเมือง
นาอยู เปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่มีสิ่งแวดลอมที่ดี ชุมชนเขมแข็ง และประชาชนมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ ซึ่ง
ในการดําเนินการดังกลาว จําเปนตองอาศัยความเขมแข็งของประชาชน โดยจะเห็นไดวาปญหาขยะมูลฝอยชุมชน
เปนปญหาสําคัญซึ่งควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน ดังนั้นหากประชาชนยังคงขาดความเขมแข็งในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน ปญหาผลกระทบตางๆที่เกิดจากขยะมูลฝอย คงไมสามารถแกไขใหสําเร็จลุลวงได

1151

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอย ในชุมชนเขตเทศบาลตําบลลูกแก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตอเทศบาลตําบลลูกแก ตําบลดอนขมิ้น
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ในการวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาความเขมแข็งของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เขตเทศบาลตําบลลูกแก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ ครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลตําบลลูกแก
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมูบาน ประกอบดวย หมูที่ 1,6, 9, 8, 7, 9 (ในเขตเทศบาล)
จํา นวนทั้ งสิ้ น 1,406 ครั วเรื อ น กลุ ม ตั ว อย าง คือ ครั ว เรื อ น 311 ครั ว เรื อ น ซึ่ ง กํา หนดขนาดตัว อยา งโดยใช สู ต ร
คํานวณหาคาขนาดของกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane 1976, อางถึงใน สมสมาน อาษารัฐ 2548 : 42)
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการขยะมูล
ฝอย , ระดับรายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน, อาชีพหลักของครัวเรือน, ขนาดของครัวเรือน, ระยะเวลาการตั้ง
บานเรือน, ทําเลที่ตั้งบานเรือน, การมีตําแหนงในการบริหารองคกรชุมชน, ความบอยครั้งในการรวมกิจกรรมที่มีการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน, การมีตําแหนงสมาชิกหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของทางดานการเมืองทองถิ่น
ในชุมชน, ความบอยครั้งในการรวมกิจกรรมทางการเมืองในชุมชน, ระดับความเหมาะสมในการใหบริการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยของเทศบาลตําบลลูกแก ตามความคิดเห็นของประชาชน ตัวแปรตาม ไดแก ความเขมแข็งของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งมีองคประกอบ 4 ดาน คือ การรวมกระทํา (physically involved), การรวมคิด
(intellectually involved), การรวมรูสึก (emotionally involved), ความเปนเจาของชุมชนชุมชน (sense of
belonging)
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย ซึ่งสวนใหญเปนคําถามแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist) และประเมินคา 5 ระดับ และแบบสอบถามแบบปลายเปด
มีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูทรงคุณวุฒิอีก 2 คน และแบบสอบถามในสวนที่เปนคําถามเกี่ยวกับระดับความเขมแข็งของประชาชนมีความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.8266
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ผลการทดลองและวิจารณ
1. ระดับความเขมแข็งของกลุมตัวอยางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เขตเทศบาลตําบลลูกแก อําเภอ
ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ผลการวิเคราะห ระดับความเขมแข็งของกลุมตัวอยางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เขตเทศบาล
ตําบลลูกแก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แสดงไวในตารางที่ 1 พบวา ระดับความเขมแข็งในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยจําแนกในแตละดาน พบวาประชาชนมีระดับความ
เขมแข็งในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดานการรวมกระทํา มากที่สุด รองลงมาคือ ดานรวมคิด ดานการรวมรูสึก
และดานความเปนเจาของชุมชนชุมชน ตามลําดับ โดยเฉพาะดานความเปนเจาของชุมชนอยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับความเขมแข็งของกลุมตัวอยางในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน เขตเทศบาลตําบลลูกแก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ความเขมแข็งในการจัดการขยะมูลฝอย
1. การรวมกระทํา (physicaly involved)
2. การรวมคิด (intellectually involved)
3. การรวมรูสึก (emotionally involved)
4. ความเปนเจาของ (Sense of belonging)

n

Mean

S.D.

คาระดับ

311
311
311
311

3.66
3.65
3.57
3.26
3.5

.53
.45
.46
.56
.38

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

เฉลี่ย

2. ทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของระดับความเขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนโดย จําแนกตามตัวแปรอิสระ แสดงไวในตารางที่ 2 พบวา ระดับความเขมแข็งของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวม แตกตางไปตามอายุ, ระดับการศึกษา, ระดับความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการขยะ
มูลฝอย, ระดับรายไดรวมตอเดือ นของครัวเรือน, อาชีพหลักของครัวเรือน, ระยะเวลาการตั้งบานเรือน, การมี
ตําแหนงในการบริหารองคกรชุมชน, ความบอยครั้งในการรวมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน
และ ความบอยครั้งในการรวมกิจกรรมทางการเมืองในชุมชน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ α = 0.05 สวน
เพศ, ขนาดของครัวเรือน, ทําเลที่ตั้งบานเรือน, การมีตําแหนงสมาชิกหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของทางดาน
การเมืองทองถิ่นในชุมชน และ ระดับความเหมาะสมในการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลลูกแก
ตามความคิดเห็นของประชาชน ไมมีผลตอความเขมแข็งในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05
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ตารางที่ 2 ความแตกตางของระดับความเขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดย จําแนกตามตัวแปร
อิสระ
ตัวแปร
ตาม

ตัวแปรอิสระ

n

Mean

S.D.

ทดสอบ
สมมติฐาน

F

Sig.

123
188

3.5772 .41188 2.395
3.5085 .36286

.123

ไมแตกตาง

28
48
79
79
67
10

3.2036
3.5438
3.4975
3.6722
3.5269
3.71

.22809 7.478
.37835
.37884
.42182
.32314
.25473

.000

แตกตาง

111
87
41
69
3

3.4955
3.4368
3.5028
3.7210
4.0833

.38249 8.044
.33258
.37781
.37734
.40415

.000

แตกตาง

52
204
55

3.3760 .32966 40.983
3.4765 .33405
3.9064 .38189

.000

แตกตาง

116
130
47
18

3.3759
3.5765
3.7660
3.6694

.37139 15.461
.33336
.35633
.46245

.000

แตกตาง

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
25ป และต่ํากวา
26 – 35 ป
36-45 ป
46 – 55 ป
56-65 ป
66 ป ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ไมเกินประถมศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษา/ปวท.
ความ
อนุปริญญา / ปวช. / ปวส.
เขมแข็ง
โดยรวม ปริญญาตรี
ปริญญาโทและสูงกวา
ระดับความรูเกี่ยวกับหลักการ
จัดการขยะมูลฝอย
นอย
ปานกลาง
มาก
ระดับรายไดรวมตอเดือนของ
ครัวเรือน
นอยกวา10,000
10,001 – 30,000
30,001 – 50,000
50,001 ขึ้นไป
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ตารางที่ 2 ความแตกตางของระดับความเขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดย จําแนกตาม
ตัวแปรอิสระ (ตอ)
ตัวแปร
ตาม

ตัวแปรอิสระ

อาชีพหลักของครัวเรือน
เกษตรกร / ปศุสัตว / ประมง
คาขาย / ประกอบธุรกิจสวนตัว
รับจาง / รับเหมาทั่วไป
รับราชการ/ งานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน
ไมประกอบอาชีพ
อื่นๆ
ขนาดของครัวเรือน
1-3 คน
4-6 คน
7 คนขึ้นไป
ระยะเวลาการตั้งบานเรือน
ระดับ
ความ 1- 10 ป
เขมแข็ง 11- 20 ป
โดยรวม 21 – 30 ป
31 - 40 ป
41 ปขึ้นไป
ทําเลทีต่ ั้งบานเรือน
ริมถนนสายหลัก
ริมชายฝงแมนา้ํ
ในซอยตางๆ หางจากตลาดสด
ในซอยตางๆ ใกลตลาดสด
ในตลาดสด
การมีตําแหนงในการบริหาร
องคกรชุมชน
ไมใช
ใช

n

Mean

2
203
51
24
24
2
5

3.0000
3.5138
3.4706
3.7583
3.7250
3.1000
3.5000

ทดสอบ
สมมติฐาน

F

Sig.

.49497 3.976
.38151
.30003
.28463
.46602
.35355
.55114

.001

แตกตาง

93
185
33

3.5538 .38308 1.297
3.5514 .38435
3.6212 .37936

.275

ไมแตกตาง

70
30
45
49
117

3.3336
3.4433
3.5689
3.6153
3.6342

.36492 8.591
.35129
.37663
.29087
.39379

.000

แตกตาง

101
24
110
51
25

3.5743
3.4208
3.5673
3.4804
3.4640

.38273 1.470
.27933
.41939
.35158
.35430

.211

ไมแตกตาง

208
103

3.4776 .36843 15.014
3.6529 .38924

.000

แตกตาง
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ตารางที่ 2 ความแตกตางของระดับความเขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดย จําแนกตาม
ตัวแปรอิสระ (ตอ)
ตัวแปร
ทดสอบ
ตัวแปรอิสระ
n
Mean
S.D.
F
Sig.
ตาม
สมมติฐาน
ความบอยครัง้ ในการรวม
กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนซึ่งกันและกัน
ไมเคยเขารวมกิจกรรมชุมชน
.000 แตกตาง
4
3.6125 .21747 6.84
แทบจะไมเคยเขารวมกิจกรรม
3
3.6667 .05774
ชุมชน
บางครั้ง ตามความจําเปน
33
3.3364 .33007
แทบจะทุกครั้งที่ไดรับการเชื้อเชิญ 56
3.3795 .39997
ทุกครั้งที่ไดรับการเชื้อเชิญ
215 3.6037 .37120
การมีตําแหนงสมาชิกหรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ
ทางดานการเมืองทองถิ่นใน
ชุมชน
284 3.5246 .38156 2.260 .106 ไมแตกตาง
ไมใช
26
3.6712 .39017
ระดับ ใช
ความบอยครัง้ ในการรวม
ความ
เขมแข็ง กิจกรรมทางการเมืองในชุมชน
.34641 4.256 .002 แตกตาง
3
3.5
โดยรวม ไมเคยเขารวม
3
3.6167 .20207
แทบจะไมเคยเขารวม
.42131
5
3.35
บางครั้ง
17
3.1882 .33519
แทบจะทุกครั้ง
283 3.5594 .37865
ทุกครั้ง
ระดับความเหมาะสมในการ
ใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตําบลลูกแก ตาม
ความคิดเห็นของประชาชน
นอยที่สุด
1.290 .278 ไมแตกตาง
นอย
3.4910 .34504
50
ปานกลาง
207 3.5304 .41298
มาก
3.5837 .28314
52
มากที่สุด
3.9500 .21213
2
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3. ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับระดับความเขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเขตเทศบาลตําบลลูกแก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์ของ Multiple Linear Regression
ตัวแปรอิสระ

B
1.880
-5.19E-03
7.688E-02
5.945E-02
.238
7.530E-02
-5.24E-03
-3.05E-02
1.135E-02
-1.18E-02
8.923E-02
2.523E-02

Std. Error
.250
.039
.018
.020
.032
.025
.017
.031
.015
.014
.041
.025

(คาคงที่)
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการขยะมูลฝอย
ระดับรายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน
อาชีพหลักของครัวเรือน
ขนาดของครัวเรือน
ระยะเวลาการตั้งบานเรือน
ทําเลที่ตั้งบานเรือน
การมีตําแหนงในการบริหารองคกรชุมชน
ความบอยครั้งในการรวมกิจกรรมที่มีการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน
การมีตําแหนงสมาชิกหรือคณะกรรมการที่
3.561E-02 .066
เกี่ยวของทางดานการเมืองทองถิ่นในชุมชน
ความบอยครั้งในการรวมกิจกรรมทางการเมือง 2.429E-02 .032
ในชุมชน
ระดับความเหมาะสมในการใหบริการจัดเก็บ .104
.031
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลลูกแก ตาม
ความคิดเห็นของประชาชน

Beta
-.007
.263
.184
.365
.170
-.015
-.048
.047
-.040
.110
.054

t
7.527
-.133
4.28
3.025
7.367
3.044
-.303
-.991
.761
-.826
2.194
1.016

Sig.
.000
.894
.000
.003
.000
.003
.762
.322
.447
.410
.029
.310

.026

.536

.592

.037

.755

.451

.162

3.413

.001

เมื่อทําการวิเคราะหดวยสมการถดถอยเชิงเสนตรงพหุคูณ ŷ = α + β1X1 + β2X2 + ………+ βnXn
ไดเปนตัวแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ŷ = 1.880 + 0.263X1 + 0.184X2 + 0.365X3 + 0.170X4 + 0.110X5 + 0.162X6
เมื่อ
ŷ = คาทํานายระดับความเขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
X1 = อายุ
X2 = ระดับการศึกษา
X3 = ความรูเกีย่ วกับหลักการจัดการขยะมูลฝอย
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X4 = ระดับรายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน
X5 = การมีตําแหนงในการบริหารองคกรชุมชน
X6 = ระดับความเหมาะสมในการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลลูกแก ตามความ
คิดเห็นของประชาชน
ดังนั้นอายุ, ระดับการศึกษา, ความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการขยะมูลฝอย, ระดับรายไดรวมตอเดือน
ของครัวเรือน, การมีตําแหนงในการบริหารองคกรชุมชน และ ระดับความเหมาะสมในการใหบริการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยของเทศบาลตําบลลูกแก ตามความคิดเห็นของประชาชน จึงเปนตัวแปรอิสระที่สามารถใชทํานายระดับความ
เขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

สรุปผลและเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความเขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวม เขตเทศบาลตําบลลูกแก
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามระดับความเขมแข็งของกลุม
ตัวอยาง พบวาประชาชนมีระดับความเขมแข็งในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดานการรวมกระทํา มากที่สุด
รองลงมาคือ ดานรวมคิด ดานการรวมรูสึก และดานความเปนเจาของชุมชน ตามลําดับ โดยเฉพาะดานความเปน
เจาของชุมชนอยูในระดับปานกลาง จึงควรใหความสนใจในการพัฒนาความเขมแข็งดานนี้ใหสูงขึ้น
2. การทดสอบสมมติฐานความแตกตาง พบวา ระดับความเขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนโดยรวม แตกตางไปตามอายุ, ระดับการศึกษา, ระดับความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการขยะมูลฝอย, ระดับ
รายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน, อาชีพหลักของครัวเรือน, ระยะเวลาการตั้งบานเรือน, การมีตําแหนงในการบริหาร
องคกรชุมชน, ความบอยครั้งในการรวมกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน และ ความบอยครั้งใน
การรวมกิจกรรมทางการเมืองในชุมชน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ α = 0.05 สวน เพศ, ขนาดของครัวเรือน,
ทําเลที่ตั้งบานเรือน, การมีตําแหนงสมาชิกหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของทางดานการเมืองทองถิ่นในชุมชน และ
ระดับความเหมาะสมในการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลลูกแก ตามความคิดเห็นของประชาชน ไม
มีผลตอความเขมแข็งในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
3. อายุ, ระดับการศึกษา, ความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการขยะมูลฝอย, ระดับรายไดรวมตอเดือนของ
ครัวเรือน, การมีตําแหนงในการบริหารองคกรชุมชน และ ระดับความเหมาะสมในการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตําบลลูกแก ตามความคิดเห็นของประชาชน เปนตัวแปรอิสระที่ใชสามารถทํานายระดับความเขมแข็ง
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยขอเสนอแนวทางในการเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เขตเทศบาลตําบลลูกแก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
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1. ระดับความเขมแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดานความเปนเจาของชุมชนอยู
ในระดับปานกลาง ในขณะที่ดานอื่นๆ และโดยรวมอยูในระดับมาก จึงควรใหความสนใจในการพัฒนาความ
เขมแข็งดานนี้ใหสูงขึ้นโดย หนวยงานภาครัฐตางๆ รวมทั้งเทศบาลตําบลลูกแก ควรเพิ่มโอกาสใหคนในชุมชน
รวมกลุมกัน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมรักษาผลประโยชนของชุมชนดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ดวยตนเอง รวมทั้งใหความสําคัญกับการปรับวิธีคิดและวิธีทํางานของบุคลากรภาครัฐ จากการเปนผูสั่งการ ใหเปน
ผูสนับสนุนในการจัดการ เพื่อ ใหประชาชนแกไขปญหาของชุมชนดวยตนเอง เพื่อเสริมสรางใหประชาชนเกิด
ความรูสึกเปนเจาของชุมชน (Sense of belonging) มากขึ้น
2. อายุ มีผลตอความเขมแข็งในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยประชาชนที่มีอายุมากขึ้น มี
แนวโนมวามีระดับความเขมแข็งในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมสูงขึ้น จากการศึกษาวิจัยพบวา ประชาชนที่มี
อายุ25 ป และต่ํากวา มีระดับความเขมแข็งในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนนอยที่สุด จึงควรจัดโครงการรณรงค
“ลดขยะ ลดโลกรอน” ภายในชุมชนและสถานศึกษาตางๆ โดยใหประชาชนที่มีอายุ25 ป และต่ํากวา ไดเขาเปน
สมาชิกและเปนแกนนําในการรวมจัดกิจกรรมดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใหประชาชนที่มีอายุ25 ป และต่ํากวา ใหมีระดับความเขมแข็งในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนสูงขึ้น
3. ระดับการศึกษา และความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการขยะมูลฝอย มีผลตอความเขมแข็งในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยประชาชนที่จบการศึกษาสูงขึ้น และมีความรูเกี่ยวกับหลักการ
จัดการขยะมูลฝอยมากขึ้น จะมีความเขมแข็งในการจัดการขยะมูลฝอยสูงขึ้นอยางสอดคลองกันโดยตรง จึงควรจัด
ฝกอบรมสัมมนาและประชาสัมพันธเพื่อกระตุนและถายทอดความรูดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใหประชาชน
อยางตอเนื่อง และควรมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เชน จัดโครงการฝกอบรมใหความรูในเรื่องการใช
ประโยชนจากขยะรีไซเคิลและขยะอินทรียตางๆ รวมทั้งความรูเกี่ยวกับวิธีการกําจัดขยะอันตรายหรือขยะมีพิษตางๆ
เชน วิธีการกํา จัดถา นไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ ขวดสารเคมีห รือ ยาฆาแมลงตางๆ ใหกับ ประชาชน ทํา ให
ประชาชนไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของขยะมูลฝอย, สามารถเขาใจถึงหลักการตางๆ เพื่อนําความรูที่
ไดรับมาประยุกตใชในการดําเนินการลด คัดแยก และใชประโยชนจากขยะมูลฝอยชุมชนไดอยางแทจริง
4. ระดับรายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน มีผลตอความเขมแข็งในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
โดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยประชาชนที่มีระดับรายไดรวมตอเดือนของครัวเรือนสูง มีแนวโนมวาจะมีความ
เขมแข็งในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสูงขึ้น จึงควรสรางแรงจูงใจใหกับประชาชนผูมีรายไดนอยดวยการจัด
โครงการเพื่อสรางรายไดและผลประโยชนใหกับผูที่เปนสมาชิกกลุมผูมีรายไดนอย ใหหันมารวมกันจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนอยางจริงจัง เชน จัดโครงการธนาคารขยะ, โครงการขยะแลกไข, ตั้งกลุมอาชีพผลิตปุยหมักชีวภาพ เปน
ตน
5. ระยะเวลาการตั้งบานเรือน มีผลตอความเขมแข็งในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวม ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 โดยประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลลูกแกมาเปนระยะเวลานานมากขึ้น จะมีความ
เขมแข็งในการจัดการขยะมูลฝอยสูงขึ้นอยางสอดคลองกันโดยตรง ดังนั้นหนวยงานตางๆ ซึ่งไดแกเทศบาลตําบลลูก
แก, สถาบันการศึกษา, องคกรชุมชน รวมทั้งภาคเอกชนตางๆ จึงควรใหความรวมมือในการผนึกกําลังดําเนินงาน
เพื่อเสริมความเขมแข็งใหประชาชนมีความสามารถในการแกไขปญหาตางๆไดดวยตนเองอยางจริงจัง ดวยการ
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กระตุนและสรางกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมใหคนในชุมชนรวมกันคิด รวมกัน
ทํา และมีการเรียนรูเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งทําใหประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่เปนระยะเวลาไมนานนัก
เกิดความตระหนักถึงความเปนเจาของชุมชน เกิดความรักและหวงแหนชุมชนที่ตนอาศัยอยู อันจะนําไปสูการ
พัฒนาอันยั่งยืนในระยะยาว
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