การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของขยะและการจัดการขยะชุ มชนพืน$ ทีจ' ังหวัดลพบุรี อําเภอพัฒนานิคม ตําบล
ช่ องสาลิกา
Analyze of composites of Solid waste and Technology Management in Lopburi Pattananikom
Shongsalica
บุญชัย ชาญเชียวชิงชัย1
อาจารย์ ดร. ณัฐพร อารี ยร์ ัชชกุล2
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
2
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
บทความนี นําเสนอ การใช้เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการขยะชุ มชนพืนที จังหวัดลพบุ รี อําเภอ
พัฒนานิคม ตําบลช่องสาลิกา มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูล
ฝอย ศึกษาองค์ประกอบขยะ ความสัมพันธ์ของปั จจัยความรู ้กบั การมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอย และ
การนํา ไปพัฒนารู ป แบบการจัดการขยะมู ล ฝอยของประชาชน ในตํา บลช่ องสาลิ ก า อํา เภอพัฒนานิ ค ม
จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 60.23) มีอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้ อยละ 23.86)
ระดับการศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้ อยละ 34.09) มีรายได้ ตํากว่า 10,000 บาท (ร้ อยละ 40.91)
รองลงมาคื อ มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท (ร้ อยละ 36.08) และรายได้ 20,001 – 30,000 บาท (ร้ อยละ
16.76) ตามลําดับ ใช้ระยะเวลาทีพักอาศัยมากกว่า 5 ปี ขึนไป (ร้อยละ 55.11) รองลงมาคือ 3 – 5 ปี (ร้อยละ
25.28) และ 1 – 3 ปี (ร้อยละ 14.20) ตามลําดับ ปั จจัยทีส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชน ในตําบลช่องสาลิกา อําเภอพัฒนานิ คม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมการมีส่วนร่ วมในการประชุ ม
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง การมีส่วนร่ วมในประชาคมแต่งตังคณะกรรมการ อยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด การมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนงานการจัดการขยะ อยูใ่ นระดับปานกลาง การมีส่วนร่ วมใน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก และการมี ส่วนร่ วมในการประเมิ นผลการดําเนิ นงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย ตําบลช่ องสาลิ กา อําเภอพัฒนา จังหวัดลพบุ รี
พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นขยะอินทรี ยค์ ่าเฉลียคิดเป็ นร้อยละ 40 พลาสติก ค่าเฉลียคิดเป็ นร้อยละ 43 แก้ว ค่าเฉลีย
คิดเป็ นร้อยละ 7 กระดาษค่าเฉลียคิดเป็ นร้อยละ 5.6 โลหะ ค่าเฉลียคิดเป็ น ร้อยละ 2.4 และอืนๆ ค่าเฉลียคิด
เป็ นร้อยละ 2 ขยะมีความหนาแน่นเฉลีย 0.21 กิโลกรัม/ลิตร
คําสํ าคัญ
การใช้เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการขยะ, องค์ประกอบทางกายภาพของขยะ, การมีส่วนร่ วม
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Abstract
This paper presents the composite of municipal solid waste in Lopburi Pattananikom Shongsalica. The
objectives of this research is factors which affect to technology management and to develop the model of
technology in solid waste management of people in Tambon Shongsalica Amphur Pattananikom, Lopburi.
The sampling groups are almost women 60.23%, 51- 60 years old 23.86%, educational level in secondary
school 34.09%, income per months less than 10,000 bahts 40.91%, income per months 10,001- 20,000
bahts 36.08%, income per month 20,001- 30,000 bahts 16.76% respectively, and resident in local area
more than 5 years 55.11%, following 3-5 years 25.28% and 1-3 years 14.20%. The factors effect of public
hearing in Tambon Shongsalica Amphur Pattananikom , Lopburi in overall image is in moderate level.
The cooperate factor in nominate committees is in highest level. The cooperation of solid waste planning
is in moderate level. The cooperation of public relation is in high level and the cooperation in evaluation
of work is in moderate level. The composite of physical solid waste in Tambon Shongsalica Amphur
Pattananikom, Lopburi defines as organic waste 40%, plastic 43%, glasses 7%, papers 5.6%, metal 2.4%
and other 2%, and density of solid waste 0.21 Kg/L
Keywords
Technology management of solid waste, composite of solid waste, cooperation
บทนํา
การอยูร่ วมกันของคนแบบกระจุกตัวอยูใ่ นพืนทีชุมชนต่าง ๆ เกิดจากสภาพแวดล้อมของชุ มชนหรื อ
ลักษณะของพืนที รวมถึงขนาดเนือที และจํานวนประชากร แต่ลกั ษณะความเป็ นอยูข่ องชุมชนในปั จจุบนั มัก
เกิดผลกระทบและความเสี ยงในอนาคตจากภูมิอากาศ รวมถึงความเสื อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และ
เกิ ดมลพิษด้านต่าง ๆ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2554, หน้า 2)
ตลอดจนปั ญ หาแหล่ ง เสื อมโทรมและปั ญ หาจากของเหลื อ ทิ งอัน ได้แ ก่ ขยะมู ล ฝอย ซึ งเป็ นปั ญ หา
สิ งแวดล้อมทีเกิ ดขึนเกิ ดจากการอยู่รวมกันของชุ มชน (ศูนย์สารสนเทศสิ งแวดล้อม กรมส่ งเสริ มคุ ณภาพ
สิ งแวดล้อม และสํานักงานสิ งแวดล้อมภาค กระทรวงธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2551)
สิ งสําคัญในการแก้ไขปั ญหาสิ งแวดล้อมในชุ มชน คือการบริ หารจัดการทีดี ทังนี ผูว้ ิจยั เลือกอธิ บาย
ถึงการแก้ไขปั ญหาเกียวกับการกําจัดขยะมูลฝอย พบว่าท้องถินส่ วนใหญ่สามารถให้บริ การเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยได้มากขึน ทําให้ปัญหาขยะตกค้างน้อยลง แต่ยงั มีปัญหากําจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุ ขลักษณะอยู่มาก
แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณ เพือก่อสร้างระบบกําจัดทีถูกสุ ขลักษณะมากขึน แต่ยงั มีหลายพืนทีทียังไม่ได้
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รับการสนับสนุ นงบประมาณ และยังมีทอ้ งถินหลายแห่ งทีมีระบบแล้วก็ไม่สามารถกําจัดขยะมูลฝอยได้ถูก
สุ ขลักษณะตามทีได้ออกแบบไว้ได้ และบางแห่งได้รับการต่อต้านคัดค้านจากประชาชนจนไม่สามารถเข้าใช้
พืนทีได้ ทังนีเนืองจากการทําโครงการทีผ่านมามักไม่ได้คาํ นึ งถึงการเตรี ยมพร้อมทีจะดําเนิ นงานดูแลรักษา
ระบบอย่างต่ อเนื องทําให้มีข ้อจํากัดทางด้านบุ ค ลากรและองค์ก รบริ หารจัดการที ชัดเจน นอกจากนี การ
ดําเนินงานทีผ่านมา ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะต่างคนต่างทํา ทําให้มีสถานทีกําจัดมูลฝอยทีไม่ถูกสุ ขลักษณะขนาด
ต่าง ๆ กันกระจายทัวไป ทําให้สินเปลืองงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ
มีผลทําให้การจัดสรรงบประมาณจากส่ วนกลางมีจาํ กัด และไม่ต่อเนืองซึ งเป็ นอุปสรรคต่อการจัดการขยะมูล
ฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ของการจัดตังศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอยในหลาย ๆ พืนทีของประเทศ ได้
ข้อสรุ ปว่า รู ปแบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน เป็ นแนวทางหนึงในการจัดการขยะมูลฝอยทีจะแก้ไข
สภาพปั ญหาที เกิ ดขึ น โดยเป็ นการมุ่ งเน้นให้ชุม ชนที อยู่ใกล้เคี ย งกันนําขยะมูล ฝอยมากําจัดร่ วมกัน ซึ ง
แนวทางนี จะช่ วยแก้ไขปั ญหาได้ในระยะยาว และเพือเป็ นการลดภาระของรัฐบาลด้านการลงทุนและการ
บริ หารจัดการ อีกทังสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่ วมลงทุนและดําเนิ นการ (กรมควบคุมมลพิษ,
2555) นอกจากนันผูว้ ิจยั ยังได้ศึกษาปั ญหาเกี ยวกับขยะมูลฝอยในชุ มชน จะเห็นได้วา่ ปั ญหาขยะมูลฝอยเกิ ด
จากหลายสาเหตุ และยังมี อตั ราการเพิมขึ นของปั ญหาขยะมูลฝอยค่อนข้างมาก ทังนี หน่ วยงานภาครั ฐที
เกียวข้อง ได้กาํ หนดมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยในชุ มชนหลายวิธี ทังการให้คนในชุ มชนมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบ และมีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย เนื องจาก คนในชุ มชนถือเป็ นต้นเหตุสําคัญที
ทําให้เกิดปั ญหาขยะมูลฝอย
ด้วยปั ญหาทีหลากหลาย และสภาพปั ญหาทีเพิมขึนดังกล่าวทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาประเด็นปั ญหาที
เกี ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุ มชน ทังนี ผูว้ ิจยั เลือกศึกษาเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอยในชุ มชน
ของจังหวัดลพบุรี เนืองจากการศึกษาข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า จังหวัดลพบุรีเป็ นจังหวัด 1 ใน 20 จังหวัดทีเกิด
วิกฤติปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ในจังหวัดลพบุรีมีค่อนข้างมาก จากการศึกษาวิจยั เฉพาะในชุ มชนย่อยๆ
ซึ งจากการศึกษาปั ญหาการจัดการขยะในพืนทีต่าง ๆ ผูว้ ิจยั พบปั ญหาการบริ หารจัดการขยะของชุ มชนพืนที
จังหวัดลพบุรี อําเภอ พัฒนานิ คม ตําบอลช่ องสาลิ กา ซึ งมีปริ มาณขยะเป็ นจํานวนมาก ในขณะทีในชุ มชน
ตําบลช่ องสาลิกา มีบ่อขยะเพียง 1 บ่อ ซึ งไม่เพียงพอต่อการจัดการขยะในพืนที รวมถึ งมีขยะจากโรงงาน
Betagro มาทิงด้วย จึงไม่สามารถบริ หารจัดการขยะได้ทนั กับปริ มาณขยะทีมีมากขึน ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรศึกษา
แนวทางการพัฒนานี โดยประยุกต์ใช้จากงานวิจยั ของ ฐปนัท จุลวงษ์ (2553) ได้แก่ แบ่งได้ดงั นีคือ 1) ด้าน
ลงพืนทีในชุ มชน 2) ประชุ มประชาคมรับฟั งความคิดเห็ น 3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 4) ประชาคมแต่งตัง
คณะกรรมการ 5) จัดอบรมและศึกษาดูงาน และ 6) ประเมินผลการดําเนิ นงาน ทังนี ผูว้ ิจยั เลือกศึกษาในกลุ่ม
ย่อยเฉพาะในชุ ม ชน ตํา บลช่ องสาลิ ก า อํา เภอพัฒนานิ ค ม จัง หวัดลพบุ รี เนื องจากผูว้ ิจยั มี ระยะเวลาใน
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การศึกษาค่อนข้างน้อย และในพืนทีนี ผูว้ ิจยั ได้รับความอนุ เคราะห์ จากผูบ้ ริ หารชุ มชน และประชาชนใน
ตําบลช่ องสาลิ กา อําเภอพัฒนานิ คม จังหวัดลพบุรี โดยผูว้ ิจยั เลื อกศึกษาในประเด็น การศึกษาความรู ้ และ
การมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน สู่ การพัฒนารู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ในตําบล
ช่ องสาลิ กา อําเภอพัฒนานิ คม จังหวัดลพบุ รี ทังนี เพือนําข้อมูลที ได้รับไปใช้ในการส่ งเสริ มความรู ้ และ
กิจกรรมการมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอย และแนวทางในการพัฒนารู ปแบบกาจัดการขยะมูลฝอยที
เหมาะสมกับชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึ กษาองค์ประกอบขยะ และปั จจัยที ส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชน ในตําบลช่องสาลิกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
2. เพื อศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ความรู ้ ก ับ การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การขยะมู ล ฝอยของ
ประชาชน ในตําบลช่องสาลิกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
3. เพือศึกษารู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและเทคโนโลยีทีเหมาะสม ในตําบลช่องสาลิ กา อําเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ผูว้ ิจยั มุ่งพิจารณาเฉพาะเอกสาร ตํารา
วิชาการ และสื อทางอินเตอร์ เน็ต ทีเกี ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยดําเนิ นการศึกษาเฉพาะเรื องที
เกียวกับ ปั จจัยความรู ้ ปั จจัยการมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน และแนวทางการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ซึ งใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงาน หรื อหนังสื อซึ งได้ตีพิมพ์ไว้แล้ว
และใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิจากพืนทีทีศึกษา โดยมีขอบเขตการวิจยั ดังนี
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที ใช้ในการวิจยั ครังนี แบ่งได้ 2 กลุ่มคือ 1) ประชากรที ใช้ในการศึ กษาวิจยั เชิ งปริ มาณ
ได้แก่ ประชาชนทีมีครัวเรื อนและอาศัยอยูใ่ นเขต จังหวัดลพบุรี อําเภอพัฒนานิ คม ตําบลช่องสาริ กา จํานวน
2,961 ครัวเรื อน ทังนี ผูว้ ิจยั เลื อกตัวแทนประชากรครัวเรื อนละ 1 คน ซึ งนําจํานวนครัวเรื อนมาคํานวณกลุ่ม
ประชากรโดยใช้สู ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ โดยกํา หนดค่ า ความคาดเคลื อน 0.05 ได้จาํ นวนตัวอย่า ง 352
ตัวอย่าง 2) ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารเทศบาล พนักงานเทศบาล ผูน้ าํ ชุ มชน
คณะกรรมการชุ มชน และพนักงานเก็บขยะ จํานวนตัวแทนละ 2 คน รวมจํานวนตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา
วิจยั 10 คน
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2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้นอิสระ แบ่งได้ 2 ปั จจัย คือ 1) ปั จจัยส่ วนบุคคลของประชาชน ในตําบลช่องสาลิกา
อําเภอพัฒนานิ คม จังหวัดลพบุรี ผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องของ จีรวัฒน์ พูลทรัพย์
(2550) และงานวิจยั ของ ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ (2555) ซึ งผูว้ ิจยั เลื อกใช้ปัจจัยส่ วนบุคคลทีใช้ในการศึกษาวิจยั
ครังนี ดังนี คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัว และระยะเวลาทีพักอาศัย 2) ปั จจัยความรู ้ในการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในตําบลช่องสาลิกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้จาก
การศึกษางานวิจยั ทีเกี ยวข้อง ของ พีรนาฎ คิดดี อานุ ช แก้ววงค์ และสุ ดสาคร พุกงาม (2550) งานวิจยั ของ
ดิเรกฤทธิr ทวะกาญจน์ (2553) และงานวิจยั ของ กรรณิ การ์ ชู ขนั ธ์ (2554) ซึ งผูว้ ิจยั เลือกใช้ปัจจัยความรู ้ ใน
การจัดการขยะมูลฝอย ทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี ดังนีคือ 1) ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 2) ด้านการนําขยะ
มูลฝอยมาใช้ประโยชน์ 3) ด้านเทคโนโลยีที ใช้ในศูนย์คดั แยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย 4) ด้านศูนย์คดั
แยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย 5) ด้านการบริ หารจัดการศูนย์คดั แยกของรัฐ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปั จจัยการมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในตําบล
ช่องสาลิกา อําเภอพัฒนานิ คม จังหวัดลพบุรี ผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้อง ของ ฐปนัท
จุลวงษ์ (2553) และงานวิจยั ของ ดวงใจ ปิ นตามูล (2555) ซึ งผูว้ ิจยั เลือกใช้ปัจจัยความรู ้ในการจัดการขยะมูล
ฝอย ทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี ดังนี คือ 1) การประชุ มประชาคมรับฟั งความคิดเห็น 2) ประชาคมแต่งตัง
คณะกรรมการ 3) การจัดทําแผนงานการจัดการขยะ 4) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ 5) ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
3. ขอบเขตเวลา
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิจยั ทีจังหวัดลพบุรี อําเภอพัฒนานิ คม องค์การบริ หารตําบลช่ องสาริ กา ระหว่าง
เดือน มิถุนายน 2558 ถึง เดือน กันยายน 2558
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง
แบ่งแนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง ออกเป็ น 3 ข้อ ประกอบด้วย
1.1 แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับขยะมูลฝอย
กรมควบคุ มมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม (2547, หน้า 2-32) ได้
อธิ บายความหมายของ ขยะมูลฝอยหรื อของเสี ย คื อ ขยะมูลฝอยหรื อของเสี ยสามารแบ่งเป็ นขยะมูลฝอย
ธรรมดาทัวไป ได้แก่ ขยะมูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ โฟม พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ฯลฯ และของเสี ย
อันตราย ได้แก่ ขยะมูลฝอยติดเชือจากโรงพยาบาล กากสารเคมี สารเคมีกาํ จัดแมลง กากนํามัน หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ แบตเตอรี ใช้แล้ว แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยหรื อของเสี ยทีสําคัญ ได้แก่ ชุ มชน โรงงานอุตสาหกรรม
และพืนทีเกษตรกรรม “ขยะมูลฝอยชุ มชนหรื อขยะมูลฝอยเทศบาล” หมายถึง ขยะมูลฝอยทีถูกปล่อยทิงมา
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จากบ้านพักอาศัย และสถานทีประกอบธุ รกิจการค้าทีอยู่ในเขตชุ มชนหรื อเขตเทศบาล ซึ งการเก็บรวบรวม
และการกําจัดขยะมูลฝอยดังกล่ าวมักเป็ นภาระหน้าที ของเทศบาล ขยะมูลฝอยสามารถแยกประเภทตาม
คุณลักษณะใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1) ขยะมูลฝอยทีย่อยสลายได้ง่าย ได้แก่ เศษอาหาร ผัก ผลไม้ กระดาษ
และไม้ 2) ขยะมูลฝอยทีย่อยสลายได้ยากหรื อไม่ได้เลย ได้แก่ พลาสติก แก้ว โลหะ ผ้า หนัง โฟม และอืนๆ
3) ขยะมูลฝอยอันตรายหรื อสารเคมี ซึ งมาจากแหล่งกําเนิ ด 4 ประเภท คือ จากอุ ตสาหกรรม เกษตรกรรม
บ้านพักอาศัย และสถานพยาบาล
กรมควบคุ มมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม (2547, หน้า 2-33 ถึ ง 2 45) ได้อธิ บ ายประเภทขององค์ป ระกอบขยะมู ล ฝอยไว้ดัง นี 1) ประเภทเศษอาหารและอิ นทรี ย ์ส าร 2)
ประเภทกระดาษ 3) ประเภทพลาสติก ทังนีพลาสติกทีพบในขยะมูลฝอยชุ มชนจัดได้เป็ น 7 ชนิ ด 4) ประเภท
แก้ว 5) ประเภทโลหะ ปั จจุบนั ได้จาํ แนกประเภทของโลหะออกเป็ น 6 ประเภท 7) ยาง/หนัง 8) ผ้าหรื อสิ งทอ
ต่างๆที ทามาจากเส้ นใยธรรมชาติ และเส้นใย 9) ของเสี ยอันตรายจากบ้านเรื อน หมายถึ งของเสี ยใดๆ ที มี
องค์ประกอบหรื อปนเปื อนวัตถุ อนั ตรายชนิ ดต่างๆ 10) อืนๆ ทีแยกประเภทไม่ได้ หมายถึ งสิ งของทีถูกทิง
ของทีเหลือจากการใช้ ของเสื อมสภาพ หรื อไม่เป็ นทีต้องการ ซึ งไม่สามารถแยกประเภทได้
1.2 แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับความรู ้
ความรู ้คือ ข้อมูลและสารสนเทศทีผสมผสานกับประสบการณ์ ความรอบรู ้ในบริ บท การแปล
ความหมาย การแสดงความคิ ดเห็ นโดยเป็ นสารสนเทศที มี คุ ณค่าสู งที พร้ อมจะนํา ไปประยุก ต์ใช้ใ นการ
ตัดสิ นใจหรื อ ใช้ใ นการทํา งาน โดยประเภทของความรู ้ ส ามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ
(สํานักงาน ก.พ.ร และสถาบันเพิมผลผลิ ตแห่ งชาติ,2548, หน้า 9) 1) ความรู ้ ทีอยู่ในตัวคน/ความรู ้ โดยนัย
(Tacit Knowledge) 2) ความรู ้ทีอยูใ่ นรู ปแบบสื อหรื อเอกสาร /ความรู ้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
ระดับความรู ้ (Levels of Knowledge) ตามแนวคิ ดของ James Brain Quinn (อ้า งอิ ง ใน
สํานักงาน ก.พ.ร และสถาบันเพิมผลผลิ ตแห่ งชาติ,2548, หน้า 16) แบ่งระดับความรู ้ เป็ น 4 ระดับ ได้แก่
ระดับที 1 : Know –what (รู ้วา่ คืออะไร) ระดับที 2: Know-how (รู ้ว่าเป็ นอย่างไร / รู ้วิธีการ) ระดับที 3 :
Know-why (รู ้วา่ ทําไม /รู ้เหตุผล) ระดับที 4 : Care –why (ใส่ ใจกับเหตุผล)
การจัดการความรู ้ การศึ กษาจากแนวคิดเกี ยวกับการจัดการความรู ้ ของนักวิชาการไทยและ
ต่างประเทศ จะเห็ นได้ว่า ครอบคลุ ม ในประเด็นต่าง ๆ มากมาย โดยเน้นตังแต่ปั จจัย แวดล้อม เช่ น การ
แข่ งขันของคู่แข่ง ที เป็ นสาเหตุ ผลัก ดันให้องค์ก รต้องมี การจัดการความรู ้ เพื อเพิมสมรรถนะการแข่ง ขัน
นอกจากนัน การจัดการความรู ้ยงั เป็ นส่ วนหนึงของการบริ หารองค์กรรู ปแบบใหม่ทีเน้นความร่ วมมือในการ
เรี ยนรู ้ และนําไปปฏิบตั ิร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ซึ งเมือกระบวนการจัดการความรู ้ดาํ เนิ นไป บุคลากร
จะมี การแลกเปลี ยนความรู ้ แบ่งปั น และถ่ ายโอนความรู ้ ให้แก่ กนั อันจะส่ งผลให้องค์ความรู ้ ขององค์กร
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ได้รับการบํารุ งรั กษาและจัดเก็บไว้ในรู ปของฐานข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ซึ งจะสะดวกแก่การสื บค้น และ
นํามาทบทวนตรวจสอบ เพือการนําไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างยังยืนในระยะยาว
1.3 แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับการมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วม หมายถึ ง การทีบุคคลหรื อคณะบุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในองค์การ ดําเนิ นการ
ร่ วมกันมีความเกียวข้องกันจนเกิดความผูกพันต่อสมาชิ กและองค์การเพือให้เกิดผลทังตนเองและหน่วยงาน
หรื อองค์การ
กระบวนการมีส่วนร่ วม หมายถึง การมีส่วนร่ วมทีเป็ นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่ วมคิด
ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมลงมื อการปฏิ บตั ิ ร่ วมประเมินผล และร่ วมรับประโยชน์ กระบวนการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการพัฒนา มิได้หมายถึงการให้ประชาชนเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาของรัฐตามทีรัฐกําหนด
แต่หมายถึ ง การให้ประชาชน กลุ่ม ชุ มชน ดําเนิ นการมี ส่วนร่ วมตามกระบวนการดังนี คือ (ศูนย์พฒั นา
ทรัพยากรการศึกษา(CARD), 2550) 1) ร่ วมกันคิดและตัดสิ นใจกําหนดทิศทางการพัฒนาการดํารงชี วิต 2)
ร่ วมปฏิ บตั ิตามแผนของกลุ่มหรื อของชุ มชน 3) รับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็ นเพียงผูส้ นับสนุ น 4) ร่ วม
ประเมินผลการปฏิบตั ิการมีส่วนร่ วม
กรรมวิธีการมีส่วนร่ วมของประชาชน สามารถทําได้หลายวิธี ทีสําคัญมี ดังต่อไปนี (โกวิทย์
พวงงาม, 2545, หน้า 11) 1) การเข้าร่ วมประชุ มอภิปราย เป็ นการเข้าร่ วมถกปั ญหาหรื อเนื อหาสาระของ
แผนงานหรื อโครงการพัฒนา เพือสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 2) การถกเถียง เป็ นการแสดงความ
คิดเห็ นโต้แย้งตามวิถีทางประชาธิ ปไตย เพือให้ทราบถึงผลดี ผลเสี ยในกรณี ต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนใน
ท้องถินทีมีผลกระทบ ทังทางบวกและทางลบต่อความเป็ นอยูข่ องเขา 3) การให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ประชาชน
ต้องร่ วมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ บริ หารโครงการเพือให้ความมันใจว่ามีเสี ยงของประชาชนทีลู ก
ผลกระทบ เข้ามีส่วนร่ วม รับรู ้ และร่ วมในการตัดสิ นใจและการวางแผนด้วย 4) การสํารวจ เป็ นวิธีการให้
ประชาชนได้มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในเรื อง ต่างๆ อย่างทัวถึง 5) การประสานงานร่ วม เป็ นกรรมวิธีที
ประชาชนเข้าร่ วมตังแต่การคัดเลือก ตัวแทนของกลุ่มเข้าไปเป็ นแกนนําในการจัดการหรื อบริ หาร 6) การจัด
ทัศนศึกษา เป็ นการให้ประชาชนได้เข้าร่ วมตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ณ จุดดําเนิ นการ ก่อนให้มีการตัดสิ นใจ
อย่า งใดอย่า งหนึ ง 7) การสั ม ภาษณ์ หรื อ พูด คุ ย อย่า งไม่ เ ป็ นทางการกับ ผูน้ ํา รวมทังประชาชนที ได้รั บ
ผลกระทบเพือหาข้อมูลเกียวกับความคิดเห็นและความต้องการทีแท้จริ งของท้องถิน 8) การไต่สวนสาธารณะ
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่ วมแสดง ความคิดเห็นต่อนโยบาย กฎ ระเบียบในประเด็นต่างๆ
ทีจะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยรวม 9) การสาธิ ต เป็ นการใช้เทคนิ คการสื อสารทุกรู ปแบบเพือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนรับทราบอย่างทัวถึงและชัดเจนอันจะเป็ นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่ วม 10) การ
รายงานผล เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทบทวนและสะท้อนผลการตัดสิ นใจต่อโครงการอีกครังหนึ ง
หากมีการเปลียนแปลงจะได้แก้ไขได้ทนั ท่วงที
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2. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ได้แบ่งการศึ กษางานวิจยั ที เกี ยวข้องออกเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แก่ งานวิจยั ในประเทศ และ งานวิจยั
ต่างประเทศ แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี
2.1 งานวิจยั ในประเทศ ทังหมด 4 เรื อง ได้แก่ 1) ธนกฤต บวกขุนทด (2553) ศึ กษาเรื อง
รู ปแบบการจัดการการจัดเก็บขยะชุ มชนกรณี ศึกษา: องค์การ บริ หารส่ วนตําบลโนนเมืองพัฒนาอําเภอด่าน
ขุนทด จังหวัดนครราชสี มา การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี มา
และเพือศึกษาสภาพของปั ญหาการจัดการการจัดเก็บขยะขยะมูลฝอยของชุ มชน ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุ
ของการทิงขยะไม่ถูกวิธีนนมาจากประชาชนในเขตองค์
ั
การบริ หารส่ วนตําบลโนนเมืองพัฒนายังขาดความรู ้
ความเข้าใจในรู ปแบบของการจัดการการเก็บขยะมูลฝอย และการคัดแยกการทิงขยะให้ถูกวิธี 2) กรรณิ การ์
ชูขนั ธ์ (2554) ศึกษาเรื อง ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี การศึกษาครัง
นี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ศึกษา
สภาพปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึ งศึกษาความพอใจของประชาชนต่อ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพือเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรทีเกียวข้อง ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง 3) ดวงใจ ปิ นตามูล (2555) การวิจยั
การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่ วมของประชาชนในองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านโสก อําเภอหล่มสัก
จัง หวัด เพชรบู ร ณ์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบู ร ณ์ ส าขาวิ ช าการบริ หารการปกครองท้อ งถิ น คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพือศึกษา
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านโสก อําเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 2) เพือศึกษาถึ งระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการ ขยะมูลฝอยในองค์การบริ หาร
ส่ วนตํา บลบ้า นโสก อํา เภอหล่ ม สั ก จัง หวัด เพชรบู รณ์ 4) ไพบู ล ย์ แจ่ ม พงษ์ (2555) ศึ ก ษาเรื อง การใช้
ประโยชน์ และการจัดการขยะมู ล ฝอยของครั วเรื อนประชาชน ตํา บลสวนหลวง อํา เภออัม พวา จัง หวัด
สมุทรสงคราม โดยมีนโยบายให้ชุมชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาความสะอาดในแต่ละครัวเรื อน การศึกษา
การใช้ประโยชน์และการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรื อนประชาชน
2.2 งานวิจยั ต่างประเทศ ของ Jagdish C.Kuniyal ,Arun P. Jain and Ardhendu S. Shannigrahi
(2003) ศึกษาเรื อง “Solid Waste Management in Indian Himalayan Tourists Treks: a case study in and
around Valley of Flowers and Hemkund Sahib” พบว่าขยะทีเกิดจาก นักท่องเทียวนัน คิดเป็ นร้อยละ 96.30
เป็ นขยะทีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หรื อรี ไซเคิลได้ซึงประกอบไปด้วย ขวดนําดืม คิดเป็ นร้อยละ 68.00
พลาสติ ก คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.00 และโลหะ คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.00 ซึ งการปฐมนิ เทศหรื อให้ค าํ แนะนํา ต่ อ
นักท่องเทียวก่อน เข้าสถานทีท่องเทียวนันเป็ นปั จจัยสําคัญในการบริ หารจัดการขยะอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี แบ่งได้ 2 กลุ่มดังนีคือ 1) ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ
ได้แก่ ประชาชนทีมีครัวเรื อนและอาศัยอยูใ่ นเขต จังหวัดลพบุรี อําเภอพัฒนานิ คม ตําบลช่องสาลิกา จํานวน
2,961 ครัวเรื อน เลื อกตัวแทนประชากรครัวเรื อนละ 1 คน ซึ งนําจํานวนครัวเรื อนมาคํานวณกลุ่มประชากร
โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ โดยกําหนดค่าความคาดเคลื อน 0.05 โดยใช้สูตรในการคํานวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างสําหรับการออกแบบสอบถาม การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 352 ตัวอย่าง 2) ประชากร
ทีใช้ในการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารเทศบาล พนักงานเทศบาล ผูน้ าํ ชุ มชน คณะกรรมการชุ มชน
และพนักงานเก็บขยะ การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จํานวนตัวแทนละ 2 คน
รวมจํานวนตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจยั 10 คน
เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จ ัย ครั งนี เป็ นแบบสอบถามสํ า หรั บ การสอบถามกลุ่ ม ตัว อย่า งในพื นที
การศึกษาประกอบด้วย เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย คําถามปลายปิ ด ซึ งแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ 1)แบบสอบถามเกียวกับ
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของประชาชน 2)แบบสอบถามเกี ยวกับ ปั จ จัย ความรู ้ ใ นการจัด การขยะมู ล ฝอยของ
ประชาชน และ 3)แบบสอบถามเกียวกับ ปั จจัยการมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน นา
ข้อมูลทีรวบรวมได้มาแปลผล และการอภิปรายผลการวิจยั ลักษณะแบบสอบถามทีใช้ในระดับการวัดข้อมูล
เป็ นเภทอัตราภาคชัน เป็ นการวัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่าของลิ เคิร์ท ในแบบสอบถามผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์
ค่าเฉลียในการอภิปรายผล ซึ งคํานวณโดยใช้สูตรการคํานวณความกว้างของอัตราภาคชัน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลกระทําโดยการตรวจข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ตรวจสอบข้อมูล แล้ว
นํามาลงรหัสและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถิติพรรณนา
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน และการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ได้แ ก่ การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย การศึกษาเทคโนโลยีในการบริ หารจัดการขยะชุ มชน และการ
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนารู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ในตําบลช่องสาลิกา อําเภอพัฒนานิ คม จังหวัด
ลพบุรี
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รู ปที 1 ขันตอนการ Quartering
การศึกษาองค์ประกอบขยะโดย การวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย หลังจากวัด
ความหนาแน่นตัวอย่างขยะมูลฝอยแล้ว จะนําตัวอย่างขยะมูลฝอยจํานวน 1 ลูกบาศก์เมตรทีผสมคลุกเคล้ากัน
แล้ว มาแบ่งเป็ น 4 กอง (Quartering) แล้วสุ่ มเลื อกขยะมูลฝอย 2 กองทีอยู่ตรงข้ามกันจากขยะมูลฝอยทัง 4
กอง นําขยะส่ วนทีไม่ตอ้ งการไปทิง แล้วนําขยะมูลฝอยตัวอย่างทีเลือกไว้มาทําการแบ่ง 4 กองซํา จนกระทัง
เหลือตัวอย่างประมาณ 100 ลิตร รู ปที 6 แสดงลําดับขันตอนการ Quartering ดังรู ปที 1
ในการจัดการขยะเมื อทราบองค์ประกอบของขยะแล้วจึงนําเทคโนโลยีทีเหมาะสม มาใช้ในการ
จัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ นสองส่ วน คื อ องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย และผลวิจยั จาก
แบบสอบถาม
1. องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย ตําบลช่ องสาลิ กา อําเภอพัฒนา จังหวัดลพบุรี พบว่า
ส่ วนใหญ่เป็ นขยะอินทรี ยค์ ่าเฉลียคิดเป็ นร้อยละ 40พลาสติก ค่าเฉลียคิดเป็ นร้อยละ 43 แก้ว ค่าเฉลียคิดเป็ น
ร้อยละ 7 กระดาษค่าเฉลียคิดเป็ นร้อยละ 5.6 โลหะ ค่าเฉลียคิดเป็ น ร้อยละ 2.4 และอืนๆ ค่าเฉลียคิดเป็ นร้อย
ละ 2 ขยะมีความหนาแน่นเฉลีย 0.21 กิโลกรัม/ลิตร ดังรู ปที 2
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รู ปที 2 Average of Solid Waste Composition ( percent)
ในการจัดการขยะของตําบลช่องสาริ กา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดเป็ นขนาดเล็กไม่เกิน 50
ตัน ซึ งต้อ งใช้ก ระบวนการแยกขยะเนื องจากมี ป ริ ม าณพลาสติ ก ประกอบถึ ง 40% หลัง จากนันจึ ง ใช้
กระบวนการแบบชีวมวลในการจัดการต่อไป
2. ผลวิจยั จากแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ปั จจัย ได้แก่
2.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 60.23) มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี (ร้ อยละ 23.86) ระดับการศึกษาอยูร่ ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 34.09) มีรายได้ ตํา
กว่า 10,000 บาท (ร้ อยละ 40.91) รองลงมาคือ มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท (ร้ อยละ 36.08) และรายได้
20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 16.76) ตามลําดับ ใช้ระยะเวลาทีพักอาศัยมากกว่า 5 ปี ขึนไป (ร้อยละ 55.11)
รองลงมาคือ 3 – 5 ปี (ร้อยละ 25.28) และ 1 – 3 ปี (ร้อยละ 14.20) ตามลําดับ
2.2 ปั จจัยความรู ้ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลช่องสาลิกา อําเภอพัฒนานิ คม
จังหวัดลพบุ รี พบว่า 1) ความรู ้ ในด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี ย = 2.55 : ค่า
เบี ยงเบนมาตรฐาน = 0.82) 2) ความรู ้ ใ นด้า นการนํา ขยะมูล ฝอยมาใช้ประโยชน์ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
(ค่าเฉลี ย = 2.73 : ค่าเบียงเบนมาตรฐาน = 0.83) 3) ความรู ้ในด้านเทคโนโลยีที ใช้ในศูนย์คดั แยกและแปร
สภาพขยะมูลฝอย อยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลีย = 2.07 : ค่าเบียงเบนมาตรฐาน = 0.79) 4) ความรู ้ในด้านศูนย์คดั
แยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี ย = 2.54 : ค่าเบียงเบนมาตรฐาน = 0.81) และ 5)
ความรู ้ ในด้านการบริ หารจัดการศูนย์คดั แยกของรัฐ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี ย = 3.19 : ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน = 0.88)
2.3 ปั จจัยการมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในตําบลช่ องสาลิ กา อําเภอ
พัฒนานิ คม จังหวัดลพบุรี พบว่า 1) การมีส่วนร่ วมในการประชุ มประชาคมรับฟั งความคิดเห็น อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง(ค่ า เฉลี ย = 3.14 : ค่ า เบี ยงเบนมาตรฐาน = 0.92) 2) การมี ส่ ว นร่ ว มในประชาคมแต่ ง ตัง
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คณะกรรมการ อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด (ค่าเฉลี ย = 4.49 : ค่าเบียงเบนมาตรฐาน = 0.74) 3) การมีส่วนร่ วมใน
การจัดทําแผนงานการจัดการขยะ อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย = 2.83 : ค่าเบียงเบนมาตรฐาน = 0.80) 4)
การมี ส่วนร่ วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี ย = 3.43 : ค่าเบียงเบนมาตรฐาน =
0.63) และ 5) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการดําเนิ นงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี ย = 3.30 : ค่า
เบียงเบนมาตรฐาน = 0.65)
อภิปรายผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ดงั นี
1. ปั จจัยที ส่ งผลต่อการมี ส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ในตําบลช่ องสาลิ ก า
อําเภอพัฒนานิ คม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมการมีส่วนร่ วมในการประชุ มประชาคมรับฟั งความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่ วมในประชาคมแต่งตังคณะกรรมการ อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด การมีส่วนร่ วม
ในการจัดทําแผนงานการจัดการขยะ อยูใ่ นระดับปานกลาง การมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ อยู่
ในระดับมาก และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการดําเนินงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ความสัมพันธ์ ของปั จจัยความรู ้ กบั การมี ส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ใน
ตําบลช่องสาลิกา อําเภอพัฒนานิ คม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมความรู ้ในด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ความรู ้ ในด้านการนําขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง ความรู ้ ในด้า น
เทคโนโลยีที ใช้ในศูนย์คดั แยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย อยู่ในระดับน้อย ความรู ้ในด้านศูนย์คดั แยกและ
แปรสภาพขยะมูลฝอย อยู่ในระดับน้อย และ ความรู ้ ในด้านการบริ หารจัดการศูนย์คดั แยกของรั ฐ อยู่ใน
ระดับปานกลาง
จากข้อมูลทีได้จากการศึกษา นําไปสู่ การวิเคราะห์ผลและประเมินผลแล้ว จากวัตถุประสงค์ทงสอง
ั
ข้างต้น จะนําไปพัฒนารู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ในตําบลช่องสาลิกา อําเภอพัฒนานิ คม จังหวัดลพบุรี
ได้อย่างเหมาะสม ซึ งเป็ นวัตถุประสงค์ในข้อที 3
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการพิจารณาติดตามผลความสําเร็ จของโครงการให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ความรู ้ และวิธีปฏิ บตั ิใน
เรื องขยะมูลฝอยในระยะยาว เพือนาไปสู่ การปรับปรุ ง เปลียนแปลง และขยายผลโครงการในอนาคต
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