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บทคัดยอ 
 

การวิจยัคร้ังนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาขยะของชุมชน    และปจจยัทีม่ีผล
ตอการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อการจัดทําและนําโครงการไปใชแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน ในเขตตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี   ประชากรที่ศึกษา
คือหัวหนาครอบครัวที่ตั้งบานเรือนอยูในเขตตําบลธาตุทอง จํานวน 1,439 คน กลุมตัวอยางมจีํานวน 
345 คน การเลอืกตัวอยางใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือในการวิเคราะหปญหาและปจจัย
ที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนใชแบบสอบถามหัวหนาครอบครัว         การวิเคราะหขอมูลใช
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย และการวิเคราะห
ความแปรปรวน      

 ผลการวิจัยพบวา  ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกันมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอย
แตกตางกัน   และประชาชนที่รับรูขอมูลขาวสารมากมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยมากกวา
ประชาชนที่มีการรับรูขอมูลขาวสารนอย     สําหรับสภาพปญหาขยะของชุมชน  ไดแก   ชุมชนไมมีการ
คัดแยกขยะ   ชุมชนขาดความรูในการกําจัดขยะอยางถูกวิธี  และขาดการรับทราบขอมูลขาวสารดานการ
ใหบริการจัดการดานขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง    สําหรับโครงการนํารอง 
เพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนที่จัดทําขึ้น   มีผลทําใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย  และการคัดแยกขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น    ตลอดจนประชาชนเขามามีสวนรวม   
และมีการรับรูขอมูลขาวสารความรูในเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึน้   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05    
 
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน   การจัดการขยะมูลฝอย   องคการบริหารสวนตําบล 
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ABSTRACT 
 

The study explored the community garbage problems and factors affecting the people’s 
participation in garbage management.  The result that came up was used to initiate a project for 
solving garbage problems arising in the Tart-Thong Local Administration Sub-district in Borthong 
district, Chonburi province. The subjects were 345 of 1,439 family’s leaders, selected by using a 
multi-stage sampling from every village in the Tart-Thong sub-district.  The questionnaires were 
constructed to investigate the problems and the factors concerning the people’s participation in 
garbage management.  Percentage, mean, standard deviation,  independent t-tests, paired t-tests and  
F-tests were implemented for data analysis.   

The results of the study confirmed that the people’s occupations and their knowledge of  
information about garbage management affected their participation in waste management. The 
community garbage problem showed that the people were not concerned about appropriate waste 
management due to their lack of  knowledge about waste disposal.  While information about waste 
management does exist in the sub-district administration office, the majority of people were 
uninformed of its presence. In order to solve these problems, a project was implemented; the goals 
of which were  1) to educate the public about the waste management system and 2) to provide 
people with information regarding garbage separation. Based on observations by the researcher, 
the project was deemed a success in that people’s knowledge of waste management and people’s 
participation increased significantly at 0.05 level.   
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