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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแป-ระ จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมีจ านวน 376 ตัวอย่าง ท าการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภมูิ (Stratified Random Sampling) โดยเครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 27 ข้อ โดยมีระดับความเชือ่มั่นเท่ากับ .01 และน ามาวิเคราะหห์าค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test) และ หาค่าเอฟ (F-test) และใช้การเปรียบเทยีบ
รายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธี LSD (Least significant difference test) และ Tamhane’s T2 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะฯ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(𝓍̅ = 3.26) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และเมื่อท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการขยะไม่แตกต่างกัน ขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่อยู่อาศัย และบทบาทในชุมชนของ
ประชาชนที่ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ .05 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, การบริหารจัดการขยะ, องค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ 

 
Abstract 

This quantitative research aimed to investigate the level of public participation in waste 
management of Pae- ra SAO and to reveal the relationship between Demographic characteristics of the 
people and the level of public participation in the waste management of Pae-ra SAO. Sample of 376 cases 
were drawn from the residents in the 7 villages of Pae-ra Subdistrict area, using Stratified random sampling 
method.  The instruments used were questionnaires with five- level rating scale and the reliability is equal 
to 0.95. The data were analyzed using average, percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis Tests 
were performed by using the Independent Sample t-test and One-Way ANOVA (F-test).  

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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The research findings were (1)  the total average level of public participation was at the medium 

level (𝓍̅  = 3.26) all. (2) the relationship between Demographic characteristics of the people and the level 
of public participation shown that the factor of age, educational level, occupation, monthly income, 
residence and community role were related to the public participation while the factor of gender was not . 
Keyword: Public Participation, Waste Management, Pae-ra Subdistrict Administrative Organization 
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1. บทน า 
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน และนับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น 

อันเป็นผลมาจากความเจริญและขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เน้นความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะที่
เพ่ิมขึ้นตามจ านวนผู้คน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของกรม
ควบคุมมลพิษสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี จาก  26.77 ล้านตัน ในปี 
2556 เพ่ิมขึ้นเป็น 26.85 ล้านตันในปี 2558 และ 27.06 ล้านตันในปี 2559 ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยขยะมูลฝอย 0.86 ตันต่อ 1,000 
คนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ในขณะที่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยยังมีขีดจ ากัดอยู่มาก รัฐบาลต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมากในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอแผนแม่บทชุมชนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. 2559 - 2564) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2559 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยน าแผนแม่บทไปใช้ภายใต้แผน ปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนว “ประชารัฐ” ระยะที่ 1 ใช้หลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) คือการใช้น้อย ใช้
ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และหันมานิยมสินค้าประเภทใช้
ซ้ าหรือน ากลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น  

จังหวัดสตูลเองก็เช่นเดียวกัน ประสบปัญหาขยะมูลฝอยที่มปีริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  จากปริมาณขยะ 1.01 แสนตันใน
ปี 2558 เพ่ิมเป็น 1.08 แสนตันในปี 2559 (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ท าให้จังหวัดสตูลก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เรียกว่า “จังหวัดสะอาด” ตามแผนแม่บทชุมชนของกระทรวงมหาดไทย โดยสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่มีความใกล้ชิดประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นต้นทางของปริมาณขยะ ให้จัดระบบ
คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยก่อนน าไปก าจัด องค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีเขตความรับผิดชอบพ้ืนที่ 7 หมู่บ้าน ก็ประสบปัญหา
ปริมาณขยะในพ้ืนที่ที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน จาก 690 ตันในปี พ.ศ. 2556 เป็น 800 ตันในปี พ.ศ. 2559 โดย
ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ รองลงมาคือ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ตามล าดับ (องค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ, 
2560) ซึ่งในแต่ละปีปริมาณขยะมูลฝอยทุกประเภทมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนประชากรในพ้ืนที่ที่มีจ านวนมากขึ้น
เช่นกัน ทั้งน้ี ในอดีตที่ผ่านมา การจัดการขยะในพ้ืนที่ต าบลแป-ระ เป็นไปแบบไม่มีทิศทาง ประชาชนในต าบลแป-ระ มักก าจัด
ขยะด้วยการฝังกลบหรือเผารวม และมีประชาชนบางส่วนน าขยะมูลไปทิ้งในที่รกร้างตามข้างทาง ซึ่งเป็นปัญหาที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแป-ระ ต้องรีบหาทางด าเนินการ โดยได้เริ่มจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการขยะต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2556 เป็นต้นมา ซึ่งต้องใช้งบประมาณไม่ต่ ากว่า 2,500,000 บาทต่อปี (องค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ, 2560) ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  

ผู้วิจัย ในฐานะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่มองว่า การบริหารจัดการขยะ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนน้ันจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงคือ
ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุหรือที่มาของปริมาณขยะ ซึ่งหากเทียบเคียงหลักการในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ว่า “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter-Pays-Principle)” แล้วน้ัน การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแป-ระ เองก็ควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นต้นทางของปริมาณขยะในพ้ืนที่เช่นเดียวกัน 
จึงเป็นที่มาของความสนใจที่จะศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล การศึกษาในครั้งน้ีสามารถเป็นข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนต าบลแป -ระ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจน าไปใช้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพได้ต่อไปได้ในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป -ระ  
อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป -ระ  
อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

กรมควบคุมมลพิษ (2560) ได้อธิบายการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3R ไว้ดังน้ี 
R1 = Reduce (ลดการใช้) คือ การลดระดับการใช้ในปัจจุบันลง โดยควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่

พอเหมาะ เพ่ือท าให้เกิดการสูญเปล่าให้น้อยที่สุด หรือหมายถึง ลดการใช้อย่างฟุ่มเฟือยและใช้ทุกสิ่งอย่างคุ้มค่า เลือกใช้เท่าที่
จ าเป็น ใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน 

R2 = Reuse (การใช้ซ้ า) เป็นการน าสิ่งของที่ใช้งานไปแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้มาใช้อีกให้คุ้มค่าบ ารุงรักษาสิ่งของ
น้ัน ๆ ให้มีอายุการใช้งานนาน ๆ หรืออาจน าไปให้ผู้อื่นใช้ต่อหรือบริจาคก็ได้ ขยะหลายชนิดที่เราทิ้ง อาจเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตส าหรับอีกคน เช่น เศษไม้จากการก่อสร้าง สามารถน ามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ ถุงใส่เมล็ดกาแฟในร้านขายกาแฟสามารถ
น ามาท ากระเป๋า ขี้เลื่อยสามารถท าเป็นธูป หรือแม้แต่การดัดแปลงของใช้ง่าย ๆ ในบ้าน เช่น การน าขวดโหลกาแฟมาล้างท า
ความสะอาดและใช้เป็นขวดโหลใส่ของ ขวดน้ าอัดลมที่ท าด้วยพลาสติก น ามาใส่น้ าด่ืมหรือน าไปใส่ปุ๋ยน้ าชีวภาพ กากน้ าตาล 
ถุงพลาสติกก็ใช้หลาย ๆ ครั้งตามสภาพและความเหมาะสม 

R3 = Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม่) เป็นการน าวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม มา
แปรรูปโดยกรรมวิธีต่าง ๆ  เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้
พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
3.2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

เรณุมาศ  รักษาแก้ว (2560) ได้ให้ค านิยามว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนการพัฒนา ทั้งในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหา โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ร่วมก าหนด
นโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ร่วมติดตามประเมินผลและ
รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและเครือข่ายทุกรูปแบบในพ้ืนที่ สอดคล้องกับ จินตวีร์  เกษมศุข 
(2560) ที่ได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมขนาด
ใหญ่ได้มีส่วนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อสังคมน้ัน ๆ อันได้แก่ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น การพิจารณา
ปัญหา การต้ังนโยบาย การตัดสินใจ ประเด็นส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชาติ และการประเมินความต้องการของ
สังคมน้ัน ๆ  

 



 

Oral 

223 

3.2.2 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
โคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980 อ้างถึงใน ทรงยศ  สาโรจน์, 2551) แบ่งรูปแบบของการมี

ส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการติดสินใจต้ังแต่ระยะเริ่มต้นและตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม 

เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และตัดสินใจในที่สุด เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม มา
ประกอบการตัดสินใจว่าปัญหารุนแรงมากน้อยเพียงใด อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยขั้นตอนการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินการจัดการก็จ าเป็นต้องตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมและคุ้มค่า 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ เป็นการเข้าร่วมโดยการสนับสนุนทาด้านทรัพยากร การร่วมมือร่วมแรง 
การบริหาร กล่าวคือเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมภายหลังกระบวนการเลือกตัดสินใจและเลื อกวิธีการ
ด าเนินการจัดการกับความเสี่ยงแล้ว การลงมือปฏิบัติเป็นขั้นตอนหน่ึงที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ฝ่าย เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ทางสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่ชุมชน
ได้รับผลประโยชน์ที่ได้ ได้แก่ ความเสี่ยงในอันตรายลดลง ประชาชนมีสุขภาพดี การได้รับเลือกเป็นชุมชน
ดีเด่น หรือชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นรูปแบบในการควบคุม ตรวจสอบการด าเนินการทั้งหมด และเป็น
การแสดงออกถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

3.2.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 
ประยูร  ศรีประสาธน์ (2542) ได้น าเสนอปัจจัยของการมีส่วนร่วมว่ามี 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

อายุ เพศ 2) ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ รายได้ และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  และ 3) ปัจจัยด้านการ
สื่อสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล สอดคล้องกับ สุธี  วรประดิษฐ์ (2553) ได้น าเสนอปัจจัยที่มีส่วนใน
การผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 3 ประเด็น คือ 1) ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ต่าง ๆ 2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้ และ 3) การได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ความถี่ในการรับรู้ข่าวสารและ
แหล่งที่มาของข่าวสาร เช่นเดียวกับ อัลวิน  เบอร์แทรนด์ (Alvin  Bertrand, 1958 อ้างถึงใน วัชราภรณ์  เอี่ยมสะอาด, 2538)  
อธิบายว่า ปัจจัยทางวัฒนธรรมของประชาชนที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ได้แก่ ลักษณะของบุคคล คือ อายุ เพศ 
สถานภาพทางสังคม อาชีพ การศึกษา ถิ่นที่อยู่อาศัย ระยะเวลาในท้องถิ่น ค่านิยมและทัศนคติ 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และเพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลแป-ระ ทั้ง 7 หมู่บ้าน 1,776 ครัวเรือน 6,204 คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแป-ระ, 2560) ค านวณหาขนาด
ตัวอย่างในการศึกษาโดยใช้สูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่  (Yamane,1973) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานของประชาชนตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่อยู่อาศัย และบทบาท ในชุมชน และ ส่วนที่ 2 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
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ตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 27 ข้อ โดยมีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ .01 โดยจัดล าดับคะแนนออกเป็น 3 ช่วงตามเกณฑ์ของเบส (Best, 
1977) น ามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่า t (t-test) และ หาค่า f (F-test) และใช้การเปรียบเทียบรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธี LSD (Least 
significant difference test) และ Tamhane’s T2 ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรปุได้ดังน้ี 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.7 มีอายุอยู่ในช่วง 31 

- 40 ปี ร้อยละ 35.9 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา ร้อยละ 27.4 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 44.1 รายได้อยู่ระหว่าง 5,001 - 
10,000 บาท ร้อยละ 48.4 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1 ร้อยละ 21.3 และส่วนใหญ่ไม่มีบทบาทในชุมชน ร้อยละ 70.5 

5.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ 4 ด้าน โดย
ผู้วิจัยได้แบ่งเกณฑ์ค่าเฉลี่ยออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.67-5.00) ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
2.34-3.66) และระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 2.33) สรุปได้ดังน้ี 

5.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ ด้านการ

ตัดสินใจ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (𝓍̅ = 3.08) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมท าประชาคม

เพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนกับ อบต.แป-ระ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝓍̅ = 3.16) และมีส่วนร่วมตัดสินใจก าหนด

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (𝓍̅ = 2.98) โดยประชาชนมีส่วนร่วมใน
ระดับปานกลาง 

5.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ ด้านการ

ปฏิบัติการ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (𝓍̅ = 3.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนไม่ทิ้งขยะในที่

สาธารณะหรือที่รกร้างข้างทาง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝓍̅ = 3.92) โดยประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมาก และน าขยะรีไซเคิล เช่น 
ขวดน้ าพลาสติก กล่องนม กลับมาใช้ซ้ าหรือประดิษฐ์เป็นของใช้ต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ มีส่วนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 

งบประมาณ หรือแรงงานในการด าเนินโครงการจัดการขยะของ อบต.แป-ระ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (𝓍̅ = 2.84) โดยประชาชนม ี
ส่วนร่วมในระดับปานกลาง 

5.2.3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ ด้านการรับ

ผลประโยชน์ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (𝓍̅ = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารจัดการขยะของ 

อบต.แป-ระ มีส่วนช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝓍̅ = 3.72) โดยประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมาก 
และการบริหารจัดการขยะของ อบต.แป-ระ ช่วยให้รายจ่ายในครัวเรือนลดลง เช่น การใช้ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี 

มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (𝓍̅ = 2.94) โดยประชาชนมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 
5.2.4 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ ด้านการ

ประเมินผล ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (𝓍̅ = 2.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประสานงานกับ อบต.แป-ระ เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ เช่น แจ้งให้ อบต.แป-ระ ทราบ เมื่อพบว่า

จุดรวบรวมขยะอันตรายเกิดการช ารุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝓍̅ = 3.11) โดยประชาชนมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง และมีส่วนร่วม
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ในการประเมินผลการบริหารจัดการขยะของ อบต.แป-ระ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (𝓍̅ = 2.91) โดยประชาชนมีส่วนร่วมในระดับปาน
กลาง 

5.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ  

ในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง (𝓍̅ = 3.26) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝓍̅ = 3.47) โดยประชาชนมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ (𝓍̅ = 

3.31) การมีส่วนร่วมด้านการติดสินใจ (𝓍̅ = 3.08) และการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (𝓍̅ = 2.98)  
5.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ 

จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่อยู่อาศัย และบทบาทใน
ชุมชน โดยมีผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังน้ี 

5.4.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ จ าแนกตามเพศ 
พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล แป -ระ อ าเภอท่าแพ 
จังหวัดสตูล ไม่แตกต่างกัน 

5.4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ จ าแนกตามอายุ 

ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (𝓍̅ = 3.26) เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มอายุที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ

มากที่สุดคือ อายุ 31 - 40 ปี (𝓍̅ = 3.36) รองลงมาคือ อายุ 21 - 30 ปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ อายุ 51 - 60 ปี (𝓍̅ = 3.29) และ

กลุ่มอายุที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะน้อยที่สุดคือ อายุ 61 ปีขึ้นไป (𝓍̅ = 2.80) ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ 
จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่จ าแนกตามอายุด้วยวิธี LSD (Least significant difference 
test) พบว่า คู่ที่แตกต่างกันคือ กลุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี กับกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุ 41 - 50 ปี กับกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป 
และกลุ่มอายุ 51-60 ปี กับกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มอายุ 21-30 ปี กับ
กลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 31-40 ปี กับกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (*p < 
.05, **p < .01) 

5.4.3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ จ าแนกตาม

ระดับการศึกษา ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (𝓍̅ = 3.26) เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา

ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมากที่สุดคือ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (𝓍̅ = 3.45) รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี 

(𝓍̅ = 3.38) และระดับการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะน้อยที่สุดคือ ระดับการศึกษาอื่น ๆ (𝓍̅ = 3.01) ทั้งน้ี ผล
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธี LSD (Least significant difference test) พบว่า คู่ที่แตกต่างกันคือ ระดับประถมศึกษา
กับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า ระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับประถมศึกษา
กับระดับปริญญาตรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และระดับประถมศึกษากับระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (*p < .05, **p < .01) 

5.4.4 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระจ าแนกตามอาชีพ
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ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (𝓍̅ = 3.26) เมื่อจ าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ

มากที่สุดคือ ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ (𝓍̅ = 3.59) รองลงมาคือ ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(𝓍̅ = 3.57) และอาชีพที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะน้อยที่สุดคือ กลุ่มคนว่างงาน (𝓍̅ = 2.95) ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแป-ระ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่จ าแนกตามอาชีพด้วยวิธี  LSD (Least 
significant difference test) พบว่า คู่ที่แตกต่างกันคือ อาชีพเกษตรกรรมกับผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ เกษตรกรรมกับ
ค้าขาย รับจ้างกับผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ รับจ้างกับค้าขาย ลูกจ้าง / พนักงานบริษัทกับผู้ว่างงาน ลูกจ้าง / พนักงาน
บริษัทกับอาชีพอื่น ๆ ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจกับอาชีพอื่น ๆ และค้าขายกับอาชีพอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอาชีพเกษตรกรรมกับข้าราชการ / พนักงานของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจ้างกับข้าราชการ / 
พนักงานของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจกับผู้ว่างงาน ข้าราชการ / 
พนักงานของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจกับอาชีพอื่น ๆ  ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจกับผู้ว่างงาน และค้าขายกับผู้ว่างงาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (*p < .05, **p < .01) 

5.4.5 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ จ าแนกตาม

รายได้ต่อเดือน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (𝓍̅  = 3.26) เมื่อจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มรายได้ต่อเดือน

ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมากที่สุดคือ 10,001 - 15,000 บาท และสูงกว่า 20,000 บาท ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (𝓍̅ = 

3.49) รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท (𝓍̅ = 3.43) และกลุ่มรายได้ต่อเดือนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะน้อยที่สุด

คือ ไม่เกิน 5,000 บาท (𝓍̅ = 3.07) ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มรายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อท าการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้วยวิธี LSD (Least significant difference test) พบว่า 
คู่ที่แตกต่างกัน คือ รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท กับ 5,001 - 10,000 บาท รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท กับ 
15,001 - 20,000 บาท และรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท กับ สูงกว่า 20,000 บาท แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท กับ 10,001 - 15,000 บาท แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท กับ 10,001-15,000 บาท แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 ( *p < .05, **p < .01, ***p < .001) 

5.4.6 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ จ าแนกตามที่

อยู่อาศัย ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (𝓍̅ = 3.26) เมื่อจ าแนกตามที่อยู่อาศัย พบว่า หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการขยะมากที่สุดคือ หมู่ที่ 3 (𝓍̅ = 3.76) รองลงมาคือ หมู่ที่ 6 (𝓍̅ = 3.45) และหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการขยะน้อยที่สุดคือ หมู่ที่ 7 (𝓍̅ = 2.73) ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ จ าแนกตามที่อยู่อาศัยพบว่า ที่อยู่อาศัย
ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อท าการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่จ าแนกตามที่อยู่อาศัย ด้วยวิธี Tamhane’s T2 พบว่า คู่ที่แตกต่างกัน คือ หมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 
4 และหมู่ที่3 กับหมู่ที่ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 3 และหมู่
ที่ 4 กับหมู่ที่ 7 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 
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7 หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 6 กับหมู่ที่ 7 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 (*p < .05, **p < .01, ***p < .001) 

5.4.7 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ จ าแนกตาม

บทบาทในชุมชน ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (𝓍̅ = 3.26) เมื่อจ าแนกตามบทบาทในชุมชน พบว่า บทบาทที่มีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการขยะมากที่สุดคือ อสม. (𝓍̅ = 3.63) รองลงมาคือ บทบาทอื่น ๆ (𝓍̅ = 3.62) และผู้ที่ไม่มีบทบาทใน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะน้อยที่สุด (𝓍̅ = 3.14) ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ จ าแนกตามบทบาทใน
ชุมชน พบว่าบทบาทในชุมชนที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่จ าแนกตามบทบาทในชุมชน ด้วยวิธี LSD (Least significant 
difference test) พบว่า คู่ที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มผู้ไม่มีบทบาทกับบทบาทอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และกลุ่ม อสม. กับ ผู้ไม่มีบทบาท และกรรมการหมู่บ้านกับผู้ไม่มีบทบาท แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 (**p < .01, ***p < .001) 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ 
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังน้ี 

6.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยยังขาดความพร้อมในเรื่องของ
งบประมาณในการด าเนินการอย่างเพียงพอ รวมถึงความพร้อมด้านบุคลากรเฉพาะด้านที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมโครงการหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแก่ประชาชน และการประชาสัมพันธ์ในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพ้ืนฐานของประชาชน (ลักษณะประชากรศาสตร์) กับระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ อภิปรายผลได้ ดังน้ี 

ปัจจัยด้านเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแป-ระ ไม่แตกต่างกัน โดยพบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาขอ วิชยุต  ธนสิทธิสวัสด์ิ และพินิจ  ดวงจินดา (2551) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า เพศไม่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง หรือกล่าวอีกอย่าง
ว่า เพศไม่ได้เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ หรือปัจจัยเพศไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะน่ันเอง 

ปัจจัยด้านอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแป-ระ แตกต่างกัน ซึ่งในต าบลแป-ระ ช่วงอายุที่มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี ซึ่งเป็นวัย
ผู้ใหญ่ เป็นกลุ่มที่มีวุฒิภาวะสูงพอที่จะเข้าใจว่าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นเรื่องส าคัญส าหรับครัวเรือนและชุมชน
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปภาวรินท์  นาจ าปา (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการ



 

Oral 

228 

จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่แตกต่างกัน ดังน้ัน จึงอนุมานได้ว่า อายุเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการขยะ หรือกล่าวอีกอย่างว่า ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ  

ปัจจัยด้านระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ แตกต่างกัน โดยพบว่า ระดับอนุปริญญา / เทียบเท่า มีระดับการมีส่วนร่วมมากทีส่ดุ 
รองลงมาคือระดับปริญญาตรี ในขณะที่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและอื่น ๆ เป็นกลุ่มที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์ (2554) ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย
ชุมชนในเขตยานนาวา พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการคัดแยะมูลฝอยชุมชน โดยประชาชนที่มี
การศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่าระดับการศึกษาอื่น ๆ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าระดับการศึกษา
มีส่วนส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย แต่ขณะเดียวกันระดับการศึกษาไม่ได้เป็นเพียง
ปัจจัยเดียวที่จะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะได้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น ลักษณะชุมชน สถานที่ที่อยู่
อาศัยและประกอบอาชีพ เป็นปัจจัยเสริมที่จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนไ ด้ จึงอภิปรายผลได้ว่า ปัจจัยด้าน
การศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ 

ปัจจัยด้านอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแป-ระ แตกต่างกัน โดยพบว่า อาชีพที่มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ 
รองลงมาคือ ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บุญจง  ขาวสิทธิวงษ์ (2554) 
ที่ได้กล่าวไปแล้วในปัจจัยด้านระดับการศึกษา พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการคัดแยะขยะมูลฝอยชุมชน 
โดยพบว่าในเขตยานนาวากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงาน / ลูกจ้างเอกชน จะมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยมากกว่ากลุ่ม
อาชีพอื่น ๆ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าอาชีพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะของห น่วยงาน 
นอกจากน้ียังขึ้นอยู่กับปัจจัยเสริมอื่น ๆ เช่น การศึกษา รายได้ สถานะทางสังคม ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามบริบทของชุมชน
ของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งอภิปรายผลได้ว่า ปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ  

ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ แตกต่างกัน โดยพบว่า กลุ่มรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท และสูงกว่า 
20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมเท่ากันและมากที่สุด รองลงมาคือ 15,001 - 20,000 และไม่เกิน 5,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บุญจง  ชาวสิทธิวงษ์ (2554) ที่ได้กล่าวไปแล้วในปัจจัยด้านระดับการศึกษาและด้าน
อาชีพ ผลการศึกษาพบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการคัดแยก มูลฝอยชุมชน โดยพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต้ังแต่ 15,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ  
จึงสามารถอภิปรายผลได้ว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ 

ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย พบว่า ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยหรือหมู่บ้านต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ แตกต่างกัน โดยพบว่า หมู่ที่ 3 มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด รองลงมาคือ 
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดเน่ืองจากการประชาสัมพันธ์ในเรื่อ งของ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน อีกทั้งโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ยังด าเนินการในลักษณะของโครงการน าร่อง จึงมีการคัดเลือกเพียงบางหมู่บ้านที่มีความพร้อมเท่าน้ัน ซึ่งจะ
เห็นได้จากผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า หมู่ที่ 3 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และเป็นหมู่บ้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
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เน่ืองจาก หมู่ที่ 3 ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ ในการท าโครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในปีงบประมาณ 2559 เพ่ือก าหนดให้เป็นชุมชนต้นแบบ ในขณะเดียวกัน หมู่ที่ 7 มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับน้อย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เน่ืองจาก หมู่ที่ 7 ยังไม่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เน่ืองจากยังขาดความ
พร้อมภายในชุมชน แกนน าชุมชนยังไม่กลมเกลียวกันเท่าที่ควร จากการเลือกต้ังภายในหมู่บ้านที่มีการแข่งขันกันสูง จึงท าให้
ประชาชนในหมู่ที่ 7 ไม่ให้ความร่วมมือเมื่อมีโครงการหรือกิจกรรมจากส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ ดังน้ันจะเห็น
ได้ว่า ที่อยู่อาศัยหรือหมู่บ้านเป็นปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และยังมีปัจจัยเสริม เช่น นโยบายหมู่บ้าน
น าร่องขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ ที่ได้ให้การสนับสนุนหมู่ที่ 3 จึงท าให้หมู่ที่ 3 มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด จึง
อภิปรายผลได้ว่า ปัจจัยที่อยู่อาศัยหรือหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแป-ระ 

ปัจจัยด้านบทบาทในชุมชน พบว่า ประชาชนที่มีบทบาทในชุมชนต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ แตกต่างกัน โดยพบว่า กลุ่ม อสม. เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เน่ืองจากเป็น
กลุ่มที่มีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ  
สิทธิศาสนต์ิ  ทรัพย์สิริโสภา (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย กรณีศึกษา การจัดการมูลฝอย
เทศบาลต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพทางสังคมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมี   
ส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย จึงอภิปรายผลได้ว่า ปัจจัยบทบาทในชุมชนมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมการบริหาร
จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ 
 

7. ข้อเสนอแนะและการน าผลประโยชน์การวิจัยไปใช้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ ควรน าผลการศึกษาวิจัยไปปรับปรุงระบบการท างานเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน กล่าวคือ จากผลการวิจัยที่พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะขององค์การบริหารต าบล
แป-ระ ในส่วนของชุมชนหมู่ที่ 7 ยังอยู่ในระดับน้อย ขณะที่ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจากหมู่ที่ 3 ในระดับมาก ดังน้ัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ ควรให้ความส าคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในด้านอื่น ๆ อย่างทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน โดยน าผลการวิจัยที่สะท้อนถึงข้อจ ากัดด้านช่องทางการมีส่วนร่วมที่ยังไม่ทั่วถึง
ไปเป็นข้อมูลปรับปรงุระบบการประชาสัมพันธ์หรอืการท าความเข้าใจโครงการหรือกิจกรรมการบรหิารจัดการขยะผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เช่น ป้ายไวนิล แผ่นพับ เสียงตามสายของหมู่บ้าน หรือประชาสัมพันธ์ผ่านอาสาสมัครในชุมชน 
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