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บทคัดย่อ 

          การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวัด
ปทุมธานี โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวดัปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวดัปทุมธานี จำแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และ
ระยะเวลาอาศยัอยู่ในตำบล ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ ด้านการ

มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวัดปทุมธานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 200 คน โดยใช้เกณฑข์อง Andrew 

L. Comrey & Haward B. Lee (1992, p. 216-217) ซ่ึงกำหนดว่าขนาดตัวอย่าง 200 ตวัอย่างบง่บอกว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถอืใน
ระดับใช้ได้ (Fair) ซ่ึงสอดคล้องกับชาลิสา มากแผ่นทอง (2559, หน้า 84-85) ซ่ึงเสนอแนะว่า ในทางปฏิบตัิอาจใชข้นาดตัวอย่างประมาณ 

200 ตัวอย่าง สำหรับงานวิจัยทีป่ระกอบด้วยสมมตฐิานที่มีตัวแปรตามเพยีง 1 ตวั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ความถี ่ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ซ่ึงทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิต ิ1-test และใช้สถติิ One-way ANOVA หากพบว่ามคีวามแตกตา่ง

อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดบันัยสำคัญ .05 จะทำการทดสอบความแตกตา่งรายคูด่้วยวิธีการ LSD (Least significant difference 
test) ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย มีจำนวน 141 คน คดิเป็นร้อยละ 70.5 อายุ 21 – 30 ป ีจำนวน 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.0 ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 อาชีพพนักงานบริษทั/ห้างร้าน จำนวน 80 

คน คดิเป็นร้อยละ 40.0 มีรายไดต้่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และมีระยะเวลาอยู่ในตำบล 6 – 
10 ปี จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5  
 

 

1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษาเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี” ซ่ึงได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว 
2นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
3อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ  
4ประธานกรรมการ 
5กรรมการ 
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บทนำ 

         ปัญหาการจดัการและกำจดัขยะมูลฝอยเป็นอีกหน่ึงปญัหาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหลายแหง่กำลงัประสบอยู ่โดยปัญหา

เหล่าน้ี เป็นปัญหาที่สะสมมานานและมีสาเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น การเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว ของปริมาณขยะมูลฝอยซ่ึง

เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และสภาพทางเศรษฐกิจท่ีดขีึ้นทำให้ประชาชนมีการจบัจ่ายใช้สอยสินค้ามาใช้มากขึ้น ทำ

ให้เป็นการเพิ่มปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย สง่ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติและสิง่แวดล้อมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหลายพื้นที่ได้ประสบ

ปัญหา ไม่สามารถจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล ขาดการบริหารจัดการที่ด ีขาดความรู้ ความเขา้ใจในการจัดการที่

เหมาะสม และเกิดความขัดแยง้ในการดำเนินการปญัหาขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล จำเป็นจะต้องได้รับการจดัการที่เหมาะสม จากสภาพ

ปัญหาดงักล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชนลาดสวายในระยะยาวจงึต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ผู้วิจัยจึง

สนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย เพื่อนำผลการศึกษาไปเป็นขอ้มูล

ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองลาดสวาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการยิง่ขึ้นต่อไป 

 

คำถามในการวิจัย 

1. การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชนเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดับใด 

2. มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษาเทศบาลเมือง 
ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  

 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมที่มีต่อการจดัการขยะมูลฝอยของคนในชุมชนลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
2. เพือ่เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา  

           จังหวัดปทุมธานี จำแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตำบล 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
แตกตา่งกัน 

2. ประชาชนที่มีอายตุ่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี แตกตา่งกัน 

3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา 
จังหวดัปทุมธานี แตกต่างกัน 

4. ประชาชนที่มีอาชีพตา่งกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวัด
ปทุมธานี แตกตา่งกัน 
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5. ประชาชนที่มีรายไดต้่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา 
จังหวดัปทุมธานี แตกต่างกัน 

6. ประชาชนที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในตำบลต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองลาดสวาย  
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวดั

ปทุมธานี เน้ือหาที่เก่ียวข้องคร้ังน้ีประกอบด้วย 

1.1 ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ ข้อมูลทั่วไป 6 ประการ คือ เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน  
และระยะเวลาอาศยัอยู่ในตำบล 

1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 4 ดา้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Cohen & 
Uphoff, 1980) 

2. ขอบเขตดา้นพื้นที่ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีประชากรในการวิจัย คือ เทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวดัปทุมธานี จำนวน 39,129 ครัวเรือน (เทศบาล

เมืองลาดสวาย, 2563) 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาตัง้แต่เดือน กันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ.2563 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 3 เดือน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการศึกษา 

1. ทำให้ได้ทราบการระดับมีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะมูลฝอยของคนในชุมชนลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
           อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 

2. ทำให้ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองลาดสวาย  
           อำเภอลำลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 

 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

          การศึกษากรอบแนวคิดในการวิจัยน้ี มุ่งศึกษาเก่ียวกับระดับการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนแบบมีส่วนร่วม และ

เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยเป็น

การศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้อาศยัแนวคดิการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff (1980) จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ดา้นมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ ด้านมีส่วนร่วมในการปฏบิัติการ ดา้นมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
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                    ตัวแปรต้น (X)                                                                            ตัวแปรตาม (Y) 

 

      ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ (X1) 
2. อายุ (X2) 
3. ระดับการศึกษา (X3) 
4. อาชีพ (X4) 
5. รายไดต้่อเดือน (X5) 
6. ระยะเวลาอาศยัอยู่ในตำบล (X6) 

 

 

 

แนวคิดทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง 

1. ขยะมูลฝอย 
          สำนักงานคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ได้ให้ความหมายของคำวา่ ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถงึ บรรดาสิ่งของต่าง ๆ 

ซ่ึงคนไม่ต้องการ และทิ้งไปทัง้น้ีรวมตลอดถงึ เศษผ้า เศษอาหาร มูลสัตว์ ซากสตัว์ เถ้า ฝุ่นละอองและเศษวัสดุสิ่งของทีเ่ก็บกวาดจาก

เคหะสถาน อาคาร ถนนตลาด ที่เสี่ยงสตัว์ โรงงานอุตสาหกรรม และที่อ่ืน ๆ (กรมควบคุมมลพษิ, 2542, หน้า 136-137) 

          ประเภทของขยะมูลฝอย 

          นเรศน์ ม่วงรุ่ง (2545, หน้า 19) ได้แยกประเภทของขยะออกเป็นชนิดต่าง ๆ ตามองคป์ระกอบ เพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวม

และทำลายไดด้ังน้ี 

       1. ขยะมูลฝอยแหง้ (Rubbish) หมายถึง เศษสิง่ของทัง้หลายทีต่ิดไฟไดเ้ป็นส่วนมาก ยกเว้นพวกโลหะต่าง ๆ ได้แก่ พวกเศษผ้า เศษ

กระดาษ เศษไม้ เศษแก้ว และเศษโลหะต่าง ๆ โดยปกติขยะมูลฝอยพวกน้ีจะไม่เกิดการบูดเน่าและก่อให้เกิดกลื่นรบกวน 

      2. ขยะมูลฝอยเปียก (Garbage) หมายถงึ เศษสิ่งของที่มีความชื้นหรือมีน้ำปนอยู่ด้วยเกินร้อยละ 50 ทำใหต้ดิไฟได้ยากหรอืไม่ติดไฟ

เลย ได้แก่พวกเศษใบไม้ เศษเน้ือสัตว ์เศษผัก เศษอาหารจากครัวและภัตตาคาร รวมถึงเศษสิ่งของทีเ่หลือทิง้ตามตลาดด้วย ขยะมูลฝอย

ชนิดน้ีจะบูดเน่าได้ง่าย จึงก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนอย่างมากและยังเป็นแหลง่เพาะพันธุ์ของแมลงนำโรค 

       3. เถ้าถ่าน (Ash) หมายถงึ สิ่งทีเ่หลือจากการเผาไหม ้รวมทั้งพวกถ่านที่ไม่ติดไฟปนอยูด่้วย เถ้าถา่นน้ีมีทั้งพวกที่เกิดจากไม้และจาก

ถ่านหิน ฯลฯ ในประเทศไทยเร่ืองของเถ้าถา่นมีความสำคญัและปัญหาในการกำจดัน้อยมาก เพราะประการแรกประเทศไทยไม่ได้ใช้ถ่าน

หินในการให้ความอบอุ่น และอีกประการหน่ึงประเทศไทยเรามีโรงงานอุตสาหกรรมทีต่้องใชถ้่านหินในการให้ความอบอุ่น และอีก

ประการหน่ึงประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมทีต่้องใช้ถา่นไม่มากนัก ส่วนในต่างประเทศเป็นทั้งประเทศหนาวและมีโรงงาน

อุตสาหกรรมมาก การใช้ถ่านหินมีมาก ปัญหาเร่ืองเถา้ถ่านจงึมีความสำคญัเท่ากับขยะมูลฝอยชนิดอ่ืน ๆ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

ตามแนวคิดของโคเฮน และฮัพฮอฟฟ์ (Y) 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัตติาม 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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       4. เศษสิ่งของทีเ่ก็บกวาดจากถนน (Street Sweeping) พวกเศษสิ่งของทีต่กอยูต่ามท้องถนนมักจะเป็นพวกขยะรวม คือ มีทั้งขยะ

ชนิดแหง้ ชนิดเปียก และเถ้าถ่านรวมอยู่ด้วยกัน นอกจากน้ันยังมี พวกใบไม้ ฝุ่นละออง มูลสัตว์ ก้นบุหรี ่และเศษสิ่งของทีต่กจากรถยนต์ 

       5. ซากสัตว ์(Dead Animal) หมายถึง พวกซากสตัว์ท่ีตายอยูต่ามท้องถนนโดยมากถูกรถยนต์ทับตายหรืออาจตายโดยเหตุอ่ืน ๆ 

       6. มูลสัตว ์(Stable Manure) มูลสัตว์น้ีหมายถึง มูลโค กระบือ ม้า สุกร และไก่ ส่วนมากเป็นมูลสัตว์ท่ีเลีย้งไว้ในบ้านหรือตามคอก

ปศุสัตว์มากกว่ามูลสตัว์มาถ่ายไวต้ามท่ีสาธารณะ การกำจดัมูลสตัว์น้ันเจ้าของสัตว์จะต้องกำจดัเอง มักกำจดัดว้ยการทำปุ๋ยหมัก แต่ก็เป็น

เร่ืองยุง่ยากมากเช่นกันเพราะถ้าเจ้าของสตัว์ละเลยไม่เก็บไปทำลายแล้ว จะทำให้มูลสตัว์เหลา่น้ีจะเป็นแหลง่แพร่พันธุ์แมลงได้อย่างดี 

       7. สิง่ปฏิกูล (Night Soil) หมายถึงอุจจาระ ปัสสาวะหรือสิ่งขับถ่ายของมนุษยท์ี่มักเก็บรวบรวมได้จากส้วมถงัเท เป็นส่วนใหญ่ การ

ทำลายจะต้องใช้วิธีการทำลายสิง่ปฏิกูล (Excreta Disposal) โดยเฉพาะไม่ใช้วิธีการทำลายรวมไปกับการกำจดัขยะมูลฝอย (Refuse 

Disposal) 

       8. ซากรถยนต์ (Abandoned Vehicles) หมายถงึ รถยนต์เก่า ๆ ที่ไม่ใชแ้ล้ว 

       9. ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Wastes) หมายถงึ มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และวัตถุอ่ืนใดทีท่ิง้จาก

ขบวนการผลิต ซ่ึงขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงาน 

       10. สิ่งร้ือถอน (Demolition Refuse) หมายถงึพวกที่ได้จากการร้ือถอนอาคารบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ 

       11. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง (Construction Refuse) สิ่งที่เหลือทิง้หรือเศษสิ่งของจากการก่อสร้าง ตกแต่ง ซ่อมแซมอาคาร

บ้านเรือน 

       12. ตะกอนจากน้ำโสโครก (Sewage Solids) หมายถงึ ของแขง็หรือตะกอนที่แยกออกมาจากน้ำโสโครกในขบวนการปรับปรุง

สภาพน้ำโสโครกน้ัน ตะกอนพวกกรวดทรายที่ไม่เน่าเปื่อย อาจใช้ถมที่ลุ่ม ส่วนตะกอนที่ย่อยและแหง้แล้วจะใช้ถมที่หรือเผาในเตาก็ได ้

สำหรับตะกอนที่ตักไดจ้ากถงัเกรอะหรือหลุมเกรอะอาจกำจัดโดยฝังในดินอย่างถูกหลักสขุาภิบาล 

       13. มูลฝอยที่เป็นอันตราย (Hazardous or Special Refuse) หมายถึงขยะมูลฝอยที่ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากในการกำจัด หรือต้อง

มีการจับต้องทีพ่ิเศษกว่ามูลฝอยอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่เม่ือมีปริมาณมาก ๆ เช่น กระป๋องสี กระป๋องทินเนอร์ ม้วนฟิล์มถ่ายรูป 

พลาสติก ซ่ึงอาจเกิดการระเบดิในเตาเผา หรือพื้นที่ฝงัในดินนอกจากน้ียังรวมถงึสิง่ปฏิกูลที่มีเชื้อโรงจากโรงพยาบาลหรือมีสาร

กัมมันตรังสีปนอยูด่้วย จำเป็นต้องดแูลเป็นพเิศษไม่ว่าจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดก็ตาม 

       14. ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste) หมายถงึ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากขบวนการผลิตของโรงงาน

อุตสาหกรรมตา่ง ๆ ได้แก่ เศษผ้า เศษแก้ว หนังยาง เศษไม้ เศษเหล็ก รวมไปถึงสารพิษอันตราย เช่น กรด สารโลหะหนัก กรดแร่ หมึก สี

ย้อม แคดเม่ียม โครเม่ียม เป็นต้น 

       15. ขยะมูลฝอยจากงานเกษตรกรรม (Agricultural Waste) หมายถึงขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการเกษตร อาทิเช่น ยาฆ่าแมลง 

ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมน เป็นต้น 

         แหล่งที่มาของขยะมูลฝอย 

         กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม (2542, หน้า 15) ขยะมูลฝอยล้วนแล้วแตเ่กิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทัง้สิ้น จะแตกต่างกันขึ้นอยู่

กับแหลง่กำเนิดขยะมูลฝอยน้ัน ๆ ซ่ึงพอจำแนกออกได้ดังน้ี 
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       1.ชุมชนซ่ึงก่อให้เกิดขยะมูลฝอยชุมชนหรือขยะมูลฝอยเทศบาล (Municipal Waste) เป็นขยะมูลฝอยที่ถูกทิง้มาจากบ้านพักอาศัย 

(Residential) และสถานที่ประกอบธุรกิจการค้า (Commercial) ที่อยู่ในเขตชุมชนหรือเขตเทศบาล การเก็บรวบรวมและกำจัด มักเป็น

หน้าที่ของเทศบาล ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยอันตราย 

       2. โรงงานอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม เช่น โรงงานชุบโลหะ โรงงานทำกระดาษ โรงฟอกหนัง 

ของเสยีหรือขยะมูลฝอยที่ออกมานอกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะมูลฝอยอันตรายโลหะหนักต่าง ๆ กรด ด่าง เป็นต้น 

       3. เกษตรกรรม ขยะมูลฝอยทีเ่กิดขึ้นนอกจากขยะมูลฝอยที่มีส่วนประกอบเป็นพวกอินทรีย์วัตถุได้แก่ เศษไม้ เศษหญา้ แลว้ยังมี

ขยะมูลฝอยอันตราย ไดแ้ก่ ภาชนะบรรจุยาปราบศตัรูพืช ฮอร์โมน ปุ๋ย เป็นต้น 

       4. สถานพยาบาล นอกเหนือไปจากขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยอันตรายอ่ืน ๆ แล้วสถานพยาบาลจะเป็นแหล่งกำเนิดขยะมูล

ฝอยตดิเชื้อและขยะมูลฝอยอันตรายประเภทเข็มฉีดยา มีดผ่าตดั ยาทีเ่สื่อมสภาพแล้ว 

       5. สถานที่ท่องเทีย่วเกิดจากกิจกรรมของนักท่องเที่ยว ซ่ึงโดยปกติแลว้จะเป็นขยะมูลฝอยจำพวกเศษอาหารและภาชนะบรรจุ

อาหาร 

         ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะมูลฝอย 

          พิชติ สกุลพราหมณ์ (2531, หน้า 84) ได้ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณและลักษณะของมูลฝอย ดงัน้ี 

       1. ลักษณะภูมิประเทศของท้องถิ่น (Geographic Location) มีส่วนสำคญัเพราะการประกอบอาชีพหลักของประชาชนในท้องถิ่น

น้ัน ๆ ต่างกัน ทำให้มีผลแตกต่างของการเกิดมูลฝอยทัง้ในด้านปริมาณและองคป์ระกอบ เช่น ในพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการเพาะปลูก

ข้าวองค์ประกอบของมูลฝอย จึงเป็นพวกเศษหญ้าหรือฟางขา้วปริมาณมากกว่ามูลฝอยประเภทอ่ืน 

        2. ฤดูกาล (Season) ซ่ึงแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกัน เช่น ฤดูกาลที่มีการผลิตผลไม้ออกมามาก ทำให้มีมูลฝอยพวกเปลือก

และเมล็ดของผลไม้ต่าง ๆ ปริมาณมาก 

       3. พฤติกรรมของประชาชนในชุมชน (Behavior of People in Community) ในชุมชนที่ประชาชนมีพฤติกรรมที่ดีจะไม่ทิ้งมูล

ฝอยเกลื่อนกลาด มูลฝอยจะถูกทิ้งอย่างเป็นระเบยีบง่ายและสะดวกต่อการเก็บรวบรวม จงึมักจะทำให้ปริมาณมูลฝอยทีเ่ก็บได ้เม่ือคิด

เป็นอัตราต่อคนมีปริมาณสงูขึ้น 

       4. ความหนาแน่นของประชาชน (Population Density) ปริมาณของมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะผันแปรตามจำนวนคน ดงัน้ันชุมชนในเขต

เมือง เขตเทศบาลและเขตชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นย่อมจะเกิดขยะมากตามไปด้วย นอกจากจะมีผลโดยตรงต่อปริมาณของมูลฝอย

แล้ว ก็ยังมีผลด้านลักษณะของมูลฝอยทีเ่กิดขึ้นอีกด้วย 

       5. เศรษฐกิจ (Economies) สภาวะทางเศรษฐกิจของประชาชนจะเป็นส่วนที่สำคัญต่อปริมาณและองคป์ระกอบของมูลฝอย 

กล่าวคือ ชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดยี่อมมีกำลงัชื่อสูงจะทำให้มีปริมาณมูลฝอยมากตามไปด้วย เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญบ่รรจุอยู่ใน

หีบห่อสำเร็จรูปมาก 

       6. บริการเก็บรวบรวมและวิธีกำจัดมูลฝอย (Collection Service and Disposal Methods) ชุมชนที่สามารถจดับริการเก็บ

รวบรวมมูลฝอยไดด้ีมีประสิทธิภาพก็จะทำให้เก็บรวบรวมมูลฝอยได้มาก ทำให้มีมูลฝอยได้มาก ทำให้มีมูลฝอยตกค้างน้อย และถ้ามีการ

กำจัดมูลฝอยที่เหมาะสมก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยลง 
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2. การจัดการขยะมูลฝอย 
          การจดัการขยะมูลฝอย หมายถงึ หลักการในการดำเนินงานที่เก่ียวข้องกับการควบคุมการทิง้ขยะ การเก็บขยะชั่วคราวไว้ใน

ภาชนะ การรวบรวมขยะ การขนถ่ายและการขนสง่ การแปลงรูป ของขยะและการกำจัดขยะ โดยคำนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดในทาง

สุขอนามัย ทัศนียภาพ เศรษฐศาสตร์ การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม และการยอมรับของสงัคม ดังน้ันความรู้ความเข้าใจระบบ การจัดการขยะ

จะสามารถช่วยให้มีการพฒันาระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพสงูและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (พรรณศิริ ศิริพันธุ์, 2546, หน้า 

33) 

          กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย 

          กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม (2542, หน้า 5-7) ได้กล่าวถงึวิธีการและขั้นตอนดำเนินงานในการกำจัดขยะมูลฝอยทีส่ำคัญ ๆ 

ได้แก่ 

       1. การเก็บรวบรวม (Storage and Collection) เร่ิมตัง้แต่การเก็บขยะมูลฝอยใส่ไว้ในภาชนะไปจนถึงการรวบรวมขยะมูลฝอยจาก

แหลง่ต่าง ๆ แล้วนำไปใส่ในยานพาหนะเพื่อที่จะขนถ่ายต่อไปยังแหลง่กำจัด หรือทำประโยชน์อ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี 

       2. การขนส่ง (Transportation) เป็นการนำขยะมูลฝอยทีเ่ก็บรวบรวมจากชุมชนนำใส่ในยานพาหนะแล้วน้ันไปยงัสถานทีก่ำจัดหรือ

ทำประโยชน์อยา่งอ่ืนซ่ึงอาจเป็นการขนสง่โดยตรงจากแหลง่กำเนิดเลยทีเดยีว หรืออาจขนไปพักรวมไว้ท่ีใดทีห่น่ึงซ่ึงเรียกวา่ สถานีขนถ่าย

ก่อนก็ได้ 

        3. การแปรสภาพ (Processing) เป็นวิธีการที่จะทำใหข้ยะมูลฝอยสะดวกแก่การเก็บขน หรือนำไปใช้ทำประโยชน์อย่างอ่ืน การ

แปรสภาพน้ีอาจทำได้โดยการบดอัดเป็นก้อน คดิแยกส่วนทีย่ังใช้ประโยชน์ได้ออกไปใช้ ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม 

        4. การกำจดัหรือทำลาย (Disposal) เป็นวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยขั้นสุดทา้ย เพื่อใหข้ยะมูลฝอยน้ัน ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อ

สภาพแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อสขุภาพ และความเป็นอยู่ของมนุษยต์่อไป  

       วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยน้ันสามารถกระทำไดห้ลายรูปแบบ เช่น นำไปกองทิง้บนพื้นดิน (Dumping on Land) ทึง้ลงทะเล 

(Dumping at Sea) นำไปเลีย้งสุกร (Hog Feeding) หมักทำปุย๋ (Composting) เผากลางแจง้ (Open Burning) เผาในเตาเผา 

(Incineration) และการฝงักลบทีถู่กสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) เป็นต้น การกำจดัขยะมูลฝอยที่กลา่วมาน้ี บางวิธีก็ไม่ไดเ้ปน็การ

กำจัดที่ถูกต้อง ทำใหเ้กิดมลพษิต่อสภาพแวดล้อม และมีผลกระทบต่อสุขภาพของบคุคลและชุมชนได ้วิธีการกำจดัขยะมูลฝอยที่เชื่อถือได้

ว่าถูกสุขลักษณะน้ัน ควรจะมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

       1. ไม่ทำให้เป็นแหลง่อาหารและแหลง่เพาะพันธุ์ของสตัว์และแมลงนำโรค เช่น หนู แมลงวัน ยุง แมลงสาบและสุนัข เป็นตน้ 

       2. ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนแก่แหล่งน้ำ ทัง้แหล่งน้ำผวิดิน (Surface Water) และแหล่งน้ำใต้ดิน (Underground Water) 

       3. ไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม 

       4. ไม่ทำให้เห็นเหตแุหง่ความรำคาญ อันเน่ืองมากจากเสยีง กลิ่น ควัน ผง และฝุ่นละออง 

       5. ไม่ทำให้เสื่อมเสยีแก่ทศันียภาพ 
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          การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสทิธภิาพ 

          กรมควบคุมมลพิษ (2542, หน้า 9-12) การจดัการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสงูสุด สามารถลดปริมาณขยะ

มูลฝอยที่จะต้องกำจัดลงได้มากที่เรยีกว่า 3 R ไดแ้ก่ การนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ทัง้ในส่วนของการใช้ซ้ำ (Reuse) การแปรรูป

กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการลดปริมาณขยะทีแ่หลง่กำเนิดให้คงเหลือขยะน้อยทีสุ่ด (Reduce) รวมทัง้ให้เกิดผลพลอยไดจ้ากการ

กำจัด เช่น ปุย๋หมัก การทำขยะหอม (ปุ๋ยน้ำจลุินทรีย์) ก๊าซชีวภาพสะอาด การจดัการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
          พรทิพย์ มาศวิวัฒน์ (2542, หน้า 20 - 21) ได้ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถงึ กระบวนการกระทำที่

ประชาชน สมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดการเปลี่ยนแปลง เพื่อตัวประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนในการตดัสนิใจเพื่อ

ตนเอง และมีส่วนดำเนินการ เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที่ปรารถนาหรือตั้งใจไว้ ทั้งน้ีต้องมิใช่การกำหนดกรอบความคดิจาก

บุคคลภายนอก 

          รูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน 

          แนวคิดของโคเฮน และ ฮัพฮอฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 1980, หน้า 213-218) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมว่า

ประกอบด้วยการมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ (Implementation) การมีส่วนร่วมใน

การรับผลประโยชน์ (Benefits) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ดังแสดงในภาพประกอบ 
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                                                       หมายถงึ การส่งผลย้อนกลับ 
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รับผลประโยชน์ 

(4) 

ประเมินผล 
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การมีส่วนร่วมในทัศนะของการพัฒนาชนบทน้ัน การมีส่วนร่วมจะต้องประกอบด้วยการมีส่วนเก่ียวข้องของประชาชน 4 แบบ คอื 

         1. การมีสว่นร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) หมายถงึ การทีป่ระชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมโครงการโดยมีการ

อภิปรายถึงปญัหาและความต้องการ มีการจดัลำดับความสำคัญของปญัหา การกำหนดทางเลือกว่าควรจะจัดทำโครงการหรือกิจกรรม

ใดบ้าง และการตดัสินใจว่าจะทำโครงการหรือกิจกรรมใด และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจยงัครอบคลุมไปถงึการตัดสินใจในระหว่าง

การดำเนินงานโครงการ 

          2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิ (Implementation) หมายถงึ การทีป่ระชาชนมีส่วนร่วมในทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับโครงการทั้งใน

ด้านเงิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงานโครงการต่าง ๆ 

          3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) การมีส่วนร่วมประเภทน้ีมีสองนัย คือ เป็นทัง้การร่วมรับประโยชน์และร่วมรับผล

สืบเน่ืองในทางลบจากโครงการพัฒนา ผลประโยชน์ที่ได้รับได้แก่ ผลประโยชน์ด้านวตัถุ คือ (1) การมีรายไดแ้ละทรัพยส์ินเพิ่มขึน้และ

ม่ันคงมากขึ้นหรือการมีสาธารณูปโภคทีเ่พียงพอ มีประสิทธิภาพ หรือคุณภาพด ี(2) ผลประโยชน์ด้านสังคม ได้แก่ การได้รับการศึกษา

หรือมีการรู้หนังสือมากขึ้น รวมทัง้การใหบ้ริการสังคมอ่ืน ๆ มากขึ้นและมีคุณภาพดขีึ้น (3) ผลประโยชน์ส่วนบคุคลได้แก่ การมีความนับ

ถือตนเองมากขึ้น มีพลงัอำนาจทางการเมืองมากขึ้น และมีความรู้สึกถึงความมีประสิทธิภาพของตนเอง 

          4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินโครงการทัง้อยา่งเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบการมีส่วนร่วมประเมินอยา่งเป็นทางการ เช่น การประชุมเพื่อทบทวนและประเมินการดำเนินงานที่

ผ่านมา การร่วมเป็นคณะทำงานหรือ คณะกรรมการในการประเมินผล หรือการเขา้ร่วมเป็นคณะทำงานในการวิจัยประเมินผล สำหรับ

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมกลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการ หรือการพบปะพดูคยุ แลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานของโครงการ 

         จากภาพประกอบ จะเห็นได้วา่รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการตดัสินใจมีความสำคัญมาก เน่ืองจากมีผลต่อ

การปฏิบตัิการ และจากการปฏบิัติการก็มีผลกระทบต่อการรับผลประโยชน์และการประเมินผล ขณะเดียวกันการตัดสินใจมีผลโดยตรงต่อ

การรับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย 

          ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

          สภุาพร วฒันานคร (2544, หน้า 40) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนในการพัฒนา ซ่ึงเป็นการวัดเชงิคุณภาพออกเป็น 5 

ขั้นตอน อันเกิดจากการผสมผสานแนวคิดเชงิทฤษฎีกับแนวคดิภาคปฏบิัต ิดงัน้ี 

       1. การมีสว่นร่วมในขั้นการริเร่ิมการพัฒนา ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปญัหา และหาสาเหตขุอง

ปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจกำหนดความต้องการของชุมชน และมีส่วนในการจัดลำดับความสำคัญของความ

ต้องการด้วย 

       2. การมีสว่นร่วมในขั้นการวางแผนในการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของ

โครงการ กำหนดวธิีการและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะใช้ 

       3. การมีสว่นร่วมในขั้นตอนการดำเนินการพฒันาเป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วม หรือเข้าร่วมบริหาร ประสานงาน และ

ดำเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 



50 

       4. การมีสว่นร่วมในขั้นตอนการรับผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ทีพ่ึงได้รับ

จากการพัฒนา หรือ ยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพฒันาทั้งทางดา้นวัตถ ุและจติใจ อันแสดงออกมาในเชิงรูปธรรมและนามธรรม

ต่อสังคม หรือบคุคลก็ตาม 

       5. การมีสว่นในขั้นตอนการประเมินผลการพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้าร่วมประเมินว่าการพฒันาที่ได้กระทำไปน้ัน สำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์เพยีงใด ซ่ึงในการประเมินอาจปรากฏในรูปของการประเมินย่อย อันนับเป็นการประเมินผลก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ หรือ

กระทำในรูปของการประเมินผลรวม ซ่ึงเป็นการประเมินผลสรุปยอด 

        ปัจจัยทีท่ำใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

         วิลเลยีม (Williams, 1976, หน้า 94) ได้กล่าวถึงปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม ซ่ึงประกอบด้วย 

       1. มีความตั้งใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการทำงาน 

       2. ร่วมคิดหา และสร้างรูปแบบและวิธีการพฒันาเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน หรือสร้างสรรค์สิง่ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือ 

สนองความต้องการของชุมชน 

       3. ร่วมวางนโยบาย หรือวางแผน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมเพื่อขจัด และแก้ปญัหาและสนองความต้องการของชุมชน 

       4. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

       5. ร่วมจดัหรือ ปรับปรุงระบบการบริหารงานพฒันาให้มีประสิทธิภาพ 

       6. การลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง และหน่วยงาน 

       7. ร่วมปฏิบตัิตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว ้

       8. ร่วมควบคุมตดิตามประเมินผล และบำรงุรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ทำไปทั้งโดยเอกชนและรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

การประเมินผลการมสี่วนรว่ม 

          ในการประเมินผลการมีส่วนร่วมของชวลติ เกตุมงคลสิทธิ์ (2548, หน้า 17) ได้เสนอการมีส่วนร่วมหรือไม่น้ันพิจารณาได้ 3 

ประการ คือ 

       1. พิจารณาจากการกระทำของแต่ละบุคคล มิใช่การกระทำโดยกลุ่ม ซ่ึงอาจทำให้การวิเคราะห์หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะ

การแสดงออกของแต่ละบคุคลในกระบวนการมีส่วนร่วมน้ัน จะเห็นได้ถึงค่านิยม ความรับรู้ และพฤติกรรมของแต่ละบคุคล กล่าวคือ

กิริยาที่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม ก็คือกิริยาที่แสดงออกต่อผลของการกระทำน้ันโดยตรงของแต่ละบุคคล 

       2. พิจารณาจากความถีห่รือความหนาแน่นของการกระทำ ซ่ึงแสดงออกโดยการร่วมกระทำที่บ่อยคร้ัง มีระยะเวลาของการกระทำ

กิจกรรมที่ยาวนาน หรือมีความผูกพัน และมีแรงจงูใจท่ีบ่อยคร้ังในการกระทำ 

       3. พิจารณาจากคุณภาพของการเข้าร่วม ซ่ึงพิจารณาจากผลและผลกระทบของการกระทำ เช่น ความรับผดิชอบ การตดัสินใจ การ

เปิดกว้างยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีการทำการประเมินผล 
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
          มหาคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  กรณีศึกษาการ

จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองขลงุ 

จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเทศบาลเมืองขลุง มีส่วนร่วมปานกลางในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ในภาพรวม แต่เมื่อพิจารณาในรายได้เป็นรายประเด็นจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น

กิจกรรม 2 กลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ได้แก่ ร่วมในการดำเนินการ และร่วมในการติดตามประเมินผล ส่วนอีกกลุ่มหน่ึง

เป็นการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ได้แก่ ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนปัจจัยทีมีผล

ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับอิทธิพลของผู้นำ อุดมการณ์

ของชุมชน และความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน    

ปภาวรินท์ นาจำปา (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบล

คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตำบลคลองใหญ ่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลา

อาศัยอยู่ในตำบล ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่  จังหวัด

ตราด เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีช่วงอายุ 41 – 50 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในชั้น

ประถมศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท และส่วนใหญ่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในตำบล 

21 ปีขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลคลองใหญ ่อำเภอคลองใหญ่ 

จังหวัดตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมในด้านผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก ประชาชน

ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ใน

ระดับมาก และอันดับสุดท้ายคือด้านการมีส่วนในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศ

แตกต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ

สมมติฐานในการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตำบล ต่างกัน มีส่วนร่วมต่อ

การจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

          พระมหานิพันธ์ ปริปุณฺโณ (เชียงกา) (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะของชุมชน 
ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะของ
ชุมชน ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้าน อยู่
ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รองลงมา คือ ด้านการตระหนักต่อการจัดการขยะของ
ชุมชน รองลงมา คือ ด้านความเข้าใจเพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะของชุมชน  
          ดวงใจ ปินตามูล (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารสว่น

ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในองค์การบรหิาร

ส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นดา้นความรู้เก่ียวกับขยะมูลฝอย  
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อยู่ในระดับมาก รองลงมาความรู้ด้านขั้นตอนในการจัดการขยะมูลฝอย ด้านความสามารถแยกประเภทขยะได้ ด้านความสามารถแยก

ขยะที่มีอันตรายได้ ด้านการกำหนดเวลาการเก็บขยะในแต่ละคร้ัง ด้านปริมาณขยะในครัวเรือน ด้านการลดปริมาณขยะในครัวเรือน ด้าน

การทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ด้านแหล่งเพาะพันธ์และแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ ด้านการให้การร่วมมือในการ

จัดการขยะมูลฝอย ด้านความเอาใจใส่ในการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมากทุกข้อ ผลการทดสอบแบบสมมติฐานสรุปได้ว่า ตัวแปรท่ี

ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน แสดงว่าประชากรที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่ต่างกัน 

          สมคิด ยอดสาร และสุวรัฐ แลสันกลาง (2560 ,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมของ
บ้านปงพร้าว องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วมของบ้านปงพร้าว องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และเพื่อเสนอแนะการบริหารจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมของบ้านปงพร้าว องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการ
บริหารจัดการขยะในชุมชนของบ้านปงพร้าว ได้กำหนดเป็นประเด็นแผนกิจกรรมโดยพิจารณาถึงศักยภาพความเป็นไปได้ เพื่อให้มีแนว
ทางการพัฒนาชุมชนที่มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรมสามารถตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของชาวบ้านปงพร้าวได้อย่าง
แท้จริง ผลการประเมินได้สรุปเป็น 3 ด้านดังน้ี 
       1. ด้านวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการขยะของ อบต.ร่องกาศ เผชิญปัญหาในการกำจัดขยะเน่ืองจาก อบต.ยังไม่มีบ่อในการกำจัด
ขยะเป็นของตนเอง ซ่ึงปัจจุบันมีการขนถ่ายขยะและกำจัดขยะโดยบ่อของเอกขน อีกทั้งยังพบว่า บ่อขยะของเอกชนยังไม่มีคุณภาพตาม
หลักสุขาภิบาล จึงมีความจำเป็นที่จะหาแนวทางในการรับมือกับ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ที่สามารถแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. ด้านกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของ
การมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะในหมู่บ้าน ตั้งแต่ครัวเรือน แต่ก็ยังไม่ม่ันใจท่ีจะสามารถทำกิจกรรมการจัดการขยะได้ดี ซ่ึงเห็นจาก
ข้อมูลดังน้ี การวิเคราะห์สถานการณ์ และการเรียนรู้เพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
       3. ด้านผลลัพธ์การการบริหารจัดการขยะ ผู้นำชุมชนและกรรมการซ่ึงเป็นตัวแทนชาวบ้านปงพร้าว ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อสร้าง
เป้าหมายร่วมกัน และมีการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการลดขยะและคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยใช้เสียงตามสายในการสร้างความ
เข้าใจร่วมกันหลายๆครั้ง กระทั่งทำให้จำนวนปริมาณขยะลดลงประมาณจำนวน20 ตันต่อเดือน โดยมีข้อสรุปปริมาณขยะอินทรีย์ ขยะรี
ไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเร่ิมดำเนินโครงการ 
 
 
วิธดีำเนินงานวจิัย 

          การวิจัย การมีสว่นร่วมของชุมชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวัด

ปทุมธานี วิธีดำเนินการวิจัยในที่น้ีจะใช้การวิจัยเชงิปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมที่มีต่อการจดัการขยะมูล

ฝอยของคนในชุมชนลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวดัปทุมธานี และเพื่อศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน และ

ระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในตำบล 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี จำนวน 39,129 ครัวเรือน (เทศบาลเมืองลาดสวาย, 2563) 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา 
จังหวดัปทุมธานี ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 ตัวอย่าง ตามเกณฑ์ของ Andrew L. Comrey & 
Howard B. Lee (1992, p. 216-217) ซ่ึงกำหนดว่าขนาดตัวอย่าง 200 ตัวอย่างบ่งบอกว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือระดับ
ใช้ได้ (Fair) ซ่ึงสอดคล้องกับชาลิสา มากแผ่นทอง (2559, หน้า 84-85) ซ่ึงเสนอแนะว่า ในทางปฏบิัติอาจใชข้นาด
ตัวอย่างประมาณ 200 ตัวอย่างสำหรับงานวิจัยทีป่ระกอบด้วยสมมติฐานที่มีตัวแปรตามเพียง 1 ตัว  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 

         เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

         ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดต้ามรายการ 

(Check-list) จำนวน 6 ข้อ 

          ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวดัปทมุธานี 

เป็นแบบสอบถามท่ีใหแ้สดงระดบัการมีส่วนร่วมมี 4 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนนตามมาตตราส่วนประมาณคา่ 4 ระดับ (Rating scale) 

โดยมีรายละเอียดคำถามทั้งสิ้น 20 ข้อ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

      มีส่วนร่วมมากที่สดุให ้4 คะแนน 

      มีส่วนร่วมมากให ้3 คะแนน 

                    มีส่วนร่วมน้อยให ้2 คะแนน 

                    มีส่วนร่วมน้อยที่สดุให ้1 คะแนน 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ 

         แบบสอบถามฉบับน้ี ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ในเร่ืองการมีสว่นร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล จากน้ัน

นำมากำหนดแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย กำหนดนิยาม และเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. นำแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา และการ

ใช้ภาษา 

 3. นำแบบสอบถามฉบับร่าง ทีแ่ก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม

โดยให้ตรงตามเน้ือหา การใช้ถ้อยคำสำนวน ความชัดเจนในข้อคำถาม และครอบคลุมเร่ืองที่ศึกษา ด้วยดัชนีความสอดคล้องที่เรยีกว่า 

IOC (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงพิจารณาคา่ IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผู้เชีย่วชาญจำนวน 3 คน 
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 4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามท่ีผู้เชีย่วชาญเสนอแนะและนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช ้(Tryout) กับกลุ่มตวัอย่างที่

มีลักษณะใกล้เคยีง หรือเหมือนกับกลุ่มตัวอยา่งแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาวิเคราะห์หาค่า

ความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้วิธสีัมประสิทธ์ิแอลฟา  

5. (α-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) แล้วปรับปรุงแบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูล 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

          ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 

          1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคำแหง เพื่อขอความอนุเคราะหเ์ก็บรวบรวมข้อมูลในเทศบาลเมืองลาด

สวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 

          2. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำ

ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา โดยนำแบบสอบถามไปให้โดยตรงด้วยตนเอง พร้อมทัง้ชีแ้จง

รายละเอียดและวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม โดยให้โอกาสผูต้อบแบบสอบถามได้ทำแบบสอบถามอยา่งอิสระ 

          3. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จำนวน 200 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาและมีความ

สมบูรณ์ได้ทั้งหมด จำนวน 200 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 100 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

          ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดงัน้ี 

          1. นำแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบรูณ์ในการตอบแบบสอบถามแล้วนำมาลงรหัสข้อมูลและนำมาวเิคราะห์ 

ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอในรูปตารางประกอบ 

          2. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่

ในตำบล สถติิที่ใช้ คือ สถิตเิชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถีแ่ละร้อยละ 

          3. วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวดั

ปทุมธานี สถิติที่ใช ้คือ สถติิเชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

          4. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถติิเชงิอนุมานทดสอบความแตกตา่งระหวา่งตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยใชส้ถิต ิt-test สำหรับ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรตน้ที่มี 2 กลุ่ม และใชส้ถิต ิOne-way ANOVA สำหรับเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างตัว

แปรตน้ที่มี 3 กลุ่มขึ้นไปและหากพบว่ามีความแตกตา่งอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดบันัยสำคัญ .05 จะทำการทดสอบความแตกต่าง

รายคูด่้วยวิธีการ LSD (Least significant difference test) 
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สรุปผลการวจิัย 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

         ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวดั

ปทุมธานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย มีจำนวน 141 คน คดิเป็นร้อยละ 70.5 อายุ 21 – 30 ป ีจำนวน 90 คน 

คิดเป็นร้อยละ 45.0 ระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 อาชีพพนักงานบริษทั/ห้างร้าน จำนวน 80 

คน คดิเป็นร้อยละ 40.0 มีรายไดต้่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และมีระยะเวลาอยู่ในตำบล 6 – 

10 ปี จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนรว่มของประชาชนตอ่การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 

         โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น ดังน้ี 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ 3) ด้านการมีส่วนร่วมใน

การรับผลประโยชน์ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่เทา่กับ 2.74 เม่ือจำแนก

เป็นรายด้านแล้ว พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 2.80 รองลงมา ด้านการมีสว่นร่วม

ในการประเมินผล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 2.68 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏบิัติการ 

อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 2.74 นอกจากน้ันยังสามารถจำแนกเป็นรายด้านไดด้งัน้ี 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า  โดยรวมมีส่วนร่วมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลีย่เทา่กับ 2.74 เม่ือจำแนกเป็นรายข้อแล้ว 

พบว่า มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ใน

ระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 2.80 รองลงมา มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทีเ่กิดขึ้นในชุมชน อยู่ใน

ระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 2.78 มีส่วนร่วมการประชุมประชาคมเพื่อเสนอปญัหาและความต้องการจดัการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาล 

อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 2.73 มีส่วนร่วมในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะแบบครบ

วงจรของเทศบาล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่เทา่กับ 2.71 มีส่วนร่วมในการจัดทำร่างเทศบญัญตัิของเทศบาลเก่ียวกับการรักษาความ

สะอาดในชุมชน อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 2.70 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยในการปฏิบตัิการ โดยรวมมีส่วนร่วม

อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 2.74 เม่ือจำแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีส่วนร่วมคดัแยกประเภทขยะ เช่น เศษกระดาษ พลาสติก 

ขวดแก้วหรือขยะมีพษิ ก่อนนำไปทิ้งลงถังขยะของเทศบาล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่เทา่กับ 2.83 รองลงมา มีส่วนร่วมเสยีค่าธรรมเนียม

ให้แก่เทศบาลในการบริการจดัเก็บขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 มีส่วนร่วมใช้ถงุผ้า ปิ่นโต หรือตะกร้ามาซ้ือสินค้า

เพื่อลดการใช้ถงุพลาสติกและกล่องโฟม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 มีส่วนร่วมนำขยะมูลฝอยในครัวเรือนมาทำเป็นปุ๋ยหมัก

หรือน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 2.67 มีส่วนร่วมปฏิบตัิกิจกรรมของเทศบาลในการรณรงค์และร่วมเก็บ

ขยะมูลฝอยในชุมชน อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 2.63 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 เม่ือจำแนกเป็นราย

ข้อแล้ว พบว่า มีส่วนร่วมไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงลำคลองหรือใตถุ้นบ้านทำให้ลำคลองสะอาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 2.85 
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รองลงมา มีส่วนร่วมซ้ือผลติภัณฑช์นิดเติมแบบถงุพลาสติกมาใชแ้ทนการซ้ือผลิตภัณฑ์แบบขวด ทำให้ลดรายจา่ย อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 มีส่วนร่วมในการลดขยะมูลฝอย เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว หรือถงุพลาสติกที่ใช้แลว้นำกลับมาใช้ใหม่ อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลีย่เทา่กับ 2.80 มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยจากครัวเรือนมาทิ้งลงถงัขยะของเทศบาล และ มีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ

มูลฝอยในครัวเรือน แล้วนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได ้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 2.77 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า  โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 2.68 เม่ือจำแนกเป็นรายข้อ

แล้ว พบว่า มีส่วนร่วมในการตรวจสอบรายได้จากการจดัเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยของเทศบาล อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลีย่เท่ากับ 

2.74 รองลงมา มีส่วนร่วมประเมินผลการเก็บขนส่ง ลำเลียงและการกำจัดขยะมูลฝอยของรถเก็บขยะเทศบาล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เทา่กับ 2.73 มีส่วนร่วมในการแจ้งให้เทศบาลทราบ เม่ือพบถงัขยะของเทศบาลชำรดุ หรือไม่เพยีงพอต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 มีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็นหรือเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ใหเ้ทศบาลทราบ อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลีย่เทา่กับ 2.67 มีส่วนร่วมในการตอบแบบประเมินผลการปฏิบตังิานพนักงานรักษาความสะอาดของเทศบาล อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลีย่เทา่กับ 2.50 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

         ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย 

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยจำแนกตามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อ

เดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่ในตำบล สรุปผลการศึกษาไดด้ังน้ี 

          ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า อาย ุและรายได้ต่อเดอืน มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง

ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวดัปทุมธานี แตกตา่งกันอยา่งมีนัยสำคญัทางสถิตที่ระดบั 0.05 ส่วนเพศ ระดับการศึกษา อาชพี และ

ระยะเวลาอาศยัอยู่ในตำบล มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวัด

ปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 

          จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา 

จังหวดัปทุมธานี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงมีข้อเสนอแนะ ดงัน้ี 

         ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1. ผู้บริการเทศบาลควรทำการกำหนดการลดและแยกขยะทีต่้นทางอยา่งเสมอต้นเสมอปลาย โดยการมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน

ในการลดและแยกขยะอยู่เสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนในการแยกขยะ 

  2. ผู้บริหารเทศบาลควรปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เก่ียวกับแหลง่กำเนิดขยะ โดยกำหนดให้ทุกชมุชนไม่ทิง้ขยะลงสู่ลำน้ำ

สาธารณะ หรือสิง่แวดล้อม เพื่อร่วมกันลดและทำให้จดักการขยะมูลฝอยง่ายขึ้น 
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  3. ผู้บริหารเทศบาลควรจัดกิจกรรมปลูกจติสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาสิ่งแวดล้อมและ

รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับเทศบาล 

     ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ

  1. ควรมีโครงการศึกษาและสำรวจการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เพื่อ

ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพที่ดขีึน้ 

  2. เจา้หน้าที่จดัเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยต้องจัดเก็บขยะมูลฝอย ณ จุดตั้งวางถังขยะให้เรียบร้อยไม่ให้มีขยะตกค้าง ณ จุดตั้งวาง

ถังขยะ 

  3. เจา้หน้าที่ขนสง่ขยะมูลฝอย ต้องล้างทำความสะอาดรถยนต์ขนส่งขยะมูลฝอย เป็นประจำทุกคร้ังที่ขนสง่ขยะมูลฝอยเสร็จ

และอาจมีการใช้น้ำยาดับกลิ่นระหว่างทางเก็บขนและขนสง่ขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนแก่ประชาชนทั่วไปในระหว่าง

เส้นทางเก็บขยะ 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

  1. เทศบาลควรมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปญัหาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลในดา้น

ต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชนผู้ผลิตขยะมูลฝอย การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเองว่ามีการจดัการได้ครอบคลุมหรือตรงเป้าหมายของ

ปัญหาหรือไม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยใหไ้ด้เป็นการถาวรและเพื่อนำผลการศึกษามาปรับปรุงการจัดการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลต่อไป 

  2. การจัดการขยะมูลฝอยต้องปรับวิธีการจดัการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความเจริญของเมืองเพราะความเจริญของเมือง

ส่งผลใหป้ริมาณและคุณลักษณะของขยะมูลฝอยเปลีย่นแปลงได ้ดงัน้ันเทศบาลจึงควรมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือ

การจัดการขยะไว้เป็นการล่วงหน้า สำหรับใชเ้ป็นแนวทางในการวางนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคตต่อไป 

  3. การจัดการขยะมูลฝอยควรมีการบูรณาการร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนซ่ึงเป็นผูผ้ลิตขยะมูลฝอยเองเพื่อให้ทกุ

คนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน
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