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การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เทศบาล 
เมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

The participation of the people on the solid waste management in 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน และ 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวม
ของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเทศบาลเมืองเขารูปชาง จํานวน 396 คน 
โดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีคาความเชื่อมั่น 0.96 ซ่ึงไดจากการสุมแบบชั้นภูมิ และการสุม
อยางงาย วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา อยูในระดับนอย เมื่อทําการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และระยะเวลา
ท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน มีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีอาชีพ และระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกัน มีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยใน
พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, ประชาชน, การจัดการ, ขยะมูลฝอย 

Abstract  
 The purposes of study were to 1) study the participation of the people 2) compare the 
differences in the participation of the people on waste management in Khaoroopchang Municipality, 
Meuang district, Songkhla Province as classified by the personal factors. The samples for study were 
resident living in Khaoroopchang Municipality. The 5-rating scale questionnaires were used to collect 
data (Cronbach’s alpha 0.96).The questionnaires were filled out by 396 respondents, who were 
selected by stratified sampling and simple random sampling processual. The data collected were 
computed and analyzed via means standard deviation, t-test and One-Way ANOVA were used. The 
results of the study reported that the participation of people on the solid waste management in 
Khaoroopchang Municipality, Meuang district, Songkhla Province was at the low level. Based on the 
results from the tests of hypotheses, it was shown that there were no statistically significant 
differences in gender, age, and length of residency. However, there were statistically significant 
difference in occupation and education level at a significant level of .001. 
Keyword: Participation, People, Management, Solid Waste 
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บทนํา 
 นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ซึ่งกําหนดใหคนเปนจุดหมายหลักของการพัฒนา 
เนนเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตอมาแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 มุงเนนการมีสวน
รวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ท่ีสงเสริม
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสงวน อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการใชประโยชน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ตลอดมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ก็ยังยึดแนวคิดการ
พัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา ไมวาจะเปนท้ังดานคน ดานสังคม ดาน
เศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม และดานการเมือง และยังใหความสําคัญเก่ียวกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 
ตอกระบวนการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดมีผลบังคับใช 
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการจัดการขยะมูลฝอย จะตองมีชุมชนรวมดวย ตามเจตนารมณแหง
รัฐธรรมนูญท่ีระบุไววาสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ จากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ท่ีไดใหอํานาจชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ซ่ึงพบวาในปจจุบันขยะมูลฝอยเปนปญหาสําคัญในระดับโลกท่ีหลายประเทศ 
รวมถึงประเทศไทยท่ีตองประสบปญหาเน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี เปนสาเหตุใหมีจํานวนขยะเพ่ิมขึ้น และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป ซึ่งมีท้ังขยะจาก
ภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตร ครัวเรือน และสารเคมี อันเปนตนเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและมีผล
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ในขณะท่ีกระบวนการกําจัดขยะตกคางยังไมไดรับการแกไข และการบริหารจัดการ
ยังไมถูกหลักวิชาการเทาท่ีควร (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเมริกา ธนานุวัฒนวัฒนา 
(2556) พบวา ตนเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน สวนหน่ึงมาจากขยะมูล
ฝอยจากการท้ิงของประชาชนภายในชุมชนและกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมท่ีนําไปท้ิงแบบกองเทเร่ียราดซึ่งไร
ระบบการจัดการท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 
 ในขณะเดียวกันเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาเปนเมืองท่ีเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 
จึงกลายเปนแหลงผลิตปริมาณขยะแหลงสําคัญอีกแหลงหน่ึงและมีแนวโนมความรุนแรงของปญหาเพ่ิมมากขึ้นเร่ือย ๆ 
โดยพบวาปริมาณขยะตั้งแตป 2554 เปนตนมามีอัตราการเพ่ิมขึ้นเปนทวีคูณ (วชิราภรณ ขุนจันทร และคณะ, 
2557) จากสถานการณดังกลาวน้ี มีสาเหตุมาจากการท่ี ประชาชนไมมีการคัดแยกกอนท้ิง ซึ่งจะท้ิงขยะมูลฝอย
ตามท่ีสาธารณะหรือพ้ืนท่ีวางของผูอื่นรวมไปถึงการเผาขยะมูลฝอยท่ีกลางแจง นอกจากน้ีบางสวนมีการท้ิงในแมนํ้า
ลําคลอง รวมถึงการขาดการบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอยในสวนของหนวยงานท่ีเก่ียวของ (สุภาณี มาโตเม, 2552 
อางถึงใน นัยนา เดชะ, 2557) ซ่ึงสอดคลองกับพรพิมล วิกรัยพัฒน (2549) ท่ีพบวาการท้ิงขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 
จะเก็บใสถุงแลวนําไปท้ิงนอกบาน ซ่ึงขยะท่ีนําไปท้ิงเหลาน้ันไมมีการคัดแยกขยะแตอยางใด และยังพบวาหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของยังไมมีการจัดการอยางเปนระบบ โดยเฉพาะการขาดการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยประเด็นน้ีไดถูกสนับสนุนจากการศึกษาของศรัญญา ตันศิริ (2554) พบวาประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
แพรสวนใหญไมมีสวนรวมในการคนหาปญหาสาเหตุของปญหาขยะ ไมมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน  
และไมมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของปวันพัสชร บุญยะชัยชนะ (2552)  
ซ่ึงพบวาประชาชนสวนใหญไมมีสวนรวมในหลาย ๆ ดาน  เชน การศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุ การคิดวางแผน 
การประเมินผล และประชาสัมพันธ เปนตน และประชาชนสวนใหญยังไมเห็นความสําคัญในการแยกขยะกอนท่ีจะ
นําไปท้ิงหรือกําจัดเมื่อขยะมีปริมาณมากโดยเห็นวาเปนการเสียเวลา นอกจากน้ันเทศบาลยังขาดแนวทางและขาด
การสงเสริมใหประชาชนรวมมือในการแยกคัดแยกขยะมูลฝอย มีงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการแยกขยะมูล
ฝอยไมเพียงพอ ตลอดจนขาดการรณรงคและการประชาสัมพันธเก่ียวกับความรูและความเขาใจในการจัดการขยะ
มูลฝอยอยางถูกตองแกประชาชน 
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 จากประเด็นปญหาดังกลาวท่ีไดกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา ปญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นน้ันมาจากการ
กําจัดขยะมูลฝอยไมถูกวิธี อีกท้ังการจัดการขยะมูลฝอยยังไมไดมีการดําเนินการอยางเปนระบบตั้งแตในอดีตจนถึง
ปจจุบัน โดยเฉพาะการขาดการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการมี
สวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพ่ือศึกษา
วาประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดการขยะอยางไรบาง และประชาชนมีสวนรวมในการจัดการมากนอย
เพียงใด ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไดรับรูถึงบทบาทและสิทธิ
ของตนเองในการมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา สามารถนํา
ผลการศึกษาวิจัยมาทําการศึกษาวางแผนหาแนวทางหรือวิธีการจัดการขยะมูลฝอยใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น และเปนเอกสารการวิจัยท่ีใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นนําไปศึกษา และปรับใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนา
ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง 
เขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ประชาชนมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

อยูในระดับนอย 
2. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน จะทําใหการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกตางกัน 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 เมตต เมตตการุณจิต (2553) การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวน
รวมในกิจกรรม ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ  
รวมติดตามผล 
 โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980 อางถึงใน สนาน ธรรมรส, 2541) ไดอธิบายวาสมาชิกของ
ชุมชนตองเขามามีสวนรวมใน 4 มิติ ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวน
รวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล 

 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2554) ไดกลาวถึงการจัดการขยะมูลฝอยวาตองดําเนินการตามขั้นตอน  
ดังน้ี 1) การเก็บรวบรวม เร่ิมตั้งแตการเก็บขยะมูลฝอยใสไวในภาชนะไปจนถึงการรวบรวมขยะมูลฝอยจากแหลงตาง ๆ 
เพ่ือนําไปกําจัดหรือใชประโยชนอื่น 2) การขนสง เปนการนําขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมจากชุมชนใสยานพาหนะแลว
น้ัน ไปยังสถานท่ีกําจัดหรือทําประโยชนอยางอื่น 3) การแปรสภาพ เปนวิธีการท่ีจะทําใหขยะมูลฝอยสะดวกแกการ
เก็บขนหรือนําไปใชทําประโยชนอยางอื่น และ 4) การกําจัดและทําลาย เปนวิธีการจัดการขยะมูลฝอยขั้นสุดทาย
เพ่ือใหขยะมูลฝอยน้ัน ๆ ไมกอใหเกิดปญหามลพิษตอสภาพแวดลอมอันมีผลกระทบตอสุขภาพและความเปนอยูของ
มนุษยตอไป 
 นัยนา เดชะ (2557) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลเสม็ด 
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา การมีสวนรวมในภาพรวมอยูในระดับนอย โดยการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือการวางแผน แกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  
การดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และการติดตามและการประเมินผล ตามลําดับ  
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 ดวงใจ ปนตามูล (2555) ไดศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชนในองคการบริหาร
สวนตําบลบานโสก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนอยูในระดับนอย 
โดยเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลบานโสก ยังไมเปดชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดเวทีประชาคม
ในชุมชนเพ่ือวิเคราะหปญหาและเห็นความสําคัญตอการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาว แสดงใหเห็นวาประชาชนโดยสวนใหญมีสวนรวมตอการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยูในระดับนอย ซึ่งแสดงไวในสมมติฐานขอท่ี 1 นอกจากน้ีจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของในสวนการ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอย มีผูศึกษาวิจัยไวดังน้ี 
 เนตรชนก ดําลอง (2550) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององคการ
บริหารสวนตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของ
ประชาชนใน การจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลรูสะมิแล ตามตัวแปรตาง ๆ พบวา ประชาชนท่ี  
มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว การเปนเจาของท่ีอยูอาศัย ระยะเวลาการอยูใน
ชุมชน และสถานภาพในชุมชนแตกตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม และรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 วิโรจน ฮะวังจู (2550) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย ศึกษาเฉพาะกรณี
ชุมชนในเขตตําบลนาดี อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ประชาชนท่ีแตกตางกันดาน 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกใน ครัวเรือน ระยะเวลาเขาพักอาศัยอยูในเขตตําบลนาดี 
การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม มีสวนรวมตอ การจัดการขยะมูลฝอยตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนประชาชน
ท่ีมีเพศตางกัน มีความรูความเขาใจในเร่ืองขยะมูลฝอยและความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยตางกัน มีสวนรวม
ตอการ จัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ดังน้ัน จากผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของในสวนการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล
กับการมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอย แสดงใหเห็นวาปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันน้ัน จะทําใหการมีสวนรวม
ของประชาชนตตอการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน ซ่ึงแสดงไวในสมมติฐานขอท่ี 2 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลากลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ีเปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง 
เขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประชากรท้ังหมด 39,192 คน และผูวิจัยไดใชการสุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) ซ่ึงแตละหมูบานจะเก็บขอมูลตามสัดสวน และการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) ไดจํานวน 396 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 22 
ขอ แบงขอคําถามออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 
สวนการวิเคราะหขอมูล จะเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชการประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ ประกอบดวยการวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสูงสุด (Maximum) และคาต่ําสุด (Minmum) และสถิติ
อางอิง ไดแก คาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบวา อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.51 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานการรับประโยชน มีคาเฉลี่ยสูงสุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99 ซ่ึงมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางรองลงมา  
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ดานการนําไปปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 โดยมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ดานการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.24 โดยมีสวนรวมอยูในระดับนอยตามลําดับ และดานการประเมินผลงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.14 ซ่ึงมีสวนรวมอยูในระดับนอย ดังตาราง 1 
  
ตาราง 1 การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง 
 จังหวัดสงขลา 

 
 2. เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และระยะเวลา
ท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน มีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา ไมแตกตาง สวนประชาชนท่ีมีอาชีพ และระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกัน มีสวนรวมตอการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชางอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.001 เมื่อทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดโดยใชสถิติ Tamhane’s T2 พบวา 
ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกัน ไดแก ต่ํากวาปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี และปริญญาตรีกับสูงกวา 
ปริญญาตรี ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2  การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาล เมืองเขารูปชาง 
  อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

สถานะ N  SD t/F p เปรียบเทียบรายคู 

เพศ       
 ชาย 134 2.59 0.70 1.49 .136  
 หญิง 262 2.47 0.79    
อาชีพ       

 รับราชการ 88 2.43 0.75 -3.96*** .000 
 ไมรับราชการ 308 2.79 0.74   
ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย       

 ต่ํากวา 20 ป 174 2.53 0.75 0.39 .700  

 20 ปขึ้นไป 222 2.50 0.77    

อาย ุ       

 ต่ํากวา 20 ป 22 2.53 0.61 0.72 .537  

 20-39 ป 175 2.55 0.80    

 40-59 ป 160 2.44 0.75    

 60 ปขึ้นไป  39 2.59 0.73    

การมีสวนรวมของประชาชน  S.D. แปลผล 

1. ดานการตัดสินใจ 2.24 0.88 นอย 
2. ดานการนําไปปฏิบัต ิ 2.63 0.79 ปานกลาง 
3. ดานการรับประโยชน 2.99 0.80 ปานกลาง 
4. ดานการประเมินผลงาน 2.14 0.93 นอย 

รวม 2.51 0.76 นอย 
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ตาราง 2 (ตอ) การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง 
   เขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

สถานะ N  SD t/F p เปรียบเทียบรายคู 

การศึกษา       
ต่ํากวาปริญญาตรีกับสูงกวา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี
กับสูงกวาปริญญาตรี 

 ต่ํากวาปริญญาตรี 252 2.42 0.77 10.10*** .000 
 ปริญญาตรี 120 2.60 0.72   
 สูงกวาปริญญาตรี 24 3.09 0.50   

***p<.001 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบวา อยูในระดับนอย ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไมไดมีการใชสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ รณรงคใหเขามามี
สวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย เชน การทําประชาพิจารณ เขารวมประชุมเพ่ือเสนอปญหา ความตองการ  
ความคิดเห็นในการกําหนดแนวทางแกไขปญหา ประชาชนไมไดรวมมือในการปฏิบัติตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาล ไมมีการคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิงหรือกําจัด ตลอดจนถึงไมมีการติดตาม ควบคุม และประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของนัยนา เดชะ (2557) ไดศึกษาเร่ือง
การมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา  
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยของประชาชน ตําบลเลม็ด ภาพรวมอยูในระดับนอย  
และสอดคลองกับการศึกษาของ สรัญญา ตันสิริ (2554) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร อําเภอเมือง จังหวัดแพร พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพรสวนใหญไมมีสวน
รวมในระบบการจัดการขยะมูลฝอย และยังสอดคลองกับการศึกษาของปวันพัสชร บุญยะชัยชนะ (2552) ซึ่งพบวา
ประชาชนสวนใหญมีสวนรวมอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการรับประโยชน  
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองมากจากในปจจุบันเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และสื่อ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ รณรงคใหมีการลดภาวะโลกรอน ประชาชนจึงไดมีความตระหนักถึงการลด
มลพิษในชุมชน การทําใหใหชุมชนมีความสะอาดเรียบรอย ไดแก การลดขยะมูลฝอย นําขวดพลาสติกหรือขวดแกว
ท่ีใชแลวนํากลับมาใชใหม ซ้ือผลิตภัณฑชนิดเติมแบบถุงพลาสติกมาใช แทนการซ้ือแบบขวด เชน นํ้ายาลางจาน  
มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนแลวนํ้าไปขาย ทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น ประชาชนมีสวนรวมในการนําขยะมูลฝอย
จากในครัวเรือนมาท้ิงในถังขยะของเทศบาลท่ีไดจัดไว ซ่ึงประชาชนไดรับความสะดวกจากการท่ีมีเจาหนาท่ีจากทาง
เทศบาลรักษาความสะอาด คอยจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน มีถังขยะท่ีเพียงพอตอความตองการ สอดคลองกับ
การศึกษาของราซะ รอนิง (2550) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตําบล อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบวา การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย ดานการรับ
ผลประโยชนอยูในระดับปานกลาง ประชาชนมีการนําขวดพลาสติกหรือขวดแลวท่ีใชแลวนํากลับมาใชใหม มีการนํา
ขยะมูลฝอยบางประเภทไปขายเพ่ือหารายไดเสริม รองลงมาดานการนําไปปฏิบัติ ดานการตัดสินใจ ตามลําดับ  
และจากผลการศึกษา ดานการประเมินผลงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากประชาชนมีความคิดเห็นวาการ
จัดการขยะมูลฝอยเปนภารกิจหนาท่ีของเทศบาลจะตองดําเนินการใชชุมชนมีความสะอาด ประชาชนจึงไมไดให
ความสนใจในการประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล รวมถึงประชาชนไมไดเห็นความสําคัญตอการ
ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ ตลอดจนถึงไมเคยรับรูผลการดําเนินงานตอการจัดการขยะมูลของทาง
เทศบาล สอดคลองกับการศึกษาของปวันพัสชร บุญยะชัยชนะ (2552) ซ่ึงพบวาประชาชนสวนใหญไมมีสวนรวมใน
การประเมินผลในกิจกรรมหรือโครงการจัดการขยะมูลฝอย เน่ืองจาก ทางเทศบาลไมไดมีการชักชวนประชาสัมพันธ
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ใหประชาชนเขามาสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยทําใหประชาชนไมทราบสิทธิท่ีตนมีอยู และสอดคลองกับ
งานวิจัยของสาธิต ประทีปสุขกรณ (2549) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการกําจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบวา การมีสวนรวมของประชาชนดานการประเมินผลอยูใน
ระดับนอย ประชาชนไมไดใหความสําคัญเน่ืองจากเขาใจวาเปนหนาท่ีของทางเทศบาลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

 2. เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และระยะเวลา
ท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน มีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา ไมแตกตาง สวนประชาชนท่ีมีอาชีพ และระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกัน มีสวนรวมตอการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชางอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .001 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน โดยเฉพาะอาชีพท่ีรับราชการกับไมไดรับราชการมี
ลักษณะการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนการดํารงชีวิตประจําวันแตกตางกันออกไป ทําใหประชาชนมีสวนรวมตอ
การจัดการขยะมูลฝอยท้ังในครัวเรือนและการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา แตกตางกัน โดยท่ีอาชีพท่ีไมไดรับราชการน้ันจะมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยมากกวาผูท่ีมีอาชีพ 
รับราชการ เน่ืองจากรับรูหรือเขาใจถึงปญหาของขยะมูลฝอยมากกวา เพราะชีวิตประจําวันน้ันอยูกับสภาพแวดลอม
ในพ้ืนท่ี เชน อาชีพคาขาย ซึ่งในแตละวันจะตองพบเจอขขยะเปนจํานวนมาก จึงมีความรูทางดานการจัดการขยะมูล
ฝอย และเขาไปมีสวนรวมกับทางเทศบาลมากกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนักวิจัยสวนใหญท่ีพบวา  
กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพตางกันจะมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกตางกัน เพราะประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน
น้ัน สงผลใหการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ วิถีชีวิตแตกตางกัน ทําใหประชาชนมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอย
แตกตางกัน (วิโรจน ฮะวังจู, 2550; เนตรชนก ดาลอง, 2550; พรรณี ตันติญานันท, 2550) และนอกจากน้ี 
ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันจะมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา แตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากมีการรับรูขาวสาร ทัศนคติ หรือมีองคความรูเก่ียวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกตางกัน โดยผูท่ีมีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปอาจเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ 
ไดมากกวา เน่ืองมาจากมีการรับรูขาวสารจากการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในชีวิตประจําวัน เชน สมารทโฟน 
หรือ แท็บเล็ต โดยการเขาถึงขอมลูขาวสารจะผานทางเว็บขาว หรือการใช โซเชี่ยลเน็ตเวิรค เชน ไลน เฟซบุค ในการ
รับรูขอมูลสาร เชน กิจกรรมของทางเทศบาลท่ีกําลังดําเนินการอยู หรือกําลังจะดําเนินการ โดยผานทางหนาเพจ
ของทางเทศบาล จึงสงผลใหการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของนักวิจัยสวนใหญท่ีพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาตางกันจะมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย 
แตกตางกัน เพราะประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีองคความรูเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยไมเหมือนกัน 
ทําใหมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน เน่ืองจากประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาย่ิงสูงน้ันจะมีการรับรู
ขาวสาร มีองคความรูเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ้น (ณฐาภพ ยมจินดา, 2550; ประพฤกษ นิลโมทย, 
2550; เนตรชนก ดาลอง, 2550)  

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากผลการศึกษา พบวา การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย โดยภาพรวมอยูในระดับนอย 
จึงควรมีการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยใหมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการตัดสินใจ 
และดานการประเมินผลงาน ซ่ึงควรสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง 
เขารูปชาง อันไดแก การมีสวนรวมในการทําประชาพิจารณเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยของทางเทศบาล มีสวนใน
การรวมเปนกรรมการรวมในการจัดโครงการจัดการปญหาขยะมูลฝอย ตลอดจนมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
โครงการจัดการขยะของทางเทศบาล โดยท่ีการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีอาชีพตางกันน้ัน มี
สวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยตางกัน ทางเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ควรมีการเชิญชวนให
ประชาชนในทุกสาขาอาชีพเขามารวมประชุมแลกเปลี่ยนองคความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย มีการรณรงคใหมี
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จิตสํานึกตอการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมากขึ้น ตลอดจนหาแนวทางเพ่ือใหประชาชนทุกอาชีพเขามามีสวนรวมตอการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีมากขึ้น และการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีระดับการศึกษาตางกันน้ัน  
มีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน ทางเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของควรเขาไปใหความรู ขอมูลขาวสาร หรือองคความความรูเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกตองกับ
ประชาชนทุกระดับการศึกษา นอกจากนี้ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจจะมีการวิจัยถึงกระบวนการของการมีสวนรวมของ
ประชาชนวา กระบวนการแตละกระบวนการน้ันมีความสําคัญอยางไร เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุน และเปน
แนวทางในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอนใหเกิดขึ้นอยางแทจริงตอไป และควรมีการศึกษา
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
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