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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1).เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี  3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี โดยจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 4) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชน กบัประสิทธิภาพการ
จดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ ประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเขาพระงามจ านวน 392 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การท าสอบที (t-test) การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ ค่าประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 ผลการวิจยัพบว่า  ประสิทธิภาพในการจดัการขยะของเทศบาลต าบลเขาพระงามอยู่ในระดบัสูง  
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลเขาพระงามมีการมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่นระดบัสูง จากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการขยะไม่
แตกต่างกนั นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัการขยะของ



เทศบาลต าบลพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน แต่ความสัมพนัธ์
อยูใ่นระดบัต ่า 
 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, ประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอย 
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Abstract 

 Purposes of this study were 1) to examine the efficiency of  waste management of Khao Phra 
Ngam Subdistrict Municipality Muang District Lopburi 2) to study citizen participation in waste 
management of Khao Phra Ngam Municipality Muang District Lopburi 3) to compare citizen participation 
in waste management of Khao Phra Ngam Subdistrict Municipality. Muang District Lopburi. and 4) to 
investigate the correlation between citizen participation. and the efficiency of waste management Khao 
Phra Ngam Subdistrict Municipality. Muang District Lopburi.The samples were 392 of residences of 
Khao Pha Ngam Subdistrict.The data were collectd by questionnaires and analyzed by statistical program. 
The statistical methods used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way 
ANOVA and Pearson product  moment correlation  coefficient. The statistical level of significance was set at 
.05. 
 
 The result showed that efficiency of Khao Phra Ngam Subdistrict were at the high level.People 
living in Khao Phra Ngam Subdistrict Municipality had a high level of participation in waste 
management.The hypothesis testing, was found that samples with different individual factors had no 
different opinion in waste management.citizen participation was related to waste management efficiency 
of Khao Phra Ngam Sub-district, Muang District, Lopburi.at the low level. 
 
Keyword: citizen participation, the efficiency of waste management 



บทน า 
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัประการหน่ึงของชุมชนทุกประเทศทัว่โลกเพราะมี

ส่วนสัมพนัธ์กบัความหนาแน่นของประชากร การประกอบอาชีพและสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมนั้นๆ จากการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึนเป็นเงาตามตวั ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ในด้าน
สุขอนามยัของประชาชนและส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มโดยปริมาณขยะในปี 2559 มีประมาณ 27.06 ลา้นตนั เพิ่ม
มากข้ึนจากปี 2555 ท่ีมีปริมาณขยะเพียง 23.93 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนคิดเป็น 14 เปอร์เซ็นต ์ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี 
(ส านกัจดัการกากของเสียและสารอนัตราย กรมควบคุมมลพิษ; 2560) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะ
ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกบัประชาชนและมีภารกิจตอ้งจดัการส่ิงแวดล้อมในทุกๆด้าน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคญัในการจดัการปัญหาขยะและส่ิงแวดลอ้มท่ีกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้มทั้งในระดบั ชุมชน และประเทศชาติ  
 
 ปัจจุบนัเทศบาลต าบลเขาพระงามเป็นเทศบาลขนาดเล็กในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี มีจ านวน
ประชากรทั้งส้ิน 11,548 คน เทศบาลฯ เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหน่ึงท่ีพยายามด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาเร่ืองขยะมูลฝอยอย่างจริงจงั โดยได้มีการก าหนดประเด็นเร่ืองส่ิงแวดล้อมไวเ้ป็นส่วนหน่ึงใน
วิสัยทศัน์ของเทศบาลฯ ว่า “การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน การคดัแยก
ขยะ การสร้างพื้นท่ีสีเขียว มีสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ลดปริมาณมลพิษ ฝุ่ นละออง กล่ิน เสียง ไม่ให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยั” นอกจากวสิัยทศัน์ของเทศบาลฯแลว้ยงัพบวา่ยทุธศาสตร์การด าเนินงานของเทศบาลฯ 
ไดมี้การจดัท าโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยอย่างจริงจงัและเป็นรูปธรรม เช่น โครงการ
ก าจดัขยะมูลฝอยโดยชุมชนต าบล เขาพระงาม โครงการก าจดัขยะมูลฝอยโดยชุมชน และถนนปลอดถงัขยะ
ชุมชนปลอดถังขยะ เป็นต้น จากวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเทศบาลฯ ได้เล็งเห็น
ความส าคญัและพยายามจดัการกบัปัญหาดงักล่าวอย่างจริงจงั โดยพยายามเปิดโอกาสให้ชุมชนประชาชนได้
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดผลท่ีมีความต่อเน่ืองและย ัง่ยืน แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัไม่
มีตวัช้ีวดัใดท่ีแสดงให้เห็นว่าประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยร่วมกบัเทศบาลฯ ในทุก
ขั้นตอนอยา่งแทจ้ริง 
 

 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสิทธิภาพการจดัการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นความตอ้งการ และระดบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย อนัจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัให้กบัเทศบาลได้
น าไปใชใ้นการก าหนดนโยบาย หรือกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีความต่อเน่ือง ย ัง่ยืน 
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีดว้ย 

 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
2.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง 
จงัหวดัลพบุรี 
3.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบล เขาพระงาม 
อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
4.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชน กบัประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
 

วธีิการวจัิย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
จ  านวนรวมทั้งส้ิน 11,548 คน ซ่ึงเป็นจ านวนประชากรทั้ งหมดของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง 
จงัหวดัลพบุรี (ส านกัทะเบียนเทศบาลต าบลเขาพระงาม, 2559) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึง
ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนมาจากการศึกษากรอบแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามท่ีใช้
ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ีส่วนที่ 1 ขอ้มูลเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ อตัราเงินเดือน และระยะเวลาในการอาศยัอยูใ่นชุมชน ส่วน
ที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจ านวน 392 ชุด ผูว้ิจยัได้ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แลว้จึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยน าแบบสอบถามวดัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง 
จงัหวดัลพบุรี มาวิเคราะห์และประมวลผล โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (statistical 
software) แลว้จึงน าผลท่ีประมวลไดม้าวเิคราะห์เขียนรายงาน และน าเสนอเป็นงานวจิยั 
 

 



สรุปผลการวจัิย 
 

การมีส่วนร่วมกบัการจัดการขยะ 
 จากการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมกบัการจดัการขยะอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.21) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการปฏิบติั ( = 4.23 และ S.D. = .55) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้น
การตดัสินใจ ( = 4.22 และ S.D. = .58) และ ดา้นการร่วมรับผลประโยชน์ ( = 4.18 และ S.D. =.60) มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
 
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
 จากการวิจยั พบวา่ ประสิทธิภาพการจดัการขยะของเทศบาลอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.23 และ S.D. = 
.34) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการเก็บรวบรวม ( = 4.25 และ S.D. = .51) มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นการขนส่ง ( = 4.24 และ S.D. = .51) และ ดา้นการแปรสภาพ ก าจดัหรือท าลาย ( = 4.19 และ 
S.D. = .52) 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระ
งาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั 
 

สมมติฐานที่ 1.1  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีการมีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนั มีการมีส่วนร่วมต่อการ
จดัการขยะไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
สมมติฐานที ่1.2  ประชาชนท่ีมีอายุต่างกนั มีการส่วนร่วมการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบล

เขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนั มีการมีส่วนร่วมต่อการ

จดัการขยะไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้



สมมติฐานที ่1.3  ประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีการส่วนร่วมการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประชาชนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีการมีส่วนร่วมต่อ
การจดัการขยะไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.4. ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการส่วนร่วมการจดัการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการมีส่วนร่วม

ต่อการจดัการขยะไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
สมมติฐานที่ 1.5  ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการส่วนร่วมการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการมีส่วนร่วมต่อการ

จดัการขยะไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
สมมติฐานที่ 1.6  ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต่างกนั มีการส่วนร่วมการจดัการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต่างกนั มี

การมีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
สมมติฐานที่ 2  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
 
2.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จังหวดัลพบุรี ด้านการเกบ็รวบรวม 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

จดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระงาม ในดา้นการเก็บรวบรวม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และมี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 



2.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จังหวดัลพบุรี ด้านการขนส่ง 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

จดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระงาม ในด้านการขนส่ง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน และมี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 

 
2.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จังหวดัลพบุรี ด้านการแปรสภาพ ก าจัดหรือท าลาย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

จดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระงาม ในดา้นการแปรสภาพ ก าจดั หรือท าลาย ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน และมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบันอ้ย 

 
ข้อวจิารณ์ 

 
 จากการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนกบัประสิทธิภาพการจดัการขยะของเทศบาลต าบล
เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี คร้ังน้ี โดยศึกษาจากปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาพระงาม 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ส่วนบุคคลต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ี 
จ  านวน 392 คน มีดงัน้ี 
 

1.  ด้านประสิทธิภาพกระจัดการขยะ พบว่า ประสิทธิภาพการจดัการขยะของเทศบาลอยู่ในระดบัมาก 
โดยจ าแนกแต่ละดา้น ไดด้งัน้ี 

 
1.1  ด้านการเกบ็รวบรวม พบวา่ ประสิทธิภาพการจดัการขยะ ดา้นการเก็บรวบรวมอยูใ่นระดบัมาก 

แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้จะเห็นไดว้่า เทศบาลมีถงัขยะประเภทต่างๆแยกไวใ้ห้เห็นชดัเจน มีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด เน่ืองจาก ในชุมชนตามซอกหรือซอย ยงัคงเป็นถงัขยะแบบรวม ส าหรับถงัขยะแยกประเภทยงัพบได้
ในเฉพาะเขตเมือง หรือตามสถานท่ี ในชุมชนใหญ่ๆ 

 
1.2  ด้านการขนส่ง พบว่า ประสิทธิภาพการจดัการขยะ ด้านการขนส่ง อยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้จะเห็นไดว้า่ รถในการเก็บขยะมีสภาพใชง้านไดดี้ ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจาก รถท่ีใชใ้น
การเก็บขยะในปัจจุบนั เป็นรถท่ีใช้มาแลว้ค่อนขา้งนาน จึงค่อนขา้งจะล้าสมยั ไม่มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
เหมือนรถรุ่นใหม่ๆ 



 
1.3  ด้านการแปรสภาพ ก าจดัหรือท าลาย พบว่า ประสิทธิภาพการจดัการขยะ ดา้นการแปรสภาพ 

ก าจดัหรือท าลาย อยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้จะเห็นไดว้า่ บ่อขยะของเทศบาลมีสภาพพร้อม
ใชง้านเป็นปกติ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจาก ปริมาณขยะในแต่วนัท่ีเทศบาลไดท้  าการรวบรวมจากทุกๆชุมชน 
มีปริมาณไม่เท่ากนัในแต่วนั หรือในบางวนัสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
ก าจดัขยะ ท าให้ปริมาณขยะของวนันั้นๆ เหลือสะสมจากวนัท่ีตอ้งก าจดั จนตอ้งน ามาก าจดัหรือท าลายใน
วนัถดัไป 

 
2.  ด้านการมีส่วนร่วม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมกบัการจดัการขยะอยูใ่นระดบัมาก โดยจ าแนก

แต่ละดา้นดงัน้ี 
 

 2.1  ด้านการตัดสินใจ กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมกบัการตดัสินใจกบัการจดัการขยะอยูใ่นระดบัมาก 
แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อจะเห็นได้ว่า เข้าร่วมเวทีประชาคมท่ีเทศบาลจัด เพื่อเสนอปัญหาและแนว
ทางแกไ้ข มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจาก การประชุมเวทีประชาคม ยงัจดัไม่เป็นประจ าและครอบคลุมในทุกๆ
พื้นท่ีของชุมชนต าบลเขาพระงาม ท าให้การเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
ปัญหายงัคงมีในบางพื้นท่ี 
 
 2.2  ด้านการปฏิบัติ กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมในการปฏิบติักบัการจดัการขยะอยูใ่นระดบัมาก แต่
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้จะเห็นไดว้า่ การทิ้งขยะลงในถงัท่ีเทศบาลจดั มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจาก พื้นท่ีจุดตั้ง
ขยะในบางจุด ยงัมีเศษขยะลน้ออกมาจากบริเวณถงั หรือมีการกองขยะไวข้า้งๆถงัโดยท่ีไม่ใส่ลงไปในถงั 
 

2.3  ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ กลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์จากการ
จดัการขยะอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้จะเห็นไดว้า่ การไดรั้บความรู้จากการฝึกอบรมมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด เน่ืองจาก ประชาชนท่ีเขา้รับการฝึกอบรมยงัน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่เต็มท่ี เพราะ
ยงัคงมีการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม 

 
2.4  ด้านการติดตามและประเมินผล กลุ่มตวัอย่างมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการ

จดัการขยะอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้จะเห็นไดว้า่ การตอบแบบประเมินผลการจดัการขยะ
มูลฝอยของเทศบาล มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจาก เทศบาลมีการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บแบบประเมินผลการจดัการ
ขยะ นอ้ยคร้ังเกินไป ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีตอบจะเป็นผูเ้ขา้มารับบริการในส านกังานเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ 
ประชาชนท่ีห่างไกลจึงไม่สะดวกในการมาตอบแบบสอบถาม 



ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถวเิคราะห์ได้ดังนี้ 
 
สมมติฐานที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระ
งาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ประชาชนท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย อายุ เพศ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาในการอาศยัอยูใ่นชุมชนต่างกนั การมีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลเขาพระงาม ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการมีส่วนร่วมได้ ไม่ยึด
หลกัเกณฑใ์นการบงัคบัเขา้ร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนข้ึนอยูก่บัจิตส านึกของประชาชนในแต่ละคน 
เพราะฉะนั้น ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั จึงมีการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่แตกต่างกนั  

 
สมมติฐานที่ 2  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพนัธ์ กบัประสิทธิภาพการ
จดัการขยะมูลฝอยทั้ง 3 ด้าน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเพียงกระบวนการหน่ึงท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัการขยะของเทศบาล เพราะการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะนอกจากจะอาศยั
การมีส่วนร่วมของประชาชนแลว้ ยงัตอ้งประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น แนวทางการปฏิบติังานของ
เทศบาล งบประมาณ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการจดัการขยะมาก
ยิง่ข้ึน  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะผลจากการวจัิย 
 
 1.  ประสิทธิภาพการจัดการขยะ  
 
 ดา้นการเก็บรวบรวม เน่ืองจากในเขตเทศบาลต าบลเขาพระงาม ยงัมีตรอก ซอยบางแห่งยงัมีถงั
ขยะชนิดแยกประเภท ตั้งไวต้ามจุดท่ีรองรับขยะไม่ครบทุกจุด ควรให้เจา้หนา้ท่ีเทศบาลท่ีรับผิดชอบในส่วน
น้ี ลงพื้นท่ีส ารวจถงัขยะแยกประเภทใหท้ราบจ านวนท่ีชดัเจนและด าเนินการจดัหาตั้งไวท่ี้จุดใหค้รบถว้น 
 



 ดา้นการขนส่ง เน่ืองจากสภาพรถเก็บขยะในปัจจุบนัอยูใ่นสภาพเก่า ควรให้เทศบาลมีการจดัหา
งบประมาณในการซ้ือรถขยะแบบใหม่ หรือรุ่นใหม่ เพื่อความทนัสมยัและการรองรับขยะในปริมาณไดม้ากข้ึน 
 
 ดา้นการแปรสภาพ ก าจดัและท าลาย เน่ืองจากบ่อขยะของเทศบาลยงัมีการก าจดัท่ียงัไม่ต่อเน่ือง 
เพราะมีขยะปริมาณสะสมค่อนขา้งมาก เทศบาลควรจะมีการประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนการก าจดัขยะหรือช้ีปัญหา
ของสภาพบ่อขยะใหป้ระชาชนไดรั้บทราบเพื่อจะไดใ้หป้ระชาชนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีเทศบาล 
 
 2.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 ดา้นการตดัสินใจ การจดัประชุมประชาคมหมู่บา้นของทางเทศบาลควรจดัอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมแบบยัง่ยืน ประชาชนในเขตพื้นท่ีสามารถแจง้ปัญหา เสนอแนวทางแกไ้ข
ไดค้รอบคลุมในทุกดา้นๆของปัญหาต่อชุมชน  
 
 ดา้นการร่วมรับผลประโยชน์ เน่ืองจากประชาชนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นความส าคญัของการ
สร้างรายได้เสริมท่ีเกิดจากการคดัแยกขยะ เทศบาลควรจะมีการจดัตั้ งโครงการเฉพาะเก่ียวกบัขยะ เช่น 
ธนาคารขยะ เป็นตน้ เพื่อเป็นการสะดวกต่อเทศบาลในการคดัแยกประเภทดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 
 1.  การศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเทศบาล 
เช่น ด้านงบประมาณ ด้านแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลหรือข้อมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพชดัเจนข้ึน 
 

 2.  การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะมีการวจิยัในเชิงคุณภาพ เพื่อใหมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์ ควบคู่กบัการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนข้ึน 
 

เอกสารและส่ิงอ้างองิ 
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