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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการจัดการและการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การ

บริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เปรียบเทียบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประชากรคือประชาชนในเขตความรับผดิชอบขององค์การบริหารสว่นตำบลปากน้ำปราณ  จำนวน 5,994 คน
ได้ขนาดตัวอย่างจำนวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ชนิดตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า t – distribution 
ค่า F - distributionและการวิเคราะห์ถดถอยพหุ  

ผลการวิจัยพบว่า  
1.ปัจจัยการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางและการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  

2.ประชาชนที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ปัจจุบัน ต่างกัน มีการจัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3.ปัจจัยด้านผลประโยชน์ของตนเอง แรงจูงใจ ทัศนคติ และโอกาสที่เอื้ออำนวย  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ :  การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการขยะ 
 

Abstract 
This research aimed to 1)  study the level of management factors and participatory waste  

management of Paknampran Sub-District Administrative Organization, Pranburi District, Prachuabkhirikhan 
Province; 2)  compare the participatory waste management of Paknampran Sub-District Administrative 
Organization, Pranburi District, Prachuabkhirikhan Province classified by personal factors and 3)  study 
relationship of factors of the participatory waste management of Paknampran Sub-District Administrative 
Organization, Pranburi District, Prachuabkhirikhan Province.The research population included 5,994 people 
living in the responsible area of Paknampran Sub-District Administrative Organization and a group of 375 



people was selected as a sample. Statistical tools used this research were percentage, mean, standard 
deviation, t-distribution, F-distribution and multiple regression analysis. 

The research findings were as follows: 
1.  In terms of factors of participatory waste management of Paknampran Sub-District 

Administrative Organization, Pranburi District, Prachuabkhirikhan Province, respondents’  overall opinion 
was at intermediate level; and the level of participatory waste management of Paknampran Sub-District 
Administrative Organization, Pranburi District, Prachuabkhirikhan Province was intermediate. 

2.  In terms of the participatory waste management of people in Paknampran Sub-District 
Administrative Organization, Pranburi District, Prachuabkhirikhan Province, statistically significant 
differences were found in people from different gender, age, level of education, marital status, 
occupation and current income which was consistent with research hypothesis. 

3. Factors including personal benefit, motivation, attitude and occasion were positively correlated 
with the participatory waste management of people in Paknampran Sub-District Administrative 
Organization, Pranburi District, Prachuabkhirikhan Province, with statistically significant differences. 
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1. บทนำ 
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสภาพ

ความเป็นอยู่ของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีหลายประการ เช่น มลพิษต่าง ๆ ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย  ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เป็นปัญหาที่เกิดจาก
ความเห็นแก่ตัวมักง่ายและขาดระเบียบวินัย รวมถึงการขยายตัวของชุมชนและความหนาแน่นของประชากร    ความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงประชาชนส่วนใหญ่ได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและการบริการทางสังคมมากขึ้นในระดับที่น่าพอใจ การพัฒนาท่ีเจริญก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลให้การขยายตัว
ของชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดปัญหาต่างๆในด้านสังคมได้แก่ปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติด  ปัญหาสุขภาพอนามัยได้แก่ ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บทั่วไป ปัญหา  การจราจรที่ติดขัด นอกจากนั้นผลจากการ
พัฒนาดังกล่าว ทำให้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้อย่างฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลืองจนกระทั่งเกิดปัญหาความเสื่อมโทรม
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและเกิดมลพิษด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ ความดังของเสียงที่เกินกว่า
มาตรฐาน ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคนทุกหมู่เหล่าทุกชนช้ัน และทุกเพศ  ทุก
วัย  คือ ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (สมควร กาฬรัตน์, 2548, น.1) 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการ ขาดงบประมาณ รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความ
ชำนาญ ในการจัดการกับปัญหาจึงเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จน
หลายท้องถิ่น    เริ่มประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้ ทำให้ต้องไปลักลอบทิ้งตามที่
สาธารณะต่างๆ จนเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนขึ้นมา และความขัดแย้งดังกล่าวก็ทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นกรณี
พิพาทท่ีอาศัยความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาขึ้นในหลายพื้นท่ี (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550, น.2) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแหล่งสร้างขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
ได้แก่ โรงแรมและรีสอร์ท เป็นจำนวนมาก ปั๊มน้ำมัน  สถานศึกษา  สถาบันและองค์กรางศาสนา สถานที่ราชการ  จำนวน
ประชากร 5,994 คน จำนวนครัวเรือน 3,909  ครัวเรือน ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว มีปริมาณขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ย 2.8 ตัน



ต่อวัน ในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ได้เตรียมถังขยะตั้งไว้ในหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน 
โดยมีพนักงานเก็บขยะจำนวน 3 คน และรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คันแต่ในการจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ก็ประสบกับปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ที่ใช้บริการการจัดเก็บขยะมูลฝอย เช่น 
เจ้าหน้าที่ให้มีบริการน้อย บริการไม่ทันเวลาให้ทันเวลาทำให้ขยะค้างถังและมีกลิ่นเหม็น ถังขยะที่มีให้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนในตำบล และปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บริเวณสองข้างถนนมีขยะมากมายซึ่งเกิดจากผู้ที่
เดินทางผ่านไปมาทิ้งขยะลงข้างทาง ไม่มีที่ท้ิงขยะที่เป็นมาตรฐาน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการจัดการและการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
             2.เพื่อเปรียบเทียบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
              3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ปัจจุบัน ของประชาชนที่
แตกต่างกัน มีการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 2. ปัจจัยการมีส่วนร่วมด้านทัศนคติ ผลประโยชน์ของตนเองโอกาสที่เอื้ออำนวยและแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กับการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 
 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เกษม อุทยานิน (2516 ,น. 26  อ้างถึงใน เอกชัย ม่วงงาม 2551,น. 26) ได้จำแนกรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ไว้ 5 รูปแบบ สรุปได้ดังนี้  
 1. การแสดงประชามติ (referendum) โดยให้ประชาชนร่วมพิจารณาและตัดสินใจที่จะรับหรือไม่รับกฎหมาย โดยอาจ
แบ่งเป็นประชามติแบบบังคับให้แสดงและแบบไม่บังคับให้แสดง ซึ่งขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละประเด็น  
 2. การริเริ่มให้เสนอกฎหมาย (initiative) มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ผ่านกฎหมายบางอย่างโดยไม่ต้องฟังความ
คิดเห็นของสภา  
 3. การออกเลือก (recall) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีอำนาจในการปลดเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลได้ เมื่อเห็น
ว่าผู้นั้นไม่ดำเนินการตามความต้องการของประชาชนหรือปฏิบัติตนไม่สมควรแต่ต้องเป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้ง  
 4. การร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ(plebiscite) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมตัดสินใจในปัญหาที่สำคัญ เมื่อรัฐบาลสามารถตัดสินใจปัญหานั้นๆ ได้การเลือกตัวแทน (election) เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเลือกและกำหนดตัวผู้บริหารงานสาธารณะในรูปของตัวแทนประชาชน 
 ปธาน สุวรรณมงคล (2526 ,น. 83  อ้างถึงใน รามิล พัฒนมงคลเชฐ 2545,น.12) กล่าวว่า ชุมชนควรมีขอบเขตในการมี
ส่วนร่วมแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ   



 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ  
 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงาน  
 3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในผลประโยชน์  
 4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผล  
 ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2529 ,น. 88  อ้างถึงใน เอกชัย ม่วงงาม 2551,น.27-28) ได้สรุปลักษณะการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองที่สำคัญไว้ 5 ประการ สรุปได้ดังนี้ 
 1. การเลือกตั้ง (election) หมายความรวมถึง การรับสมัครเลือกตั้ง และการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง   
              2. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง (political party) ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทางการเมือง 
ตลอดจนนำนโยบายไปปฏิบัติ ด้วยการควบคุมและตัดสินใจร่วมกัน  
 3. การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ (public opinion) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ความต้องการ การ
วิพากษ์วิจารณ์ต่าง ๆ ในทางการเมือง โดยใช้การพูด หรือเขียน  
 4. การร่วมกลุ่มผลประโยชน์ (interest group) ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลหรือคนที่มีอาชีพหรือผลประโยชน์ร่วมกัน มา
รวมตัวกันกำหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของตนในรูปแบบต่างๆ เช่นการเสนอความเห็น การเรียกร้องให้ดำเนินการ หรือการ
คัดค้านการดำเนินการบางอย่างในประเด็นสาธารณะ 
 5. การแสดงออกโดยการกระทำ (direct action) เป็นการแสดงถึงความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อประเด็นสาธารณะ 
อาจเป็นการคัดค้านหรือสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาล โดยการเดินขบวน การนั่งประท้วง หรือการเดินเป็นต้น  
 สรุปได้ว่า ลักษณะของการมีส่วนร่วมมีหลายลักษณะซึ่งเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้าไป มีส่วนร่วมในทุกลักษณะ เช่น 
การเลือกตั้ง การแสดงประชามติ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ การร่วมกลุ่มผลประโยชน์ การ
แสดงออกโดยการกระทำ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนก็
คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
 สานิตย์ บุญชู (2530,น.36-40) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมว่าปัจจัยที่ทำให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
หรือไม่เข้ามามีส่วนร่วม  
 1. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับค่านิยมหรือทัศนคติ
ของตน  
 2. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นมีคุณค่าสอดคล้องกับผลประโยชน์
ของตนเอง  
 3. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นมีเป้าหมาย ท่ีจะส่งเสริมและปกป้อง
รักษาผลประโยชน์ของตนเอง  
 4. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆก็ต่อเมื่อตนเองเคยมีประสบการณ์ที่เป็นอคติต่อกิจกรรม
นั้นมาแล้ว  
 5. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆย่อมขึ้นอยู่กับโอกาสที่เอื้ออำนวย   
            6. การเข้าร่วมกิจกรรมใดๆของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถ  
 7.บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนการกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้
เกิดขึ้น  
 
5. วิธีการดำเนินการวิจัย 

5.1 ประชากร 



 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จำนวน
ทั้งหมด 5,994 คน(องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ,2561)  

5.2  กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน 5 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ จำนวนทั้งหมด 5,994 คนโดยใช้

สูตรการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane,1973,p.887 )ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 375  คนและใช้วิธีสุมตัวอย่างแบบง่าย(simple random  sampling) กับประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

 5.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เพื่อสอบถามระดับการจัดการ

ขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ด้านทัศนคติ  ด้านผลประโยชน์ของตนเอง ด้านโอกาสที่
เอื้ออำนวย ด้านแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ คือร่วมวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพปัญหา ร่วม
กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ร่วมกำหนดโครงการ/กิจกรรม และร่วมติดตามและประเมินผลแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น   3  ตอน  คือ 
      ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถาม ที่ประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้        
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามปัจจัยการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า(rating scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ด้าน รวม 20 ข้อ คือ 
  1.  ด้านทัศนคติ     จำนวน   5 ข้อ 
  2.  ด้านผลประโยชน์ของตนเอง    จำนวน   5 ข้อ 
  3.  ด้านโอกาสที่เอื้ออำนวย               จำนวน  5 ข้อ 
  4.  ด้านแรงจูงใจ     จำนวน   5 ข้อ 
   ตอนที่   3  เป็นแบบสอบถามการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ด้าน รวม 20 ข้อ คือ 
   
  1. ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพปัญหา             จำนวน  5 ข้อ 
  2. ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา   จำนวน  5 ข้อ 
  3. ร่วมกำหนดโครงการ/กิจกรรม                         จำนวน  5 ข้อ 
  4. ร่วมติดตามและประเมินผล                         จำนวน  5 ข้อ 
 
6. ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 57.9 อายุ 36-50 ปี ร้อยละ 47.5 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาต้นร้อยละ30.1 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 38.1 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 36.3 รายได้  มีรายได้ 5,001-
10,000 ร้อยละ 26.7 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้าน
ทัศนคติเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้านแรงจูงใจเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือด้าน
ผลประโยชน์ของตนเองและด้านโอกาสที่เอื้ออำนวย เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียด
ดังนี ้

2.1  การวิเคราะห์ปัจจัยการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอ 



ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านทัศนคติในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะได้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับเห็นด้วยอยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ เพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกภายในหมู่บ้านเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ เพื่อเสนอกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเห็น
ด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 

 2.2  การวิเคราะห์ปัจจัยการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านผลประโยชน์ของตนเองในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเนื่องจากปัญหาหรือความเดือดรอ้นจะได้รับการตอบรับเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับปานกลาง รองลงมามีส่วนร่วมในการจัดการขยะเนื่องจากต้องการเสนอปัญหาหรือความเดือดร้อนท่ีกำลังประสบอยู่เห็น
ด้วยอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเนื่องจากได้รับประโยชน์จ ากการดำเนิน
โครงการเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  

 2.3  การวิเคราะห์ปัจจัยการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านโอกาสที่เอื้ออำนวยในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือมีส่วนร่วมในการจัดการขยะทุกครั้งที่มีโอกาสเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาปัญหาสำคัญ
หรือความจำเป็นเร่งด่วนจะได้รับการพิจารณานำไปดำเนินการก่อนเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะเฉพาะปัญหาที่เร่งด่วนเท่านั้นเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 

2.4  การวิเคราะห์ปัจจัยการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอ 
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านแรงจูงใจในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเนื่องจากคนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมกันและทำให้เกิดความสามัคคีเห็นด้วยอยู่
ในระดับปานกลาง รองลงมามีมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในหมู่บ้านเนื่องจากอยากให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่เห็นด้วยอยู่ในระดับ
ปานกลาง และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเนื่องจากต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

3. การวิเคราะห์การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านร่วมกำหนด
โครงการ/กิจกรรมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้านร่วมวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพปัญหามีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนามีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายตัวช้ีวัดได้ดังนี้  

 3.1  ผลการวิเคราะห์การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านร่วมวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพปัญหาในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือได้รับทราบ รับรู้ สภาพปัญหาการจัดขยะที่เกิดขึ้นและร่วมรับรู้ความต้องการ
แก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางรองลงมาคือมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและมีการเสนอกิจกรรม/
โครงการหรือเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้รับการแก้ไขมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้านในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

 3.2  ผลการวิเคราะห์การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือส่วนร่วมในการจัดการขยะและได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มี
ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นหรือความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา



คือมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลางและค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตใน
หมู่บ้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

 3.3  ผลการวิเคราะห์การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในด้านร่วมกำหนดโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือมีส่วนร่วมในการจัดการขยะได้มีการเสนอกิจกรรม/โครงการที่ต้องการให้ได้รับ
การแก้ไขโดยเร่งด่วนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางรองลงมาคือมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและได้มีการผลักดันกิจกรรม/  
โครงการที่ได้รับการเสนอจากประชาคมนำไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยต่ำ
ที่สุดคือมีส่วนร่วมในการจัดการขยะได้มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนในหมู่บ้านเสนอมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับปานกลาง 

 3.4  ผลการวิเคราะห์การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านร่วมในการติดตามและประเมินผลในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือได้ติดตามผลและความคืบหน้าในการจัดการขยะในหมู่บ้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลางรองลงมาคือกิจกรรม/โครงการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือได้ร่วม กิจกรรม/โครงการในการจัดการขยะใน
หมู่บ้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

4. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย   
 4.1ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ปัจจุบันของประชาชนที่

แตกต่างกัน มีการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ผลวิจัยพบว่าประชาชนที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ปัจจุบัน ที่ต่างกัน มีการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4.2 ปัจจัยการมีส่วนร่วมด้านทัศนคติ ผลประโยชน์ของตนเองโอกาสที่ เอื้ออำนวย และแรงจูงใจ มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ผลวิจัยพบว่าปัจจัยด้านผลประโยชน์ของตนเอง  แรงจูงใจ  ทัศนคติ และโอกาสที่เอื้ออำนวย  มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ถึงร้อยละ 76.0  

    
7.อภิปรายผลการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้มีการตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว้ 2 ข้อ คือ 

ข้อที่ 1 ประชาชนที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ท่ีต่างกัน การจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ผลวิจัยพบว่าประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ของประชาชนท่ีต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะในขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  



จากผลวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ของประชาชนท่ีต่างกัน 
มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์แตกต่างกันแสดงว่า ประชาชนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ มีทัศนคติ
ต่อการจัดการขยะแตกต่าง มีมุมมองในการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างแตกต่างกันรวมทั้งการเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อแก้ปัญหา
ขยะที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐ์นรี บุญเจริญ (2553)เรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองเกาะสมุย  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานีในประเด็นที่ว่าประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปาณิศา  เมฆกระจาย (2553) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะ:  ศึกษากรณีชุมชนเขต
สาทร กรุงเทพมหานครในประเด็นท่ีว่าประชาชนท่ีมีอายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  อาชีพ รายได้ตางกันมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที 0.05 

 ข้อที่2 ปัจจัยการมีส่วนร่วมด้านทัศนคติ ผลประโยชน์ของตนเอง โอกาสที่เอื้ออำนวย และแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์
กับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ผลวิจัยพบว่าปัจจัยด้านผลประโยชน์ของตนเอง  แรงจูงใจ  ทัศนคติ และโอกาสที่เอื้ออำนวย  มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับมีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวแปรทั้ง 4 ตัวการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ 
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ถึงร้อยละ 76.0   

จากผลวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า ปัจจัยด้านผลประโยชน์ของตนเอง  แรงจูงใจ  ทัศนคติ และโอกาสที่เอื้ออำนวย  
เป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลเชิงบวกต่อการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ประชาชนเห็น
ว่าปัจจัยทั้ง 4 ด้านมีความสำคัญทุกด้านต่อการจัดการขยะและให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านผลประโยชน์ของตนเองเป็นลำดับ
แรกเพราะเห็นว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาที่กระทบต่อตนเองโดยตรงทั้งกลิ่นและสภาพแวดล้อมที่ไม่น่ามอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัฏฐ์นรี บุญเจริญ (2553)เรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเกาะสมุย  
อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานีในประเด็นที่ว่าปัจจัย ด้านผลประโยชน์ของตนเอง แรงจูงใจ และทัศนคติมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเกาะสมุยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปาณิศา  เมฆกระจาย (2553) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะ:  ศึกษากรณีชุมชนเขต
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