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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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สารนิพนธ์นมี้ วี ตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพือ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่
มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ต่างกัน, 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 291 คนโดยใช้สูตรการ
ค�ำนวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่าห้า ระดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และสถิติการทดสอบได้แก่ t-test และ F-test (One-way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า1) การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน เรียงจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย คือ ด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบตั งิ าน ด้านการติดตาม
และประเมินผล ด้านการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม และด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2) ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ประชาชนทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ต่างกัน มีสว่ นร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงตามความถีส่ งู ไปหาต�ำ่ สามอันดับแรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง ควรให้การ
สนับสนุน รณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ รวมทัง้ ให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการค้นหาปัญหา และ
สาเหตุของปัญหาร่วมกับอบต.ให้มากยิง่ ขึน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง ควรจัดตัง้ คณะกรรมการชุมชน
หรือตัวแทน เพือ่ คอยสอดส่องดูแล ประสานงาน และติดตามการประเมินผลในการจัดการขยะร่วมกับอบต.
และควรให้การสนับสนุน รณรงค์ ส่งเสริมในการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
และงบประมาณ ในการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละชุมชน ให้เพียงพอ ตามล�ำดับ
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ABSTRACT
The specific objectives of this research were to: 1) study residents’ participation in
refuse managements of TambonNaloeng Administrative Organization in Selaphum district,
Roi et province, 2. Compare their participation in refuse managements with the preceding
office, resting upon their different genders, ages, educational levels and careers and, 3) sort
out suggestions on their participation in refuse managements here. The sampling group,
based on Taro Yamane’s formula, comprised 291 people residing in its authorized area.
The instrument used for data collection was the five-rating-scale questionnaires, each of
which was endowed with the reliability at 0.94. The statistical tools for computing data
encompassed percentage, mean, standard deviation. As with statistical tools utilized for
testing the hypothesis included t-test and F-test (One way ANOVA).
The research’s results revealed the following findings: 1. Residents’ participation
in refuse managements of TambonNaloeng Administrative Organization in Selaphum district,
Roiet province, scale in the overall aspect. With a single aspect into account in descending
order of arithmetic means, all four aspects were also scored at the same scale as the
overall one, which they were aspects of i) the action/performance, ii) the monitoring and
evaluation, iii) the planned activities and search for the problems, and iv) the cause of
problems respectively. 2. The hypothesis testing result indicated that residents with
different genders, ages, educational levels and careers had the same participation in refuse
managements of TambonNaloeng Administrative Organization in Selaphum district, Roiet
province in the overall aspect. 3. Residents suggested rendering its services here in
descending orders of first three frequencies. First, TambonNaloeng Administrative
Organization should promote and support the public relations campaign and public
involvement in finding the problem and the cause of the problem with the aforesaid bureau
increasingly. Secondly, should establish a community board or agent to keep consistent
illumination and care, coordinate and track assessments, in cooperation with the local
body in waste management. Finally, TambonNaloeng Administrative Organization should
sufficiently support the promotion campaign on solid waste management, including tools
and equipment procurement budget to manage solid waste in each community
respectively.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยที่ผ่านมา มุ่งเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็น
ส�ำคัญท�ำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศค่อนข้างสูง ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการ
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บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการทางสังคมมากขึ้น การพัฒนาที่มีความเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้
มีการขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นไป อย่างรวดเร็วท�ำให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ
นอกจากนัน้ ผลจากการพัฒนาดังกล่าว ท�ำให้มกี ารน�ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างฟุง้ เฟือยและสิน้ เปลือง
จนกระทัง่ เกิดปัญหาความเสือ่ มโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดมลพิษในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็น
ปัญหาน�ำ้ เสีย อากาศเป็นพิษ ความดังของเสียงทีเกินมาตรฐาน ปัญหาฝุน่ ละอองจากการก่อสร้างหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม และปัญหาทีส่ ำ� คัญปัญหาหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคนทุกชนชัน้ ทุกเพศ ทุกวัย คือ ปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน ซึง่ หากมิได้มกี ารแก้ไขจัดการอย่างถูกวิธแี ละมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะเป็นข้อจ�ำกัดต่อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน อีกทัง้ ยังเป็นปมปัญหาทีย่ ากจะแก้ไปให้หมดสิน้ ไปได้ (กรมการเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม,
2549, หน้า 28)
จากการทีภ่ าครัฐได้มงุ่ เน้นและให้ความส�ำคัญกับการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมถูกท�ำลายลงอย่างรวดเร็วจนขาดความสมดุลปัญหาสิง่ แวดล้อมในเมือง
ทุกเมืองจึงมีลักษณะคล้ายกัน ได้แก่ มลพิษทางน�้ำ ขยะ มลพิษทางอากาศและปัญหาชุมชนแออัด (สมชาย
อ่อนอาษา, 2545, หน้า 69) ปัญหาขยะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของสังคมที่ยังไม่มีทางออกในการแก้ไข
ปัญหาทุกวันนีแ้ ต่ละวันคนไทยทิง้ ขยะเฉลีย่ แล้ว 1 กิโลกรัมต่อคน ทัง้ ประเทศมีขยะรวมแล้วราว 29,000,000
กิโลกรัมหรือปีละประมาณ 14 ล้านตัน หน่วยงานของรัฐมีความสามารถในการจัดเก็บขยะได้เพียง 80
เปอร์เซ็นต์ของขยะทีค่ นทัง้ ประเทศทิง้ ในแต่ละวันในจ�ำนวน 80 เปอร์เซ็นต์นนั้ มีสว่ นหนึง่ ทีท่ ำ� ลายได้ไม่หมด
ต้องกองเป็นภูเขาขยะส่วนอีก 20 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือทิ้งเกลื่อนกลาดอุจาดตาประจานความล้มเหลวในการ
จัดการขยะของแต่ละพื้นที่ แนวโน้มในอนาคตข้างหน้า การขยายตัวของเมืองการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมยิ่งจะท�ำให้คนเสพสุขบริโภคนิยมมากขึ้น ขยะจะเพิ่มปริมาณเป็นเงาตามตัวและเป็นขยะชนิดใหม่ที่
การก�ำจัดยากกว่าเดิม เช่น ขยะเคมีสารพิษที่มากับเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ทั้งแบตเตอรี่ โฟม
และพลาสติก (ทวีศักดิ์ บุตรตัน, 2548 : 33)
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกหน่วยงานปกครองท้องถิน่ หนึง่
ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนและมีการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การเติบโต
ทางเศรษฐกิจท�ำให้ขยะมีจ�ำนวนมากยิ่งขึ้นซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะ
มูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง ซึง่ มีเนือ้ ทีโ่ ดยประมาณ 27.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
19,654 ไร่ จ�ำนวนประชากร จ�ำนวน 4,820 คน มีแหล่งก�ำเนิดขยะมูลฝอยที่ส�ำคัญ คือ ตลาดสด ตลาดนัด
บ้านเรือนในชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ร้านค้า ร้านอาหาร ซึง่ เป็นแหล่งก�ำเนิดขยะมูลฝอยทีม่ ปี ริมาณ
มากในแต่ละวัน ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย (องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง, 2556, หน้า 5)
แนวทางในการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม การด�ำเนินการ
/ปฏิบตั งิ าน และการติดตามและประเมินผลของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จึงเป็นแนวทางอีกทาง
หนึง่ ซึง่ ผูว้ จิ ยั คิดว่าสามารถท�ำให้ปริมาณของขยะมูลฝอย ลดลงได้ เพระจุดก�ำเนิดขยะมูลฝอยเริม่ ต้นมาจาก
การร่วมมือของประชาชนต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการขยะร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง เพือ่ ลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนทีจ่ ะน�ำไปสูร่ ะบบการจัดเก็บและการน�ำไปก�ำจัดได้อย่างประสิทธิภาพ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จึงเป็นเป้าหมายส�ำคัญทีส่ ามารถ
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จะน�ำไปสู่การจัดการได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพโดยประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อน�ำผลที่
ได้จากการวิจยั ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพีอ่ ศึกษาการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพือ่ เปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.4 ประชาชนอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ ประชาชนทีเ่ ป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนทีอ่ ยูอ่ าศัยในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือน จ�ำนวน 1,070 คน
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 4 ด้านได้แก่
1) ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
2) ด้านการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม
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3) ด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบัติงาน
4) ด้านการติดตามและประเมินผล
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ท�ำให้ทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน
5.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะของประชาชนเกีย่ วกับการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.4 สามารถน�ำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางในการวางแผน
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
6. ค�ำนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
การมีส่วนร่วม หมายถึงการท�ำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความตั้งใจ โดยการท�ำงาน
ดังกล่าวในห้วงเวลาและล�ำดับ มีคน้ หาปัญหา การวางแผน การปฏิบตั กิ าร และการติดตามประเมินผลอย่าง
ใกล้ชิด
ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือน จ�ำนวน 1,070 คน
ขยะมูลฝอย หมายถึง ของเหลือทิง้ เช่น เศษอาหาร เศษผ้า เศษบรรจุภณ
ั ฑ์ เศษแก้ว เศษพลาสติก
เศษเหล็ก ขี้เถ้า ซากพืชซากสัตว์ รวมถึงมูลฝอยวัตถุอันตรายก่อนที่จะน�ำออกทิ้งสู่ภาชนะรองรับให้สะดวก
ในการเก็บขน และสามารถน�ำไปใช้เป็นประโยชน์จากขยะที่คัดแยกได้
การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การจัดแยกหรือจ�ำแนกขยะมูลฝอยออกเป็นจ�ำพวกหรือชนิดที่
คล้ายคลึงกัน เช่น ขยะมูลฝอยเปียก ขยะมูลฝอยแห้ง และขยะมูลฝอยอันตรายก่อนทีจ่ ะน�ำออกทิง้ สูภ่ าชนะ
รองรับให้สะดวกในการเก็บขน และสามารถน�ำไปใช้เป็นประโยชน์จากขยะที่คัดแยกได้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการให้ความ
ร่วมมือการประกอบกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนด้วยความสมัครใจด้วยการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า และด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้
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2) ด้านการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในความร่วมมือการ
ประกอบกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนด้วยความสมัครใจ โดยการร่วมมือกันวางแผนเพื่อแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย จากข้อมูลที่มีการด�ำเนินการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว
3) ด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในความร่วมมือการ
ประกอบกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนด้วยความสมัครใจ โดยการร่วมมือการปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้การ
จัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยด�ำเนินไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
4) ด้านการติดตามและประเมินผล หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในความร่วมมือการ
ประกอบกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนด้วยความสมัครใจ โดยการร่วมกันในการติดตามผลและ
ประเมินผลการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลว่ามีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างและจะได้น�ำ
ไปป้องกันหรือปรับปรุงแก้ไขต่อไป
องค์การบริหารส่วนต�ำบล หมายถึง หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล ซึ่งได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2546 ในการวิจยั ครัง้ นี้ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส�ำหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้
ประกอบด้วย ดังนี้
1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส�ำหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 เพศ
คือ (1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง
2) อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส�ำหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 4 ช่วงอายุ
คือ (1) ไม่เกิน 35 ปี (2) 36– 50 ปี และ (3) 51 ปีขึ้นไป
3) ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส�ำหรับสารนิพนธ์
ฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา คือ (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และ(3) อนุปริญญา/
เทียบเท่าขึ้นไป
4) อาชีพ หมายถึง อาชีพหลักของผูต้ อบแบบสอบถามส�ำหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น
4 กลุ่มอาชีพ คือ (1) เกษตรกร (2) รับจ้างทั่วไป (3) ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว และ (4) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ได้แก่ ประชาชนทีเ่ ป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนทีอ่ ยูอ่ าศัยในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมูบ่ า้ น 1,070 ครัวเรือนจ�ำนวน 1,070 คน (รายงานสถิตปิ ระชากร
และบ้าน ระดับต�ำบล ส�ำนักบริหารการทะเบียน อ�ำเภอเสลภูมิ, 2557)
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กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือน จ�ำนวน 1,070 คน ก�ำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19)
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 291 คน
7. เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิควิธกี ารสุม่ ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) เป็นการ
สุ่มตัวอย่างโดยไม่ก�ำหนดค่าความน่าจะเป็นที่กลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกเข้ามาในกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากไม่ทราบว่าโอกาสที่ตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกมีมากน้อยเท่าใด ท�ำให้ไม่สามารถคาดคะเน
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error)(ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548, หน้า 63) ได้ ซึ่งมี
วิธีการสุ่มอย่าง ตามล�ำดับ ดังนี้
1) ก�ำหนดกลุม่ ประชากร (PopulationSize)ได้แก่ ประชาชนทีเ่ ป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทน
ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070
ครัวเรือน จ�ำนวน 1,070 คน
2) ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)
ได้แก่			
สูตร		 n =		 N
						
							1 + N ( e )
				 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
				 N = ขนาดของกลุ่มประชากร
				 e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
แทนค่า
n =
1,070
							
							 1 + 1,070 (0.05)2
				 n = 291.15
จากการค�ำนวณได้กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั จ�ำนวน 291.15เพือ่ ให้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนเต็ม
จึงปรับให้เป็น 287คน
3) ก�ำหนดกลุม่ ย่อยโดยอาศัยสัดส่วนก�ำหนดสัดส่วน และขนาด (Proportional to Size) โดย
หาลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา ตามบัญชีรายชื่อที่ก�ำหนดไว้ เพื่อค�ำนวณหาอัตราสัดส่วนโดยแบ่งสัดส่วนของ
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามจ�ำนวนหมู่บ้าน และครัวเรือน เพื่อใช้เป็นตัวแปรอิสระควบคุม
(Control Variable) ตามสูตร
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		 n1 =
		n1 =
		 Ni =
		 n =
		 N =

N
i
N

xn
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวนประชากร
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด

8. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับ การมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจ�ำนวน 291 ชุด
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ตรวจสอบรายการ (Check
List) แบบเติมค�ำในช่องว่างเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกระดับการ
มีส่วนร่วมใน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ภายในข้อค�ำถามเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ดจ�ำนวน 28 ข้อ จ�ำแนกออกเป็น 4 ด้าน แต่ละด้านมีจ�ำนวนข้อค�ำถาม
1) ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา		
7 ข้อ
2) ด้านการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม			
7 ข้อ
3) ด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบัติงาน			
7 ข้อ
4) ด้านการติดตามและประเมินผล			
7 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-endedQuestionnaire) สอบถามข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
9. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ บทความ ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา วิจัยโดยใช้ค�ำถาม 2 ประเภท คือแบบ
ปลายปิด แบบปลายเปิด
3. น�ำเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้องและชัดเจน เหมาะสม ทัง้ เนือ้ หาสาระ และการใช้ถอ้ ยค�ำส�ำนวนภาษา แล้วน�ำมาจัดท�ำเป็นแบบสอบถาม
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4. เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงทั้งโครงสร้างและเนื้อหา (Content
and Construct Validity) และส�ำนวนภาษา (Wording) และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
กับวัตถุประสงค์ (Item - objective Congruence Index/IOC) จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1) จ่าเอกสมเกียรติ ก�ำหอม วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ต�ำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) นางจุฑามณี ชาสงวน วุฒิการศึกษา ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3) นายจักรภัณฑ์ พันธุช์ ยั วุฒกิ ารศึกษา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ต�ำแหน่ง
หัวหน้าส�ำนักปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5. น�ำแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์กับเนื้อหา (Item
Objective Congruence IndexIOC) ตามสูตรดังนี้
∑x
สูตร		 IOC =
N
เมื่อ		 IOC แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
			∑ x แทนผลรวมของคะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
			 NN แทนจ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญ
โดยที่		 คะแนน + 1
แน่ใจว่าสอดคล้อง
				 คะแนน 0
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
				 คะแนน - 1
แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง
โดยเลือกข้อค�ำถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค�ำถามทั้งหมดจ�ำนวน 28 ข้อ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 จ�ำนวน 28 ข้อ ซึ่งใช้ได้ทั้งหมด
6. น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try - Out) แต่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน
30 คน แล้วน�ำผลการตอบแบบสอบถามไปการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด�ำเนินการเป็นล�ำดับดังนี้
(1) หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Power of Discrimination) โดยวิธีหาค่า t-test โดยใช้
เกณฑ์คา่ t ตัง้ แต่ 1.75 ขึน้ ไปเป็นเกณฑ์การตัดสินว่าข้อนัน้ มีอำ� นาจจ�ำแนกใช้ได้สมควรน�ำไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้พิจารณาข้อที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์
(2) น�ำข้อที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกผ่านเกณฑ์หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชบัญชา, 2548, หน้า
35) ดังนี้
		สูตร
		เมื่อ

k = จ�ำนวนข้อสอบทั้งฉบับ
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s21 = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
				
s2x = ความแปรปรวนของคะแนนรวม
		 ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.94
7. น�ำเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
10. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้นำ� หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจนครบกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้ จ�ำนวน 291 คน
2. ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถาม จ�ำนวน องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
287 ชุด ไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 291 คน ด้วยวิธกี ารตอบแบบสอบถาม พร้อมทัง้ สังเกตค�ำตอบสภาพ
ทัว่ ไปประกอบการพิจารณา และตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยก�ำหนด ค่าน�ำ้ หนัก หรือคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert’sScale) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 107) ซึ่งก�ำหนดค่า
คะแนน ดังนี้
การมีส่วนร่วม
ระดับมากที่สุด		
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 5
การมีส่วนร่วม
ระดับมาก		
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 4
การมีส่วนร่วม
ระดับปานกลาง		
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 3
การมีส่วนร่วม
ระดับน้อย		
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 2
การมีส่วนร่วม
ระดับน้อยที่สุด		
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 1
11. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1. น�ำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับพบว่าสมบูรณ์ทุกฉบับ
2. น�ำแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่มีความสมบูรณ์ของการตอบแล้วลงรหัสตามแบบ
การลงรหัส (Coding Form)
3. น� ำ คะแนนที่ ไ ด้ ไ ปวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้ โ ปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป
ตามขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยแจกแจงความถี่ และค�ำนวณค่าร้อยละ
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 4 ด้าน คือ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาด้านการวางแผนด�ำเนินกิจกรรมด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบตั งิ านและด้านการติดตามและประเมิน
ผลโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งในภาพรวม รายด้าน
และเป็นรายข้อ แล้วแปลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับการมีส่วนร่วมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด (สรชัย พิศาลบุตร, 2548,
หน้า 43)
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่า t-test และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way - ANOVA) หรือ F-test
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความถีแ่ บบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questions) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน�ำมาแจกแจงความถี่ (Frequency)
12. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้แก่
1) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (Item - objective Congruence Index/IOC)
2) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ รายข้อ (Item Total Correlation)
3) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค
(Cronbach)
2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
1) ความถี่ (Frequency)
2) ร้อยละ (Percentage)
3) ค่าเฉลี่ย (Mean)
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) ดังนี้
1) การวิเคราะห์ค่า (t-test Independent)
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)
สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
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1) การหาค่าความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อ
			 IOC = ∑ΝΧ
เมื่อ		 IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่าง
					 ข้อสอบกับวัตถุประสงค์
			∑ Χ = ผลรวมของคะแนนการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
			 NΝ = จ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
2) การหาค่าร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 128)
P = X × 100
N
P = ค่าร้อยละ
X = จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
N = จ�ำนวนประชากร
3) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55)
X 		 =
X

		 = ค่าเฉลี่ย
∑
= ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม
Ν
N		 = จ�ำนวนประชากร
Χ

หน้า 53)

4) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 2540,
S		 =
S		 = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
= ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ
N		 = จ�ำนวนประชากร
5) ทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 238)
t =

			

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 223

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

เมื่อ t
			X1 , X2
			 S12 , S22
			 n1 , n2

= ค่าที-เทสท์ (t- test)
= ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�ำดับ
= ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�ำดับ
= จ�ำนวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�ำดับ

6) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา เมธธาวิชยั ,
2543, หน้า 110)
F 		 =
F 		 = อัตราส่วนของความแปรปรวน
MSb = ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
MSw = ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม
13. สรุปผล
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 162 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.67 มีอายุ 36– 50 ปีจ�ำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 36.43 มีระดับการศึกษาประถม
ศึกษา จ�ำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 42.95 และมีอาชีพเป็นเกษตรกร จ�ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ
37.80
ตอนที่ 2 การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน เรียงจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย คือ ด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบตั งิ าน ด้านการติดตาม
และประเมินผล ด้านการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม และด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1) ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า“ส�ำรวจขยะมูลฝอยบริเวณรอบๆบ้านทุกสัปดาห์”ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า“สอดส่องพฤติกรรมของบุคคลในการทิ้งขยะมูลฝอย”
2) ด้านการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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มากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า“ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้การคัดแยกขยะในชุมชน”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า“เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ก�ำจัดขยะกับท้องถิ่น”
3) ด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบตั งิ าน พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบตั งิ าน โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากสองข้อ และอยู่ในระดับปานกลางห้าข้อ
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ให้ค�ำแนะน�ำคนในครอบครัวและแก่เพื่อนบ้านเพื่อให้ช่วยกัน
คัดแยกขยะ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ
เกี่ยวกับการคัดแยกยะมูลฝอย”
4) ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีสว่ นร่วมในการติดตามประเมินผล
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งข้อ และอยู่ในระดับ
ปานกลาง หกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในการ
คัดแยกขยะ” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 5 ทีว่ า่ “ร่วมติดตามการสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบตั ิ
งานของเจ้าหน้าที่ในการเก็บขนขยะมูลฝอย”
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประกอบ
อาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ซึ่งสรุปผลการวิจัย ตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนทีม่ ี เพศ ต่างกัน มีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนทีม่ ี อายุ ต่างกัน มีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชน ทีม่ รี ะดับการศึกษา ต่างกัน มีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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สมมติฐานที่ 4 ประชาชน ที่มีอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยสรุป ประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามความถี่สูงไปหาต�่ำ สามอันดับแรก ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา
ให้มากยิง่ ขึน้ ควรจัดตัง้ คณะกรรมการชุมชนสอดส่องดูแลติดตามประเมินผลในการจัดการขยะร่วมกับอบต.
และอบต.นาเลิงควรเข้าไปดูแล ส่งเสริม เครื่องมืออุปกรณ์ และงบประมาณ ในการจัดการขยะมูลฝอยให้
เพียงพอ
14. อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน คือด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ด้านการวางแผนด�ำเนินกิจกรรมด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบตั งิ านและด้านการติดตามและประเมินผล สามารถ
น�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
การวิเคราะห์การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
จากผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ ประชาชนได้
มีส่วนร่วมได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ประชาชนอาจยังขาดความเข้าใจถึงวิธีการในการมีส่วนร่วมการวางแผน
ด�ำเนินกิจกรรมการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การด�ำเนินการ/ปฏิบัติงานและการติดตามและ
ประเมินผล จึงท�ำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ไม่เต็มที่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประจักร บัวผัน ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาล
ต�ำบลอิสาณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมของในการจัดการมูลฝอย
ในเขตเทศบาลต�ำบลอิสาณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิโรจน์ ตันติธรรม ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการก�ำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณี
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
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ก�ำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน ซึ่งน�ำผลการวิจัยมาอภิปราย ดังนี้
1) ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การส�ำรวจขยะมูลฝอยบริเวณรอบๆบ้าน
ทุกสัปดาห์ รวมทัง้ ส�ำรวจแหล่งขยะมูลฝอยภายในหมูบ่ า้ น และชุมชน ส�ำรวจพฤติกรรมของบุคคลในการทิง้
ขยะมูลฝอย เป็นการช่วยกันค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในเบื้องต้น แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังมีน้อยเพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ร่วมกันของคนในชุมชน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ อาจยังขาดการรณรงค์ ส่งเสริม การประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง ต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ รวม
ทั้งให้ความส�ำคัญต่อนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยน้อยเกินไป อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการวิจยั ในประเด็นนี้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประจักร บัวผัน ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย
ในเขตเทศบาลต�ำบลอิสาณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาลต�ำบลอิสาณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ดา้ นการมีสว่ นร่วมในการก�ำหนด
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา อยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ ตันติธรรม
ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การมีสว่ นร่วมในการก�ำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการก�ำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านการค้นหาปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 1 ที่ว่า“ส�ำรวจขยะมูลฝอยบริเวณรอบๆบ้านทุกสัปดาห์”ซึ่ง
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่า การส�ำรวจขยะมูลฝอย
บริเวณรอบๆบ้านทุกสัปดาห์ เป็นวิธีการหนึ่งในการร่วมกันค้นหาปัญหา และร่วมกันแก้ปัญหา อาจด้วยเหตุนี้
จึงท�ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ประภาเพ็ญ สุวรรณ ได้อธิบาย การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาบางอย่างท�ำให้บุคคลที่มีส่วนร่วมนั้นเกิด
ความรู้สึกว่า ตนเองมีการลงทุนในการให้ความคิด การให้การตัดสินใจ ได้ปรับเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้
เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ลงรอยกับการตัดสินใจและอุทิศพลังงานทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ไข
ปัญหา
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า“สอดส่องพฤติกรรมของบุคคลในการทิ้งขยะ
มูลฝอย”ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การส�ำรวจพฤติกรรมของบุคคล
ในการทิ้งขยะมูลฝอย เป็นการลดปัญหาการเกิดขยะได้อีกวิธีหนึ่ง แต่ประชาชนอาจเห็นว่ายังขาดการดูแล
เอาใจใส่ร่วมกันของคนในชุมชน อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ประชาชนมีส่วนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในข้อนีต้ ำ�่ กว่าทุกข้อชัชวาล ทัตศิวชั ได้กล่าว
สรุปลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนชนบทในข้อ 1) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
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การศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชนร่วมกันและมีส่วนในการ
จัดท�ำล�ำดับความส�ำคัญของความต้องการเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้สภาพของชุมชน วิถีชีวิต
สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท�ำงาน
2) ด้านการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้วา่ การร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะใน
ชุมชน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ก�ำจัดขยะกับท้องถิ่นเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน แต่
ประชาชนอาจเห็นว่ามีส่วนร่วมน้อยเพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ร่วมกัน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ อาจยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง ต่อเนือ่ ง หรือให้ความส�ำคัญต่อนโยบายการ
จัดการขยะมูลฝอยน้อยเกินไป อาจด้วยเหตุน้ีจึงท�ำให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ ตันติธรรม ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการก�ำจัดขยะมูลฝอย :
ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมใน
การก�ำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านการร่วม
วางแผน อยู่ในระดับปานกลาง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า“ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้การคัดแยกขยะใน
ชุมชน”ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ประชาชนอาจเห็นว่าการร่วมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมท�ำให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยได้ดี และสามารถท�ำให้ประชาชนได้เข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ อาจด้วยเหตุนี้
จึงท�ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ ใน
รายข้อนี้อยู่ในระดับสูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของนวลน้อย ตรีรัตน์
และคนอื่น ๆ กล่าวถึง ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมการวางแผนด�ำเนินกิจกรรมในข้อ1) คุณภาพของการ
ตัดสินใจ เป็นกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช่วยให้เกิดความกระจ่างในวัตถุประสงค์และความ
ต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้น ๆ ได้อยู่เสมอ สาธารณชนสามารถที่จะผลักดันให้เกิดการทบทวน
ข้อสันนิษฐานที่ปิดบังอยู่ ซึ่งอาจจะปิดบังไม่ให้มองเห็นทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า“เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ก�ำจัดขยะกับท้องถิ่น”ซึ่งมี
ค่าแปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์คดั แยกขยะและร่วม
ก�ำจัดขยะกับท้องถิน่ เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีช่ ว่ ยลดปัญหาของขยะได้ แต่ประชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมในการวางแผน
ด�ำเนินกิจกรรมน้อย เพราะยังขาดความเข้าใจ การดูแลเอาใจใส่ร่วมกันรวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึง ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ รวมทั้งการให้ความส�ำคัญต่อนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยน้อยเกินไป อาจด้วย
เหตุนี้จึงท�ำให้ประชาชนมีความเห็นในประเด็นนี้ต�่ำกว่าข้ออื่นๆ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ชยั พัฒนพงศา ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีสว่ นร่วม ข้อที่ 2)
ท�ำให้งานที่ยากบางอย่างส�ำเร็จขึ้นมาได้ งานหลายอย่างหากท�ำเพียงผู้เดียว หรือท�ำน้อยคนอาจไม่ส�ำเร็จ
ต้องให้ผู้มาร่วมงานมากคนจึงจะส�ำเร็จ เช่น การสร้างบ้าน สร้างเจดีย์ สร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เช่น
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ทัชมาฮัล ก�ำแพงเมืองจีน หรืองานบางอย่างต้องการความร่วมมือโดยตลอดเช่น การลดปริมาณขยะ จึงต้อง
ให้คนทั้งชุมชนเห็นด้วยและร่วมกันปฏิบัติ
3) ด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบตั งิ าน พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การให้คำ� แนะน�ำคนในครอบครัวและแก่เพือ่ นบ้านเพือ่ ให้ชว่ ยกัน
คัดแยกขยะ รวมทั้งให้ครอบครัวมีการแยกขยะเปียก และขยะแห้ง อาจเป็นวิธีการหนึ่งที่ท�ำให้ลดปัญหา
ของขยะลงได้ แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังขาดความเข้าใจ การ
ดูแลเอาใจใส่ร่วม กันรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ต่อเนื่อง หรือให้ความส�ำคัญต่อนโยบายการจัดการ
ขยะมูลฝอยน้อยเกินไป อาจด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาเลิงด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ ตันติธรรม ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการก�ำจัดขยะมูลฝอย :
ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมใน
การก�ำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านการร่วม
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจักร บัวผัน ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาลต�ำบลอิสาณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”
ผลการวิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาลต�ำบลอิสาณ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 3 ที่ว่า “ให้ค�ำแนะน�ำคนในครอบครัวและแก่เพื่อนบ้านเพื่อ
ให้ช่วยกันคัดแยกขยะ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชนอาจเห็นว่า
การให้ค�ำแนะน�ำคนในครอบครัวและแก่เพื่อนบ้านเพื่อให้ช่วยกันคัดแยกขยะ เป็นแนวทางการส่งเสริม
การเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของสุพัฒน์
สมจิตรสกุล ได้กล่าวถึงการจ�ำแนกรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า ในข้อ 2) การมีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินงาน ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการด�ำเนินงานโครงการจะได้มาจากค�ำถามที่ว่า ใครจะท�ำ
ประโยชน์ให้แก่โครงการได้บา้ งและจะท�ำประโยชน์ได้ดว้ ยวิธใี ด เช่น การช่วยเหลือทรัพยากร การบริหารงาน
ประสานงาน การขอความช่วยเหลือ เป็นต้น
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ
เกี่ยวกับการคัดแยกยะมูลฝอย”ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชน
อาจเห็นว่าการปฏิบตั ติ ามนโยบาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ เกีย่ วกับการคัดแยกยะมูลฝอยเป็นแนวทาง
ในการร่วมตัดสินใจการด�ำเนินงานก่อนการปฏิบัติงาน แต่อาจเป็นเพราะประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมน้อย
เพราะยังขาดความเข้าใจ การดูแลเอาใจใส่รว่ มกันรวมทัง้ การประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึง ต่อเนือ่ ง หรือให้ความ
ส�ำคัญต่อนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยน้อยเกินไป ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ได้แบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามวัตถุประสงค์ ในข้อ 1) ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต�่ำสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของ
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ผู้วางแผนโครงการแต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ
4) ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามและประเมินผล โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การเข้าร่วมติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในการคัดแยก
ขยะอย่างสม�่ำเสมอเป็นการช่วยกันรักษาความสะอาดรวมทั้งร่วมกันติดตามประเมินผลในการจัดการขยะ
มูลฝอยของอบต.เช่น การตอบแบบสอบถาม การแจ้งผลการปฏิบัติงานกลับไปยังอบต.เป็นการกันร่วมแก้
ปัญหาต่อสังคมนอกจากนีก้ ารร่วมติดตามการสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเ่ ก็บขนขยะ
มูลฝอยเป็นการร่วมกันสอดส่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่มากขึ้น แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอาจยังมีขอ้ จ�ำกัดหลายประการ เช่น ความไม่เข้าใจถึงวิธกี าร การดูแลเอาใจใส่รว่ มกันรวมทัง้ การ
ประชาสัมพันธ์ของอบต.เอง อาจยังไม่ทั่วถึงต่อเนื่องสม�่ำเสมอ และให้ความส�ำคัญต่อนโยบายการจัดการ
ขยะมูลฝอยน้อยเกินไป อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านนี้ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผล
การวิจยั ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิโรจน์ ตันติธรรม ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การมีสว่ นร่วมในการ
ก�ำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า
การมีส่วนร่วมในการก�ำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ด้านการร่วมประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจักร บัวผัน ได้
ท�ำการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาลต�ำบลอิสาณ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์”ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาล
ต�ำบลอิสาณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับน้อย
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือข้อ 1 ทีว่ า่ “ร่วมติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในการคัดแยก
ขยะ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่าการร่วมติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงานในการคัดแยกขยะอย่างสม�่ำเสมอเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพราะเป็นการร่วมส่งเสริมให้
คนในชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาของสังคม ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งส่งเสริมรายได้ภายในครัวเรือน และ
ช่วยก�ำจัดขยะที่เป็นอันตรายต่อสังคมได้ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรายข้อนี้สูงกว่าทุก
ข้อซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัชวาล ทัตศิวัช ได้กล่าวว่าลักษณะการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนชนบทในรูปกลุ่ม / องค์กรชุมชน ในข้อ 1) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชนร่วมกันและมีส่วนในการ
จัดท�ำล�ำดับความส�ำคัญของความต้องการด้วย เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้สภาพของชุมชน
วิถีชีวิต สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท�ำงาน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ร่วมติดตามการสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการเก็บขนขยะมูลฝอย”ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
ประชาชนอาจเห็นว่าร่วมติดตามการสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเก็บขนขยะ
มูลฝอยเป็นวิธีการที่ท�ำให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน
อาจยังมีข้อจ�ำกัดในภารหน้าที่การงาน รวมทั้งอาจยังขาดความเข้าใจในการจัดการขยะ การสังเกตการณ์
การดูแลเอาใจใส่ร่วมกันของคนในชุมชน ครอบครัวตลอดจนการประชาสัมพันธ์อาจยังไม่ทั่วถึง ต่อเนื่อง
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หรือให้ความส�ำคัญต่อนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยน้อยเกินไปอาจด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในข้อนี้ต�่ำกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สุพัฒน์ สมจิตรสกุล ได้กล่าวถึง
การจ�ำแนกรูปแบบของการมีส่วนร่วม ในข้อที่ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลนั้นสิ่งส�ำคัญที่ต้องสังเกตก็คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง
(Expectations) ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน
มีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิงอ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่าง
กัน ซึ่งผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจแลน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1) เพศ ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ เี พศ ต่างกัน มีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิงอ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงจะมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณค่าของการมีส่วนร่วม และประโยชน์อันสูงสุดที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วม ซึง่ การคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ ประชาชนได้รบั ประโยชน์
ร่วมกัน ดังนัน้ ประชาชนไม่วา่ เพศชาย และเพศหญิงต่างมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาเลิงอ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ผลการทดสอบในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ประจักร บัวผัน ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง “การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ใน
เขตเทศบาลต�ำบลอิสาณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการก�ำจัดขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ ตันติธรรม ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการ
ก�ำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการก�ำจัดขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
2) อายุ ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ อี ายุ ต่างกัน มีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนไม่ว่าจะช่วงอายุใดจะมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยมากน้อย
เพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั คุณค่าของการมีสว่ นร่วม และประโยชน์อนั สูงสุดทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วม ซึง่ การคัดแยก
ขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น
ประชาชนไม่ว่าอายุใด ต่างมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบในประเด็นนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิโรจน์
ตันติธรรม ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การมีสว่ นร่วมในการก�ำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีสว่ นร่วมในการ
ก�ำจัดขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
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3) ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการที่ประชาชน
ไม่ว่าระดับการศึกษาใด จะมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณค่าของ
การมีสว่ นร่วม และประโยชน์อนั สูงสุดทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วม ซึง่ การคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น ประชาชนไม่ว่าระดับการศึกษาใด
ต่างมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประจักร บัวผัน ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาลต�ำบลอิสาณ อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ประชาชนทีม่ ี ระดับการศึกษาต่างกัน มีสว่ นร่วมในการก�ำจัดขยะมูลฝอยในองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
4) อาชีพ พบว่า ประชาชนทีป่ ระกอบอาชีพ ต่างกัน มีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการที่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่ม
อาชีพใดจะมีสว่ นร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยมากน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั คุณค่าของการมีสว่ นร่วม และ
ประโยชน์อันสูงสุดที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ซึ่งการคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
ประชาชนได้รบั ประโยชน์รว่ มกัน ดังนัน้ ประชาชนไม่วา่ จะมีอาชีพใด ต่างมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ วิโรจน์ ตันติธรรม ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการก�ำจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มี อาชีพต่างกัน
มีส่วนร่วมในการก�ำจัดขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
15. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการค้นพบ (Fact Finding)
จากผลการวิจัยทั้งสี่ด้านคือ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม
ด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบัติงาน ด้านการติดตามและประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ส�ำหรับการ
วางแผนป้องกัน โดยควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์ในด้านต่างๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการหรือการมี
ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้มากที่สุด จึงได้น�ำมาเป็นข้อเสนอแนะ เป็นสอง ระดับ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนได้เล็งเห็นคุณค่า ประโยชน์ และความส�ำคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอย
จึงมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมทัง้ สีด่ า้ นอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิงอ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
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ร้อยเอ็ด และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์
ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงประโยชน์ และคุณค่าในการจัดการขยะร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป
เมื่อพิจารณาเป็นด้านในแต่ละรายข้อพบว่า
1) ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ผลวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการค้นหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยรณรงค์ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ให้ผนู้ ำ� ชุมชน และประชาชนได้เข้าใจถึงประโยชน์ในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพือ่ ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่ า่ “ส�ำรวจขยะมูลฝอยบริเวณรอบๆบ้านทุกสัปดาห์”มีคา่
แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลางดังนัน้ ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยออกระเบียบชุมชนในการจัดตัง้
คณะกรรมการภายในหมู่บ้าน เพื่อช่วยสอดส่องดูแลในการจัดการขยะร่วมกันทุกสัปดาห์
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 6 ทีว่ า่ “สอดส่องพฤติกรรมของบุคคลในการทิง้ ขยะมูลฝอย”
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยรณรงค์ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันส�ำรวจพฤติกรรมของบุคคลในการทิ้งขยะมูลฝอยภายในชุมชนของตน
ให้มากยิ่งขึ้น
2) ด้านการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม ผลวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมวางแผนด�ำเนินกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิงให้มากยิ่งขึ้น
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า“ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้การคัดแยกขยะใน
ชุมชน”มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยรณรงค์ ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนร่วมกันในการคัดแยกขยะอย่างสม�่ำเสมอ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า“เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ก�ำจัดขยะกับท้องถิ่น”
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเร่งรณรงค์ส่งเสริม
ประชาสัพพันธ์ และจัดให้มีกิจกรรมการในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้อยูใ่ นระดับมาก และ
มากที่สุดต่อไป
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3) ด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบตั งิ าน ผลวิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบัติงานอยู่
ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยส่งเสริมเครื่องมืออุปกรณ์ การจัดการ
ขยะ เช่น ที่ทิ้งขยะ ถุงแยกขยะ ให้กับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า “ให้ค�ำแนะน�ำคนในครอบครัวและแก่เพื่อนบ้านเพื่อ
ให้ช่วยกันคัดแยกขยะ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดย
ประชาสมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ
เกี่ยวกับการคัดแยกยะมูลฝอยมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการ
พัฒนาโดยรณรงค์ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้น�ำชุมชน เพื่อน�ำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้ปฏิบัติตาม
แผนงานและโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดแยกยะมูลฝอย ให้มากมากยิ่งขึ้น
4) ด้านการติดตามและประเมินผล ผลวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามและประเมินผล
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยจัดให้ผนู้ ำ� และประชาชนได้เข้า
มามีส่วนในการติดตามและประเมินผลร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิงอย่างต่อเนื่อง
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่ า่ “ร่วมติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในการคัดแยก
ขยะ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยจัดตั้ง
คณะกรรมการในการประสานงานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิงเพือ่ ดูแลและรายงานการติดตาม
ประเมินผล เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 5 ทีว่ า่ “ร่วมติดตามการสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ในการเก็บขนขยะมูลฝอย”มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยก
ระดับการพัฒนาโดยจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ช่วยสอดส่องดูแลร่วมสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าที่ในการเก็บขนขยะมูลฝอย ให้มากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการท�ำวิจัยต่อไปดังนี้
1) ผลการวิจัยด้านการด�ำเนินการ/ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้านในการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้น
ควรท�ำการวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานจัดการขยะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การจัดการปัญหาขยะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งๆขึ้นต่อไป
2) ผลการวิจัยด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหามีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้านในการวิจัย
ครัง้ นี้ ดังนัน้ ควรท�ำวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการค้นหาปัญหาและสาเหตุปญ
ั หา
ขยะและการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การ
จัดการปัญหาขยะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆขึ้นต่อไป
3) ผลการวิจัยรายข้อ พบว่า ข้อที่ว่า “สอดส่องพฤติกรรมครอบครัวและชุมชนในการทิ้งขยะ”
มีคา่ เฉลีย่ น้อยกว่าทุกข้อในการวิจยั ครัง้ นี้ ดังนัน้ ควรท�ำวิจยั เกีย่ วกับการสร้างแรงจูงใจในการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนเพือ่ สอดส่องพฤติกรรมครอบครัวและชุมชนในการทิง้ ขยะในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้การจัดการปัญหาขยะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆขึ้นต่อไป
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