
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
     จันสุดา  วรรณโสภา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข  จังหวัดอ านาจเจริญมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข  จังหวัดอ านาจเจริญและ
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย   ในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข   จังหวัดอ านาจเจริญ  จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ หัวหน้าครัวเรือนใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข  จังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน  759  ครัวเรือน  
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม  ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่าความเท่ียงตรง 0.5 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติPearson  Product  
Moment  Correlation  Coefficient  ( r ) 
 ผลการศึกษาพบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 
3.32  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.128  ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง  มีค่าเฉลี่ย  3.78  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.164  และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
ผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  4.02  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.875  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  พบว่า  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการตัดสินใจ   ส าหรับระดับการศึกษา   อาชีพ  รายได้  
และระยะเวลาที่อาศัยอยู่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการปฏิบัติ    ส่วนอายุ  ระดับ
การศึกษา  อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านผลประโยชน์  และ ระดับการศึกษา   
อาชีพ  รายได้  มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านประเมินผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05 
 
 
 
 
 
 



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จากปัญหาของขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย เป็นปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ที่ทุกภาคส่วน

ควรให้ความส าคัญและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา   ซึ่งสถานการณ์ขยะประเทศไทยในปัจจุบันมีขยะอยู่ปริมาณ
มากสวนทางกับการจัดการที่ยากเนื่องจากประชากรบนโลกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและขยะมีความหลากหลาย
มาก   คนไทยผลิตขยะปริมาณ 73,560 ตัน/วัน ส่วนกรุงเทพมหานครฯ ผลิตขยะปริมาณ 11,500 ตัน/วันขยะ
ที่มีการจัดการอย่างถูกต้องมีเพียง 7.2 เปอร์เซ็นต์ และจัดการไม่ถูกต้อง 14.3 เปอร์เซ็นต์  

จากฐานข้อมูลด้านการบริหารขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ านาจเจริญ  
จ านวน 63 แห่ง ในปีงบประมาณ 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจ านวน 71,000 กว่าตันต่อปี 
ซึ่งในการก าจัดขยะนั้นจังหวัดอ านาจเจริญจะใช้วิธีเทกองและฝังกลบ ในจ านวนนี้จะมีส่วนหนึ่งเป็น ขยะ 
มูลฝอยตกค้าง 

อ าเภอปทุมราชวงศาได้จัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2558-2562 โดยแบ่งกลุ่มพ้ืนที่ศูนย์
จัดการขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  ( 4 Cluster)  ได้แก่ 1. องค์กรที่มีบ่อขยะขนาด M1 รองรับขยะได้ 
101-300 ตัน       2. องค์กรที่มีมีบ่อขยะขนาดM2 รองรับขยะได้ 50 ตันมีปริมาณขยะ 53 ตันต่อวัน   3.
องค์กรมีบ่อขยะขนาดM2 รองรับขยะได้ 50 ตัน     4. องค์กรที่มีบ่อขยะขนาดM2 รองรับขยะได้ 50 ตัน   มี
ปริมาณขยะ 42 ตันต่อวัน   ซึ่งเทศบาลต าบลปทุมราชวงศา จะจัดตั้งเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยโดยจะมี 
อปท.ทั้งหมด 14 แห่งที่ใช้บริการ ในโอกาสนี้เพ่ือให้การด าเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   จากการพิจารณาแนวทางเปลี่ยนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เช่นการจัดการขยะ
เก่าสะสม อาทิเช่นปิด ปรับปรุง ฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ การจัดการกับขยะ ใหม่
อาทิเช่นเปลี่ยนจากบ่อขยะให้เป็นโรงงานผลิตเชื้อเพลิงการจัดตั้งสถานีรวบรวมขยะเพ่ือส่งเข้าโรงงานผลิต
เชื้อเพลิงการก าหนดเขตทิ้งขยะที่เป็นของเสียอันตรายรณรงค์คัดแยกแล้วรวบรวมไปยังศูนย์รวบรวมเพ่ือรอ
การก าจัดก ากับติดตามคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อ และติดตามดูแลระบบการขนส่งขยะ    

ในเขตโรงพยาบาลแสนสุขในปัจจุบัน   ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงไม่ตระหนักถึงผลกระทบของขยะมูลฝอย  
ยังคงน าขยะมูลฝอยจากครัวเรือนไปทิ้งบริเวณป่าท้ายหมู่บ้าน  ส่งผลกระทบตามมาคือ  กลิ่นไม่พึงประสงค์   
ทัศนียภาพไม่สวยงามและอาจจะเป็นแหล่งรังโรคตามมา 

จากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขและหาแนวทาง
ในการลดปัญหาคือการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้เหลือน้อยที่สุดก่อนน าไปจัดการโดยการสร้างจิตส านึกโดยให้
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลมูลฝอย  ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่
ยั่งยืน      ผู้ศึกษาจึงได้สนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข  จังหวัดอ านาเจริญ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดขยะมูลฝอย   ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข  จังหวัดอ านาเจริญ 



2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย   ในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข  จังหวัดอ านาเจริญ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาในพื้นที่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข  จ านวน  

5  หมู่  บ้าน  ไดแก่  บ้านหนองลุมพุก  หมู่  1 บ้านหนองยาง  หมู่  5 บ้านแสนสุข หมู่  6  บ้านหนอง -ลุมพุก  
หมู่  12  และบ้านแสนสุข   หมู่  13 

 
2. ขอบเขตประชากร 
ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา  คือ  ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต าบลแสนสุข   ตั้งแต่ปี  1  มกราคม 2560ติดต่อกันอย่างน้อย    6  เดือน 
 

3. ขอบเขตระยะเวลา 
เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม    ระหว่างเดือนพฤษภาคม  -  มิถุนายน  2561 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1.  รูปแบบการวิจัย    เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ หัวหน้าครัวเรือนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต าบลแสนสุข  จังหวัดอ านาเจริญ  จ านวน  759  ครัวเรือน  
3.เครื่องมือการวิจัยและเครื่องมือการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการตอบแบบสอบถาม  จ านวน  759  ชุด  และ 
น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน  วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ  และค่าเฉลี่ย 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   

วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ   
วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  
วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  วิเคราะห์โดยใช้สถิติสถิติ 
Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient  ( r ) 
 
ผลการศึกษา 

๑. ข้อมูลทั่วไป  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน ๕๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ   
๗๗.๙๘ เป็นเพศหญิง จ านวน อ๑๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๒ อายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ๕๑ –  
๖๐ ปี จ านวน ๓๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๙ รองลงมาอายุ ๔๑ –  ๕๐ ปี จ านวน ๒๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ  
๒๗.๕๔ อายุ ๓๑ - ๔๐  ปี จ านวน ๑๓๕คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๐ อายุ ๖๑ ปี ขึ้นไป จ านวน ๖๙ คน  คิด
เป็นร้อยละ ๙.๐๗  และอายุ ๒๑  -  ๓๐  ปีจ านวน  ๒๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๙๐  ตามล าดับ  ระดับ
การศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาจ านวน  ๓๙๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  
๕๒.๐๔  รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาจ านวน  ๑๙๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๔๓   ระดับ ปวช./ปวส./ 
อนุปริญญา  จ านวน  ๑๒๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๐๗    ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า  จ านวน  ๒๘   คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๓.๗๐  และไม่ได้เรียนหนังสือ  จ านวน ๒๑  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๗๖ ตามล าดับ      อาชีพ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จ านวน  ๖๓๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๙๒   รองลงมา
อาชีพรับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน ๕๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๓๘   อาชีพค้าขาย  จ านวน  
๓๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕.๐๑ และอาชีพรับจ้างรายวัน/ กรรมกร  จ านวน  ๒๘ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๓.๖๙  
ตามล าดับ   รายได้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า  ๓,๐๐๐  บาทต่อเดือน  จ านวน ๓๗๖  คน  คิด
เป็นร้อยละ  ๔๙.๕๔  รองลงมา  ๑,๕๐๑  -  ๓,๐๐๐   บาท จ านวน ๓๐๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๐๕  
และมีรายได้น้อยกว่า  ๑,๕๐๐  บาทต่อเดือน  จ านวน๗๙  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๔๑   ตามล าดับ  
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยมากกว่า  ๒๐  ปี  ขึ้นไป  จ านวน  ๔๗๗  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  ๖๒.๘๔  รองลงมา  อาศัย ๑๖  - ๒๐  ปี จ านวน ๑๕๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๖๘   อาศัย ๑๑ – 
๑๕  ปี  จ านวน ๗๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙.๘๘  อาศัย  ๖ – ๑๐  ปี  จ านวน  ๓๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  
๕.๐๑  และอาศัยไม่เกิน  ๕  ปี จ านวน ๑๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑.๕๙  ตามล าดับ 

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้านการตัดสินใจกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี 
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย  ๓.๓๒  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ๑.๑๒๘  
รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับสูง  มีค่าเฉลี่ย  ๒.๖๔  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
๑.๑๓๒  และกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับต่ า  มีค่าเฉลี่ย  ๒.๐๗  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ๑.๑๓๘  ตามล าดบั 
 



๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้านการปฏิบัติกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วน 
ร่วมในการปฏิบัติในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย  ๓.๗๘  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ๑.๑๖๔  รองลงมากลุ่ม
ตัวอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติในระดับสูง  มีค่าเฉลี่ย  ๓.๐๖  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ๑.๒๖๕  และ
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติในระดับต่ า  มีค่าเฉลี่ย  ๒.๙๒  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ๑.๒๗๘  
ตามล าดับ 

๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้านในการผลประโยชน์   กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในระดับสูง  มีค่าเฉลี่ย  ๔.๐๒  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
๐.๘๗๕  รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย  ๒.๘๙  และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ๐.๙๒๔  และกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในระดับต่ า  มีค่าเฉลี่ย  
๑.๐๗  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ๐.๙๙๒  ตามล าดับ 

๕. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  พบว่า  เพศ   
อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการตัดสินใจ   ส าหรับ
ระดับการศึกษา   อาชีพ  รายได้  และระยะเวลาที่อาศัยอยู่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านการปฏิบัติ    ส่วนอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
ผลประโยชน์  และ ระดับการศึกษา   อาชีพ  รายได้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข  จังหวัดอ านาจเจริญ  สามารถอธิบายผลได้ดังนี้ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  พบว่า  เพศ   
อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการตัดสินใจ   ส าหรับ
ระดับการศึกษา   อาชีพ  รายได้  และระยะเวลาที่อาศัยอยู่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านการปฏิบัติ    ส่วนอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
ผลประโยชน์  และ ระดับการศึกษา   อาชีพ  รายได้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  จีระชัย  ไกรกังวาน  
( ๒๕๕๔ )  ในการก าจัดขยะมูลฝอย  กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินช าราบ   จังหวัดอุบลราชธานี  ผล
การศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้านบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา  รายได้ครัวเรือน มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชนชนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  และให้  อปท.ร่วมสนับสนุน
งบประมาณ  อุปกรณ์แก่ชุมชนตามความต้องการและเหมาะสม 
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