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บทที ่4   
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัเร่ือง บทบาทและความพร้อมการจดัการขยะ 

มูลฝอยชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์
และอกัษรยอ่ดงัน้ี 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยักาํหนดสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

   n   แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   X    แทน ค่าเฉล่ีย 
   S.D.  แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   t   แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณา  t – distribution 
   F   แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณา F – distribution 
   df   แทน ระดบัชั้นของความเป็นอิสระ  
   SS   แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกาํลงัสอง (Sum of  Squares) 
   MS   แทน ค่าเฉล่ียผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกาํลงัสอง 
             p แทน ค่าความน่าจะเป็น (Probability) สาํหรับบอกนยัสาํคญัทางสถิติ 

* แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.2 การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามตาํแหน่ง  เพศ  อาย ุ 
ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  ประสบการณ์การอบรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูล
ฝอยชุมชน 
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  ส่วนท่ี  2  การวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้  ความเขา้ใจในการจดัการขยะมูลฝอย  ความตระหนกั 
บทบาท และความพร้อมในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 

ส่วนท่ี 3   ผลการเปรียบเทียบบทบาท และความพร้อมในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 
 จาํแนกตามความเขา้ใจในการจดัการขยะมูลฝอย    ความตระหนกั  อาย ุ  ระดบัการศึกษา  
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  ประสบการณ์การอบรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ของ
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามตาํแหน่ง  เพศ  อาย ุ 

ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  ประสบการณ์การอบรมเก่ียวกบัการจดัการขยะ 
มูลฝอยชุมชน  วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ  ดงัแสดงในตาราง 2  

 
ตาราง 2  จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน (คน) ร้อยละ 
1. ตาํแหน่ง   
   -  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 23 6.95 
   -  รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 19 5.74 
   -  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  263 79.46 
   -  ไม่ระบุ 26              7.85 

รวม 331 100.00 
2.  อาํเภอ   
    -  บางบ่อ 98 29.61 
    -  บางพลี 117 35.35 
    -  บางเสาธง 66 19.94 
    -  เมืองสมุทรปราการ 50            15.11 

รวม 331 100.00 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน (คน) ร้อยละ 
3.  เพศ   
     -  ชาย 224 67.67 
     -  หญิง 107 23.23 

รวม 331 100.00 
4.  ระดบัการศึกษาสูงสุด   
      -   ประถมศึกษา 25 7.55 
      -  มธัยมศึกษาตอนตน้ 43 12.99 
      -  มธัยมศึกษาตอนปลาย 84 25.38 
      -  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 31 9.37 
      -  ปริญญาตรี 138 41.69 
      -  ปริญญาโท 10             3.02 

รวม 331 100.00 
5.  ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง     
 -  1  ปี 6 1.81 
 -  2  ปี 54 16.31 
 -  3  ปี 146 44.11 
 -  4  ปี 53 16.01 
       -  อ่ืน ๆ  72 21.75 

รวม 331 100.00 
6.  ประสบการณ์การอบรม   
      - ไม่เคย 138 41.69 
       -  เคย 193 58.31 

รวม 331 100.00 
7. จาํนวนคร้ังท่ีเคยผา่นการอบรม   
    -  1  คร้ัง    71 36.79 
    -  2  คร้ัง    73 37.82 
    -  3  คร้ัง  36 18.65 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน (คน) ร้อยละ 
    -  4  คร้ัง 13 6.74 

รวม 193 100.00 
8. ผา่นการอบรมจากหน่วยงาน   
 -  สถาบนัการศึกษา 54 16.31 
 -  หน่วยงานตน้สงักดั 139 41.99 
       -  อ่ืนๆ  138   41.69 

รวม 331 100.00 
 
 จากตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี  จาํนวน 331 คน  จาํแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 
 ตําแหน่ง  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีตาํแหน่งเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล   มีจาํนวน 263  คน  คิดเป็นร้อยละ 79.46  รองลงมาไม่ระบุตาํแหน่ง  มีจาํนวน 26 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 7.85    ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   มีจาํนวน 23  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.95  และ 
รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  มีจาํนวน 19  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.74   
 อาํเภอ   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากอยูอ่าํเภอบางพลี   มีจาํนวน 117  คน  คิดเป็นร้อยละ 
35.35  รองลงมาอาํเภอบางบ่อ  มีจาํนวน 98 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.61    อาํเภอบางเสาธง   มีจาํนวน 
66  คน  คิดเป็นร้อยละ 19.94  และอาํเภอเมืองสมุทรปราการ   มีจาํนวน 50  คน  คิดเป็นร้อยละ 
15.11 
 เพศ   ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย   มีจาํนวน 224  คน  คิดเป็นร้อยละ 67.67  และเพศ
หญิง  มีจาํนวน 107 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.23     
 ระดับการศึกษาสูงสุด  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี  
มีจาํนวน 138 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.69  รองลงมาคือ  มธัยมศึกษาตอนปลาย  มีจาํนวน 84 คน  คิด
เป็นร้อยละ 25.38    มธัยมศึกษาตอนตน้  มีจาํนวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.99  อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า   มีจาํนวน 31  คน  คิดเป็นร้อยละ 9.37  ประถมศึกษา  มีจาํนวน 25  คน  คิดเป็นร้อยละ 
7.55  และปริญญาโท   มีจาํนวน 10  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.02 
        



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 59

 ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีระยะเวลาในการดาํรง
ตาํแหน่ง  3  ปี  มีจาํนวน 146  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.11  รองลงมา คือ  อ่ืน ๆ  มีจาํนวน 72 คน  คิด
เป็นร้อยละ  21.75   ระยะเวลา 2  ปี   มีจาํนวน 54  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.31   ระยะเวลา 4 ปี    
มีจาํนวน 53  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.01 และระยะเวลา  1  ปี  มีจาํนวน 6  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.81       
 ประสบการณ์การอบรม   ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์การอบรมเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอยชุมชน  มีจาํนวน 193  คน  คิดเป็นร้อยละ  58.31  และไม่มีประสบการณ์การอบรม   
มีจาํนวน 138 คน  คิดเป็นร้อยละ  41.69 
 จํานวนคร้ังที่เคยผ่านการอบรม  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากผา่นการอบรมเก่ียวกบัการ
จดัการขยะมูลฝอยชุมชน จาํนวน 2 คร้ัง  มีจาํนวน 73  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ  37.82  รองลงมา จาํนวน 
71  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ  36.79   จาํนวน 3  คร้ัง   มีจาํนวน  36  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ  18.65  และ
จาํนวน  4  คร้ัง  มีจาํนวน  13  คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ  6.74 
 การผ่านการอบรมจากหน่วยงาน  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากผ่านการอบรมจาก
หน่วยงานตน้สังกดั  มีจาํนวน  139 คน  คิดเป็นร้อยละ  41.99  รองลงมา อ่ืนๆ  มีจาํนวน  138 คน  
คิดเป็นร้อยละ  41.69  และสถาบนัการศึกษา   มีจาํนวน  54  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.31 
 เน่ืองจากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของระดบัการศึกษาสูงสุดและ

ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  มีความถ่ีของขอ้มูลกระจายตวัไม่สมํ่าเสมอและบางกลุ่มยอ่ยมีความถ่ี
นอ้ยเกินไป ผูว้ิจยัจึงทาํการรวบรวมขอ้มูลใหม่เพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน ไดก้ลุ่มขอ้มูลท่ีจดักลุ่ม
ใหม่แสดงดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 จาํนวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
     และระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  ท่ีจดักลุ่มใหม่  
 

ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน (คน) ร้อยละ 
1. ระดบัการศึกษาสูงสุด   
     -  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 183 55.29 
     -  ปริญญาตรีข้ึนไป 148 44.71 

รวม 193 100.00 
2.  ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง     
     -  ไม่เกิน 2 ปี 60 18.12 
     -  3 ปี 146 44.11 
     -  4 ปี 53 16.01 
     -  อ่ืนๆ 72 21.75 

รวม 193 100.00 
 
 จากตาราง 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามระดบัการศึกษา
สูงสุดและระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  ท่ีจดักลุ่มใหม่ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
 ระดับการศึกษาสูงสุด  ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีจาํนวน 183 คน  
คิดเป็นร้อยละ 55.29  และปริญญาตรีข้ึนไป  มีจาํนวน 148  คน  คิดเป็นร้อยละ 44.71 
 ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีระยะเวลาในการดาํรง
ตาํแหน่ง  3  ปี  มีจาํนวน 146  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.11  รองลงมา คือ  อ่ืน ๆ  มีจาํนวน 72 คน  
 คิดเป็นร้อยละ  21.75   ระยะเวลาไม่เกิน  2  ปี   มีจาํนวน 60  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.12 
ระยะเวลา 4  ปี   มีจาํนวน 53  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.01 และระยะเวลา  1  ปี  มีจาํนวน 6  คน  
คิดเป็นร้อยละ  1.81       
 
 

ส่วนท่ี  2  การวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้  ความเขา้ใจในการจดัการขยะมูลฝอย  ความตระหนกั 
บทบาท และความพร้อมในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน  วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ดงัแสดงในตาราง 4  
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ตาราง  4  ค่าร้อยละ ของสดัส่วนการตอบคาํถามวดัความรู้  ความเขา้ใจในการจดัการขยะมูลฝอย  
  ของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

รายการ 
ตอบถูก ตอบผดิ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1.  มูลฝอยประเภท  เศษอาหาร  ผกั  ผลไม ้ และ
เน้ือสตัวต่์าง ๆ  สามารถท้ิงลงในแหล่งนํ้าธรรมชาติได ้ 
โดยไม่ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อแหล่งนํ้า  เน่ืองจาก 
 เป็นอาหารของสตัวน์ํ้ า 

234 70.69 97 29.31 

2.  เราไม่จาํเป็นตอ้งแยกมูลฝอยเพราะเจา้หนา้ท่ีท่ีทาํ
การเกบ็ขนตอ้งนาํมูลฝอย เหล่านั้นไปคดัแยกอีกคร้ัง
ก่อนท่ีจะนาํไปกาํจดั 

172 51.96 159 48.04 

3.  การเพิ่มข้ึนของประชากรและการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ  ไม่ใช่สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดการเพิ่มจาํนวนของ
มูลฝอย 171 51.66 160 48.34 
4.  ปัญหามูลฝอยส่งผลกระทบคือ  ทาํใหเ้กิดนํ้าเสีย
และอากาศเสีย 266 80.36 65 19.64 
5.  ถงัรองรับมูลฝอยประเภทต่างๆ  ไม่จาํเป็นตอ้งมีฝา
ปิด  เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการจดัเกบ็มูลฝอยของ
เจา้หนา้ท่ี 199 60.12 132 39.88 
6.  ขวดแตก  แกว้แตก  หลอดไฟแตก  ควรท้ิงลงถงั
รองรับมูลฝอยท่ีใหม่  สะอาด  ไม่จาํเป็นตอ้งมีฝาปิด 184 55.59 147 44.41 
7.  ถงัรองรับมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล  คือ  
ถงัรองรับมูลฝอยท่ีใหม่สะอาด  ไม่จาํเป็นตอ้งมีฝาปิด 179 54.08 152 45.92 
8.  การรวบรวมจดัเกบ็มูลฝอย  ตอ้งดาํเนินการอยา่ง
นอ้ยสปัดาห์ละ  3  คร้ัง  ในแต่ละจุด 

282 85.20 49 14.80 

9.  การกาํจดัมูลฝอยในทอ้งถ่ิน  โดยวิธีเทกองบนพ้ืน  
และเผาเป็นคร้ังคราวเป็นการกาํจดัมูลฝอยท่ีถูกตอ้ง

และเหมาะสม  ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

186 56.19 145 43.81 
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ตาราง  4  (ต่อ) 
 

รายการ 
ตอบถูก ตอบผดิ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
10.  การกาํจดัมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบตามหลกั
สุขาภิบาล  เม่ือเวลาผา่นไปหลาย ๆ ปี สามารถ
ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณฝังกลบเป็นสวนสาธารณะได ้

217 65.56 114 34.44 

11.  การกาํจดัซากสตัว ์ ควรกาํจดัโดยการท้ิงลงใน
แม่นํ้าลาํคลอง  เพื่อป้องกนั  การเน่าเหมน็  และเป็น
อาหารแก่สตัวน์ํ้ า 

178 53.78 153 46.22 

12.  มูลฝอยแต่ละประเภท  มีวิธีกาํจดัท่ีไม่เหมือนกนั  
ข้ึนอยูก่บัประเภทของมูลฝอยนั้นๆ  

301 90.94 30 9.06 

13.  มูลฝอยประเภทพลาสติกและโฟม  ถา้นาํไปกาํจดั
โดยการเผาจะทาํใหเ้กิดก๊าซพิษ  ก่อใหเ้กิดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

310 93.66 21 6.34 

14.  นํ้าท้ิงออกมาจากกองมูลฝอย  ไม่ก่อใหเ้กิดมลพษิ
ต่อแหล่งนํ้า  แต่เป็นปุ๋ยท่ีช่วยบาํรุงดิน 

174 52.57 157 47.43 

15.  สถานท่ีกาํจดัมูลฝอยท่ีถูกลกัษณะตอ้งอยูใ่กล้
แหล่งชุมชน  เพื่อความสะดวกในการขนยา้ย 

178 53.78 153 46.22 

16.  การนาํมูลฝอยไปเผาโดยใชเ้ตาเผา  สามารถใชไ้ด้
กบัมูลฝอยทุกประเภท 

190 57.40 141 42.60 

X = 9.91  S.D. = 4.40 
 
จากตาราง 4  พบวา่  ขอ้คาํถามท่ีผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล 

ในจังหวดัสมุทรปราการ  ตอบถูกมากท่ีสุด คือ  ขอ้ท่ี  13  มูลฝอยประเภทพลาสติกและโฟม  
ถา้นาํไปกาํจดัโดยการเผาจะทาํใหเ้กิดก๊าซพิษ  ก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  ตอบถูกจาํนวน  310  
คน  คิดเป็นร้อยละ  93.66  รองลงมา  ขอ้ท่ี 12  มูลฝอยแต่ละประเภท  มีวิธีกาํจดัท่ีไม่เหมือนกนั  
ข้ึนอยูก่บัประเภทของมูลฝอยนั้นๆ  ตอบถูกจาํนวน  301  คน  คิดเป็นร้อยละ  90.94  และขอ้ท่ี  8  
การรวบรวมจดัเกบ็มูลฝอย  ตอ้งดาํเนินการอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ  3  คร้ัง  ในแต่ละจุด  ตอบถูก
จาํนวน  282  คน  คิดเป็นร้อยละ  85.20  ส่วนขอ้ท่ีตอบถูกนอ้ยสุด คือ ขอ้  3  การเพิ่มข้ึนของ
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ประชากรและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  ไม่ใช่สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดการเพ่ิมจาํนวนของมูลฝอย  
ตอบถูกจาํนวน  171  คน  คิดเป็นร้อยละ  51.66 

คะแนนความรู้  ความเขา้ใจในการจดัการมูลฝอย ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาํบล  มีค่าเฉล่ีย 9.91 คะแนน  จากคะแนนเตม็  16  คะแนน และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั   4.40 
 

ตาราง  5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดบั  อนัดบั  ความตระหนกัในการจดัการ 
  มูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั 
  สมุทรปราการ รายขอ้และโดยรวม 
 

รายการ 
n = 331 

ระดบั อนัดบั 
X  SD 

1.  ก่อนท้ิงมูลฝอยเราควรแยกมูลฝอยท่ีมีประโยชน์ 
ออกเสียก่อน 

4.71 0.51 มากท่ีสุด 2 

2.  ควรแยกมูลฝอยเปียกออกจากมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ   
เพื่อสะดวกในการกาํจดั 

4.55 0.53 มากท่ีสุด 5 

3.  หลอดไฟฟ้า  หลอดนีออนท่ีใชแ้ลว้ไม่ควรท้ิงรวม 
กบัมูลฝอยอ่ืนๆ   

4.18 1.03 มาก 17 

4.  กระป๋องยาฆ่าแมลง  เม่ือใชห้มดแลว้ควรแยกท้ิง 
ต่างหาก 

4.50 0.63 มาก 8 

5.  การเพิ่มจาํนวนประชากรเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให ้
ปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากข้ึนไปดว้ย 

4.54 0.58 มากท่ีสุด 6 

6.  การแยกมูลฝอยควรเป็นหนา้ท่ีของชุมชนตั้งแต่ใน 
ครัวเรือน 

4.46 0.62 มาก 12 

*7.  โฟมหรือถุงพลาสติกท่ีบรรจุอาหารเม่ือใช ้
หมดแลว้ ควรท้ิงรวมกบัมูลฝอยประเภทอ่ืน 

3.49 1.46 ปานกลาง 22 

*8.  การแยกมูลฝอยเปียกและแหง้ออกจากกนัทาํให ้
วุน่วาย  ส้ินเปลือง  เสียเวลา  และตอ้งเตรียมภาชนะ 
รองรับถึง  2  ใบ 

3.59 1.42 มาก 21 

*9.  การแยกมูลฝอยเป็นการกระทาํท่ียุง่ยากเสียเวลา 
อยา่งมาก 

3.62 1.44 มาก 20 
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ตาราง  5  (ต่อ) 
 

รายการ 
n = 331 

ระดบั อนัดบั 
X  SD 

*10.  ปัญหามูลฝอยตกคา้ง  และเกบ็ขนไม่หมดเพราะ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการเกบ็ขนมูลฝอยขาด

ประสิทธิภาพ 

4.35 0.97 มาก 16 

11. มูลฝอยท่ีถูกปล่อยท้ิงจนเกิดความสกปรกทาํให้
ชุมชนไม่น่าดู 

4.80 0.46 มากท่ีสุด 1 

12. ซากสตัวเ์ล้ียงท่ีตายภายในบา้นควรนาํไปฝังดินใต้
โคนตน้ไม ้จะไดเ้ป็นปุ๋ยบาํรุงตน้ไมต้ามธรรมชาติ
ต่อไป 

4.47 0.79 มาก 11 

13. การใชข้องใชท่ี้ทาํจากวสัดุธรรมชาติโดยตรง  เช่น  
ใชต้ะกร้า  หรือถุงผา้แทนถุงพลาสติกจะทาํใหล้ด
ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน  และช่วยลดปัญหาการกาํจดั
มูลฝอยดว้ย 

4.48 0.61 มาก 9 

14. การนาํของใชบ้างอยา่งท่ีเคยใชแ้ลว้กลบัมาใช้
ประโยชน์อีกคร้ัง  เช่น ขวด  กระดาษโลหะ  พลาสติก  
เป็นการใชแ้ละสงวนทรัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า 

4.52 0.67 มากท่ีสุด 7 

15. อบต.  ควรรณรงคใ์หป้ระชาชนงดท้ิงมูลฝอยลงใน
แม่นํ้า  ลาํคลอง 

4.60 0.71 มากท่ีสุด 4 

16. ทุกฝ่ายควรร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ไม่ใช่เป็นหนา้ท่ีเฉพาะ  อบต.  เท่านั้น 

4.68 0.55 มากท่ีสุด 3 

17. ควรจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจดัการมูลฝอย
ชุมชน  ใหส้มาชิก  อบต.  อยา่งสมํ่าเสมอ 

4.42 0.83 มาก 14 

18. ควรใชส่ื้อหรือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการให้
ความรู้  ความเขา้ใจ  ในดา้นการจดัการมูลฝอย แก่
ชุมชน 

4.47 0.71 มาก 10 
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ตาราง  5  (ต่อ) 
 

รายการ 
n = 331 

ระดบั อนัดบั 
X  SD 

19. สมาชิก  อบต.  ทุกคน ควรมีหนา้ท่ีและบทบาท 
ในการจดัการมูลฝอยชุมชนในชุมชนนั้นๆ 

4.46 0.84 มาก 13 

*20.  การสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนมีความตระหนกั 
ในการจดัการมูลฝอยชุมชนเป็นงานท่ีอยูน่อกเหนือ

ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ  อบต. 

3.76 1.40 มาก 18 

*21. การสนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่ม  หรือชมรม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  ไม่ใช่หนา้ท่ีของ อบต. 

3.68 1.36 มาก 19 

22. ควรมีการจดักิจกรรมรณรงคก์ารแกปั้ญหามูลฝอย
ชุมชน  ในแต่ละพ้ืนท่ีรับผดิชอบของอบต. 

4.41 0.68 มาก 15 

รวม 4.31 0.49 มาก 13 
* ขอ้คาํถามเชิงลบท่ีกลบัค่าคะแนนแลว้ 

จากตาราง  5  พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
สมุทรปราการ  มีความตระหนกัในการจดัการมูลฝอย   โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.31) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายการพบวา่  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  7  รายการ  ระดบัมาก  14 รายการ  และระดบั
ปานกลาง 1 รายการ   โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ มูลฝอยท่ีถูกปล่อยท้ิง
จนเกิดความสกปรกทาํใหชุ้มชนไม่น่าดู  ( X = 4.80)  ก่อนท้ิงมูลฝอยเราควรแยกมูลฝอยท่ีมี
ประโยชน์ออกเสียก่อน  ( X = 4.71) และทุกฝ่ายควรร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่ใช่เป็น
หนา้ท่ีเฉพาะ  อบต.  เท่านั้น( X = 4.68)  ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 66

ตาราง  6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดบั  อนัดบั บทบาทในการจดัการมูลฝอย 
  ของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
  รายดา้นและโดยรวม 

 

รายการ    
n = 331 

ระดบั อนัดบั 
X  SD 

1.  การจดักิจกรรมและการอบรม 3.02 1.05 ปานกลาง 4 
2.  การรณรงคแ์ละเผยแพร่การจดัการมูลฝอยชุมชน 3.10 0.99 ปานกลาง 2 
3.  การพฒันาบุคลากรในการจดัการมูลฝอยชุมชน 3.00 1.01 ปานกลาง 5 
4.  การบริหารและการจดัการเก่ียวกบัการจดัการ 
     มูลฝอยชุมชน 

3.18 0.98 ปานกลาง 1 

5.  การนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล 3.02 1.03 ปานกลาง 3 
รวม 3.05 0.99 ปานกลาง  

 
จากตาราง  6  พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั 

สมุทรปราการ มีบทบาทในการจดัการมูลฝอย   โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.05) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น โดยดา้นการบริหารและการจดัการ
เก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยชุมชน ( X = 3.18) มีค่าเฉล่ียสูงสุด   รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการรณรงคแ์ละ
เผยแพร่การจดัการมูลฝอยชุมชน ( X = 3.10) และดา้นการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ( X = 
3.02) ตามลาํดบั 
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ตาราง  7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดบั  อนัดบั บทบาทในการจดัการมูลฝอยของ 
   ผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  ในจังหวัดสมุทรปราการ  

  ด้านการจัดกิจกรรมและการอบรมรายขอ้และโดยรวม 
 

รายการ    
n = 331 

ระดบั อนัดบั 
X  SD 

1. จดักิจกรรมและอบรมเก่ียวกบัการจดัการ 
มูลฝอยชุมชน  ใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผดิชอบ 

3.12 1.13 ปานกลาง 1 

2. จดัอบรมเพือ่ใหช่้วยกนัรักษาความสะอาด 
ชุมชน โดยเฉพาะบา้นพกัอาศยัของแต่ละคน 

3.08 1.08 ปานกลาง 2 

3  สนบัสนุนหรือใหร้างวลัแก่ครัวเรือนท่ีมีการ
จดัการมูลฝอยท่ีถูกตอ้ง 

3.00 1.16 ปานกลาง 3 

4  เชิญวิทยากรภายนอกมาใหค้วามรู้เก่ียวกบั 
การจดัการมูลฝอยชุมชน  แก่สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล      

2.96 1.21 ปานกลาง 4 

5.  สนบัสนุนดา้นงบประมาณแก่ชุมชนเพือ่จดัหาส่ือ  
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
จดัการมูลฝอยชุมชน  เช่น  รูปภาพ  เอกสารต่างๆ 
วีดิโอ  วีซีดี  เป็นตน้ 

2.92 1.06 ปานกลาง 5 

รวม 3.02 1.05 ปานกลาง  
 

จากตาราง  7  พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั 
สมุทรปราการ  มีบทบาทในการจดัการมูลฝอย  ดา้นการจดักิจกรรมและการอบรม   โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( X = 3.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่  จดักิจกรรมและอบรมเก่ียวกบัการ
จดัการมูลฝอยชุมชน  ใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( X = 3.12)   
รองลงมา  ไดแ้ก่  จดัอบรมเพื่อใหช่้วยกนัรักษาความสะอาดชุมชน โดยเฉพาะบา้นพกัอาศยัของแต่
ละคน ( X = 3.08) และสนบัสนุนหรือใหร้างวลัแก่ครัวเรือนท่ีมีการจดัการมูลฝอยท่ีถูกตอ้ง ( X = 
3.00)  ตามลาํดบั 
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ตาราง  8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับ  อนัดับ บทบาทในการจดัการมูลฝอย 
  ของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

             ดา้นการรณรงคแ์ละเผยแพร่การจดัการมูลฝอยชุมชน  รายขอ้และโดยรวม 
 

รายการ    
n = 331 

ระดบั อนัดบั 
X  SD 

1.  สนบัสนุนโรงเรียนใหเ้ผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการ
จดัการมูลฝอยชุมชนแก่นกัเรียน และเยาวชน 

3.02 1.06 ปานกลาง 3 

2.  สนบัสนุนและส่งเสริมเก่ียวกบัการจดัการ 
มูลฝอยชุมชน  โดยใชท่ี้ทาํการขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเป็นศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสาร  ความรู้ 
และความเคล่ือนไหวต่างๆ เก่ียวกบัมูลฝอยชุมชนแก่
ชุมชนตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป 

3.17 1.00 ปานกลาง 1 

3.  จดัหน่วยประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท่ีหรือส่ือเก่ียวกบั
การจดัการมูลฝอยชุมชน   

3.13 1.10 ปานกลาง 2 

รวม 3.10 0.99 ปานกลาง  
 

จากตาราง  8  พบว่า  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
สมุทรปราการ  มีบทบาทในการจดัการมูลฝอย  ดา้นการรณรงคแ์ละเผยแพร่การจดัการมูลฝอย
ชุมชน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่  สนบัสนุนและ
ส่งเสริมเก่ียวกับการจดัการมูลฝอยชุมชน  โดยใช้ท่ีทาํการขององค์การบริหารส่วนตาํบลเป็น
ศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสาร  ความรู้และความเคล่ือนไหวต่างๆ เก่ียวกบัมูลฝอยชุมชนแก่ชุมชน
ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( X = 3.17)   รองลงมา  ไดแ้ก่  จดัหน่วยประชาสมัพนัธ์
เคล่ือนท่ีหรือส่ือเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยชุมชน ( X = 3.13) และสนบัสนุนโรงเรียนใหเ้ผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยชุมชนแก่นกัเรียน และเยาวชน  ( X = 3.02)  ตามลาํดบั 
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ตาราง  9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับ  อนัดับ บทบาทในการจดัการมูลฝอย 
                  ของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ      
                  ดา้นการพฒันาบุคลากรในการจดัการ มูลฝอยชุมชน  รายขอ้และโดยรวม 

 

รายการ    
n = 331 

ระดบั อนัดบั 
X  SD 

1.  จดัอบรม  สมัมนาสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  เพือ่แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
เก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยชุมชน 

3.04 1.16 ปานกลาง 2 

2.  เชิญวิทยากรดา้นมูลฝอยชุมชนมาบรรยาย 
ใหป้ระชาชนในชุมชนทราบปัญหาต่างๆ จาก 
มูลฝอยและผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนหากไม่มีระบบ 
การจดัการท่ีดี 

2.98 1.07 ปานกลาง 3 

3.  ใหบ้ริการจดัหาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั 
การจดัการมูลฝอยชุมชน  แก่สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลและประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ 

2.95 1.05 ปานกลาง 4 

4.  จดัส่งเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
เขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

มูลฝอย  ทุกคร้ังท่ีมีการเปิดอบรม 

3.05 1.06 ปานกลาง 1 

รวม 3.00 1.01 ปานกลาง  
 

จากตาราง  9  พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
สมุทรปราการมีบทบาทในการจดัการมูลฝอย  ดา้นการพฒันาบุคลากรในการจดัการมูลฝอยชุมชน  
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่  จดัส่งเจา้หนา้ท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการมูลฝอย  ทุกคร้ังท่ี
มีการเปิดอบรม  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( X = 3.05)   รองลงมา  ไดแ้ก่  จดัอบรม  สมัมนาสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยชุมชน  
( X = 3.04) และเชิญวิทยากรดา้นมูลฝอยชุมชนมาบรรยายใหป้ระชาชนในชุมชนทราบปัญหาต่างๆ 
จากมูลฝอยและผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนหากไม่มีระบบการจดัการท่ีดี  ( X = 2.98)  ตามลาํดบั 
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ตาราง  10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดบั  อนัดบั บทบาทในการจดัการมูลฝอย 
    ของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ     

                  ดา้นการบริหารและการจดัการเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยชุมชน  รายขอ้และโดยรวม 
 

รายการ    
n = 331 

ระดบั อนัดบั 
X  SD 

1.  จดัทาํโครงการและแผนปฏิบติัการประจาํปี 3.19 1.02 ปานกลาง 2 
2.  ปรับแผนและโครงการใหเ้หมาะสม  และทนัต่อ
เหตุการณ์โดยตลอด 

3.25 0.99 ปานกลาง 1 

3.  สาํรวจความคิดเห็น ทศันคติของประชาชน 
ท่ีมีต่อการจดัการมูลฝอยชุมชนขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล 

3.08 1.12 ปานกลาง 3 

รวม 3.18 0.98 ปานกลาง  
 

จากตาราง  10  พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั 
สมุทรปราการ มีบทบาทในการจดัการมูลฝอย  ดา้นการบริหารและการจดัการเก่ียวกบัการจดัการ
มูลฝอยชุมชน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.18)  เม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่  ปรับ
แผนและโครงการใหเ้หมาะสม  และทนัต่อเหตุการณ์โดยตลอด  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( X = 3.25)   
รองลงมา  ไดแ้ก่  จดัทาํโครงการและแผนปฏิบติัการประจาํปี  ( X = 3.19) และสาํรวจความคิดเห็น 
ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการจดัการมูลฝอยชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ( X = 3.08)  
ตามลาํดบั 
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ตาราง  11  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดบั  อนัดบั บทบาทในการจดัการมูลฝอยของ 
   ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ   
    ดา้นการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลรายขอ้และโดยรวม 
 

รายการ    
n = 331 

ระดบั อนัดบั 
X  SD 

1.  ประชุมช้ีแจงนโยบายต่างๆ  ของหน่วยเหนือท่ี
เก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยชุมชน  ใหส้มาชิกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลทราบโดยตลอด 

2.91 1.08 ปานกลาง 5 

2.  จดัทาํเอกสาร  รายงานผลในภาพรวมเก่ียวกบั 
การจดัการมูลฝอยชุมชนพื้นท่ีใหห้น่วยงาน  และ
หน่วยเหนือทราบโดยตลอด 

3.04 1.07 ปานกลาง 3 

3.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานเก่ียวกบั
การจดัการมูลฝอยของท่านและองคก์ารบริหาร 
ส่วนตาํบล 

3.02 1.10 ปานกลาง 4 

4.  ติดตามและประเมินผลการใชส่ื้ออุปกรณ์  และ
เคร่ืองใชเ้คร่ืองมือต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัการจดัการมูล
ฝอยขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

3.06 1.12 ปานกลาง 2 

5.  ประกาศยกยอ่งและชมเชยบุคลากรท่ีมีผลงาน
ดีเด่นดา้นการจดัการมูลฝอยชุมชน 

3.07 1.19 ปานกลาง 1 

รวม 3.02 1.03 ปานกลาง  
 

จากตาราง  11  พบวา่ ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั 
สมุทรปราการ มีบทบาทในการจดัการมูลฝอย  ดา้นการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( X = 3.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่  ประกาศยกยอ่งและชมเชยบุคลากร
ท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการจดัการมูลฝอยชุมชน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( X = 3.07)   รองลงมา  ไดแ้ก่  
ติดตามและประเมินผลการใชส่ื้ออุปกรณ์  และเคร่ืองใชเ้คร่ืองมือต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัการจดัการมูล
ฝอยขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ( X = 3.06) และจดัทาํเอกสาร  รายงานผลในภาพรวมเก่ียวกบั
การจดัการมูลฝอยชุมชนพื้นท่ีใหห้น่วยงาน  และหน่วยเหนือทราบโดยตลอด  ( X = 3.04)  
ตามลาํดบั 
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ตาราง  12  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดบั  อนัดบั ความพร้อมในการจดัการมูลฝอย 
    ของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ   
    รายขอ้และโดยรวม 
 

รายการ 
n = 331 

ระดบั อนัดบั 
X  SD 

1.  จดัใหมี้ถงัรองรับมูลฝอยในแต่ละครัวเรือนหรือ
ตามจุดต่างๆ ในชุมชน 

4.63 0.64 มากท่ีสุด 1 

2.  สนบัสนุนดา้นงบประมาณรูปแบบต่างๆ ในการ
จดัการเก่ียวกบัการท้ิงมูลฝอยในพ้ืนท่ีท่ีรับผดิชอบ 

4.21 0.90 มาก 5 

3.  ประชาสมัพนัธ์นโยบายเก่ียวกบัการจดัการ 
มูลฝอยชุมชนใหป้ระชาชน  ในพื้นท่ี  และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทราบ 

4.11 0.94 มาก 8 

4.  จดักิจกรรมรณรงครั์กษาความสะอาดในแต่ละ
ชุมชน  ในวนัสาํคญัต่างๆ  เช่น  วนัส่ิงแวดลอ้มไทย 

4.23 0.95 มาก 4 

5.  มีการรณรงคใ์หป้ระชาชนในชุมชนสนใจ 
 และรักษาความสะอาดของชุมชนตนเอง 

4.27 1.03 มาก 3 

6.  ประสานงานกบักรมควบคุมมลพิษ  เพือ่ติดตาม 
ความเคล่ือนไหว  และขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั 
การจดัการมูลฝอยชุมชน 

4.07 1.16 มาก 10 

7.  กาํหนดเป็นนโยบายในแผนปฏิบติังาน  และ
กาํหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบ 

4.05 0.97 มาก 11 

8.  จดัหาบุคลากรท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมงาน  และ 
ดาํเนินการตามโครงการท่ีวางไว ้

4.02 1.03 มาก 12 

9.  จดัหางบประมาณสนบัสนุนโครงการและ 
กิจกรรมต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยชุมชน 

4.29 0.88 มาก 2 

10.  จดัทาํแผนโครงการในการใหค้วามช่วยเหลือ 
บุคลากรท่ีทาํงานดา้นการจดัการมูลฝอยชุมชน 

4.21 0.99 มาก 6 

11.  ประสานงานกบัส่ือมวลชน  เพื่อขยายผล   
การจดัการมูลฝอยไปสู่ประชาชน 

4.10 1.20 มาก 9 
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ตาราง  12  (ต่อ) 
 

รายการ 
n = 331 

ระดบั อนัดบั 
X  SD 

12.  ติดตามรับฟังความคิดเห็นและทศันคติของ
ประชาชนท่ีมีต่อการจดัการมูลฝอยชุมชน 
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

4.15 1.12 มาก 7 

รวม 4.19 0.84 มาก  
 

จากตาราง  12 พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั 
สมุทรปราการ  มีความพร้อมในการจัดการมูลฝอย   โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.19)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบว่า  จดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยในแต่ละครัวเรือนหรือตามจุดต่างๆ ใน
ชุมชน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  ( X = 4.63)   รองลงมา  ไดแ้ก่  จดัหางบประมาณสนบัสนุนโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยชุมชน ( X = 4.29) และมีการรณรงคใ์หป้ระชาชนใน
ชุมชนสนใจและรักษาความสะอาดของชุมชนตนเอง  ( X = 4.27)  ตามลาํดบั 
 
 

ส่วนท่ี 3   ผลการเปรียบเทียบบทบาทและความพร้อมในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 
จาํแนกตามความเขา้ใจในการจดัการขยะมูลฝอย ความตระหนกั  ระดบัการศึกษาระยะเวลาในการ
ดาํรงตาํแหน่ง  ประสบการณ์การอบรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ของผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยการทดสอบค่าที  และ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  ดงัแสดงในตาราง  13 – 28 
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ตาราง 13  การเปรียบเทียบบทบาทในการจดัการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามความรู้  ความเขา้ใจการจดัการ 
                 มูลฝอยชุมชน 

 
แหล่งความแปรปรวน        df                   SS            MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 2 154.727 77.36 153.25* .000 
ภายในกลุ่ม 328 165.580 0.50   
รวม 330 320.307    
* p <.05 

จากตาราง  13  พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั 
สมุทรปราการ ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการมูลฝอยชุมชนต่างกนั  มีบทบาทในการจดัการมูล
ฝอย  โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงันั้นจึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณ
โดยใชว้ิธีของ Scheffe’เพื่อคน้หาวา่คะแนนเฉล่ียบทบาทในการจดัการมูลฝอย คู่ใดแตกต่างกนั    
ดงัแสดงในตาราง 14 

 
ตาราง 14  การเปรียบเทียบรายคู่  บทบาทในการจดัการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามความรู้ความเขา้ใจใน 
     การจดัการมูลฝอย 
 

ความรู้ความเขา้ใจ X  
นอ้ย ปานกลาง มาก 
2.14 3.00 3.79 

นอ้ย 2.14 - -0.86* -1.65* 
ปานกลาง 3.00  - -0.79* 
มาก 3.79   - 
* p <.05 
 จากตาราง  14  พบว่า  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจมากมีบทบาทในการจดัการมูลฝอย  สูงกวา่สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจปานกลางและนอ้ย  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และสมาชิกสภาองคก์ารท่ีมีความรู้ความเขา้ใจปานกลางมีบทบาทในการจดัการมูลฝอยสูงกวา่สมาชิก

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 15  การเปรียบเทียบบทบาทในการจดัการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์าร 
     บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามความตระหนกัในการจดัการมูลฝอย 

 
แหล่งความแปรปรวน         df SS            MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 2 148.177 74.089 141.180* .000 
ภายในกลุ่ม 328 172.129 0.525   
รวม 330 320.307    
* p <.05 

จากตาราง 15 พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดั
สมุทรปราการ ท่ีมีความตระหนกัในการจดัการมูลฝอยชุมชนต่างกนั มีบทบาทในการจดัการมูลฝอย  
โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงันั้นจึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณโดย
ใชว้ิธีของ Scheffe’  เพื่อคน้หาวา่คะแนนเฉล่ียบทบาทในการจดัการมูลฝอย คู่ใดแตกต่างกนั  ดงั
แสดงในตาราง 16 

 
ตาราง 16  การเปรียบเทียบรายคู่  บทบาทในการจดัการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามความตระหนกั 
 

ความตระหนกั X  
นอ้ย ปานกลาง มาก 
2.15 3.13 3.81 

นอ้ย 2.15 - -0.98* -1.66* 
ปานกลาง 3.13  - -0.68* 
มาก 3.81   - 
* p <.05 
 จากตาราง 16 พบวา่ ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจังหวดั 
สมุทรปราการ ท่ีมีความตระหนกัมากมีบทบาทในการจดัการมูลฝอย  สูงกวา่สมาชิกสภาองคก์ารท่ี
มีความตระหนักปานกลางและน้อย  อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีความตระหนักปานกลางมีบทบาทในการจดัการมูลฝอยสูงกวา่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ท่ีมีความตระหนักน้อย  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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ตาราง 17  การเปรียบเทียบบทบาทในการจดัการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา n X  S.D. t p 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 183 3.00 1.03 -.982 .327 
ปริญญาตรีข้ึนไป 148 3.11 .93   

 
 จากตาราง  17  พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีบทบาทในการจดัการมูลฝอย  โดยรวม  
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 
ตาราง 18  การเปรียบเทียบบทบาทในการจดัการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 3 38.986 12.995 15.105* .000 
ภายในกลุ่ม 327 281.321 .860     
รวม 330 320.307    
* p <.05 
  

จากตาราง  18  พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ท่ีมีระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งต่างกนั  มีบทบาทในการจดัการมูลฝอย  โดยรวม  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงันั้นจึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณโดยใชว้ิธีของ 
Scheffe’ เพื่อคน้หาวา่คะแนนเฉล่ียบทบาทในการจดัการมูลฝอย คู่ใดแตกต่างกนั   ดงัแสดงใน
ตาราง 19 
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ตาราง  19  การเปรียบเทียบรายคู่  บทบาทในการจดัการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิกสภา 
   องค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ  จาํแนกตามระยะเวลาท่ีดาํรง   
    ตาํแหน่ง 

 
ระยะเวลาท่ีดาํรง

ตาํแหน่ง X  

ไม่เกิน 2 ปี 3 ปี 4 ปี อ่ืนๆ 
3.53 3.20 2.74 2.57 

ไม่เกิน 2 ปี 3.53 - 0.33* 0.79* 0.96* 
3 ปี 3.20  - 0.46* 0.63* 
4 ปี 2.74   - 0.17 
อ่ืนๆ 2.57    - 
* p <.05 
 จากตาราง  19  พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั
สมุทรปราการ  ท่ีมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน 2  ปี  มีบทบาทในการจดัการมูลฝอย  
สูงกวา่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  3 ปี   4 ปี  
และอ่ืน ๆ   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 3  ปี  มี
บทบาทในการจดัการมูลฝอย  สูงกวา่ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมี
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  4 ปี  และอ่ืน ๆ   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 20  การเปรียบเทียบบทบาทในการจดัการมูลฝอยของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

   ตาํบล  จาํแนกตามประสบการณ์การอบรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 
 
ประสบการณ์การอบรม n X  S.D. t p 
ไม่เคย 138 2.75 1.17 -4.568* .000 
 เคย 193 3.27 0.76   

* p <.05 
 จากตาราง  20  พบว่า  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีประสบการณ์การอบรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนต่างกนั  มี
บทบาทในการจดัการมูลฝอย  โดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  โดย
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีเคยมีประสบการณ์การอบรมมีบทบาทในการจดัการ

มูลฝอย  สูงกวา่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การอบรม 
 

ตาราง 21  การเปรียบเทียบความพร้อมในการจดัการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิกสภา 
    องค์การบริหาร ส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามความรู้ความเขา้ใจ   
                 ในการจดัการมูลฝอย 

 
แหล่งความแปรปรวน          df                   SS             MS F                p 
ระหวา่งกลุ่ม 2 92.863 46.432 107.548* .000 
ภายในกลุ่ม 328 141.607 .432     
รวม 330 234.471       
* p <.05 

จากตาราง  21  พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั
สมุทรปราการ ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการมูลฝอยชุมชนต่างกนั  มีความพร้อมในกาจดัการ
มูลฝอย  โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงันั้นจึงทาํการเปรียบเทียบ
พหุคูณโดยใชว้ิธีของ Scheffe’ เพื่อคน้หาวา่คะแนนเฉล่ียบทบาทในการจดัการมูลฝอย คู่ใดแตกต่าง
กนั  ดงัแสดงในตาราง 22 
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ตาราง  22  การเปรียบเทียบรายคู่ความพร้อมในการจดัการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามความรู้ความเขา้ใจใน      
     การจดัการมูลฝอย 

 

ความรู้ความเขา้ใจ X  
นอ้ย ปานกลาง มาก 
3.43 4.19 4.77 

นอ้ย 3.43 - -0.76* -1.34* 
ปานกลาง 4.19  - -0.58* 
มาก 4.77   - 
* p <.05 
 จากตาราง  22  พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั
สมุทรปราการ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจมากมีความพร้อมในการจดัการมูลฝอย  สูงกวา่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจปานกลางและนอ้ย  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และสมาชิกสภาองค์การท่ีมีความรู้ความเขา้ใจปานกลางมีความพร้อมในการจดัการ
มูลฝอยสูงกวา่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีความรู้ความเข้าใจน้อย  อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตาราง 23  การเปรียบเทียบความพร้อมในการจดัการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิกสภา 
    องค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ  จาํแนกตามความตระหนกัในการ  
                 จดัการมูลฝอย 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 2 89.934 44.967 102.045* .000 
ภายในกลุ่ม 328 144.536 .441     
รวม 330 234.471    
* p <.05 

จากตาราง  23  พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั
สมุทรปราการ ท่ีมีความตระหนกัในการจดัการมูลฝอยชุมชนต่างกนั  มีความพร้อมในการจดัการมูล
ฝอย  โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงันั้นจึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณ
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โดยใชว้ิธีของ Scheffe’ เพื่อคน้หาวา่คะแนนเฉล่ียความพร้อมในการจดัการมูลฝอย คู่ใดแตกต่างกนั  
ดงัแสดงในตาราง 24 

 
ตาราง 24  การเปรียบเทียบรายคู่  ความพร้อมในการจดัการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิก 
     สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามความตระหนกั 
 

ความตระหนกั X  
นอ้ย ปานกลาง มาก 
3.51 4.22 4.81 

นอ้ย 3.51 - -0.71* -1.30* 
ปานกลาง 4.22  - -0.59* 
มาก 4.81   - 
* p <.05 
 จากตาราง  24  พบวา่ ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจมากมีความพร้อมในการจดัการมูลฝอย  สูงกวา่สมาชิกสภา
องค์การท่ีมีความตระหนกัปานกลางและนอ้ย  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีความตระหนักปานกลางมีความพร้อมในการจดัการมูลฝอย

สูงกวา่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ท่ีมีความตระหนักน้อย  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 
ตาราง  25  การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิกสภา 
      องค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา n X  S.D. t p 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 183 4.17 0.91 -.639 .523 
ปริญญาตรีข้ึนไป 148 4.23 0.75   

* p <.05 
 จากตาราง  25  พบว่า  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความพร้อมในการจดัการมูลฝอย  โดยรวม  แตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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ตาราง 26 การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิกสภา 
     องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 3 20.099 6.700 10.220* .000 
ภายในกลุ่ม 327 214.371 .656     
รวม 330 234.471    
* p <.05 

จากตาราง  26  พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั
สมุทรปราการ ท่ีมีระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งต่างกนั  มีความพร้อมในการจดัการมูลฝอย  โดยรวม  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงันั้นจึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณโดยใชว้ิธีของ 
Scheffe’  เพื่อคน้หาวา่คะแนนเฉล่ียความพร้อมในการจดัการมูลฝอย คู่ใดแตกต่างกนั  ดงัแสดงใน
ตาราง 27 
 
ตาราง  27  การเปรียบเทียบรายคู่  ความพร้อมในการจดัการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิก 
      สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ  จาํแนกตามระยะเวลาท่ีดาํรง 

     ตาํแหน่ง 
 
ระยะเวลาท่ีดาํรง

ตาํแหน่ง X  

ไม่เกิน 2 ปี 3 ปี 4 ปี อ่ืนๆ 
4.56 4.29 3.96 3.86 

ไม่เกิน 2 ปี 4.56 - 0.27* 0.60* 0.70* 
3 ปี 4.29  - 0.33* 0.43* 
4 ปี 3.96   - 0.10 
อ่ืนๆ 3.86    - 
* p <.05 
 จากตาราง  27  พบวา่  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
สมุทรปราการ  ท่ีมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน 2  ปี  มีความพร้อมในการจดัการมูล
ฝอย  สูงกวา่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  3 ปี   
4 ปี  และอ่ืนๆ   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 3  ปี   
มีความพร้อมในการจดัการมูลฝอย  สูงกวา่ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล
ในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  4 ปี  และอ่ืนๆ   อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตาราง  28  การเปรียบเทียบความพร้อมในการจดัการมูลฝอยของผูบ้ริหารและสมาชิกสภา 

     องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จาํแนกตามประสบการณ์การอบรมเก่ียวกบัการจดัการ 
     ขยะมูลฝอยชุมชน 

 
ประสบการณ์การอบรม n X  S.D. t p 
ไม่เคย 138 3.95 1.02 -4.321* .000 
 เคย 193 4.37 0.64   

* p <.05 
 จากตาราง  28  พบว่า  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
สมุทรปราการ  ท่ีมีประสบการณ์การอบรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนต่างกนั  มีความ
พร้อมในการจดัการมูลฝอย  โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  โดย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีเคยมีประสบการณ์การอบรมมีความพร้อมใน 
การจดัการมูลฝอย  สูงกวา่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ 
การอบรม 
 




