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ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสน 
ของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

The tourists’ opinions on solid waste management in Bangsean  
beach area of Seansuk Municipality, Chonburi Province 

สุรีย์พร สลับสี1 
พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ2 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบาง

แสนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการ
จัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ท าการเก็บข้อมูล
โดยแบบสอบถาม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 385 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และทดสอบรายคู่ตามวิธี LSD 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄= 3.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (X̄= 4.05) รองลงมาคือ ด้านสิ่งสนับสนุน (X̄= 3.72) ด้านอุปกรณ์และ
ยานพาหนะ (X̄= 3.62) และด้านการปฏิบัติหน้าที่ (X̄= 3.16) ตามล าดับ และ 2) นักท่องเที่ยวที่มีอายุ ภูมิล าเนา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
จัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุขโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคญั: นักท่องเที่ยว การจัดการขยะ ชายหาดบางแสน 
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ABSTRACT  
The objectives of this study were: 1) to investigate a degree of tourists’ opinions on solid 

waste management in Bangsean beach area of Seansuk Municipality, Chonburi Province, and 2) to 
compare tourists’ opinions on solid waste management in Bangsean beach area of Seansuk 
Municipality, Chonburi Province based on personal variables. A sample used in study was 385 Thai 
tourists. Statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation, t-test 
(Independent Samples) and one-way ANOVA. In case a significant difference between the means 
was found, the LSD test would be used for a pairwise comparison. 

The results from this research indicated the following: 1) The tourists had opinion on solid 
waste management in Bangsean beach area of Seansuk Municipality as a whole at high level 
(Mean=3.64). 2) The tourists with different age, birthplace, occupation and income had the different 
level in opinion on solid waste management in Bangsean beach area of Seansuk Municipality, 
Chonburi Province. Furthermore, The tourists with different gender had the different level in 
opinion on solid waste management in Bangsean beach area of Seansuk Municipality, Chonburi 
Province. 
 
Keywords: tourists, solid waste management, Bangsean beach 
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บทน า 
จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย สภาพพ้ืนท่ี

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขา และที่ราบชายฝั่ง มีชายฝั่งทะเลและหาดทรายที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีความพร้อม
ในการรองรับการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยมีที่สถานท่ีพักมากกว่า 2,000 แห่ง ห้องพักจ านวน 
67,094 ห้อง เพื่อใช้เป็นกลุ่ มตัวอย่างส าหรับประเมินอัตราการเข้าพักเฉลี่ ย ) แหล่งท่องเที่ยวมากกว่า  
50 แหล่ง รวมทั้งมีการขยายตัวของร้านอาหารและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

แต่ทว่าแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีกลับประสบปัญหาส าคัญคือปัญหาขยะทะเลที่มีตั้งแต่ขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งขยะดังกล่าวเป็นขยะพลาสติกมีน้ าหนักเบาและไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาที่สั้นจึงถูกพัดพา
ไปในที่ที่ห่างไกล โดยคลื่น ลม กระแสน้ า และน้ าขึ้นน้ าลง (UNEP AND NOAA, 2011 อ้างถึงใน เผดิมศักดิ์   
จารยะพันธุ์, 2560: 2 - 6) โดยขยะชายหาดส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก เช่น ขยะที่มาจากกิจกรรมชายฝั่งและการ
พักผ่อน เช่น ถุง ขวด หลอด ภาชนะใส่อาหาร คิดเป็น 41% และขยะที่มาจากกิจกรรมทางน้ า เช่น แห อวน เชือก 
คิดเป็น 8% (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2559) 

ปัญหาขยะบริเวณชายหาดเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึง
มาตรการการบริหารจัดการขยะทั้งบนบกและในทะเลที่ขาดประสิทธิภาพของประเทศไทยประกอบกับเอกสาร
งานวิจัยของ JAMBECK และทีมงาน ที่จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศท่ีมีปริมาณขยะพลาสติก
ที่ขาดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง รองลงมาจากประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และศรีลังกา โดย
ประเทศไทยปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากถึง 1 ล้านตันต่อปี และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2 ล้านตันต่อปี ในปี พ.ศ. 2568  
(ค.ศ. 2025) (JEMBECK, J. ET AL, 2015: 768 - 771 อ้างถึงใน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2559) และ
จากผลการส ารวจปริมาณขยะทะเลทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2560 โดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอร์เจีย พบว่า ประเทศท่ีมี
ขยะในทะเลมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 คือ จีน อันดับ 2 อินโดนีเซีย อันดับ 3 ฟิลิปปินส์ อันดับ 4 
เวียดนาม อันดับ 5 ไทย และอันดับ 6 ศรีลังกา โดยสถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศไทยขณะนี้มีกว่า  
27 ล้านตัน มีขยะประมาณ 10 ล้านตันที่ตกค้างสะสมอยู่ในสถานที่ก าจัดขยะหรือไหลลงสู่แหล่งน้ า จากผลส ารวจ
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ขยับอันดับปัญหาทิ้งขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดจากอันดับ 6 ขึ้นมาเป็นอันดับ 5 ของ
โลก กล่าวได้ว่าวิกฤตขยะเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง (หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ, 2560) ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีพื้นท่ีติดทะเลตลอดแนวในประเทศไทยล้วนแต่ประสบปัญหาการจัดการขยะดังกล่าว 

บริเวณชายหาดบางแสน อยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมากจากปัญหาขยะที่พัดจากกลางทะเลเข้าชายหาดบางแสน แม้ที่ผ่านมาจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ลักษณะทางกายภาพของชายหาด ที่มีลักษณะเป็นอ่าว ซึ่งรับน้ าทะเลและขยะจากเกาะบริเวณอ่าวไทย ปากแม่น้ า
บางปะกงและปากแม่น้ าเจ้าพระยา รวมทั้งขยะจากจังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพ ฯ ซึ่งบนชายหาดจะมีขยะ
ทะเลสะสมอยู่ในปริมาณมากโดยเฉพาะพวกเศษพลาสติก ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ก าหนดให้
ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่น าร่อง ตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด โดยห้ามมิ
ให้สูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่ ตลอดจนทิ้งขยะมูลฝอย บริเวณชายหาดบางแสน แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็น
ต้นไป (เทศบาลเมืองแสนสุข, 2561) อย่างไรก็ตาม การจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ นอกจากต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชนทุกคนแล้ว จะต้องมีการวางแผนการด าเนินการที่เป็นระบบ เพื่อให้การ
ด าเนินการทัง้ภาครัฐและประชาชนสอดคล้องกนัแนวทางการจัดการซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่การลดขยะที่ต้นทาง การคัด
แยก การรวบรวม การน ากลับมาใช้ประโยชน์ การขนส่ง ตลอดจนวิธีการก าจัด ซึ่งการจัดท าแผนหรือแนวทางการ
ด าเนินการจะต้องค านึงถึงขีดความสามารถของหน่วยงานรับผิดชอบส่วนท้องถิ่น ข้อจ ากัดของวิธีก าจัด รวมทั้ง
ข้อจ ากดัดา้นพ้ืนท่ีของทอ้งถิน่ 

การจัดการขยะชายหาดบางแสนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของจังหวัดชลบุรีนั้นจะประสบ
ความส าเร็จที่ยั่งยืนได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวท่ีมาเยี่ยมเยือน ดังนั้น กลุ่มนักท่องเที่ยวจึงเป็นตัวแปรหรือปัจจัยส าคัญ ดังนั้น เทศบาลเมืองแสนสุขซึ่ง
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เป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบพื้นที่ชายหาดบางแสน จะได้น าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเพื่อไปปรับปรุงการ
จัดการขยะบริเวณชายหาดต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple  
Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) จากของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดบางแสน  
แต่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran (กัลยา  
วาณิชย์บัญชา, 2549) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการ
ขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี  ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) และ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดบางแสนด้วยตนเอง และน าแบบสอบถาม
ที่ได้มาจัดเก็บและตรวจสอบให้มีความถูกต้องครบถ้วน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจัดล าดับและลงรหัสข้อมูล โดยข้อมูล
ที่ได้นั้นใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการด าเนินการประมวลผลข้อมูล ส าหรับค าถามปลายเปิดนั้นผู้วิจัยจะน าค าตอบมา
วิเคราะห์ แล้วสรุปเป็นเชิงพรรณนา  
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การตรวจสอบความเที่ยง ในการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) พบว่า ข้อค าถามทุกข้อ อยู่ในระดับมากกว่า .05 และ
หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) 3) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติการทดสอบค่าที (t-test) และสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) (One-way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยที่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จะท าการเปรียบเทียบโดยใช้วิธี LSD 

 
ผลการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 มีภูมิล าเนาในภาคกลาง จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 มีอาชีพ
พนักงานของรัฐ จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 
133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5  

2. ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข 
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ( x = 4.05) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านสิ่งสนับสนุน ( x = 3.72) อยู่ในระดับ
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มาก ด้านอุปกรณ์และยานพาหนะ (X= 3.62) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติ
หน้าท่ี (X= 3.16) อยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถสรุปผลในแต่ละด้าน  

2.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าขยะมูลฝอยมีเพียงพอ อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.18) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมและความ
ประพฤติเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.09) ความเป็นมิตร ความสุภาพเรียบร้อย และความเต็มใจในการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.03) และเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยมีเพียงพอ (X̄ = -3.88) อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

2.2 ด้านอุปกรณ์และยานพาหนะ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า รถบรรทุกขยะมูลฝอยเพียงพอส าหรบัการบรกิารจัดเก็บขยะมลูฝอย อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.80) ถังบรรจุ
ขยะมูลฝอยเพียงพอส าหรับใส่ขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.75) ต าแหน่งการวางถังบรรจุขยะมูลฝอย อยู่ใน
ระดับปานกลาง (X̄ = 3.49) และความทันสมัยของอุปกรณ์ เช่น สภาพรถบรรทุกขยะ ถังขยะ เป็นต้น (X̄ = 3.45) 
อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

2.3 ด้านสิ่งสนับสนุน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
การจัดเตรียมถังบรรจุขยะมูลฝอย ในกรณีที่มีการร้องขอเพิ่มเติม อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.87) มีการประชาสัมพันธ์
เรื่องการก าหนดเวลาการเก็บขยะ  ค่าธรรมเนียมขยะเป็นไปอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.69) จัดอบรม
วิธีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.68) มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาขยะ  และ
รณรงค์ในเรื่องการคัดแยกขยะ (X̄ = 3.45) อยู่ในระดับมากตามล าดับ 

2.4 ด้านการปฏิบัติหน้าที ่โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 3.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.53) รถขยะของ
เทศบาลสามารถจัดเก็บขยะได้ตรงเวลา อยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 3.35) ในขณะปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถขยะ 
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง อยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 2.97) มีจ านวนครั้งท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาจัดเก็บขยะมีความ
เหมาะสม (X̄ = 2.80) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

3.1 จ าแนกตามคุณลักษณะด้านเพศ พบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะ
ชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

3.2 จ าแนกตามคุณลักษณะด้านอายุ พบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะ
ชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05  

3.3 จ าแนกตามคุณลักษณะด้านภูมิล าเนา พบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะ
ชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05  

3.4 จ าแนกตามคุณลักษณะด้านอาชีพ พบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะ
ชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05  

3.5 จ าแนกตามคุณลักษณะด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการ
จัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการขยะชายหาดบางแสนของเทศบาลเมืองแสน
สุข จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.64) สอดคล้องกับงานของศุภวัตร วิชัย (2555) ที่ศึกษาความ
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คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการขยะของเทศบาลต าบลบ้านสวน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่ไม่สอดคล้องกับมาลัย โห้ประเสริฐ 
(2556) ทีศ่ึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับงานของ 
พรีมาดา ฉลองชัยสิทธ์ิ (2558) ศึกษาพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะ กรณีศึกษา 
คอนโดมิเนียมเขตห้วยขวาง พบว่าในส่วนของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการท าหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลาง และไม่
สอดคล้องกับงานของราเชนทร์ นพณัฐวงศกร, พระครูสาครวิมลกิจ โตกราน และ มนัสชนก อาจบ ารุง (2559) 
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานจัดการขยะมูลฝอยของ ส านักงานเขตหนองแขมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1  เทศบาลควรท าการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รับความรู้
และปลุกจิตส านึกต่อปัญหาสิ่งแวดลอ้มโดยเฉพาะปัญหาขยะบรเิวณชายหาดซึ่งเปน็แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น การ
จัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ  

1.2  เทศบาลควรให้ความรู้กับประชาชนในประเด็นประเภทขยะมูลฝอย ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อปริมาณ
ขยะ และการแยกประเภทขยะมูลฝอยท่ีถูกต้อง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะ 

1.3  เทศบาลควรสร้างการสนับสนุนแนวทางการท างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐระดับ
ต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนในท้องถิ่น 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1  ควรมีการศึกษาในด้านปัจจัยอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณชายหาด รวมถึงควร
ศึกษากลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดทะเล 

2.2  ควรท าการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดโดยเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งอื่นๆ 
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