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การศึกษาสภาพการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 74 แหง ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาสามารถเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมด 60 แหง (รอยละ 81.08) โดยขอมูลปจจัยที่สนับสนุนการดําเนินงาน พบวา
อยูในระดับปานกลาง (X =2.76, S.D. = 1.02) ผลการวิเคราะหกระบวนการดําเนินงาน พบวา อยูในระดับปานกลาง
(X=3.11, S.D. = 1.08) และจากการรายงานขอมูลผานแบบสอบถามจํานวน 20 แหง (รอยละ 27.02) พบปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จํานวน 74.3 ตันตอวัน 27,120 ตันตอป ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการ 51.3 ตันตอวัน
18,725 ตันตอป และปริมาณขยะมูลฝอยตกคาง 23.0 ตันตอวัน 8,394 ตันตอป
คําสําคัญ : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา
Abstract
The aim of the research was to study the operating conditions in the management of
solid waste management of 74 subdistrict administrative organizations in Chachoengsao province.
Questionnaires were used as tools for data collection. Statistics used in data analysis were percentage (%),
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mean (X), and standard deviation (S.D.) The results showed that 60 questionnaires (81.08%) were
able to be collected. The data of the factors supporting the operation were found to be at a
moderate level (X=2.76, S.D. = 1.02). The results of the analysis of the operational processes were at
the moderated level (X=3.11, S.D. = 1.08). And from the data reporting through 20 questionnaires
(27.02%), the amount of solid waste generated was 74.3 tons/day (27,120 tons/year). The solid
waste managed at 51.3 tons/day (18,725 tons/year). The solid waste left with no management
was 23.0 tons/day (8,394 tons/year).
Keywords: Waste management, Sub district administration organizations, Chachoengsao
บทนํา

ปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยในประเทศไทยยังคงเปนปญหาที่ไมสามารถจัดการไดอยางเปนรูปธรรมถึงแมวา
ภาครัฐจะมีนโยบายการแกไขปญหา อาทิ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนแมบทการ
บริ หารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย (พ.ศ. 2559-2564) โดยเฉพาะพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไม
สามารถจัดการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เปนผลเนื่องมาจากขาดความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ และการ
จัดการขยะมูลฝอยในปจจุ บันมี ลักษณะรูปแบบตางกัน และตางคนตางทํา ประกอบกับเกิดปญหาการขาดแคลน
งบประมาณ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยได สงผลให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงขาดงบประมาณ จึงใชวิธีกําจัดขยะมูลฝอยดวยการนําไปเทกองกลางแจง หรือ
เผากลางแจง ซึ่งไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล อีกทั้งยังขาดผูควบคุมดูแลระบบที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานใน
การจั ดการขยะมู ลฝอย ไม มี พื้ นที่ สํ าหรับใช กํ าจัดขยะมูลฝอย และการคัดคานโครงการกําจัดขยะมูลฝอยจาก
ประชาชน กอใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ปญหามลพิษทางอากาศ ปญหามลพิษทางน้ํา และปญหามลพิษทาง
ดิน นําไปสูผลกระทบทางสุขภาพอนามัยของประชาชนที่กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญและการรองเรียน (Pollution
Control Department., 2014; 2016; 2018)
องคการบริ หารสวนตําบลเปนหนวยงานที่ มีหนาที่ในการรับผิดชอบการจั ดการขยะมูลฝอยชุ มชนที่ มี
ความครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของประเทศ อีกทั้งยังเปนพื้นที่ที่ประสบปญหาการจัดการขยะมูลฝอยอันเนื่องมาจาก
ปจจัยการเขาถึงแหลงงบประมาณ เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย องคความรู และบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะ
ด านในการจั ดการขยะมู ลฝอย จากรายงานสถานการณสถานที่กํ าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย พบว า
การดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดฉะเชิงเทรามีวิกฤตปญหาดานขยะมูลฝอยตกคาง (Pollution
Control Department., 2018) ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาถึงสภาพการดําเนินงานการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถที่จะนําไปประยุกตหาแนวทาง
บริ หารจัดการขยะมูลฝอยใหเหมาะสมและยั่งยืนตอไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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วิธีการดําเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน
การบริหารจั ดการขยะมู ลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา แบบสอบถามแบงออกเปน
3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป นคํา ถามเกี่ ยวกั บขอ มูล สวนบุค คลของผูตอบแบบสอบถาม ได แก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ชื่อหนวยงาน ประเภทตําแหนง อายุการทํางานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist) และเปนแบบเติมขอความใหสมบูรณ ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบดวย ปจจัยที่สนับสนุนการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิต
จากการดําเนินงาน โดยเปนแบบสอบถามแบบปลายเปดและแบบมาตราสวนประมาณคาตามแบบของลิเคิรต
(likert’s scale) แบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (Pinyo & Tovicha, 2009)
และตอนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด
2. การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชสูตร IOC = (∑R)/N มีคา IOC
เทากับ 0.91 และนําไปทดสอบ (try-out) กับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมที่จะศึกษา จํานวน 30 ตัวอยาง
จากองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดขอนแกน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีของครอนบาค
(Cronbach’s method) ซึ่งแบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่นที่ 0.97 (Pinyo & Tovicha, 2009)
3. กลุมตัวอยางเปาหมาย คือ องคการบริหารสวนตําบลของจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 74 แหง
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามการวิจัยทางไปรษณีย และ Google Form ไปยัง
หน วยงานองคการบริหารส วนตํ าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยขอใหผูบ ริหารหรือเจาหนาที่ที่รับ ผิดชอบการ
ดําเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทราเปนผูตอบแบบสอบถาม
5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และในสวนแบบสอบถามปลายเปดนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัย
จากผลการศึ กษาสภาพการดํ า เนินงาน ปญ หาและอุ ป สรรคในการบริห ารจั ด การขยะมูล ฝอยของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมด จํานวน 60 แหง
(รอยละ 81.08) จากองคการบริ หารสวนตําบลของจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 74 แหง รายละเอียดสามารถ
สรุปได ดังนี้
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Table 1 Background characteristics of respondents
Background characteristics
Sex

male
Female

Total

Number

Percent
(%)

22
38

36.66
63.34

60

100

Education
Below a bachelor degree
3
Bachelor Degrees
43
Master Degrees
14
Doctor Degrees
0
Total
60
Position
Chief executive officer/Director
Operator

Background
characteristics
Age (year)
21-30
31-40
41-50
51-60
Experience (year)
0-9
10-19
20-29
30-39

5.00
71.67
23.33
0
100

Number

Percent (%)

Total

12
19
22
7
60

20.00
31.67
36.67
11.66
100

Total

55
2
2
1
60

91.67
3.33
3.33
1.67
100

Total

9
51
60

15.00
85.00
100

จากตารางที่ 1 (Table 1) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง
(รอยละ 63.34) สวนที่เหลือเปนเพศชาย (รอยละ 36.66) ในดานอายุของกลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 41-50 ป
มากที่สุด (รอยละ 36.67) รองลงมาระหวาง 31-40 ป (รอยละ 31.67) ระหวาง 21-30 ป (รอยละ 20.00) และ
ระหวาง 51-60 ป (รอยละ 11.67) ตามลําดับ โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 71.67) รองลงมาระดับปริญญาโท (รอยละ 23.33) และระดับต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ
5.00) ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (รอยละ 85.00) และระดับ
ผูอํานวยการหนวยงานระดับกองขึ้นไป (รอยละ 15.00) ทั้งนี้ ประสบการณการทํางานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
สวนใหญอยูระหวาง 0-9 ป (รอยละ 91.67) รองลงมาระหวาง 10-19 ป (รอยละ 3.33) ระหวาง 20-29 ป (รอยละ 3.33)
และระหวาง 30-39 ป (รอยละ 1.67) ตามลําดับ
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Table 2 Factors that support operations
Factors that support operations
1
2
3

𝐗

SAO. Have a clear solid waste management policy.
2.87
SAO. Have a clear solid waste management plan.
3.07
SAO. Have a plan to support the management of solid waste such as Tourism 2.92
promotion plan, Educational development plan etc.
4 SAO. Received support from the management of the remaining solid waste.
3.23
5 SAO. There is an internal department which is responsible for managing the solid waste. 3.00
6 SAO. There are enough personnel/staff to perform the solid waste management work. 2.45
7 SAO. There are personnel/staff who have a lot of knowledge and understanding in solid 2.70
waste management.
8 SAO. Have a budget that has been allocated centrally for sufficient solid waste 2.58
management.
9 SAO. Have a budget received from collecting sewage and waste fees for sufficient solid 2.45
waste management.
10 Overall, the SAO. has materials/equipment that are ready for use in solid waste 2.60
management.
11 SAO. Have small materials/equipment for sufficient solid waste management such as 3.00
trash brooms, trash, etc..
12 SAO. Have large materials/equipment for sufficient solid waste management, such as waste 2.55
collection trucks, compressed waste vehicles, etc.
13 SAO. Received cooperation from the internal department to manage the remaining 3.07
solid waste.
14 SAO. Receive cooperation from external department to manage the remaining solid 2.98
waste.
15 SAO. There are innovations or technologies suitable for the management of solid waste, 2.18
such as incinerators that are pollution-free.
16 SAO. There are enough places for waste management, such as a landfill. Solid waste 2.45
collection place, etc.
Total
2.76
Remark SAO. = Subdistrict Administrative Organization

1.00
0.97
0.91

Readiness
level
moderate
moderate
moderate

0.96
1.01
0.98
0.96

moderate
moderate
little
moderate

1.00

little

1.14

little

1.14

little

1.09

moderate

1.27

little

0.92

moderate

0.91

moderate

0.98

little

1.11

little

1.02

moderate

S.D.

จากตารางที่ 2 (Table 2) ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สนับสนุนการดําเนินงานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง
ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบาย แผนงานที่ชัดเจน มีแผนงานสนับสนุน เชน แผนสงเสริมการทองเที่ยว
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แผนพัฒนาการศึกษา ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร มีหนวยงานภายในที่มีหนาที่รับผิดชอบชัดเจน มีบุคลากร
เจาหนาที่ ที่มี ความรู ความเขาใจอย างเพียงพอ มีวัสดุ อุปกรณขนาดเล็กที่เพียงพอ เชน ถังขยะ ไมกวาดขยะ
เปนตน และไดรับความร วมมื อดวยดีจากหนวยงานภายในและภายนอกองคการบริหารสวนตําบล และอยูใน
ระดับน อย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีบุคลากรที่เพียงพอ มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสวนกลางที่
เพียงพอ มีงบประมาณทีไ่ ดรับจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยที่เพียงพอ มีวัสดุ อุปกรณที่มี
ความพร อ ม และมี วั ส ดุ อุ ป กรณ ข นาดใหญที่ เ พี ย งพอ เช น รถเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอย รถบี บ อั ด ขยะ เป น ต น
มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีสถานที่เพียงพอ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา ระดับความ
พรอมของปจจัยที่สนับสนุนการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
ฉะเชิงเทราที่อยูในระดับปานกลาง (X=2.76, S.D. = 1.02)
Table 3 Operational process
Operational process
1

SAO. There is a process planning for managing solid waste in stages, such as setting
up a working group, Planning meeting And surveying the problems.
2 SAO. New regulations or amendments have been issued for modern solid waste
management.
3 SAO. There is a campaign/public relation for the public and related agencies, Know
the plans and procedures for solid waste management.
4 SAO. There is a campaign/public relation for the public and related agencies,
Participate in the operations of solid waste management services.
5 SAO. There is a campaign/public relation for the people, Reduce the amount of
waste that occurs in the household, Such as using cloth bags instead of plastic bags.
6 SAO. There is a campaign/public relation for the people, solid waste separation.
7 SAO. There is a campaign/public relations for the people, Use organic waste to make
compost or use in animal husbandry etc.
8 SAO. There is a campaign/public relations for the people, Selling rubbish increases
household income.
9 SAO. Provide an appropriate solid waste collection place.
10 SAO. There is a collection of solid waste from households appropriately.
11 SAO. Provide sufficient vehicles for transporting solid waste.
12 SAO. Provide a place to properly dispose solid waste.
13 SAO. Providing appropriate incinerator residue.
Total
Remark SAO. = Subdistrict Administrative Organization
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𝐗

S.D.

2.68

1.00

Operational
level
moderate

2.67

1.07

moderate

3.43

1.01

much

3.47

1.00

much

3.77

0.91

much

3.95
3.75

0.85
0.99

much
much

3.82

0.93

much

2.85
2.92
2.80
2.38
1.92
3.11

1.22
1.28
1.36
1.28
1.11
1.08

moderate
moderate
moderate
little
little
moderate
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จากตารางที่ 3 (Table 3) ผลการวิเคราะหกระบวนการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมี
การรณรงค ประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทราบถึงแผนงานและขั้นตอนการดําเนินงาน
มีสวนรวมในการดําเนินงาน ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในครัวเรือน มีการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้ง นําขยะ
อินทรียมาทําปุยหมักหรือใชในการเลี้ยงสัตว และคัดแยกขยะเพื่อนําไปขายเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน รองลงมาอยู
ในระดับปานกลาง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีกระบวนการวางแผนการดําเนินงานอยางมีขั้นตอน มีการออก
ขอบัญญัติใหมหรือปรับปรุงแกไขขอบัญญัติที่เกี่ยวกับการดําเนินงานใหเปนปจจุบันและทันสมัย จัดใหมีสถานที่
รวบรวมขยะมูลฝอย จัดใหมีการเก็บขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือนประชาชนอยางเหมาะสม และจัดใหมียานพาหนะ
ในการขนสงขยะมูลฝอยอยางเพียงพอ และระดับนอย ไดแก องคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
อยางเหมาะสม และจัดใหมีเตาเผาขยะมูลฝอยอยางเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา ระดับการ
ดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทราสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง (X=3.11, S.D.= 1.08)
Table 4 Amount of Solid Waste
1
2
3

Operating results
Amount of solid waste is generated.
Amount of solid waste that is managed
Amount of solid waste left

Tons/day
74.3
51.3
23.0

Tons/year
27,120
18,725
8,394

จากตารางที่ 4 (Table 4) พบวา จากการรายงานขอมูลผานแบบสอบถามจํานวน 20 แหง คิดเปนรอยละ
27.02 ขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ พบปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จํานวน 74.3 ตันตอวัน 27,120
ตันตอป ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการ 51.3 ตันตอวัน 18,725 ตันตอป และปริมาณขยะมูลฝอยตกคาง
23.0 ตันตอวัน 8,394 ตันตอป
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาสภาพการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
ฉะเชิ งเทรา พบว า มีป จจัยที่สนับสนุนการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง และกระบวนการดํา เนินงานอยู
ในระดับปานกลาง โดยมีปญหา อุปสรรคการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสวนใหญมีนโยบายและแผนงานไมตอเนื่อง
และไมครอบคลุม ผูบริหารและบุคลากรไมใหความสําคัญ บุคคลากรไมเพียงพอ ไมมีงบประมาณ ไมมีวัสดุอุปกรณ
ขาดความรวมมือจากประชาชน ไมมีการเก็บขนขยะมูลฝอย ระยะทางในการขนสงขยะมูลฝอยไปยังพื้นที่ฝงกลบ
ไกล ซึ่งสอดคลองกับรายงานสถานการณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (Pollution
Control Department., 2018) ที่ไดระบุไววาปญหาดานนโยบายถือเปนอันดับตน ๆ ของปญหาทั้งหมดใน
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การบริหารจั ดการขยะมู ลฝอย หากผูบ ริห ารไมใหความสําคัญ แลวจะสงผลใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เชิงพื้นที่ขาดความตอเนื่องและไมยั่งยืนได ในสวนบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอย
อาจมีไมเพียงพอ หรือหนวยงานไมมีเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถที่จะดูแลและผลักดันการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเชิงพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพและระบบการกําจัดจัดขยะมูลฝอยไมสามารถเดินระบบไดตามที่ออกแบบและ
ก อสร างเอาไว อี กทั้ งยั ง ขาดความรว มมือจากประชาชน เกิดการตอตา นการกํา จัดขยะมู ลฝอยในพื้นที่ และ
ผลการวิจัยในบางประเด็นมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ Pahasing & Polpuk (2018) ซึ่งทําการศึกษาการ
บริหารจัดการดานการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวาองคการบริหารสวนตําบลหนองแหนไมไดจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ใหกับชุมชนอยางเพียงพอตอความตองการของประชาชน ซึ่งอาจเกิดจากการขาดงบประมาณในการสนับสนุน
รวมทั้งผลการศึกษาของ Wichawong (2011) ทําการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลทุงสะเดา ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวามีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
อยูในระดับเหมาะสมมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยเหมาะสม
สูงเปนอันดับแรกคือ ดานการนํากลับมาใชใหม รองลงมาคือ ดานการลดการเกิดขยะมูลฝอยและดานการคัดแยก
ขยะมูลฝอยจะเห็นไดวาประชาชนพื้นที่เทศบาลตําบลทุงสะเดามีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยไปในทิศทางที่ดี
จากผลการศึกษาดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในแตละพื้นที่มีความแตกตางกันไป
อันเกิ ดจากปจจัยหลักคือการมีส วนรวมของประชาชนกับองคการบริหารสวนตําบล ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุผลสําเร็จและยังยืนองคการบริหารสวนตําบลจะตองเลือกใชแนวทางที่มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดใน
เชิงพื้นที่ ตัวอยางแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดย Patitungkho &
Thangsri (2009) ไดเสนอแนวทาง อาทิเชน ควรเลือกเทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม รวมทุนกับ
เอกชนเพื่อการบริการใหทั่วถึงและตอเนื่อง สรางตนแบบหมูบานการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม ปรับปรุง
นโยบายคิดคาบริการเก็บขยะมูลฝอยโดยใชหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายอยางยุติธรรมและเสมอภาค หรือการ
ดําเนินโครงการทอดผาปาขยะ โครงการสรางเยาวชนใหมีระเบียบและรับผิดชอบในดานการจัดการขยะมูลฝอย
โครงการถนนสวยปลอดถังขยะ โครงการธนาคารขยะ และโครงการผลิตผลิตภัณฑจากขยะ
อนึ่ง Chiangpuek et al. (2015) ไดกลาวไววาองคการบริหารสวนตําบลจะตองมีการจัดตั้ง หรือจัดหา
พื้นที่ในการรองรับสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยของชุมชนภายในเขตตําบลตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ
ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ทั้งนี้ปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนนั้น เกิดจากองคการบริหาร
สวนตําบลมีขนาดเล็กมีงบประมาณดําเนินงานในแตละปมีอยางจํากัดจึงใหความสําคัญการดูแลโครงสรางพื้นฐาน
เชน การทําถนน เป นอันดับ ตน ๆ หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของไมเห็นความสําคัญ ในการ
จัดการปญหานี้ และอีกปญหาหนึ่งที่มักจะเกิดกับพื้นที่ชนบทของประเทศกําลังพัฒนาที่มักจะมีประชากรเบาบาง
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กวาพื้นที่เขตเมืองทําใหการลงทุน ในการกําจัดขยะมูลฝอยมีตนทุนที่สูงกวา จึงทําใหโอกาสที่จะลงทุนกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ชนบทลดลง
อยางไรก็ตามเพื่อใหการจัดการขยะมูลฝอยประสบความสําเร็จและมีความยั่งยืน องคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถดําเนินการเบื้องตน โดยการใหความสําคัญกับแผนและนโยบาย การรณรงค
ประชาสัมพันธ สรางการรับรูใหแกประชาชนและหนวยงานในพื้นที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยและสงเสริม
ใหมีการนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน และแปลงเปนมูลคาอยางตอเนื่อง จัดใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนตนแบบใน
การจัดการขยะมูลฝอยอยางครบวงจร รวมทั้งออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ สําหรับใชบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ และจัดใหมีการจัดเก็บคากําจัดขยะมูลฝอยสําหรับนํามาใชเปนตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอย โดยอาจคิด
อัตราคาบริการในรูปแบบการชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอยเพื่อเปนการกระตุนใหประชาชนลดคาใชจายในการกําจัดขยะ
ไดอีกทางหนึ่งดวย
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาสภาพการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมด จํานวน 60 แหง (รอยละ 81.08) พบวา มีปจจัยที่
สนับสนุนการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง (X=2.76, S.D.= 1.02) และผลการวิเคราะหกระบวนการดําเนินงาน
อยูในระดับปานกลาง (X=3.11, S.D.= 1.08) และจากการรายงานขอมูลผานแบบสอบถามจํานวน 20 แหง คิดเปน
รอยละ 27.02 ขององคการบริ หารส วนตําบลในพื้นที่ พบปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จํานวน 74.3 ตันตอวัน
27,120 ตันตอป ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการ 51.3 ตันตอวัน 18,725 ตันตอป และปริมาณขยะมูลฝอย
ตกคาง 23.0 ตันตอวัน 8,394 ตันตอป โดยมีปญหา อุปสรรคการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พบวามีนโยบายและ
แผนงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไมตอเนื่องและไมครอบคลุม ผูบริหารและบุคลากรไมใหความสําคัญที่จะ
ดําเนินการแกไขปญหาเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่บางแหงไมมีงบประมาณหรือมีงบประมาณนอยจึง
ใหความสําคัญกับการจัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ระบบประปา ถนน เปนลําดับตน ๆ กอน มีบุคคลากรไม
เพียงพอและไมมีความรูดานการจัดการขยะมูลฝอย ไมมีวัสดุอุปกรณ ขาดความรวมมือจากประชาชนที่อาศัยตาม
บานเชา (ประชากรแฝง) เนื่องจากประชากรแฝงไมมีการจายคาบริหารจัดการขยะมูลฝอย อีกทั้งยังไมมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยกอนทิ้ง ขาดการประสานความรวมมือที่ชัดเจนระหวางภาครัฐ ผูประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ใน
การแกไขปญหาขยะมูลฝอย การประชาสัมพันธใหเกิดการมีสวนรวมยังมีนอยและไมทั่วถึง จํานวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
ครัวเรือนประชาชนไมมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง ขาดความรูความเขาใจในการนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน
ระยะทางในการขนสงขยะมูลฝอยไปยังพื้นที่ฝงกลบไกลทําใหการเก็บขนมีความลาชาและเกิดการตกคางสะสม
ของขยะมู ลฝอยในภาชนะรองรั บขยะมูลฝอยตามบานเรือนก อใหเกิดเหตุ เดื อนรอนรําคาญขึ้ นได ไม มีรถเก็ บขน
ขยะมูลฝอย อุปกรณเครื่องจักรชํารุดและไมเพียงพอตอปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ไมมีบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจาก
ชุมชน เปนตน โดยองคการบริหารสวนตําบลไดเสนอแนวทางในการแกไขปญหา คือจัดใหมีการบรรจุขาราชการ
หรือเจาหนาที่ที่มีความรูเฉพาะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยตรง และมีการเสริมสรางองคความรู การจัดใหมี
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การฝกอบรมดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รัฐบาลควรมีการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางลงไปสนับสนุนให
เพี ยงพอตอการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก หรือที่ไมสามารถจัดเก็บ
คาบริการไดเพียงพอตอการจัดการขยะมูลฝอย และควรกําหนดอัตราคาบริการในการกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ใหมี
ความสอดคลองกับปริมาณที่เกิดขึ้นจริง จัดซื้ออุปกรณใหเพียงพอ อาทิ รถเก็บขนขยะมูลฝอย ถังขยะแบบแยก
ประเภท จัดใหมีการประชาสัมพันธสรางการรับรูใหแกภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมกันดําเนินการแกไขปญหา
การจั ดการขยะมูลฝอยโดยกําหนดให ทุกภาคสวนจะตองเขามารวมกันดําเนินการอยางจริงจัง จัดใหมีจุดสาธิต
การเรียนรูการจั ดการขยะครบวงจรหรือใหมีการจัดตั้งแหลงเรียนรูในชุมชนใหประชาชนสามารถเขามาเรียนรู
และสามารถนํากลับไปปรับใชไดจริงในครัวเรือน รณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนเห็นความสําคัญในการแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยภายในครัวเรื อนโดยการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมากยิ่งขึ้น และมีการประชาสัมพันธ
เกีย่ วกับรูปแบบวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมเชิงพื้นที่อยางตอเนื่อง และการนํากฎหมายมาบังคับใชใหเกิด
การรวมปฏิบัติ รวมทั้งจัดใหมีหลุมฝงกลบที่ถูกตองตามหลักวิชาการและเตาเผาขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานที่ กําหนดในพื้ นที่ ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงความคุมทุนดวยเพื่อไมกอใหเกิดความเสียหายตอองคการบริหาร
สวนตําบลตอไป
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