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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคล กับประสิทธิผลของการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม 4) เพ่ือศึกษาแนวทาง
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม จ านวน 400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบบเป็นระบบ ใช้
สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ และสถิต ิค่าที และ การวิเคราะห์แปรปรวนแบบทางเดียว รวมทั้งการสัมภาษณ์ 
เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการ  ผลการวิจัยพบว่า 

(1)  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก 

(2)  ประสิทธิผลของการจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าทุกรายข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  

(3) ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการขยะมูล
ฝอย เมื่อจ าแนกตามเพศ รายได้ ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพโดยภาพรวม พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

(4) แนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม  ควรร่วมมือกับชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยการเริ่มให้ความรู้กับภาคครัวเรือน มีการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส าคัญ
ของการแยกขยะ และเพ่ิมหน่วยงานรับเรื่องเกี่ยวกับการเก็บขยะเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จัดหา
อุปกรณ์ในการเก็บขยะและถังขยะให้เพียงพอ และส่งเสริมให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
รวมถึงควรสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหาของขยะมูลฝอย เพ่ือปรับทัศนคติของประชาชนทุก
กลุ่มให้เห็นความส าคัญเรื่องการทิ้งขยะหรือก าหนดข้อห้ามและวิธีการก าจัดขยะเบื้องต้นอย่างถูกวิธี 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to 1) to study the level of public participation in solid waste 
management in the area of Nakhon Pathom Municipality. 2) the study the effectiveness of 
solid waste management in the area of Nakhon Pathom Municipality. 3) to compare the 
personal factor and factors that contribute to the effectiveness of solid waste management 
in the area of Nakhon Pathom Municipality. 4) to study the guideline for the management of 
solid waste in the area of Nakhon Pathom Municipality, which sample is 400 people , 
derived by systematic random sampling, by using the descriptive statistical analysis, t-test, 
One Way ANOVA, including Interviews to analyze management practices.  
The research found that 
 (1) The comments on the participation of citizens in the management of solid 
waste management as a whole were at a high level. 
 (2) The comments on the effectiveness of solid waste management as a whole 
were at a high level. 
 (3)The analysis to compare the differences of opinion on the effectiveness of solid 
waste management that classified by gender and income, both overall and in all aspects. 
The analysis found the difference is not statistically significant at the .05 analysis to compare 
the differences of opinion on the effectiveness by age, education and occupation. The 
overall and individual aspects Found that the difference was statistically significant at 0.05,  
 (4) The Guidelines for the management of solid waste, which case of Nakhon 
Pathom Municipality; Nakhon Pathom Municipality should cooperate with the community in 
solid waste management. They should be starting to educate households, and announce 
the publicity campaign to identify the importance of separating waste. They should add 
more supply of equipment to provide adequate solid waste, and promote a system of solid 
waste disposal services. They should create awareness to the public about the problem of 
solid waste to adjust the attitude of the people about how importance of litter or solid 
waste disposal and the restrictions preliminary correctly. 
 
Keywords:  management, solid waste, Nakhon Pathom Municipality 
 
1.บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นปัญหา
ของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาคือ การ
ขยายตัวของเมือง การเพ่ิมขึ้นของประชากร การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมของมนุษย์ที่
ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะแวดล้อม ได้แก่ การขาดความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การขาด
จิตส านึกที่ดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชากร ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายเริ่มตระหนัก
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และเล็งเห็นความส าคัญที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพราะการปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้นจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น และความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
ตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มนุษย์มีความต้องการใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้น  เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตประจ าวันที่ก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ มากมาย เช่น มลพิษ
ทางอากาศ  มลพิษทางน้ า เป็นต้น ปัญหาขยะมลูฝอยได้กลายมาเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง   
ในล าดับต้น ๆ ของประเทศไทย ปริมาณขยะมูลฝอยที่นับวันจะเพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดความเน่าเหม็นเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ และแพร่กระจายของสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค รวมทั้งเชื้อโรคต่าง ๆ ท าให้เกิดการปนเปื้อนแหล่งน้ า
ผิวดิน และน้ าใต้ดินจากการชะล้างขยะมูลฝอยปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีมากในขณะที่
ความสามารถในการเก็บและก าจัดมีค่อนข้างจ ากัด เป็นเหตุให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง ส่งกลิ่นรบกวน และอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มปริมาณขยะมูลฝอย และเป็นแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญคือ ชุมชน ขยะมูลฝอย
ชุมชน คือ ขยะที่มาจากสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ที่พักอาศัย ย่านธุรกิจการค้า ตลาดสด โรงพยาบาล สถานที่
ราชการ สถานบริการ สถานที่ประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา เป็นต้น 

 จังหวัดนครปฐม เป็น  1 ใน 6 จังหวัดที่ต้องเร่งด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ซึ่งต้อง
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและ
ตกค้างสะสม ระยะเร่งด่วน 6 เดือน เนื่องจากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม และวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่
ผ่านมา ส่วนใหญ่ใช้วิธีเทกอง ท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมมาอยู่เป็นจ านวนมาก อีกทั้งไม่มีการ
จัดการก าจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่คณะท างานจัดท าแผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐมระยะ 5 ปี พ.ศ.2558-2562 ซึ่งสถานการณ์ขยะมูลฝอยใน
ภาพรวมของจังหวัดนครปฐม มีพ้ืนที่ประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร (ไม่รวมประชากรแฝง) 
ประมาณ 884,184 คน  มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในปี 2556 ทั้งหมด 348,822 ตันต่อปี หรือ 995.68 ตัน
ต่อวัน มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ย 1.08 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ส าหรับปริมาณขยะมูลฝอยสะสม ณ 
สถานที่ก าจัดขยะของจังหวัดนครปฐม มีปริมาณ 340,585 ตัน ซึ่งจังหวัดนครปฐมถูกจัดเป็นจังหวัดที่มีวิกฤต
การจัดการขยะมูลฝอย ล าดับที่ 37 และเป็นจังหวัดที่มีปริมาณสะสม เป็นล าดับที่ 19 ของประเทศไทย และ 
เป็น 1 ใน 6  จังหวัดที่ถูกก าหนดต้องเร่งด าเนินการเร่งด่วน  

จากข้อมูลของเทศบาลนครนครปฐม พบว่า ขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม มีจ านวน 290,000 
ตันที่ต้องเร่งก าจัดตามนโยบายของรัฐบาล โดยจาการศึกษาเทศบาลนครนครปฐมมีการจัดการเกี่ยวกับการ
ก าจัดขยะ และได้มีการจัดเตรียมสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่ที่ต าบลตาก้องอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม มีการจัดวางระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ใช้เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
โดยปริมาณขยะที่ก าจัดได้ประมาณ 130-140 ตัน/วัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอกร่วมใช้
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 17 แห่ง ปริมาณขยะ 50 ตัน/วัน การเคลื่อนย้ายขยะที่เก็บขนได้จ านวน 110-
130 ตัน/วัน สถานที่ในการพักขยะ คือที่ดินส าหรับก าจัดขยะในปัจจุบันมีพ้ืนที่รวม 232 ไร่ห่างจากเขต
เทศบาลเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร  (ข้อมูลจังหวัดนครปฐม, วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ) 
 จากประเด็นดังกล่าวทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจและต้องการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดนครปฐม ซึ่งถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีประชาชนอยู่อย่างหนาแน่นและมีชุมชน
มากมาย ประกอบกับการเติบโตของเทศบาล ส่งผลต่อการที่มีปริมาณขยะที่ มากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวัง
จะศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม เพ่ือประโยชน์ในการน าหลักการ
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ทางการบริหารธุรกิจ ในเรื่องของการจัดการแบบมีส่วนร่วมไปปรับใช้เพ่ือสร้างแนวทางในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครนครปฐมในโอกาสต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
 2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคลและการมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 4.  เพ่ือศึกษาแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม  
 
2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม โดยศึกษากับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลนครนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ใช้
หลักเกณฑ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน จากแนวคิด ทฤษฎีของ  Cohen and Uphoff (1980) และ Creighton 
(2005) และประสิทธิผลในการจัดการขยะมูลฝอย ในประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ จากแนวคิดของ กลุ่มนักวิชาการส านักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร (2542)  กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (2540) และUSEPA (1989) ประเด็นความเพียงพอของบุคลากรในการจัดการขยะมูลฝอย
สังเคราะห์จากแนวคิดของ Hambleton (1983) Steers (1977) Georgepoulos & Tannenbaum (1957) 
ประเด็นความเพียงพอของอุปกรณ์และยานพาหนะในการจัดการขยะมูลฝอยสังเคราะห์  จากแนวคิดของ 
Hambleton (1983) Georgepoulos & Tannenbaum (1957) ดังต่อไปนี้ 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จากสถิติ
ข้อมูลทะเบียนราษฎร จ านวนทั้งหมด 79,491 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558)  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ไดเ้ท่ากับ 398 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตามโอกาสความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic 
Random Sampling) ไปยังเขตเทศบาลนครนครปฐม โดยผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากการตอบแบบสอบถาม
ที่ส่งไปเก็บข้อมูลเป็นจ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด และผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants)  ในการให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยใช้การเลือกแบบเจาะจงซึ่งบุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เทศบาลนคร
นครปฐม จ านวน 3 ราย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้างานบริการ
รักษาความสะอาด และหัวหน้างานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 
  
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.2.1.  แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  เป็นค าถามที่เก็บข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค าถามแบบปลายปิด 
(Closed-ended Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  
  ส่วนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม   
  ส่วนที่ 3  เป็นค าถามที่สอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครนครปฐม โดยค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
  ส่วนที่ 4  เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ส าหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปเป็นแนวทางพัฒนาข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรม 
 3.2. 2.  แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาลนครนครปฐม
ที่เหมาะสม  
             ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยน าเครื่องมือเสนอให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ตามเนื้อหา รูปแบบและการใช้ภาษา แล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
และได้น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถาม หาค่าความตรงเชิง
เนื้อหา (content analysis) จากนั้นได้น าไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ใกล้เคียงอ าเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจ านวน 30 ฉบับ แล้วหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยถือเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาได้ 0.86 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 3.3.1. การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยต่าง ๆ และระดับประสิทธิผล ใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิผลการจัดการขยะในเขต
เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์ ค่าที และความ
แปรปรวนแบบทางเดียว  
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 3.4 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลนครนครปฐมจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ราย ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  
 

4. ผลการวิจัย 
4.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.30 ส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 34.80 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 26.50 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 
คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีรายได้ 5,000 - 15,000 บาท/เดือน และ 15,001 - 30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อย
ละ 37.50 
  

4.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสิทธิผลในการจัดการขยะมูลฝอย

ในเขตเทศบาลนครนครปฐม 

 4.2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม พบว่าอยู่

ในระดับมาก ( X =3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกรายข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยที่ ด้าน

การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (X =3.99) ด้านการมีส่วนร่วม  ในการวางแผน (X =3.97) ด้านการมี

ส่วนร่วมในการด าเนินงาน (X =3.96) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X =3.90) 

 4.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก (

X =3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกรายข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยที่ ด้านความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย (X =3.98) ด้านความเพียงพอ ของบุคลากรในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ( X =3.84) 

ด้านความเพียงพอของอุปกรณ์และยานพาหนะในการจัดการขยะมูลฝอย (X =3.75) 

 

4.3  การทดสอบสมมติฐานพบว่า 
4.3.1 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการ

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม เมื่อจ าแนกตามเพศ รายได้ ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลสรุปไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
 4.3.2 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อประสิทธิผล การจัดการ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยภาพรวม พบว่ามี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  
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4.4 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงวุฒิเสนอว่าแนวทางการ ทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม จะ

เกิดข้ึนได้ต้องมีการเพ่ิมงบประมาณและบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น  ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน และ ควรจะมีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 

 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปและอภิปรายผล 
  5.1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร
นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับ
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทุกรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับภาพรวม ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงใจ  ปินตามูล (2555)  ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสก อ าเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่า ด้านการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในด้านนี้อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าประชาชนได้รับการ
มีส่วนร่วมในการจัดตั้งธนาคารขยะ สถานที่หรือจุดซื้อขายขยะมูลฝอยในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการคัด
แยกขยะก่อนน าไปทิ้งหรือก าจัดและยังมีการส่งเสริมการน าขยะท่ีใช้แล้วน ากลับไปใช้ใหม่ให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเข้าร่วมประชุม อบรม ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทีทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโสกจัดขึ้น มีการส่งเสริมแนะน าการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง หากมีการบริหารงานทีดีก็จะท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปได้ลุล่วงและประชาชนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ถวิล  พงษ์อินทร์ธรรม (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย :กรณีศึกษาบ้านโพนสวาง หมู่ที่2 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบว่า 
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกระบวนการเทคนิค A-I-C (Appreciation Influence 
Control) พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับดังนี้ การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์และร่วมประเมินผลการก าจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน การก าหนดแนวทางเลือกแกนน าก าจัดขยะ
มูลฝอยและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ สอดคล้องกับการศึกษาของ นัยนา  เดชะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยของประชาชนในต าบลเสม็ด อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี  พบว่า เมื่อน า
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกระบวนการเทคนิค A-I-C (Appreciation Influence 
Control) มาใช้ท าให้ขยะลดลง และสามารถน าไปสู่การจัดการมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่อย่า งยั่งยืนได้ 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ Kumar and Goet  (2009)  ได้ท าการศึกษาตรวจสอบรายละเอียดและ

สถานที่ก าจัดมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือน าเสนอแผนการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรและ
เหมาะสมของเมือง Kharagpur ประเทศอินเดีย พบว่า การให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
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และน าไปท าปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ (Aerobic composting)  จะสามารถลดปริมาณมูลฝอยมูลฝอยที่ต้องก าจัด
ถึงร้อยละ 80 ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขน ขนส่งและก าจัด 

5.1.2 ประสิทธิผลของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม  อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ด้านความเพียงพอ ของบุคลากรใน
การจัดเก็บขยะมูลฝอย และด้านความเพียงพอของอุปกรณ์และยานพาหนะในการจัดการขยะมูลฝอย ทุกราย
ด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พีรยา  วัชโรทัย (2556) ได้ศึกษา
เรื่อง การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ผล
การศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง เริ่มต้นการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ สอดคลองกับการศึกษาของ ธนกฤต  บวกขุนทด 
(2553)  ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการการจัดเก็บขยะชุมชนกรณีศึกษา :องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา  ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการทิ้งขยะไม่ถูก
วิธีนั้นมาจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนายั งขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ
ของการจัดการการเก็บขยะมูลฝอย และการคัดแยกการทิ้งขยะให้ถูกวิธีและขาดการประชาสัมพันธ์และการให้
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จากการสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในเรื่องของ
พฤติกรรมการทิ้งขยะในชุมชนนั้น กลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 
ได้ประสานงานให้ทางสาธารณสุขหรือสถานีอนามัยในเขตต าบลโนนเมืองพัฒนามาให้ความรู้กับประชาชนใน
ชุมชนและแนะน า รูปแบบการจัดการการเก็บขยะมูลฝอยรวมถึงการคัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้งานได้
อีก หรือน ามาขายให้กับพ่อค้าคนกลางเพ่ือหารายได้มาเสริมให้กับครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งและการทิ้งขยะของ
คนในชุมชนจะได้ถ้าถูกสุขลักษณะท าให้ไม่เกิดโรคระบาดได้อีก สอดคลองกับการศึกษาของ อ านวย  บุญรัตน
ไมตรี  (2554)  ได้ศึกษาเรื่อง การจัดท าบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณี
การจัดการขยะ  ผลการศึกษาพบว่า  องค์ประกอบของการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5 
ด้าน คือ นโยบายการจัดท าบริการสาธารณะ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาพทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณการจัดการ และการจัดการขยะ  ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบองค์กรความร่วมมือกับการจัดการขยะในระดับต่ าถึงระดับปานกลาง องค์ประกอบการจัดท า
บริการสาธารณะการจัดการขยะมีแนวโน้มท าให้มีความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้   3 
องค์ประกอบ ตามล าดับ คือ การจัดการขยะ  งบประมาณการจัดการขยะและสภาพทางการเมืองขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  สอดคลองกับการศึกษาของอุบล วุฒิพรโสภณ  (2553)  ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบโครงสร้าง
องค์ประกอบเชิงสังคมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า การจัดการขยะมูลฝอย
เชิงสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลเรียงล าดับตามความส าคัญขององค์ประกอบคือ การจัดกิจกรรม ความ
ตระหนัก การศึกษา และการมีส่วนร่วม และรูปแบบโครงสร้างองค์ประกอบเชิงสังคมในการจัดการขยะมูลฝอย
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ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยคือ องค์ประกอบการจัด
กิจกรรม  (การชักน า-ส่งเสริมและการท าผลิตภัณฑ์จากขยะ) ความตระหนัก (การท าเป็นแบบอย่างและสร้างความ
ส านึก) การศึกษา (ให้ความรู้และรับความรู้) และการมีส่วนร่วม  (ร่วมในกระบวนการและร่วมโดยสมัครใจ) 
สอดคลองกับการศึกษาของ Kumar and Goet  (2009)  ได้ท าการศึกษาตรวจสอบรายละเอียดและสถานที่

ก าจัดมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือน าเสนอแผนการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรและเหมาะสม
ของเมือง Kharagpur ประเทศอินเดีย ซึ่งพบว่าปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีปริมาณ 95 ตันต่อวัน แต่สามารถเก็บขนได้

เพียง 50 ตันต่อวัน รวมถึงการก าจัดที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยเป็นการถมทิ้งกลางแจ้ง  (Open dumped) และ

ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ สถานที่ตั้งถังรองรับไม่เหมาะสม สมรรถนะและประสิทธิภาพของรถเก็บขนต่ า แรงงาน
ไม่เพียงพอส าหรับการจัดเก็บและขนส่งมูลฝอย และไม่มีระบบการจัดการก าจัดมูลฝอยและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ถูกสุขลักษณะ ผลการศึกษาพบว่า มูลฝอยมีค่าความชื้นสูง ค่าพลังงานความร้อนต่ า กลยุทธ์ที่ดีที่สุด คือ 
การให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย และน าไปท าปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ (Aerobic 
composting)  จะสามารถลดปริมาณมูลฝอยมูลฝอยที่ต้องก าจัดถึงร้อยละ 80 ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
เก็บขน ขนส่งและก าจัด และสอดคล้องกับการศึกษาของ Simkins and Noian (2004)  ได้ศึกษาระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ผลการศึกษา สรุปได้ว่า ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูล
ฝอยภายในมหาวิทยาลัยจะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่ กรอบ
แนวคิดของระบบการจัดการ การตั้งเป้าหมายการศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้นงบประมาณในการจัดการที่เพียงพอ 
การให้ความรู้ความเข้าใจ และการสร้างทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูล
ฝอยภายในมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและบุคลากร 
  5.1.3 แนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
นครนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน สามารถสรุปเป็นแนวทางได้ ดังนี้ 

1. เทศบาลนครนครปฐมควรร่วมมือกับชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการเริ่มให้ความรู้กับ
ภาคครัวเรือนเป็นอันดับแรกในเรื่องวินัยในการทิ้งขยะ มีการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส าคัญของ
การแยกขยะให้มาก 

2. เทศบาลนครนครปฐมควรเพ่ิมหน่วยงานรับเรื่องเกี่ยวกับการเก็บขยะเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว จัดหาอุปกรณ์ในการเก็บขยะและถังขยะให้เพียงพอในบางพ้ืนที่ และส่งเสริมให้มีระบบการก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรหรือน าขยะมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น ผลิตปุ๋ย ผลิตพลังงานต่าง ๆ 
เป็นต้น  

3. เทศบาลนครนครปฐมควรศึกษา คิดค้น วิธีการน าขยะไปแปรรูปให้เป็นประโยชน์มากกว่าการ
ก าจัด รวมถึงควรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ควรสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหาของขยะ
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มูลฝอย เพ่ือปรับทัศนคติของประชาชนทุกกลุ่มให้เห็นความส าคัญเรื่องการทิ้งขยะหรือก าหนดข้อห้ามและ
วิธีการก าจัดขยะเบื้องต้นอย่างถูกวิธี  

 
 5.2. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

5.2.1 เทศบาลนครนครปฐมควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลอย่างแท้จริง  ตั้งแต่
กระบวนการร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจในการด าเนินงาน ร่วมรู้ถึงผลดี
ผลเสีย ประโยชน์ที่จะได้รับ และร่วมประเมินผลการด าเนินงานด้วย 

5.2.2 เทศบาลนครนครปฐมควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย กับประชาชน ไม่ว่าจะ
เป็นการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง ขยะแต่ละประเภทมีผลดี ผลเสียอย่างไร แล้วถ้าคัดแยกขยะแล้วจะท าให้
ขยะน้อยลงอย่างไร 

5.2.3 เทศบาลนครนครปฐมควรมีการรายงานผลการด าเนินงานการจัดการขยะต่อชุมชน พร้อม
ทั้งประเมินผลการท างานและประเมินความพร้อมของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 
 5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

5.3.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือน ามาเทียบเคียง 

5.3.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี่อิทธิพลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

5.3.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือ
เป็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 
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