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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อ (1) ศึ กษาประสิ ทธิ ผลการบริ หารจั ดการขยะและเทคโนโลยี ที่ เหมาะสม โดยประชาชน
มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี (2) เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะโดยประชาชนมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และรูปแบบการบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอย และ
(3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะโดยประชาชน มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวั ด
สุพรรณบุรี กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดสุพรรณบุรีเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี มี การเลือกใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยประชาชนมีส่วนร่วม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สภาพบ้านที่อยู่อาศัย และสถานภาพการเป็น
สมาชิกเครือข่ายคัดแยกขยะ ต่างกัน มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน
(3) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย การมีจิตสานึกในการจัดการขยะมูลฝอย และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารจัดการขยะ นอกจากนี้พบว่าการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ไม่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารจัดการขยะ
คาสาคัญ: ประสิทธิผล, การบริหารจัดการขยะ, เทคโนโลยีที่เหมาะสม

Abstract
The research objectives were: (1) to study the level of effectiveness management and
appropriate technologies in waste management of local government in Suphanburi (2) to compare
the effectiveness of waste management classified by personal factors. (3) to study factors related to
effectiveness management and appropriate technologies in waste management of local government
in Suphanburi along with community involvement. The sample consisted of 400 house owners.
1
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The rating-scale questionnaire was used to collect data. The statistics used to calculate the data
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, multiple correlation coefficient. The
research results found that (1) The level of effectiveness management and appropriate technologies
in waste management as a whole and also each aspect were at high level. (2) Comparing the level of
effectiveness of waste management classified by gender, revenue, education, house classification
and member status of waste separation network were found that there was no difference as a
whole. Comparing level of effectiveness of waste management classified by ages was found that
there was no difference as a whole but when considered each aspect was found that there were
significantly difference at the statistical level of .05 in selection of waste management technologies, that
21-30 years old were significantly different with 31-40 years old. Comparing level of effectiveness of waste
management classified by occupation was found that there was difference as a whole and also when
considered each aspect was found that there were significantly difference at the statistical level of .05 in
every aspects. (3) Analysis of relationship between freedom variables and overview of effectiveness of
waste management was found that selection of waste management technologies and being aware of
waste management were in positive relation at low level at the statistical level of .01 but the format of
waste management was in negative relation at low level at the statistical level of .01.
Keywords: Effectiveness, waste management, appropriate technologies

บทนา

(ปิยชาติ ศิ ลปสุ วรรณ, 2557: 9) และการจัดเก็ บหรื อ
การจัดการขยะ ไม่สามารถรับมือกับจานวนขยะมูลฝอยที่
ตกค้าง ทาให้ขยะเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้ งสภาพภู มิ ทั ศน์ (ดิ นเสี ย และน้ าเสีย) และสุขภาพ
อนามั ยของประชาชน ซึ่ งปั จจุ บันหน่ วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะทั้งในระดับประเทศ
และระดับ ท้องถิ่นก็ได้มี การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้น แต่พบว่าการดาเนินงาน ในปัจจุบันยังขาด
การบริ หารจั ดการที่ เป็ นระบบครบวงจร ส่ วนใหญ่ มี
ลักษณะเป็นการดาเนินงานแบบแยกส่วน การบริหาร
จัดการขยะจึ งเป็ นปัญหาส าคั ญอย่ างหนึ่ งที่ ต้ องการ
การแก้ไข
ด้านการพัฒนาระบบกาจัดขยะให้เพียงพอที่
จะรองรั บปริ มาณขยะที่ เกิ ดขึ้ น กระทรวงทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาหนดนโยบายสนับสนุน
การรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Cluster)

ปัจจุบันในพื้นที่ ที่ มี การขยายตัวโดยประชาชน
จะมีจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยะจึงเพิ่มขึ้น
เป็นเงาตามตัว จากการที่ขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2556 พื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทั่ วประเทศไทยจ านวน
7,782 แห่ง (เทศบาล 2,271 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล
5,510 แห่ง และกรุงเทพมหานคร) จะมีปริมาณขยะเกิดขึ้น
ถึง 26.77 ล้านตันต่อวัน ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยทั้ง 2,490 แห่ง เป็นสถานที่ที่มีการกาจัด
แบบถูกต้องเพียง 466 แห่ง (ร้อยละ 19) ที่เหลือเป็น
สถานที่กาจัดแบบไม่ถูกต้อง เช่น การเทกองกลางแจ้ง การ
เผาในที่ โล่ ง เป็ นต้ น อยู่ ถึ ง 2,024 แห่ ง (ร้ อยละ 81)
ด้วยเหตุนี้ ทาให้มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมที่รอกาจัดให้ถูกต้องทั้งประเทศสูงถึง 19.9 ล้านตัน
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ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆ แห่ง
ใช้ระบบก าจั ดร่ วมกั น ท าให้ ระบบก าจั ดขยะมี ขนาด
ใหญ่ขึ้ นและเหมาะสมกั บการลงทุ น พร้อมเปิดโอกาส
ให้เ อกชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการลงทุ นก่ อ สร้าง
ระบบเพื่อลดภาระการจัดหางบประมาณลงทุ นของรั ฐ
ในขณะที่ กระทรวงพลังงานเข้ามามี บทบาทสนับสนุ น
การแก้ ปัญหาขยะด้ วยการก าหนดนโยบายสนั บสนุ น
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะโดยเห็นว่าขยะเป็น
เชื้อเพลิงชีวมวลประเภทหนึ่ง นโยบายนี้ได้ ถูกนาไปสู่
การปฏิบัติด้วยมาตรการทางการเงิน สนับสนุนงานวิจัย
การใช้ เทคโนโลยีผลิ ตพลั งงานทดแทนและการลงทุ น
โครงการนาร่องและเพิ่มอัตรารับซื้อกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้
ซึ่งเรียกว่าราคาส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อกระแสไฟฟ้า (Adder)
เป็นราคาที่เพิ่มจากอัตรารับซื้อกระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตราย
เล็กตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน, 2553: 88-115)
จากปัญหาของขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพอนามั ยของประชาชน
โดยตรง ทั้งในชุมชนเมื องและชนบท ท าให้ทุ กภาคส่วน
ที่ เกี่ ยวข้องมี ความตระหนั กในการบริหารจั ดการขยะ
โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการขยะและการปลูกฝังจิตสานึก
ในการมีส่วนร่วมแก่ชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้
ประชาชนในแต่ล ะชุม ชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการจัดการขยะ เพื่ อให้ประชาชนเกิ ดการ
เรียนรู้และเกิดจิตสานึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการจัดการขยะ ซึ่งประชาชนในชุมชนมีอิทธิพล
ในการกระตุ้นจิตสานึกต่อความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการแก้ ไขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มเรื่ อ งขยะชุ ม ชน
โดยเริ่มจากประชาชนภายในชุมชนได้เรียนรู้การ
บริหารจัดการขยะอย่ างเป็นระบบ เพื่ อรองรับปัญหา
ขยะมที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่การบริหารจัดการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ขยะที่ ครบวงจรนั้นจะมีต้นทุ นสูงมาก ดังนั้น ประชาชน
ในชุมชนจึงควรมีความตระหนักในการลดปริมาณ
ขยะมากกว่าการพึ่ง พาการก าจัดขยะชุม ชนจาก
ภาครั ฐเพียงฝ่ ายเดี ยว และจะท าอย่ างไรที่ จะรณรงค์
ให้ประชาชนในชุมชนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิด
ปัญหาขยะชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมาร่วม
กันคิดหาวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหาที่คานึงถึง
ความจาเป็นและความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการขยะ
เพื่อเลือกแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่ดีที่สุดและเหมาะสม
ที่ สุ ด ซึ่ งเป็นกระบวนการที่ ท าให้ ประชาชนในชุ มชน
เห็นคุณค่าและเกิดจิตสานึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการขยะในชุมชนที่ตนเอง
อาศัยอยู่ให้เหลือน้อยที่สุด
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจัดการขยะและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ
นาผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการลดปริมาณ
ขยะ โดยประชาชนที่ ไม่ ท าให้ขยะมี มลพิ ษต่ อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน ผู้วิจัยจึงได้เลือกพื้นที่
ของเทศบาลตาบล จ านวน หน่ วยงาน องค์กรบริหาร
ส่วนตาบล จ านวน หน่วยงาน ของจังหวัดสุพรรณบุ รี
จานวน 1หน่วยและ 1องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นพื้นที่ ในการศึกษาวิ จัยในครั้งนี้ ซึ่ งเทศบาลตาบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลของจังหวัดสุพรรณบุ รี
ได้ดาเนินการสนองนโยบายเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่
ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาริ
และมุ่งสร้างสังคมน่าอยู่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของ
รัฐบาล โดยมีการจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์เป็นคู่มือ
ส าหรั บให้ ความรู้ และเชิ ญชวนให้ มี การคั ดแยกขยะ
ในครัวเรือน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยประชาชนมีสว่ นร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ขยะโดยประชาชนมี ส่วนร่ วมขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
และรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการขยะโดยประชาชนมี ส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การบริ หาร (Administration) หมายถึ ง ความ
พยายามในการที่จะร่วมมือกันดาเนินงานของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ (สัม ฤทธิ์
ยศสมศักดิ์, เอกวิทย์ มณีธรและคนอื่นๆ , 2549: 190) ส่วน
อนันต์ เกตุวงศ์ (2523: 27) ได้ให้ความหมายของการบริหาร
ว่า หมายถึงการประสานความพยายามของมนุษย์และ
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อทาให้เกิดผลตามต้องการ และอินสอน
บัวเขียว (2537: 233)ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า
หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้นาที่ใช้ศิลปะในการทางานใดๆ
ให้ไปสู่ความสาเร็จ เป็นงานที่เกี่ ยวข้องกับการจัดใช้คน
เงิน วัสดุ ทักษะ การจัดการ ตลอดจนใช้เทคนิคต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานให้ได้ผลมากที่สุด โดย ใช้จ่ายน้อยที่สุด
ส่วน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550: 16) ได้ให้ความหมายของ
การบริหารจัดการว่า หมายถึง แนวทางการดาเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานใดๆ ที่ หน่วยงาน และ/หรือ บุคลากรของ
หน่วยงานนามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือสร้าง
ความสุข ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติโดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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เช่น (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอานาจ
(Authority) (3) การบริหารจริยธรรม (Morality) (4) การ
บริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม(Social)(5) การวางแผน(Planning)
(6) การจัดองค์การ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Staffing) (8) การอานวยการ (Directing) (9) การ
ประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting)
และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) และอรัญ จิตตะเส
โนและคณะ (2551: 7) ได้ให้ความหมายของการบริหาร
จัดการว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ ในการกาหนด
แนวความคิดและการวางแผนเอย่างเป็นระบบและครบวงจร
ในด้านต่างๆ เช่น (1) ด้านนโยบาย/เป้าหมายและทิศทาง
(2) ด้านหลักการ กฎเกณฑ์ กรอบ ระเบียบวินัย (3) ด้าน
โครงสร้างองค์การทั้งการบริหารและการจัดการ ด้านการ
ติดตามงาน/ตรวจสอบ ประเมินงาน การจัดการหมายถึง
กระบวนการและวิธีการ ในการทางานปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีศิลปะ เพื่อให้งานนั้นๆ สาเร็จตามที่ผู้บริหารกาหนด
ซึ่ง การบริ หารจั ดการต้ องมี องค์ ประกอบดั งต่ อไปนี้
(1) การวางแผนเป็นการเตรียมความพร้อมในการทางาน
ได้ แก่ การวางนโยบายตั้ งแต่ การก าหนดแผนนโยบาย
การลงนโยบายไปสู่ ผู้ ปฏิ บั ติ การควบคุ มแผนการ การวาง
เป้าหมาย และกาหนดทิ ศทาง (2) การตัดสินใจต้องเป็น
ระบบและเป็นวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ ต้องมีหลักการมี
เหตุผล มีข้อมูล และข้อคิดที่ดีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
มีความเป็นจริงเชิงประจักษ์ ชัดเจน และมีอิสระ ไม่
อคติ (3) การดาเนินงานคือ การทางานซึ่ง จะต้องปฏิบัตจิ ริง
จึงต้องเข้าใจในนโยบาย รู้เป้าหมาย รู้วัตถุประสงค์ ชัดเจน
ในแนวทางปฏิบัติ มีความสามารถคล่องตัวสูง และมีส่วน
ร่วมในการร่วมมื อ ร่วมใจจากหลายๆ ฝ่าย (4) การแก้ ไข
ปัญหาในการทางานอาจมีปัญหาและอุปสรรคบ้างต้องมีการ
ติดตาม ประเมิน แก้ปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและปัญหาที่เกิด
ในช่วงต่างๆ และเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสม
และ (5) การพัฒนาต่อยอด/ถ่ายทอดไปสูอ่ นาคต มีการสรุป
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บทเรียนทบทวนอย่างเป็นระบบทั่ ว ทั้งระบบปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงข้อบกพร่องต่างๆ
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) กล่าวไว้ว่าการบริหาร
จัดการ (management administration) การบริหาร
การพัฒนา (development administration) แม้กระทั่ง
การบริหารการบริการ (service administration) แต่ละคา
มีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนมี อย่างน้อย 3 ส่วน คือ หนึ่ง ล้วนเป็นแนวทาง
หรือวิธีการบริหารงานภาครัฐทีห่ น่วยงานของรัฐ และ/หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สอง มีกระบวนการ
บริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (thinking)
หรือการวางแผน (planning) การดาเนินงาน (acting) และ
การประเมินผล (evaluating) และ สาม มีจุดหมายปลายทาง
คือการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทาให้ประชาชน
มี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดีขึ้ น รวมทั้ งประเทศชาติ มี ความเจริ ญ
ก้าวหน้าและมั่นคงเพิ่มขึ้น สาหรับส่วนที่แตกต่างกัน
คือ แต่ละคามี จุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหาร
จัดการเน้นเรื่องการนาแนวคิดการจัดการของภาคเอกชน
เข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลกาไร
การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ์
การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ
เป็นต้น ในขณะที่ การบริหารการพั ฒนาให้ความสาคัญ
เรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน
โครงการ (policy, plan, program, project) หรือ
กิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการ
เน้นเรื่องการอานวยความสะดวกและการให้บริการแก่
ประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2548: 5)
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การ
โจนส์ (Jones, 2002: 18) กล่าวว่า ประสิทธิผล
ขององค์การ ถือว่าเป็นปัจจัยบ่งชี้ประการหนึ่งถึง
ความส าเร็จของภาวะผู้ นาเนื่องจากเป็ นเรื่องเกี่ ยวกั บ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

การประเมิ นความรั บผิ ดชอบของผู้ น าในการบริ หาร
ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าสูงต่อองค์การ
บี เบี ยน (Bebeian, 1984: 142) กล่ าวว่ า
ประสิทธิผลนับว่าเป็นหัวข้อหรือประเด็นหนึ่งในการศึกษา
ทฤษฎีองค์การ ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง อย่างไร
ดี การศึกษาเรื่องประสิทธิผลขององค์การที่ผ่านมาพบว่า
ยังมีความหลากหลาย ขาดความแน่นอน เนื่องจากนักวิชาการ
ทั้งหลายต่างพากันนิยาม เสนอแนวคิด และระเบียบ
วิธีการศึกษาที่แตกต่างกั นออกไป ทาให้ก ารประเมิ น
ประสิทธิผลขององค์การมีข้อจากัดหลายประการ
โดยเฉพาะไม่ สามารถพัฒนาไปถึงขั้ นสร้างการยอมรั บ
ในทฤษฎี (theory) หรือตัวแบบ (models) ประเมิน
ประสิทธิผลขององค์การอย่างเป็นสากล
ด้ ว ยความแตกต่ า งของแนวความคิ ด
ดังกล่าว การระบุถึงความหมายประสิท ธิผลของ
องค์ ก ารจึ ง ค่ อนข้ างยุ่ งยาก ซั บซ้ อน เพราะแต่ ละ
สาขาวิชาล้วนมี ฐานคติในศาสตร์ของตนเอง เช่น
นั ก การเงิ น หรื อ เศรษฐศาสตร์ มองประสิ ทธิ ผลใน
ความหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือกาไร ขณะที่นักการ
ผลิตจะมุ่งความ สนใจด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้า
และการบริการ ส่วนนักวิทยาศาสตร์อาจตีความถึงการ
ประดิษฐ์ สิ่งใหม่ ใ ห้กั บ องค์ ก าร เป็ น ต้น (Steers,
1977: 1) หรือแม้ในสาขาวิชาเดียวกับประสิทธิผล
ขององค์ก ารก็อาจมีความหมายไม่ เหมือนกั น ดังที่
ฮอดจ์ และแอนโทนี่ (Hodge and Anthony, 1991:
73-79) กล่าวว่าหาก พิจารณามุมมองทางประวัติศาสตร์
ของกลุ่ม นัก คิด ทฤษฎีองค์การ ย่อมพบได้ว่า นักคิ ด
เหล่านี้ต่างกาหนดนิยามประสิทธิผลองค์การตามแนวทาง
ของตน อาทิ Frederick W. Taylor ผู้เสนอการบริหารงาน
แบบวิทยาศาสตร์ อธิบายว่า ประสิทธิผลคือการบรรลุผล
ผลิตสูงสุดโดยใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรให้คุ้มค่าหรือ
น้อยที่สุด การสร้างทักษะและความชานาญในงาน
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ส่วน Henri Fayol ผู้คิดค้นหลักการบริหาร เชื่อว่า
ประสิทธิผลขององค์การ คือการระบุอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยภายในองค์การ เอกภาพ
ของสายการบังคับบัญชาและการสั่งการ ความสามั คคี
ความเสมอภาค ขณะที่ Elton Mayo บิดาการบริหารงาน
แบบมนุษย์สัมพันธ์ให้ความเห็นว่าประสิทธิผลของ
ผลิ ตภาพ เป็ นผลมาจากความพึ งพอใจของพนั กงาน
ด้านการสนองตอบความต้องการทางด้านร่างกาย
และอารมณ์ เป็ นต้น Hodge and Anthony
จึงสรุปว่า ความหลากหลายในนิยามประสิทธิผ ล
ขององค์การ เกิดจากไม่มีข้อตกลงหรือฉันทามติร่วมกัน
ของนักวิชาการเกี่ยวกับการให้ความหมายว่าอะไร
คือประสิทธิผลขององค์การ
สรุปได้ว่าประสิทธิผลขององค์การประกอบด้วย
ชุดนิยามหลัก 2 ชุด คือ ชุดที่มีความหมายเกี่ยวกับ
“ความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมาย
ต่างๆที่กาหนดไว้” การวัดประสิทธิผลองค์การจึง
พิจารณาจากผลลัพธ์สุดท้าย เนื่องจากการเกิดขึ้น
และการด ารงอยู่ ขององค์ การ ล้ วนแล้วมี จุ ดมุ่ งหมาย
ให้เกิ ดความสาเร็จในเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ
และ “ความสามารถขององค์การในการดารงสถานภาพไว้
ซึ่งความอยู่รอดและการปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อม”
สาหรับนิยามชุดหลัง ได้พิจารณาองค์การในฐานะ
ระบบสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กับส่วนต่างๆ การดารง
อยู่ขององค์ก ารล้วนขึ้นอยู่กั บ การสนับ สนุนจาก
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก นิ ยามชุดนี้
จึงครอบคลุ มการศึ กษาประสิ ทธิ ผล 3 แนวทางหลั ก
ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแนวทางจะมุ่งให้ความสาคัญกับ
ส่วนใดของระบบองค์การนั่นเอง
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะ
สถานการณ์ ขยะของไทยตามรายงานของ
กรมควบคุมมลพิษระบุว่า ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทย
มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยะมูลฝอย
เป็ นขยะที่ มี ป ริ ม าณมากที่ สุ ดของประเทศไทย
โดยปี พ.ศ. 2555 มีขยะมูลฝอยประมาณ 16 ล้านตัน
ซึ่งเป็นขยะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ร้อยละ 22 หรือ
เฉลี่ ย 9,800 ตั นต่อวั น ส าหรั บ ขยะกลุ่ ม นี้ก าจั ด
อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเพียง 5.8 ล้านตัน (ร้อยละ
36) ที่เหลืออีกกว่า 10 ล้านตัน กาจัดโดยการเผาทิ้ง กอง
ทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นที่รกร้าง
ทั้งนี้ มีการนาขยะมูลฝอยบางส่วนทั้งที่มาจาก
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมมาคัดแยกเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ เช่ น ขวดแก้ ว ขวดพลาสติก หรื อกระดาษ
ก็นาไปรีไซเคิล ส่วนขยะจากชุมชนส่วนอื่น ๆ เช่น
ขยะอินทรีย์ก็ทาเป็นปุ๋ยหรือผลิตก๊าซชีวภาพ และ
นาไปผลิตพลังงานทดแทน ด้านของเสียอันตรายก็
เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเสียอันตราย
จากอุตสาหกรรม ที่เหลือคือของเสียอันตรายจาก
ชุมชน รวมถึ งซากเครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิ กส์
และขยะมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งนี้ ขยะกว่าร้อยละ 70 มาจาก
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
เพิ่มสูงขึ้นและสามารถกาจัดได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการในโรงงานที่ รับกาจัดของเสียอันตรายที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
ประเทศไทยมีโรงงานทั่วประเทศจานวน
135,942 แห่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท โดยโรงงานประเภท 1
ที่สามารถดาเนินกิจการได้โดยไม่ ต้องขออนุญาต
จาก กรอ. มี จ านวน 42,528 แห่ ง โรงงานประเภท 2
คือ ต้องมาแจ้ง กรอ. ก่อนประกอบกิจการโดยไม่ต้อง
ขอใบอนุญาตมีจานวน 17,557 แห่ง และโรงงานประเภท 3
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คือ โรงงานที่ ต้องขอใบอนุญาตตั้งโรงงานหรือใบ รง.4
มี จ านวน 75,867 แห่ ง ส าหรั บศักยภาพในการบ าบั ด
กากของเสี ยอุ ตสาหกรรม มี โรงงานรั บบ าบัดที่ ได้ รั บ
ใบอนุ ญาตจาก กรอ. ทั่ วประเทศจ านวน 1,789 แห่ ง
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. โรงงานประเภท 101 เป็น
โรงบาบัดของเสียรวม เช่น เตาเผาขยะในโรงงาน
ปูนซีเมนต์ หรือระบบบาบัดน้าเสียในนิคมอุตสาหกรรม
มี จ านวนทั้ งสิ้น 141 แห่ง 2. โรงงานบ าบัดกากของเสี ย
ประเภท 105 จะเป็นบ่อฝังกลบและเป็นโรงงานคัด
แยก มี จ านวน 1,225 แห่ง และ 3. โรงงานบ าบั ดกาก
ของเสี ยประเภท 106 เป็ นโรงงานรี ไซเคิ ล มี จ านวน
423 แห่งเฉพาะกากของเสียอันตรายจากโรงงาน
ประเภทที่ 3 พบโรงงานที่มีของเสียอันตรายอยู่ราว
1.6 หมื่นแห่ง โดยช่วงเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือน
มีนาคม 2556 พบใบแจ้งขนของเสียอันตรายออก
จากโรงงานรวม 2.75 ล้านตัน แต่กลับพบว่ามีการ
นาไปบาบัดเพียง 9 แสนตัน นั่นหมายความว่า มีกาก
ของเสียอันตรายหายไปจากระบบ 1.85 ล้านตัน
ส่วนโรงงานอื่ นที่มี กากของเสียไม่ อันตราย
มีจานวน 1.2 หมื่นแห่ง มีใบแจ้งขนขยะออกจากโรงงาน
41.5 ล้านตัน แต่ขนย้ ายจริงเพี ยง 12 ล้านตัน นั่นคื อ
หายไปจากระบบ 29.5 ล้ านตั น รวมแล้ วปี ที่ ผ่ านมา
ประเทศไทยมีกากขยะอุตสาหกรรมทั้งที่อันตรายและ
ไม่อันตรายหายไปจากระบบ 31.35 ล้านตัน ในปี 2554
มีกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมรวม 3.95 ล้านตัน
คิดเป็นร้อยละ 84 ของปริมาณของเสียอันตรายทั้ งหมด
โดยมี โรงงานรั บก าจัดของเสียเหล่านี้ ทั่ วประเทศกว่ า
300 แห่ง ซึ่งรองรับของเสียอันตรายได้กว่า 10 ล้านตัน
แต่ก็ยัง พบปัญหาการลัก ลอบทิ้ง ขยะอั นตรายใน
พื้นที่รกร้าง รวมถึงผู้ประกอบการบางรายกาจัดของเสีย
อันตรายไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่รายงาน
ข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมให้กรมโรงงาน
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อุตสาหกรรมทราบโดยร้อยละ 70 ของปริมาณขยะ
อุตสาหกรรมเกิ ด ขึ้นที่ ภ าคตะวันออกกรุง เทพฯ
และปริมณฑล
ส่ ว นของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชนมี
ประมาณ 7 แสนตั น โดยเป็ น ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 3.6 แสนตัน และ
กลุ่มขยะแบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี 3.54
แสนตัน และมีขยะมูลฝอยติดเชื้อประมาณ 43,000 ตัน
ซึ่งตัวเลขนีย้ ังไม่รวมขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล
ทุ กประเภทและทุ กขนาด โดยในปี 2550 ขยะกลุ่ มนี้
ร้อยละ 65 จะเผาในเตาเผาขยะของโรงพยาบาล ร้อยละ 17
กาจัดโดยบริษัทเอกชน และร้อยละ 28 กาจัดโดยองค์กร
ปกครองท้องถิ่นซึ่งส่วนนี้ท้องถิ่นกาจัดถูกวิธีเพียงร้อยละ 10
ที่เหลือเผารวมกับขยะทั่วไปและลักลอบทิ้งในที่รกร้าง
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
วิลาวัลย์ เสนารัตน์และคนอื่นๆ (2541: 36)
ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน
ว่าการให้คนในชุมชนมีส่ วนเกี่ยวข้องโดยสมัครใจ
ในกิ จกรรมทุ กขั้นตอนเริ่มตั้ งแต่การเข้ าร่ วมประเมิ น
ปัญ หาตัดสินใจร่วมกั นในการวางแผนแก้ ปัญ หา
ลงมือแก้ไขและประเมินผลซึ่งกระบวนการทั้งหมด
ต้องตั้ง อยู่บ นพื้น ฐานของความเชื่อทั ศนคติและ
วัฒนธรรมโดยประชาชน
สมนึก ปัญญาสิงห์ (2541: 23) ได้กล่าว
ว่าการมีส่วนร่วมเป็นกุญแจสาคัญของยุทธศาสตร์
การพัฒนาชนบทที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติตามปรัชญา
และกระบวนการท างานแบบมี ส่วนร่วมอย่างจริงจังที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบคือ ความร่วมมื อ
ร่วมใจ (cooperation) การประสานงาน (coordination)
ความรับผิดชอบร่วมกัน (responsibility) ความพยายาม
ร่วมกัน (collective effort) ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและ
กลมกลืนกัน (harmonious relations) การมีจิตใจมุ่งมั่น
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ร่วมกันทางาน (spirit of partnership) และการลงมือ
ปฏิบัติดาเนินการร่วมกัน (action or implementation)
ชื่นใจ บูชาธรรม (2542: 8) ได้ให้ความหมาย
ของคาว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงความร่วมมือของ
ประชาชนในอั นที่ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
พัฒนาทั้งนี้เกิดจากความพอใจส่วนตนที่จะร่วมมือ
กั บบุ คคลในกลุ่มที่ มี แนวทางการพั ฒนาไปในทิ ศทาง
เดียวกัน
สุนีย์ มั ลลิกะมาลย์ (2543: 17-18) ได้ให้
ความหมายของคาว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะหมายถึงการลดปริมาณขยะด้วย
การคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อให้ขยะบางประเภทได้
นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่อันจะส่งผลให้เหลือขยะ
ที่จะทิ้งจริงน้อยลงและความสาเร็จของการคัดแยก
ขยะนี้ ขึ้ นอยู่ กั บความร่ วมมื อของประชาชนในฐานะ
ที่เป็นผู้ผลิตและผู้ทิ้งขยะกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมีดังนี้
1. ร่ วมรั บรู้ หมายถึ งรั บรู้ สภาพปั ญหาที่
เกิ ดขึ้นในชุมชนของตนรับรู้ถึงวิธีการจัดการเพื่อแก้ ไข
ปัญหาลดผลกระทบของปั ญหาและป้ องกั นปัญหาใน
กระบวนการนี้สื่อข้อมูลข่าวสารวิธีการเผยแพร่หรือ
เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและแหล่งข้อมู ลข่าวสารย่อมเป็น
ส่วนสาคัญที่ ผู้เกี่ ยวข้องควรคานึงถึงเพราะการให้
ประชาชนได้ร่วมรับรู้ย่อมมีความตระหนักถึงปัญหาใน
การพิจารณา ว่าตนจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยวิธีใดได้
บ้าง
2. ร่วมคิดและแสดงความคิดเห็นเป็นผล
สืบเนื่อง มาจากการรับรู้ข้อมูลเมื่อประชาชนเกิดความ
ตระหนักแล้วย่อมเป็นช่องทางที่จะให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมคิดและแสดงความคิดเห็นถึงวิธีการที่จะ
นาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงการมีส่วนร่วมในขั้นตอน
นี้ย่อมนามาซึ่งการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่อไป
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3. ร่วมดาเนินการเมื่อวิธีการที่จะนาไปสู่
การแก้ไขปรับปรุงและป้องกันปัญหาเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนก็เท่ากับเป็นการยอมรับ
ปัญหาของพวกเขาดังนั้นหากจะต้องให้พวกเขาเข้ามาร่วม
ดาเนินการตามกิจกรรมที่ได้มาแล้วความเป็นไปได้
ย่อมมีมาก
4. ร่ ว มติ ด ตามตรวจสอบความ
เข้มแข็ง และความต่อเนื่องในการดาเนินการย่อมต้อง
อาศั ยปั จจั ยความร่วมมื อของประชาชนในชุมชนที่ จะ
ติดตามและตรวจสอบว่าในการดาเนินการนั้นมี ปัจจั ย
ใดบ้างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการเพื่อจะ
ได้แก้ไขได้ทันท่วงที
5. ร่วมรับผิดชอบความสาเร็จและความ
ล้มเหลวของกิ จกรรมหรือโครงการย่อมขึ้นอยู่กั บ
การร่วมรับผิดชอบของประชาชนในชุมชนมิใช่เป็น
ผู้ริเริ่มโครงการหรือผู้นาชุมชนการยอมที่จะมีส่วน
ร่ ว มรั บผิ ดชอบย่ อมสะท้ อนถึ งการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน ในชุมชนในทุกระดับ
6. ร่วมขยายผลการจัดการขยะเป็น
ตัวอย่างที่ เห็นได้ชัดว่าหากชุมชนใดมีก ารจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพแล้วและมีการชักชวนด้วย
วิธีการใดก็ตามรวมถึงการช่วยเหลือในการจัดการขยะโดย
ประชาชนอื่นๆ ย่อมนามาซึ่ง การขยายผลของการ
จัดการขยะให้สามารถใช้ได้หลายชุมชนมากขึ้นซึ่ง
ชุมชนมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีได้จานวนมากชุมชน
เท่าใดย่อมส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มาก
เท่านั้น
สรุปว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง
ประชาชนในแต่ละชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการหรือดาเนินกิ จกรรมโดยประชาชน
(องค์กร) ร่วมกันในทุกขั้นตอนหรือในบางขั้นตอน
ตั้งแต่การรับรู้ (Perception) การแสดงความเห็น
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(Brainstorming) การร่วมกันคิด (Thinking) การร่วมกัน
ตัดสินใจ (Decision making) การร่วมกั นดาเนินการ
(interaction) การติ ดตามและตรวจสอบ (Check)
การร่วมกันรับผิดชอบ (Responsibility) การยอมรับ
ผลได้และผลเสีย (Stakeholder) และแก้ไขปัญหา
ร่วมกั นเพื่อพัฒนาชุ มชน (องค์กร) ของตนเองตาม
รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทยได้บัญ ญัติ ถึ ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามความ
ในมาตรา 66 กล่าวว่าบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนชุมชน
ท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมี สิทธิอนุรักษ์
หรื อฟื้ นฟู จารี ตประเพณี ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมี
ส่วนร่วมในการจัดการการบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนและ
มาตรา 67 กล่าวว่าสิทธิ ของบุคคลที่ จะมี ส่ วนร่วมกั บ
รัฐและชุมชนในการอนุรักษ์บารุงรักษาและการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพและในการคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง
ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพ
อนามัยสวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามความเหมาะสม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เ ป็นการวิจัยเชิง เชิง ปริม าณ
(quantitative research)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน
400 คน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

102

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
ในการวิ จั ยครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (questionnaire)
ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึกษา สภาพบ้านที่อยู่อาศัย และสถานภาพการเป็น
สมาชิกเครือข่าย
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ปฏิบัตกิ ารจัดการขยะในชีวิตประจาวัน
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมโดยประชาชนมีส่วนร่วม ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
และการปฏิบัติการจัดการขยะในชีวิตประจาวันด้านรูปแบบ
การจั ดการขยะมู ลฝอย โดยใช้ สถิ ติ เชิ งพรรณนา
(descriptive statistics) ในการบรรยายลักษณะโดยทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยค่าความถี่ (frequency) ค่า
ร้อยละ (percent)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
จัดการขยะในชีวิตประจาวัน ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอย ด้านการมีจิตสานึกในการจัดการ
ขยะมูลฝอย การเลือกใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการ
จัดการขยะมูลฝอย และประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยประชาชนมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการ
บรรยายลั ก ษณะโดยทั่ วไปของประสิ ท ธิผ ลการ
บริหารจัดการขยะ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดย
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ประชาชนมี ส่ ว นร่ว ม ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation)
3. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติความสัมพันธ์
(correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอย ด้านการมีจิตสานึกในการจัดการ
ขยะมูลฝอย การเลือกใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย กั บประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะและ
เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมโดยประชาชนมี ส่ วนร่ วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยประชาชนมีส่วนร่วม
พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมโดยประชาชนมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ประสิ ทธิ ผลการบริ หารจั ดการขยะและเทคโนโลยี
ที่ เหมาะสมโดยประชาชนมี ส่ วนร่ วมอยู่ ในระดั บ
ปานกลาง 4 ข้อตามล าดับดังนี้ (1) การมี จิตสานึกใน
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ( X =3.49)
(2) รูปแบบ และวิธีการบริห ารจัดการขยะมู ล ฝอย
( X =3.36) (3) การพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
( X =3.35) และ (4) การเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ( X = 3.32) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยวิเคราะห์แต่ละด้าน
พบว่า
1. ด้านการพัฒนาการบริ หารจัดการ
ขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนที่ อาศั ยอยู่ในจังหวั ด
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สุพรรณบุรีเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =0.95) เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ประชาชนที่ อาศั ยอยู่ ในจัง หวั ดสุ พรรณบุ รี เห็ นว่ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนาการบริหาร
จั ด การขยะมู ล ฝอย อยู่ ในระดั บ มากทั้ ง 6 ข้ อ
ตามล าดับดังนี้ (1) อบต. และเทศบาลตาบล/เมือง
ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอ วิธีการในการจัดการขยะ ( X =
0.93) (2) อบต. และเทศบาลตาบล/เมือง มีหน้าทีใ่ นการให้
ความรู้และคาแนะนาเกี่ ยวกั บการจัดการขยะในชุมชน
( X = 0.92) (3) อบต. และเทศบาลตาบล/เมือง ควรจัดให้มี
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการสร้างเครือข่ายการคัดแยก
ขยะอย่างสม่าเสมอ ( X = 0.91) (4) ถ้า อบต. และเทศบาล
ตาบล/เมือง มีการรณรงค์การคัดแยกประเภทขยะอย่าง
จริงจังจะทาให้ข้าพเจ้าแยกขยะจนเป็นนิสัย ( X =0.89)
(5) อบต.และเทศบาลตาบล/เมืองมีการจัดกิจกรรมการให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ ( X =0.79) และ (6) อบต. และเทศบาลตาบล/
เมือง ควรมีการเชิญชวนให้บุคลากรในชุมชนเข้ามารับรู้และ
เรียนรู้วิธีการย่อยสลายขยะทุก เดือน ( X = 0.77)
ตามลาดับ
2. ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =1.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีส่วนร่วม ใน
การจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก 5 ข้อตามลาดับ
ดังนี้ (1) แยกขยะพลาสติกทุกชนิด เช่น ขวดน้าพลาสติก
ถังน้า และกะละมังพลาสติกแตก เพื่อนาไปขายกับรถซา
เล้ง ( X =1.58) (2) แยกกระดาษทุกชนิดเพื่อนาไปขาย
กับรถซาเล้ง ( X =1.40) (3) นาซากสัตว์เลี้ยงที่ตายแล้ว
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ไปฝังกลบลึกๆ ทันที เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น ( X =1.40)
(4) แยกและนาถุงหิ้วพลาสติกมาไว้ใช้งานอีกหลายครั้ง
( X =1.39) และ (5) แยกขยะอันตรายออกจากขยะอื่นเสมอ
เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือ หลอดไฟทุกชนิด
กระป๋องสีทุกชนิดเป็นต้น ( X =1.36) ตามลาดับ นอกจากนี้
พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมู ลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง 5 ข้อ
ตามลาดับดังนี้ (1) คัดแยกขยะเพื่อจาหน่าย ( X =1.26)
(2) นาเศษอาหารที่เหลือจากการทานอาหารเสร็จแล้วไปทิง้
ในถังเศษอาหารทุกครั้ง ( X = 1.25) (3) ตักเตือนทุกครั้ง
เมื่อพบเห็นคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ( X = 0.91) (4) นาถุง
ผ้าหรือตะกร้าไปใส่ของใช้แทนถุงพลาสติกเมื่อไปซื้อของ
ใช้ทุกครั้ง ( X =0.90) และ (5) ช่วยกันรณรงค์ในการ
คัดแยกขยะมูลฝอย( X =0.80) ตามลาดับ และยังพบว่า
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 2 ข้อ
ตามลาดับดังนี้ (1) เทน้ามัน ที่ใช้แล้วลงในท่อน้า ในถังขยะ
หรือบนดิน ( X =0.66) และ (2) ทิ้ งขยะทุกชนิดลงบนพื้ น
ถนนแหล่งน้าและที่สาธารณะ ( X =0.54) ตามลาดับ
3. ด้านการมี จิตส านึกในการจัดการ
ขยะมู ลฝอย พบว่ า ประชาชนที่ อาศั ยอยู่ ในจั งหวั ด
สุพรรณบุรีมสี ่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( X =1.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ
ตามลาดับดังนี้ (1) แยกขยะพลาสติกทุกชนิด เช่น ขวดน้า
พลาสติก ถังน้า และกะละมังพลาสติกแตกเพื่อนาไปขายกับ
รถซาเล้ง ( X =1.58) (2) แยกกระดาษทุกชนิดเพื่อนาไป
ขายกับรถซาเล้ง ( X =1.40) (3)นาซากสัตว์เลี้ยงที่ตายแล้ว
ไปฝังกลบลึกๆทั นที เพื่ อไม่ ให้ ส่ งกลิ่นเหม็ น ( X =1.40)
(4) แยกและนาถุงหิ้วพลาสติกมาไว้ใช้งานอี กหลายครั้ง
( X =1.39) และ (5) แยกขยะอั นตรายออกจากขยะอื่ น
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เสมอเช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือ หลอดไฟทุกชนิด
กระป๋องสีทุกชนิดเปน็ ต้น( X =1.36) ตามลาดับนอกจากนี้
พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
5ข้อตามลาดับดังนี้ (1) คัดแยกขยะเพื่อจาหน่าย ( X =1.26)
(2) นาเศษอาหารที่เหลือจากการทานอาหารเสร็จแล้วไปทิ้ง
ในถังเศษอาหารทุกครั้ง ( X =1.25) (3) ตักเตือนทุกครั้ง
เมื่อพบเห็นคนที่ ทิ้งขยะไม่ เป็นที่( X =0.91)(4) นาถุงผ้า
หรือตะกร้า ไปใส่ของใช้แทนถุงพลาสติกเมื่อไปซื้อของใช้
ทุกครั้ง( X =0.90) และ (5) ช่วยกันรณรงค์ในการคัดแยก
ขยะมู ลฝอย( X =0.80)ตามลาดับ และยังพบว่าประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 2 ข้อตามล าดับ
ดังนี้ (1) เทน้ามั นที่ ใช้ แล้วลงในท่อน้าในถังขยะหรื อ
บนดิน ( X = 0.66) และ (2) ทิ้งขยะทุกชนิดลงบนพื้นถนน
แหล่งน้า และที่สาธารณะ ( X = 0.54) ตามลาดับ
4. ด้ านการเลื อกใช้ เทคโนโลยี ในการ
จัดการขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี มีการเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
จั ด การขยะมู ล ฝอย โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
( X =1.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีการเลือกใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการขยะมู ล ฝอย อยู่ในระดั บมาก 9 ข้ อ
ตามลาดับดังนี้ (1) ประชาชนทุกคนที่เข้าชมการสาธิต
การย่อยสลายขยะมูลฝอย ต้องเตรียมและสวมใส่หมวก
หน้ า กากอนามั ยทุ กครั้ ง ( X =1.62) (2) เจ้าหน้ าที่
ประจ าเครื่ อง สับย่อยแต่ละเครื่อง ควรสวมหมวก
หน้ากากอนามัย ถุงมือ รองเท้าบูท และชุดเสื้อผ้าป้องกัน
อันตรายที่ อาจจะเกิ ด จากการย่อยสลายกระจกและฝุ่น
ควันทุ กครั้งที่ ใช้เครื่องสับย่อย( X =1.56)(3)ควรมี บ่ อ
บาบัดน้าเสียที่เกิดจากการทาความสะอาดขยะพลาสติก
และโฟมก่อนปล่อยลง ท่อระบายน้า( X =1.55) (4) อบต.
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และเทศบาลตาบล/เมือง ควรมีเครื่องคัดแยกขยะแบบ
ตะแกรงหมุ นใช้ แยกขยะแทนแรงงานคนเพื่ อช่ วย
ประหยัดเวลา ( X =1.51) (5) อบต. และเทศบาลตาบล/เมือง
ควรมีเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง เพื่อผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง
นาไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลในอนาคต( X =1.49)(6)
ขยะเปียกที่เป็นเศษอาหาร เมื่ อย่อยสลายละเอี ยดแล้ว
สามารถน ามาหมั กด้ วยกากน้าตาลท าเป็ นปุ๋ยชีวภาพ
สาหรับใส่ต้นไม้ได้เป็น อย่างดี( X =1.49) (7) สถานที่
ติดตั้งเครื่องสับย่อยด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพควรมี
บริเวณที่กว้างขวางอยู่ห่างจากชุมชนพอที่จะไม่มีฝุ่นและ
ส่งกลิ่ นเหม็ นรบกวนประชาชนในชุ มชน( X =1.48)
(8)การนาขยะชุมชนมาบาบัดด้วยเครือ่ งสับย่อยทาให้กลิ่น
เหม็นของขยะลดลงและลดการแพร่กระจายของแบคทีเรีย
ที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อ( X =1.40) และ (9) ยางรถยนต์และ
ไม้ ท่ อนที่ ย่อยสลายแล้วสามารถน าไปใช้ ท าประโยชน์ได้
หลากหลาย ( X =1.37)ตามล าดับ นอกจากนี้ พบว่ า
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีการเลือกใช้
เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง 8
ข้อตามลาดับดังนี้ (1) การนาขยะมาบาบัดด้วยเครื่อง
สับย่อย ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในขนส่งและลดค่าขยะที่ต้อง
จ่ายให้กับเจ้าของบ่อขยะ(ลดค่าใช้จ่ายของอบต.และ
เทศบาลตาบล/เมื อง)( X =1.33) (2) การนาขยะชุมชนมา
บาบัดด้วยเครื่องสับย่อย (วิธีการแบบเชิงกลชีวภาพ) เป็น
วิ ธี ก ารย่ อยขยะของชุ ม ชนที่ เหมาะสมกั บชุ มชน
( X =1.33) (3) ขยะพลาสติกและโฟมที่ย่อยสลายละเอียด
เป็นชิ้นเล็กๆ นามาล้างทาความสะอาดและตากแดดให้
แห้ง สามารถนามาทาเป็นเบาะยิมนาสติกและเบาะนั่งได้
เป็นอย่างดีในราคาถูกมาก( X =1.27) (4) เครื่องสับย่อย
ขยะเปียกสามารถย่อยสลายขยะเปียกที่เป็นเศษอาหารได้
หมดทุกวัน ทั้ง อบต. และเทศบาลตาบล/เมือง (ปริมาณไม่
เกินวันละ 2 ตัน)( X =1.26) (5) เครื่องสับย่อยขยะแห้ง
สามารถย่อยสลายขยะพลาสติกทุกชนิด และโฟม ได้หมด
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ทุกวัน ทั้ง อบต. และเทศบาลตาบล/เมือง (ปริมาณไม่เกิน
วันละ 1 ตัน) ( X =1.26)(6) เครื่องสับย่อยขวดแก้ว กระจก
กิ่งไม้และใบไม้ สามารถย่อยสลายขวดแก้ว กระจก
กิ่งไม้และใบไม้ ได้หมดทุกวันทั้ง อบต. และเทศบาล
ตาบล/เมือง (ปริมาณไม่เกินวันละ 1 ตัน) ( X =1.23) (7)
เครื่องสับย่อยยางรถยนต์และไม้ท่ อน สามารถย่อย
สลายยางรถยนต์และไม้ท่อนได้หมดทุกวันทั้งอบต.
และเทศบาลตาบล/เมือง (ปริมาณไม่เกินวันละ 1 ตัน)
( X =1.18) และ (8) ขวดแก้วและกระจกทีย่ ่อยสลายเป็นผง
ละเอียดนาไปใช้ผสมกับหิน ปูน ทราย ทาพื้นถนนลาดยาง
ที่ สามารถรั บน้ าหนั กรถได้ เป็ นอย่ างดี ( X =1.17)
ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ประชาชนที่ มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อ
เดื อน ระดั บการศึ กษา สภาพบ้ านที่ อยู่ อาศั ย และ
สถานภาพ การเป็ นสมาชิกเครือข่ ายคัดแยกขยะ ต่างกั น
มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน
2. พฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
จัดการขยะมูลฝอย การมีจิตสานึกในการจัดการขยะ
มูลฝอย และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการขยะ นอกจากนี้พบว่า การพัฒนาการ
บริหารจัดการขยะมู ลฝอย ไม่มี ความสัม พันธ์กั บ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการขยะ
การอภิปรายผล
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มู ลฝอย มี ความสั มพันธ์กั บประสิทธิ ผลในการบริ หาร
จัดการขยะ อยู่ในระดับต่ามาก ในทิศทางเดียวกัน
นั่นหมายความว่า ถ้าประชาชนมี ส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมู ลฝอยมาก จะท าให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
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สุพรรณบุรีมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการขยะมากขึ้น
เช่นกั น และการมี จิตสานึกในการจัดการขยะมู ลฝอย
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารจัดการขยะ
อยู่ในระดับต่ามาก ในทิศทางเดียวกัน นั่นหมายความว่า
ถ้าประชาชนมี จิตส านึกในการจัดการขยะมู ลฝอยมาก
จะท าให้องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่นสุพ รรณบุรี
มีประสิทธิในการบริหารจัดการขยะมากขึ้นเช่นกัน
นอกจากนี้ ก ารเลือกใช้เทคโนโลยีที่ เ หมาะสมใน
การจัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์กั บประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการขยะ อยู่ในระดับต่ามาก ในทิศทาง
เดียวกั น นั่นหมายความว่า ถ้ามีการเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยมาก จะทาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสุพรรณบุรีมีประสิทธิ
ในการบริหารจัดการขยะมากขึ้นเช่นกัน สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ จารุวรรณ ทองไพบูลย์ (2545)
ที่ศึกษาการบริหารและการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ในอาเภอเมืองขอนแก่น
จัง หวัดขอนแก่น พบว่าสภาพปัญ หาในเรื่อ งของ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย คือ ด้านการจัดบุคลาการ
และ งบประมาณ ส่วนสภาพปัญหาในด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยคือ ด้านการแปรสภาพขยะมูลฝอยและการกาจัด
ขยะมูลฝอย อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ไกรวุฒิ
เสมอภาค ( 2546 ) ที่ศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการขยะ
มู ลฝอยขององค์การบริหารส่ วนต าบลในอ าเภอเมื อง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัด
บุ คลากร การจั ดงบประมาณ และยั งสอดคล้ องกั บ
ผลงานวิจัยของ อารีย์ วงศ์เกษม (2542) ที่ศึกษาการบริหาร
และการจัดการมูลฝอยโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น:
ศึกษากรณีเทศบาลเมืองเมืองพล อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
พบว่าปัญหาในการบริหารจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมือง
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เมืองพล คือ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน การจัด
องค์การ การจัดบุคลากร เทคโนโลยี อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ
กับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าปัญหา
การจัดการขยะมูลฝอยสืบเนื่องมาจากงบประมาณ
และค่าธรรมเนียมน้อย ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ส่งผลให้
ไม่ สามารถจัดการขยะมู ลฝอยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
เพราะขาดบุคลากรและไม่มเี งินทุนในการจัดซือ้ ที่ดินและ
อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อแปรสภาพและกาจัด
ขยะมูลฝอย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี การจัดการเพื่ อให้ ประชาชนทุ กกลุ่ ม
มีความรู้และ ทั ศนคติที่ ถูกต้องเกี่ ยวกั บการลดปัญหา
ขยะมูลฝอยโดยใช้หลักการ 5 R s (Reduce, Reuse,
Reject, Recycle, Repair) ควรร่วมมือและสนับสนุน
ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นในการทาแผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และควรศึกษา
รูปแบบในการบริหารจัดการขยะมู ลฝอยตามแผนงาน/
โครงการที่ได้จากผลการศึกษา
2. ควรมี การด าเนินการจัดท าแผนงานร่วมกั น
ระหว่างบุคคล 4 ฝ่าย คือ ประชาชน สภาเทศบาล
คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล การจัดองค์การ
ควรกาหนดหน่วยงานย่อยงานรักษาความสะอาด
ในกองอนามัยฯ ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
3. การจัดบุคลากรควรจัดระบบการบริหารงาน
บุคคลให้เหมาะสมกับโครงการของงานรักษาความ
สะอาดควรจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
จัดการมูลฝอยให้เพียงพอ กับปริมาณมูลฝอย
4. ปลูกจิตส านึ กให้ประชาชนรักความสะอาด
โดยให้รู้จักลดปริมาณมูลฝอย
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5. ก าหนดแนวทางที่ เหมาะสมในการวางแผน
พัฒนาการจัดการมูลฝอย ทั้งในด้านการรวบรวมการขนย้าย
การกาจัดมูลฝอย
6. การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง การควบคุมปริมาณ
ขยะมูลฝอยโดยมีป้ายและคาขวัญรณรงค์การทิ้งขยะ
มี ถั งขยะที่ แยกประเภทมี การคั ดแยกขยะมู ลฝอยก่ อน

การนาไปกาจัดเพื่อลดปริมาณขยะการรณรงค์ลดใช้ภาชนะ
บรรจุ อาหารที่ เป็ นโฟม ประชาสั มพั นธ์ ใ ห้ ป ระชาชน
ทราบถึงผลเสียของการทิ้งขยะไม่ถูกที่ และผลดีจาก
การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและมีการนากฎหมายการทิ้ง
ขยะมาใช้อย่างจริงจัง
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