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บทคัดย่อ (Abstract)

กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำร
จัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม 2. เพื่อ
เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลนำคู่ อำเภอ นำแก จังหวัดนครพนม กลุ่มตัว อย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย จำนวน 261 คน ได้
ควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.91 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูลคือ ค่ำแจกแจงควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อย
ละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Means) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) กำร
ทดสอบสมมติฐำนใช้กำรทดสอบค่ำที (t-test) และค่ำเอฟ (F-test) ส่วนกำรทดสอบควำมแตกต่ำง
เป็นรำยคู่โดยใช้วิธีกำรของ LSD (Least Significant Difference)
ผลกำรวิจัย พบว่ำ
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อำจำรย์ประจำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
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1. ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง ( ̅ =
3.06) เรียงค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรจัดกำรขยะ ( ̅ = 3.12)
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะ ( ̅ = 3.11) ด้ำนกำรพัฒนำกำรเก็บรวบรวมขยะ ( ̅ = 3.07)
ด้ำนกำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้และพื้นที่ต้นแบบกำรจัดกำรขยะ ( ̅ = 3.04) ด้ำนกำรพัฒนำกฎหมำย
และหลักเกณฑ์วิธีกำรจัดกำรขยะ ( ̅ = 3.02) และด้ำนศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่
ที่ดำเนินกำรจัดกำรขยะ ( ̅ = 2.97)
2. กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม จำแนกตำม เพศ อำยุ อำชีพ ระดับ
กำรศึกษำ และรำยได้ พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกัน ประชำชนมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำร
จัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวม
และรำยด้ ำ นแตกต่ ำ งกั น ส่ ว นประชำชนที่ มี อำยุ อำชี พ ระดั บ กำรศึ ก ษำ และรำยได้ ต่ ำ งกั น
ประชำชนมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่
อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ (Keywords): กำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน, องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่

Abstract

The objectives of this research were (1) to study the Public opinion on
sustainable waste management of Naku subdistrict Administration Organization
Nakae District Nakhon Phanom Province. (2) to comparison the public opinion on
sustainable waste management of Naku subdistrict Administration Organization
Nakae District Nakhon Phanom Province. The samples used in this study were 361
and the value of reliability were 0.91. The research collected the data by using the
questionnaire. The statistics used for analyzing data were frequency, percentage,
means, and standard deviation. Hypothesis tested by t-test and F-test and if
differences were found, the differences in pair were later analyzed by LSD method
at the statistical significance level of .05
The results of this research were as follows:
1. The public opinion on sustainable waste management of Naku
subdistrict Administration Organization Nakae District Nakhon Phanom Province
found that in overall and in each aspect at a moderate level ( ̅ = 3.06) ranking in
the order of mean from high to low as follows: Consciousness with waste
management aspect ( ̅ = 3.12) Participation on waste management aspect ( ̅ =
3.11) Development of storage aspect ( ̅ = 3.07) Community learning and prototype
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aspect ( ̅ = 3.04) Laws and guidelines aspect ( ̅ = 3.02) and Potential of Naku
subdistrict Administration ( ̅ = 2.97)
2. The comparisons of the public opinion on sustainable waste
management of Naku subdistrict Administration Organization Nakae District Nakhon
Phanom Province classified by sex, age, occupation, education levels and income
found that population were different in sex found that public opinions on
sustainable waste management of Naku subdistrict Administration Organization
Nakae District Nakhon Phanom Province in overall and in each aspect at a different,
but population who were different in age, occupation, education levels and income
were not different by the statistical significance at .05 level.
Keywords: Sustainable Waste Management, Naku Subdistrict Administration
Organization

บทนา (Introduction)

ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน เป็น
กำรด ำเนิ น งำนผ่ ำ นท้อ งถิ่น ส่ ว นใหญ่ ส ำมำรถให้ บ ริกำรจัด เก็บ รวบรวมขยะมูล ฝอยเป็น ไปตำม
ศักยภำพของแต่ละท้องถิ่น ถึงแม้ว่ำจะมีกำรจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้มำกขึ้น ทำให้ลดปัญหำ
ขยะตกค้ำงน้อยลง แต่ยังมีปัญหำกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลั กษณะอยู่มำก แม้จะมีกำรจัดสรร
งบประมำณเพื่อก่อสร้ำงระบบกำจัดที่ถูกสุขลักษณะมำกขึ้น แต่ยังมีหลำยพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ และยังมีท้องถิ่นหลำยแห่งที่มีระบบแล้วก็ไม่สำมำรถกำจัดขยะมูลฝอยได้ถูก
สุ ข ลั ก ษณะตำมที่ ไ ด้อ อกแบบไว้ ได้ และบำงแห่ ง ได้ รั บกำรต่ อต้ ำนคั ดค้ ำนจำกประชำชนจนไม่
สำมำรถเข้ำใช้พื้นที่ได้ ทั้งนี้เนื่องจำกกำรทำโครงกำรที่ผ่ำนมำมักไม่ได้คำนึงถึงกำรเตรียมพร้อมที่จะ
ดำเนินงำนดูแลรักษำระบบอย่ำงต่อเนื่องทำให้มีข้อจำกัดทำงด้ำนบุคลำกรและองค์กรบริหำรจัดกำร
ที่ชัดเจน นอกจำกนี้กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่มีลักษณะต่ำงคนต่ำงทำ ทำให้มีสถำนที่กำจัด
มูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะขนำดต่ำงๆ กันกระจำยทั่วไป ทำให้สิ้นเปลืองงบประมำณโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ มีผลทำให้กำรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนกลำงมีจำกัดและไม่
ต่อเนื่องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยกำรดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนั้นจำเป็นต้องกำหนดแนวทำงและทิศทำงในกำรดำเนินงำนและกำร
จัดสรรงบประมำณ เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบอัน
เนื่องจำกกำรจัดกำรขยะในระยะยำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ และถูกหลักสุขำภิบำล สำมำรถแก้ไข
ปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เพื่อคุณภำพชีวิตและสุขนำมัยของประชำชน (กรมควบคุมมลพิษ,
2559: 21-22)
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กำรแก้ไขปัญหำขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหำสำคัญและสะสมมำยำวนำน
ภำครัฐยังถือว่ำเป็นวำระแห่งชำติที่จะต้องแก้ไขจึงมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยและกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมเป็น หน่ว ยงำนที่จะต้องขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะใน
ภำพรวมทั้งประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรประกวดจังหวัดสะอำด กำรจัดกลุ่มพื้นที่กำรจัดกำร
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำรกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ตกค้ำงเพื่อรอกำรกำจัดอยู่ในประเทศกว่ำ 5 แสนตัน และขยะ
ครัวเรือนตกค้ำงกว่ำ 20 ล้ำนตัน แนวทำงกำรจัดกำรขยะ ให้ใช้หลัก 3 ช คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้
ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) 3 Rs สำหรับขยะจำกครัวเรือนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทำป้ำยกำหนดสีเพื่อแยกขยะ ใส่ถุงจำนวน 4 ประเภท (1) สีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิล
(2) สีแดงเป็นขยะอันตรำย (3) สีเขียวเป็นขยะเปียก และ (4) สีน้ำเงินเป็นขยะทั่วไป สำหรับขยะใน
พื้นที่สำธำรณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งถังขยะเป็น 2 สี คือ (1) ขยะรีไซเคิล สีเหลือง (2)
ขยะทั่วไป/ขยะอินทรีย์ โดยแนวทำงในกำรจัดเก็บขยะและกำรกำจัดขยะให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจำรณำดำเนินกำรโดยใช้วิธีให้เหมำะสม และให้กระทรวงมหำดไทย และกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลตำมกฎหมำย (ณิชำ บูรณสิงห์, 2560: 1-2)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ ได้ดำเนินโครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะมำตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้รั บ ควำมร่ ว มมื อจำกหน่ ว ยงำนภำครั ฐ และภำคประชำชนในกำร
ดำเนิน กำรเกี่ยวกับ กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ เป็น
หน่วยงำนที่ไม่มีกำรดำเนินกำรจัดซื้อรถขนขยะและถังขยะ เน้นกำรส่งเสริมให้ภำคประชำชนกำจัด
ขยะภำยในชุมชนเอง โดยกำรสร้ำงหมู่บ้ำนต้ นแบบและมีกำรขยำยกำรดำเนินกำรครบทุกหมู่บ้ำน
จนกระทั้งกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้คัดเลือกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2561 “กำรบริหำรจัดกำรขยะยั่งยืน” ดังนั้น ในกำรวิจัยครั้งนี้สนใจที่จะ
ศึกษำเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของประชำชนและเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับควำมคิดเห็น
ต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม เพื่อ
นำผลกำรวิจัยเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับ ปรุง และส่งเสริมให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำง
ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ และหน่วยงำนอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)

1. เพื่ อ ศึ ก ษำควำมคิ ด เห็ น ของประชำชนต่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรขยะอย่ ำ งยั่ ง ยื น ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม จำแนกตำมคุณลักษณะส่วนบุคคล

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
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ในกำรวิจัยเรื่องนี้ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ประชำชนที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลนำคู่ จำนวน 6,386 คน กลุ่ มตัว อย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นประชำชนที่อยู่ในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่
1 คุณลั กษณะส่ ว นบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถำม ส่ วนที่ 2 แบบสอบถำมเป็น แบบมำตรำส่ ว น
ประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ และส่วนที่ 3 เป็นเครื่องมือปลำยเปิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดย
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรตอบแบบสอบถำมจำกกำรใช้ตำรำง Krejcie และ Morgan ได้ขนำดของ
กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 361 คน

ผลการวิจัย (Research Results)

1. สรุปผลคุณลักษณะส่วนบุคคล
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ
51.00 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30-40 ปี จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ
32.10 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน จานวน 156 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.20 ระดั บการศึกษาของผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี ร ะดั บการศึก ษาอยู่ใ นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30
2. สรุปผลการจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
(x ̅ = 3.06) เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะ (x ̅ =
3.12) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ (x ̅ = 3.11) ด้านการพัฒนาการเก็บ
รวบรวมขยะ (x ̅ = 3.07) ด้านการสร้างศูนย์การเรียนรู้และพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะ (x ̅ =
3.04) ด้านการพัฒนากฎหมายและหลักเกณฑ์วิธีการจัดการขยะ (x ̅ = 3.02) และด้านศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาคู่ที่ดาเนินการจัดการขยะ (x ̅ = 2.97)
3. สรุปผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนของ
องค์การบริ หารส่วนต าบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม จาแนกตามเพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา และรายได้ ผลการวิจัย พบว่า
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดั บ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีอายุ อาชีพ ระดั บการศึกษา และ
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รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)

ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำมำอภิปรำยผลกำรวิจัย ดังนี้
1. ความคิด เห็น ของประชาชนต่อการบริ หารจั ด การขยะอย่า งยั่งยืน ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
จำกกำรวิจัย พบว่ำ ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปำนกลำง ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง เป็นไปตำม
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (สำริณีย์ สุวรรณศีลศักดิ์ , 2555 : 80-90)
ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของประชำชนท้องถิ่นในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนตลำดน้ำอัมพวำ
จังหวัดสมุทรสงครำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนท้องถิ่นมีควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชนระดับปำนกลำง และสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (พนำรัตน์ พ่วงบุญปลูก, 2555: 70-80) ซึ่งได้
ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็ น ของประชำชนต่อกำรจั ดกำรขยะมูล ฝอย ในเขตเทศบำลตำบลแสนสุ ข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลกำรวิจัย พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบำลตำบลแสนสุข อยู่ในระดับปำนกลำง และยังสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (ธีรำรัตน์
จูฑ ะจั น ทร์ , 2558: 65-75) ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษำเรื่ อ งควำมคิ ด เห็ น ของประชำชนต ำบลบำงขุ น กองต่ อ
กระบวนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนมีควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำรจัดกำร
ขยะมูล ฝอยขององค์กำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลบำงขุ น กอง โดยรวมอยู่ในระดับ ปำนกลำง และเมื่ อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรจัดกำรขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (วัชรี มนต์ขลัง , 2556: 183-185) ซึ่งได้ทำกำรศึกษำเรื่องกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองนครพนม ผลกำรวิจัย พบว่ำ หน่วยงำนมีกำรจัดองค์กำรให้
บุคลำกรมีจิตสำนึกในกำรจัดกำรขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะ
อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ , 2558: 75-85) ซึ่งได้
ศึกษำเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของนักศึกษำสถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง และยังสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ โกวิทย์ นำ
เมืองรักษ์ ซึ่งได้ศึกษำเรื่ องควำมคิดเห็ นของประชำชนต่อกำรให้บริกำรจัดเก็บขยะมูล ฝอยของ
เทศบำลตำบลกลำง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรมีส่ ว นร่ ว มของภำค
ประชำชนอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนกำรพัฒนำกำรเก็ บรวบรวมขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (สำอำงค์ นันทะแสง, 2556: 80-85) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม อำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ วิธีกำรเก็บรวบรวมขยะอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนกำรสร้ำงศูนย์
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กำรเรี ยนรู้และพื้นที่ต้นแบบกำรจัดกำรขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสอดคล้ องกับผลงำนวิจัย
(ยุวัฒน์ วุฒิเมธี และศุภวรรณ ภิรมย์ทอง, 2558: 65-70) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องกำรจัดกำรปัญหำขยะมูล
ฝอยในชุมชนเทศบำลนครพระนครศรีอยุธยำ ผลกำรวิจัย พบว่ำ หน่วยงำนมีศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำร
จัดกำรขยะอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนกำรพัฒนำกฎหมำยและหลักเกณฑ์วิธีกำรจัดกำรขยะ อยู่ใน
ระดับปำนกลำง ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (ปวีร์ อัครำธิมำกร, 2558: 76-80) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องกำร
ประเมิ น ผลโครงกำรบริ ห ำรจั ด กำรขยะมู ล ฝอยโดยชุ ม ชนของส ำนั ก งำนเขตบำงเขนใน
กรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัย พบว่ำ หน่วยงำนมีหลักเกณฑ์วิธีกำรจัดกำรขยะอยู่ในระดับปำนกลำง
และด้ำนศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ที่ดำเนินกำรจัดกำรขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง
ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (พนำรัตน์ พ่วงบุญปลูก, 2555: 70-80) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็น
ของประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรดำเนินกำรจัดกำรขยะของหน่วยงำนอยู่ในระดับปำนกลำง
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะ
อย่ำงยั่งยื นขององค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และเป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัยที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
ผลงำนวิจั ย ของกฤษดำ เจริ ญสุ ข ซึ่ ง ได้ ศึ กษำเรื่ องควำมคิด เห็ น ของประชำชนต่อ คุ ณภำพกำร
ให้บริกำรของเทศบำลตำบลนำจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชน
ที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลตำบลนำจอม
เทีย น อำเภอสั ตหี บ จั งหวัดชลบุรี แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (สำอำงค์ นันทะแสง, 2556: 80-85) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม อำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนมีเพศต่ำงกันมีควำมเห็นโดยรวมไม่ต่ำงกัน และยัง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (บพิธ นำโควงค์ และจิตติ กิตติเลิศไพศำล, 2560: 137-139) ซึ่งได้ศึกษำ
เรื่องควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลตำบลนำหว้ำ อำเภอนำหว้ำ
จังหวัดนครพนม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยของเทศบำลตำบลนำหว้ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
ประชำชนที่มีอำยุต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มี
อำยุต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล นำคู่ อำเภอ
นำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่ำงกันกัน ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับ
ผลงำนวิจัย (กฤษดำ เจริ ญสุข , 2555: 77-87) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็ นของประชำชนต่อ
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คุณภำพกำรให้บ ริกำรของเทศบำลตำบลนำจอมเทียน อำเภอสั ตหี บ จังหวัดชลบุรี ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ประชำชนที่มีอำยุ ต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
เทศบำลตำบลนำจอมเทียน อำเภอสั ตหีบ จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่ำงกัน และยังสอดคล้องกับ
ผลงำนวิจัย (โกวิทย์ นำเมืองรักษ์, 2555: 76-80) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำร
ให้บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบำลตำบลกลำง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ประชำชนที่มีอำยุต่ำงกันมีควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรให้บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
เทศบำลตำบลกลำง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่ำงกัน
ประชำชนที่มี อำชีพ ต่ ำงกัน มีค วำมคิด เห็ น ต่อ กำรบริ ห ำรจั ดกำรขยะอย่ ำ งยั่ งยื นของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัย พบว่ำ
ประชำชนที่มีอำชีพต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่ว น
ตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัย
ที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (กฤษดำ เจริญสุข, 2555: 77-87) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็น
ของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลตำบลนำจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีอำชีพ ต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อคุณภำพกำร
ให้ บ ริ ก ำรของเทศบำลต ำบลนำจอมเทีย น อ ำเภอสั ตหี บ จัง หวัด ชลบุรี ไม่ แตกต่ ำงกั น และยั ง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (สำอำงค์ นันทะแสง, 2556: 80-85) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม อำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีอำชีพต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยเทศบำลเมืองมหำสำรคำม โดยรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน
ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัย พบว่ำ
ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้ง
ไว้แต่สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (สำอำงค์ นันทะแสง, 2556: 80-85) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิ ดเห็น
ของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม อำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน ทั้งโดยรวมและรำยได้
ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (บพิธ
นำโควงค์ และจิตติ กิตติเลิศไพศำล, 2560: 137-139) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของประชำชน
ต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลตำบลนำหว้ำ อำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำล
ตำบลนำหว้ำ ในภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
ประชำชนที่มีร ำยได้ต่ ำงกัน มีควำมคิดเห็ น ต่อกำรบริห ำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่ง ยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัย พบว่ำ
ประชำชนที่มีรำยได้ต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วน

วารสารเสลภูมิวิชาการ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

31

ตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จั งหวัดนครพนม ไม่แตกต่ำงกัน ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้แต่
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (กฤษดำ เจริญสุข, 2555: 77-87) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลตำบลนำจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีรำยได้ ต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อคุณภำพกำร
ให้ บ ริ ก ำรของเทศบำลต ำบลนำจอมเทีย น อ ำเภอสั ตหี บ จัง หวัด ชลบุรี ไม่ แตกต่ ำงกั น และยั ง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (ควรคะนึง ศรีหำวงษ์, 2555: 84-90) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำล เมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีรำยได้ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยของเทศบำล เมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน
องค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย
จำกกำรวิจัยเรื่อง กำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่
อำเภอนำแก จั งหวัดนครพนม พบว่ำ ด้ ำนกำรสร้ ำงจิ ตส ำนึ กของประชำชนในกำรจั ดกำรขยะ
ปรำกฏว่ำหน่วยงำนภำครัฐเป็นหน่วยงำนที่ยังมีควำมสำคัญในกำรขับเคลื่อนให้ภำคประชำชนเกิด
ควำมตระหนักในกำรจัดกำรขยะอย่ำงเป็นรูปธรรม สิ่งสำคัญหลำยประกำรที่บ่งบอกให้รู้ว่ำกำร
จัดกำรขยะจะเกิดควำมยั่งยืน คือด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะของประชำชน โดยมีวิธีกำร
จัดกำรขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรจัดกำรขยะของหน่วยงำนภำครัฐ
ยั ง มี ข้ อ น่ ำ สั ง เกต คื อ กำรก ำกั บ ติ ด ตำมในกำรใช้ ง บประมำณเกี่ ย วกั บ กำรจั ด กำรขยะให้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรให้ควำมสำคัญกำรจัดกำรขยะที่เป็นอันตรำย และขยะติดเชื้อ
1.2 ควรจัดทำข้อบัญญัติที่เอื้อต่อกำรจัดกำรขยะโดยภำคประชำชนเอง
1.3 กำรจั ดกำรขยะขององค์ กำรบริห ำรส่ ว นตำบลนำคู่ ยั งมีควำมคิ ดเห็ นของ
ประชำชนอยู่ในระดับปำนกลำงทุกด้ำน หน่วยงำนควรนำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริกำรของหน่วยงำนอย่ำงจริงจัง และอย่ำงต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่ำ ควรมีกำรวิจัยเพื่อหำสภำพปัญหำ สำเหตุ และแนวทำงแก้ไข
ปัญหำ รวมทั้งกำรเลือกวิธีกำรในกำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่เหมำะสม โดยใช้รูปแบบ
งำนวิจัยที่แตกต่ำงไป ใช้วิธีกำรที่แตกต่ำงในกำรได้มำซึ่งข้อมูล จะเป็นประโยชน์กับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ดังนี้
2.1 ควรมีกำรศึกษำกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
2.2 ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิต่อรูปแบบกำรจัดกำรขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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