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ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอย 

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดหลมุแก้ว อ้าเภอลาดหลมุแก้ว  

จังหวัดปทุมธานี1 

ธีรพันฐ์ หงษ์น๎อย2 

ร.ศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์3 

        

บทความ 

             การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษาองค์การ

บริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว อ้าเภอลาดหลุมแก๎ว จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

(Qualitative Research) ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีวิจัย 2 วิธีคือ การวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู๎ให๎ข๎อมูลส้าคัญ (Key Informants) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวน

ต้าบลลาดหลุมแก๎ว อ้าเภอลาดหลุมแก๎ว จังหวัดปทุมธานีและข๎อเสนอแนะแนวทางการ

แก๎ไขในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตํอไปในต้าบลลาดหลุมแก๎ว 

จังหวัดปทุมธานี 

 

        
1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “ประสิทธิผลการจดัการขยะมูลฝอยกรณีศึกษาองค์การบริหารสํวนต้าบลลาด

หลุมแก๎ว อ้าเภอลาดหลุมแก๎ว จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งไดผ๎านการสอบเรียบร๎อยแล๎ว โดยมีอาจารย์ที่ปรกึษา คือ รศ.ดร.

วิทยา จิตนุพงศ ์

2นักศึกษาหลักสตูรมหาบัณฑิต (กลุํมวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น) คณะรัฐศาสตรม์หาวิทยาลัยรามค้าแหง  

2อาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ 
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ผลการศึกษาพบวําประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวน

ต้าบลลาดหลุมแก๎ว อยูํ ในระดับกลาง เพราะมีการบริหารจัดการโดยท้าการจ๎าง

บริษัทเอกชนเป็นผู๎รับผิดชอบการเก็บขยะทุกประเภทในต้าบลลาดหลุมแก๎ว เพราะต้าบล

ลาดหลุมแก๎ว 

ปัจจุบันยังมีขนานเล็ก ประชากร5,280 คน 1,842 ครัวเรือนและเป็นพื้นท่ีพัฒนา ท้าให๎

องค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว ขาดทรัพยากรด๎านบุคลลากร ด๎านเทคโนโลยีและ

พื้นท่ีในการพักคัดแยกขยะ จึงมีการบริหารจัดการโดยการจ๎างบริษัทเอกชล”ห๎างหุ๎นสํวน

จ้ากัด ฟอร์ดแลนด์ “ ในการด้าเนินงานให๎เป็นไปตามเปูาหมายขององค์การในการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอย จากต้าบลลาดหลุมแก๎ว จังหวัดปทุมธานี ไปท้ิงท่ีบํอขยะใน อ้าเภอไทรน๎อย 

จังหวัดนนทบุรี  และชาวบ๎านยังขาดการให๎ความรํวมมือให๎การคัดแยกขยะตามครัวเรือน 

และทางองค์การขาดความตํอเนื่องของนโยบายการคัดแยกขยะตามครัวเรือน ท้าให๎การ

จัดเก็ยขยะต๎องใช๎เวลานานและบวกกับการเพิ่มขึ้นทุกๆปีของครัวเรือนและโกดังท้าให๎ต๎อง

มีการเพิ่มรอบในการจัดเก็บขยะเพิ่มมากขึ้น จากวันลํะ1รอบ ตํอ 3หมูํเป็นวันลํะ2รอบตํอ3

หมํู  

            บทความเรียงความจากการศึกษาอิสระเรื่อง “ ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอย

กรณีศึกษาองค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว อ้าเภอลาดหลุมแก๎ว จังหวัดปทุมธานี ” ซึ่ง

ได๎ผํานการสอบเรียบร๎อยแล๎ว โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาคือ รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์ 

            นักศึกษาปริญญาโทโครงการหลักสูตรมหาวิทยาลัยรามค้าแหง 

          อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ 

 

ความส้าคัญและความเป็นมา 

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล๎อมท่ีส้าคัญประการหนึ่งของชุมชนทุก

ประเทศท่ัวโลกเพราะมีสํวนสัมพันธ์กับความหนาแนํนของประชากรการประกอบอาชีพ

และสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมนั้นๆ จากการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
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กํอให๎เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดล๎อมซึ่งกํอให๎เกิดอันตรายตํอการด้ารงค์ชีวิตของประชาชนในด๎านสุขอนามัยของ

ประชาชนและสํงผลตํอสิ่งแวดล๎อมโดยปริมาณขยะในปี2559 มีประมาณ 27.06ล๎านตัน 

เพิ่ม มากขึ้นจากปี2555 ท่ีมีปริมาณขยะเพียง 23.93ล๎านตัน เพิ่มขึ้นคิดเป็น 14เปอร์เซ็นต์ 

ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี(ส้านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ; 

2560)องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในฐานะ ท่ีเป็นหนํวยงานท่ีมีความใกล๎ชิดกับประชาชน

และมีภารกิจต๎องจัดการสิ่งแวดล๎อมในทุกๆด๎าน องค์กร ปกครองสํวนท๎องงถิ่นจึงเป็น

หนํวยงานท่ีมีบทบาทส้าคัญ ในการจดัการปัญหาขยะและสิ่งแวดล๎อมท่ีกระทบ ตํอ

สภาพแวดล๎อมท้ังในระดับ ชุมชน และประเทศชาติ 

 ปัจจุบันองค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎วมีขนาดเล็กในอ้าเภอลาดหลุมแก๎ว 

จังหวัดปทุมธานี มีจ้านวน ประชากรท้ังสิ้น 5,280 คน 1,842 ครัวเรือน และเป็นพื้นท่ี

พัฒนามีแนวโน๎มการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคตจ้านวนขยะก็มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นด๎วย

เชํนกัน เป็นองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นหนึ่งท่ีพยายามด้าเนินการแกไข๎ ปัญหาเรื่องขยะ

มูลฝอยอยํางจริงจังโดยได๎มีการก้าหนดประเด็นเรื่องสิ่งแวดล๎อมไว๎เป็นสํ วนหนึ่งใน 

วิสัยทัศน์องการฯ วํา “การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของชุมชน 

การคัดแยก ขยะการสร๎างพื้นท่ีสีเขียว มีสถานท่ีพกัผํอนหยํอนใจลดปริมาณมลพิษ ฝุุน

ละอองกลิ่น เสียงไมํให๎เกิดความ เดือดร๎อนแกํผู๎อยูํอาศัย”นอกจากวิสัยทัศน์ขององค์การ

แล๎วยังพบวํายุทธศาสตร์การด้าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว ได๎

จัดท้าโครงการท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการขยะมูลฝอยอยํางเป็นรูปธรรม เชํน โครงการ การ

คัดแยกขยะมูลฝอยโดยชุมชนต้าบล ลาดหลุมแก๎ว  

ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ

บริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว อ้าเภอลาดหลุมแก๎ว จังหวัดทปทุมธานี เพื่อสะท๎อนให๎เห็น

ความต๎องการ และระดับ การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยอันจะเป็น

ข๎อมูลพื้นฐานท่ีส้าคัญ ให๎กับองค์การบริหารสํวนต้าบลได๎น้า ไปใช๎ในการก้าหนดนโยบาย 

หรือกิจกรรมโครงการตํางๆ ให๎เกิดผลเป็นรูปธรรม มีความตํอเนื่อง ยั่งยืน และสอดคล๎อง

กับความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ีด๎วย 
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วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดเก็บขยะขององค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว อ้าเภอ

ลาดหลุมแก๎ว จังหวัดปทุมธานี  

2.เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางแก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ

บริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว อ้าเภอลาดหลุมแก๎ว จังหวัดปทุมธานี 

ความหมายของประสิทธิผล 
       นักวิชาการได๎ให๎ความหมายของประสิทธิผลไว๎ตําง ๆ กัน ดังนี้ 
       วิทยา ดํานธ้ารงกูล (2546, หน๎า 27) ได๎ให๎ความหมายวํา ประสิทธิผล หมายถึง 
ความสามารถในการเลือกเปูาหมายท่ีเหมาะสมและบรรลุเปูาหมายนั้น ๆ ประสิทธิผลจึงวัด
กันที่วําองค์การสามารถสนองผู๎บริโภคสินค๎าหรือบริการท่ีเป็นต๎องการหรือไมํ และสามารถ
บรรลุในสิ่งท่ีพยายามจะท้ามากน๎อยเพียงใด 
       ธงชัย สันติวงษ์ (2537, หน๎า 22) กลําววําประสิทธิผลเป็นการท้างานท่ีได๎ผลโดย
สามารถบรรลุผลส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต๎องการ การวัดผลงานท่ีท้าได๎เทียบกับเปูาหมาย 
หากสามารถท้าได๎ตามเปูาหมายท่ีตั้งไว๎ก็แสดงวําการท้างานมีประสิทธิผลสูง 
       รุํง แก๎วแดง และ ชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2536, หน๎า 169) ประสิทธิผล หมายถึง 
ความส้าเร็จของผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปหรือบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 
       เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง (2536, หน๎า 9) กลําววํา ประสิทธิผล คือ ผลงานของกลุํมซึ่ง
เป็นไปตามเปูาหมายท่ีวางไว๎ ดังนั้นประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความส้าเร็จของโรงเรียนท่ี
สามารถท้าหน๎าท่ีให๎บรรลุเปูาหมายท่ีตั้งเอาไว๎ ท้ังนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผู๎บริหาร
โรงเรียนท่ีสามารถใช๎ความรู๎ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อโน๎มน๎าว
ให๎ผ๎ูใต๎บังคับบัญชาปฏิบัติงานให๎เกิดผลตามเปูาหมายท่ีตั้งเอาไว๎ 
       ชีชอร์ และยูชต์แมน (Seashore & Yuchtman quoting Hall, 1991) ให๎
ความหมายวํา ประสิทธิผลขององค์การ คือ ความสามารถขององค์การในการน้าทรัพยากร
ท่ีมีอยูํอยํางจ้ากัดและมีคุณคําจากสภาพแวดล๎อมมาใช๎ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินการขององค์การ 
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       ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, p. 51) กลําววํา ประสิทธิผลขององค์การ 
หมายถึงการท่ีผู๎บริหารสามารถใช๎ภาวะผู๎น้า เป็นศูนย์รวมในการจัดการให๎ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ เป็นผลท้าให๎การด้าเนินงานขององค์การประสิทธิผลสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ 
       กิบสัน และคณะ (Gibson Others 1982, p. 812) นิยามประสิทธิผลไว๎วํา 
ประสิทธิผลเป็นเรื่องของการกระท้าใด ๆ ท่ีมีความมุํงหมายจะได๎รับผลอะไรสักอยํางให๎
เกิดขึ้น การกระท้าหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงต่้าเพียงใด ขึ้นอยูํกับวําผลท่ีได๎รับ
ตรงนั้น ตรง ครบถ๎วน ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และใช๎พลังงานน๎อยเพียงใด 
       จึงสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง การท่ีองค์การได๎ด้าเนินงาน
ใด ๆ โดยการใช๎ทรัพยากรตําง ๆ จนเกิดผงส้าเร็จบรรลุตามเปูาหมายตําง ๆ ท่ีองค์การตั้งไว๎
และสามารถจะสรุปความหมายตามทฤษฎีองค์การได๎ 3 ลักษณะ ดังนี้ (Zamuto, 1982) 
       1. ความหมายท่ีใช๎ในแนวทางเปูาหมาย (Goal – based Approach) เป็นการ
พิจารณาวําการด้าเนินงานบรรลุเปูาหมายท่ีตั้งไว๎หรือไมํ 
       2. ความหมายท่ีใช๎แนวทางระบบ (System – based Approach) เป็นการพิจารณา
วําองค์การน้าทรัพยากรมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์แกํองค์การและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 
       3. ความหมายท่ีใช๎แนวทางกลุํมผู๎ ท่ีเกี่ยวข๎อง (Multiple – Constituencies 
Approach) เป็นการพิจารณาวําองค์การสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุํมท่ี
เกี่ยวข๎องได๎ 
ความส้าคัญของประสิทธิผล 
       ประสิทธิผลมีความส้าคัญอย่างยิ่ง ในศาสตร์ทางการบริหารและองค์การนับวําเป็น
การตัดสินใจขั้นสุดท๎ายวํา การบริหารองค์การประสบความส้าเร็จหรือไมํเพียงใด องค์การ
จะอยูํรอดและมีความมั่นคงจะขันอยูํกับประสิทธิผลองค์การจะลํมสลายไปในท่ีสุด ดังนั้นจึง
มีความส้าคัญตํอองค์การ ดังนี้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2537) 
       1. ชํวยตรวจสอบวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การการจัดตั้งองค์การยํอมก้าหนด
วัตถุประสงค์และเปูาหมายไว๎อยํางชัดเจน เพื่อด้าเนินงานให๎เป็นไปตามความต๎องการ
หรือไมํ 
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       2. ประเมินผลการด้าเนินงานกับแผนงานท่ีก้าหนด การด้าเนินงานในแตํละกิจกรรม
ยํอมต๎องมีการวางแผน ก้าหนดหน๎าท่ี ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใช๎อ้านาจ
หน๎าท่ีการบริหารการปฏิบัติงาน ให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
       3. ประเมินผลส้าเร็จกับวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลงานท่ีด้าเนินการได๎ตามแผนงาน
กับวัตถุประสงค์ขององค์การท่ีคาดหวัง ถ๎าผลงานบรรลุผลตาวัตถุประสงค์และความ
คาดหวังขององค์การ แสดงวําองค์การมีประสิทธิผล โดยประสิทธิผลอาจพิจารณา
เป็น 2 ระดับ คือ 
 
          3.1 ประสิทธิผลของบุคคล 
          3.2 ประสิทธิผลขององค์การ 
       ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ  แล๎วประสบผลส้าเร็จ ท้าให๎เกิดผลโดยตรงและครบถ๎วนตาม
วัตถุประสงค์ ผลท่ีเกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เชํน ความถูกต๎อง ความมีคุณคํา เหมาะสมดี
กับงาน ตรงกับความคาดหวังและความต๎องการของหมูํคณะ สังคม และผู๎จะน้าผลนั้นไปใช๎
เป็นผลท่ีได๎จากการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 
       ประสิทธิผลขององค์การ คือ การเน๎นไปท่ีผลรวมขององค์การ ซึ่งกิบสันและคณะ 
(Gibson and Other, 1982) อธิบายถึงเกณฑ์ของความมีประสิทธิผลขององค์การวํา
ประกอบด๎วยตัวบํงชี้ 5 ตัว คือ 
       1. การผลิต (Production) 
       2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
       3. ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
       4. การปรับเปลี่ยน (Adaptiveness) 
       5. การพัฒนา (Development) 
       ส้าหรับค้าว่า “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรท่ี
ใช๎ไปกับผลท่ีได๎จากการท้างาน วําใช๎ไปอยํางไร มากน๎อยแคํไหน ในขณะท่ีก้าลังท้างานใช๎
โดยประหยัดให๎ได๎ผลผลิตหรือผลลัพธ์ตามเปูาหมายขององค์การคาดหวังอยํางคุ๎มคําหรือไมํ 
โดยการเปรียบเทียบระหวํางคําใช๎จํายในการลงทุนกับผลก้าไรท่ีได๎รับ ประสิทธิภาพ
มี 2 ระดับ คือ 
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       1. ประสิทธิภาพของบุคคล 
       2. ประสิทธิภาพขององค์การ 
       ประสิทธิภาพของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลปฏิบัติงานอยํางเต็มความสามารถใช๎
เทคนิคหรือยุทธวิธีในการท้างานเพื่อให๎ได๎ผลงานท่ีมีปริมาณตามความต๎องการและมี
คุณภาพเป็นท่ีนําพอใจโดยสิ้นเปลืองคําใช๎จําย พลังงาน และเวลาน๎อย เป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพและปริมาณของผลงาน มีวิธีการท้างานให๎ได๎ผลดียิ่งขึ้นอยูํเสมอ 
       ประสิทธิภาพขององค์การ หมายถึง กรท่ีองค์การสามารถด้าเนินงานตําง ๆ ตาม
ภารกิจหน๎าท่ีขององค์การโดยใช๎ทรัพยากร ปัจจัยตําง ๆ รวมถึงก้าลังคน อยํางคุ๎มคําท่ีสุด มี
การสูญเปลําน๎อยท่ีสุดมีลักษณะของการด้าเนินงานไปสูํผลตามวัตถุประสงค์ได๎อยํางดีโดย
ประหยัดท้ังเวลา ทรัพยากรและก้าลังคน 
       สรุปได้ว่า ประสิทธิผลมีความส้าคัญตํอองค์การหรือหนํวยงานมาก เพราะเป็นตังชี้วัด
ความส้าเร็จขององค์การ ในการท่ีจะตัดสินใจวําองค์การจะอยูํรอดตํอไปหรือไมํ ประกอบ
กับประสิทธิภาพก็มีความส้าคัญตํอองค์การมากเชํนกัน หากการด้าเนินงานองค์การไมํมี
ประสิทธิภาพก็จะไมํมีผลก้าไร ประสบแตํความขาดทุน ก็ยากท่ีองค์การจะตั้งอยูํได๎ ดังนั้น 
ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการท้าให๎บรรลุส้าเร็จตามเปูาหมายองค์การ (Goals) 
และ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการท้าให๎ผู๎ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจและรํวมมือ
กันปฏิบัติงานให๎ได๎ผลผลิต (Output) ท่ีต๎องการ จึงมีความสัมพันธ์กันท้าให๎องค์การบรรลุ
เปูาหมายภายในเงื่อนไขท่ีมีการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด การบรรลุถึงประสิทธิผล
และประสิทธิภาพจึงเป็นท่ีพึงปรารถนาของทุกองค์การ 
 ประสิทธิผลในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดหลุมแก้ว  

หมายถึง ระดับ ความส้าเร็จในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในด๎านการจัดการขยะของ

องค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว ท้ัง 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านผลผลิต ด๎านประสิทธิภาพ 

และด๎านคุณภาพ 

1) ด้านผลผลิต หมายถึง จ้านวน/ปริมาณของการท้าโครงการหรือกิจกรรมในการ    

บริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในด๎านการจัดการขยะขององค์การบริหารสํวนต้าบลลาด

หลุมแก๎ว 
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2) ด้านประสิทธิภาพ หมายถึง ความคุ๎มคํา ความประหยัดทางด๎านบุคลากรใน

เรื่อง เวลาและจ้านวนเงินท่ีเสียไปในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในด๎านการ

จัดการขยะขององค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว   

3) ด้านคุณภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยัด/ประโยชน์

และ สร๎างความพึงพอใจตํอคนสํวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในด๎าน

การจัดการขยะขององค์บริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยในแบบแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)เป็นข๎อมูลสนับสนุนเพื่อศึกษาการมีสํวน

รํวมจัดการขยะมูลฝอย ของคนในชุมชนองค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว อ้าเภอลาด

หลุมแก๎ว จังหวัดปทุมธานี 

การวจัิยแบบเชิงคุณภาพ 

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะน้ามาวิเคราะห์ถึงรูปแบบการมีสํวนรํวมการจัดการขยะ มูล

ฝอยในชุมชน โดยผู๎วิจัยได๎ก้าหนดระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 

 1. ประชากรกลุํมตัวอยําง  

2. การสร๎างเครื่องมือในการวิจัย  

3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล  

4. การวิเคราะห์ข๎อมูล 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช๎ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู๎วิจัยเลือกกลุํมตัวอยํางโดยการสุํมแบบเฉพาะเจาะจง 

จากนายกองค์การบริหารสํวนต้าบล  หัวหน๎าส้านักงานปลัด พนักงานจ๎าง ท้ังสิ้น 5 คน  

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การสร๎างเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้  
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1. ผู๎วิจัยเตรียมการด๎านความรู๎เกี่ยวกบทฤษฎีการมีสํวนรํวม ศึกษาต้าราแนวคิด และ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อก้าหนดขอบเขตของการวิจัย และความรู๎ท่ัวไปเกี่ยวกับรูปแบบการ

จัดการ และสร๎างเครื่องมือวิจัย  

2. ผู๎วิจัยเตรียมความรู๎ ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย วิธีการวิเคราะห์ 

ข๎อมูล การเก็บรวบรวมข๎อมูล รวมถึงการขอค้าปรึกษาจากผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎ทรงคุณวุฒิ

ด๎านการวิจัย 

แนวค้าถามท่ีใช๎ในการสัมภาษณ์ โดยการศึกษาประเด็นค้าถามจาก แนวคิด ทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข๎อง โดย สร๎างค้าถามให๎ครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์

ท่ีตั้งไว๎ โดยมีการเรียบเรียงค้าถามเป็นลักษณะของค้าถามแบบเปิด  

ค้าถามในการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

สํวนท่ี 1แนวค้าถามด๎านข๎อมูลพื้นฐานของผู๎ตอบแบบสัมภาษณ์  

สํวนท่ี2 ประเด็นค้าถาม  

ประเด็นที่ 1แนวค้าถามเกี่ยวกับ แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพปัญหาขยะมูล

ฝอยของชุมชนในปัจจุบันและประเมินสภาพปัญหาในอนาคตของชุมชน  

ประเด็นท่ี 2แนวค้าถามเกี่ยวกับ แนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการขยะมูลฝอย               

ประเด็นที่ 3แนวค้าถามเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอย  

ประเด็นท่ี 4แนวค้าถามเกี่ยวกับ ความรู๎ ความเข๎าใจและจิตส้านึกเกี่ยวกับการ

จัดการขยะ ในชุมชน  

ประเด็นท่ี 5แนวค้าถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมหรือวิธีการตํอการจัดการขยะภายใน 

ครัวเรือน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการสัมภาษณ์คือ แบบสัมภาษณ์ กล๎องถํายภาพ เครื่องบันทึกเสียง วิธีการ

เก็บรวบรวมข๎อมูล  
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ผู๎ท้าการวิจัยได๎แบํงวิธีการเข๎าถึงข๎อมูลการเก็บรวบรวมข๎อมูลออกเป็น 2 สํวน คือ 

การเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎านเอกสาร (Review data) และการเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม 

(Field Data)  

1. การเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎านเอกสาร (Review data) ผ๎ูท้าการวิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูล

ด๎านวิชาการจากแหลํงข๎อมูล และสื่อสิ่งพิมพ์ตําง ๆ เชํน เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร 

วารสาร บทความตําง ๆ เอกสารวาระการประชุมข๎อมูลจาก อินเตอร์เน็ตและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข๎อตํางๆ   

 2. การเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม (Field data) ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยกํอนเริ่ม

สัมภาษณ์ ผู๎วิจัยได๎แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการ สัมภาษณ์ โดยขออนุญาตในการ

บันทึกเสียงระหวํางการสัมภาษณ์ ผู๎วิจัยมีปฏิสัมพันธ์แบบตํอหน๎ากับผู๎ให๎สัมภาษณ์เพื่อเกิด

การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยจะใช๎เวลาในการสัมภาษณ์โดยประมาณ

ไมํ เกิน 40 นาที ท้ังนี้ขึ้นอยูํกับความรํวมมือของผู๎ให๎สัมภาษณ์ 

การจัดท้าข้อมูลและวิเคราะห์ผล  

การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) ผู๎วิจัยวิเคราะห์ข๎อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. น้าข๎อมูลท่ีได๎จากการถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงและการบันทึกภาคสนาม มา

พิจารณาหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในภาพรวมของข๎อมูลท่ีได๎และพิจารณา

หลาย ๆ ครั้ง เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในภาพรวมของข๎อมูลท่ีได๎และพิจารณาประเด็นท่ี

ส้าคัญ  

2. ตรวจสอบความเท่ียงตรงของข๎อมูล โดยน้าข๎อสรุปไปให๎ผู๎ให๎ข๎อมูลตรวจสอบวํา เป็น

ความจริงตามท่ีบรรยายและอธิบายมาหรือไมํ เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปสุดท๎ายท่ีสมบูรณ์และเป็น

ข๎อ ค๎นพบจากการให๎ข๎อมูลจริงของผู๎ให๎ข๎อมูล จากนั้นจึงน้าข๎อมูลมาตรวจสอบกับอาจารย์

ท่ีปรึกษา 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

                     การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษาองค์การบริหาร

สํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว อ้าเภอลาดหลุมแก๎ว จังหวัดปทุมธานี” ใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลท่ัวไป

โดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)ในการบรรยายลักษณะโดยท่ัวไป ของกลุํม

ตัวอยํางท่ีได๎ท้าการสัมภาษณ์เก็บข๎อมูลมาพบวํา ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยของ

องค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว อยูํในระดับกลาง เพราะมีการบริหารจัดการโดยท้า

การจ๎างบริษัทเอกชนเป็นผู๎รับผิดชอบการเก็บขยะทุกประเภทในต้าบลลาดหลุมแก๎ว เพราะ

ต้าบลลาดหลุมแก๎วปัจจุบันยังมีขนานเล็ก ประชากร5,280 คน 1,842 ครัวเรือนและเป็นพื้นท่ี

พัฒนา ท้าให๎องค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว ขาดทรัพยากรด๎านบุคลลากร ด๎าน

เทคโนโลยีและพื้นที่ในการพักคัดแยกขยะ                   

                        จึงมีการบริหารจัดการโดยการจ๎างบริษัทเอกชล”ห๎างหุ๎นสํวนจ้ากัด ฟอร์ด

แลนด์ “ ในการด้าเนินงานให๎เป็นไปตามเปูาหมายขององค์การในการจัดเก็บขยะมูลฝอย จาก

ต้าบลลาดหลุมแก๎ว จังหวัดปทุมธานี ไปท้ิงท่ีบํอขยะใน อ้าเภอไทรน๎อย จังหวัดนนทบุรี  และ

ชาวบ๎านยังขาดการให๎ความรํวมมือให๎การคัดแยกขยะตามครัวเรือน และทางองค์การขาด

ความตํอเนื่องของนโยบายการคัดแยกขยะตามครัวเรือน ท้าให๎การจัดเก็ยขยะต๎องใช๎เวลานาน

และบวกกับการเพิ่มขึ้นทุกๆปีของครัวเรือนและโกดังท้าให๎ต๎องมีการเพิ่มรอบในการจัดเก็บ

ขยะเพิ่มมากขึ้น จากวันลํะ1รอบ ตํอ 3หมูํเป็นวันลํะ2รอบตํอ3หมํู  

                 ข้อเสนอแนะ ชาวบ๎านในต้าบลลาดหลุมแก๎วยังขาดความรํวมในการคัดแยก

ขยะจึงอยากให๎ผลิตนโยบายเพื่อให๎ความรู๎และสร๎างแรงจูงใจและมีความตํอเนื่องแบบ

จริงจังในการคัดแยกขยะเป็นการสร๎างจิตส้านึกในการคัดแยกขยะตามครัวเรือนเพื่อเป็น

การพัฒนาท่ียั่งยืนของต้าบลลาดหลุมแก๎ว 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

           การวิจัยเรื่อง”ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษาองค์การบริหารสํวน

ต้าบลลาดหลุมแก๎ว อ้าเภอลาดหลุมแก๎ว จังหวัดปทุมธานี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎วและเพื่อเป็น
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ข๎อเสนอแนะและแนวทางแก๎ไขปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งแวดล๎อมของ

องค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว อ้าเภอลาดหลุมแก๎ว จังหวัดปทุมธานี 

          การศึกษางานวิจัย”ประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษาองค์การบริหาร

สํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว อ้าเภอลาดหลุมแก๎ว จังหวัดปทุมธานี”ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยสร๎างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎างส้าหรับเก็บ

ข๎อมูล และใช๎วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) สัมภาษณ์กลุํมผู๎

บริหารงานและพนักงานจ๎าง จ้านวน5คนในองค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว จังหวัด

ปทุมธานีโดย ใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลส้าคัญครบถ๎วนโดย

เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข๎อมูล สามารถสรุปได๎ดั่งนี้ 

          พฤติกรรมการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ มูลฝอย มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล

ในการบริหาร จัดการขยะ อยูํในระดับต่้ามาก ในทิศทางเดียวกัน นั่นหมายความวํา ถ๎า

ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการ ขยะมูลฝอยมาก จะท้าให๎องค์การบริหารสํวนต้าบลลาด

หลุมแก๎วมีประสิทธิผลมากขึ้นเชํนกันและการมีจิตส้านึกในการจัดการขยะมูลฝอย มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารจัดการขยะ อยูํในระดับต่้ามาก ในทิศทาง

เดียวกันนั่นหมายความวํา ถ๎าประชาชนมีจิตส้านึกในการจัดการขยะมูลฝอยมาก จะท้าให๎

องค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว มีประสิทธิในการบริหารจัดการขยะมากขึ้นเชํนกัน

และการขยายตัวเพิ่มขึ้นของสังคมเมืองการเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากรสํงผลตํอ

ประสิทธิผลของการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว จังหวัด

ปทุมธานี 

5.2อภิปรายผล 

                องค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎วยังเป็นองค์การขนานเล็กยังขาด
ทรัพยากรด๎านบุคลากรเทคโนโลยีและพื้นท่ีในกานจัดการขยะมูลฝอยจึงมีการบริหาร
จัดการขยะโดยท้าการจ๎างบริษัทเอกชลในการด้าเนินงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลลาด
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หลุมแก๎วเพื่อให๎เกิดความสะอาดและไมํให๎ขยะมูลฝอยเป็นสิ่งรบกวนของผู๎คนในชุมชนซึง
สอดคล๎องกับแนวคิดของ(Seashore & Yuchtman quoting Hall, 1991) ให๎ความหมาย
วํา ประสิทธิผลขององค์การ คือ ความสามารถขององค์การในการน้าทรัพยากรท่ีมีอยูํอยําง
จ้ากัดและมีคุณคําจากสภาพแวดล๎อมมาใช๎ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการด้าเนินการของ
องค์การ 
        (Hoy & Miskel, 1991, p. 51) กลําววํา ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึงการท่ี
ผู๎บริหารสามารถใช๎ภาวะผู๎น้า เป็นศูนย์รวมในการจัดการให๎ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
เป็นผลท้าให๎การด้าเนินงานขององค์การประสิทธิผลสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
        (Gibson Others 1982, p. 812) นิยามประสิทธิผลไว๎วํา ประสิทธิผลเป็นเรื่องของ
การกระท้าใด ๆ ท่ีมีความมุํงหมายจะได๎รับผลอะไรสักอยํางให๎เกิดขึ้น การกระท้าหรือความ
พยายามจะมีประสิทธิผลสูงต่้าเพียงใด ขึ้นอยูํกับวําผลท่ีได๎รับตรงนั้น ตรง ครบถ๎วน ท้ังเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ และใช๎พลังงานน๎อยเพียงใด  

จากการวิจัยครั้งนี้พบวําการมีสํวนรํวมและจิตส้านึกในการคัดแยกขยะตาม
ครัวเรือนของประชาชนอยูํในระดับต่้ามากสํงผลให๎ประสิทธิผลในการจัดการขยะอยูํใน
ระดับต่้าด๎วยเชํนกันสอดคล๎องกับงานวิจัยของไกรวุฒิ เสมอภาค( 2546 ) ท่ีศึกษา
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสํวนต้าบลในอ้าเภอเมือง 
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบวําปัจจัยท่ีมีผลตํอประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์การบริหารสํวนต้าบลได๎แกํการวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากร การ
จัดงบประมาณ 

และยังสอดคล๎องกับ ผลงานวิจัยของ อารีย์ วงศ์เกษม (2542) ท่ีศึกษาการบริหาร 
และการจัดการมูลฝอยโดยองค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น:ศึกษากรณีเทศบาลเมืองเมืองพล
อ้าเภอพล จังหวัดขอนแกํน พบวําปัญหาในการบริหารจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองพล 
คือ ประชาชนไมํมีสํวนรํวมในการวางแผน การจัด องค์การการจัดบุคลากร เทคโนโลยี 
อุปกรณ์ ไมํเพียงพอ กับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นโดยจะเห็นได๎วําปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยสืบเนื่องมาจากงบประมาณ และคําธรรมเนียมน๎อย ไมํเพียงพอกับคําใช๎จําย สํงผลให๎ 
ไมํสามารถจัดการขยะมูลฝอยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพราะขาดบุคลากรและไมํมีเงินทุนใน
การจัดซื้อท่ีดินและ อุปกรณ์ เคร่ืองมือตํางๆ เพื่อแปรสภาพและก้าจัด ขยะมูลฝอย 
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ข้อเสนอแนะ 
          1.ควรมีการจัดการเพื่อให๎ประชาชนทุกกลุํม มีความรู๎และ ทัศนคติท่ีถูกต๎อง
เกี่ยวกับการลดปัญหา ขยะมูลฝอยโดยใช๎หลักการ 5 R (Reduce, Reuse, Reject, 
Recycle, Repair) ควรรํวมมือและสนับสนุนให๎องค์กรสํวนท๎องถิ่นในการท้าแผนบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอยํางถูกหลักสุขาภิบาลและควรศึกษารูปแบบในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยตามแผนงาน/โครงการท่ีได๎จากผการศึกษา 
         2.ผลิตนโยบายเพื่อสร๎างแรงจูงใจและปลูกจิตส้านึกให๎ประชาชนรักความสะอาดโดย
ให๎ร๎ูจักลดปริมาณมูลฝอยจากครัวเรือนและต๎องปฎิบัติตามนโยบายแบบตํอเนื่อง 
        3.การประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยโดยมีปูายและค้า
ขวัญรณรงค์การท้ิงขยะ มีถังขยะท่ีแยกประเภทมีการคัดแยกขยะมูลฝอยกํอน การน้าไป
ก้าจัดเพื่อลดปริมาณขยะการรณรงค์ลดใช๎ภาชนะ บรรจุอาหารท่ีเป็นโฟม ประชาสัมพันธ์ให๎
ประชาชน ทราบถึงผลเสียของการท้ิงขยะไมํถูกท่ีและผลดีจาก การคัดแยกมูลฝอยกํอนท้ิง
และมีการน้ากฎหมายการท้ิง ขยะมาใช๎อยํางจริงจัง 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
        1.การศึกษาวิจัยเรื่อง“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และปัจจัยท่ีสํงผลตํอประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมขององค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว จังหวัด
ปทุมธานี” 
        2.การศึกษาวิจัยเรื่อง“การเปรียบเทียบปัจจัยภายในและภายนอกองค์การท่ีมีอิทธิ
ผลตํอประสิทธิผลขององค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว” 
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บรรณานุกรม 
       เวบ็ไซต์องค์การบริหารสํวนต้าบลลาดหลุมแก๎ว อ้าเภอลาดหลุมแก๎ว จังหวัดปทุมธานี 
  http://ladlumkaew.go.th/public/contact/data/index/menu/122 
      (กีรติวรรณ กัลยาณมิตร 2559)ประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมโดยประชาชนมีสํวนรํวมของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
      ไกรวุฒิ เสมอภาค. (2546). ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารสํวนต้าบล ในอ้าเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม. คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
      จารุวรรณ ทองไพบูลย์. (2545). การบริหารและการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารสํวนต้าบล ใน อ้าเภอเมืองขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (การบริหารการ พัฒนา). มหาวิทยาลัยขอนแกํน. 
     ชื่นใจ บูชาธรรม. (2542). การมีสํวนรํวมอนุรักษ์สภาพแวดล๎อมของผู๎ปรกอบการธุรกิจ
ทํองเท่ียวบริเวณหาด บางแสน จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(สิ่งแวดล๎อมศึกษา). มหาวิทยาลัยมหิดล. 
    (ปิยะธิดา อภัยภักดิ์ 2559 )ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น : วิเคราะห์กรณีการจัดการขยะของเทศบาลนครอ๎อมน๎อย จังหวัด
สมุทรสาคร 
    (ปิยชาติ ศิลปสุวรรณ2557). ขยะมูลฝอยชุมชน ปัญหาใหญํท่ีประเทศก้าลังเผชิญ. 
กรุงเทพฯ: ส้านัก วิชาการ ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 
    (กรมควบคุมมลพิษ, 2540, หน๎า 6) 
    (อาภรณ์    อํอนคง) นักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
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