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              กำรศึกษำน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกำรจดักำรขยะชุมของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลกนัจุ อ ำเภอบึงสำมพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ และเพื่อเป็นแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำร
ด ำเนินกำรจดักำรขยะชุมชน ให้กบัหน่วยงำน/องค์กรอ่ืนๆ โดยกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรสัมภำษณ์      
เชิงลึก (In-Depth Interviews) โดยกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรและเจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรจดักำร
ขยะชุมชนร่วมกบัสังเกตกำรณ์ในพื้นท่ี และศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง พื้นท่ีท่ีศึกษำ ไดแ้ก่ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกันจุ อ ำเภอบึงสำมพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ กำรวิจยัคร้ังน้ีได้ประยุกต์หลักกำรของ Balanced 
Scorecard ซ่ึงมีกำรพิจำรณำ ประเด็นหลกั 4 ดำ้น ประกอบดว้ย ดำ้นประสิทธิผล ดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ดำ้นกำรบริหำรจดักำร และดำ้นกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ 
             ผลกำรศึกษำพบว่ำ ในดำ้นประสิทธิผล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกนัจุ อ ำเภอบึงสำมพนั จงัหวดั
เพชรบูรณ์ บรรลุตำมวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ในดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประชำกรมีควำมรู้ควำม
เขำ้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจดักำรขยะชุมชน เป็นอยำ่งดี อีกทั้งประชำชนยงัมีควำมพึงพอใจมำก     
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรจัดกำรด้ำนขยะชุมชน ด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำร                   
องค์กำรบริหำรฯ มีกำรก ำหนดแผนงำนไวอ้ย่ำงชัดเจน โดยมุ่งมัน่ในกำรปฏิบติัและด ำเนินกำรด้ำนกำร
จดักำรขยะชุมชน ส่ิงแวดล้อมในทุกขั้นตอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยแผนงำนเป็นกำรด ำเนินกำรแสดง
ควำมมุ่งมัน่ใหเ้จำ้หนำ้ท่ี และประชำชนทรำบถึงกำรด ำเนินงำนให้เกิดควำมปลอดภยั ทั้งสุขภำพ อนำมยัและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบชุมชน ดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำ ประชำชนมีกำรได้รับควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ โดยกำร
ฝึกอบรมจะครอบคลุมด้ำนทฤษฏีและปฏิบติั ในกำรคดัแยกขยะ กำรลดท่ีแหล่งก ำเนิด และสร้ำงควำม
ตระหนกัและจิตส ำนึกในกำรจดักำรขยะในชุมชนของตนเองไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำร
จดัประชุมประจ ำเดือน โดยมีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน ว่ำมีขอ้บกพร่องหรือปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ          
ในกำรด ำเนินกำร เก่ียวกบักำรจดักำรขยะภำยในชุมชน เพื่อหำแนวทำงหรือแผนงำนแกไ้ขและป้องกนัอย่ำง
ทนัถ่วงที  
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             นอกจำกน้ีมีกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดยใช้ระบบขอ้มูลสำรสนเทศในกำรจดัเก็บขอ้มูลต่ำงๆ 
เช่น Internet บอร์ดประชำสัมพนัธ์  Facebook  Line  เพื่อง่ำยต่อกำรส่ือสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
ดงันั้น จำกกำรศึกษำในคร้ังน้ี ไดปั้จจยัท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกำรจดักำรขยะชุมชน ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผล
ส ำเร็จต่อกำรด ำเนินกำรจดักำรขยะชุมชนนั้น ไดม้ำจำกผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินท่ีมีควำมมุ่งมัน่ ใส่ใจ ใหค้วำมส ำคญั
กบักำรด ำเนินกำรจดักำรขยะชุมชนเป็นอยำ่งมำก ซ่ึงส่งผลใหก้ำรด ำเนินกำรจดักำรขยะภำยในชุมชนประสบ
ผลส ำเร็จอยำ่งเป็นรูปธรรม 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
Title of Research Paper : Factors Affecting the Success of Community waste management  
                                           A Case Study of Gunju Subdistrict, Bungsamphan District, Phetchabun 
Author                             :  Mr. Chalermpol  Sriphu 
Degree                             :  Master of Science (Environmental Management) 
Year                                :  2021 
 

 
               The purposes of this study were to study the factors affecting the community waste management 
operation of  Gunju Subdistrict Administrative Organization. BuengSamPhan District Phetchabun Province 
and to be an appropriate guideline for community waste management to other agencies or organizations     
by data collection in-depth interviews by interviewing executives and officials involved in community waste 
management in collaboration with local observation and other related documents. The study area is Gunju 
Subdistrict Administrative Organization, BuengSamPhan District, Phetchabun Province. This research 
applied the principal of Balanced Scorecard which considers 4 main issues, consisting of effectiveness, 
Stakeholders, Management and learning and development.  
                The results found that: In terms of effectiveness Gunju Subdistrict Administrative Organization 
BuengSamPhan District, Phetchabun Province achieve the specified objectives and goals on the stakeholder 
side. The population has a good understanding of the process of community waste management.       
Moreover, the people are very satisfied that it is part of the success of community waste management.         
The Gunju Subdistrict Administrative Organization’s plan are clearly defined. The plan focusing on the 
practice and implementation of community waste management environment in every step of the way.         
The work plan is to show commitment to the staff and need people know about the operation to ensure 
safety, health, sanitation and the environment surrounding. In learning and development, people have more 
knowledge and understanding. The training will cover theory and practice in waste sorting reduction at the 
source and establish awareness and consciousness of waste management in their own communities with 
efficiency and effectiveness. Monthly meetings are held by reviewing the operating results that there are 
deficiencies or obstacles in the implementation about waste management within the community to find 
solutions or plans for corrective and preventive actions in a timely manner. 
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                 In addition, Modern technology has been introduced. By using an information system to store 
various information such as the Internet, public relations boards, Facebook, Line. It’s easy for 
communication inside and outside the organization, therefore, from this study, the factors that contribute to 
the success of community waste management which factors affecting the success of community waste 
management obtained from local administrators who are committed, caring, and attach great importance to 
community waste management cause the implementation of waste management in the community has 
achieved concrete results. 
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บทที่  1 

บทน ำ 

1.1 หัวข้อกำรวิจัย 

       การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน                    
ต าบลกันจุ  อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  

1.2 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำวิจัย  

      ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่ส าคัญที่อยู่กับสังคมไทยมายาวนาน และนับวันยิ่งมีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี มีการคิดค้นและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกของมนุษย์มากขึ้น ท าให้มนุษย์มีการใช้ชีวิตใน
ประจ าวันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงก่อให้เกิดปริมาณของเสียหรือของทิ้งเป็นจ านวนมาก มีทั้งขยะที่เกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม และภาคครัวเรือน  เป็นสาเหตุให้มีจ านวนขยะเพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองและชุมชนขนาดใหญ่ ลักษณะหรือองค์ประกอบของขยะเปลี่ยนไปตาม
ความเจริญและลักษณะวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน จากหลากหลายสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา
ดังกล่าวนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีแนวทางหรือนโยบายในการจัดการปัญหาขยะของชุมชนที่เกิดข้ึนดังกล่าว 

       กอปรกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีโรงงานอุตสาหกรรม มาก่อตั้ง จึงท าให้มีประชากร
เพ่ิมมากข้ึน เป็นการขยายทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชากรที่อาศัยในพ้ืนที่มีงานประจ า เป็นการสร้างรายได้ของ
เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชากร แต่การเพิ่มขึ้นของประชากร และการพักอยู่อาศัย มีความต้องการสิ่งต่างๆที่จะช่วย
ให้สามารถด ารงชีวิตในชีวิตประจ าวันของประชาชนได้ เช่น ตลาด หอพัก ร้านสะดวกซื้อ สิ่งเหล่านี้มีความ
จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน เมื่อมนุษย์มีความต้องการบริโภค อุปโภค สิ่งที่เกิดข้ึนตามมา ก็จะเป็น ปริมาณ
ขยะที่เพ่ิมมากขึ้น แต่การจัดการในปัจจุบัน ยังไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการขยะในชุมชนที่เกิดขึ้น อาจมีมา
จากหลายๆสาเหตุ ที่ท าให้การจัดการขยะในชุมชนยังขาดประสิทธิภาพ และมีปริมาณขยะชุมชนที่คงค้างเป็น
จ านวนมาก สิ่งเหล่านี้ เมื่อผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาในสิ่งจะเกิดขึ้นตามมา และอาจมีความรุนแรงทวีคูณมากขึ้นไป
ในอนาคต จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้วิจัย มีความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่ผลต่อความส าเร็จในการจัดการขยะ
ชุมชนในครั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการขยะภายในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของการจัดการขยะต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตในวันข้างหน้า สามารถ
จัดการกับปัญหาขยะได้ ตลอดสร้างความตระหนักความรู้ต่างๆ ให้กับประชากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ลดปริมาณขยะ และสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ การจัดการขยะภายในชุมชนจะ
ส าเร็จได้ มาจากหลายๆหน่วยงานในท้องถิ่น และประชากรจะต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน
เพ่ือให้น่าอยู่ตลอดไป 
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 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาเพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดการขยะชุมชน โดย
เลือกศึกษาที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากภายในชุมชน 
ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม และมีประชาชนพักอาศัยเป็นจ านวนมากในชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งส าคัญใน
การท าให้เกิดขยะในชุมชน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษา กรณีศึกษา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของผู้ที่ศึกษาที่สังเกตได้จากพ้ืนที่จริง จริงเป็นที่มาที่จะน ามา
ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชนนั้น มีปัจจัยใดที่จะต้อง
เพ่ิมเติมหรือปัจจัยใดที่ส่งให้เกิดความส าเร็จในการจัดการขยะภายในชุมชน  เพราะถ้าไม่มีการจัดการขยะภาย
ชุมชนที่ดี ก็จะส่งผลให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น เป็นแหล่งก าเนิดของสัตว์พาหะ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน และสิ่งแวดล้อมต่อไป หรือถ้าการด าเนินการจัดการขยะเพียงพอและด าเนินการดีอยู่แล้ว ก็จะได้
พัฒนาระบบในการจัดการขยะไปให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

1.3   ค ำถำมวิจัย  

        ปัจจัยใดบ้างที่ส่ งผลส า เร็จต่อการจัดการขยะชุมชน ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ                       
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

1.4 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

       1.4.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จในการด าเนินการจัดการขยะชุมชน ขององค์การบริหารส่วน     
ต าบลกันจุ  อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  

       1.4.2 เพ่ือเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการจัดการขยะชุมชน และประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

       1.5.1 ท าให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการจัดการขยะชุมชน องค์การบริหารส่วน                      
ต าบลกันจุ  อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

       1.5.2 ได้ทราบแนวทางที่เหมาะสม ให้กับหน่วยงานอ่ืนๆที่มีความสนใจในการด าเนินการจัดการขยะ
ชุมชน ให้สามารถน าไปประยุกต์องค์กรของตนได้อย่างมีสิทธิภาพ 

 

 

 



3 
 

1.6 ขอบเขตกำรศึกษำ 

       1.6.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
               เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการจัดการขยะชุมชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
       1.6.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเก่ียวข้องกับการจัดการขยะชุมชน   
        - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
        - นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
        - ผู้ใหญ่บ้าน 
        - ตัวแทนประชากรในหมู่บ้าน 
        - เจ้าหน้าที่เก็บขนและรวบรวมก าจัดขยะ 
          ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  และวิธีการลงพ้ืนที่ศึกษาสังเกตการณ์  
 
  1.6.3  ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
           พ้ืนที่ที่ในการเก็บข้อมูล คือ พ้ืนที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ   อ าเภอบึงสามพัน                          
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 1.6.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น  5  เดือน  ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564                       
ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2564 
  

1.7 นิยำมศัพท์ 

     1.7.1 ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษกระดาษ  เศษผ้า เศษอาหาร  เศษสินค้า เศษวัตถุ    
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่
อ่ืน และหมายถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน  

    1.7.2 กำรจัดกำรขยะชุมชน (Community  Waste Management) หมายถึง การจัดการขยะโดย
พิจารณาตั้งแต่จุดเกิดขยะจนถึง จุดก าจัดสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วยการคัดแยก การเก็บ จนกระบวนการแยก
และแปรรูป สถานีขนถ่าย และระบบการจัดการ 

 



 
 

 

บทที่  2 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ในการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดการขยะชุมชน ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรมดังต่อไปนี้ 

2.1 สถานการณ์ปัญหาขยะในประเทศไทย 
2.2 เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.3 ขยะกับสิ่งแวดล้อม 
2.4 ประเทศไทยกับการจัดการขยะชุมชน 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ Balanced Scorcard 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2.1 สถานการณ์ปัญหาขยะในประเทศไทย 
 ปัญหาขยะมูลฝอย (หมายถึง ขยะทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค กิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ 
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า และโรงงาน) ในประเทศไทยถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่
เกิดขึ้นจากน้ ามือมนุษย์ ซึ่ง มีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการบริโภคและการ
แยกขยะจากต้นทาง การจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดมลพิษและไม่เกิดการน ากลับมาใช้ซ้ า ปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่น ปฏิกิริยาเรือนกระจกที่มีสาเหตุจาก ขยะเทกอง ที่ปล่อยก๊าซมีเทน ซัลเฟอร์กับ
คาร์บอนไดออกไซต์ออกมา ปัญหาขยะในทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์
ในทะเล เป็นต้น 
 สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นทุกปี จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของ
ประเทศไทย ปี 2559¹ พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศ 27.06 ล้านตันต่อปี เทียบเท่าตึกใบหยก 
2 จ านวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ยังไม่
รวมขยะตกค้างสะสมที่เพ่ิมข้ึนทุกปีไม่ต่ ากว่าปีละ 10 ล้านตัน    
 

 

 

 

 

 

                
               
              ภาพที่ 2-1 ประเภทขยะที่พบในชุมชน 
              ที่มา : รายงานประเภทขยะที่พบในชุมชน กรมควบคุมมลพิษ 
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ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งแยกตามประเภทได้ทั้งหมด 4 ประเภท โดยมีสัดส่วนดังนี้ (ปี 2559) 
 1.ขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้ คิดเป็นร้อยละ  64 จากขยะท้ังหมด ส่วนใหญ่มาจากอาหาร
เหลือทิ้ง 
 2.ขยะรีไซเคิล เป็นที่ขยะสามารถน ามาหลอมใช้ใหม่ได้หากมีการแยกขยะอย่างถูกต้องและท า
ความสะอาดก่อนทิ้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของขยะทั้งหมด 
 3.ขยะทั่วไป เป็นย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก หรือน าไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุน ต้องน าไปก าจัด 
ได้แก่ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก  ร้อยละ 3 ของขยะทั้งหมด 
 4.ขยะอันตราย เป็น ขยะที่ต้องน าไปก าจัดหรือบ าบัดด้วยวิธีเฉพาะ เช่น หลอดไฟ ขวดยา 
ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง กระป๋องสี ขยะจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 

               จากแหล่งก าเนิดขยะสู่การจัดการ 

              จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมีความพยายามในการรีไซเคิลและก าจัด
ขยะอย่างถูกต้องมากขึ้น แต่แนวโน้มปริมาณขยะในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ปริมาณ
ขยะกว่าครึ่งยังถูกก าจัดอย่างไม่ถูกวิธี   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 2-2  แนวโน้มการจัดการขยะมูลฝอย ปี 2551-2559 
 ที่มา : รายการสถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย ปี 2559 กรมควบคุมมลพิษ 
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              ในปี 2558 รัฐบาลไทยได้ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ 7,777 แห่ง2 พบว่ามีเพียง 328 แห่งหรือไม่ถึง 5% ของสถานที่ก าจัดทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถน าขยะ
ไปใช้ประโยชน์และก าจัดได้อย่างถูกต้อง  ปริมาณขยะท่ีถูกก าจัดอย่างถูกต้องจากสถานที่เหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 
26.34 ของปริมาณขยะเกิดใหม่รวมกับขยะตกค้างทั้งหมด และขยะที่เหลือกว่า 73.26% นั้นถูกก าจัดด้วยวิธีที่
ไม่ถูกต้อง เกิดสภาพเทกอง เผากลางแจ้ง เผาในเตาที่ไม่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ และฝังหลบแบบเท
กองควบคุม หรือไม่ถูกจัดการเลย 

               อุปสรรค์ของการก าจัดขยะให้ถูกวิธี เช่น งบประมาณในการท าสถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องมี
ค่าใช้จ่ายสูง มีขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่าย ทั้งในแง่ของการมาตรฐานการก าจัด และการขออนุญาต
ให้ถูกต้อง การหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม การเตรียมพ้ืนที่ การดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะและคนในชุมชน
ใกล้เคียง3 จุดคุ้มทุนของการลงทุนระบบเนื่องจาก เตาเผาขยะ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากแต่บางที่เปิดไปสัก
พักต้องปิด เพราะไม่มีจ านวนขยะ “ดี” เพียงพอเอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานหรือไฟฟ้า เป็นต้น 

นโยบายและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน 
               ปัจจุบัน แนวคิดในการจัดการขยะมีจ านวนมาก ตั้งแต่ 3R ไปจนถึง 7R ตามความเหมาะสมของ
แต่ละบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการขยะที่สากลนิยมใช้ คือ 4R4 โดยเรียงล าดับตามความส าคัญเริ่ม
จาก Reduce การลดปริมาณขยะจากต้นทาง Reuse การใช้ซ้ า Recycle การน ากลับมาใช้ใหม่ ตามด้วย 
Recovery หรือ การแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า และจบที่ Landfill ซึ่งเป็นการจัดการปลายทาง
ด้วยการฝังดินอย่างถูกต้อง 
               ส่วนการจัดการขยะของประเทศไทย รัฐบาลได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะโดยใช้แนวคิด 3R คือ 
Reduce Reuse และ Recycle  โดยจัดท า Roadmap จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 
เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ โดยวางโครงสร้างให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนร่วมกันจัดการปัญหา แบ่งเป็น 4 มาตรการ คือ 
1. แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสม  
2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่ 
3. วางระเบียบและมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ 
4. การสร้างวินัยคนในชาติ  
               ส่วนภาคเอกชน เองเริ่มรณรงค์คัดแยกขยะในองค์กร น าส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไปรีไซเคิลหรือ
จ าหน่าย ช่วยกันฝังกลบขยะอินทรีย์ให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติหรือท าปุ๋ย ส่วนที่เหลืออยู่ใช้วิธีเผาท าลาย
ด้วยเตาเผาขยะเทคโนโลยีสูงที่มีระบบควบคุมอากาศ โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า น้ ามัน หรือแก๊ส อีกท้ังยังมีการหารือ
เพ่ือตั้งเป้าหมายที่จะลดขยะท่ีมีอยู่ในทะเลลงกว่า 50% ภายในปี 257 ผลกระทบเมื่อขยะมากกว่าครึ่งถูกก าจัด
ด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องจึงน ามาซึ่งปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ และที่ ส าคัญ ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
              ผลกระทบหนึ่งต่อสุขภาพจากการไม่แยกขยะและไม่มีการจัดการพ้ืนที่เทกองให้ถูกต้อง มีได้ตั้งแต่
จากการการรับสารเจือปนตั้งแต่ที่เป็นเชื้อโรค ไมโครพลาสติก (พลาสติกขนาดเล็กมากๆ ที่แตกจากการย่อย
สลายไม่สมบูรณ์) และสารเคมีอันตราย อย่างสารตะกั่วและโลหะหนักในขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึมลงดินและ
ย้อนกลับมาหาคนและสัตว์ในผัก อาหารทะเล เนื้อสัตว์ รวมถึงน้ า และยังเป็นสาเหตุที่ท าให้สัตว์ทะเล 5-10% 
พิการ6 จากการกินพลาสติกเข้าไป และเสียชีวิต ตามที่เป็นข่าวดังตลอดหลายปีที่ผ่านมา   
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              ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ 68  โดยมีขยะในทะเลกว่า 11.47 
ล้านตัน ซึ่ง 80% มาจากขยะบนบก ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่า ขยะที่พบในทะเลกว่า
ครึ่งเป็นขยะพลาสติก 
              นอกจากนี้ การก าจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี เผาโดยไม่มีการควบคุม ก่อให้เกิดสารไดออกซิน สร้างมลพิษ
ในดิน อากาศ ทั้งในรูปแบบฝุ่นละออง ก๊าซพิษ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ท าให้เป็นอันตรายต่อผู้คนทั่วไปที่สูด
ดมหรือสัมผัส ข้อมูลจากส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ระบุว่าพนักงานเก็บขยะที่ต้องอยู่กับแหล่งสะสมเชื้อ
โรคเป็นเวลานานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ป่วยบ่อยกว่าคนทั่วไป 10-15%9 โดยต้องเสี่ยงต่ออันตรายหลายรูปแบบ 
ทั้งถูกของมีคมบาดจนอาจเกิดแผลติดเชื้อและบาดทะยัก อันตรายจากเชื้อโรคในกระดาษช าระ ถุงยางอนามัย 
ผ้าอนามัย เศษอาหารเน่าบูด และซากสัตว์ โดยโรคภัยจากขยะที่เกิดบ่อยได้แก่  โรคระบบทางเดินอาหาร 
ท้องร่วง โรคจากการติดเชื้อ โรคภูมิแพ้ คลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะ และโรคมะเร็ง เป็นต้น 
              ในด้านการสูญเสียทางเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลไทยใช้งบประมาณในการจัดการขยะมากถึง 13,000 
ล้านบาท/ปี โดยในจ านวนนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาเมื่อเกิดโรค รวมทั้งการจัดการดินเสียและน้ าท่วม
จากการอุดตันของขยะ 
 
2.2 เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนั้นมีเทคนิคในการด าเนินการในหลายๆ ประการ                    
ซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธซึ่งกันและกัน  
 2.2.1 แหลงก าเนิดขยะมูลฝอย 
               แหลงก าเนิดของขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการ ตางๆ   
ในชุมชน โดยเปนขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไดจากสถานที่ทิ้งขยะตางๆ เชน 
     2.2.1.1 ขยะที่มาจากแหลง ชุมชนหรืออาคาร บานเรือน ขยะจากรานอาหารวัสดุที่ใชหบีหอ 
     2.2.1.2 ขยะที่มาจากการท าความสะอาดทางเทา ที่สาธารณะ หรือ ตลาด 
     2.2.1.3 ขยะที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหลงพาณิชยซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับขยะใน 
ขอ 2.2.1.1 และ 2.2.1.2 
 2.2.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 
       ขยะมูลฝอยสามารถแบงออกไดหลายประเภทตามเกณฑที่ใชแบง เชน ขยะเปยกกับขยะแหงหรือ 
ขยะที่สามารถน ากลับมาใชไดอีกกับขยะที่ตองก าจัดเปนตน ในที่นี้ขอแบงประเภทขยะออกเปน 4 ประเภท 
ดังนี้ 
                2.2.2.1 ขยะทั่วไป (General Waste) 
                          เปนขยะจากส านักงาน ถนนหนทาง การกอสราง ไดแกกระดาษ เศษไมกิ่งไมฟาง ขาว
แก้ว กระเบื้อง ยาง เศษอิฐกรวด ทรายถุงพลาสติกเศษปูน อิฐหัก หิน ทราย ขยะประเภทนี้ไม เกิดการยอย
สลายและเนาเหม็น การก าจัดขยะทั่วไปควรคัดแยกขยะท่ีสามารถน ามาใชใหมไดกอนการก าจัด 
                 2.2.2.2 ขยะอินทรีย (Organic Waste) 
                           เปนขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสดและการเกษตรกรรม ไดแก เศษ
อาหาร เศษผักเศษเนื้อเศษผลไมซากสัตวมูลสัตวขยะประเภทนี้จะเปนพวกที่ยอยสลายและเนาเปอยไดงาย 
เพราะวเปนสารประกอบอินทรียที่มีความชื้นคอนขางสูง ประกอบกับขยะประเภทนี้ มีกลิ่นเหม็นการก าจัดขยะ
ประเภทนี้ควรพิจารณาความเปนไปไดในการหมักท าปุยกอน 
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2.3 ขยะกับสิ่งแวดล้อม 
      ปัจจุบันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะสูงถึงวันละ 10,000 ตัน และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตาม
ขยายตัวของเมือง แม้ก่อนหน้านี้จะพยายามจัดเก็บให้แล้วเสร็จบนถนนสายหลักและสายรองทุกวันแต่ก็ยังพบ
ปัญหาขยะขนาดใหญ่ที่ตกค้าง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น และ ได้มอบนโยบายให้ 
50 เขต จัดกิจกรรม "นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้" ต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ ซึ่งแต่ละ
ส านักงานเขตจะเข้าจัดเก็บทุกวันอาทิตย์ หมุนเวียนไปตามถนน ซอย หมู่บ้าน หรือชุมชนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือ
น าขยะเข้าสู่กระบวนการ  ส าหรับขยะต่างๆก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์หลาย
ประการดังต่อไปนี้ คือ 
       1. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง และพาหะของโรค 
           ขยะ เศษวัสดุ ของเสีย มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนมากับขยะมูล
ฝอยมีโอกาสที่จะขยายพันธุ์เพิ่มจ านวนมากยิ่งขึ้นได้ เพราะขยะมูลฝอยมีทั้งความชื้นและสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์
ใช้เป็นอาหาร ขยะพวกอินทรีย์สารที่ทิ้งค้างไว้ จะเกิดการเน่าเปื่อยกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน 
นอกจากนั้นพวกขยะที่ปล่อยทิ้งไว้นานๆ จะเป็นที่อยู่อาศัยของหนู ดังนั้นขยะที่ขาดการเก็บรวบรวม และการ
ก าจัด จึงท าให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ส าคัญของเชื้อโรค แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะน าโรคมาสู่คน
ได ้
       2. เป็นบ่อเกิดของโรค 
           เนื่องจากการเก็บรวบรวมและการก าจัดขยะมูลฝอยไม่ดี หรือปล่อยปละละเลยท าให้มีขยะมูลฝอย
เหลือทิ้งค้างไว้ในชุมชน จะเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคต่างๆ เช่น ตับอักเสบ เชื้อไทฟอยด์ เชื้อโรคเอดส์ ฯลฯ เป็น
แหล่งก าเนิดและอาหารของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นพาหะน าโรคมาสู่คน เช่น แมลงวัน แมลงสาบ และหนู เป็นต้น 
       3.ก่อให้เกิดความร าคาญ 
         ขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมได้ไม่หมดก็จะเกิดเป็นกลิ่นรบกวน กระจายอยู่ทั่วไปในชุมชน นอกจากนั้น
ฝุ่นละอองที่เกิดจากการเก็บรวบรวมการขนถ่าย และการก าจัดขยะก็ยังคงเป็นเหตุร าคาญที่มักจะได้รับการ
ร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนอยู่เสมอ 
       4. ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
          ขยะเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดมลพิษของน้ า มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ ถ้าขยะมีซาก
ถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์มาก ก็จะส่งผลต่อปริมาณโลหะหนักพวกปรอท แคดเมียม 
ตะกั่ว ในดินมาก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในดิน และเมื่อฝนตกมาจะ ท าให้น้ าเสียจากกองขยะมูลฝอย
ไหลปนเปื้อนดินบริเวณรอบ ๆ ท าให้เกิดมลพิษของดินได้ ถ้ามีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้งท าให้เกิดควันมี
สารพิษท าให้คุณภาพของอากาศเสีย ส่วนมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอยนั้น อาจเกิดข้ึนได้ท้ังจากมลสารที่มี
อยู่ในขยะและพวกแก๊สหรือไอระเหย ที่ส าคัญก็คือ กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเน่าเปื่อย และสลายตัวของอินทรีย์
สารเป็นส่วนใหญ่ 
       5. ท าให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพ 
           ขยะมูลฝอยที่ทิ้งและรวบรวมโดยขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยพวกของเสีย
อันตราย ถ้าขาดการจัดการที่เหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ง่าย เช่น โรค
ทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีแมลงวันเป็นพาหะ หรือได้รับสารพิษที่มากับของเสียอันตราย 
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2.4 ประเทศไทยกับการจัดการขยะชุมชน 
      1.การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
         หัวใจส าคัญของการแก้ปัญหาขยะที่ทุกคนสามารถท าได้นี้เป็นสิ่งที่ ชุมชนบ้านพักทหารหนองไผ่ล้อม 
ของกองทัพภาคที่ 2 น ามาใช้และจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นขยะ
อินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และด าเนินการรีไซเคิลครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ      
ถือหลักการก าจัดขยะจากแหล่งก าเนิดต้นทาง ลดปริมาณขยะ และน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเรียกว่า
ขยะรีไซเคิล  เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย เช่นเดียวกับที่ ชุมชนอยู่เย็น อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งน าเอาโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) มาใช้และสามารถจัดการขยะในชุมชนได้
เกือบทั้งหมด รวมถึงน าขยะกลับมาใช้ใหม่ในหลายรูปแบบ โดยมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะรีไซเคิล การผลิต
น้ าหมักจากขยะอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษผักและเศษอาหาร ซึ่งได้จากตลาดสดที่อยู่ใกล้ชุมชน    
เป็นการน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่เพ่ือท าให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
      2. การลดขยะท่ีตัวเราเอง 
          ปัญหาขยะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยี แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเราทุกคน ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญไม่แพ้
การคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ คือ การลดขยะที่ตัวเราเอง โดยมีหลายชุมชนที่น าแนวคิดนี้มาใช้ หรือที่รู้จักกัน
ว่าเป็น “ชุมชนไร้ถัง” ดังเช่นที่ ชุมชนเทศบาลต าบลอุโมงค์ จังหวัดล าพูน โดยเดิมทีนั้นมีการจัดเก็บขยะโดย
ภาคเอกชนแล้วเกิดปัญหาขึ้นมากมาย จึงด าเนินการยกเลิกระบบถังขยะ ยกเลิกการเก็บค่าขยะ และเน้นหนัก
มาตรการทางสังคมให้สมาชิกในชุมชนร่วมมือกันลดขยะและคัดแยกขยะแทนการพ่ึงพาเทคโนโลยี และยึดหลัก
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายส าหรับเป็นมาตรการทางการคลังผ่านการจ าหน่ายถุงขยะ แต่ปัจจัยส าคัญที่สุด คือ ผู้น า
ชุมชนมีการติดตามและสนับสนุนการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง อีกชุมชนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน         
คือ ชุมชนต าบลเมืองแก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีแนวคิดว่า “ถังขยะไม่ใช่เครื่องประดับ” เริ่มด าเนินการตั้งแต่การ
ตั้งค าถามเพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมคิดตามเกี่ยวกับขยะ ว่าขยะเกิดจากอะไร ใครมีหน้าที่ก าจัดขยะ และวิธีก าจัด
ขยะที่ถูกต้องนั้นท าอย่างไร และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านร่วมกันอภิปราย ระดมความเห็นกันว่าเราควรมีการ
จัดการอย่างไร จนได้เป็นข้อสรุปของการบริหารจัดการขยะอย่างมีศักยภาพ โดยได้ก าหนดมาตราการช่วยกัน
ก าจัดขยะในชุมชนร่วมกันว่า ชาวบ้านจะต้องมาช่วยกันก าจัดขยะในพื้นที่สาธารณะเดือนละ 1 ครั้ง โดยแต่ละ
หมู่บ้านช่วยกันท าอย่างพร้อมเพียง 
 
      3.การเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของท่ีเราไม่ต้องการ 
           แนวคิดเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินนี้เป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมองเห็นมูลค่าขยะของ ร้านศูนย์บาท 
ศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้ง ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้ได้ขยายสังคมรีไซเคิล
ไปยังภาคเหนือแล้ว ร้านศูนย์บาทท าหน้าที่เป็นคนกลางในการรับซื้อ และบริหารจัดการขยะ ภายในร้า นมี
สินค้าอุปโภคบริโภคเหมือนกับร้านขายของช าทั่วไป โดยให้คนในชุมชนน าขยะมาตีมูลค่าเป็นตัวเงิน และ
แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีอยู่ภายในร้านโดยไม่ต้องใช้เงิน จากนั้นร้านศูนย์บาทที่เปรียบเสมือนธนาคารขยะจะ
น าขยะที่รับซื้อไปขาย ท าให้ร้านได้ก าไรทั้งจากการขายขยะ และการขายสินค้า ก่อนที่จะเกิดร้านศูนย์บาทขึ้น
ชุมชนแห่งนี้เคยประสบปัญหาการจัดการขยะเช่นเดียวกับชุมชนอ่ืนๆ แต่ในปัจจุบันนอกจากจะแก้ปัญหาขยะ
ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยปลูกฝังจิตส านึกในการแยกขยะ และเห็นคุณค่าของสิ่งของทุกชิ้นก่อนจะทิ้งอีกด้วย 
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       4.ระบบมัดจ า-คืนเงิน 
         เป็นระบบที่ประเทศไทยใช้มานาน และเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับการจ่ายคืนค่าขวดเปล่าให้กับ
ผู้บริโภค  และให้ผู้ค้าส่งจ่ายค่าขวดให้กับผู้ค้าปลีก ซึ่งประเทศไทยสามารถขยายขอบข่ายการครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นกว่าเดิม จะเป็นการเปลี่ยนความรับผิดชอบทางการเงินในการจัดการของเสียจาก
ชุมชนไปสู่ผู้ผลิต และช่วยให้ปริมาณขยะลดลงอย่างมากดังที่ประเทศเกาหลีใต้ได้ใช้ระบบนี้ครอบคลุมกับกล่อง
บรรจุอาหาร ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ น้ ามันหล่อลื่น ถังบรรจุยาฆ่าแมลง และพลาสติก อย่างประสบความส าเร็จ
มาแล้ว ขยะล้นเมืองเป็นปัญหาใกล้ตัวที่ใครก็ต่างเจอ และต้นเหตุของปัญหานั้นก็คือมนุษย์ คือพวกเราทุกคน 
หากทุกคนทุกบ้านทุกชุมชนและทั้งประเทศไทยร่วมมือกันแล้ว เราก็สามารถเปลี่ยนเมืองขยะล้น เป็นเมืองไร้
ถัง หรือเมืองปลอดขยะได้โดยไม่ยากเย็นอะไร ดังที่มีตัวอย่างอันน่าชื่นชมปรากฏให้เห็นแล้วนับไม่ถ้วน 
นอกเหนือจากความมีวินัยและจิตส านึกในการจัดการขยะในครัวเรือนของชุมชนแล้ว ถึงแม้ชุมชนและทุก
ครัวเรือนจะร่วมกันจัดการขยะเป็นอย่างดีเพียงไร แต่หากขาดระบบการบริหารจัดการรองรับที่ดีของรัฐก็จะไม่
มีทางเกิดการจัดการขยะแบบบูรณาการได้เลย อีกทั้งการด าเนินการของชุมชนก็จะไม่สามารถขยายผลไปใน
ระดับประเทศได้ ถึงเวลาแล้วที่รัฐจะต้องหันมาแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน และไม่ปล่อยให้วิกฤตขยะเป็น
ปัญหาที่ชุมชนต้องแก้ไขด้วยตนเอง ก่อนที่จะสายเกินเยียวยา 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ Balanced Scorecard  
     2.5.1 ความหมายของ Balanced Scorecard  

           Robert S. Kaplan จาก Harvard Business School และ David P. Norton จาก Norton and 
Company เป็นผู้น าเทคนิค Balanced Scorecard (BSC) มาใช้เป็นครั้งแรกปี ค.ศ.1992 เพ่ือใช้ในการวัด
สัมฤทธิผลขององค์กรภาคธุรกิจ โดยได้เพ่ิมมิติทางด้านลูกค้า ด้านกระบวนการบริหารภายใน องค์กร และด้าน
การเรียนรู้มาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์แนวทางใหม่ที่ ใช้แผนกลยุทธ์ระยะยาวรวมกบแผน
กิจกรรมระยะสั้น ในกรอบของระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management System) และเทคนิค 
BSC ยังใช้เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (Time Value of Money) โดยการประเมินผลที่อาศัยตัวชี6วัด
ในลักษณะองค์รวมนอกเหนือไปจากตัวชี้วัดทางด้านพันธกิจอย่างเดียว (จ าลอง โพธิบุญ, 2550: 43-45)   

             Balanced Scorecard เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่ และได้รับความนิยมไปทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทย เพ่ือที่ให้ผู้บริหารขององค์กรจะได้รับรู้ถึงจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนของ การบริหารงานที่
ผ่านมา  Balanced Scorecard จะช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรได้ชัดเจน โดยดูจากผลของ
การวัดค่าได้จากทุกมุมมอง เพ่ือให้เกิดดุลยภาพในทุกๆ ด้านมากกว่าที่จะ ใช้มุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว 
อย่างที่องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ค านึงถึง เช่น รายได้กาไร    ผลตอบแทนจากเงินปันผล และราคาหุ้นในตลาด เป็น
ต้น การน า Balanced Scorecard มาใช้จะท าให้ผู้บริหารมองเห็นภาพขององค์กรชัดเจนยิงขึ้น   

        Kaplan and Norton (1996: 7-9) ได้กล่าวไว้วา Balanced Scorecard จะท าให้เราได้เห็นภาพ  ่ 
ขององค์กรใน 4 มุมมอง และน าไปสู่การพัฒนาเครื่องมือวัดผล โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลและน าผล ที่ได้มา
วิเคราะห์ มุมมองทั้ง 4 ดังกล่าวประกอบด้วย 

             1) The Learning and Growth Perspective เป็นมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต เช่น                   
การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบบอ านวย 32 ความ
สะดวกในการท างาน เป็นต้น  
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             2) The Business Process Perspective เป็นมุมมองด้านกระบวนการท างานภายในองค์กร เอง 
เช่น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การประสานงาน ภายในองค์กร, 
การจัดการด้านสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  
             3) The Customer Perspective เป็นมุมมองด้านลูกค้า เช่น ความพึงพอของลูกค้า ภาพลักษณ์ 
กระบวนการด้านการตลาด การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น  
             4) The Financial Perspective เป็นมุมมองด้านการเงิน เช่น การเพ่ิมรายได้ ประสิทธิภาพ ในการ
ผลิตที่มีต้นทุนต่ าและมีการสูญเสียระหว่างการผลิตน้อย การหาแหล่งเงินทุนทีมีต้นทุนต่ า เป็นต้น  
             ซ่ึงด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และเติบโตเป็นปัจจัยต้น ในขณะที่ด้าน การเงิน และ
ด้านลูกค้าเป็นปัจจัยตาม  
              โดยแต่ละดัชนีวัดความส าเร็จแบบสมดุลทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย  
              1) วัตถุประสงค์ คือ สิ่งที่องค์กรมุ่งหวังหรือต้องการที่จะบรรลุผลในด้านต่างๆ วัตถุประสงค์ของ
มุมมองด้านต่างๆ จะต้องมีความสัมพันธ์กนในเชิงเหตุและผล โดยวัตถุประสงค์ ในด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนาสัมพันธ์กบวัตถุประสงค์ในด้านการบริหาร วัตถุประสงค์ด้านการ  ั บริหารสัมพันธ์กบวัตถุประสงค์ในด้าน
ผู้รับบริการ วัตถุประสงค์ด้านผู้  ั รับบริการมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ด้านการเงนิ ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง
กันเหล่านี้ เป็นจุดส าคัญของ Balance Scorecard ในอันที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์การ  
             2) ดัชนีชี6วัดผลงานหลัก ได้แก่ ดัชนีชี6วัดของวัตถุประสงค์แต่ละด้าน ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้จะเป็น
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวัดวาองค์การบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่  
             3)เป้าหมายได้แก่เป้าหมายหรือตัวเลขที่องค์การต้องการบรรลุของดัชนีวัดแต่ละประการ                                      
4) แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เป็นสิ่งที่องค์การจะจัดท าเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นโดยในขัน้นี้ยังมิใช่
แผนปฏิบัติการเป็นเพียงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเบื้องต้นทีต่้องท าเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
            ในทางปฏิบัติเมื่อมีการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการวัดหรือประเมิน จะต้องมีฐานข้อมูลปัจจุบัน
ประกอบ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกบเป้าหมายที่ก าหนดเป้าหมายจะต้องสูงกว่า หรือดีกวาข้อมูลปัจจุบัน 
โดยอาจแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบที่ก าหนดเฉพาะขึ้นมาได้  
            แนวทางการประเมินและการก าหนดกลยุทธ์แบบ BSC นี้ได้มีการน ามาใช้กันอย่าง แพร่หลายในภาค
ธุรกิจ ขณะที่ภาครัฐได้น าเทคนิค BSC มาประยุกต์ในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของหน่วยราชการทั้ง
ประเทศอีกด้วยโดยได้ปรับประเด็นในการวัดให้เหมาะสมกับงานภาคราชการมากขึ้นโดยส านักงาน กพร.ได้
ก าหนดมิติในการติดตามประเมินผลการบริหารภาครัฐใน 4  มิติ ได้แก่ 1) ประสิทธิผลตามพันธกิจ                
2) ประสิทธิภาพ 3) คุณภาพการให้บริการ 4) การพัฒนา องค์กร ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ จะได้ประยุกต์มิติ 4 มิติ
ของ BSC มาใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จ  ต่อการจัดการขยะชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ปรับชื่อมิติให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ได้แก่ ปรับมิติด้านการเงิน 
เป็น “ประสิทธิผล” ด้านลูกค้าเป็น “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ด้านกระบวนการภายในเป็น “การบริหาร จัดการ” 
และด้านการเรียนรู้และพัฒนาเป็น “การเรียนรู้และพัฒนา” 
            Balanced Scorecard (BSC) นั้นได้ รับการพัฒนามาโดยตลอด  ท า ให้ภาพของ Balanced 
Scorecard จากเพียงเครื่องมือที่ถูกใช้เพ่ือวัดและประเมินผลองค์กร ไปสู่การเป็นเครื่องมือเชิงระบบ ส าหรับ
การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) โดยผู้พัฒนาเครื่องมือนี้ (Kaplan และ Norton) 
ยืนยันหนักแน่นวา ความสมดุล (Balance) ในการพัฒนาองค์กรนั้นสามารถวัด และ ประเมินได้จากการมอง
ผ่านมมุมองของระบบการวัดและประเมินผล                                                                                
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      4 ด้านหลัก คือ  
                  1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective; F)  
                  2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective; C)  
                  3) มุมมองด้านการด าเนินการภายใน (Internal Perspective; I)  
                  4) มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ (Learning and Growth; L)  
                  ดังนั้น Balanced Scorecard จึงเป็นเสมือนเครื่องมือหรือกลไกในการวางแผนและบริหาร    
กลยุทธ์ทีมีการก าหนดมุมมองทั้ง 4 ด้าน เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาองค์กร จนบรรลุแผนกลยุทธิ์               
ที่วางไว้ในที่สุด 
 
            2.5.2 ท าไมองค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการน า Balanced Scorecard มาใช้  
                จากผลการส ารวจบริษัทในประเทศสหรัฐฯ ของ CFO Magazine เมื่อปี 1990 พบว่า มีเพียง  ่
10% เท่านั้นที่องค์กรประสบความส าเร็จด้านการใช้แผนกลยุทธ์ ทั้งนี้ องค์กรส่วนใหญ่พบว่ามี 
ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ ดังนี้ 
             1) The Vision Barrier (อุปสรรคด้านวิสัยทัศน์) มีพนักงานที่เข้าใจถึงแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่
ตนเองท างานอยูเพียงร้อยละ 5  
             2) The People Barrier (อุปสรรคด้านบุคลากร) พบวามีพนักงานระดับผู้จัดการเพียงร้อยละ 25     
ทีใ่ห้ความส าคัญและบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ 
             3) The Resource Barrier (อุปสรรคด้านทรัพยากร) พบว่ามีจ านวนองค์กรถึงร้อยละ 60 ที่ไม่ได้
บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้    
             4) The Management Barrier (อุปสรรคด้านการจัดการ) มีผู้บริหารองค์กรมากถึงร้อยละ 85 ที่ให้
เวลาในการประชุมสนทนาในเรื่องแผนกลยุทธ์น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อเดือน35 
              จากอุปสรรคข้างต้น เกิดจากบุคลากรในทุกระดับไม่เข้าใจ หรือมองเห็นภาพของแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร ดังนั้นการท างานจึงไม่สอดคล้องกบแผน ซึ่งในส่วนนี้เองที่ Balanced Scorecard จะช่วยให้ผู้บริหาร
ได้มองเห็นภาพและเส้นทางที่ก าหนดไว้ในแผนได้ชัดเจนบุคลากรทุกคนสามารถรับรู้ถึงกิจกรรมที่ตนเองจะต้อง
ท าให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่วนระยะการพัฒนารูปแบบของ Balanced Scorecard ส าหรับแต่ละองค์กร 
ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร แต่โดยทั่ว ๆ ไป ถ้าองค์กรนั้นมีการเขียนแผนธุรกิจอยู่เดิมแล้ว ก็อาจจะใช้เวลา
ประมาณ 2 ถึง 6 เดือน 
 
             2.5.3 ประโยชน์ในการบริหารโดยใช้ หลักการ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือ  
 จากการน าหลักการ Balanced Scorecard เข้าเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการท าให้องค์กรมีความชัดเจน
ในการก าหนดทิศทางขององค์กร และมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะท าให้องค์กรมี
การพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งประโยชน์ทีได้พอสรุปได้ดังนี้ 
             1) ท าให้องค์กรพัฒนาเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยไม่ต้องเสียในการลองผิดลองถูก  
             2) ท าให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจในการท างาน  
             3) สามารถสร้างและปลูกจิตส านึกแก่บุคลากรทั้งองค์กร ให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร  
             4) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด  
             5) เพิม่ศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าให้กบธุรกิจขององค์กร  
             6) สร้างรายได้ให้กับองค์กรสูงขึ้น 
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           2.5.4 บริบทของการน า Balanced Scorecard ไปใช ้
           Balanced Scorecard ได้มีการน าไปใช้ในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เช่น Diageo, Nationwide, Ericson, 
และ Mobil Oil และน ามาใช้ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้วบางแห่ง เช่น Open University, Glasgow 
Caledonian University, Napier University, University of California และ Ohio State University ข้อดี
ของเครื่องมือนี้ คือ มีหลักพ้ืนฐานอยู่บนดัชนีที่แยกตามมุมมองด้านต่าง ๆ ที่ครบ 4 ด้าน ซึ่งครอบคลุม
สอดคล้องตามพันธะกิจ และเป้าหมาย ไม่ใช่เพียงพิจารณาที่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น (เช่นในการวัดผลธุรกิจใน
ยุคก่อนที่วัดเฉพาะด้านการเงินเพียงด้านเดียว) ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับองค์กรที่ไม่หวังผล
กาไร ซึ่งการใช้ดัชนีทางการเงินเพ่ือการวัดผลเป็นสิ่งที่ ไม่มีปรากฎว่าองค์กรประเภทนี้จะให้ความส าคัญก่อน 
นอกจากนี ้Balanced Scorecard ยังเป็นความพยายามท่ีจะแปรให้กลยุทธ์ลงไปสู่การปฏิบัติและน าเสนอดัชนี
เพ่ือวัดผลการด าเนินงานนั้น ๆ ด้วย  
            บริบทในการพัฒนาดัชนี Balanced Scorecard มาใช้นั้น เริ่มขึ้นเพ่ือใช้วัดผลส าเร็จเป็นบริบท
ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรธุรกิจ ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งเน้นก าไรเป็นตัววัดผลส าเร็จทางการเงิน ดังนี้Balanced 
Scorecard จึงได้สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายของบริษัทที่มุ่งเน้นก าไร 
เนื่องจาก Balanced Scorecard ได้ขยายการวัดผลออกไปสู่ด้านอื่นนอกจากวัดผลเพียงด้านการเงินเท่านั้น  
             ดังนั้น Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรสามารถน าปัจจัยหลักทางกลยุทธ์ของ
องค์กรแปรไปสู่การปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรในการพิจารณาผลส าเร็จของการท างานโดยผ่าน
มุมมองด้านการเงิน มุมมองลูกค้า มุมมองกระบวนการภายใน และมุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา จึงนับเป็น
การเชื่อมโยงการวางแผนในระดับบนหรือระดับผู้บริหารซึ่งเน้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ลงมาสู่ระดับปฏิบัติการ 
ในกรณีของมหาวิทยาลัยก็สามารถใช้เป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาดัชนี
วัดผลส าเร็จตามแนวคิด Balanced Scorecard ในมุมอง 4 ด้านได้เช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็นการวัดผลส าเร็จของ
องค์กรภายในเองเท่านั้นหรืออาจเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนที่สามารถเทียบเคียงเป็น 
Benchmark เพ่ือพัฒนาคุณภาพในอีกระดับหนึ่งด้วยก็ได้ และในการศึกษาครั้งนี้ได้น าหลักการแนวคิด 
Balanced Scorecard ซึงสามารถมองได้ทั้ง 4 มุมมองมิติ คือ 1.มิติด้านประสิทธิผล 2. มิติด้านผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย  3. มิติด้านการบริหารจัดการ 4. มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ซึ่ง 4 มิติ นี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดการขยะชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือศึกษาแนวทางในมิติต่างๆ และสามารถเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาต่อไปส าหรับ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนถิ่นอ่ืนๆ ได้ต่อไปในอนาคต  
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
              งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการจัดการขยะชุมชน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันจุ  อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ามีงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องและการศึกษานี้จะต้อง
อาศัยวิจัยดังกล่าวมาเป็นแนวทาง ซึ่งสามารถสรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
               กัญญ์ณณัฎฐ์  วชิรหัตพงศ์ (2560) กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชน
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่าโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงบางชุมชนที่มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมหรือปลูกฝังการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยเป็นการร่วมมือกันระว่างชุมชนกับเทศบาลเมืองบ้านบึง ในด้านความรู้ความเข้าใจ และ
จิตส านึกเกี่ยวกับการจัดการขยะของประชาชน พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง มีความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยในระดับมาก แต่มีจิตส านึกเกี่ยวกับการจัดการขยะในระดับปานกลาง
ประชาชนบางส่วนยังไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ มีการใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์บางประเภทที่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มีปริมาณขยะที่ออกสู่ชุมชนเป็นจ านวนมาก ในด้านพฤติกรรรมหรือวิธีการต่อการ
จัดการขยะภายในครัวเรือนในระดับน้อย โดยบางส่วนจะยังไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แต่ใส่นวมถุงด าไว้ไป
ทิ้งลงถัง มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
                 กรรณิการ์ ชูขันธ์ (2554) กรณีศึกษา ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า ประชาชาชนมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย และด้านการแปลงรูปและการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการก าจัดขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
                  การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6 ขั้นตอน 
ท าให้ทราบถึงปัญหาในการด าเนินงาน พบว่า ด้านการเกิดขยะมูลฝอย ปัญหาที่พบ คือ ขยะมูลฝอยมีปริมาณ
มากขึ้น ท าให้ภาชนะรองรับมีจ านวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยตกค้างบริเวณจุดรวบรวมขยะมูลฝอย 
และบริเวณบนสะพานลอย ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ปัญหาที่พบ คือ ประชาชนไม่มีการคัด
แยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนน ามาทิ้ง ท าให้เป็นภาระในการเก็บขน ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย ปัญหาที่พบ 
คือประชาชนไม่น าถุงขยะมูลฝอยไปวางไว้ที่จุดรวมขยะมูลฝอย ซึ่งยากต่อการเก็บขนขยะมูลฝอย ด้านการขน
ถ่ายขยะมูลฝอย ปัญหาที่พบคือสภาพรถช ารุดและมีการรั่วซึม ท าให้น้ าชะขยะมูลฝอยไหลออกจากรถส่งกลิ่น
เหม็น ไปทั่วบริเวณถนน ด้านการแปลงรูปและการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ปัญหาที่พบ คือ เทศบาลไม่มี
การส่งเสริมโครงการขยะรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง และด้านการก าจัดขยะมูลฝอย ปัญหาที่พบคือ ขยะมูลฝอยที่
น ามาก าจัดไม่มีการคัดแยกก่อนน ามาทิ้ง ท าให้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเมอย่างรวดเร็ว ดังนั้นข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การที่เกี่ยวข้องโดยน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายและวาง
แผนการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆต่อไป 
                    ศาลิมาร์  เกิดกลิ่นหอม (2562)  กรณีศึกษา แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครศรีธรรมราช  ผลการศึกษาพบว่า 1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมี
ขยะมูลฝอยตกค้าง ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 1.12 ล้านตัน โดยใช้วิธีการก าจัดแบบเทกอง ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการก าจัดขยะมูลฝอย แต่ยังขาดแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนและไม่มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง 2.ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยู่ ในระดับปานกลาง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์อยู่ในระดับสูง ส่วนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับ
ต่ า และ 3. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือเทศบาลต้องสร้างโอกาสให้กับประชาชนสามารถเข้ามามีส่วน



15 
 

 

ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่การตัดสินใจร่วมวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล โดย
แบ่งเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 1.ผลักดันนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้
เป็นรูปธรรม และ 2. ก าหนดปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดย
มุ่งเน้นระดับ “ครัวเรือนและชุมชน” ให้ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตั้งแต่ต้นทาง” และให้ชุมชนเป็นผู้จัดการขยะมูลฝอย
ด้วยตัวเอง โดยเทศบาลให้การสนับสนุนความรู้  งบประมาณ อุปกรณ์ พร้อมใช้เครื่องมือทางการเงินและการ
บังคับใช้กฎระเบียบ เพ่ือให้การจัดการขยะชุมชนของเทศบาลนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
                   กิตติ มีศิริ (2559) กรณีศึกษา ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ 3 ,4 ,5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ท าให้การ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3 , 4 , 5 ประสบผลส าเร็จมี 4 ปัจจัยดังนี้ 1.ผู้น าชุมชนมีความ
เข้มแข็งและอุทิศตนให้ชุมชน 2.วิธีการจัดการขยะมูลฝอย 3.การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเครือข่าย
ภายนอก 4. ทุนทางสังคมพบว่าการอาศัยอยู่ในชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้คนในชุมชนเกิดจิตส านึก
สาธารณะและความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นท าให้ทุนทางสังคมที่มีอยู่
ในชุมชนถูกน าใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน คุณสมบัติของผู้น าชุมชนที่มี
ความเป็นกันเองท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีความเข้าใจพ้ืนที่ ความเป็นผู้น าที่มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจ การมีระบบการจัดการที่ดี มีการน าความรู้และภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาร่วมกับท า
กิจกรรมและโครงการที่มีความสอดคล้องกับสภาพของชุมชนรวมถึงการมีผลกระโยชน์ร่วมกัน จึงได้สะท้อน
ออกมาเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ภายในชุมชน จน
สามารถท าให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข และจากแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ประสบ
ผลส าเร็จนี้ ท าให้ชุมชนเกตุไพเราะ 3 4 5 ได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ  
                  ทศวร  อาภรณ์พงษ์ (2559) กรณีศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะในเขตเทศบาลเมือง
นางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะในเขตเทศบาลเมือง
นั้น โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางและระดับมาก อย่างไรก็ตามด้วยภาพรวมของกลุ่มประชากร
พบว่า ปัจจัยด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านระดับการศึกษา ด้านระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน มีผลต่อการจัดการขยะแบบ 3R ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการขยะในชุมชน 
                  ณัฐวุฒิ  ผดุงเพียร (2560) กรณีศึกษา ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะเทศบาลอยู่ในระดับน้อย จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 และปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะได้แก่ ความตรงต่อเวลาในการจัดเก็บขยะ คามพร้อมของอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บขยะ ความเพียงพอของจ านวนถังขยะในชุมชน การให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับขยะและการคัดแยก
ขยะ และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลาการจัดเก็บขยะ 



 

 

บทที่ 3  

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 

          การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ซ่ึงมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Deft) Interview  ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่นชุมชน ประชากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการขยะชุมชน และร่วมการสังเกตการณ์ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลงานวิจัย โดยใช้ดัชนี
ชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีกรอบแนวคิดดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

 

    

 

 

 

 

     ภาพที่ 3-1 ขั้นตอนการศึกษา

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการจดัการขยะชุมชน และทบทวนวรรณกรรมงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

ก าหนดกรอบแนวคิดในเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการจดัการขยะชุมชน ของ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกนัจุ อ าเภอบึงสามพนั  จงัหวดัเพชรบูรณ์  

คดัเลือกกรณีศึกษาและก าหนดประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษา 

จดัท าแบบสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลและความคิดเห็น 

ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัตวัแทนของชุมชนตวัอยา่ง 

วเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา 



 
 

3.2 กรอบแนวคิด 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          ภาพ 3-2 กรอบแนวคิด 

 

  

มิติด้านประสิทธิผล 

-การบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้

มิติด้านผู้มสี่วนไดเ้สยี 
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ
จัดการขยะชุมชน 
-การมีส่วนร่วมของประชาชน 
-ความพึงพอใจในความส าเร็จของการจัดการ
ชุมชน 
-ความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
 -นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 -ผู้น าชุมชนหมู่บ้าน 
 -เจ้าหน้าท่ีพนักงานเก็บขน 
 -ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 -นักวิชาการปฏิบัติการ 

หลกัการจดัการขยะชุมขนขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลกนัจุ 

วิเคราะหผ์ลของปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อ
การด าเนินการจัดการขยะชุมชน

เกี่ยวข้อง 

 

ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จแบบสมดุล 
(Balanced Scorecard) 

-มิติด้านประสิทธิผล 
-มิติด้านผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
-มิติดด้านการบรหิารจดัการ 
-มิติด้านการเรยีนรู้และการพัฒนา 

 

ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจดัการขยะชุมขนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ์

มิติด้านบริหารจัดการ 
การจัดการขยะชุมชน 
   -นโยบาย 
   -การปฏิบัติตามแผนงาน 
   -จ านวนบุคลากร 
   -งบประมาณ 
   -การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
มิติด้านการเรยีนรู้และการพัฒนา 
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งขยะ 
-การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน 
-การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการท างาน 
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3.3  วิธีการศึกษา 

 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดการขยะชุมชน ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews ) กับ ผู้น าท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน และการส ารวจพ้ืนที่  (Site Survey) ร่วมกับการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) เพ่ือน าข้อมูลมาท าการเรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงเนื้อหาเพ่ือ
หาข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางส าคัญในการจัดการขยะชุมชน ได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดการด าเนินการอย่าง
ยั่งยืน 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) 

 เป็นการเก็บข้อมูล ที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยที่ผู้สัมภาษณ์สามารถชี้แจงข้อมูลได้โดยตรงและ
ต้องการข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่จะศึกษานั้นๆ ได้อย่างชัดเจน และผู้ถูกสัมภาษณ์ สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยที่ผู้สัมภาษณ์ จะใช้แบบสัมภาษณ์ที่ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ ที่เก่ียวข้องการ
กับการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียด และครอบคลุมประเด็นส าคัญมากท่ีสุด โดยการสัมภาษณ์แต่ครั้ง
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ในการศึกษาครั้งนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแหล่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 
           3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data ) เก็บรวบรวมโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ร่วมกับการลงพ้ืนที่ภาคสนาม และน าหลักการของตัวชี้วัดความส าเร็จแบบ
สมดุล (Balanced Scorecard) มาใช้ สร้างแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียด 
และครอบคลุมประเด็นส าคัญมากที่สุด 
 3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัย และ
จากข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากห้องสมุดสถาบันการศึกษา ห้องสมุด หน่วยงานราชการ 
และอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัย ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา มีดังต่อไปนี้  
         1)  ข้อมลูทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
                  2)  ข้อมูลด้านการจัดการขยะชุมชน 
  
3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.5.1 ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลส าเร็จต่อการด าเนินการจัดการขยะชุมชน                    
ศึกษากรณี : องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่  

1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ             จ านวน   1   คน 
2) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                จ านวน   1   คน 
3) เจ้าหน้าที่พนักงานเก็บขนขยะ                    จ านวน   1   คน 
4) ผู้น าชุมชนหมู่บ้าน                                  จ านวน   1   คน 
5) ประชาชนในพื้นท่ีตัวอย่าง                         จ านวน   1   คน 
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            โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ี ของผู้ที่สนใจท าการศึกษา  
 
3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 ในการศึกษาครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interviews) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย
ค าถามปลายปิด (Close – Ended Question) และค าถามปลายเปิด (Opened – Ended Question ) แต่จะ
ใช้ค าถามปลายเปิด (Open – Ended Question) เป็นหลัก โดยการสร้างแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
จากดัชนีชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึ่งประกอบด้วย4 มิติ ได้แก่ 1) ด้านประสิทธิผล 
2) ด้านกลุ่มเป้าหมาย 3) ด้านการบริหารจัดการ และ 4 ) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ร่วมกันการ
สังเกตการณ์ภาคสนาม (Observation) และการส ารวจพ้ืนที่ (Site Survey) และใช้เครื่องบันทึกเสียง 
(Recorder) บันทึกในขณะท าการสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บรายละเอียดของข้อมูลของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ให้มากที่สุด 
และเพ่ือเป็นการทบทวนข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องในการจดบันทึกอีกครั้ง 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับตัวแทนของผู้น าท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะชุมชน และผู้ที่
รับผิดชอบโดยตรงกับการจัดการขยะชุมชนโดยตรง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นค าถามสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open – 
Ended Question) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตามความคิดเห็น 
และเป็นความจริงที่ปฏิบัติอยู่และสามารถชี้แจงประเด็นที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดการขยะชุมชน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยลักษณะของแบบสัมภาษณ์ จะเป็น
ประเด็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จในการด าเนินบริหารการจัดการขยะชุมชน ในหน้าที่ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ปฏิบัติ 
 
3.7 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
     การตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสรุปใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation 
Method) ซึ่งกระท าได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 3.7.1 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาข้อมูลในด้าน เวลา สถานที่ 
และบุคคล  เพื่อพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานที่ และผู้ให้ข้อมูลต่างคนจะยังได้ข้อมูลเหมือนเดิม
หรือไม ่

3.7.2 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผู้ศึกษา เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าถ้าเปลี่ยนผู้เก็บข้อมูลเป็น
ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ศึกษา ข้อมูลที่ได้ได้ควรจะตรงกัน 

3.7.3 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการ เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูล 3 วิธี
ที่ต่างกันแล้วจะได้ผลเหมือนเดิม เช่น ใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร เป็นต้น ซึ่งการ
ตรวจสอบข้อมูลจะท าให้เกิดความเชื่อถือ (Reliability) ของข้อมูล ท าให้ข้อมูลที่ได้มานั้นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่จะท าการศึกษาให้ได้มากที่สุด โดยมีการน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดทั้ง ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูล
จากทุติยภูมิ มาประมวลเข้ากับแนวคิดของผู้ศึกษาโดยปราศจากอคติ ในสถานการณ์ และระยะเวลา ช่วงเวลา
ที่ท าการศึกษา เพ่ือให้เกิดความเท่ียงตรงข้อมูลให้มากที่สุด 

ซึ่งในงานวิจัยนี้ ได้ประยุกต์ใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร เป็นต้นซึ่งการ
ตรวจสอบข้อมูลจะท าให้เกิดความเชื่อถือได้ (Reliability) ของข้อมูล ท าให้ข้อมูลที่ได้มานั้นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่จะท าการศึกษาให้มากท่ีสุด 
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3.8 การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) ด้านประสิทธิผล ได้แก่                    
การบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการจัดการขยะชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ความพึงพอใจในความส าเร็จของการการจัดการ
ขยะชุมชน ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล , ผู้น าชุมชนหมู่บ้าน 
เจ้าหน้าที่พนักงานเก็บขน , ประชาชาชนในพ้ืนที่, นักวิชาการปฏิบัติการ)  3) ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ 
การบริหารจัดการขยะชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบาย การปฏิบัติตามแผนงาน จ านวนบุคลากร 
งบประมาณการติดตามตรวจสอบและประเมินผล และ 4 ) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนา
ความรู้การให้ข้อมูลแก่ ประชาชน การปรับปรุงกระบวนการท างาน การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการด าเนินการ 
จากการใช้เทคนิคที่ได้กล่าวมานั้น จะท าการวิเคราะห์โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาจัดหมวดหมู่ จ าแนกประเด็น 
และท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์รายละเอียดและหัวข้อต่างๆ ในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผล
ส าเร็จต่อการจัดการขยะชุมชน ขององ๕การบริหารส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์                      
เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้ องค์การบริหารส่วนต าบลประสบผลส าเร็จ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการขยะชุมชน เพ่ือน ามาสรุปให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยต่อไป 
  กล่าวได้ว่าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการจัดการขยะชุมชน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความชัดเจนในกรอบ แนวความคิด เพราะจะเป็น
ตัวก าหนดวัตถุประสงค์ และปัญหาของงานที่จะท าการศึกษา ซึ่งอาศัยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาหลาย   
รูปแบบ  อีกทั้งยังมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มา และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน
เพ่ือที่จะได้ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ตามท่ีผู้ศึกษาได้ตั้งก าหนดไว้ 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 

       ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอผลการศึกษาของปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดการขยะภายในชุมชน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีเป็น โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ 
นอกเหนือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ และ
ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่
ประสบผลส าเร็จในการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน  

4.1 กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
        4.1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
                4.1.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
                ต าบลกันจุ เป็นต าบลที่ตั้งมาแต่ปี พ.ศ.2335 ซึ่งนับว่ายาวนานถึง 200 กว่าปีมาแล้ว เดิมขึ้นอยู่ 
กับอ าเภอวิเชียรบุรี ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2506 ได้แยกมาขึ้นอยู่กับอ าเภอหนองไผ่ และปี พ.ศ.2522     
จึงได้แยกจากอ าเภอหนองไผ่ มาข้ึนอยู่กับอ าเภอบึงสามพัน จนกระท่ังถึงปัจจุบัน  

                ต าบลกันจุ เป็นหนึ่งในจ านวน 9 ต าบลในอ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออก  ของที่ว่าการอ าเภอบึงสามพัน ห่างจากตัวอ าเภอบึงสามพันประมาณ 20 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
52,648 ไร่ 

ตารางอาณาเขตติดต่อ 

     อาณาเขตติดต่อ 

 

 

     ตารางที่ 4-1 อาณาเขตติดต่อ 

                                            ภาพพื้นที่แสดงหมู่บ้านในต าบลกันจุ 

 

 

 

 

 

 

     ภาพที่ 4-1 พ้ืนที่แสดงหมู่บ้านในต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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          จ านวนประชากร  

 จ านวนประชากรในพ้ืนที่ต าบลกันจุ แบ่งเป็น 19 หมู่บ้าน ซึ่งแบ่งเป็น เพศชาย 6,502 คน และ
เพศหญิง 6,612 คน รวมทั้งสิ้น 13,114 คน ดังแสดง ตารางที่ 4.2 ตารางจ านวนประชากร 

     ตารางจ านวนประชากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4-2 ตารางจ านวนประชากร 

 

4.1.2 หลักการจัดการขยะชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์  

การจัดการขยะชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ เนื่องด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548                   
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินการ ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดท า
แผนการด าเนินการให้ด าเนินการตามระเบียบ โดยมีขั้นตอนการดังนี้ 
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1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชหารกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินการ เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินการแล้วเสนอผู้บริหารทองถิ่นประกาศ       
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินการภายใน 15 วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน    
ในทอ้งถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 12 “ขอ 27 แผนการให้จัดท า
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือไดรับแจงงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตอง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแกไข
แผนการด าเนินการเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันจุจึงไดด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงาน
และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป้นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลกันจุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็น ประโยชนต่อการด าเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุเป็นอย่างดี 

วัตถุประสงคของแผนการด าเนินงาน  
(1) เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2564 
(2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการด าเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนต าบล

กันจ ุใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
(3) เพ่ือใหมีการประสานและบูรณาการการท างานกับหนวยงานและการจ าแนกรายละเอียด ตางๆ 

ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น  

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการจัดท ารางแผน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวม
แผนงานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดท ารางแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณารางแผน คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการ
ด าเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการด าเนินงาน  
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ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการ
ด าเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือประกาศใชแผนการด าเนินงาน  

ทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทอง
ถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน แผนการด าเนินงานใหจัดท าใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจ าป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวย
งานอ่ืนๆ ที่ตองด าเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ปงบประมาณนั้น “การขยายเวลาการจัดท า
และการแกไขแผนการด าเนินงานเปนอ านาจของผูบริหารทองถิ่น” 

     

4.1.3 ปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการจัดการขยะชุมชน 

การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลการด าเนินการจัดการขยะชุมชนในเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการจัดการขยะชุมชน 

 4.1.3.1 ด้านประสิทธิผล 
  1) การบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
     ผลที่เกิดขึ้นตามท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของแผนงาน ด้านบรรลุ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายและต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ผลจากการสัมภาษณ์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน มีดังนี้ 
(1) ภาพรวมการด าเนินการจัดการขยะชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ 

อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
                                จากการสัมภาษณ์บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีความสอดคล้องกัน
ว่า ภาพรวมการด าเนินการจัดการขยะชุมชน นั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
ดังที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ (นายสมพร วันทิยา) ได้กล่าวว่า  
 

      “ในภาพรวมถือว่าการด าเนินการด าเนินการจัดการขยะชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ  
นั้นบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานทีได้ก าหนดไว้อย่างมาก โดยดูจากแผนงานการ
จัดการขยะชุมชน มีการติดตามตรวจสอบโครงการหรือแผนงาน และก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
อีกท้ังมีการพัฒนาและปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง  ”  

 
   และการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข ก็ได้กล่าวไว้ว่า                  
“ในภาพรวมการด าเนินการจัดการจัดการขยะชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ นั้นได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานที่ตั้งไว้ ในทุกขั้นตอนของการด าเนินการแผนงานการจัดการขยะชุมชน ” 
 
   ดังนั้นจึงสรุปได้ดังนี้  ภาพรวมการด าเนินการจัดการขยะชุมชน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันจุ นั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ โดยดูจากแผนการด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในการจัดการขยะชุมชนให้อยู่เกณฑ์ที่ดี และมีการพัฒนาและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
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  (2) ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีความสอดคล้อง

กันว่า ในการการด าเนินการตามแผนงานการจัดการขยะชุมชนขององค์การฯ นั้นบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นั้น นักวิชาการสาธารณสุข (นางสาวลภัสรดา เจริญลาภ) ได้กล่าวว่า 
 

“ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานที่วางไว้ขององค์การฯ นั้น สามารถเห็นได้ว่ามี 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการติดตามผลการปฏิบัติงาน มีแผนงานในการติดตามตรวจสอบตาม
แผนงานให้เป็นไปไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน ที่ก าหนดไว้ และโครงการอย่าง
ต่อเนื่องของการจัดการขยะชุมชน” 

   และการให้สัมภาษณ์ของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ และนักวิชาการ
สาธารณสุข ก็ได้กล่าวไว้ว่า  
 

“ทุกกระบวนการของการด าเนินงานตามแผนงาน ของการจัดการขยะชุมชน ขององค์การฯ  ซึ่งได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการติดดามผลปฏิบัติตามแผนการจัดการโครงการ และได้ก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในการด าเนินโครงการ อีกทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุง
แผนงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในองค์การฯ  
ส่งผลให้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน” 

   ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า การด าเนินงานการจัดการขยะชุมชน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันจุ ได้มีการด าเนินบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
เนื่องจากมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และได้ก าหนดโครงการไว้
อย่างชัดเจนในการด าเนินการ และยังได้รับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์การฯ   

    

  2) ปัญหาและอุปสรรค  

  จากการสัมภาษณ์บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีความสอดคล้องกัน
ว่า ในการด าเนินการตามแผนงานการจัดการขยะชุมชน มีปัญหาหรืออุปสรรค อย่างไรในการด าเนินการ ซึ่ง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ (นายสมพร  วันทิยา) ได้กล่าวว่า  

“ตัวผมเองมองว่าในด้านการจัดการขยะชุมชน นั้น ผมขอพูดตรงๆ เลยว่า เรื่องของการจัดการขยะ 
ชุมชนนั้นประชาชนเองยังไม่ให้ความร่วมมือที่ดีพอในการคัดแยกขยะ ท าให้มีขยะจ านวนมาก ส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บ และปริมาณขยะเปียกยังปนกับขยะรีไซเคิล เนื่องมาจากชุมชนมี
จ านวนประชากรและแรงงานต่างด้าวที่เพ่ิมมากขึ้น จึงเป็นการเพ่ิมภาระ ในการจัดการขยะชุมชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกหนึ่งที่ส าคัญคือ การสื่อสาร ซึ่งการสื่อสาร
ในที่นี้รวมถึงการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะหากไม่มีการสื่อสาร
ที่ดีปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออุปสรรคในการจัดการขยะชุมชน ก็จะไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่มีอยู่หรือ
ต่อไปในอนาคตได้” 
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   ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าในการด าเนินการจัดการขยะชุมชน มักมีปัญหาและอุปสรรค
ในด้านการจัดการหรือท าแผนงาน คือการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก เพราะ
หากไม่มีการสื่อสารที่ดี ปัญหาที่เกิดข้ึนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการจัดการขยะชุมชน  

   ดังนั้นสามารถสรุปด้านประสิทธิผลได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีการ
ด าเนินการจัดการขยะชุมชน ตามแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ ได้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถเห็นได้จากมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าแผน
งบประมาณ ประจ าปี ในการด าเนินโครงการในการจัดการขยะชุมชน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน มี
แผนงานในการติดตามตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ ให้เป็นไปตามแผนงานประจ าปี และได้ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงโครงการต่อเนื่องในการจัดการขยะชุมชน ในการ
ด าเนินงานตามแผนงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นมักมีปัญหาและอุปสรรคในด้านการสื่อสาร ซึ่ง
การสื่อสารในที่นี้รวมไปถึงการสื่อสารภายในและภายนอกนอกองค์องค์กร ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะหากไม่
มีการสื่อสารที่ดีปัญหาที่เกิดตามมาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในของการจัดการขยะชุมชนในอนาคตได้ 

  4.1.3.2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการจัดการขยะชุมชน 

   จากการสัมภาษณ์บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ทั้งหมด ได้มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้ันตอนการด าเนินงานตามแผนงาน ในการจัดการขยะชุมชน ว่ามี
ขั้นตอนกระบวนการอย่างไร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  

“เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ได้ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินการตามแผนงาน ในการ
จัดกรขยะภายในชุมชน ว่ามีอะไรบ้าง ในการให้ความรู้ ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และการลงพ้ืนที่จริง
ในการปฏิบัติตามแผนงานประจ าปี งบประมาณ   เพ่ือจะได้น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานแผนงาน คือการก าหนดแผนงาน การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและการ
จัดท าโครงการด้านการจัดการขยะชุมชน รวมไปถึงการก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การฝึกอบรม การสื่อสาร การตรวจติดตามผลและประเมินผล และมีการจัดการท าโครงการแผนงาน
ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ระบบการจัดการขยะชุมชนเกิดประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆ” 

   ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ตามแผนงานการจัดการขยะชุมชน เป็นอย่างดี เนื่องจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการให้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการลงพ้ืนที่จริง  เพ่ือจะได้น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลส าเร็จในการจัดการ
ขยะชุมชน ได้เป็นอย่างดี 

   2) การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
   จากการสัมภาษณ์บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันจุ และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มีความเห็นสอดคล้องกันทั้งหมดว่า 

“องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ในการจัดการขยะชุมชน และการจ าท าแผนงานโครงการต่างๆ การด าเนินการ การ
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ประเมินผลและการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดการขนรวบรวมจัดเก็บตามระยะเวลาให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะท าให้ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก
เจ้าหน้าที่ทุกคนและเป็นผลดีต่อการจัดการท าแผนงานโรงการต่างๆ ในการจัดการขยะภายใน
ชุมชน ให้ประสบผลส าเร็จ ได้ง่ายยิ่งขึ้น”   

    
   ดังนั้นสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการจัดการขยะชุมชน จะส่งผลดีต่อการจัดการจัดท าแผนงานโครงการของ
การจัดการขยะชุมชนให้ประสบผลส าเร็จง่ายยิ่งขึ้น 
 
   3) ความพึงพอใจในความส าเร็จของการด าเนินการจัดการขยะชุมชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลกันจุ 
   จากการสัมภาษณ์บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันจุ และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกันทั้งหมดว่า 
 

“เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนในองค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจมาก ในความส าเร็จด้านการ
จัดการขยะชุมชน ที่ส่งผลให้สามารถจัดการและเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะ
ระดับชุมชน และพร้อมด าเนินการตามนโยบายของทางภาครัฐ และปรับปรุงแผนงานโครงการให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน และท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักถึงการจัดการขยะภายในชุมชนที่เกิดขึ้น ใน
ท้องถิ่น” 

 
   ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า มีความพึงพอใจมาก ในความส าเร็จด้านการจัดการขยะ
ภายในชุมชน ที่ส่งผลให้สามารถจัดการและเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะระดับชุมชน 
และปรับปรุงแผนงานโครงการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
   4) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   จากการด าเนินการจัดการขยะชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ จนสามารถ
ประสบผลส าเร็จ และมีการพัฒนาแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใหญ่บ้าน (นางล ายวน ปาค า) ได้ให้
สัมภาษณ์ไว้ว่า 
 

“ดิฉันมีความพึงพอใจอย่างมาก ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ได้จัดท าแผนงานโครงการต่างๆ 
ในการจัดการขยะชุมชน โดยการองค์การบริหารฯ จะคอยก ากับดูแลการจัดการขยะภายในชุมชน 
ของผู้ประกอบการ รวมไปถึงร้านค้าต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้ประชากรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า มีการรักษาความสะอาด การจัดการขยะในการ
ลดและการคัดแยกขยะภายในชุมชน” 
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             ส่วนการสัมภาษณ์ ของตัวแทนประชาชนในพื้นท่ี (นายเทอดภูมิ พวงแก้ว) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
 
           “เมื่อก่อนที่ชุมชนยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อตั้ง ปริมาณขยะภายในชุมชน ยังไม่มีมาก                

ซ่ึงสามารถจัดการกันเองได้ภายในชุมชน แต่พอมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อตั้ง มีประชากรที่พัก
อาศัยในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้การด าเนินในการใช้ชีวิตประจ าวัน จะต้องอุปโภคบริโภค จึงต้อง
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เพ่ิมมากขึ้นในการด าเนินชีวิต และกลายเป็นขยะที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน  แต่ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ได้เข้ามาร่วมจัดเก็บขนขยะภายในชุมชน เพ่ือไม่ให้ขยะตกค้าง และ
ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมไปถึงการให้ความรู้ การอบรมโครงการต่างๆ ให้การ
จัดการขยะภายในชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

 
   ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ในส่วนของชุมชนรู้สึกได้และพอใจ ที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันจุ เข้ามาก ากับดูแลและจัดการขยะภายในชุมชน ใส่ใจในด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมให้ชุมชน มีโครงการต่างๆ แผนงานที่จะช่วยให้ชุมชนมีการจัดการที่ดีขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดียิ่งขึ้น 
   ดังนั้นสามารถสรุปด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ว่า เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกันจุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการขยะชุมชนเป็นอย่างดี เนื่องจากทาง
องค์การบริหารฯ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการจัดการขยะชุมชน 
และการจ าท าแผนงานโครงการต่างๆ การด าเนินการ การประเมินผลและการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอด
การขนรวบรวมจัดเก็บตามระยะเวลาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในความส าเร็จ
ด้านการจัดการขยะภายในชุมชน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีความพึงพอใจที่ส่งผลให้สามารถจัดการและเป็น
ส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะระดับชุมชน และปรับปรุงแผนงานโครงการให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางชุมชนรู้สึกได้และพอใจ ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ เข้ามาก ากับดูแลและ
จัดการขยะภายในชุมชน ใส่ใจในด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ชุมชน มีโครงการ ต่างๆ 
แผนงานที่จะช่วยให้ชุมชนมีการจัดการที่ดีขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งข้ึน 
  4.1.3.3 ด้านการบริหารการจัดการ 
   1) การบริหารการจัดการ 
      (1) นโยบาย หรือแผนงาน 
   จากการสัมภาษณ์บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุนั้นมีความสอดคล้อง
กันว่า แผนงานมีความชัดเจนหรือไม่อย่างไรนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ และนักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ (นายสมพร วันทิยา) (นางสาวลภัสรดา เจริญลาภ) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า  
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“ในการจัดท าแผนงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีการก าหนดแผนงานไว้อย่างชัดเจน โดย
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนงานโครงการ
ต่างๆ และการจัดการขยะชุมชน เป็นการด าเนินการแสดงถึงความมุ่งมั่นให้เจ้าหน้าที่ และสาธารณะ
ชนทราบถึงการด าเนินงานให้เกิดความปลอดภัย ทั้งสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยรอบชุมชน 
โดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศแผนงานประจ าปี เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติให้
เกิดผลได้อย่างแท้จริง และให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตาม
แผนงานอย่างเคร่งครัด” 

 
   ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ  
แผนงานมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติและด าเนินการด้านการจัดการขยะชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนงานเป็นการด าเนินการแสดงความมุ่งมั่นให้เจ้าหน้าที่ 
และสาธารณชนทราบถึงการด าเนินงานให้เกิดความปลอดภัย ทั้งสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
ชุมชน 
   (2) การปฏิบัติตามแผนงาน 
   จากการสัมภาษณ์บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีความเห็นสอดคล้อง
กันว่า ในเรื่องของการปฏิบัติตามแผนงานเป็นไปตามแผนงานการด าเนินการจัดการขยะชุมชน ขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีวางไว้ ซึ่งนักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ (นางสาวลภัสรดา เจริญลาภ) กล่าวว่า  
 

“โดยทางองค์การบริหารฯ ได้มีการจัดแผนการด าเนินงาน ของแผนงบประจ าปี โดยการจัดโครงการ
เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชน และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายใน
ชุมชนของตนเอง และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ในการอบรมให้ความรู้ อ านวย
ความสะดวกให้การด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น เช่น เจ้าหน้าที่
บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะ
ภายในชุมชน เป็นต้น” 

 
   ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ในเรื่องของการปฏิบัติตามแผนงานเป็นไปตามแผนงาน
การด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้วางไว้ โดยมีการจัดโครงการและ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน และก าหนดความรับผิดชอบ และ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละงาน การให้ความรู้ อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้การด าเนินการตามแผนงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
   (3) จ านวนบุคลากร 
   จากการสัมภาษณ์บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีความสอดคล้องกัน
ว่าในเรื่องของจ านวนบุคลากรมีเพียงพอของบุคลากรในการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน ซึ่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ (นางสาวลภัสรดา  เจริญลาภ) ได้กล่าวว่า 
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“จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ ในการด าเนินการด้านการจัดขยะชุมชน แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีอยู่
มีความเหมาะสมในด้านความช านาญและทรัพยากรที่มีอยู่นั้นก็สามารถขยายผลให้การท างานตาม
แผนงานหรือโครงการสามารถประสบผลส าเร็จได้ตามวาระงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และการลงพ้ืนที่จริงในการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรฯ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติด าเนินงานด้านการจัดการขยะชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ” 

 
   ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ในเรื่องของจ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอในการด าเนินการจัดการ
ขยะภายในชุมชน แต่เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ความช านาญ และทรัพยากรที่มีอยู่สามารถท า
ให้งานแผนงานหรือโครงการประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
 
 
   (4) งบประมาณ 
   จากการสัมภาษณ์บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ   มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า ในการด าเนินงานการจัดการขยะชุมชน  มีงบประมาณเพียงพอส าหรับในการด าเนินงานตาม
แผนงานในการจัดการขยะชุมชน ท าให้การด าเนินงานตามแผนส าเร็จลุลาวงได้เป็นอย่างดี   จนเห็นผลเป็น
รูปธรรมชัดเจน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ  และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (นายสมพร      
วันทิยา) (นางสาวลภัสรดา เจริญลาภ)  ได้กล่าวว่า  
 

“งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ โดยจัดสรรในการสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้าง 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ การพัฒนาด้านศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และในการพัฒนาด้านต่างๆ จะเห็นได้ว่า มีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มีงบประมาณจัดท าโครงการต่างๆ ในด้านของการจัดการขยะ
ชุมชน โครงการให้ความรู้ในเรื่องของการคัดแยก การลดขยะ การรณรงค์ ตลอดจนการจัดการขยะ
ภายในชุมชน” 

 
   ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ในการด าเนินงานการจัดการขยะภายในชุมชน มี
งบประมาณที่เพียงพอ ท าให้การด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จนเห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจน 
 
   (5) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
   การติดตามตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินการการจัดการ
ขยะภายในชุมชน หลังจากการด าเนินการตามแผนงาน เพ่ือทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆในการด าเนินงาน เพ่ือ
น าไปแก้ไข และปรับปรุงจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน มีดังนี้ 
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   จากการสัมภาษณ์บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีความเห็นสอดคล้อง
กันว่า องค์การบริหารฯ มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน การจัดการขยะภายในชุมชน  
ดังที่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (นางสาวลภัสรดา เจริญลาภ) ได้กล่าวไว้ว่า 
 

“ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนงาน ในเรื่องของการจัดการขยะภายในชุมชน โดยมีคณะท างานพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันกับ
ตัวแทนผู้น าท้องถิ่น ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ความก้าวหน้าในการด าเนินการ
โครงการตามแผนงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ตลอดแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ในทุก 1 เดือน และรายงานประสานตามล าดับขั้น ตลอดการลงพ้ืนที่จริง เพ่ือหาข้อบกพร่องหรือ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินการ เพ่ือน าไปแก้ไข และท าให้โครงการการจัดการขยะ
ภายในชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

  
   ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน การจัดการขยะภายในชุมชน โดยมีคณะท างาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทน
ผู้น าท้องถิ่น ร่วมประเมินผลในทุก 1 เดือน และรายงานตามล าดับขั้นต่อไป 
   จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าด้านการบริหารการจัดการได้ว่า ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 
จากการสัมภาษณ์บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ แผนงานมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติและด าเนินการด้านการจัดการขยะชุมชน สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แผนงานเป็นการด าเนินการแสดงความมุ่งมั่นให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบถึงการด าเนินงานให้เกิดความ
ปลอดภัย ทั้งสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน เรื่องของการปฏิบัติตามแผนงานเป็นไปตาม
แผนงานการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้วางไว้ โดยมีการจัด
โครงการและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน และก าหนดความ
รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละงาน การให้ความรู้ อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้การด าเนินการตามแผนงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  เรื่องของจ านวนบุคลากรมีไม่
เพียงพอในการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน แต่เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ความช านาญ 
และทรัพยากรที่มีอยู่สามารถท าให้งานแผนงานหรือโครงการประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี  การด าเนินงาน
การจัดการขยะภายในชุมชน มีงบประมาณที่เพียงพอ ท าให้การด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน ส าเร็จ
ลุล่วงได้เป็นอย่างดี จนเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนดังนั้น และการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนงาน การจัดการขยะภายในชุมชน โดยมีคณะท างาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนผู้น าท้องถิ่น ร่วม
ประเมินผลในทุก 1 เดือน และรายงานตามล าดับขั้นต่อไป 
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 4.1.3.4 การเรียนรู้และการพัฒนา  

  1) ความรู้ ความเข้าใจของการทิ้งขยะ 
                               จากกการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติการ (นางสาวลภัสรดา เจริญลาภ)       
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ประชาชนในการการจัดการขยะภายในชุมชน 
 

“โดยประชาชน จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ โดยการฝึกอบรม ซึ่งในการฝึกอบรมนั้น
จะครอบคลุมทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ การคัดแยกขยะ หรือการลดที่
แหล่งก าเนิด และสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการจัดการขยะภายในชุมชน และท าให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพ่ือท าให้การปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือโครงการที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการขยะภายในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

 

   ดังนั้นสรุปได้ว่า ประชาชนจะต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ โดยการฝึกอบรมจะ
ครอบคลุมด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ในการคัดแยกขยะ การลดที่แหล่งก าเนิด และสร้างความตระหนักและ
จิตส านึกในการจัดการขยะในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   2) การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน 
   จากการสัมภาษณ์บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า องค์การบริหารฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานในการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน 
โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ (นายสมพร วันทิยา) ได้กล่าวไว้ว่า 
 

“เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีการจัดประชุมประจ าเดือน โดยการทบทวน โดยคณะท างาน
การพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน และกระบวนการท างานว่ามีข้อบกพร่องหรือ
ปัญหาอุปสรรค หรือไม่ได้ปฏิบัติตามแผนงานหรือระเบียบเหี่ยวกับการจัดการขยะ หรือรวมไปถึงข้อ
ร้องเรียน จากภายในและภายนอกขององค์การบริหารฯ และเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการ
ต่อไป” 

 
   ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีการจัดประชุมประจ าเดือน โดย
มีการทบทวนผลการด าเนินงาน ว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆในการด าเนินการ เกี่ยวกับการ
จัดการขยะภายในชุมชน เพ่ือหาแนวทางหรือแผนงานแก้ไขและป้องกันอย่างทันถ่วงที 
 
   3) การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการด าเนินงาน 
    การน าเทคโนโลยีต่างๆ วิทยาการที่เป็นการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือ
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน จากการสัมภาษณ์ นักวิชาการ
สาธารณสุข (นางสาวลภัสรดา  เจริญลาภ) ได้กล่าวไว้ว่า  
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“เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีการน าเทคโนโลยี โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น 
Internet บอรด์ประชาสัมพันธ์  Facebook  Line  เพ่ือง่ายต่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 
ในการับข่าวสารและตอบกลับในระหว่างองค์กร และชุมชน และในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ” และให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาด้านต่างๆ ใน
การจัดการการด าเนินการขยะภายในชุมชน ” 

 
   ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย
ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น Internet บอรด์ประชาสัมพันธ์  Facebook  Line  
เพ่ือง่ายต่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
   ดังนั้นสามารถสรุปด้านการเรียนรู้และการพัฒนาได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบล    
กันจุ ประชาชนจะต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจ โดยการฝึกอบรมจะครอบคลุมด้านทฤษฏีและปฏิบั ติ ในการ
คัดแยกขยะ การลดที่แหล่งก าเนิด และสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการจัดการขยะในชุมชนของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดประชุมประจ าเดือน โดยมีการทบทวนผลการด าเนินงาน ว่ามี
ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆในการด าเนินการ เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชน เพ่ือหาแนวทาง
หรือแผนงานแก้ไขและป้องกันอย่างทันถ่วงที และมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น Internet บอรด์ประชาสัมพันธ์  Facebook  Line  เพ่ือง่ายต่อการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
 
 
 4.1.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
        จากการให้สัมภาษณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะไว้ว่า  
              “การจัดการขยะภายในชุมชนนั้นต้องได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน ไม่ใช้แค่ส่วนงานใด ส่วนงาน

หนึ่ง รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่นทุกหมู่บ้านจะต้องช่วยกัน เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 
ด้านสิ่งแวดล้อม อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน และยังช่วยให้การท างานหรือการ
ด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดการพัฒนาแบบยั่งยืน” 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่  5 

สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จในการด าเนินการจัดการขยะชุมชน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  2) เพ่ือเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
ด าเนินการจัดการขยะชุมชน และประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้กับหน่วยงานองค์กรอ่ืนๆที่สนใจใน
การด าเนินการจัดการขยะในชุมชน ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การศึกษาในครั้งนี้เน้นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน โดยใช้ดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 4 มุมมอง คือ (1) มุมมองด้านประสิทธิผล (2) มุมมองด้านผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (3) มุมมองด้านการบริหารจัดการ (4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  

      5.1.1 กรณีศึกษา : ปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการจัดการขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ 
อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
              5.1.1.1 สรุปข้อมูลทั่วไป 
              ต าบลกันจุ เป็นหนึ่งในจ านวน 9 ต าบลในอ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออก  ของที่ว่าการอ าเภอบึงสามพัน ห่างจากตัวอ าเภอบึงสามพันประมาณ 20 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
52,648 ไร่ แบ่งเป็นเป็น 19 หมู่บ้าน แบ่งเป็นเพศชาย 6,502 คน และเพศหญิง 6,612 คน รวมทั้งสิ้น 13,114 
คน  
                ในด้านการจัดการขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ 
พร้อมท าตามนโยบายแผนงานของทางทางภาครัฐ  มีแผนงานโครงการในการจัดการขยะ เพ่ือให้ชุมชนมีความ
ตระหนักและให้ความส าคัญในสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะท างานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ประชาชน ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ในการจัดการขยะ
ภายในชุมชน และการอยู่ร่วมกัน 
             5.1.1.2 สรุปหลักการจัดการขยะภายในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
                       1) ขั้นตอนการจัดท ารางแผน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท องถิ่น
รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการใน พ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดท ารางแผนการ
ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
                       2) ขั้นตอนการพิจารณารางแผน คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการ
ด าเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการด าเนินงาน  

                        3) การประกาศใชแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการ
ด าเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือประกาศใชแผนการด าเนินงาน 
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                5.1.1.3 สรุปปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการจัดการขยะชุมชน 
                  ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการจัดการขยะชุมชน : กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดแพชรบูรณ์  โดยใช้เทคนิค Balanced Scorecard         
ทั้ง 4 มิติ พบว่า 
                         1) ด้านประสิทธิผล 
                             จากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีการด าเนินการจัดการขยะ
ชุมชน ตามแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ ได้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถเห็นได้จากมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าแผนงบประมาณ ประจ าปี 
ในการด าเนินโครงการในการจัดการขยะชุมชน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน มีแผนงานในการติดตาม
ตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ ให้เป็นไปตามแผนงานประจ าปี และได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงโครงการต่อเนื่องในการจัดการขยะชุมชน ในการด าเนินงานตามแผนงาน
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นมักมีปัญหาและอุปสรรคในด้านการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารในที่นี้รวมไปถึง
การสื่อสารภายในและภายนอกนอกองค์องค์กร ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะหากไม่มีการสื่อสารที่ดีปัญหาที่
เกิดตามมาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในของการจัดการขยะชุมชนในอนาคตได้ 
 
      2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

                จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการขยะชุมชนเป็นอย่างดี เนื่องจากทางองค์การบริหารฯ ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานทุกท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการจัดการขยะชุมชน และการจัดท าแผนงาน
โครงการต่างๆ การด าเนินการ การประเมินผลและการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดการขนรวบรวมจัดเก็บ
ตามระยะเวลาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในความส าเร็จด้านการจัดการขยะ
ภายในชุมชน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีความพึงพอใจที่ส่งผลให้สามารถจัดการและเป็นส่วนหนึ่งในการ
รณรงค์การลดและคัดแยกขยะระดับชุมชน และปรับปรุงแผนงานโครงการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ทางชุมชนรู้สึกได้และพอใจ ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ เข้ามาก ากับดูแลและจัดการขยะภายในชุมชน 
ใส่ใจในด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ชุมชน มีโครงการต่างๆ แผนงานที่จะช่วยให้ชุมชนมี
การจัดการที่ดีข้ึน และมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งข้ึน 
 

  3) ด้านการบริหารการจัดการ 
               จากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารฯ มีการก าหนดแผนงานไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติและด าเนินการด้านการจัดการขยะชุมชน สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แผนงานเป็นการด าเนินการแสดงความมุ่งมั่นให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบถึงการด าเนินงานให้เกิดความ
ปลอดภัย ทั้งสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน เรื่องของการปฏิบัติตามแผนงานเป็นไปตาม
แผนงานการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้วางไว้ โดยมีการจัด
โครงการและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน และก าหนดความ
รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละงาน การให้ความรู้ อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้การด าเนินการตามแผนงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  เรื่องของจ านวนบุคลากรมีไม่
เพียงพอในการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน แต่เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ความช านาญ 
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และทรัพยากรที่มีอยู่สามารถท าให้งานแผนงานหรือโครงการประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี  การด าเนินงาน
การจัดการขยะภายในชุมชน  

                 ในเรื่องของงบประมาณที่มีเพียงพอ ท าให้การด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน 
ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จนเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนดังนั้น และการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนงาน การจัดการขยะภายในชุมชน โดยมีคณะท างาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนผู้น าท้องถิ่น 
ร่วมประเมินผลในทุก 1 เดือน และรายงานตามล าดับขั้นต่อไป 

 4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
              จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีการได้รับความรู้ ความเข้าใจ โดยการฝึกอบรมจะ

ครอบคลุมด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ในการคัดแยกขยะ การลดที่แหล่งก าเนิด และสร้างความตระหนักและ
จิตส านึกในการจัดการขยะในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดประชุม
ประจ าเดือน โดยมีการทบทวนผลการด าเนินงาน ว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆในการด าเนินการ 
เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชน เพ่ือหาแนวทางหรือแผนงานแก้ไขและป้องกันอย่างทันถ่วงที  
                         นอกจากนี้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ เช่น Internet บอรด์ประชาสัมพันธ์  Facebook  Line  เพ่ือง่ายต่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 
                         ดังนั้นจากการศึกษาในครั้งนี้ได้ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการจัดการขยะชุมชน 
ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการจัดการขยะชุมชนนั้น ได้มาจากผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่น ใส่ใจ 
ให้ความส าคัญกับการด าเนินการจัดการขยะชุมชนเป็นอย่างมาก มีการก าหนดแผนงานประจ าปีที่ชัดเจน 
จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินโครงการต่างๆ อย่างเพียงพอ และการด าเนินการจัดการขยะ
ภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรสามารถแสดงความคิดเห็น มีส่วนในการ
ด าเนินการงานตามแผนงานการจัดการขยะชุมชน ส่งผลให้ให้การด าเนินการด าเนินการจัดการขยะภายใน
ชุมชนประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมดังได้ดังภาพที่ 5-1 
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มิติด้านประสิทธิผล 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
-มีการด าเนินการจัดการขยะชุมชน ตามแผนงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ได้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายทีก่ าหนด 

มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับขั้นตอนการจดัการขยะชุมชน 
-เจ้ าหน้าที่ ฯ  มีความรู้ความเข้า ใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการ
ด าเนินงานการจัดการขยะชุมชนเป็นอย่างดี  
การมีส่วนร่วม 
-เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานทกุท่านมีส่วนรว่มในการแสดงความ
คิดเห็น ในการจัดการขยะชุมชน 
ความพึงพอใจในความส าเร็จของการจัดการขยะชุมชน 
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีความพึงพอใจที่ส่งผลให้สามารถจัดการ
และเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะระดับ
ชุมชน และปรับปรุงแผนงานโครงการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-ทางชุมชนรู้สึกได้และพอใจ ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
กันจุ เข้ามาก ากับดูแลและจัดการขยะภายในชุมชน ใส่ใจใน
ด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอ้ม และส่งเสริมให้ชุมชน มี
โครงการต่างๆ แผนงานที่จะชว่ยให้ชุมชนมีการจัดการที่ดีขึ้น 
และมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้น 

ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินการจัดการขยะชมุชน 
กรณีศึกษา : องค์การบริหาหารส่วนต าบลกันจุ                      

อ าเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

มิติด้านการบริหารจัดการ 
การจัดการขยะชุมชน 
นโยบายแผนงาน 
-มีการก าหนดแผนงานไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติและ
ด าเนินการด้านการจัดการขยะชุมชน สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติตามแผนงาน 
-มีการจัดโครงการและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน และก าหนดความรับผิดชอบ 
และเจ้าหน้าที่ในแต่ละงาน การให้ความรู้ อ านวยความสะดวก
ต่างๆ ให้การด าเนินการตามแผนงาน 
จ านวนบุคลากร 
-มีไม่เพียงพอในการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน แต่
เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ความ งบประมาณ 
-มีงบประมาณที่มีเพียงพอ ท าให้การด าเนินการจัดการขยะภายใน
ชุมชน ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จนเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
-การจัดการขยะภายในชุมชน โดยมีคณะท างาน เจ้าหน้าที่ และ
ตัวแทนผู้น าท้องถิ่น ร่วมประเมินผลในทุก 1 เดือน และรายงาน
ตามล าดับขั้นต่อไป 

มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการทิ้งขยะ 
-มีการฝึกอบรมจะครอบคลุมด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ในการคัดแยก
ขยะ การลดที่แหล่งก าเนิด และสร้างความตระหนักและจิตส านึกใน
การจัดการขยะในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน 
-การจัดประชุมประจ าเดือน โดยมีการทบทวนผลการด าเนินงาน 
ว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆในการด าเนินการ 
เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชน เพื่อหาแนวทางหรือแผนงาน
แก้ไขและป้องกันอย่างทันถ่วงที 
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการท างาน 
-มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น Internet บอรด์ประชาสัมพันธ ์ 
Facebook  Line  เพื่อง่ายต่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-1 สรุปผลปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการจัดการขยะชุมชน                                                                                                                                                       
องค์การองบริหารส่วนต าบลกันจ ุอ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

           จากการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน               
ต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  และผลที่ได้จากการน า Balanced Scorecard ทั้ง 4 ด้าน               
1.ด้านประสิทธิผล 2.ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.ด้านการบริหารการจัดการ 4.ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
สามารถอภิปรายได้ดังนี้  
           1.ด้านประสิทธิผล  
             มีการด าเนินการจัดการขยะชุมชน ตามแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ ได้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด จากผลที่ได้จะเห็นว่า องค์กรมีการก าหนดแผนงานประจ าปี        
เพ่ือจัดการบริหารงาน และด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
           2.ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
          ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการขยะชุมชน เจ้าหน้าที่ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการขยะชุมชนเป็นอย่างดี การมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกท่านมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น ในการจัดการขยะชุมชน ความพึงพอใจในความส าเร็จของการจัดการขยะชุมชน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีความพึงพอใจที่ส่งผลให้สามารถจัดการและเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การลดและ       
คัดแยกขยะระดับชุมชน และปรับปรุงแผนงานโครงการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทางชุมชนรู้สึกได้และพอใจ ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ เข้ามาก ากับดูแลและจัดการขยะ
ภายในชุมชน ใส่ใจในด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ชุมชน มีโครงการต่างๆ แผนงานที่ช่วย
ให้ชุมชนมีการจัดการที่ดีขึ้น จากผลที่ได้นั้นจะเห็นว่า ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการจัดการขยะชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของการจัดการขยะชุมชน 
ตลอดมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากในความส าเร็จของการจัดการขยะชุมชน เพ่ือไม่ให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 
            3.ด้านการบริหารการจัดการ 
             การจัดการขยะชุมชนนโยบายแผนงานมีการก าหนดแผนงานไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
และด าเนินการด้านการจัดการขยะชุมชน สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตาม
แผนงานมีการจัดโครงการและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน และ
ก าหนดความรับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละงาน การให้ความรู้ อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้การด าเนินการ
ตามแผนงาน จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอในการด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน แต่เจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสมในด้านความรู้ ในส่วนงบประมาณมีงบประมาณที่มีเพียงพอ ท าให้การด าเนินการจัดการขยะภายใน
ชุมชน ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จนเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล จากผลเห็น
ได้ว่า การบริหารการจัดการนั้น มีการก าหนดนโยบายแผนงานอย่างชัดเจน โดยมุ่งในการปฏิบัติตลอดจนถึง
การที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน ส่วนบุคคลากรอาจจะยังมีไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน แต่ก็มีความรู้ความช านาญในการจัดการขยะชุมชน และเรื่องของงบประมาณที่มีเพียงพอต่อการ
จัดการขยะภายในชุมชน 
            4.ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
              ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งขยะ มีการฝึกอบรมจะครอบคลุมด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ในการ
คัดแยกขยะ การลดที่แหล่งก าเนิด และสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการจัดการขยะในชุมชนของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน การจัดประชุม
ประจ าเดือน โดยมีการทบทวนผลการด าเนินงาน ว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆในการด าเนินการ 
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เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชน เพ่ือหาแนวทางหรือแผนงานแก้ไขและป้องกันอย่างทันถ่วงที มีการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ในการท างานมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ เช่น Internet บอรด์ประชาสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่า องค์กรมีการฝึกอบรมและพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าที่ และประชาชน โดยการให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการท างานที่เห็นได้จริงในเรื่อง
ของการจัดการขยะภายในชุมชน โดยมุ่งเน้นที่การคัดแยก การลดที่แหล่งก าเนิด ตลอดการสร้างความตระหนัก
และจิตส านึกในการจัดการขยะภายในชุมชน มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมในการท างานจริง มีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนการปฏิบัติงาน ว่ามีจุดบกพร่องหรือไม่หรือพบ
ปัญหาอุปสรรค ในการจัดการขยะอย่างไร เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ของการจัดการขยะ
ภายในชุมชน 
 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

      5.2.1 การจัดการขยะภายในชุมชนนั้นต้องได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน ไม่ใช้แค่ส่วนงานใด ส่วนงาน
หนึ่ง รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่นทุกหมู่บ้านจะต้องช่วยกัน เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน ด้าน
สิ่งแวดล้อม อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน และยังช่วยให้การท างานหรือการด าเนิ นงานได้อย่าง
รวดเร็ว และช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดการพัฒนาแบบยั่งยืน 

     5.2.2 การจัดการขยะชุมชน ในกรณีที่เป็นแหล่งก าเนิดของขยะ ขยะแต่ละประเภทก็จะมีที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น ขยะติดเชื้อ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงต้องมีการจัดการแยกออกจากขยะ
ชุมชน ต้องมีการรวบรวมส่งไปยังโรงพยาบาลหรือส่งไปก าจัดยังเตาเผาขยะติดเชื้อต่อไป 
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