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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม
ในองคการบริหารสวนตําบลหนองโก อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวม
ในการจั ด การขยะมู ล ฝอยของประชาชนในองคการบริห ารสวนตํ าบลหนองโก อํ าเภอบรบื อ จั ง หวั ด
มหาสารคาม และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะจากประชาชนของแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองโก อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยดําเนินการศึกษาในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตํา บลหนองโก อํา เภอบรบื อ จัง หวั ดมหาสารคาม ผูวิ จัยใชแ บบสอบถามเป นเครื่องมื อในการเก็ บ
รวบรวม จากกลุมตั วอย าง 332 ครัวเรือน โดยใชส ถิติเชิ งพรรณาแสดงขอมู ลเป นจํานวนร อยละและ
คา เฉลี่ ย ผลการศึ กษาพบว า สภาพการจั ด การขยะมู ล ฝอยในครั วเรื อน ขยะที่ เ กิ ด ขึ้ นในครั วเรื อน
ประชาชนสวนมากจะใหทางองคการบริหารสวนตําบลกําจัดให ในภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค การบริห ารสวนตํ าบลหนองโก พบวา ประชาชนมี ความพึง พอถึง รอยละ 93 การมี สวนร วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย พบวาประชาชนโดยรวมมีสวนร วมในการจั ดการขยะมู ลฝอยอยูใน
ระดับปานกลาง โดยสวนมากประชาชนจะมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในเรื่องของการคัดแยกขยะ
มูลฝอยกอนนําไปทิ้ง ความตองการของประชาชนตอการจัดการขยะขององคการบริการสวนตําบลหนองโก
ประชาชนตองการถุงดําเพื่อใชบรรจุขยะมูลฝอย ถังขยะที่มีฝาปดมิดชิด ใหรถเก็บขนมาตรงเวลา ใหมีการ
สงเสริมวิธีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหคุมคาและควรมีการตั้งธนาคารขยะมูลฝอย
คําสําคัญ : ขยะมูลฝอย ; การมีสวนรวม; แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
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Abstract
The purposes of this study were: 1) to examine the participation of the community in
the solid waste management of the Nongko Administration, Borabue District, Maha Sarakham
Province; 2) to find out the level of participation in the solid waste management there; and
3) to elicit the community’s suggestions on the solid waste management there. The study
area was Nongko, Borabue District, Maha Sarakham, and the tool of this study was a
questionnaire. The sample consisted of 332 households. The descriptive statistics--i.e.,
percentage and mean--were used to describe the data. The result showed that most
household waste was managed by the sub-district administrative organization, and that
about 93 percent of the community people were satisfied with the management. The
people were found to moderately participate in solid waste management by solid waste
separation before throwing it away. What they needed were black plastic bags for solid
waste, bins with the lids, punctuality for waste collection, promotion of effective waste
re-use or recycling, and establishment of a solid waste bank.
Keywords: Solid Waste; Participation; Solid Waste Management
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บทนํา
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกคางในสิ่งแวดลอม หรือกองทับถมกันโดยไมมีการกําจัดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ จะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน กลาวคือ กองขยะมูล
ฝอยจะกลายเปนแหลงเพาะพันธุสัตวที่เปนพาหะนําโรค (โรคฉี่หนู โรคระบบทางเดินอาหาร) นอกจากนี้
ขยะมูลฝอยยังเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดมลพิษทางน้ําและมลพิษทางอาการ โดยฝุนละอองจากการเก็บ
รวบรวม การขนถายและการเผาขยะมูลฝอยกลางแจงกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพอากาศ ขยะมูลฝอย
ที่ไมไดเก็บขนหรือกําจัดอย างถูกวิธี เมื่อมีฝนตกลงมาจะนําความสกปรก เชื้ อโรค และสารพิษไหลลงสู
แหลงน้ํา ในป 2553 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไดทั่วประเทศมีประมาณ 15.16 ลานตัน หรือ
ประมาณวันละ 41,532 ตัน (Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and
Environment, 2011)
จัง หวั ด มหาสารคามเปนพื้ นที่ หนึ่ ง ที่ยั งประสบปญ หาด านการกํา จัด ขยะมู ลฝอย จากรายงาน
สถานการณสิ่งแวดลอมลุมน้ําชีตอนบน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดมหาสารคาม
กลาวถึงสถานการณของขยะมูลฝอยในจังหวัดมหาสารคาม โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นวันละ 420 ตัน
เปนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล (17 แหง) ประมาณ 100 ตัน และเปนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขต
องคการบริหารสวนตําบล (124 แหง) ประมาณ 320 ตัน มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยวันละ 0.99 กก./คน/
วัน ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยยังคงเปนปญหาของจังหวัดมหาสารคาม โดยเฉพาะในเรื่องการเก็บขน
รวมทั้งภาชนะที่ใชรองรับขยะมูลฝอยที่มีลักษณะเปนถังใบเดียวโดยไมมีการแยกขยะมูลฝอย จึงไมมีการนํา
ขยะมูลฝอยที่เปนประโยชนนํากลับมาใชไดอีกครั้ง สําหรับรถยนตที่ใชสําหรับเก็บขนขยะมูลฝอยมีจํานวนไม
เพียงพอและชํารุด ไมมีรถเก็บขนขนาดเล็กสําหรับเก็บขนขยะมูลฝอยในตรอกซอกซอย จึงทําใหมีขยะมูล
ฝอยตกคางเก็บขนไมหมดในแตละวันประมาณ 305 ตัน/วัน (Town Municipality Maha Sarakham,
2005)

อํ า เภอบรบื อ มี พื้ นที่ 681 ,622 ตร.กม. จํ า นวน 15 ตํ า บล ประชากร รวม 107 ,888 ความ
หนาแนนตอประชากร 158.3 ตร.กม. กลุมพื้นที่ เทศบาลตํา บลบรบือ ใช พื้นที่กํา จัดขยะมู ลฝอยในเขต
ตําบลบรือบือ อําเภอบรบือ เนื้อยที่ 13 ไร เปนที่ตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยระดับกลาง เพื่อรองรับการ
กําจัดปริมาณขยะมูลฝอย รวม 57 ตัน/วัน เทศบาลตําบลบือ เทศบาลตําบลนาเชือก และ อบต. 25 แหง
ในพื้นที่อําเภอบรบือและอําเภอนาเชือก ใชพื้นที่ 20 ไรในเขตตําบลนาเชือกอําเภอนาเชือก เปนสถานีขน
ถายขยะมูลฝอย (Statistics National Office of Maha Sarakham, 2009) ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบล
หนองโก มีหมูบานรับผิดชอบทั้งสิ้น 10 หมูบาน จํานวนประชากร 5,941 คน มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
ประมาณ 2,469 กิโลกรัมตอวัน โดยปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลมีความสามารถในการจัดการขยะได
เพียง 1,750 กิโลกรัมตอวันเทานั้น สวนที่เหลือประมาณ 719 กิโลกรัมตอวัน ยังคงเหลือคางจากการเก็บขน
ไปกําจัด ขยะมูลฝอยที่เหลือตกคางบางสวนชุมชนจะทําการกําจัดเอง โดยการกําจัดในครัวเรือนหรือนําไป
ทิ้งในที่สาธารณะทําใหเกิดภาพที่ไมสวยงามตอชุมชน สําหรับสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองโกจะเปนที่สาธารณะมีขนาดพื้นที่ของบอกําจัดขยะมูลฝอยขนาดประมาณ 10 X 20 เมตร
บอลึกประมาณ 3 เมตร โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 1 บอตอ 4 หมูบาน ซึ่งพื้นที่ดังกลาวไมเพียงพอตอการกําจัด
ขยะมู ล ฝอยในขณะที่ ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอยเพิ่ ม มากขึ้ น ในบริ เ วณสถานที่ กํ า จั ด นั้ น (Subdistrict
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Administrative Organization Nong Co, 2011) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาการ

จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนระดับการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองคการบริหาร
สวนตําบลหนองโก อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ดังนั้นการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน ทุกคนทุกฝายจะตองรวมมือกันแกไข เพื่อที่จะลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่จะนํามากําจัดใหนอยลง รวมทั้งสามารถนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน
ใหสูงสุด โดยเน นการจัดการอยา งมีสวนรวมภายในชุมชน ภายใต การสนับสนุนและรวมมือกันของการ
องคการปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชราชการที่เกี่ยวของ การสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การจัด การขยะมู ลฝอย จึ งมี ค วามสํ าคั ญ อย า งยิ่ ง ที่จะนํา ไปสู แ นวทางการปฏิ บัติ ที่ เป นรูป ธรรม อั นจะ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนนั้นเอง

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการศึกษาในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองโก อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลหนองโก จํานวนทั้งสิ้น 1,921
ครัวเรือน โดยแบงออกเปน 10 หมูบาน ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 333 ตัวอยาง โดยคํานวณจาก
สูตรของทาโร ยามาเน เครื่องมือที่ใชแบบสอบถามเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับที่ .81

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอน ดังนี้
1. จัดเตรียมแบบสอบถามใหครบตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไว
2. คณะผูวิจัยลงเก็บขอมูลในพื้นที่ โดยทําการ
- ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงคเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเห็นประโยชน
และมีความตั้งใจในการตอบ
- แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยา ง และ อธิบายใหกลุ มตั วอย างเขา ใจในการตอบ
แบบสอบถามเมื่อเขาใจแลวจึงใหผูตอบแบบสอบถามลงมือตอบแบบสอบถาม
- เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่มีความสมบูรณเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูล สวนบุคคล สถานภาพการจัดการขยะมูลฝอย ปญหาและความตองการในการ
จัดการขยะมูลฝอย การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ดวยการวิเคราะห คาเฉลี่ย
(mean) รอยละ (percentage) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
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ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไป
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 58.3 มีสถานภาพ
เปนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 42.90 มีอายุอยูในชวง 51 – 60 ป รอยละ 27.00 ไดรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษารอยละ 66.40 ส วนใหญมีอาชีพหลั กคืออาชีพเกษตรกรรม รอยละ 80.80 สํ าหรับการใช
ประโยชน จากอาคารหรือที่ อยูอาศัย จะมี การใชเพิ่มเปนที่อยู อาศัยเพี ยงอยางเดียวรอยละ 89.80 และ
จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีจํานวน ประมาณ 3-4 คน รอยละ 58.30

สภาพการจัดการมูลฝอยในครัวเรือน
จากการศึกษาขอมูลสภาพการจัดการมูลฝอยของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง
โก ในแตละครัวเรือนมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 2 กก./วัน คิดเปนรอยละ 32.10 ของปริมาณทิ้งขยะมูล
ฝอยตอวันขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ขยะรอยละ 59.80 จะถูกนําไปกําจัดโดยองคการบริหารสวนตําบล ใน
กรณีที่กําจัดเองจะนําขยะไปเผารอยละ 19.50 ขยะสวนที่ใหองคการบริหารสวนตําบลกําจัดใหนั้นจะใสถุง
ขยะมูลฝอยที่รองรับไวหนาบานรอยละ 57.70 โดยกอนนําขยะไปทิ้งไวใหรถเก็บขนจะมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยและนําไปขายรอยละ 56.50 ซึ่งทุกคนในบานจะชวยกันคัดแยกถึงรอยละ 68.80 โดยขายใหกับรถ
รับซื้อที่ผานหนาบานรอยละ 76.60 วัสดุที่นําไปขายมากที่สุด คือ ขวดแกว/เศษแกวและพลาสติก รอยละ
32.70

ดานการลดปริมาณขยะมูลฝอย กลุมตัวอยางใชวิธีการใชถุงกระดาษ/ถุงพลาสติกซ้ํา รอยละ 53.80
เห็นวา เวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเหมาะสมถึงรอยละ 89.20 และในดาน
ของความเพียงพอของรถเก็บขนขยะมูลฝอยและถังขยะมูลฝอย เห็นวามีความเพียงพอรอยละ 90.40 และ
66.70 ตามลําดับ สวนภาพรวมความพึงพอใจตอการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
โกพบวามีถึงรอยละ 93.70

ปญหาและความตองการในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนตอการดําเนินการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองโก
จากการศึกษาปญหาและความตองการในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโก มีดังนี้
1.ปญหาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ในการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยรถขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองโก นั้น
จะมีขยะมูล ฝอยหลนออกมาจากรถเก็บขนทํา ใหมีขยะมูล ฝอยตกเรี่ ยราดตามถนนและหน า บานสงกลิ่ น
เหม็นรบกวน และขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งลงในถังขยะรองรับขยะมูลฝอย เมื่อฝนตกจะทําใหสงกลิ่นเหม็น
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2. ปญหาดานการเก็บรวบรวม

กลุมตัวอยางไมมีถุงดําและถังรองรับขยะที่มีฝาปดมิดชิด จึง ตองการถุงดํา และถังรองรับ
ขยะมูลฝอยประจําบานที่มีฝาปดมิดชิด เพื่อสะดวกตอการรวบรวมกอนนํ าไปทิ้งและยัง ปองกันการเป น
แหลงพันธุแ มลง
3. ปญหาการเก็บขนขยะมูลฝอย
3.1 รถเก็บขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองโกมีจํานวนเพียง 1 คันและมีการ
ชํารุดเสียหายบอยทําใหการเก็บขนขยะมูลฝอยขาดประสิทธิภาพและเมื่อฝนตกรถเก็บขนขยะมูลฝอยจะไม
มาปฏิบัติงาน ทําใหขยะมีกลิ่นเหม็น
3.2 รถเก็บขนขยะมาเก็บขนไมตรงเวลา สงผลใหขยะที่ประชาชนนํามาวางไวเพื่อรอการเก็บ
ขนของรถเก็บขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองโก สงกลิ่นเหม็นรบกวน
3.3 กลุมตัวอยางตองการใหรถเก็บขนขยะมาเก็บใหตรงเวลา เพราะรถเก็บขนขยะจะเขาเก็บ
ไดเฉพาะเสนทางหลักของหมูบาน ครัวเรือนไหนที่อาศัยอยูในซอยเล็ก จะตองนําขยะมูลฝอยมาวางไวขาง
ถนนรอใหรถมาเก็บ สงผลใหขยะมีกลิ่นเหม็นรบกวนไปยังบานเรือนที่อยูใกลเคียงบริเวณที่นําขยะไปวาง
3.4 ในการเก็บขนขยะมูลฝอยกลุมตัวอยางตองการองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มรถเก็บขยะ
เพื่อความสะดวกในการเก็บขยะ เพราะเมื่อรถอีกคันเสียจะไดไมตองหยุดการเก็บขน และใหรถเก็บขนขยะ
มาเก็บขยะทุกวัน เพราะขยะที่ทิ้งในแตละวันมีทั้งขยะเปยกและขยะแหง ซึ่งสวนมากไมมีการคัดแยกกอน
นําไปทิ้ง เมื่อทิ้งไวขามวันขยะจะสงกลิ่นรบกวนมีแมลงมาตอมซึ่งเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค
3.5 องคการบริหารสวนตําบลหนองโก กําจัดขยะมูลฝอยโดยใชวิธีการฝงกลบ ซึ่งไมมีการ
ดําเนินการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล จึงกอใหเกิดปญหาน้ําชะขยะมูลฝอยที่ไหลออกจากบอฝงกลบไหล
ลงสูที่นาของประชาชนที่อยูใกลเคียงสงกลิ่นเหม็น
3.6 ตองการใหชุมชนจัดตั้งธนาคารขยะมูลฝอย เพื่อเปนการสงเสริมการคัดแยกขยะ รวมทั้ง
เปนแรงจูงใจใหประชาชนรูจักทิ้งขยะใหเปนที่ และเปนการลดขยะอีกวิธีหนึ่งดวย
4. ปญหาและความตองการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน
ในการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนอง
โก มีการนําขยะมูลฝอยบางชนิดที่นํากลับมาใชประโยชนใหม เชน ขวดแกว ถุงพลาสติก แตขยะอินทรียที่
เกิ ดขึ้ นในครัวเรื อนยัง มีการนํ ามาใชป ระโยชน นอย ซึ่ง กลุ มตั วอยา งต องการให ผูนําชุ มชน เช น กํา นั น
ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบล หาแนวทางสงเสริมใหความรูแกประชาชนในชุมชนในการนํา
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนกลับมาใชประโยชนใหคุมคา เชน นําขยะอินทรียมาทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ
หรือกาซชีวภาพ

ว า ร ส า ร ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
ป ที่ 10 ฉ บั บ ที่ 1/2557
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ตารางที่ 1 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
การมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1.ทานรับรู เขาใจ ขอมูลขาวสารการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
2. ท า นมี ส ว นร ว มในการให ค วาม
รวมมือ สนับสนุนการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชน
3. ทานมีสวนรวมวางแผน ดําเนินงาน
กิ จ กรรม โ ค ร ง กา ร แ บ ง หน า ที่
รั บ ผิ ด ชอบงบประมาณ เพื่ อ กา ร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
4. ทานมีการคัดแยกขยะมูลฝอยกอน
นําไปทิ้ง
5. ทานคัดแยก วัส ดุ ของใชที่ชํารุ ด
เสียหายมาซอมแซมเพื่อนํากลับมาใช
ใหม
6.ทานไดมีสวนรวมในการแบงหนาที่
ผูรับผิดชอบในการจัดการแกไขปญหา
ขยะมูลฝอยในชุมชนของทาน
7.ทานไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ขยะมูล ฝอยในชุมชนของวาจะทําสิ่ ง
ใดกอนหรือหลัง
8.ท า นได เ ขาร ว มประชุ ม หรื อ ร ว ม
พิจารณาในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนของทาน
9. ท า นได แ สดงความคิ ด เห็ น และ
เสนอแนะวิธี การในการแก ไขปญ หา
ขยะมูลฝอยชุมชน
10. ท านใหค วามรวมมือ สนับ สนุ น
การลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
11. ท า นสนับ สนุ น และบริ จ าคเงิ น
ชวยเหลือในการจัดการขยะมูลฝอย
12. ทา นได ชักชวนคนในครอบครั ว
และเพื่อนบานใหความรวมมือในการ
แกไขปญหาขยะมูลฝอย
13. ท า นได รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น
ตั ว แ ท น ข อ ง ชุ ม ชน ร ว ม ติ ด ต า ม
ประเมิ น ผล การจัด การขยะมู ลฝอย
ชุมชนรวมกับทางองคการบริหารสวน

มาก
ที่สุด
9.60

ระดับการมีสวนรวม
มาก
ปาน
นอย
กลาง
28.20
42.30
17.80

x

S.D.

ระดับการ
มีสวนรวม

นอย
ที่สุด
2.10

3.26

0.93

ปานกลาง

1.20

26.70

50.80

19.50

1.80

3.06

0.76

ปานกลาง

1.80

15.90

47.40

30.40

4.50

2.80

0.81

ปานกลาง

8.10

42.00

31.50

10.30

8.10

3.32

1.03

ปานกลาง

1.80

26.40

45.30

24.95

1.55

3.03

0.79

ปานกลาง

1.50

16.20

49.50

28.60

4.20

2.82

0.80

ปานกลาง

1.80

19.50

45.90

31.60

1.20

2.89

0.78

ปานกลาง

1.50

18.90

44.45

30.95

4.20

2.83

0.83

ปานกลาง

0.60

17.70

45.00

33.10

3.60

2.79

0.79
5

ปานกลาง

2.10

25.20

45.60

25.30

1.80

3.01

0.81

ปานกลาง

1.20

11.20

41.10

29.70

16.80

2.50

0.94

นอย

1.80

15.00

46.80

33.30

3.10

2.79

0.79

ปานกลาง

4.20

12.30

43.80

29.20

10.50

2.71

0.95

ปานกลาง
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การมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ตําบล
14.ท า น มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธหรือชักชวนใหรวมทํา
กิจกรรมการรณรงคทิ้ งขยะใหเ ปน ที่
เปนทาง
15.ท า นได มี ส ว นร ว มในการปลู ก ฝ ง
จิ ต สํ า นึ ก ให กั บ เยาวชนในชุ ม ชนให
เห็ น ความสํ า คั ญ ของป ญ หาขยะมู ล
ฝอย
16.ท า นได ร ว มให ข อ มู ล เพื่ อ สรุ ป
ผลงานการจั ด การขยะมู ล ฝอยใน
ชุมชนของทาน
17.ทานมีสวนรวมในการ
ประชาสัมพันธหรือชักชวนในกิจกรรม
ดานผลประโยชนจากการจัดการขยะ
ที่ดี
18.ทานมีสว นรวมในการประเมินผล
ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
19.ทานไดเขา รวมในการประเมินผล
การดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งในชุมชนของ
ทาน
20.ท า น ได รั บ ท ร า บผ ลข อง กา ร
ประเมินผลการดําเนินงานการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน
รวม

มาก
ที่สุด

ระดับการมีสวนรวม
มาก
ปาน
นอย
กลาง

2.40

13.80

50.80

27.30

5.70

2.80

0.83

ปานกลาง

1.80

13.80

45.60

33.60

5.20

2.74

0.82

ปานกลาง

0.60

14.70

43.20

36.10

5.40

2.69

0.80

ปานกลาง

0.90

14.40

50.50

27.90

6.30

2.76

0.80

ปานกลาง

1.20

16.20

45.3

32.10

5.20

2.76

0.82

ปานกลาง

0.90

11.40

50.8

30.3

6.60

2.70

0.79

ปานกลาง

1.80

14.10

51.70

27.60

4.80

2.80

0.80

ปานกลาง

2.80

0.83

ปานกลาง

นอย
ที่สุด

x

S.D.

ระดับการ
มีสวนรวม

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อยูในระดับ
ปานกลาง ( x =2.80 0.83) ผูตอบแบบสอบถามมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในเรื่องของการคัด
แยกขยะมูลฝอยกอนนําไปทิ้งมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 3.32 รองลงมาคือ รับรู เขาใจ ขอมูลขาวสารการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน และคัดแยก วัสดุ ของใชที่ชํารุดเสียหายมาซอมแซมเพื่อนํากลับมาใชใหม มี
คาเฉลี่ย 3.26 และ 3.06 ตามลําดับ การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองโกมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการสนับสนุนและบริจาคเงินชวยเหลื อ
ในการจัดการขยะมูลฝอย ( x =2.50 0.94)
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สรุป
จากการศึกษาสภาพการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนพบวา แตละครัวเรือนมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 2
กก./วัน สวนใหญกําจัดเองโดยวิธีนําไปเผา สวนขยะมูลฝอยที่ใหองคการบริหารสวนตําบลกําจัดใหนั้น
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะนําขยะมูลฝอยบรรจุในถุงและวางไวหนาบาน โดยกอนนําไปทิ้งไวใหรถมา
รับ จะมีการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยการนําไปขาย โดยทุกคนในบานจะชวยกันคัดแยก ซึ่งจากการคัดแยก
ขยะมูลฝอยเพื่อนําไปขายนั้นจะขายใหกับรถรับซื้อที่ผานหนาบาน วัสดุที่นําไปขายมากที่สุด คือ ขวดแกว/
เศษแกวและพลาสติก สวนของการลดปริมาณขยะมูลฝอยนั้น จะลดโดยวิธีการใชถุงกระดาษ/ถุงพลาสติก
ซ้ํา ความเหมาะสมของเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล กลุมตัวอยางสวนใหญ
เห็นวาเหมาะสม ในภาพรวมของการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองโกพบว ากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจ
จากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัดการขยะมูลฝอยพบวา ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองโก เกิดปญหาในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย คือ ฝนตกน้ําขัง สงผลให
ขยะมีกลิ่นเหม็น และเมื่อเปนวันหยุดหรือรถขยะเสีย ทางองคการบริหารสวนตําบลจะไมมาทําการเก็บขน
ขยะทําใหขยะเนาเสียสงกลิ่นเหม็นและเปนแหลงเพาะเชื้อโรค ในสวนของการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช
ประโยชนนั้นยังพบวายังขาดความรวมมือของประชาชนในชุมชน และมีปญหาของน้ําชะขยะมูลฝอยที่ไหล
ลงสูที่นา ทําใหที่นาเสียหาย
ในสวนของความตองการในการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนตองการถังขยะที่มีฝาปดมิดชิดไว
ประจําบาน และตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มจํานวนวันการเก็บขยะ รวมทั้งเพิ่มจํานวนรถ
เก็บขนขยะมูลฝอยดวย
จากการศึกษาการมีสวนร วมของกลุมตัวอยา งในการจัด การขยะมูลฝอยชุมชน ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองโกพบวา กลุมตัวอยางมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อยูในระดับปาน
กลาง โดยสวนมากกลุมตัวอยางจะมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในเรื่องของการคัดแยกขยะมูลฝอย
กอนนําไปทิ้ง รองลงมาคือ รับรู เขาใจ ขอมูลขาวสารการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน และคัดแยก วัสดุ
ของใชที่ชํารุดเสียหายมาซอมแซมเพื่อนํากลับมาใชใหม ตามลําดับสวนการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูล
ฝอยของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองโกมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการ
สนับสนุนและบริจาคเงินชวยเหลือในการจัดการขยะมูลฝอย

อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีสวนรวมในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโก อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
- สภาพการจัดการขยะมู ลฝอยในครัว เรือน พบวา ขยะที่เกิ ดขึ้นในครั วเรื อนนั้ น กลุ มตัว อยา ง
สวนมากจะใหทางองคการบริหารส วนตําบลกําจัดให ในสวนที่กําจัดเองจะกํา จัดโดยใชวิธีการเผา และ
กอนที่จะสงไปยังองคการบริหารสวนตําบลกําจัดใหนั้น ประชาชนจะทําการแยกขยะที่สามารถนําไปขายได
ซึ่งสวนใหญจะเปนแกวและพลาสติก ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก กลุมตัวอยางอาจเห็นวาสะดวกสบายใน
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การกําจัด ในสวนที่กําจัดเองโดยวิธีการเผานั้นอาจเนื่องมาจากตัวอยางในแตละครัวเรือนมีพื้นที่จึงเหมาะกับ
การใชวิธีเผา ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Jullapet (2008) ที่ศึกษากลยุทธการจัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชนเพื่อการแกไขปญหาขยะอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลวังไผ อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ที่
พบวา ตัวอยางสวนใหญยังนิยมการจัดการขยะแบบเดิมๆ คือการฝงกลบและเผาถาหากมีพื้นที่เพียงพอ เชน
ถาบานเรือนมีบริเวณหรือมีพื้นที่เพียงพอ ซึ่งการเผาขยะมูลฝอยนั้นจะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศและเพิ่ม
ภาวะโลกรอนอี กทางหนึ่ ง แต ก็มีตั วอย างจํา นวนนอยที่ ทิ้ งขยะทุ กชนิด ลงถุ งดํ า ที่เ ทศบาลจัด ไวใหต าม
โครงการถนนปลอดถังและทิ้งในถังที่เทศบาลจัดไวให
- ปญหาและความตองการในการจัดการขยะมูลฝอย พบวาปญหาที่เกิดขึ้นคือ ทางองคการบริหาร
สวนตําบล จะทําการเก็บขยะเพียง วัน จันทร พุธ และศุกร และจะหยุดดําเนินการเมื่อเปนวันหยุดหรือรถ
ขยะเสีย สงผลใหในวันที่หยุดปริมาณขยะในครัวเรือนมีปริมาณมากและสงกลิ่นเหม็นรบกวนรวมทั้งเปน
แหลงเพาะเชื้อโรค และน้ําชะขยะที่มาจากหลุมฝงกลบไหลลงสูที่นา ทําใหที่นาเสียหาย ซึ่งปญหาเหลานี้
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพของประชาชน ในดานความตองการของกลุมตัวอยางในการ
จัดการขยะมูลฝอยพบวากลุมตัวอยางตองการใหทางองคการบริหารสวนตําบลเพิ่มวันในการเก็บขนขยะมูล
ฝอยและตองการรถเก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อเปนการลดความเนาเสียของขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นใน
ครัวเรือนทั้งยังเปนการลดแหลงพันธุเชื้อโรคอีกดวย
- การมีสวนรวมของกลุมตัวอยางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พบวา กลุมตัวอยางมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโก ยั งไมตระหนักถึง ความสํ าคัญของทองถิ่น ทั้งนี้เนื่ องจากตัวอยางสวนใหญยังไมเ ขาใจใน
บทบาทและหนาที่ ขาดความเขาใจถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน การบริหารงาน
และการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนของตนเองพอ รวมทั้งบทบาทของทางองคการบริหาร
สวนตําบลนั้นยังขาดการประชาประชาสัมพันธ การรณรงคสรางความเขาใจถึงการรวมมือรวมใจในการ
พัฒนาทองถิ่นใหกับประชาชนและชุมชนอยางทั่วถึงและดีพอ ซึ่งไมสอดคลองกับการวิจัย ของ Pajorntit
(2004) ที่ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา ประชาชนที่อยูในพื้นที่เขตเทศบาลมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับนอย แตสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ Tantitham (2000) ที่ศึกษา
เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัด ขยะมู ลฝอย ศึกษากรณีองค การบริหารสวนตําบลเสม็ ด
อําเภอเมื อง จัง หวั ดชลบุ รี ผลการวิจัยพบวา ระดั บการมีสวนร วมของประชาชนอยูในระดับ ปานกลาง
เชนกัน

ขอเสนอแนะ
ผูบริหารขององคการปกครองสวนทองถิ่น จะตองใหความสําคัญตอปญหาสิ่งแวดลอมควรกําหนด
นโยบายยุทธศาสตรหรือยุทธวิธีในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมที่ชัดเจน เพื่อใชเปน
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยระหวางประชาชนและองคการปกครองสวนทองถิ่น องคการปกครอง
สวนทองถิ่นควรมีการดําเนินการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนสงเสริม การนําขยะมูลฝอยไปใช
ประโยชนอยางจริงจัง ไดแก การนําขยะกลับมาใชใหม การแปลงสภาพขยะอินทรียเปนปุยหมัก จัดตั้ง
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ธนาคารขยะในชุมชน และซื้อรถเก็บขยะเพิ่มขึ้น จัดเก็บขยะมูลฝอยใหเปนเวลา และประการสําคัญ คือ
องคการบริ หารปกครองส วนทองถิ่ นควรเร งสรา งความรู และความตระหนั กจากทุกภาคส วนในการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย หนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญกับปญหาขยะมูลฝอยโดยลงพื้นที่ใหความรูแก
ชุมชนในเรื่องการคัดแยกและการเผาทําลายขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี
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