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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	(1)	ระดับปัจจัยการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดชุมพร	 (2)	 ระดับความส�าเร็จในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ในจังหวัดชุมพร	

(3)	ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการกับความส�าเรจ็ในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในจังหวัดชุมพร	 และ	 (4)	 สร้างแนวทางการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดชุมพร

เป็นการวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 โดยการวิจัยเชิงปริมาณ	 มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	

จ�านวน	253	คน	หาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่	โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ	สถิติที่ใช้ใน

การวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	การแจกแจงความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบสมมตฐิาน

ด้วยสถิติ	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และการวิเคราะห์ถดถอยเชิง

พหุ	 โดยวิธี	Stepwise	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	การวิจัยเชิงคุณภาพ	ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	

และการสนทนากลุ่มย่อย	 ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	 ระดับปัจจัยการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในจังหวัดชุมพร	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (2)	 ระดับความส�าเร็จในการจัดการขยะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจังหวดัชมุพร	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	(3)	ปัจจัยการจดัการมคีวามสมัพนัธ์กับความส�าเร็จ

ในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดชุมพร	 อยู่ในระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.01	(4)	ปัจจัยการจัดการ	โดยรวมทั้ง	7	ปัจจัย	สามารถน�ามาอธิบาย	ความส�าเร็จในการจัดการขยะ
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	ได้ร้อยละ	70.80	มีค่า	R
2
	=	.708	และมีค่า	F	=	192.878	

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	(α	=	.01)	เรียงล�าดับการเข้าสู่สมการพยากรณ์	ได้แก่	ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน	(X

4
)	และ	ปัจจัยด้านการวางแผน	(X

1
)	สามารถเขียนสมการได้ดังนี้			

	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	=	.837	+	.540	X
7
	+	.131	X

6

	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	=	.764	X
7
	+	.234	X

6

(5)	 แนวทางการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดชุมพร	 ประกอบด้วย	 (1)	 ศึกษาพื้นที่

เป้าหมายเกี่ยวกับปัญหา	และสาเหตุการเกิดขยะในพื้นที่	โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม	เพื่อน�าข้อมูลมาก�าหนด

เป้าหมาย	และล�าดับความส�าคัญในการขับเคลื่อนโครงการ	“จังหวัดสะอาด”	(2)	ก�าหนดเป้าหมาย	ร่วมกับ

ครัวเรือนเป้าหมาย	เครือข่าย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(3)	ระดมสมองสร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

เพื่อให้ได้โครงการที่เหมาะสม	 และการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย	 (4)	 ก�าหนดวิธีการที่

เหมาะสม	 โดยออกแบบกิจกรรมของโครงการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง	กลางทาง	และปลายทาง	 เพื่อ

ให้เกิดผลส�าเร็จตามตัวชี้วัด	 และเป้าหมาย	 และ	 (5)	 ประเมินผล	 และพัฒนาแนวทางการด�าเนินกิจกรรม

ของโครงการ

ค�าส�าคัญ: การจัดการ, ความส�าเร็จ, ชุมพร

Abstract

 The objectives of this research were to study (1) the level of management factors 

of the Local Administrative Organizations in Chumphon Province, (2) the success level of 

waste management of the Local Administrative Organizations in Chumphon Province, 

(3) the relationship between the management factors and the success of waste management 

of Local Administrative Organizations in Chumphon, and (4) the guidelines creation for 

management of the Local Administrative Organizations in Chumphon province. This study was 

a mixed-method research, using the quantitative and qualitative method. For the quantitative 

research, the sample size of 253 people was determined by using the Yamane’s formula, and 

the questionnaire was used as the instrument. The statistics used in the data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, statistical hypothesis testing by Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient with the statistical significance at the .05 level, and 

the stepwise multiple regression analysis with the statistical significance at the .01 level. 

For the qualitative research, in-depth interviews and focus group discussion, were used 

in this research. 
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 The results of the research showed that (1) the overall level of management 

factors of the Local Administrative Organizations in Chumphon Province, was high, 

(2) The overall level of success in management of the local administrative organizations 

in Chumphon Province, was moderate, (3) The waste management factor was statistically 

significant, correlated to the management success of the Local Administrative Organizations 

in Chumphon Province on low level, at the .01 level (4) All of the seven management 

factors were able to explain and predict the success of Waste management of the Local 

Administrative Organizations in Chumphon Province at 70.80 percent, with the value of 

R
2
 = .708 and F = 192.878, and the statistical significance was at the (α = .01) level. 

The predicted equation could be entered respectively as follows: public participation factor 

(X
4
), and planning factor (X

1
). The equation could be plotted as follows: 

 The Predicted Equation in Raw Score = .837 + .540 X
7
 + .131 X

6

 The Predicted Equation in Standard Score = .764 X
7
 + .234 X

6

 The guidelines for management of the Local Administrative Organizations in 

Chumphon Province would consist of (1) studying the targeted areas to identify

the problems and causes of waste in the area by using the principle of participation for 

obtaining some information to determine the goals and priorities for driving the project 

“Clean Province”, (2) determining the goals together with the target households, networks, 

and related agencies, (3) brainstorming options for problem solving in order to 

obtain the appropriate projects and integration of cooperation from network partners, 

(4) determining the appropriate methods by systematically designing project activities 

covering the upstream, midstream, and downstream, so as to achieve success in accordance 

with indicators and goals, and (5) assessing and developing the approach for project 

activities.

Keywords: Management, Success, Chumphon
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บทน�ำ   

	 สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน	 (Municipal	 Solid	Waste)	 ได้กลายเป็นปัญหาระดับโลก	

โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากการขยายตัวของประชากรและการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีส่งผลให้

สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน	 กลายเป็นปัญหาระดับโลกที่หลายฝ่ายต่างแสดงความเป็นกังวลโดย

รายงานของ	Waste	Generation	and	Recycling	 Indices	2019	เปิดเผยถึงสถานการณ์ที่น่าเป็น

ห่วงเนื่องจากแต่ละปีมีขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นมากกว่า	2.1	พันล้านตันทั่วโลกแต่มีขยะเพียง	16%	

หรือประมาณ	 323	 ล้านตันเท่านั้นท่ีได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม	 (กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม,	 2564,	 ออนไลน์)	 ส�าหรับประเทศไทย	 จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ	 (2564:	 1)

พบว่า	 สถานการณ์ขยะมูลฝอยปี	 พ.ศ.	 2563	 เกิดขึ้นประมาณ	 27.35	 ล้านตัน	 ลดลงจากปี	 พ.ศ.	

2562	ร้อยละ	4	โดยขยะมูลฝอยจะถูกคัดแยก	ณ	ต้นทาง	และน�ากลับไปใช้ประโยชน์	จ�านวน	11.93	

ล้านตัน	 (ลดลงจากปี	 พ.ศ.	 2562	 ร้อยละ	 5)	 ก�าจัดอย่างถูกต้อง	 11.19	 ล้านตัน	 (เพิ่มขึ้นจากปี	

พ.ศ.	 2562	 ร้อยละ14)	 และก�าจัดไม่ถูกต้องประมาณ	 4.23	 ล้านตัน	 (ลดลงจากปี	 พ.ศ.	 2562	

ร้อยละ	34)	

	 รัฐบาลได้ก�าหนดกรอบและแผนการบริหารจัดขยะมูลฝอย	 โดยให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีหน้าที่และอ�านาจดูแลบริการสาธารณะ	 และให้มีระบบจัดการและก�าจัดขยะมูลฝอยที่มี

ประสทิธภิาพ	ซึง่ในปี	พ.ศ.	2561	พบว่า	จงัหวดัชมุพรมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ	366.92	ตนั/วนั	

โดยปริมาณขยะมูลฝอยชมุชนที่ก�าจดัถูกต้อง	มีจ�านวน	26.41	ตัน/วนั	ขยะมูลฝอยชุมชนที่น�ากลับมา

ใช้ประโยชน์	มีจ�านวน	177.23	ตัน/วัน	และขยะมูลฝอยชุมชนที่ก�าจัดไม่ถูกต้อง	มีจ�านวน	163.29	

ตัน/วัน	 ทั้งนี้	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรมีบริการจัดการมูลฝอย	 จ�านวน	 44	 แห่ง	

ได้แก่	เทศบาลเมือง	2	แห่ง	เทศบาลต�าบล	23	แห่ง	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	19	แห่ง	โดยมี

สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย	17	แห่ง	และมีเตาเผาขยะ	2	แห่ง	ได้แก่	องค์การบริหารส่วนต�าบลตะโก	

และเทศบาลต�าบลพะโต๊ะ	 ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีบริการจัดการมูลฝอยมีจ�านวน	

34	 แห่ง	 เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชนบท	 การตั้งบ้านเรือนห่างจากกันและครัวเรือนสามารถ

จัดการขยะเองได้โดยการเผาหรือฝังในพื้นที่ตนเอง	 ซึ่งแนวทางส�าคัญของการแก้ปัญหาในการจัดการ

มูลฝอยมีความสอดคล้องกับแนวคิดทางวิชาการในหลายประเด็น	เช่น	การวางแผนจัดการขยะที่เป็น

ไปได้	 และเหมาะสมกับบริบทพื้นที่	 การจัดองค์การให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่	

การพัฒนาบุคลากร	การสร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ	การวางระเบียบ

และมาตรการต่าง	ๆ	การท�างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อน�า

มาสู่การปรับปรุงงาน	 เป็นต้น	 เพื่อน�าไปสู่ผลส�าเร็จในการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดชุมพรได้อย่างมีคุณภาพ	 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับนโยบายขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	 มาอย่างยาวนาน	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการแก้ไขปัญหาขยะใน

ระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรที่ต้องมีประสิทธิภาพ	ทั้งต้นทาง	กลางทาง	

และปลายทาง	เพือ่ท�าให้บรรลเุป้าหมายตามแผนการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยอย่างย่ังยนื	ซ่ึงผลวจัิย

ที่ได้จะน�าไปสู่การสร้างแนวทางการจัดการที่เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	

	 2.	เพื่อศึกษาระดับความส�าเร็จในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ชุมพร	

	 3.	เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการจัดการกบัความส�าเรจ็ในการจัดการขยะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร

	 4.	เพื่อสร้างแนวทางการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	

สมมติฐำนของกำรวิจัย

	 ปัจจัยการจัดการ	7	ด้านได้แก่	1)	ด้านการวางแผน	2)	ด้านการจัดองค์การ	3)	ด้านการจัด

บุคลากร	4)	ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	5)	ด้านการใช้ระเบียบและกฎหมาย	6)	ด้านการมุ่งผล

สัมฤทธิ์	และ	7)	ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน	มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการจัดการขยะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	 6	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านการลดอัตราการเกิดขยะ	

2)	 ด้านการคัดแยกขยะ	 3)	 ด้านการพักขยะ	 4)	 ด้านการรวมขยะ	 5)	 ด้านการเก็บขนขยะ	 และ

6)	ด้านการก�าจัดขยะ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการกับความส�าเร็จในการจัดการขยะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	ผู้วิจัยได้ก�าหนดของเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	ดังนี้

	 1.	ตัวแปรอิสระ	 (Independent	 Variables)	 ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้มาจากการสังเคราะห์

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับพบว่า	 มีแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวถึงปัจจัยที่ส�าคัญต่อการจัดการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	 ซ่ึงประกอบด้วย	 ตัวแปรอิสระจ�านวน	 7	 ปัจจัย	 ดังน้ี	

(1)	ด้านการวางแผน	(2)	ด้านการจัดองค์การ	(3)	การจัดบุคลากร	(4)	ด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชน	

(5)	ด้านการใช้ระเบยีบและกฎหมาย	(6)	ด้านการมุง่ผลสมัฤทธิ	์และ	(7)	ด้านการประเมนิผลการปฏิบติังาน
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◆ ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการจัดการกับความส�าเรจ็ในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัชมุพร ◆

	 2.	ตัวแปรตาม	 (Dependent	 Variable)	 ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้มาจากการสังเคราะห์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพบว่า	มีแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวถึงความส�าเร็จในการจัดการขยะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	 ซ่ึงประกอบด้วย	 ตัวแปรตามจ�านวน	 6	 ปัจจัย	 ดังนี้	

(1)	ด้านการลดอัตราการเกิดขยะ	(2)	ด้านการคัดแยกขยะ	(3)	ด้านการพักขยะ	(4)	ด้านการรวมขยะ	

(5)	ด้านการเก็บขนขยะ	(6)	ด้านการก�าจัดขยะ

	 3.	กรอบแนวคิดในการวจิยั	ในการวจัิยครัง้นี	้ผู้วิจยัได้สรปุกรอบแนวคิดในการวจิยั	เพือ่แสดง

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม	และกระบวนการวิจัยดังแสดงในรูปที่	1	ดังนี้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตำม (Dependent Variable)

ปัจจัยกำรจัดกำรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร

ควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรขยะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร

1)	ด้านการวางแผน	

2)	ด้านการจัดองค์การ	

3)	ด้านการจัดบุคลากร	

4)	ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	

5)	ด้านการใช้ระเบียบและกฎหมาย	

6)	ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์	

7)	ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1)	ด้านการลดอัตราการเกิดขยะ	

2)	ด้านการคัดแยกขยะ

3)	ด้านการพักขยะ	

4)	ด้านการรวมขยะ	

5)	ด้านการเก็บขนขยะ	

6)	ด้านการก�าจัดขยะ

รูปที่ 1	แสดงกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research)	 เพื่อศึกษา	 (1)	 ระดับปัจจัยการจัดการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	 (2)	 ระดับความส�าเร็จในการจัดการขยะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	ในจังหวัดชุมพร	และ	(3)	ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการกับความส�าเร็จ

ในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	มีประเด็นศึกษาดังนี้

	 1.	ขอบเขตด้านประชากร	และกลุ่มตัวอย่าง	สามารถแบ่งได้ดังนี้

	 	 1.1	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพรที่มีการจัดการ	 จ�านวน	 44	 แห่ง	 โดยใช้ข้อมูลจากแผนอัตราก�าลัง
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◆ สมเกียรติ สวัสดิวงศ์ วัชรินทร์ สุทธิศัย สิทธิพรร์ สุนทร ◆

ประจ�าปี	พ.ศ.	2564	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง	จ�านวน	305	คน	(ท้องถิ่นจังหวัด

ชุมพร,	2564,	น.	10)	

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัดชมุพรที่มีการจดัการ	โดยด�าเนินการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยแยกจ�านวน	

4	กลุ่ม	และใช้แต่ละกลุ่มหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยอิสระ	โดยใช้สูตรของ	Taro	Yamane	(1973,	

p.727)	ได้ขนาดกลุม่ตัวอย่าง	241	คน	โดยผู้วิจยัได้ใช้การสุม่ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมอิย่างเป็นสดัส่วน	

โดยการใช้เขตพื้นที่อ�าเภอเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้นภูมิ	จ�านวนทั้งสิ้น	8	อ�าเภอ	ดังนี้

ตำรำงที่ 1	แสดงจ�านวนประชากร	และกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจากการแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน

(ประชากร	:	กลุ่มตัวอย่าง)

ล�ำดับ อ�ำเภอ นำยก ปลัด หัวหน้ำงำน ผู้ปฏิบัติ รวม

1 เมืองชุมพร 16(15) 16(15) 16(15) 51(35) 99(80)

2 ท่าแซะ 6(5) 6(5) 6(5) 24(17) 42(32)

3 ปะทิว 7(6) 7(6) 7(6) 31(22) 52(40)

4 หลังสวน 3(3) 3(3) 3(3) 20(14) 29(23)

5 ละแม 3(3) 3(3) 3(3) 11(8) 20(17)

6 พะโต๊ะ 1(1) 1(1) 1(1) 4(3) 7(6)

7 สวี 5(4) 5(4) 5(4) 13(9) 28(21)

8 ทุ่งตะโก 3(3) 3(3) 3(3) 19(13) 28(22)

รวมจ�ำนวน 44(40) 44(40) 44(40) 173(121) 305 (241)

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 เป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยแบบสอบถามมีค่า	 IOC	ตั้งแต่	 0.80–1.00	

ขึน้ไปทกุข้อ	มค่ีาความเช่ือมัน่แบบสมัประสทิธิอั์ลฟาทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.833	และมค่ีาความเช่ือมัน่แบบ

สัมประสิทธิ์อัลฟารายข้อ	>	0.20	ขึ้นไป	ทุกข้อ	(Cronbach,	1970)

	 3.	การวิเคราะห์ข้อมูล	 ในการวิจัยระยะนี้	 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้สถิติการวัด

แนวโน้มเข้าส่วนกลาง	และสถิติการวัดการกระจายได้แก่	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	

 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)	 เพื่อสร้างแนวทางการจัดการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	 โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล	1	ครั้ง	 และการสนทนา
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กลุ่มย่อย	2	ครั้ง	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 1.	กลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล	 ประกอบด้วย	 (1)	 กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น	

ได้แก่	นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการ	จ�านวน	2	คน	และประธานสภานิติบัญญัติของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการจัดการ	 จ�านวน	 2	 คน	 (2)	 กลุ่มผู้ขับเคลื่อนการจัดการขยะของ

ท้องถิ่น	ได้แก่	ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการขยะ	จ�านวน	2	คน	และหัวหน้างานที่รับ

ผิดชอบการจัดการขยะ	จ�านวน	2	คน	และ	(3)	กลุ่มผู้น�าชุมชน	และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการขยะ

ในชุมชน	ได้แก่	ก�านัน	และผู้ใหญ่บ้าน	ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบที่มีการจัดการขยะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	จ�านวน	2	คน	และ	อสม.ต�าบล	และ	ทสม.ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบที่มีการจัดการขยะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จ�านวน	2	คน	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	12	คน	

	 2.	 กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมสนทนากลุ่มย่อย	 ครั้งที่	 1	 ประกอบด้วย	 (1)	 ผู้แทนจากส�านักงาน

ส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจังหวัดชุมพร	(2)	ผู้แทนจากส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

จังหวัดชุมพร	 (3)	ประธานชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	 (4)	ประธานชมรม

ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชุมพร	(5)	ประธาน	ทสม.จังหวัดชุมพร	และ	(6)	ประธาน	อสม.จังหวัดชุมพร	

รวมจ�านวนทั้งสิ้น	6	คน	เป็นมุมมองเชิงนโยบายระดับจังหวัด	

	 3.	กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมสนทนากลุ่มย่อย	ครั้งที่	2	ประกอบด้วย	(1)	นายกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการขยะ	(2)	ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการขยะ	(3)	หัวหน้า

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบการจัดการขยะ	 (4)	 ก�านันที่อยู่ในเขตรับผิดชอบที่มีการจัดการขยะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 (5)	 อสม.ต�าบลที่อยู่ในเขตรับผิดชอบที่มีการจัดการขยะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	และ	(6)	ทสม.ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบที่มีการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

รวมจ�านวนทั้งสิ้น	6	คน	

สรุปผลกำรวิจัย

	 การวิจัยนี้	สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามล�าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้

กำรวิจัยเชิงปริมำณ

	 1.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม	 จ�านวน	 241	 คน	 พบว่า	

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ	 86.72	 อายุ	 51	 ปีขึ้นไปร้อยละ	 34.85	 มีระดับการศึกษาไม่เกิน

มัธยมศึกษาปีที่	 6	 ร้อยละ	 39.42	 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า	 15,000	 บาทต่อเดือน	 ร้อยละ	

54.36	และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการของชุมชนน้อยกว่า	1	ปี	ร้อยละ	39.00
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◆ สมเกียรติ สวัสดิวงศ์ วัชรินทร์ สุทธิศัย สิทธิพรร์ สุนทร ◆

	 2.	ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยการจดัการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัชุมพร	พบว่า	ปัจจัยการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดั

ชุมพร	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(χ	=	3.60)	เมื่อจ�าแนกรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากจ�านวน	5	ด้าน	
และอยู่ในระดับปานกลาง	จ�านวน	2	ด้าน	เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	ได้แก่	ด้านการมีส่วน

ร่วมของประชาชน	(χ	=	4.11)	ด้านการวางแผน	(χ	=	4.03)	ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์	 (χ	=	3.88)	
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน	(χ	=	3.72)	ด้านการจัดบุคลากร	(χ	=	3.42)	ด้านการจัดองค์การ	
(χ	=	3.17)	และด้านการใช้ระเบียบและกฎหมาย	(χ	=	2.86)	ตามล�าดับ

	 3.	ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าเร็จในการจัดการ

ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	พบว่า	ความส�าเร็จในการจัดการขยะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	(χ	=	3.60)	เมื่อจ�าแนกรายด้าน	
พบว่า	 อยู่ในระดับปานกลางจ�านวน	 5	 ด้าน	 และอยู่ในระดับน้อย	 จ�านวน	 1	 ด้าน	 เรียงล�าดับจาก

ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	ได้แก่	ด้านการคัดแยกขยะ	(χ	=	3.32)	ด้านการรวมขยะ	(χ	=	2.93)	ด้านการ
พักขยะ	(χ	=	2.83)	ด้านการลดอัตราการเกิดขยะ	(χ	=	2.71)	ด้านการเก็บขนขยะ	(χ	=	2.69)	และ
ด้านการก�าจัดขยะ	(χ	=	2.31)	ตามล�าดับ

	 4.	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการและความส�าเร็จในการจัดการขยะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดชุมพร	 โดยใช้สถิติหาความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สห

สมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั	พบว่า	อยูใ่นระดับต�า่	(.308)	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	.01	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	พบว่า	 มี	 3	 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการจัดการขยะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในจังหวัดชุมพรอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ	ดังนี	้(1)	ด้านการวางแผน	(X
1
)
 
มคีวามสมัพนัธ์อยู่

ในระดับต�่า	(.381)	(2)	ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	(X
4
)	มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง	(.810)	

และ	(3)	ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์	(X
6
)	มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต�่ามาก	(.162)	

	 4.	ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	ระหว่างปัจจัยการจัดการกับความส�าเร็จในการจัดการขยะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดชุมพร	 โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	 แสดงได้

ดังตารางที่	2	ดังนี้
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ตำรำงที่ 2	แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	

ตัวแปร

Regression Coefficient

Sig

B β B β t

1.	ด้านการวางแผน	(X
1
) .239 .365 .131 .234 5.536 .000**

2.	ด้านการจัดองค์การ	(X
2
) .023 .071 - - - -

3.	ด้านการจัดบุคลากร	(X
3
) .029 .051 - - - -

4.	ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	(X
4
) .572 .810 .540 .764 17.508 .000**

5.	ด้านการใช้ระเบียบและกฎหมาย	(X
5
) .000 .008 - - - -

6.	ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์	(X
6
) .045 .006 - - - -

7.	ด้านการประเมนิผลการปฏิบติังาน	(X
7
) .027 .017 - - - -

ค่าคงที่	(Constant) 1.161 - - .837 - -

Multiple	R .842 - - .810 - -

R
2

.708 - - .655 - -

Adjusted	R
2

.704 - - .653 - -

F 192.878 - - 304.390 - -

	 จากตารางที	่2	พบว่า	ปัจจยัการจดัการ	โดยรวมทัง้	7	ปัจจัย	สามารถน�ามาอธบิาย	ความส�าเรจ็

ในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	ได้ร้อยละ	70.80	มีค่า	R
2
	=	.708	

และมีค่า	 F	 =	 192.878	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 (α	 =	 .01)	 เมื่อพิจารณาตัวแปรย่อย	พบว่า	
มตัีวแปรพยากรณ์	จ�านวน	2	ปัจจยั	ทีส่ามารถอธบิายความส�าเรจ็ในการจัดการขยะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	โดยเรียงล�าดับการน�าเข้าสมการตามความสัมพันธ์	ได้แก่	ด้านการมีส่วน

ร่วมของประชาชน	 (X
4
)	 และด้านการวางแผน	 (X

1
)	 ซ่ึงสามารถน�ามาสร้างสมการพยากรณ์ใน

รูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามล�าดับ	ดังนี้

	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	 Y	=	.837	+	.540	X
7
	+	.131	X

6

	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	 Z	=	.764	X
7
	+	.234	X

6

กำรวิจัยเชิงคุณภำพ

	 1.	ปัจจัยการจัดการทั้ง	 7	 ด้าน	 และความส�าเร็จในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร	สรุปดังนี้
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◆ สมเกียรติ สวัสดิวงศ์ วัชรินทร์ สุทธิศัย สิทธิพรร์ สุนทร ◆

	 	 1.1	ด้านการวางแผน	พบว่า	จังหวัดมีการมอบนโยบายให้ท้องถิ่นด�าเนินโครงการ	“จังหวัด

สะอาด”	เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานด้านการจัดการ	และบรรลเุป้าหมายในทศิทางเดียวกนั	โดย

ท้องถิ่นมีการน�าข้อมูล	 และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการขยะ	 เพื่อให้เกิด

กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน	และได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนในชุมชน	รวมถึงความ

ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง	ๆ 	เข้ามาร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ	เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนในระยะยาว	

	 	 1.2	ด้านการจัดองค์การ	 พบว่า	 อปท.เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการจัดการของชุมชน	

โดยมเีจ้าหน้าทีด่�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดด้วยวิธกีารทีแ่ตกต่างกนัไปตามบรบิทขององค์กร	

ซึ่งขนาดของ	อปท.ส่งผลต่อการจัดโครงสร้างองค์กรในการด�าเนินงานด้านการจัดการ	กล่าวคือ	อปท.

ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีฝ่ายสิ่งแวดล้อมหรือกองสาธารณสุขรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน	 ท�าให้

มีความพร้อม	 และสามารถพัฒนางานให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง	 แต่ในขณะที่	

อปท.ขนาดเลก็	ซ่ึงมข้ีอจ�ากัดด้านจ�านวนเจ้าหน้าที	่จ�าเป็นต้องมกีารฝากงานด้านการจดัการไว้กบัส�านกั

ปลัด	หรือกองช่าง	เพื่อให้การขับเคลื่อนงานผ่านไปได้

	 	 1.3	ด้านการจัดบุคลากร	 พบว่า	 อปท.ขนาดเล็ก	 มีข้อจ�ากัดด้านจ�านวนเจ้าหน้าที่	 จึงต้อง

รับผิดชอบภารกิจหลักตามต�าแหน่ง	 และงานนโยบายคือ	 โครงการ	 “จังหวัดสะอาด”	 จึงท�าให้การ

บรหิารจัดการขยะในชุมชนประสบความส�าเรจ็ในเชิงตัวเลขมากกว่าเชิงคุณภาพ	และยงัพบว่า	เจ้าหน้าที่

ส่วนใหญ่ขาดคุณวุฒิ	 ทักษะ	 และความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่ตรงกับงานด้านการบริหารจัดการ

ขยะ	ซึ่ง	 อปท.ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาทักษะ	และความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะ

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ท�างานร่วมกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 1.4	ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	พบว่า	อปท.สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการขยะ

ในชุมชนแบบมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน	โดยให้ผู้น�าชุมชนเข้ามาร่วมเป็นคณะท�างาน	เพือ่ร่วมก�าหนด

แนวทาง	และกจิกรรมการบรหิารจดัการขยะแบบครบวงจร	และท�าได้อย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึมกีารประสาน

กับส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องให้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน	ตั้งแต่

ต้นทางจนถึงปลายทาง	ได้แก่	การประชุมชี้แจง	สร้างความเข้าใจต่อชุมชน	กิจกรรมการคัดแยกขยะใน

พื้นที่	การจัดตั้งธนาคารขยะ	และการขยายผลการด�าเนินงาน	เพื่อให้การบริหารจัดการขยะของชุมชน	

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 1.5	ด้านการใช้ระเบยีบและกฎหมาย	พบว่า	การบรหิารจัดการขยะในชุมชนเป็นหน้าทีต่าม

ข้อกฎหมายท่ีก�าหนดให้	 อปท.ต้องด�าเนินการ	 โดย	 อปท.มีการออกระเบียบเพื่อรองรับกิจกรรมการ

บริหารจัดการขยะในพื้นที่	 โดยต้องท�าให้ครัวเรือนเข้าใจ	 และยอมเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจอย่าง
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ต่อเนื่อง	เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการของครัวเรือนในระยะยาว	ดังนั้น	การบริหาร

จัดการขยะในพื้นต้องใช้การออกระเบียบที่จูงใจ	และเป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนให้ท�าตาม

มากกว่าการบงัคับให้ท�า	เพือ่ให้การบรหิารจดัการขยะของชุมชน	เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพในระยะยาว

	 	 1.6	ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์	พบว่า	โครงการ	“จังหวัดสะอาด”	เป็นนโยบายส�าคัญที่ท�าให้	

อปท.มีกิจกรรมที่ท�าให้การจัดการของชุมชนบรรลุผลส�าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม	 และมีความต่อเนื่อง

ในระยะยาว	โดยมีการก�าหนดแนวทาง	และระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบท	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ	ได้แก่	การท�าให้ขยะมีมูลค่าตั้งแต่ต้นทาง	ด้วยการ

คัดแยกขยะ	 การแปรรูปขยะเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน	 ซ่ึงถือเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรม	 และทุก

ครัวเรือนสามารถเข้าร่วมปฏิบัติตามได้

	 	 1.7	ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน	พบว่า	 โครงการ	“จังหวัดสะอาด”	มีแนวทางการ

ปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อก�าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการให้หมดไปจากพื้นท่ี	 การด�าเนิน

กิจกรรมมีการประเมินผล	 และการรายงานผลปฏิบัติงาน	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยผลประเมินพบว่า	

การจัดการมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่	 และ	 อปท.ส่วนใหญ่มีการแสวงหาความร่วมมือ

จากเครือข่ายให้เข้ามาร่วมจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง	กลางทาง	และปลายทาง	จึงท�าให้หลายครอบครัว

มีการคัดแยกขยะ	 และมีการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อจัดการขยะ	 และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

	 	 1.8	ความส�าเร็จในการจัดการขยะ	 พบว่า	 โครงการ	 “จังหวัดสะอาด”	 ก�าหนดให้	 อปท.

มกีารจดักจิกรรมให้เครอืข่ายร่วมบรหิารจัดการขยะทัง้ระบบ	ได้แก่	การลดอัตราการเกดิขยะ	ณ	ต้นทาง	

ด้วยหลัก	3ช	ได้แก่	ใช้น้อย	(Reduce)	ใช้ซ�้า	(Reuse)	และน�ากลับมาใช้ใหม่	(Recycle)	โดยมุ่งเน้น

ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเป็นการลดอัตราการเกิดขยะในชุมชน	รวมถึงมีการให้ความรู้แก่

ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 เพื่อช่วยให้เกิดความตระหนัก	 และ

เข้าใจถึงความส�าคัญในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	 อปท.ยังสนับสนุน

ด้านการรวมขยะและด้านการเก็บขนขยะของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยมีการวางถังขยะแบบแยก

ประเภทไว้ในชุมชน	และก�าหนดวัน	เวลาในการเก็บขนขยะให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน	ส�าหรับการ

ก�าจัดขยะในเบื้องต้น	 อปท.ใช้วิธีฝังกลบ	 และการใช้เตาเผา	 ส่วนในระยะยาวได้มีการศึกษารูปแบบ

การน�าขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงโดยให้บริษัทเอกชนเข้ามาร่วมด�าเนินการ

	 2.	การสนทนากลุ่มย่อย	สรุป	ดังนี้

	 	 2.1	การขับเคลื่อนโครงการ	 “จังหวัดสะอาด”	 โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	 และใช้องค์

ความรูท้ีท่นัสมยัมาใช้ในการวางแผนบรหิารจัดการขยะ	เพือ่ให้ได้กจิกรรมทีม่คีวามสอดคล้องกบับรบิท
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◆ สมเกียรติ สวัสดิวงศ์ วัชรินทร์ สุทธิศัย สิทธิพรร์ สุนทร ◆

ของชุมชน	และได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนในชุมชนด้วยดี	

	 	 2.2	ประสานขอรับการสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะในชุมชน	

เช่น	 เครื่องมือในการด�าเนินงาน	 วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ	 งบประมาณจากจังหวัด	 เป็นต้น	

ซึง่การมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนงานจะช่วยให้การท�างานประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

ได้อย่างมีคุณภาพ

	 	 2.3	ก�าหนดระเบยีบทีช่่วยให้การขบัเคลือ่นโครงการ	“จงัหวดัสะอาด”	ประสบความส�าเรจ็	

โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจให้ท�าตามมากกว่าการบังคับ	และเป็นระเบียบที่ท�าให้ครัวเรือนได้ประโยชน์

เมื่อปฏิบัติตาม	เช่น	การลดภาษีโรงเรือนให้แก่ครัวเรือนที่คัดแยกขยะได้	ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	เป็นต้น	

ซึ่งจะท�าให้เกิดการยอมรับ	และสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยสมัครใจ

	 	 2.4	สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้รับการพัฒนา

ทกัษะ	และความรูค้วามสามารถเฉพาะด้านทีต่รงกบังาน	เพือ่ให้ท�างานร่วมกบัประชาชน	และเครอืข่าย

ที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 2.5	สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 โดย

ให้ผู้น�าชุมชนเข้ามาร่วมเป็นคณะท�างาน	เพื่อร่วมก�าหนดแนวทาง	และกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ

แบบครบวงจร	ซ่ึงจะช่วยให้การขบัเคลือ่นกิจกรรมท�าได้อย่างต่อเนือ่ง	และได้รบัความร่วมมอืจากชุมชน

	 	 2.6	สื่อสารข้อมูลการด�าเนินโครงการ	 “จังหวัดสะอาด”	 อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนอย่าง

ต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติของ	 อปท.ที่จะเกิดขึ้น	

ซ่ึงการสื่อสารข้อมูลที่ต่อเนื่องและทั่วถึงจะช่วยให้ครัวเรือนมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ	 และให้ความ

ร่วมมือในการด�าเนินงาน

	 	 2.7	ก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่อง	อปท.ขนาดเลก็เพิม่เติม	โดยให้มฝ่ีายทีร่บัผิดชอบงานจัดการ

ขยะมูลฝอยในชุมชน	 และต้องสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะเพื่อเป็นกลไก

ในการขับเคลื่อนงาน

	 	 2.8	ก�าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน	 สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อให้การก�าหนด

แนวทาง	สามารถท�าได้อย่างเหมาะสม	และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่	ซึ่งจะท�าให้เจ้าหน้าที่	เครือข่าย

ความร่วมมอื	และครวัเรอืนเป้าหมายเกิดการรบัรูแ้ละเข้าใจถงึผลส�าเรจ็ทีต้่องการบรรล	ุรวมถงึช่วยให้

หน่วยงานนโยบายสามารถก�าหนดแนวทางในการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่	อปท.ได้อย่างถูกต้อง

	 	 2.9	วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ	 “จังหวัดสะอาด”	 ต้องสามารถท�าได้

จริง	 และถูกต้องตามหลักวิชาการ	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่	 เครือข่าย	 และผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเช่ือมั่น	
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◆ ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการจัดการกับความส�าเรจ็ในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัชมุพร ◆

และรายงานผลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งผลการประเมินที่ตรงประเด็นจะน�าไปสู่การสร้าง

ข้อเสนอเพื่อพัฒนางานต่อไปในอนาคตซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนในการจัดการให้แก่ชุมชน

อภิปรำยผล

	 จากผลการวิจัยมีประเด็นซึ่งสามารถน�ามาสู่การอภิปรายผลการวิจัยได้	ดังนี้

	 1.	การวิเคราะห์ระดบัปัจจัยการจดัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดัชมุพรพบว่า	

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้	 ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่จังหวัดชุมพรให้ความส�าคัญ

กับการจัดการมูลฝอยในระดับท้องถิ่นโดยก�าหนดให้ทุกท้องถิ่นด�าเนินโครงการ	“จังหวัดสะอาด”	ซึ่ง

เป็นการบรหิารจัดการขยะแบบครบวงจร	โดยมกีารประสานความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนเพือ่ขบัเคลือ่น

กิจกรรมในแต่ละระดับ	 ท�าให้เป็นการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนต้ังแต่ต้นทาง	

กลางทาง	และปลายทาง	มกีารสร้างการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน	ซ่ึงจะช่วยให้การขบัเคลือ่นกจิกรรม

ท�าได้อย่างต่อเนื่อง	 และได้รับความร่วมมือจากชุมชน	 ซ่ึงสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ

ขยะของประเทศ	พ.ศ.	 2559-2564	 ของกรมควบคุมมลพิษ	 (2559:	 34-35)	 ที่ให้ความส�าคัญกับ

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะ	 และสอดคล้องกับที่ส�านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร	 (2562:	 54)	 ได้กล่าวไว้เก่ียวกับการก�าจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้อง

อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่าง	ๆ	เข้ามาท�างานร่วมกัน	

	 2.	การวิเคราะห์ระดับความส�าเรจ็ในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ในจังหวัด

ชุมพรพบว่า	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง	ทั้งนี้	ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นผลมาจากการสื่อสารข้อมูล

โครงการ	“จงัหวดัสะอาด”	ยงัไม่สามารถท�าได้อย่างทัว่ถึงและต่อเนือ่ง	จึงท�าให้ครวัเรอืนเป้าหมาย	ขาด

ความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัการคัดแยกขยะมลูฝอยต้ังแต่ต้นทาง	เพือ่ลดภาระการจัดเก็บขยะมลูฝอย	

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 (2562:	 54)	 ได้ศึกษาเรื่องการ

จัดการมูลฝอยในประเทศไทย	 โดยพบว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้

เกีย่วกบัการคัดแยกขยะแต่ละประเภทมค่ีาเฉลีย่น้อยกว่าทกุเรือ่ง	อย่างไรกต็าม	อปท.ยงัคงสร้างความ

ร่วมมอืจากเครอืข่าย	รวมถึงมกีารสนบัสนนุให้ประชาชนไปจ่ายตลาดโดยน�าเอาถงุผ้า	ถงุกระดาษ	หรอื

ตะกร้าจักสานไปใส่ของ	เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก	ซึ่งสอดคล้องกับที่กรมควบคุมมลพิษ	

(2551:	 34-35)	 ให้ความเห็นว่า	 ควรสนับสนุนการคัดแยกขยะภายในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม	

เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น	 ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 (2560:	 18-25)	 ให้ความ

เหน็ในแนวทางเดียวกนัว่า	การคัดแยกขยะมลูฝอยจะท�าให้เราสามารถน�าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่

ได้	ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการจัดการมูลฝอยที่ส�าคัญ	
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◆ สมเกียรติ สวัสดิวงศ์ วัชรินทร์ สุทธิศัย สิทธิพรร์ สุนทร ◆

	 3.	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการกับความส�าเร็จในการจัดการขยะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดชุมพรพบว่า	 ปัจจัยการจัดการมีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จใน

การจัดการขยะอยูใ่นระดับต�า่	(0.308)	ทัง้นี	้เป็นผลมาจากการขาดความต่อเนือ่งในการประชาสมัพนัธ์

ถงึวธิกีารคัดแยกขยะมลูฝอยทีถ่กูต้องตามหลกัวชิาการ	และการส่งเสรมิการคัดแยกขยะมลูฝอยอย่าง

ต่อเนือ่งในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	โดยผลวิจยัยงัพบว่า	ปัจจัยการจดัการปัจจัยด้านการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน	(X
7
)	เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการจัดการขยะ	6	ด้าน	

ในภาพรวมมากที่สุดโดยอยู่ในระดับสูง	 (0.801)	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ	 (2548:	 16)	 ที่กล่าวถึงการประเมินผลว่า	 เป็นการประเมินผลรวมของการด�าเนินกิจการ

ขององค์กร	เพือ่ให้เหน็ภาพรวมและจุดพฒันาขององค์กร	รวมถงึได้ข้อมลูเพือ่น�ามาช่วยปรบัปรงุระบบ

การผลติและการให้บรกิารให้มคุีณภาพในการท�างาน	และส�านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร	(2562:

54)	 ได้เสนอว่า	 การติดตามประเมินผลการท�างาน	 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวใน

การจัดการบริหารจัดการขยะให้เป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ	 นอกจากน้ี	 Deming.	 (1986:

41-42)	 ให้ความเห็นว่า	 การตรวจสอบ	 (Check)	 เป็นการประเมินผลว่า	 การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

แผนในระดับใด	ซึ่งถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องกระท�าควบคู่ไปกับการด�าเนินงาน

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

	 1.	อปท.ต้องมกีารส�ารวจข้อมลูขยะในพืน้ท่ีอย่างต่อเน่ือง	เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็นปัจจุบันส�าหรบั

น�ามาใช้ในการท�าแผนจัดกิจกรรมการจัดการที่สอดคล้องกับพื้นที่	

	 2.	อปท.ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการบริหารจัดการขยะในชุมชน	 แต่ใน

กรณีที่มีทรัพยากรจ�ากัดให้ท�าข้อตกลงกับ	 อปท.ที่มีความพร้อม	 เพื่อสนับสนุนทรัพยากรด�าเนินงาน

ที่ช่วยให้การขับเคลื่อนงานให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

	 3.	อปท.ต้องก�าหนดระเบียบที่ช่วยสร้างแรงจูงใจท�าให้ครัวเรือนได้ประโยชน์เมื่อปฏิบัติตาม	

และอ�านวยความสะดวกในทางปฏิบัติ	เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยสมัครใจ

	 4.	อปท.ต้องสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้รับการ

พัฒนาทักษะ	และความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่ตรงกับงาน	

	 5.	อปท.ต้องสนบัสนนุให้เกดิการบรหิารจัดการขยะแบบมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน	ซ่ึงจะช่วย

ให้การขับเคลื่อนกิจกรรมท�าได้อย่างต่อเนื่อง	และได้รับความร่วมมือจากชุมชน
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◆ ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการจัดการกับความส�าเรจ็ในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัชมุพร ◆
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