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การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะในเขต

เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยาและ เพื่อ

เสนอแนะแนวทางและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ให้ดียิ่งข้ึน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละโดย

การทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการทดสอบค่าไคสแควร์ และวดัทิศทาง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยค่าแกมม่า ท่ีระดบัความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ี .05  

ผลการศึกษาพบวา่ระดบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของเทศบาลอยูใ่นระดบันอ้ย
จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 และปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ 
ไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการจดัเก็บขยะ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการจดัเก็บขยะ ความเพียงพอ
ของจ านวนถังขยะในชุมชน การให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกับขยะและการคัดแยกขยะ และการ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเวลาจดัเก็บขยะ  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  ด้านความตรงต่อเวลาในการจัดเก็บขยะ เทศบาลควร
ก าหนดเวลาจดัเก็บขยะท่ีชดัเจนของแต่ละชุมชน และติดประกาศเวลาดงักล่าวไวใ้นชุมชนเพื่อให้
ประชาชนไดท้ราบก าหนดการจดัเก็บขยะท่ีแน่นอน 



 

 (2) 

 ดา้นความพร้อมและความเหมาะสมของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัเก็บขยะ เทศบาลควรติดป้าย
ก ากบัอุปกรณ์ในการจดัเก็บขยะใหต้รงกบัประเภทของขยะท่ีจดัเก็บ 
 ดา้นจ านวนถงัขยะในชุมชน เทศบาลควรเพิ่มจ านวนถงัขยะให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ชุมชน รวมถึงควรแยกสีของถงัขยะตามประเภทของขยะดว้ย 
 ดา้นการให้ความรู้ในการคดัแยกขยะ เทศบาลควรจดัท าโครงการอบรมการคดัแยกขยะ เป็น
ประจ าทุกปี รวมถึงใหร้างวลัชุมชนท่ีมีการคดัแยกขยะไดถู้กตอ้งเหมาะสม  
 ด้านการประชาสัมพันธ์  เทศบาลควรจัดท า เทศบาลสัญจรออกพบปะประชาชน                              
เพื่อประชาสัมพนัธ์และรับฟังปัญหาขอ้ร้องเรียนรวมถึงตอบปัญหาขอ้สงสัยของประชาชน 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาโดยเพิ่มตวัแปรอิสระให้มากข้ึน เช่น 
สภาพของรถเก็บขยะ วิธีการก าจดัขยะ เป็นตน้ และควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการจดัเก็บขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในหน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เช่น 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของ
ประชาชน และปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ เพื่อจะได้น าเอาผลการวิจยัมาพฒันาปรับปรุงวิธีการ
จดัเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป 
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บทที ่1 

บทน า 

 
1.1 ปัญหาและความส าคัญของปัญหา 
   ปัจจุบนัมีการขยายตวัในดา้นประชากรเพิ่มมากข้ึน ท าให้การอุปโภคทรัพยากรเพื่อการ

ด ารงชีวิตเพิ่มมากข้ึนดว้ย ผลจากการใช้ทรัพยากรคือ เศษซากของใช้แลว้ท่ีเรียกวา่ “ขยะมูลฝอย”    

ท่ีนบัวนัยิ่งเพิ่มปริมาณมากข้ึนจนไม่อาจจดัเก็บและท าลายไดท้นัที มลภาวะจากขยะมูลฝอยน้ีสร้าง

ความสกปรกจนเกิดความอุจจาดทางสายตา ตลอดจนส่งกล่ินรบกวน สร้างความร าคาญและเดือดร้อน

ใหก้บัประชาชน อีกทั้งยงัเป็นบ่อเกิดและการแพร่กระจายของเช้ือโรคต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นสาเหตุท่ี

ท าให้เกิดอคัคีภยัได ้ความเดือดร้อนจากปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนมากมายมหาศาลในขณะน้ี เกิดจาก

การขาดความรู้เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้ง ท าให้เกิดปัญหามลพิษและความเส่ือมโทรม

ของพื้นท่ี อนัเป็นท่ีมาของปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 หากยอ้นกลบัไปดูสถิติช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีขยะวนัละ 20 

ตนัเท่านั้น แต่ตอนน้ีเพิ่มข้ึนมากกว่า 5 เท่าตวั และยงัคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนั

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีแหล่งฝังกลบขยะขนาดใหญ่อยู่ 4 จุด แต่ละจุดก็ก าลงัประสบปัญหา

ขยะล้นบ่อ ปริมาณจ านวนขยะเพิ่มข้ึน ตามอตัราตวัเลขการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การ

ท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม ซ่ึงส่งผลให้มีประชากรแฝง มากกว่า 5 เท่าของประชากรในพื้นท่ี 

(เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา, 2557)  

   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั จ านวน 12 คนั 

ส่วนถงัพกัมูลฝอยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ใชถ้งัพลาสติกขนาด 200 ลิตร จ านวน 1,200 ใบ 

ซ่ึงเป็นแบบถังเด่ียว ทิ้งขยะรวมกันทุกประเภท กระจายตามจุดต่างๆ ทั่วเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา ส่วนสถานท่ีท่ีใช้ก าจดัมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี

ต  าบลบา้นป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ี 30 ไร่ ปัจจุบนัใชพ้ื้นท่ี

ในการก าจดัไปแลว้ 30 ไร่ ระบบการก าจดัมูลฝอยท าในลกัษณะเทกองบนพื้น (Open Dumping)   

ซ่ึงปัจจุบนัมีขยะกองเตม็พื้นท่ี มีสภาพเป็นภูเขาขยะ มีขยะตกคา้งเกือบ 300,000 ตนั ซ่ึงในแต่ละวนั

จะมีปริมาณมูลฝอยทั้งหมดท่ีเก็บรวบรวมไดข้องเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีประมาณวนัละ 
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90 ตนั และมีหน่วยงานอ่ืนน าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจดัด้วย ประมาณวนัละ 50 ตนั รวมปริมาณ     

มูลฝอยท่ีเขา้สู่สถานท่ีก าจดัขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา มีปริมาณ 140 ตนัต่อวนั 

        ปัญหาท่ีสะสมและต่อเน่ืองมาอยา่งยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบนัก่อให้เกิดขยะ

จ านวนมากมายมหาศาล กองสะสมจนมีลกัษณะไม่ต่างจากภูเขา ระยะทางไม่ต ่ากวา่ 1 กิโลเมตร ท่ีตั้งอยู่

บริเวณกลางทุ่งนา ในเขตต าบลบา้นป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ขอ้มูลจาก

กรมควบคุมมลพิษระบุว่า การกองขยะไวใ้นลกัษณะน้ี เป็นวิธีการก าจดัขยะท่ีไม่ถูกตอ้ง เพราะ

ไม่ไดฝั้งกลบหรือน าไปเขา้สู่โรงเผาท่ีไดม้าตรฐาน โดยคาดวา่ปริมาณขยะจะมีมากกวา่ 350,000 ตนั 

โดยค านวณจากปริมาณขยะท่ีเข้ามาตอนน้ี วนัละไม่ต ่ากว่า 150 ตัน โดยขยะทั้ งหมดมาจาก         

เขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่า 30 แห่ง ท่ีสะสมมาอย่าง

ต่อเน่ือง และต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจาก หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการวางแผนการท างานดา้นการก าจดัขยะร่วมกนั  

 อย่างไรก็ตาม จากขอ้เสนอ พล.อ.ประยุทธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดรั้บฟังบรรยาย

สรุปการบริหารจดัการการก าจดัขยะในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อเป็นโครงการน าร่องการ

พฒันารูปแบบของการด าเนินการจดัการขยะท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  โดยใช้พื้นท่ีราชพสัดุ

จ านวน 372 ไร่  2 งาน  29 ตารางวา  ใช้งบประมาณในการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย  

จ  านวน 368 ลา้นบาท  ก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวชิาการและขนยา้ยขยะสะสม 

จ านวน 2 แสนตนั โดยมีแนวทางส าหรับแนวทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของ

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีดงัน้ี  การก าจดัขยะตน้ทาง ไดแ้ก่ 1.การสร้างจิตส านึกและวินยัในการ

จดัการขยะมูลฝอยให้แก่นกัเรียนและเยาวชนให้สถานศึกษาปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 2.การรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์และฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนกัและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการลดคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีตน้ทาง โดยใชห้ลกั 3R  ลดการใช ้ และคดัแยกของเสียอนัตรายจาก

ชุมชน  การจดัการขยะกลางทาง ซ่ึงไดแ้ก่ 1.การส่งเสริมการน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ เช่น การท าน ้ า

หมกัชีวภาพ การท าปุ๋ยหมกั  2.การคดัแยกและเก็บขนขยะแต่ละประเภทน าไปก าจดัอย่างถูกตอ้ง

ตามหลกัวชิาการ การก าจดัขยะมูลฝอยปลายทาง เพื่อการบริหารจดัการท่ีถูกวิธี  ไดแ้ก่ 1.ก าจดัขยะ

มูลฝอยอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
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เช้ือเพลิงและผลิตพลงังาน เพื่อน าใชส้ าหรับพลงังานทดแทนท่ีเสียไป อนุรักษธ์รรมชาติ 2.เป็นศูนย์

รวบรวมของเสียอนัตรายจากชุมชน  เพื่อป้องกนัการกระจายของสารเคมี 3.ติดตามตรวจสอบและ

เฝ้าระวงัคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม  เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อสุขอนามยัของประชาชนและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ส าหรับการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

มุ่งมัน่บริหารจดัการและพฒันาพื้นท่ีมุ่งสู่คุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตน้แบบของ

ประเทศ สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน  ควบคู่กบัอยุธยาเมืองมรดกโลกเป็นสวนป่ากลางเมือง ใช้สอย

ประโยชน์ร่วมกนั เป็นสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยใชพ้กัผอ่นหยอ่นใจและออกก าลงั

กาย  โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  จ  านวน 132 ไร่  พื้นท่ีปลูกป่า 80 ไร่  โรงไฟฟ้า 

73  ไร่  และบ่อบ าบดัน ้ าเสีย เก็บกกัน ้ าจ  านวน 10 ไร่ ดงันั้น  การบริหารจดัการขยะจะตอ้งมีการ

จดัท าแผนแม่บทบริหารจดัการขยะทั้งประเทศ ซ่ึงวนัน้ีถือเป็นส่ิงท่ีดีท่ีไดมี้การน าร่องรูปแบบการ

ด าเนินการจดัการขยะท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  ตอ้งขยายการด าเนินการออกไปให้ครอบคลุม

ทุกภูมิภาคและทุกพื้นท่ี เพื่อสร้างแผนบริหารจดัการจดัขยะให้เกิดเป็นรูปธรรมอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ีทุก

ภาคส่วน ภาครัฐ เอกชน และประชาชนตอ้งร่วมมือกนัจึงจะประสบความส าเร็จ รวมถึงภาครัฐตอ้ง

สร้างแรงจูงใจให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ โดยออกมาตรการจูงใจต่าง ๆ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยปัจจุบนัปัญหาขยะถือเป็นปัญหาท่ีส าคญั

ของประเทศ  ตอ้งแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกบัพื้นท่ี  โดยเฉพาะขยะอุตสาหกรรมตอ้งมีวิธีการ

บริหารจดัการท่ีเหมาะสม รวมถึงปัญหาขยะในครัวเรือนจะตอ้งแกไ้ขปัญหาตั้งแต่ตน้ทาง คือการคดั

แยกขยะ  พร้อมกบัสร้างจิตส านึก สร้างการรับรู้  ปลูกฝังตั้งแต่เด็กใหเ้กิดความเคยชินในการคดัแยก

ขยะ  และน าขยะ ท่ีคัดแยกไปรีไซลเ คิลในรูปแบบต่าง  ๆ  เพื่ อให้ เ กิดประโยชน์ต่อไป 

(http://www.thansettakij.com/content/191191, คน้เม่ือ 23 สิงหาคม 2560) 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีท าให้การบริการจดัการขยะในเขต

เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยามีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยกนัส่งเสริม และสนบัสนุนกิจกรรมท่ีมี

การปลูกฝังทศันคติ และสร้างค่านิยมของประชาชนให้รักษาความสะอาด โดยให้มีการเผยแพร่

ขอ้มูลเก่ียวกบัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในระดบัประชาชนทัว่ไป และในหลกัสูตรการเรียนการ

สอน รวมถึงให้มี การประชาสัมพนัธ์และรณรงค์อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการจดัหาวิธีด าเนินการ

http://www.thansettakij.com/content/191191,%20ค้น
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ก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกสุขลกัษณะ และไดผ้ลในระยะยาวสืบต่อไปในอนาคต เพื่อจะไดน้ าเสนอ

วธีิการบริหารจดัการขยะใหแ้ก่เทศบาลต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่ อ ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะในเขต

เทศบาลพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะในเขตเทศบาล

นครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยศึกษาจากความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอาย ุ

18 ปีข้ึนไป และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นของเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวนทั้งส้ิน 

54,415 คน (งานทะเบียน, เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา,  2557)โดยเก็บขอ้มูลในเดือนสิงหาคม-

เดือนธนัวาคม 2559 

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  ประชาชน หมายถึ ง ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   ท่ีมีอายุ  18 ปีข้ึนไป และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านของเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยธุยา 

 เทศบาล หมายถึง เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 ประสิทธิภาพ หมายถึง  ผลของการบริหารจัดการขยะท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

 การบริหารจดัการขยะ หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

   1. เพื่อได้ทราบระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2. เพื่อไดท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
   3. เพื่อไดข้อ้เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 

 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาปัจจยั

ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาให้ดียิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจะ

น าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อครอบคลุมถึงกรอบแนวคิด

ในการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

2.1. แนวคิดเร่ืองเทศบาล   
2.2. แนวคิดเร่ืองขยะ    
2.3. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นประสิทธิภาพ 
2.4. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ 
2.5. ขอ้มูลเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
2.6. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7. กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

2.1 แนวคิดเร่ืองเทศบาล 
เทศบาลถือไดว้า่เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานมากท่ีสุด

ในปัจจุบนั (ไม่นบัรวมสุขาภิบาลซ่ึงไดปั้จจุบนัไดรั้บการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลไปหมดแลว้) 
เทศบาลในประเทศไทย ถือก าเนิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2476 ตามพระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 
2476 ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 1 ปี ภายใต้รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนา 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น[1] ปรีดี พนมยงค ์ถือเป็นบุคคลส าคญัคนหน่ึงท่ีผลกัดนัให้เกิดการจดัตั้ง
เทศบาลข้ึนในปี พ.ศ. 2476 ซ่ึงเป็นผูน้ าแนวคิดเร่ืองการปกครองท้องถ่ินท่ีใช้อยู่แพร่หลายใน
ตะวนัตกเขา้มาใชใ้นประเทศไทย นอกจากน้ียงัเป็นผูมี้ส่วนส าคญัท่ีสุดคนหน่ึงในการเปล่ียนแปลง
การปกครองเม่ือ ปี พ.ศ. 2475 อีกดว้ย 
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ความเป็นจริงแลว้ ประเทศไทยมีความพยายามในการจดัตั้งเทศบาลหลายคร้ัง ตั้งแต่สมยั
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์เช่น พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ท่ีตอ้งการให้
ประเทศไทยมีการปกครองทอ้งถ่ิน เพื่อท าการปกครองตนเองข้ึนตามแบบอยา่งประเทศตะวนัตกท่ี
มีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้พระราชทาน
สัมภาษณ์แก่ผูส่ื้อข่าวหนงัสือพิมพ ์The New York Times ฉบบัประจ าวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2474 
ซ่ึงมีใจความส าคญัตอนหน่ึงวา่ 

“เราก าลงัเตรียมออกพระราชบญัญติัเทศบาลข้ึนมาใหม่ เพื่อทดลองเก่ียวกบัสิทธิเลือกตั้ง
ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายน้ี ประชาชนจะมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล…ขา้พเจา้เห็นว่า
สิทธิการเลือกตั้งของประชาชนควรจะเร่ิมตน้ท่ีการปกครองทอ้งท่ีในรูปเทศบาล ขา้พเจา้เช่ือว่า
ประชาชนควรจะมีสิทธิมีเสียงในกิจการของทอ้งถ่ิน เราก าลงัพยายามให้การศึกษาเร่ืองน้ีแก่เขา 
ขา้พเจา้เห็นวา่เป็นการผิดพลาด ถา้เราจะมีการปกครองระบอบรัฐสภาก่อนท่ีประชาชนจะมีโอกาส
เรียนรู้ และมีประสบการณ์อยา่งดีเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิเลือกตั้งใน กิจการปกครองทอ้งถ่ิน”  

นอกจากน้ีเรายงัพิจารณาไดจ้ากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ มีการจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาถึงความ
เป็นไปไดใ้นการจดัตั้งเทศบาลในประเทศไทยข้ึนคณะหน่ึงซ่ึงมีนายอาร์ ดี เรก เป็นประธานโดยท่ี
คณะกรรมการชุดดงักล่าวเสนอให้มีการจดัตั้ง “ประชาภิบาล” ซ่ึงภายหลงัต่อมาเรียกวา่ “เทศบาล” 
และความพยายามในการจดัตั้งเทศบาลยงัปรากฏให้เห็นอีกคร้ังในการจดัตั้งคณะกรรมการอีกคณะ
หน่ึงเพื่อท าหน้าท่ีในการร่างพระราชบัญญัติเทศบาลในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงไม่มีการประกาศใชร่้างพระราชบญัญติัดงักล่าวแต่อยา่งใด 

มีหลายคนอาจสงสัยว่าท าไมเทศบาลจึงกลายเป็นการปกครองท้องถ่ินท่ีมีประวติัความ
เป็นมายาวนานท่ีสุดแทนท่ีจะเป็นสุขาภิบาล ซ่ึงถือเป็นการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงเช่นกนั 
ค าตอบต่อค าถามเหล่าน้ี ก็คือ นกัวชิาการดา้นการปกครองทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มองวา่ สุขาภิบาลไม่ใช่
การ ปกครองทอ้งถ่ินท่ีแทจ้ริง กล่าวคือ สุขาภิบาล มีองค์ประกอบบางประการท่ีไม่เป็นไปตาม
หลกัการกระจายอ านาจ เพราะมีกรรมการสุขาภิบาลหลายต าแหน่งมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาล ไม่
ไดม้าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในทอ้งถ่ิน เช่น การก าหนดให้ประธานสุขาภิบาลบาง
แห่งเป็นนายอ าเภอ เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุน้ีเอง จึงมีผูก้ล่าววา่ “เทศบาล” ท่ีเพิ่งจดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2476 จึงกลายเป็นองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เตม็รูปแบบประเภทแรกของการปกครองทอ้งถ่ินไทย 

ก าเนิดของเทศบาลในประเทศไทย นกัวิชาการส่วนใหญ่ท่ีศึกษาเร่ืองเทศบาลในประเทศ
ไทยมองว่า เทศบาลมาจาก “พฒันาการของสุขาภิบาล” กล่าวคือ มองว่าเทศบาลในปัจจุบนัจะมี
ไม่ได้เลย หากไม่มีการเกิดข้ึนของสุขาภิบาล เพราะเทศบาลถือเป็นผลพวงประการส าคญัของ
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สุขาภิบาล ซ่ึงเป็นหน่วยการ ปกครองคล้ายการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบแรกก่อนเทศบาลเสียอีก 
นกัวิชาการในกลุ่มน้ีได้ยกตวัอย่างอนัเป็นท่ีน่าสนใจเพื่อสนับสนุนแนวคิดของตนดงักล่าวว่าใน
ระหวา่งรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 7 ประเทศไทยมีสุขาภิบาลตามหวัเมืองต่างๆ จ านวนทั้งส้ิน 35 แห่ง 
ซ่ึงในระยะน้ีสุขาภิบาลแทบจะไม่มีการขยายตวัในแง่ของจ านวนเลย จนท าให้พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 7 ทรงมีพระราชด าริเพื่อกระจายอ านาจให้มากข้ึนดงักล่าวท่ีไดก้ล่าว
มาแล้ว ทั้งน้ี จึงได้ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึงเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการ
จดัตั้งเทศบาลข้ึนในประเทศไทย อนัเป็นแนวคิดท่ีจะให้เทศบาลข้ึนมาท าหน้าท่ีแทนสุขาภิบาลท่ีมี
อยู่ จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เทศบาลท่ีมีข้ึนในปัจจุบัน เป็นผลพวงประการหน่ึงของการจัดตั้ ง
สุขาภิบาลในอดีตท่ีผา่นมา 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าแนวคิดว่าด้วยการก าเนิดข้ึนของเทศบาลไทยจะเป็นอย่างไร ก็ไม่ใช่
สาระส าคญัมากนกัท่ีจะเป็นประเด็นในการมุ่งพิจารณาหรือถกเถียงส าหรับกาลปัจจุบนั หากแต่
ประเด็นท่ีส าคญักวา่นั้นก็คือ เราจะท าให ้เทศบาลไทย เขม้แขง็ข้ึนไดอ้ยา่งไรต่างหาก 

เหตุผลในการจดัตั้งเทศบาลข้ึนในประเทศไทยหากจะกล่าวถึงเหตุผลในการจดัตั้งเทศบาล
ในประเทศไทยแลว้ เราอาจมีเหตุผลในการจดัตั้งเทศบาลในประเทศไทยได ้3 เหตุผลใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
ประการท่ีหน่ึง จัดตั้ งเทศบาลเพื่อให้สอดคล้องกับการเมืองการปกครองในระดับชาติท่ีเป็น
ประชาธิปไตย กล่าวคือ เม่ือการปกครองในระดบัชาติเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ี
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรของตนเขา้ไปท าหนา้ท่ีดา้นนิติบญัญติั และท า
หน้าท่ีในการบริหารประเทศ มีการแบ่งอ านาจอธิปไตยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ อ านาจในทางนิติ
บญัญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ ดังนั้ น การปกครองในระดับท้องถ่ินท่ีใกล้ชิดกับ
ประชาชนจึงจ าเป็นตอ้งมีข้ึน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัระบบประชาธิปไตยในระดบัชาติ โดยท่ีองคก์ร
เทศบาล เป็นองคก์รทางการเมืองแรกท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินปกครองตนเองไดอ้ยา่ง
เต็มท่ีตามหลกัการกระจายอ านาจ อีกทั้งยงัมีการลอ้โครงสร้างของการเมืองในระดบัชาติมาจ าลอง
ใส่ไวใ้นเทศบาลดว้ย คือ มีการแบ่งแยกฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาท่ีท าหนา้ท่ีในการออกเทศบญัญติั
ออกจากกนั และในท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั 

นอกจากน้ี การจดัตั้งเทศบาลยงัคงตอ้งให้สอดคลอ้งไปกบัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน
ของประเทศ ท่ีได้แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการ
ส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเทศบาลก็คือการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินนัน่เอง 
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ประการท่ีสอง จดัตั้งเทศบาลเพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาล เน่ืองจากภารกิจของรัฐบาลมี
มากข้ึนเร่ือยๆ จนไม่อาจจะลงไปควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี ดังนั้ น รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรการเมืองอ่ืนๆ เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระหนา้ท่ีต่างๆ น้ีลง และท าให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดรั้บการบริการจากภาครัฐไดร้วดเร็วและ
ทัว่ถึงยิง่ข้ึน 

เหตุผลในประการน้ี พิจารณาไดจ้ากค ากล่าวของ ปรีดี พนมยงค ์ท่ีวา่ “ในประเทศไทยท่ีมี
อาณาเขตกวา้งขวางและมีพลเมืองมาก พลเมืองทั้งหมดในประเทศนั้นๆ อาจมีส่วนได้ส่วนเสีย
เหมือนกนัก็มี และกิจการบางอย่างพลเมืองอนัอยู่ในทอ้งถ่ินหน่ึง อาจมีส่วนไดเ้สียกบัพลเมืองอีก
ทอ้งถ่ินหน่ึง เหตุฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอยูเ่องท่ีจะรวมอ านาจบริหารมาไวท่ี้ศูนยก์ลาง…แห่งเดียว
ยอ่มจะท าไปไม่ได ้เพราะจะเป็นการเพิ่มความติดขดัและไม่สะดวกแก่ราชการ” 

นอกจากการแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาลแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดผลประโยชน์อยา่งอ่ืนแก่รัฐบาลได้
อีกส่วนหน่ึง นั้นก็คือ “แรงสนบัสนุนทางการเมือง” ท่ีรัฐบาลในขณะนั้นจะไดรั้บมากข้ึน เน่ืองจาก
เม่ือรัฐบาลไดแ้บ่งภาระหนา้ท่ีบางอยา่งไปให้แก่เทศบาลแลว้ เทศบาลจะท าหนา้ท่ีในการให้บริการ
ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในเขตเทศบาล เม่ือประชาชนไดรั้บการบริการอย่างรวดเร็วจากเทศบาล
โดยตรง ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งรองบประมาณหรือความช่วยเหลือจากรัฐบาล และได้รับการบริการท่ี
รวดเร็ว ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมีทศันคติในแง่บวกต่อรัฐบาล เน่ืองจากสามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ เม่ือเปรียบเทียบกับการปกครองในระบบเก่าท่ีไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มาปกครองตนเอง 

ประการท่ีสาม จดัตั้งเทศบาลเพื่อเป็นสถาบนัฝึกประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน เน่ืองจาก
ในขณะนั้น เพิ่งจะมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยไดเ้พียง 1 ปี ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจเพียงพอใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกครอง 
ดงันั้น การจดัตั้งเทศบาลท่ีมีโครงสร้างลอ้มาจากการปกครองในระดบัชาติ จึงเป็นเสมือนสถาบนั
หน่ึงท่ีจะช่วยใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครองมากข้ึน 

หากพิจารณาถึงเหตุผลต่าง ๆ ของการจดัตั้งเทศบาลแลว้ เราจะพบวา่เหตุผลในการจดัตั้ง
เทศบาลในระยะเร่ิมตน้ มีวตัถุประสงค์ในสร้างความมัน่คงทางการเมืองในระดบัชาติ มากเสียกว่า 
การมีเทศบาลเพื่อท าหน้าท่ีดา้นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามหลกัการจดัการปกครอง
ทอ้งถ่ินในปัจจุบนั (นรนิติ เศรษฐบุตรและคณะ, การเสริมสร้างสมรรถนะขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน, รายงานวจิยัร่วมกนัระหวา่งไทย-ญ่ีปุ่น, (กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก๊อปป๊ี, 2545), หนา้ 1) 
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2.2  แนวคิดเร่ืองขยะ 
ความหมายของขยะ หรือ ขยะมูลฝอย 

              ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถานฉบบั พ.ศ. 2525 กล่าววา่ มูลฝอย หมายถึง เศษส่ิงของท่ี
ทิ้งแลว้ หยากเยื่อ ขยะ หมายถึง หยากเยื่อ มูลฝอย  พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ค  าจ  ากดั
ความ มูล ฝอย หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราไม่ตอ้งการ ท่ีเป็นของแข็งหรืออ่อน มีความช้ืน ไดแ้ก่ เศษ
กระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะกล่องใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตวร์วมตลอดถึง
วตัถุอ่ืน ส่ิงใดท่ีเก็บกวาดไดจ้ากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน  
            ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ให้ค  าจ  ากดัความของ
ค าวา่ ของเสีย หมายความวา่ ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใด 
ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น 
ท่ีอยูใ่นสภาพของแขง็ของเหลวหรือก๊าซ 
          ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เป็นเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
และ มีผลต่อสุขภาพอนามยั มูลฝอยหรือของเสียก าลงัมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกปี เพราะสาเหตุจาก
การเพิ่มของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นบัเป็นปัญหาท่ีส าคญัของ
ชุมชน ซ่ึงตอ้งจดัการและแกไ้ข ปริมาณกากของเสียและสารอนัตราย ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 
และสารพิษท่ีปนเป้ือนอยูใ่นแหล่งน ้ า ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกคา้งอยูใ่นอาหาร ท าให้
ประชาชนทัว่ไปเส่ียงต่ออนัตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และ โรคผิดปกติทาง
พนัธุกรรม เป็นตน้  

ประเภทของขยะมูลฝอย 
             การแบ่งขยะตามลกัษณะส่วนประกอบขยะ (ปรีดา แยม้เจริญวงศ ์2532:14-138) 
 1. ผกัผลไมแ้ละเศษอาหาร ไดแ้ก่ เศษผลไม ้ เศษอาหารท่ีเหลือจากการปรุงอาหารและ  
เหลือจากการบริโภค เช่น ขา้วสุก เปลือกผลไม ้เน้ือสัตวต่์างๆ ฯลฯ 
 2. กระดาษ ไดแ้ก่ วสัดุหรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากเยื่อกระดาษ เช่น กระดาษหนงัสือพิมพ ์
ใบปลิว ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ ฯลฯ 
 3. พลาสติก ไดแ้ก่ วสัดุหรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติก 
ของเล่นเด็ก ผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์กลาส ฯลฯ 
 4. ผา้ ไดแ้ก่ ส่ิงทอต่างๆท่ีท ามาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์ เช่น ฝ้าย ลินิน ขนสัตว ์
ผา้ไนลอน ไดแ้ก่ เศษผา้ ผา้เช็ดมือ ถุงเทา้ ผา้ข้ีร้ิว ฯลฯ 
 5. แกว้ ไดแ้ก่ วสัดุหรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากแกว้ เช่น เศษกระจก ขวด หลอดไฟ เคร่ืองแกว้ ฯลฯ 
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 6. ไม ้ไดแ้ก่ วสัดุหรือผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากไม ้ไมไ้ผ ่ฟาง หญา้ เศษไม ้เช่น กล่องไม ้เกา้อ้ี 
โตะ๊ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเรือน ฯลฯ 
 7. โลหะ ไดแ้ก่ วสัดุหรือผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีท าจากโลหะ เช่น กระป๋อง ตะปู ลวด ภาชนะ     
ท่ีท  าจากโลหะต่างๆ ฯลฯ 
 8. หิน กระเบ้ือง กระดูก และเปลือกหอย ไดแ้ก่ เศษหิน เปลือกหอย เคร่ืองป้ันดินเผา       
เคร่ืองเคลือบ เศษกระดูกสัตว ์เช่น กา้งปลา เปลือกหอย กุง้ ปู ฯลฯ 
 9. ยางและหนงั ได้แก่ วสัดุและผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากยางและหนงั เช่น รองเทา้ กระเป๋า       
ลูกบอล ฯลฯ 
 10. วสัดุอ่ืนๆ ไดแ้ก่ วสัดุท่ีไม่สามารถจดัเขา้กลุ่มต่างๆขา้งตน้ 
 

            นอกจากน้ีเราอาจแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยทั้ง 10 ประเภท ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
 1. ขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมไ้ด้ ได้แก่ กระดาษ ผา้หรือส่ิงทอ ผกัผลไม ้และเศษอาหาร 
พลาสติก หญา้ และ ไม ้
 2. ขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมไ้ม่ได้ ได้แก่ เหล็กหรือเศษโลหะอ่ืนๆ แก้ว หิน กระเบ้ือง       
เปลือกหอย ฯลฯ 
 

ผลกระทบของขยะ 
 1. ขยะมูลฝอย เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพนัธ์ุของสัตว์น าโรค เช่น แมลงวนั 
แมลงสาบ ยงุ ฯลฯ และเป็นท่ีซุกซ่อนของหนูและสัตวอ่ื์นๆ 
 2. ขยะมูลฝอย ท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็และก่อใหเ้กิดความร าคาญ 
 3. ขยะมูลฝอยท่ีทิ้งเกล่ือนกลาด ถูกลมพดักระจดักระจายไปตกตามพื้น ท าให้พื้นท่ีบริเวณ
นั้นสกปรก ขาดความสวยงาม เป็นท่ีรังเกียจแก่ผูพ้บเห็น และผูท่ี้อาศยับริเวณใกลเ้คียง เป็นทศันอุจาด 
(Visaul pollution) นอกจากน้ีขยะมูลฝอยท่ีตกอยู ่หรือถูกทิ้งลงในคูคลอง หรือทางระบายน ้ าจะไป
สกดักั้นการไหลของน ้า ท าใหแ้หล่งน ้าสกปรกและเกิดการเน่าเสีย 
 4. น ้ าเสียท่ีเกิดจากกองขยะท่ีกองทิ้งไว ้เป็นน ้ าเสียท่ีมีความสกปรกสูงมาก ซ่ึงมีทั้ ง
สารอินทรีย ์สารอนินทรีย ์เช้ือโรค และสารพิษต่างๆเจือปนอยู ่ เม่ือน ้ าเสียจากกองขยะไหลไปตาม
พื้นดินบริเวณใดก็จะท าให้พื้นดินบริเวณนั้นเกิดความสกปรกและความเส่ือมโทรมของพื้นดินและ
อาจเปล่ียนสภาพท าให้ดินมีคุณสมบติัเป็นดินด่างหรือดินกรดได ้ในกรณีท่ีน ้ าเสียจากกองขยะไหล
ลงสู่แหล่งน ้าก็จะท าใหคุ้ณภาพน ้าเสียไป ไม่วา่จะเป็นแหล่งน ้าผวิดินหรือแหล่งน ้ าใตดิ้นก็ตาม ลว้น
เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชน้ ้ าและส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัในแหล่งน ้ า น ้ าท่ีสกปรกมากหรือมีสารพิษเจือปนอยูก่็
อาจท าใหส้ัตวน์ ้าตายในเวลาอนัสั้น 
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 5. ขยะท าให้เกิดมลพิษแก่อากาศ ขยะท่ีกองทิ้งไวใ้นเขตชุมชนหรือท่ีกองทิ้งไวใ้นแหล่ง
ก าจดัซ่ึงไม่มีการฝังกลบ หรือขณะท่ีท าการเก็บขนโดยเฉพาะท่ีไม่มีการปกปิดอย่างมิดชิด ขยะ
เหล่านั้นส่งกล่ินเหม็นน่ารังเกียจออกมา เศษช้ินส่วนของขยะและสามารถปลิวไปในอากาศ ท าให้
เกิดความสกปรกแก่บรรยากาศ ซ่ึงมีผลต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละท าความสกปรกให้กบับริเวณ
ขา้งเคียง นอกจากน้ีขยะท่ีกองทิ้งไวน้านๆจะมีก๊าซท่ีเกิดจากการหมกัข้ึน ไดแ้ก่ ก๊าซชีวภาพ (ก๊าซ
มีเทน) ซ่ึงติดไฟหรือเกิดระเบิดข้ึนได ้และก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด)์ ซ่ึงมีกล่ินเหมน็ 
 

อตัราค่าเกบ็และขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย (เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา, 2557) 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลคร้ังหน่ึง ๆ เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตร

แรก และลูกบาศกเ์มตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ  100 บาท  เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร 50 บาท  
เศษเกินคร่ึงลูกบาศกเ์มตรใหคิ้ดเท่ากบั 1 ลูกบาศกเ์มตร 
 ค่าเก็บและขยะมูลฝอยประจ าเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวนัหน่ึง ไม่เกิน 500 ลิตร 
      - วนัหน่ึงไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 25 บาท 

- วนัหน่ึงเกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 20 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร เดือนละ 25 
บาท 

ค่าเก็บและขยะมูลฝอยประจ าเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวนัหน่ึงเกิน 500 ลิตร ข้ึนไป 
- วนัหน่ึงไม่เกิน 1 ลูกบาศกเ์มตร เดือนละ 2,000 บาท 
- วนัหน่ึงเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขยะทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร

เดือนละ 2,000 บาท 
ขยะประเภทวสัดุก่อสร้าง และก่ิงไมจ้ากการตดัก่ิงไมใ้นอาคารพกัอาศยั ซ่ึงขยะดงักล่าว 

เทศบาลไม่สามารถด าเนินการจดัเก็บพร้อมขยะมูลฝอยทัว่ไปได ้ทั้งน้ีจะท าให้เกิดความเสียหายกบั
เคร่ืองกลในรถบรรทุกได ้ ดงันั้น หากครัวเรือน หรือบริษทัห้างร้านใด มีขยะประเภท วสัดุก่อสร้าง 
หรือก่ิงไม ้จะให้เทศบาลท าการจดัเก็บเป็นคร้ังคราว ขอให้ยื่นค าร้องให้เทศบาลด าเนินการให้ โดย
จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราค่าเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นคร้ังคราว ขั้นต ่าคร้ังละ 150 บาท หาก
ขยะมีปริมาตรเกิน 1 ลูกบาศกเ์มตร จะเสียอีกลูกบาศกเ์มตร ละ 150 บาท 

 
2.3   แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องด้านประสิทธิภาพ 

ความหมาย 
             คฑาวุธ พรหมายน (2545) ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ทางดา้นธุรกิจ ในความหมายอยา่งแคบวา่หมายถึง การลดตน้ทุนในการผลิต และความหมายอยา่ง
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กวา้ง หมายถึงคุณภาพของการมีประสิทธิผล (quality of effectiveness) และความสามารถในการ
ผลิต (competence and capability) และในการด าเนินงานทางดา้นธุรกิจท่ีจะถือว่ามีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก็เพื่อสามารถผลิตสินคา้ หรือบริการในปริมาณและคุณภาพท่ีตอ้งการท่ีเหมาะสมและตน้ทุน
น้อยท่ีสุดเพื่อค านึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพนัด้านการเงินท่ีมีอยู่ ดงันั้นแนวความคิดของค าว่า
ประสิทธิภาพในดา้นธุรกิจมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ตน้ทุน (cost) คุณภาพ (quality)ปริมาณ 
(quantity) และวธีิการ (method) ในการผลิต 
             สถิต ค าลาเล้ียง (2544) ไดใ้ห้ทรรศนะเก่ียวกบัประสิทธิภาพ(efficiency) หมายถึง ผลการ
ปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ มวลมนุษย์ และได้รับผลก าไรจากการปฏิบติังานนั้น 
(human satisfaction and benefit produced) ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการ
ใหก้บัประชาชน โดย พิจารณาจาก 
             1. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม (equitable service) 
             2. การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและทนัเวลา (timely service) 
             3. การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ (ample service) 
             4. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (progression service) 
 
             รพี  แก้วเจริญ และ ฑิตยา สุวรรณะชฎ (2510) ได้อธิบายความหมายของ ค าว่า ประสิทธิภาพ 
หมายถึง ความคล่องแคล่วในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จซ่ึงไม่ไดก้ล่าวถึงปัจจยัน าเขา้หรือความพึงพอใจ 
             ทิพาวดี  เมฆสวรรค ์(2538) ช้ีใหเ้ห็นวา่ประสิทธิภาพในระบบราชการมี ความหมายรวมถึง
ผลิตภาพ และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีวดัได้หลายมิติ ตามแต่วตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการพิจารณา คือ 
             1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนของการผลิต (input) ไดแ้ก่ การ ใช้ทรัพยากร
การบริหาร คือ คน เงิน วสัดุ เทคโนโลย ีท่ีมีอยา่งประหยดั คุม้ค่า และ เกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 
            2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (process) ไดแ้ก่ การท างาน ท่ีถูกตอ้งได้
มาตรฐาน รวดเร็ว และใชเ้ทคโนโลยท่ีีสะดวกกวา่เดิม 
             3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลพัธ์ ไดแ้ก่ การท างานท่ีมีคุณภาพเกิด ประโยชน์
ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและ บริการเป็นท่ีพอใจของ
ลูกคา้ หรือผูม้ารับบริการ 
       ธานินทร์   สุท ธิกุญชร  (2543) ได้ เสนอ แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพ                  
การบริหารงานภาครัฐโดยศึกษาการปรับปรุงระบบ ราชการของต่างประเทศท่ีไดรั้บการยอมรับว่า
ประสบความส าเร็จไดด้งัน้ี 
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             1. ตอ้งก าหนดแนวทางและเป้าหมายของการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน หมายถึง มุ่งการท างาน
ท่ีมีประสิทธิผลยดึถือผลส าเร็จ หรือผลสัมฤทธ์ิของงาน (results) เป็นหลกัในการด าเนินงานโดยมุ่ง
ท่ีผลลพัธ์ (outcome) โดยมีการประเมินผล และวดัผลส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมสามารถ
ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ผูม้ารับบริการ ปรับปรุงโครงสร้าง และระบบงานเพื่อ
ยุบเลิกงานท่ีซ ้ าซ้อน โดยสร้างสรรค์กระบวนการ ท างานใหม่ ลดขนาดก าลงัคน เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ขององคก์รดา้นบุคลากร มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจจากระดบับนสู่ระดบัเจา้หนา้ท่ี 
             2. ระบบการบริหารงานท่ีจะยึดผลส าเร็จของงาน และผลลพัธ์ขององค์การเป็นหลกัส าคญั
ในการด าเนินการรวมทั้งใชม้าตรการจูงใจและใหร้างวลัตอบแทนแก่องคก์รท่ีประสบความส าเร็จ 
             สมพงษ ์ เกษมสิน (2545) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดของ Harring Emerson ท่ีเสนอแนวความคิด
เก่ียวกบัหลกัการท างานให้มี ประสิทธิภาพในหนงัสือ "The Twelve Principles of Efficiency"  ซ่ึง
ไดรั้บการยกยอ่ง และกล่าวขานกนัมาก หลกั 12 ประการมีดงัน้ี 
             1. ท าความเขา้ใจและก าหนดแนวคิดในการท างานใหก้ระจ่าง 
             2. ใชห้ลกัสามญัส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปไดข้องงาน 
             3. ค าปรึกษาแนะน าตอ้งสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
             4. รักษาระเบียบวนิยัในการท างาน 
             5. ปฏิบติังานดว้ยความยติุธรรม 
             6. การท างานตอ้งเช่ือถือได้มีความฉับพลนั มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียน ไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
             7. งานควรมีลกัษณะแจง้ใหท้ราบถึงการด าเนินงานอยา่งทัว่ถึง 
             8. งานเสร็จทนัเวลา 
             9. ผลงานไดม้าตรฐาน 
             10. การด าเนินงานสามารถยดึเป็นมาตรฐานได ้
             11. ก าหนดมาตรฐานท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสอนงานได ้
             12. ใหบ้  าเหน็จแก่งานท่ีดี  
 
2.4 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารจัดการ 

ความหมายของการบริหารจัดการ 
Peter F Drucker (1954 : 12) ปรมาจารยด์า้นการจดัการไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวว้า่ การบริหาร 

คือ การท าให้งานต่าง ๆ ขององค์การส าเร็จได้ โดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผูท้  า  (Management is 
Getting  Things  done  Through  Other  People ) และ  
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Ernest , Dale. (1968 : 43 ) ; Harold , Koontz and Cyril (1972 : 43) ให้ค  าจ  ากดัความของ 
ค าว่า การบริหารหรือการจัดการไว้สอดคล้องกันว่า การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง             
การด าเนินงานของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมกันปฎิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้     
โดยอาศยัปัจจยัทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วสัดุส่ิงของ  ซ่ึงนบัว่าเป็นอุปกรณ์ของการจดัการนั้นๆ 
รวมถึงกระบวนการจดัหน่วยงานและการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมายร่วมกนั  

สมศกัด์ิ  คงเท่ียง (2542 :1) และ ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ (2542:2) กล่าวไวส้อดคลอ้งกนัว่า 
การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลาย ๆ อยา่ง ท่ีบุคคลร่วมกนัก าหนดโดยใชก้ระบวนการอยา่ง
มีระบบและใชท้รัพยากร  ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  

สมคิด  บางโม (2545:59–60) ท่ีมีความเห็นวา่การจดัการคือศิลปะในการใชค้น  เงิน วสัดุ
อุปกรณ์ขององคก์าร และนอกองคก์าร  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดเก่ียวกบัความหมายของการบริหารจดัการท่ีนกัวิชาการให้ไวด้งักล่าวผูว้ิจยัได้
สังเคราะห์และสรุปวา่ การบริหารจดัการ หมายถึง การด าเนินงานขององคก์รท่ีตอ้งมีคนตั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไป ร่วมกนัปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ โดยน าปัจจยัทางการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ 
บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์  และการจดัการ มาใชอ้ยา่งเป็นกระบวนการโดยผา่นหนา้ท่ีหลกั 
คือ การวางแผน การจดัองค์การ การเป็นผูน้ าและการควบคุมให้การท างานบรรลุเป้าหมายร่วมกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
  ปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหารจัดการ 

การบริหารจดัการทุกประเภทจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารจดัการท่ี
ส าคญั  ไดแ้ก่ บุคลากร(Man) งบประมาณ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และการจดัการ 
(Management)  หรือท่ีเรียกยอ่ ๆ วา่ 4M’s ถือเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีใชใ้นการบริหาร เพราะการบริหาร
จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศยับุคลากรท่ีมีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินการเพียงพอ ตอ้งมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะกบัความตอ้งการของ
แผนงานและโครงการและตอ้งมีระบบการจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากดั
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. 2545 : 18)   

ธงชยั  สันติวงษ ์(2543:7-8)  และสมคิด บางโม (2545:61–62) ยงัไดก้ล่าวถึงปัจจยัในการ
จัดการท่ีเป็นมูลเหตุท่ีส าคัญและผูบ้ริหารทุกคนต้องสนใจในงานด้านการบริหารจัดการ คือ 
1)  คน  (Man)  ทรัพยากรบุคคลท่ีถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะก่อผลส าเร็จให้กบักิจการได้
อยา่งมาก  ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ  2) เคร่ืองจกัร (Machine)  คือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ี
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จดัหาและซ้ือมาอย่างพิถีพิถนั  เพื่อใช้ปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า 3) เงินทุน 
(Money)  นับเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพื่อหล่อเล้ียงและ
เอ้ืออ านวยให้กิจกรรมขององคก์ารด าเนินไปโดยไม่ติดขดั  และ 4) วสัดุส่ิงของ (Material) ถือเป็น
ปัจจยัท่ีมีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจยัตวัอ่ืน ๆ เพราะวตัถุดิบและส่ิงของเหล่าน้ีจะตอ้งมี
การจดัหามาใชด้ าเนินการผลิต  

กระบวนการบริหารจัดการ 
กระบวนการบริหารจดัการอาจจ าแนกในรูปแบบท่ีแตกต่างจากกนั  เช่น  
Henri Fayol (1949 : 34)  จ าแนกกระบวนการบริหารจดัการเป็น  5 หนา้ท่ี  คือ  

1) ก า ร ว า ง แ ผ น ง า น ( Planning) 2)ก า ร จั ด อ ง ค์ ก า ร  ( Organizing) 3)ก า ร บั ง คั บ บัญ ช า 
(Commanding)  4) การประสานงาน  (Coordinating)  และ 5) การควบคุม  (Controlling)   

ส่วน Gulick, Luther, and L. Urwick (1939 : 13)  จ าแนกกระบวนการบริหารจดัการเป็น 7 
หนา้ท่ี  ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีเรียกกนัยอ่ ๆ วา่ POSDCORB  คือ  1) การวางแผน (Planning)  หมายถึง 
การวางแผนหรือวางโครงการอยา่งกวา้ง ๆ วา่มีงานอะไรบา้งท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามล าดบั  พร้อมดว้ยวาง
แนววธีิปฏิบติั  ระบุวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานนั้น ๆ ก่อนลงมือปฏิบติัการ  2) การจดัองคก์าร 
(Organizing)  หมายถึง  การจดัรูปโครงสร้างหรือเคา้โครงของการบริหาร  โดยก าหนดอ านาจหนา้ท่ี
ของหน่วยงานยอ่ยหรือของต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานใหช้ดัเจน  พร้อมดว้ยก าหนดลกัษณะและ
วิธีการติดต่อประสานสัมพนัธ์กนัตามล าดบัขั้นแห่งอ านาจหนา้ท่ีสูงต ่าลดหลัน่กนัไป  3) การจดั
บุคลากร (Staffing)  หมายถึง  การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน  ตั้ งแต่ การแสวงหา                 
การบรรจุ  แต่งตั้ง  การฝึกอบรมและพฒันา  การบ ารุงขวญั  การเล่ือนขั้น  ลดขั้น  ตลอดจนการพิจารณา
ให้พน้จากต าแหน่งงานรวมทั้งการบ ารุงรักษาสภาพของการท างานท่ีดีให้มีอยูต่ลอดไป  4) การสั่งการ   
(Directing) หมายถึง  การวินิจฉัยสั่งการหลงัจากท่ีได้วิเคราะห์และพิจารณาโดยรอบคอบแล้ว
รวมทั้ งการติดตามและให้มีการปฏิบัติงานตามค าสั่งนั้ นๆ ในฐานะท่ีผู ้บริหารเป็นผูน้ าหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน  5)  การประสานงาน  (Coordinating)  หมายถึง  การประสานงานหรือ
ส่ือสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานยอ่ยหรือต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองคก์ารให้เขา้กนัได ้ เพื่อให้งานเดิน
และเกิดประสิทธิภาพ  ไม่มีการท างานซ ้ าซ้อนหรือขดัแยง้กนั  ท าให้ทุกหน่วยงานประสาน
กลมกลืนกนัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หลกัขององค์การร่วมกนั  6) การรายงาน (Reporting)  
หมายถึง  การเสนอรายงานให้ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบต่าง ๆ ทราบความเคล่ือนไหว ความเป็นไป   
เป็นระยะ ๆ ทั้ งผู ้บังคับบัญชาและผู ้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบความก้าวหน้าของงานของตน            
อยูเ่สมอ  การเสนอรายงานจ าเป็นตอ้งมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานมีการวิจยั การประเมินผล   และ   
มี ก ารตรวจสอบ เ ป็นระยะๆ  เพื่ อก ารป รับป รุง ได้ทัน ทีห รือการป รับป รุ งในอนาคต
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7)  การงบประมาณ (Budgeting)  หมายถึง  การจดัท างบประมาณการเงิน  การวางแผนหรือ
โครงการใชจ่้ายเงิน  การท าบญัชี  และการควบคุมดูแลการใชจ่้ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม   
 

2.5  ข้อมูลเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, 2557) 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยู่ท่ี  ถนนนเรศวร  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา   สภาพเป็นเกาะและเคยเป็นท่ีตั้ งของเมืองหลวงเก่ามาก่อน มีแม่น ้ าไหล
ผา่น  3  สาย  คือ  แม่น ้าเจา้พระยา  แม่น ้าป่าสักและแม่น ้าลพบุรี เม่ือก่อสร้างกรุงศรีอยุธยา  ไดมี้การ
ขุดคูเข่ือนจากหัวรอไปบรรจบแม่น ้ าบางกะจะท่ีบริเวณป้อมเพชร  ท าให้ท่ีตั้ งของตวัเมืองและ
เทศบาล  มีสภาพเป็นเกาะมีแม่น ้ าลอ้มรอบ  ลกัษณะดินเป็นดินทรายน ้ าซึมไดง่้าย  คูคลองในเขต
เทศบาล จึงเก็บน ้าไวไ้ดไ้ม่นาน ในฤดูร้อนน ้าจะแหง้ 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ี 14.84 ตารางกิโลเมตร  มีประชากรอาศยัอยู ่54,876 คน 
จ านวนครัวเรือน 18,165  ครัวเรือน   และยงัมีประชากรแฝงและนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวชม
โบราณสถานในเขตอุทยานประวติัศาสตร์ อีกเป็นจ านวนมากในแต่ละปีท าให้ในแต่ละวนัมีปริมาณ
ขยะเกิดข้ึนจ านวนมากถึงวนัละ 70  ตนั 

โดยสภาพพื้นท่ีของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา  มีสภาพเป็นเกาะ  และเคยเป็นท่ีตั้งของ
เมืองหลวงเก่ามาก่อน  โดยมีแม่น ้ าไหลผ่าน 3 สาย คือ  แม่น ้ าเจา้พระยา  แม่น ้ าป่าสัก  และแม่น ้ า
ลพบุ รี   ทั้ งย ัง เ ป็น ท่ีตั้ งของแหล่งมรดกโลก  และมีระยะทางห่างจากกรุง เทพมหานคร
เพียง 75 กิโลเมตร  ท าให้พื้นท่ีในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและพื้นท่ีโดยรอบมีการขยายตวั
ของกิจการดา้นต่าง ๆ เช่น การท่องเท่ียว  การอุตสาหกรรม และการอยู่อาศยัของประชากรแฝง    
เป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลใกลเ้คียงขอใชพ้ื้นท่ีฝังกลบของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีพื้นท่ีอยู่เพียง 30 ไร่เศษ  ท าให้ปัญหาในการก าจดัขยะของ
เทศบาลมีมากข้ึนจนในปัจจุบนัพื้นท่ีก าจดัขยะของเทศบาลอยูใ่นขั้นวกิฤตเป็นอยา่งมาก 
 
2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 บานช่ืน  นกัการเรียน (2551) ศึกษาเร่ือง “ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัเก็บ
ขยะของเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองออ้มน้อย ต าบลออ้มน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมุทรสาคร” โดยมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อ
การบริหารจดัเก็บขยะของเทศบาลเมืองออ้มนอ้ย (2) เพื่อเปรียบเทียบทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อ
การบริหารจดัเก็บขยะของเทศบาลเมืองออ้มน้อย จ าแนกตามตวัแปรอิสระ และ (3) เพื่อศึกษา
ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการบริหารจดัเก็บขยะของเทศบาลเมืองออ้มนอ้ย ผลการวจิยัพบวา่  
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1) ประชาชนมีทศันคติต่อการบริหารจดัเก็บขยะของเทศบาลเมืองออ้มนอ้ยโดยรวม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี ดา้นการอ านวย
ความสะดวก ดา้นการตรงต่อเวลา และดา้นการส่ือสาร อยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นกนั  

2) ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีทศันคติต่อ  
การบริหารจดัเก็บขยะของเทศบาลเมืองออ้มนอ้ย ดา้นการเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี ดา้นการอ านวยความ
สะดวก ดา้นการตรงต่อเวลา และดา้นการส่ือสารแตกต่างกนั แต่ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมี
ทศันคติต่อการบริหารจดัเก็บขยะของเทศบาลเมืองออ้มน้อย ดา้นการเอาใจใส่ต่อหน้าท่ี ดา้นการ
อ านวยความสะดวก ดา้นการตรงต่อเวลา และดา้นการส่ือสารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  

3) ประชาชนส่วนใหญ่ไดเ้สนอปัญหา ดงัน้ี ถงัขยะไม่เพียงพอ รถบริการเก็บขนขยะมาไม่
ตรงตามวนัเวลาท่ีก าหนด  สุนขัลม้ถงัขยะและคุย้เข่ียขยะ และไดเ้สนอแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี ควรเพิ่ม
ถงัขยะแจกถุงด าใส่ขยะ ควรเพิ่มวนัการเก็บขยะ และควรประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัพระราชบญัญติั
การเล้ียงสัตวใ์หป้ระชาชนทราบ  

ประหยดั ยะคะนอง (2552 ) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ทศันคติของประชาชนท่ีมีผลต่อการ
บริการสาธารณะของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา        
ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพไม่พอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา โดยมีระดบัความไม่พอใจในอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั สาเหตุของการให้บริการไม่ตรงตาม
ความตอ้งการของประชาชน สรุปไดว้า่เน่ืองมาจากปัญหาหลายประการ คือ ปัญหาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ปัญหาดา้นการคลงั ปัญหาดา้นการควบคุม เทศบาลมีปัญหาเก่ียวกบัตวับุคคลและ
การวางแผนพฒันา ส าหรับแนวทางการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีคือ ตอ้งมีการแก้ไขปัญหาร่วมกนั        
ทั้งดา้นรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรัฐบาลจะตอ้ง
มีความจริงใจและจริงจงัในการแกไ้ขปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบติั 

ธานี  กิจหรารักษ์ (2549) ศึกษาการก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแม่โจ ้                  
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล เพื่อส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการก าจดัขยะของเทศบาล และศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาล จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการก าจดัขยะของเทศบาล      
อยูใ่นระดบัปานกลาง  ประชาชนท่ีมีอาย ุอาชีพ การศึกษา และรายรับต่างกนัมีความพึงพอใจต่างกนั 
แต่เพศต่างกนัไม่ท าให้ความพึงพอใจต่างกนั อุปสรรคในการจดัการขยะของเทศบาลคือ เทศบาล
ไดรั้บงบประมาณน้อยในการจดัเก็บขยะ และประชาชนยงัไม่มีการแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง   
ท าใหต้อ้งเสียเวลาในการจดัการขยะก่อนน าไปฝังกลบ 
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อญัชลี  เหล่าธิติพงศ ์(2524) ศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการของศูนยบ์ริการสาธารณสุข
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความพอใจในการบริการของศูนยบ์ริการสาธารณสุข
ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่รู้จักศูนย์บริการสาธารณสุข เน่ืองจากศูนย์ฯอยู่ใกล้บ้านจึงสะดวก 
ประหยดัเวลาอีกทั้งค่าบริการไม่แพงส่วนความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของแพทย ์ พยาบาล และ
เจา้หนา้ท่ีนั้น ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เห็นวา่ แพทย ์ พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ให้ค  า 
แนะน า และอธิบายขอ้สงสัยใหท้ราบเสมอ 

อรนันท์  กลนัทปุระ (2552) ศึกษาขนาดการจดับริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : ศึกษากรณีบริการเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันครสวรรค ์การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาวา่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินประเภทใดจะสามารถจดับริการเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ขนาดการจดับริการเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพเป็นเท่าใด โดยใชก้รณีศึกษาเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 30 แห่ง ในจงัหวดันครสวรรค์ ท่ีจดับริการเก็บขนและก าจดัขยะ      
มูลฝอย การวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บความร่วมมือในการให้ขอ้มูลจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 24 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของกรณีศึกษาทั้งหมด การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพและขนาดการจดับริการเก็บ
ขน และก าจดัขยะมูลฝอย ท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้ขอ้มูลทางการเงินการคลงัและการปฏิบติังานการ
จดับริการสาธารณะดงักล่าวเฉพาะในปีงบประมาณ 2548 และน าขอ้มูลมาค านวณหาตน้ทุนในการ
จดับริการ เพื่อวิเคราะห์หาประสิทธิภาพและขนาดการจดับริการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยในการ
ประยุกต์ใช้วิธีการของต้นทุนนั้น ผูว้ิจ ัยได้จ  าแนกต้นทุนตามหน้าท่ีในการบริหารกิจการหรือ
หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น 2 ประเภท คือ ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการจดับริการ
สาธารณะโดยตรงหรือต้นทุนของหน่วยจดับริการและต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการจดับริการ
โดยตรงหรือตน้ทุนของหน่วยสนบัสนุนการจดับริการ 

        ผลการวิจยั พบวา่ เทศบาลนครมีประสิทธิภาพในการจดับริการเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอย
มากท่ีสุด โดยมีตน้ทุนต่อปริมาณขยะมูลฝอย เท่ากบั 466.32 บาทต่อตนั และองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล มีประสิทธิภาพในการจดับริการดงักล่าวรองลงมา โดยมีตน้ทุน เท่ากบั 935.57 บาทต่อตนั 
ในขณะท่ีเทศบาลเมืองมีประสิทธิภาพในการจดับริการน้อยท่ีสุด โดยมีตน้ทุน เท่ากบั 1,720.52 
บาทต่อตนั และเทศบาลต าบลมีตน้ทุนการจดับริการ 1,331.79 บาทต่อตนัในส่วนของขนาดการ
จดับริการเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอย พบวา่ 
โดยภาพรวม ปริมาณขยะมูลฝอยยิ่งมาก ตน้ทุนต่อหน่วยของการจดับริการดงักล่าวยิ่งมีแนวโน้ม
ลดลง โดยมีขนาดการจดับริการท่ีมีประสิทธิภาพหรือประหยดัท่ีสุด อยูท่ี่ปริมาณขยะ 3,001-3,500 
ตนั และเม่ือพิจารณาขนาดการจดับริการท่ีมีประสิทธิภาพโดยจ าแนกตามประเภทขององค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ เทศบาลเมืองมีขนาดการจดับริการท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ท่ีปริมาณขยะ 
6,001-6,500 ตนั เทศบาลต าบลมีขนาดการจดับริการท่ีมีประสิทธิภาพอยูท่ี่ปริมาณขยะ 2,001-2,500 
ตนั และองค์การบริหารส่วนต าบลมีขนาดการจดับริการท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ท่ีปริมาณขยะ 1,501-
2,000 ตนั  จากผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นวา่ การกระจายอ านาจการจดับริการดา้นการเก็บขนและ
ก าจดัขยะมูลฝอยใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยด าเนินการจะเกิดประสิทธิภาพมากกวา่
เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล และขนาดการจดับริการดังกล่าวท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ มีขนาดของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกนัไป  ขอ้เสนอแนะจาก
ผลการวิจยั คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรร่วมมือกนัในการจดับริการเก็บขนและก าจดัขยะ
มูลฝอย โดยค านึงถึงขนาดของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะท าให้การจดับริการมีประสิทธิภาพ หรือ
อาจจะตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษข้ึนมาใหม่ ให้รับผิดชอบในการเก็บขนและ
ก าจดัขยะมูลฝอยโดยให้ครอบคลุมหลายพื้นท่ีและใช้ขนาดการจดับริการท่ีมีประสิทธิภาพเป็น
เกณฑใ์นการพิจารณา 

 สุจรรยา สุทธิโคตร และ คณะ (2551) ศึกษาเร่ืองการบริการสาธารณะดา้นงานสาธารณสุข
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี โดย
มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพการบริการสาธารณะด้านงานสาธารณสุขของกอง
สาธารณะสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี (2) เพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาล
ต าบลช่องเมก็  อ าเภอสิรินธร  จงัหวดัอุบลราชธานี 

  กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นทุกหมู่บา้น ในเขตเทศบาล
ต าบลช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี ประชากรผูใ้ชบ้ริการสาธารณะของกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลช่องเมก็ อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี รวมจ านวน 350 คน  

  ผลการศึกษาพบวา่  คุณภาพการบริการสาธารณะดา้นงานสาธารณสุขของกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้มเทศบาลต าบลช่องเมก็  อ าเภอสิรินธร  จงัหวดัอุบลราชธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะดา้นงานสาธารณสุขของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ความถ่ีในการใชบ้ริการ และ
ดา้นปัจจยัท่ีส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ระบบงานให้บริการ กระบวนการของการ
ให้บริการ พฤติกรรมของผูใ้ห้บริการ ท่ีแตกต่างกัน มีผลท าให้มีคุณภาพการบริการสาธารณะ      
ดา้นงานสาธารณสุขของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 
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2.7 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการศึกษาวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีผล

ต่อประสิทธิภาพในการบริหาจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ผูว้จิยัจึงก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไดด้งัรูปภาพน้ี 

 

        ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 
  (Independent Variables)              (Dependent Variables) 
 

1. ความตรงต่อเวลาในการจดัเก็บขยะ 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการจดัเก็บขยะ 
3. จ  านวนถงัขยะท่ีเพียงพอในแต่ละชุมชน 
4. การใหค้วามรู้ในดา้นการคดัแยกขยะ 
แก่ประชาชน 
5. การประชาสัมพนัธ์เร่ืองวนั เวลา สถานท่ี 
    ในการจดัเก็บขยะในครัวเรือน 

   ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
1. ดา้นบุคลากรและงบประมาณ 
2.ดา้นเคร่ืองมือ และระบบในการบริหารจดัการ
ขยะ 

 
 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 



 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิการวจิยั 

                        
  การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของเทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาปัจจยั

ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ และเพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ให้ดียิ่งข้ึนโดยมี

รายละเอียดในระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 

3.1 สมมติฐานในการศึกษา 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.4 วธีิการรวบรวมขอ้มูล 
3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 สมมติฐานในการศึกษา 

จากการตรวจเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาได้มีการก าหนด
กรอบแนวคิดท่ีน าไปสู่ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ทั้งน้ี ผูศึ้กษาได้ก าหนดสมมติฐานภายใต้กรอบ
แนวคิดท่ีไดท้บทวนมา   ดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานที ่1 ประชาชนท่ีไดรั้บบริการจดัเก็บขยะตรงเวลาเห็นวา่เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการขยะมากกวา่ประชาชนท่ีไดรั้บบริการจดัเก็บขยะไม่ตรงเวลา 
 สมมติฐานที่ 2  ประชาชนท่ีไดรั้บบริการจดัเก็บขยะดว้ยอุปกรณ์ท่ีพร้อมและเหมาะสม 
เห็นว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมากกว่าประชาชนท่ีไดรั้บบริการจดัเก็บขยะ          
ดว้ยอุปกรณ์ท่ีไม่พร้อมและไม่เหมาะสม 

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนท่ีได้รับจ านวนถังขยะเพียงพอในชุมชนเห็นว่าเทศบาล               
มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมากกวา่ประชาชนท่ีไดรั้บจ านวนถงัขยะไม่เพียงพอในชุมชน 
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สมมติฐานที่ 4 ประชาชนท่ีไดรั้บความรู้ในการคดัแยกขยะเห็นวา่เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการขยะมากกวา่ประชาชนท่ีไม่ไดรั้บความรู้ในการคดัแยกขยะ 

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนท่ีไดรั้บการประชาสัมพนัธ์เร่ืองวนัเวลาและสถานท่ีในการเก็บ
ขยะในครัวเรือนเห็นวา่เทศบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมากกวา่ประชาชนท่ีไม่ไดรั้บ
การประชาสัมพนัธ์ 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) และ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Questionnaire) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา
ค ร้ัง น้ี  ได้แ ก่  ประชาชน หมาย ถึง  ประชาชนใน เขตเทศบาลนครพระนครศ รีอยุธยา                         
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป จ านวน 54,415 คน (เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา, 2557) เน่ืองจากจ านวนประชากรมีความแน่นอนและมีจ านวนมากจึงเลือกใช้
วธีิการก าหนดขนาดตวัอยา่งตามสูตรของ Taro Yamane (1973) ดงัน้ี 
    
 
เม่ือ n  คือ  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
             N คือ  ขนาดประชากร   
           e  คือ  คลาดคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง โดยก าหนดสัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05  

ดงันั้นเม่ือแทนค่าตามสูตรจะไดข้นาดตวัอยา่งดงัน้ี 
  n =   54,415 
         1+ 54,415(.05)(.05) 
           n = 397 
 ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดตวัอย่าง 400 คน โดยส ารองร้อยละ 10 รวมเก็บรวบรวมขอ้มูล
จ านวน 440 คน  
 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ช้เคร่ืองมือแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Questionnaire) 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

2Ne1

N
n
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              ส่วนที่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ โดยมีค าถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ 

ส่วนที ่2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาซ่ึงแบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการตรงเวลาในการจดัเก็บขยะ ดา้นความพร้อมของอุปกรณ์ในการจดัเก็บขยะ ดา้นจ านวนถงัขยะ
ในชุมชน ดา้นการให้ความรู้ในเร่ืองการคดัแยกขยะ และดา้นการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองวนั เวลาและ
สถานท่ีในการจดัเก็บขยะ โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด = 1 , เห็นดว้ยนอ้ย = 2 , เห็นดว้ยปานกลาง = 3 , เห็นดว้ยมาก = 4 , และเห็นดว้ย
มากท่ีสุด = 5 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ
ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในดา้นบุคลากรและงบประมาณ 
และดา้นเคร่ืองมือและระบบในการบริหารจดัการขยะ โดยขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่       เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด = 1,  เห็นดว้ยนอ้ย = 2,  เห็นดว้ยปานกลาง = 
3,  เห็นดว้ยมาก = 4, และ เห็นดว้ยมากท่ีสุด = 5   

3.3.1  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

ผูศึ้กษาได้มีการพฒันาแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 
            1. ศึกษา ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานใน
การก าหนดค าถามในแบบสอบถามฉบบัร่าง ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี  
            2. สร้างแบบสอบถามให้ตรงกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการ แลว้น าแบบสอบถามฉบบัร่าง
เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) ว่าแบบสอบถามนั้นตรงกับเน้ือหาท่ีต้องการวดัหรือไม่ และน าไปแก้ไข 
ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ต่อไป 

 3. น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) เพื่อหาความเช่ือมัน่กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ลักษณะประชากรคล้ายกับกลุ่มตวัอย่างจริงจ านวน 30 คน และน ามาหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม ตวัอย่างมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมีค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.59 ลงไป  หมายถึง ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัต ่า 
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 ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.60 – 0.77หมายถึง ค่าความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัปาน

กลาง 

 ค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.78 ข้ึนไป  หมายถึง ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง 

 
สูตร ครอนบาชแอลฟาคือ Cronbach =  
 k   =  จ  านวนขอ้ของแบบวดั 

2

iS  =  ความแปรปรวน (variance) ของขอ้ i 
2

pS  =  ความแปรปรวนของคะแนนรวม หรือความแปรปรวนระหวา่งผูต้อบ 
 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 3.4.1 ผู ้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแจกแบบสอบถามและรับคืน 
ด้วยตนเองเพื่อช้ีแจงและท าความเข้าใจกับผูต้อบแบบสอบถาม ตลอดจนแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจาก 
การตอบแบบสอบถาม 
 3.4.2  น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 3.4.3  น าขอ้มูลท่ีตรวจสอบเรียบร้อยแลว้มาจดัระเบียบขอ้มูล เพื่อเตรียมการส าหรับการ
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows)    
ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การลงรหสัในแบบสอบถาม 
2. จดัท าคู่มือลงรหสั เพื่ออธิบายตวัแปรตามรหสัท่ีก าหนดไว ้
3. แปลงขอ้มูลท่ีไดใ้นแบบสอบถามเป็นรหสั (Code) แลว้บนัทึกลงในตารางลงรหสั 
4. น าขอ้มูลจากการลงรหสัใน Coding Form ไปบนัทึก 
5. ก าหนดค าสั่งการใชค้่าทางสถิติ โดยน าไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 

(SPSS for Windows) แลว้น ามาวเิคราะห์ค่าทางสถิติ 
6.การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  
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ตัวแปรและระดับมาตรวดั 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวเิคราะห์ขอ้มูล โดยน าแบบสอบถามท่ีท าการตอบแลว้มาท าการ
น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบค าบรรยายประกอบตารางโดยข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพท่ีมีระดบัมาตรวดั ดงัน้ี 

               ตวัแปรอิสระ                 ระดบัมาตรวดั 
 - การตรงเวลา     มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
 - ความพร้อมของอุปกรณ์   มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
 - จ  านวนถงัขยะ     มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
 - การไดรั้บความรู้    มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
 - การไดรั้บการประชาสัมพนัธ์   มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

                 ตวัแปรตาม                   ระดบัมาตรวดั 
 - ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ                      มาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
    ขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา              

3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

เน่ืองจากระดบัการวดัของตวัแปรเป็นระดบัมาตรวดัเรียงล าดบั (Ordinal Scale) และมาตร
วดันามบญัญติั (Nominal Scale) ผูศึ้กษาจึงใชส้ถิติแบบไม่มีพารามิเตอร์ (Nonparametric) ดงัน้ี 
   1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analytical Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้บรรยาย
คุณลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยสถิติ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage)  

 2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใช้ทดสอบสมมติฐานเป็นแบบไม่มี
พารามิเตอร์ (Nonparametric) ไดแ้ก่           

     (1) ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี (Sidney Siegel , 1956 : 43) 

                          

       
     = ค่าไคสแควร์          
             O  =  ค่าความถ่ีท่ีศึกษามาได ้
   E  =  ค่าความถ่ีท่ีหวงัไวโ้ดยทฤษฎี 
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โดยค่าไคสแควร์ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบั
ตวัแปรตามว่ามีความสัมพนัธ์กันหรือไม่ แต่ไม่สามารถก าหนดทิศทางของความสัมพนัธ์ได้ใช้
ส าหรับตวัแปรระดบัมาตราเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปของความถ่ีร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย โดยมีตวัแปรแต่ละตวัแบ่งเป็นประเภทหรือกลุ่มย่อย ๆ  ตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป  ไดแ้ก่ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ กบัตวัแปรตาม  
 ในการแปลความหมายของค่าไคสแควร์ เพื่อทราบว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ตอ้งอาศยัตารางค่าไคสแควร์ท่ีระดบัความมีนัยส าคญัต่าง ๆ และการดู
ตารางตอ้งหาค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) มีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
    d.f.   =  (c-1) (r-1) 
       c   =  จ  านวนตวัแปรท่ีเป็นช่องตั้ง (Column) 
       r   =  จ  านวนตวัแปรท่ีเป็นแถว (Row) 

โดยการแปลความหมาย ได้ก าหนดระดับความเช่ือมัน่ 95 % (ระดบันัยส าคญัท่ี .05)           
ซ่ึงหมายความวา่ 

ถา้ค่านยัส าคญัทางสถิติ นอ้ยกว่า .05 หมายความว่า  ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวั
แปรตาม หรือตวัแปร 2 ตวัไม่เป็นอิสระต่อกนั 

ถา้ค่านยัส าคญัทางสถิติ มากกวา่ .05 หมายความวา่  ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กบัตวั
แปรตาม หรือตวัแปร 2 ตวัเป็นอิสระต่อกนั 
 (2) คา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma มีสูตรการค านวณมีดงัน้ี ((James a Davis 
(1971). Elementary Survey Analysis Prentice, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey : 75) 
 
 
        

CP  =  คู่ท่ีสอดคลอ้งกนั (Consistent Pair) 
IP  =  คู่ท่ีไม่สอดคลอ้งกนั (Inconsistent Pair) 

โดย Gamma ใชอ้ธิบายเก่ียวกบัทิศทางความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม
วา่มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางใด ซ่ึงจะพิจารณาจากเคร่ืองหมายของค่า Gamma ประกอบดว้ย ค่า
บวกและค่าลบ โดยพิจารณาไดด้งัน้ี 

ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma เป็นลบ แสดงว่า ตวัแปรทั้ง 2 ตวั มีทิศทาง
ความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ ถา้ตวัแปรหน่ึงมีค่าสูงตวัแปรอีกตวัจะมีค่าต ่า 

Gamma                  ∑ CP - ∑ IP 

                   ____________             Gamma  =   
       ∑ CP + ∑ IP 
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ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ Gamma เป็นบวก แสดงว่า ตัวแปรทั้ ง 2 ตัว  
มีทิศทางความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้ตวัแปรตวัหน่ึงมีค่าสูงตวัแปรอีกตวัจะมีค่าสูงดว้ย 
หรือถา้ตวัแปรตวัหน่ึงมีค่าต ่าตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะมีค่าต ่าดว้ย 

ส่วนการพิจารณาระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามนั้น พิจารณาได้
ดงัน้ี (James a Davis (1971). Elementary Survey Analysis Prentice, Inc., Englewood Cliffs, New 
Jersey : 49)  

              ค่า Gamma   ระดบัความสัมพนัธ์ 
 0.70 ข้ึนไป    มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง 
 0.50 – 0.69   มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัค่อนขา้งสูง 
 0.30 – 0.49   มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง 
 0.10 – 0.29   มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 0.01 – 0.09   มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัต ่า 
      0.00    ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
-0.01 – -0.09   มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัต ่า 
-0.10 – -0.29   มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัค่อนขา้งต ่า 
-0.30 – -0.49   มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัปานกลาง 
-0.50 – -0.69   มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัค่อนขา้งสูง 
-0.70 ข้ึนไป   มีความสัมพนัธ์กนัเชิงลบในระดบัสูง 

   
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่ 4 
ผลการวจิยั 

 

   การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของ

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และ เพื่อเสนอแนะ

แนวทางและ เส ริมส ร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาให้ดียิ่งข้ึน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากร 

จ านวน 400 คน ไดน้ าค าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลและเสนอผลการวิเคราะห์

ตามล าดบั  ดงัน้ี 

4.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ
สถานภาพสมรส 

 4.2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

4.3  ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

4.4  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร  
4.5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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4.1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพสมรส
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  

 
รายละเอยีด จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 154 38.50 
หญิง 246 61.50 

อายุ   
18-30 ปี 34 8.50 
31-40 ปี 168 42.00 
41-50 ปี 101 25.25 
51 ปี ข้ึนไป 97 24.25 

การศึกษา   
ประถมศึกษา-มธัยมศึกษา 56 14.00 
ปวช.-ปวส. 84 21.00 
ปริญญาตรี 191 47.75 
ปริญญาโท 43 10.75 
อ่ืน ๆ 26 6.50 

อาชีพ   
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 129 32.25 
พนกังานบริษทัเอกชน 86 21.50 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 128 32.00 
อ่ืน ๆ 51 11.3 

รายได้   
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 97 24.25 
10,001-20,000 บาท 114 28.50 
20,001-30,000 บาท 127 31.75 
ตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป 62 15.50 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 154 38.50 

หญิง 246 61.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตารางท่ี  2  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ด้านเพศ พบว่า
ประชาชน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 และเป็นเพศ
ชาย จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 คน  แสดงใหเ้ห็นวา่ประชากรในเทศบาล มีประชากรเพศ
หญิงมากกวา่เพศชาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลดา้นสถิติประชากรของประเทศไทย 
 

ตารางที ่3  แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นระดบัอาย ุ
 

                   ระดับอายุ จ านวน ร้อยละ 

 18 – 30 ปี           34        8.50 
 31 - 40 ปี        168      42.00 
 41 - 50 ปี       101      25.25 
 51 ปี ข้ึนไป         97      24.25 

รวม       400 100.0 

 
จากตารางท่ี 3  แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นระดบัอาย ุ

พบว่า ประชากร ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31- 40 ปีเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 168 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 42.00 รองลงมาคือ อายุ 41- 50 ปี จ  านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 อายุตั้งแต่ 51ปี      
ข้ึนไป มีจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 และอายุระหว่าง  18 - 30 ปี  มีจ  านวนน้อยท่ีสุด 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ทั้งน้ีเน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่เป็นประชากรท่ีอยูใ่นวยัท างาน
จึงอยูใ่นช่วงอาย ุ31 - 50 ปีเป็นจ านวนมากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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ตารางที ่4  แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

 ประถมศึกษา-มธัยมศึกษา   56       14.00 
 ปวช-ปวส         84       21.00 
 ปริญญาตรี         191 47.75 
 ปริญญาโท   43 10.75 
 อ่ืน ๆ 26  6.50 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ด้านระดับ

การศึกษา พบว่า  ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี เป็นจ านวนมากท่ีสุด 
จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 รองลงมาคือมีระดบัการศึกษาระดบั ปวช. – ปวส. จ านวน 84 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 และมีระดบัการศึกษาอ่ืน ๆ เช่นระดบัปริญาเอก มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 ทั้งน้ีเน่ืองจากอายุของประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวยั 31 - 50 ปี และ
ประกอบอาชีพรับราชการหรือคา้ขายเป็นส่วนใหญ่จึงมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ ปวช. – ปริญญาตรี
ส่วนระดบัการศึกษาระดบัประถมและมธัยมศึกษานั้นมีจ านวนน้อยเน่ืองประชากรส่วนใหญ่มี
โอกาสทางการศึกษาในระดบัปริญาตรี 

 

ตารางที ่5   แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

 รับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ 129 32.25 
 พนกังานบริษทัเอกชน 86 21.50 
 คา้ขายและประกอบธุรกิจส่วนตวั       128 32.00 
 อ่ืน ๆ 57 14.25 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี  5  แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ด้านอาชีพ พบว่า  
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 129 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.25 รองลงมาคือ มีอาชีพคา้ขายและประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.00 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 และมีอาชีพอ่ืน ๆ
เช่นอาชีพเกษตรกรและรับจา้งทัว่ไปมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 แสดง
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ใหเ้ห็นวา่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขายหรือรับราชการเน่ืองจากในบริเวณเทศบาลเป็นท่ีตั้งของ
หน่วยงานราชการเป็นจ านวนมาก 

 

ตารางที ่6  แสดงจ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นรายได ้
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

 ต ่ากวา่ 10,000 บาท 97 24.25 
 10,000-20,000 บาท 114 28.50 
 20,001 – 30,000 บาท 127 31.75 
              ตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป    62 15.50 
รวม 400 100.0 

จากตารางท่ี  6  แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นรายไดต่้อเดือน 
พบวา่  ประชากรส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 127 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 รองลงมาคือมีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จ านวน 114 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.50 และมีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.50  เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการหรือคา้ขาย และไดป้ระกอบ
อาชีพมาเป็นระยะเวลานาน จึงมีรายรับอยูใ่นระดบั 10,000 – 30,000 บาทส่วนประชากรรายไดต้ ่า
กวา่10,000บาทนั้นมีจ านวนนอ้ย เน่ืองจากค่าครองชีพท่ีเขตเทศบาลสูงรายไดป้ระชากรส่วนใหญ่จึง
สูงกวา่ระดบั10,000บาทข้ึนไป 
 

4.2  ปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 

 ตารางที ่7  แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจยัดา้นความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ 
 

ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ 
จ านวนและร้อยละของความเห็น 

น้อย 
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

เทศบาลมีก าหนดการเก็บขยะท่ีแน่นอน 4 
(1.00) 

183 
(45.75) 

103 
(25.75) 

81 
(20.25) 

29 
(7.25) 

พนกังานของเทศบาลมาท าการเก็บขยะตามเวลา
ท่ีก าหนดไวทุ้กคร้ัง 

54 
(13.50) 

127 
(31.75) 

149 
(37.25) 

26 
(6.50) 

44 
(11.00) 

เทศบาลมีการประชาสัมพนัธ์ก าหนดการเก็บ
ขยะท่ีแน่นอนใหท้่านทราบ 

12 
(3.00) 

58 
(14.50) 

159 
(39.75) 

133 
(33.25) 

38 
(9.50) 
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จากตารางท่ี  7  พบวา่ปัจจยัดา้นความตรงต่อเวลาในการให้บริการ สามารถแยกพิจารณาได้

ดงัน้ี เทศบาลมีก าหนดการเก็บขยะท่ีแน่นอน พบวา่  ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย ระดบันอ้ย
เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบัปาน
กลาง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 และมีความเห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00   

พนกังานของเทศบาลมาท าการเก็บขยะตามเวลาท่ีก าหนดไวทุ้กคร้ัง พบวา่  ประชากรส่วน
ใหญ่มีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 
รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบันอ้ย จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 และมีความเห็นดว้ย
ระดบัมาก มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50   

เทศบาลมีการประชาสัมพนัธ์ก าหนดการเก็บขยะท่ีแน่นอนให้ท่านทราบ พบวา่  ประชากร
ส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.75 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบัมาก จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และมีความเห็น
ดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด  มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00   

ตารางที ่ 8  แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจยั ดา้นความพร้อมของอุปกรณ์ในการจดัเก็บขยะ 
 

ความพร้อมของอุปกรณ์ในการจัดเกบ็ขยะ 
จ านวนและร้อยละของระดับความเห็น 

น้อย 
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

อุปกรณ์ท่ีใชจ้ดัเก็บขยะมีจ านวนเพียงพอและ
เหมาะสม 

69 
(17.25) 

177 
(44.25) 

107 
(26.75) 

24 
(6.00) 

23 
(5.75) 

อุปกรณ์ท่ีใชจ้ดัเก็บขยะไดรั้บการดูแลรักษา
พร้อมใชง้าน 

38 
(9.50) 

87 
(21.75) 

174 
(43.50) 

68 
(17.00) 

33 
(8.25) 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัเก็บขยะมีความทนัสมยั
เหมาะส าหรับขยะแต่ละประเภท 

88 
(22.00) 

154 
(38.50) 

112 
(28.00) 

32 
(8.00) 

14 
(3.50) 

 
 จากตารางท่ี 8  พบวา่ ปัจจยัดา้นความพร้อมของอุปกรณ์ในการจดัเก็บขยะ สามารถแยก
พิจารณาไดด้งัน้ี 
 อุปกรณ์ท่ีใช้จดัเก็บขยะมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม พบว่า  ประชากรส่วนใหญ่มี
ความเห็นดว้ยระดบันอ้ยเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 รองลงมาคือมี
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ความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 และมีความเห็นดว้ย ระดบัมาก
ท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75   
 อุปกรณ์ท่ีใช้จดัเก็บขยะได้รับการดูแลรักษาพร้อมใช้งาน พบว่า  ประชากรส่วนใหญ่มี
ความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมา
คือมีความเห็นดว้ยระดบันอ้ย จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และมีความเห็นดว้ยระดบัมาก
ท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25   

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจดัเก็บขยะมีความทนัสมยัเหมาะส าหรับขยะแต่ละประเภท พบว่า  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย ระดบันอ้ย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.50 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และ         
มีความเห็นดว้ย ระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50   
 

ตารางที ่ 9  แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจยั ดา้นจ านวนถงัขยะ 

ด้านจ านวนถังขยะ 
จ านวนและร้อยละของระดับความเห็น 

น้อย 
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

พนักงานเก็บขยะด าเนินการท าความสะอาด
และนบัจ านวนทั้งขยะทุกคร้ังเม่ือท าการเก็บ 

18 
(4.50) 

182 
(45.50) 

124 
(31.00) 

50 
(12.50) 

26 
(6.50) 

พนกังานเก็บขยะมีการนบัจ านวนถงัขยะท่ีทาง
เทศบาลไดจ้ดัให้บริเวณทางเทา้ทุกคร้ังท่ีมีการ
ปฎิบติัหนา้ท่ี 

21 
(5.25) 

186 
(46.50) 

129 
(32.25) 

39 
(9.75) 

25 
(6.25) 

จ านวนถงัขยะมีความเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของประชาชน 

14 
(3.50) 

167 
(41.75) 

133 
(33.25) 

37 
(9.25) 

49 
(12.25) 

จากตารางท่ี 9  แสดงจ านวนและร้อยละของความเห็นด้านจ านวนถงัขยะ สามารถแยก
พิจารณาไดด้งัน้ี 
 พนกังานเก็บขยะมีการท าความสะอาดถงัขยะหลงัการจดัเก็บทุกคร้ัง พบวา่  ประชากรส่วน
ใหญ่มีความเห็นด้วย ระดับน้อยเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 182  คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 
รองลงมาคือมีความเห็นด้วย ระดบัปานกลาง จ านวน 124  คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และมีความ         
เห็นดว้ย ระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50   
 พนกังานเก็บขยะมีการท าความสะอาดบริเวณทางเทา้ท่ีวางถงัขยะทุกคร้ัง พบวา่  ประชากร
ส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย ระดบัน้อย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 
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รองลงมาคือมีความเห็นด้วยระดบัปานกลาง จ านวน 129  คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 และมีความ        
เห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25   
 จ านวนถงัขยะมีความเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน พบวา่  ประชากรส่วนใหญ่มี
ความเห็นดว้ย ระดบันอ้ย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมาคือ    
มีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และมีความเห็นดว้ย ระดบั
นอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50   
 

 ตารางที่ 10    แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจยั ดา้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะ 
 

การให้ความรู้แก่ประชาชนเกีย่วกบัการจัดการขยะ 
จ านวนและร้อยละของความเห็น 

น้อย 
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

เทศบาลมีการเปิดอบรมเก่ียวกบัการจดัการขยะ
ใหแ้ก่ประชาชนเป็นประจ า 

4 
(1.00) 

183 
(45.75) 

103 
(25.75) 

81 
(20.25) 

29 
(7.25) 

เทศบาลมีการออกตรวจและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
คดัแยกขยะเป็นประจ า 

54 
(13.50) 

127 
(31.75) 

149 
(37.25) 

26 
(6.50) 

44 
(11.00) 

เทศบาลมีโครงการอบรมการก าจดัขยะท่ีถูกตอ้ง
ใหแ้ก่ประชาชนเป็นประจ า 

12 
(3.00) 

58 
(14.50) 

159 
(39.75) 

133 
(33.25) 

38 
(9.50) 

 
  จากตารางท่ี 10  พบวา่ปัจจยัดา้นการใหค้วามรู้ในดา้นการจดัการขยะแก่ประชาชน สามารถ

แยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 เทศบาลมีการเปิดอบรมเก่ียวกับการจดัการขยะให้แก่ประชาชนเป็นประจ า พบว่า  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย ระดบันอ้ยเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.75 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 และ         
มีความเห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00   
 เทศบาลมีการออกตรวจและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะเป็นประจ า พบวา่  ประชากร
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.25 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบันอ้ย จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 และมีความเห็น
ดว้ยระดบัมาก มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50   
 เทศบาลมีโครงการอบรมการก าจดัขยะท่ีถูกต้องให้แก่ประชาชนเป็นประจ า พบว่า  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 159 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 39.75 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบัมาก จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และ        
มีความเห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00  
 

 ตารางที ่ 11  แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจยั ดา้นการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดัการขยะ 
 

การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดัการขยะ 
จ านวนและร้อยละของระดบัความเห็น 

นอ้ย 
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

เทศบาลไดจ้ดัท าแผน่พบัเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะท่ีถูกตอ้งแจกใหป้ระชาชน 

69 
(17.25) 

177 
(44.25) 

107 
(26.75) 

24 
(6.00) 

23 
(5.75) 

เทศบาลไดมี้การติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์
ขั้นตอนและวธีิการในการก าจดัขยะแต่ละ
ประเภทท่ีส านกังานเทศบาล 

38 
(9.50) 

87 
(21.75) 

174 
(43.50) 

68 
(17.00) 

33 
(8.25) 

เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลสามารถตอบค าถามใน
เร่ืองการก าจดัขยะไดห้ากประชาชนมีขอ้สงสัย
และสอบถาม 

88 
(22.00) 

154 
(38.50) 

112 
(28.00) 

32 
(8.00) 

14 
(3.50) 

 

 จากตารางท่ี 11  พบวา่ ปัจจยั ดา้นการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดัการขยะ สามารถแยก
พิจารณาไดด้งัน้ี 
 เทศบาลได้จัดท าแผ่นพับเก่ียวกับการจัดการขยะท่ีถูกต้องแจกให้ประชาชน พบว่า  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยระดบันอ้ยเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.25 รองลงมาคือมีความเห็นด้วย ระดบัปานกลาง จ านวน107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 และ         
มีความเห็นดว้ย ระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75   
 เทศบาลได้มีการติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและวิธีการในการก าจัดขยะแต่ละ
ประเภทท่ีส านักงานเทศบาล พบว่า  ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ระดับปานกลาง เป็น
จ านวนมากท่ีสุด จ านวน174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือมีความเห็นด้วยระดบัน้อย 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และมีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุดมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25   
 เจา้หน้าท่ีของเทศบาลสามารถตอบค าถามในเร่ืองการก าจดัขยะได้หากประชาชนมีข้อ
สงสัยและสอบถาม พบว่า  ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ระดบัน้อย เป็นจ านวนมากท่ีสุด 
จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง จ านวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.00 และมีความเห็นดว้ย ระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.50   
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4.3  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

 ตารางที ่ 12  แสดงจ านวนและร้อยละของประสิทธิภาพ ดา้นบุคลากรและงบประมาณ 
 
 

ด้านบุคลากรและงบประมาณ 
จ านนนและร้ยลละอยงระด บเห็น 

น้ยล 
ทีสุ่ด 

น้ยล 
ปาน 
กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

เทศบาลมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ี
เหมาะสมมาท างานในดา้นการจดัการขยะ 

18 
(4.50) 

182 
(45.50) 

124 
(31.00) 

50 
(12.50) 

26 
(6.50) 

เทศบาลมีจ านวนบุคลากรท่ีเพียงพอในการ
ท างานดา้นการจดัการขยะ 

21 
(5.25) 

186 
(46.50) 

129 
(32.25) 

39 
(9.75) 

25 
(6.25) 

เทศบาลมีการก าหนดงบประมาณท่ีเหมาะสม
และเพียงพอในการจดัการขยะ 

14 
(3.50) 

167 
(41.75) 

133 
(33.25) 

37 
(9.25) 

49 
(12.25) 

เทศบาลมีการใชจ่้ายงบประมาณเพื่อการจดัการ
ขยะอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

26 
(6.50) 

177 
(44.25) 

129 
(32.25) 

66 
(16.50) 

2 
(0.50) 

 
 จากตารางท่ี 12  แสดงจ านวนและร้อยละของประสิทธิภาพ ดา้นบุคลากรและงบประมาณ 
สามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 เทศบาลมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมมาท างานในด้านการจดัการขยะ  
พบวา่  ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย ระดบันอ้ยเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 182 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.50 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 
และมีความเห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50   
 เทศบาลมีจ านวนบุคลากรท่ีเพียงพอในการท างานดา้นการจดัการขยะ  พบว่า  ประชากร
ส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยระดบัน้อย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 
รองลงมาคือมีความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 และมีความเห็น
ดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25   
 เทศบาลมีการก าหนดงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการจดัการขยะ พบว่า  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย ระดบันอ้ย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.75 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และ        
มีความเห็นดว้ย ระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50   
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เทศบาลมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจดัการขยะอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
พบวา่  ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยระดบันอ้ย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 177 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.25 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 
และมีความเห็นดว้ย ระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50   
 

ตารางที่  13  แสดงจ านวนและร้อยละของประสิทธิภาพ ด้านเคร่ืองมือและระบบในการบริหาร
จดัการขยะ 

ด้านเคร่ืองมือและระบบในการบริหารจัดการ
ขยะ 

จ านวนและร้อยละของระดับความเห็น 

น้อย 
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากทีสุ่ด 

เทศบาลมีคู่มือในการบริหารจดัการขยะ /การ
คดัแยกขยะ แจกใหป้ระชาชน 

18 
(4.50) 

182 
(45.50) 

124 
(31.00) 

50 
(12.50) 

26 
(6.50) 

เทศบาลมีโรงงานก าจัดขยะท่ี เพียงพอต่อ
จ านวนขยะในแต่ละวนั 

21 
(5.25) 

186 
(46.50) 

129 
(32.25) 

39 
(9.75) 

25 
(6.25) 

เทศบาลมีวิธีการคดัแยก และก าจดัขยะอย่าง
เหมาะสมและสามารถก าจดัขยะไดห้มด 

14 
(3.50) 

167 
(41.75) 

133 
(33.25) 

37 
(9.25) 

49 
(12.25) 

จากตารางท่ี 13  แสดงจ านวนและร้อยละของประสิทธิภาพ ดา้นเคร่ืองมือและระบบในการ
บริหารจดัการขยะ สามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 เทศบาลมีคู่มือในการบริหารจดัการขยะ /การคดัแยกขยะ แจกให้ประชาชน พบว่า  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย ระดบันอ้ยเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.50 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และมี
ความเห็นดว้ย ระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50   
 เทศบาลมีโรงงานก าจดัขยะท่ีเพียงพอต่อจ านวนขยะในแต่ละวนั พบว่า  ประชากรส่วน
ใหญ่มีความเห็นด้วยระดับน้อย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 
รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 และมีความเห็น
ดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 21คน คิดเป็นร้อยละ 5.25   
 เทศบาลมีวธีิการคดัแยก และก าจดัขยะอยา่งเหมาะสมและสามารถก าจดัขยะไดห้มด พบวา่  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยระดบันอ้ย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.75 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และ         
มีความเห็นดว้ย ระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50   
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 ผูว้ิจยัไดน้ าคะแนนประสิทธิภาพในดา้นบุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือและระบบในการ
บริหารจดัการขยะน ามาจดัระดับประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยดังตารางท่ี 13 
ต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่14 แสดงจ านวนและร้อยละของคะแนนประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ 
 
 

คะแนน จ านวน ร้อยละ          จ  านวนสะสม             ร้อยละสะสม 

16 59         14.75                  59                   14.75  

18 47         11.75                106                   26.50  

21 31           7.75                137                   34.25  

22 39           9.75                176                   44.00  
23 17           4.25                193                   48.25  

24 23           5.75                216                   54.00  

26 23           5.75                239                   59.75  

27 53         13.25                292                   73.00  
28 14           3.50                306                   76.50  

29 28           7.00                334                   83.50  

30 11           2.75                345                   86.25  

31 37           9.25                382                   95.50  
32 15           3.75                397                   99.25  

33 3           0.75                400                 100.00  

รวม 400 100     
 

 จากตารางท่ี 14 พบวา่  ประชากร มีคะแนนประสิทธิภาพในการจดัเก็บขยะมูลฝอยโดยรวม
ในระดบัคะแนน  16 - 23 คะแนน มีจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 เป็นระดบัประสิทธิภาพ
น้อย และ ระดับคะแนน 24-33 คะแนนมีจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 เป็นระดับ
ประสิทธิภาพมาก ซ่ึงจะน าระดบัประสิทธิภาพน้ีไปในการพิสูจน์สมมติฐานต่อไป 
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4.4  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาค่าความสัมพนัธ์ของตัวแปร  
 

       การศึกษาในส่วนน้ี ผูศึ้กษาจะท าการทดสอบสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้จ  านวน  5 สมมติฐาน 
 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)  คือ   
  1. ความตรงต่อเวลาในการจดัเก็บขยะ 
  2.  ความพร้อมของอุปกรณ์ในการจดัเก็บขยะ 
  3.  จ  านวนถงัขยะท่ีเพียงพอในแต่ละชุมชน 
  4.  การใหค้วามรู้ในดา้นการคดัแยกขยะแก่ประชาชน 
  5.  การประชาสัมพนัธ์เร่ืองวนั เวลา สถานท่ีในการจดัเก็บขยะในครัวเรือน 
 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  คือระดบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนท่ีไดรั้บบริการจดัเก็บขยะตรงเวลาเห็นว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะมากกวา่ประชาชนท่ีไดรั้บบริการจดัเก็บขยะไม่ตรงเวลา  

 ตารางที ่15  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัเก็บขยะตรงเวลากบัประสิทธิภาพในการจดัเก็บขยะ
มูลฝอย                                                           

                                                        n=400 

ความตรงต่อเวลาใน
การจัดเกบ็ขยะ 

ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะ 

รวม 
Chi- 

Square 
Sig. Gamma Sig. 

น้อย มาก      
ตรงเวลานอ้ย 198 

(49.50) 
49 

(12.25) 
247 

(61.75) 
5.98 ≤.001 .13 ≤.001 

ตรงเวลามาก 55 
(13.75) 

98 
(24.50) 

153 
(38.25) 

    

รวม 193 
(48.25) 

207 
(51.75) 

400 
(100.0) 

    

 

           จากตารางท่ี 15  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัเก็บขยะตรงเวลากบัประสิทธิภาพ         
ในการบริหารจดัการขยะ  
           ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการจดัเก็บขยะตรงเวลากบัประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 
5.98 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ น้อยกว่าหรือเท่ากบั .001 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
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แสดงวา่ ปัจจยัดา้นการตรงต่อเวลาในการจดัเก็บขยะมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขยะ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1  
          จากการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma ระหวา่งตวัแปรดา้นการตรงต่อเวลา
ในการจดัเก็บขยะมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ ไดค้่าสัมพนัธ์ เท่ากบั .13
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่หรือ เท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงวา่ 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ หมายความวา่ ตวัแปรดา้น
การตรงต่อเวลาในการจัดเก็บขยะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ            
ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ Harring Emerson  (สมพงษ์ เกษมสิน 2545) ได้กล่าวถึง ท่ีเสนอ
แนวความคิดเก่ียวกบัหลกัการท างานให้มี ประสิทธิภาพในหนงัสือ "The Twelve Principles of 
Efficiency" ซ่ึงไดรั้บการยกย่อง และกล่าวขานกนัมาก หลกั 12 ประการมีดงัน้ี  1. ท าความเขา้ใจ
และก าหนดแนวคิดในการท างานให้กระจ่าง  2. ใช้หลกัสามญัส านึกในการพิจารณาความน่าจะ
เป็นไปไดข้องงาน 3. ค าปรึกษาแนะน าตอ้งสมบูรณ์และถูกตอ้ง 4. รักษาระเบียบวินยัในการท างาน 
5. ปฏิบติังานดว้ยความยุติธรรม  6. การท างานตอ้งเช่ือถือไดมี้ความฉับพลนั มีสมรรถภาพและมี
การลงทะเบียน ไว้เป็นหลักฐาน  7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่าง
ทัว่ถึง 8. งานเสร็จทนัเวลา 9. ผลงานไดม้าตรฐาน 10. การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 
11. ก าหนดมาตรฐานท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการแก่สอนงานได ้12. ให้บ าเหน็จแก่งานท่ีดี             
และยงัสอดคล้องกับแนวคิด สถิต ค าลาเล้ียง (2544) ได้ให้ทรรศนะเก่ียวกับประสิทธิภาพ
(efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบติังานท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ มวลมนุษย ์และไดรั้บผลก าไร
จากการปฏิบติังานนั้น (human satisfaction and benefit produced) ซ่ึงความพึงพอใจ หมายถึง ความ
พึงพอใจในการบริการใหก้บัประชาชน โดย พิจารณาจาก 
             1. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม (equitable service) 
             2. การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและทนัเวลา (timely service) 
             3. การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ (ample service) 
             4. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (progression service) 
 อย่างไรก็ตาม ยุวฒัน์ พุทธิเมธี,2558 กล่าวว่า ระบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย
พื้นท่ีให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาครอบคลุมพื้นท่ีอาณาเขต
ของพื้นท่ีเทศบาลทั้ งหมด โดยมีครัวเรือนท่ีได้รับการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาล
ประมาณ 10,829 หลงัคาเรือน ถงัพกัขยะมูลฝอย เทศบาลใชถ้งัพลาสติกขนาด 240 ลิตร จ านวน 500 
ใบซ่ึงเป็นแบบถงัเด่ียวทิ้งขยะรวมทุกประเภท และปัจจุบนัเทศบาลมีรถเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 
12 คนั ซ่ึงมีความเพียงพอต่อการบริการแก่ประชาคม  
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สมมติฐานที่ 2  ประชาชนท่ีไดรั้บบริการจดัเก็บขยะดว้ยอุปกรณ์ท่ีพร้อมและเหมาะสมเห็นวา่เทศบาล  
มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมากกวา่ประชาชนท่ีไดรั้บบริการจดัเก็บขยะดว้ยอุปกรณ์ท่ีไม่
พร้อมและไม่เหมาะสม 
 

ตารางที่ 16  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความพร้อมของอุปกรณ์กบัประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขยะ 

n =400 

ความพร้อม
และความ

เหมาะสมของ
อุปกรณ์ 

ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะ 

รวม 
Chi- 

Square 
Sig. Gamma Sig. 

น้อย มาก      

อุปกรณ์ไม่
พร้อมและไม่
เหมาะสม 

50 
(12.50) 

19 
(4.75) 

69 
(17.25) 

9.54 ≤.001 .34 ≤.001 

อุปกรณ์พร้อม
และเหมาะสม 

128 
(32.00) 

203 
(50.75) 

331 
(82.75) 

    

รวม 178 
(44.50) 

222 
(55.50) 

400 
(100.0) 

    

  

 จากตารางท่ี 16 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความพร้อมของอุปกรณ์กบัประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการขยะ 
    ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งความพร้อมของอุปกรณ์กบัประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
ขยะ ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 9.54 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่หรือ เท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงว่า ปัจจยัดา้นความพร้อมของอุปกรณ์กบัประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2  

 จากการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma ระหวา่งตวัแปรความพร้อมของ
อุปกรณ์กบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะไดค้่าสัมพนัธ์ เท่ากบั .34 ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงวา่ มีความสัมพนัธ์เชิง
บวก ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ หมายความว่า   ตวัแปรความพร้อมของ
อุปกรณ์กับประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กันจริง    ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของทิพาวดี  เมฆสวรรค์ (2538) ช้ีให้เห็นว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมี ความหมาย
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รวมถึงผลิตภาพ และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีวดัไดห้ลายมิติ ตามแต่วตัถุประสงคท่ี์
ตอ้งการพิจารณา คือ 

             1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนของการผลิต (input) ไดแ้ก่ การ ใช้
ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุ เทคโนโลยี ท่ีมีอย่างประหยดั คุม้ค่า และ เกิดการสูญเสีย
นอ้ยท่ีสุด 

            2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (process) ไดแ้ก่ การท างาน ท่ี
ถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว และใชเ้ทคโนโลยท่ีีสะดวกกวา่เดิม 

             3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลพัธ์ ไดแ้ก่ การท างานท่ีมีคุณภาพเกิด 
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและ บริการเป็นท่ี
พอใจของลูกคา้ หรือผูม้ารับบริการ 

อย่างไรก็ตาม เสาวลกัษณ์ กู้เจริญประสิทธ์ิและสุมาลี พุ่มภิญโญ, 2559 ไดศึ้กษาในเร่ือง
ทศันคติของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต่อการจดัการขยะแบบ 3Rs พบวา่ ทุก
กลุ่มอาชีพเห็นวา่ขยะเป็นปัญหาใหญ่ และรู้วิธีการคดัแยกและการจดัการขยะในครัวเรือน ทุกกลุ่ม
อาชีพโดยเฉพาะอาชีพคา้ขาย เห็นวา่การจดัการคดัแยกขยะเป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากการคดัแยกขยะ
บางคร้ังก็ท าใหเ้สียเวลาท ามาหากิน เน่ืองจากตนเองตอ้งหาเชา้กินค ่า และตอ้งเตรียมของ เพื่อคา้ขาย 
บางส่วนมองว่า การคดัแยกขยะเป็นเร่ืองยุ่งยากเกินจ าเป็นและแมจ้ะทราบว่า หากคดัแยกแลว้จะ
ช่วยลดขยะในกองใหญ่แต่บางคนไม่คิดเช่นนั้น กลบัมองวา่แมจ้ะทิ้งขยะแยกประเภท แต่สุดทา้ยรถ
เก็บขยะของเทศบาลฯก็น าไปทิ้งรวมอยูดี่ บางส่วนให้ขอ้มูลวา่ขยะบางประเภทตอ้งเก็บรวบรวมไว้
ให้ได้ปริมาณมากก่อนน าไปขาย เช่น หนังสือพิมพ์ ขวดพลาสติก ถ่านไฟฉายหรือส่ิงท่ีเป็นขยะ
อนัตรายอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งใชพ้ื้นท่ีในครัวเรือนมาจดัเก็บ บางบา้นท่ีมีเน้ือท่ีไม่มากนกัก็ไม่มีความสะดวก 
ดงันั้น จึงเห็นไดว้า่งานวจิยัดงักล่าวสอดรับงานผลการวจิยัในขา้งตน้ 
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สมมติฐานที่ 3  ประชาชนท่ีไดรั้บจ านวนถงัขยะเพียงพอในชุมชนเห็นวา่เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการขยะมากกวา่ประชาชนท่ีไดรั้บจ านวนถงัขยะไม่เพียงพอในชุมชน 
 

ตารางที่ 17  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนถงัขยะในชุมชนกบัประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขยะ 

n =400 

จ านวนถังขยะในชุมชน 

ประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการ

ขยะ 
รวม 

Chi- 
Square 

Sig. Gamma Sig. 

น้อย มาก      
ไม่เพียงพอ 135 

(33.75) 
65 

(16.25) 
200 

(50.00) 
8.63 ≤.001 .57 ≤.001 

เพียงพอ 82 
(20.50) 

118 
(29.50) 

200 
(50.00) 

    

รวม 217 
(54.25) 

183 
(45.75) 

400 
(100.0) 

    

จากตารางท่ี 17 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนถงัขยะในชุมชนกบัประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการขยะ 

ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างจ านวนถงัขยะในชุมชนกบัประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขยะได้ค่า Chi-Square เท่ากบั 8.63 ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากบั .001       
ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า ปัจจัยด้านจ านวนถังขยะในชุมชนกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ มีความสัมพนัธ์กนัจริง จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 จากการ
วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma ระหวา่งจ านวนถงัขยะในชุมชนกบัประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการขยะไดค้่าสัมพนัธ์ เท่ากบั .57 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ น้อยกวา่หรือเท่ากบั 
.001 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 แสดงว่า  มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ไปในทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ หมายความวา่ ตวัแปรจ านวนถงัขยะในชุมชนกบัประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กนัจริง ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดของธงชยั  สันติวงษ ์(2543:7-8)  
และสมคิด บางโม (2545:61–62) ยงัไดก้ล่าวถึงปัจจยัในการจดัการท่ีเป็นมูลเหตุท่ีส าคญัและผูบ้ริหารทุก
คนตอ้งสนใจในงานดา้นการบริหารจดัการ คือ 1)  คน  (Man)  ทรัพยากรบุคคลท่ีถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัยิ่งท่ีจะก่อผลส าเร็จให้กบักิจการไดอ้ย่างมาก  ทั้งน้ีในแง่ของปริมาณและคุณภาพ  2) เคร่ืองจกัร 
(Machine)  คือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีจดัหาและซ้ือมาอยา่งพิถีพิถนั  เพื่อใชป้ฏิบติังานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและคุม้ค่า 3) เงินทุน (Money)  นบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการจดัหาทรัพยากรเพื่อ
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หล่อเล้ียงและเอ้ืออ านวยให้กิจกรรมขององคก์ารด าเนินไปโดยไม่ติดขดั  และ 4) วสัดุส่ิงของ (Material) 
ถือเป็นปัจจยัท่ีมีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจยัตวัอ่ืน ๆ เพราะวตัถุดิบและส่ิงของเหล่าน้ี
จะตอ้งมีการจดัหามาใชด้ าเนินการผลิต  

ทั้งน้ี จากงานวิจยัของ พนิศา สังเวียนและวนัเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ ไดก้ล่าวถึง การจดัการ
ทางเทศบาลพระนครศรีอยธุยา ท่ียงัไม่มีพื้นท่ีท่ีรองรับไดอี้กและท่ีผา่นมาก็ใช ้วธีิการกองรวมกนัไว้
ซ่ึงไม่มีวิธีการจดัการขยะอย่างถูกวิธี  โดยเฉพาะขยะจากแหล่งท่ีพกัอาศยัตามบา้นเรือน ซ่ึงไม่ได้
สอดรับจากผลการด าเนินงานวจิยัขา้งตน้ 
 

สมมติฐานที่ 4  ประชาชนท่ีไดรั้บความรู้ในการคดัแยกขยะเห็นว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะมากกวา่ประชาชนท่ีไม่ไดรั้บความรู้ในการคดัแยกขยะ 
ตารางที่ 18  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความรู้ในการคดัแยกขยะกบัประสิทธิภาพในการจดั
บริหารจดัการขยะ 
                                            n=400 

ความรู้ในการ
คัดแยกขยะ 

ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะ 

รวม 
Chi- 

Square 
Sig. Gamma Sig. 

น้อย มาก      
ไม่ไดรั้บความรู้ 188 

(47.00) 
76 

(19.00) 
264 

(66.00) 
8.48 ≤.001 .73 ≤.001 

ไดรั้บความรู้ 65 
(16.25) 

71 
(17.75) 

136 
(34.00) 

    

รวม 253 
(50.7) 

147 
(49.3) 

400 
(100.0) 

    

 

จากตารางท่ี 18 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ 
  ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการให้ความรู้ในการคดัแยกขยะกบัประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 8.48 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นการให้ความรู้ในการคดัแยกขยะกบัประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กนัจริง จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4  
   จากการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma ระหวา่งตวัแปรการให้ความรู้ใน
การคดัแยกขยะกบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะได้ค่าสัมพนัธ์ เท่ากับ .73 ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติน้อยกว่าหรือ เท่ากบั .001 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงวา่ มี
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ความสัมพนัธ์   เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ หมายความวา่ ตวัแปรการ
ให้ความรู้ในการคดัแยกขยะกบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กนัจริง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บานช่ืน  นกัการเรียน (2551) ศึกษาเร่ือง “ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อ
การบริหารจดัเก็บขยะของเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองออ้มนอ้ย ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอ
กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร” โดยมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาทศันคติของ
ประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัเก็บขยะของเทศบาลเมืองออ้มนอ้ย (2) เพื่อเปรียบเทียบทศันคติของ
ประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัเก็บขยะของเทศบาลเมืองออ้มนอ้ย จ าแนกตามตวัแปรอิสระ และ (3) 
เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการบริหารจดัเก็บขยะของเทศบาลเมืองออ้มน้อย ผลการวิจยั
พบวา่  

1) ประชาชนมีทศันคติต่อการบริหารจดัเก็บขยะของเทศบาลเมืองออ้มนอ้ยโดยรวม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี ดา้นการอ านวย
ความสะดวก ดา้นการตรงต่อเวลา และดา้นการส่ือสาร อยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นกนั  

2) ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีทศันคติต่อ  
การบริหารจดัเก็บขยะของเทศบาลเมืองออ้มนอ้ย ดา้นการเอาใจใส่ต่อหน้าท่ี ดา้นการอ านวยความ
สะดวก ดา้นการตรงต่อเวลา และดา้นการส่ือสารแตกต่างกนั แต่ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมี
ทศันคติต่อการบริหารจดัเก็บขยะของเทศบาลเมืองออ้มน้อย ดา้นการเอาใจใส่ต่อหน้าท่ี ดา้นการ
อ านวยความสะดวก ดา้นการตรงต่อเวลา และดา้นการส่ือสารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  

3) ประชาชนส่วนใหญ่ไดเ้สนอปัญหา ดงัน้ี ถงัขยะไม่เพียงพอ รถบริการเก็บขนขยะมาไม่
ตรงตามวนัเวลาท่ีก าหนด  สุนขัลม้ถงัขยะและคุย้เข่ียขยะ และไดเ้สนอแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี ควรเพิ่ม
ถงัขยะแจกถุงด าใส่ขยะ ควรเพิ่มวนัการเก็บขยะ และควรประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัพระราชบญัญติั
การเล้ียงสัตวใ์หป้ระชาชนทราบ 

ทั้งน้ี เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธ์ิ และสุมาลี พุ่มภิญโญ, 2559 กล่าวว่า ทศันคติของ
ครัวเรือนต่อการจดัการขยะตามแนวคิด 3Rs พบวา่ ครัวเรือนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด 
3Rs อยูบ่า้งแลว้ เน่ืองจากเทศบาลฯ ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เคยจดักิจกรรมส่งเสริมการจดัการ
ขยะตั้งแต่ต้นทางมาหลายคร้ัง ครัวเรือนเห็นด้วยกับประเด็นต่างๆ ดังน้ี 1.การจดัการขยะตาม
แนวคิด 3Rs ใหเ้กิดผลนั้น เป็นเร่ืองของทุกส่วนในสังคมท่ีตอ้งร่วมมือกนั 2.การคดัแยกขยะช่วยให้
ปริมาณขยะในภาพรวมลดลง 3. การแยกขยะท าให้สามารถน าขยะไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน           
4. แนวคิด 3Rs เป็นพื้นฐานของการจดัการขยะแบบยัง่ยืน 5.ขยะเป็นปัญหาใหญ่ท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข      
6. การแยกขยะจะเกิดผลหากมีแรงจูงใจและมีกฎหมายควบคุม  ซ่ึงสอดรับกบัผลการวิจยัขา้งตน้วา่ 



48 
 

ประชาชนท่ีไดรั้บความรู้ในการคดัแยกขยะเห็นว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ
มากกวา่ประชาชนท่ีไม่ไดรั้บความรู้ในการคดัแยกขยะ  
 

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนท่ีได้รับการประชาสัมพนัธ์เร่ืองวนัเวลาและสถานท่ีในการเก็บขยะใน
ครัวเรือนเห็นว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมากกว่าประชาชนท่ีไม่ได้รับการ
ประชาสัมพนัธ์ 

  

ตารางที่ 19  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการไดรั้บการประชาสัมพนัธ์เร่ือง วนั เวลา และสถานท่ีในการ
เก็บขยะในครัวเรือนและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ 
                                             n =400 

การได้รับการ
ประชาสัมพนัธ์ 

ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะ 

รวม 
Chi- 

Square 
Sig. Gamma Sig. 

น้อย มาก      
ไม่ไดรั้บทราบ

การ
ประชาสัมพนัธ์ 

198 
(49.50) 

31 
(7.75) 

229 
(57.25) 

8.45 ≤.001 .58 ≤.001 

ไดรั้บทราบการ
ประชาสัมพนัธ์ 

55 
(13.75) 

116 
(29.00) 

171 
(42.75) 

    

รวม 253 
(63.25) 

147 
(36.75) 

400 
(100.0) 

    

  

       จากตารางท่ี 19 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการไดรั้บรับการประชาสัมพนัธ์เร่ืองวนั เวลา 
และสถานท่ีในการเก็บขยะในครัวเรือนและประสิทธิภาพ ในการบริหารจดัการขยะ 

   ผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งการไดรั้บการประชาสัมพนัธ์เร่ืองวนั เวลา และสถานท่ี
ในการเก็บขยะในครัวเรือนและประสิทธิภาพในการบริหารจจดัการขยะ ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 
8.45ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ น้อยกว่าหรือเท่ากบั .001ซ่ึงน้อยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
แสดงว่า ปัจจัยด้านการได้รับการประชาสัมพนัธ์เร่ืองวนั เวลา และสถานท่ีในการเก็บขยะใน
ครัวเรือนและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5  

     จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma ระหว่างตวัแปรการไดรั้บการ
ประชาสัมพนัธ์เร่ืองวนั เวลา และสถานท่ีในการเก็บขยะในครัวเรือนและประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขยะไดค้่าสัมพนัธ์ เท่ากบั .58 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ย
กว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงว่า มีความสัมพนัธ์  เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ หมายความวา่ ตวัแปรการไดรั้บรับการประชาสัมพนัธ์เร่ืองวนั เวลา และสถานท่ี
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ในการบริหารจดัการขยะในครัวเรือนและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ มีความสัมพนัธ์กนั
จริง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัฉนา โทบุญ (2534) ไดศึ้กษาวิจยัระดบัความพึงพอใจของผูม้า
รับบริการงานทะเบียนราษฎรส านกังานทะเบียนอ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม โดย
ศึกษาจากประชาชนผูม้ารับบริการงานทะเบียนราษฎรท่ีส านกัทะเบียนอ าเภอเมืองมหาสารคาม และ
หน่วยบริการอ าเภอเคล่ือนท่ี ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการงานทะเบียนราษฎรประกอบดว้ย  6 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้งของเอกสาร ดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการรับบริการ ดา้นความสะดวกจาก
ระบบงานทะเบียนราษฎร ดา้นความสะดวกอาคารสถานท่ี ดา้นบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 
และ ดา้นวธีิปฏิบติังานใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการผลการศึกษาวิจยัพบวา่ ประชาชนผูม้ารับ
บริการงานทะเบียนราษฎรมีความพึงพอใจการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรโดยเฉล่ียรวม      
ในระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบัมาก
ในดา้นความถูกตอ้งของเอกสารและดา้นวิธีปฏิบติัการของเจา้หน้าท่ีและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของอญัชลี  เหล่าธิติพงศ์ (2524) ศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการของศูนยบ์ริการสาธารณสุขในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความพอใจในการบริการของศูนยบ์ริการสาธารณสุขผูใ้ช้บริการ
ส่วนใหญ่รู้จกัศูนย์บริการสาธารณสุข เน่ืองจากศูนย์ฯอยู่ใกล้บ้านจึงสะดวก ประหยดัเวลาอีกทั้ ง
ค่าบริการไม่แพงส่วนความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของแพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าท่ีนั้น ผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่เห็นวา่ แพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ให้ค  า แนะน า และอธิบายขอ้สงสัยให้
ทราบเสมอ 

  ทั้งน้ี การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลต าบลหาดกรวด จงัหวดัอุตรดิตถ์ พบว่า  มีจ  านวน
ประชากร 7,700 คน ปริมาณขยะ 2 ตนั/วนั อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรกร ท านา ท าไร่ เดิมเทศบาลฯ ไม่มี
การให้บริการจดัเก็บขยะ เน่ืองจากเป็นเทศบาลขนาดเล็ก รายไดน้อ้ย ต่อมาไดมี้การท าการส ารวจความ
ตอ้งการของประชาชน การส ารวจปริมาณขยะ และแยกองค์ประกอบของขยะ มีการจดัท าโครงการการ
จดัการขยะโดยประชาชนมีส่วนร่วม มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดรั้บทราบ การประชุมกลุ่ม
แบ่งตามชุมชน ซ่ึงจดัในเวลากลางคืน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน กล้าแสดงความ
คิดเห็น มีการอบรม และศึกษาดูงาน การรณรงค์ติดป้ายประชาสัมพนัธ์ตามต้นไม ้ใช้เสียงตามสาย 
รณรงคล์ดปริมาณขยะตามหลกั 3Rs และกิจกรรมสนบัสนุนชุมชนปลอดขยะ 1. กิจกรรมห้ิวตะกร้า ควา้
รางวลั 2. กลุ่มเยาวชนพิทกัษรั์กษส่ิ์งแวดลอ้ม 3. ตูเ้ยน็ขา้งบา้น การปลูกผกัสวนครัวไวท้านเอง 4. แหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 5. ร้านศูนยบ์าท 6. การเล้ียงไส้เดือน 7. งานวดัเราไม่เอาโฟม 8. ธนาคารขยะรี
ไซเคิล ปัจจุบนัหลงัด าเนินโครงการต่างๆ แลว้ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนลดลงเหลือ 3 ขีด/คน/วนั เดิม 9 ขีด/
คน/วนั หากบา้นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจะมีสัญลกัษณ์ ปลูกดอกไมใ้นกระถางขวดน ้ าพลาสติก แขวนอยู่
หน้าบ้าน ถือว่าเป็นกฎของสังคม ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานมีอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงสอดรับกบัผลงานวจิยัในสมมติฐานท่ี 5 
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4.5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที ่20  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานการวจิัย 
Chi- 

Square 
Sig. Gamma Sig. ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน 

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนท่ีไดรั้บการ
บริหารจดัการขยะตรงเวลาเห็นว่าเทศบาล
มีประสิทธิภาพในการจดัเก็บขยะมากกว่า
ประชาชนท่ีไดรั้บการบริหารจดัการขยะ
ไม่ตรงเวลา 

5.98 ≤.001 .13 ≤.001 ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2  ประชาชนท่ีได้รับการ
บริหารจัดการขยะด้วยอุปกรณ์ท่ีพร้อม
แ ล ะ เ หม า ะ สม เ ห็ น ว่ า เ ท ศ บ า ล มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ
มากกว่าประชาชนท่ีได้รับการบริหาร
จดัการขยะดว้ยอุปกรณ์ท่ีไม่พร้อมและไม่
เหมาะสม 

9.54 ≤.001 .34 ≤.001 ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนท่ีไดรั้บจ านวน
ถงัขยะเพียงพอในชุมชนเห็นว่าเทศบาลมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ
มากกว่าประชาชนท่ีไดรั้บจ านวนถงัขยะ
ไม่เพียงพอในชุมชน 

8.63 ≤.001 .57 ≤.001 ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนท่ีไดรั้บความรู้
ในการคัดแยกขยะเห็นว่า เทศบาลมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
มากกว่าประชาชนท่ีไม่ได้รับความรู้ใน
การคดัแยกขยะ 
สมมติฐานที่  5 ประชาชนท่ีได้รับการ
ประชาสัมพนัธ์เร่ืองวนัเวลาและสถานท่ี
ในการบริหารจดัการขยะในครัวเรือนเห็น
ว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการมากกว่าประชาชนท่ีไม่ไดรั้บการ
ประชาสมัพนัธ์ 

8.48 
 

 
 
 
8.45 

≤.001 
 

 
 
 
≤.001 

.73 
 

 
 
 
.58 

≤.001 
 

 
 
 
≤.001 

ยอมรับสมมติฐาน 
 

 
 
 
ยอมรับสมมติฐาน 
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บทที ่ 5 
สรุปผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 

 
        การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา และเพื่อ
เสนอแนะแนวทางและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาใหดี้ยิง่ข้ึน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากร จ านวน 
400 คน ไดน้ าค าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลและเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดบั  
ดงัน้ี 

5.1  สรุปขอ้มูลจากการวจิยั 
5.2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
5.3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการบริหาจจดัการขยะ 
5.4  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  
 

5.1  สรุปข้อมูลจากการวจัิย 
 

       ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นเพศ พบวา่ประชากรในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่เป็น       
เพศหญิงมีจ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 ดา้นระดบัอายุ พบว่า ประชากรในเขตเทศบาล  
ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง  31- 40  ปีเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ดา้นระดบั
การศึกษา พบว่า ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีเป็นจ านวนมากท่ีสุด 
จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 ดา้นอาชีพ พบว่า  ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25   
ด้านรายได้พบว่า ประชากรในเขตเทศบาลในส่วนกลุ่มตวัอย่าง มีรายได้ 20,001-30,000 บาท       
เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75  

สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 1 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ
ของเทศบาลอยูใ่นระดบันอ้ยจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 

สรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการขยะ ไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการจดัเก็บขยะ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการ



52 
 

จดัเก็บขยะ จ านวนถงัขยะท่ีเพียงพอแต่ละชุมชน การให้ความรู้ในดา้นการคดัแยกขยะแก่ประชาน
และการประชาสัมพนัธ์เร่ือง วนั เวลา สถานท่ี ในการจดัเก็บขยะในครัวเรือน โดยในรายละเอียด
ของดา้นต่าง ๆ มีดงัน้ี 

  ปัจจัยด้านความตรงต่อเวลาในการให้บริการ  สามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 เทศบาลมีก าหนดการเก็บขยะท่ีแน่นอน พบวา่  ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย ระดบั
นอ้ยเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบั
ปานกลาง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 และมีความเห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ย
ท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00   
 พนกังานของเทศบาลมาท าการเก็บขยะตามเวลาท่ีก าหนดไวทุ้กคร้ัง พบวา่  ประชากรส่วน
ใหญ่มีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 
รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบันอ้ย จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 และมีความเห็นดว้ย
ระดบัมาก มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50   
 เทศบาลมีการประชาสัมพนัธ์ก าหนดการเก็บขยะท่ีแน่นอนใหท้่านทราบ พบวา่  ประชากร
ส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.75 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบัมาก จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และมีความเห็น
ดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00   
 ปัจจัยด้านความพร้อมของอุปกรณ์ในการจัดเกบ็ขยะ  สามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 อุปกรณ์ท่ีใช้จดัเก็บขยะมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม พบว่า  ประชากรส่วนใหญ่มี
ความเห็นดว้ยระดบันอ้ยเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 รองลงมาคือมี
ความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 และมีความเห็นดว้ย ระดบัมาก
ท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75   
 อุปกรณ์ท่ีใช้จดัเก็บขยะได้รับการดูแลรักษาพร้อมใช้งาน พบว่า  ประชากรส่วนใหญ่มี
ความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมา
คือมีความเห็นดว้ยระดบันอ้ย จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และมีความเห็นดว้ยระดบัมาก
ท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25   
 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจดัเก็บขยะมีความทนัสมยัเหมาะส าหรับขยะแต่ละประเภท พบว่า  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย ระดบันอ้ย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.50 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และมี
ความเห็นดว้ย ระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50   

 
 



53 
 

ปัจจัยด้านจ านวนถังขยะ  สามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 พนกังานเก็บขยะมีการท าความสะอาดถงัขยะหลงัการจดัเก็บทุกคร้ัง พบวา่  ประชากรส่วน
ใหญ่มีความเห็นด้วย ระดับน้อยเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 182  คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 
รองลงมาคือมีความเห็นด้วย ระดบัปานกลาง จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และมีความ        
เห็นดว้ย ระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50   
 พนกังานเก็บขยะมีการท าความสะอาดบริเวณทางเทา้ท่ีวางถงัขยะทุกคร้ัง พบวา่  ประชากร
ส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย ระดบัน้อย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 
รองลงมาคือมีความเห็นด้วยระดบัปานกลาง จ านวน 129  คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 และมีความ        
เห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25   
 จ านวนถงัขยะมีความเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน พบวา่  ประชากรส่วนใหญ่มี
ความเห็นดว้ย ระดบันอ้ย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมาคือมี
ความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และมีความเห็นดว้ย ระดบัมาก 
มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50   

  ปัจจัยด้านการให้ความรู้ในด้านการจัดการขยะแก่ประชาชน  สามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 เทศบาลมีการเปิดอบรมเก่ียวกับการจดัการขยะให้แก่ประชาชนเป็นประจ า พบว่า  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย ระดบันอ้ยเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.75 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 และ         
มีความเห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00   
 เทศบาลมีการออกตรวจและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะเป็นประจ า พบวา่  ประชากร
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.25 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบันอ้ย จ านวน127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 และมีความเห็น
ดว้ยระดบัมาก มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50   
 เทศบาลมีโครงการอบรมการก าจดัขยะท่ีถูกต้องให้แก่ประชาชนเป็นประจ า พบว่า  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.75 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบัมาก จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และ       
มีความเห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00  

  ปัจจัย ด้านการประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัการจัดการขยะ  สามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 เทศบาลได้จัดท าแผ่นพับเก่ียวกับการจัดการขยะท่ีถูกต้องแจกให้ประชาชน พบว่า  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยระดบันอ้ยเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.25 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 และมี
ความเห็นดว้ย ระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75   
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 เทศบาลได้มีการติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและวิธีการในการก าจัดขยะแต่ละ
ประเภทท่ีส านักงานเทศบาล พบว่า  ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ระดับปานกลาง            
เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบันอ้ย 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และมีความเห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25   
 เจา้หน้าท่ีของเทศบาลสามารถตอบค าถามในเร่ืองการก าจดัขยะได้หากประชาชนมีข้อ
สงสัยและสอบถาม พบว่า  ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย ระดบัน้อย เป็นจ านวนมากท่ีสุด 
จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง จ านวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.00 และมีความเห็นดว้ย ระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.50   
 ประสิทธิภาพ ด้านบุคลากรและงบประมาณ  สามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 เทศบาลมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมมาท างานในดา้นการจดัการขยะ พบว่า  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย ระดบันอ้ยเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.50 รองลงมาคือมีความเห็นด้วยระดบัปานกลาง จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และ         
มีความเห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50   
 เทศบาลมีจ านวนบุคลากรท่ีเพียงพอในการท างานดา้นการจดัการขยะ พบว่า  ประชากร
ส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยระดบัน้อย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 
รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 และมีความเห็น
ดว้ยระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25   
 เทศบาลมีการก าหนดงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการจดัการขยะ พบว่า  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย ระดบันอ้ย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.75 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และ        
มีความเห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50   
 เทศบาลมีการใชจ่้ายงบประมาณเพื่อการจดัการขยะอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พบวา่  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยระดบันอ้ย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.25 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ย ระดบัปานกลาง จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 และ        
มีความเห็นดว้ย ระดบัมากท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50   
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          ประสิทธิภาพ ด้านเคร่ืองมือและระบบในการบริหารจัดการขยะ สามารถแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
 เทศบาลมีคู่มือในการบริหารจดัการขยะ /การคดัแยกขยะ แจกให้ประชาชน พบวา่  ประชากร
ส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย ระดบัน้อยเป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 182  คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 
รองลงมาคือมีความเห็นด้วย ระดบัปานกลาง จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และมีความ        
เห็นดว้ย ระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50   
 เทศบาลมีโรงงานก าจดัขยะท่ีเพียงพอต่อจ านวนขยะในแต่ละวนั พบวา่  ประชากรส่วนใหญ่มี
ความเห็นดว้ยระดบัน้อย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ    
มีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 และมีความเห็นดว้ยระดบั
นอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25   
 เทศบาลมีวธีิการคดัแยก และก าจดัขยะอยา่งเหมาะสมและสามารถก าจดัขยะไดห้มด พบวา่  
ประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยระดบันอ้ย เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.75 รองลงมาคือมีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และ         
มีความเห็นดว้ย ระดบันอ้ยท่ีสุด มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50   
 
5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานหาค่าการวจัิย  

        สมมติฐานที่ 1  ประชาชนท่ีไดรั้บการบริหารจดัการขยะตรงเวลาเห็นวา่เทศบาลมีประสิทธิภาพ        
ในการบริหารจดัการขยะขยะมากกวา่ประชาชนท่ีไดรั้บบริการจดัเก็บขยะไม่ตรงเวลา    
         ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการจดัเก็บขยะตรงเวลากบัประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 
5.98 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
แสดงวา่ ปัจจยัดา้นการตรงต่อเวลาในการจดัเก็บขยะมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขยะ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1  
          จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma ระหวา่งตวัแปรดา้นการตรงต่อเวลา
ในการจดัเก็บขยะมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ ไดค้่าสัมพนัธ์ เท่ากบั .13
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่หรือ เท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงวา่ 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ หมายความวา่ ตวัแปรดา้นการ
ตรงต่อเวลาในการจดัเก็บขยะมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ  

          สมมติฐานที่ 2  ประชาชนท่ีได้รับบริการจดัเก็บขยะดว้ยอุปกรณ์ท่ีพร้อมและเหมาะสมเห็นว่า
เทศบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมากกว่าประชาชนท่ีได้รับบริการจดัเก็บขยะด้วย
อุปกรณ์ท่ีไม่พร้อมและไม่เหมาะสม 
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           ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความพร้อมของอุปกรณ์กับประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขยะ ไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 9.54 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่หรือ เท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นความพร้อมของอุปกรณ์กบัประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2  
           จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma ระหว่างตวัแปรความพร้อมของ
อุปกรณ์กบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะไดค้่าสัมพนัธ์ เท่ากบั .34 ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิตินอ้ยกวา่หรือเท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงวา่ มีความสัมพนัธ์เชิง
บวก ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ หมายความว่า    ตวัแปรความพร้อมของ
อุปกรณ์กบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กนัจริง  

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนท่ีได้รับจ านวนถังขยะเพียงพอในชุมชนเห็นว่าเทศบาลมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมากกวา่ประชาชนท่ีไดรั้บจ านวนถงัขยะไม่เพียงพอในชุมชน 
    ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างจ านวนถงัขยะในชุมชนกบัประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขยะได้ค่า Chi-Square เท่ากบั 8.63 ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากบั .001       
ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า ปัจจัยด้านจ านวนถังขยะในชุมชนกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะ มีความสัมพนัธ์กนัจริง จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3  
  จากการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma ระหวา่งจ านวนถงัขยะในชุมชน
กบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะได้ค่าสัมพนัธ์ เท่ากับ .57ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงวา่  มีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
ไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ หมายความว่า ตวัแปรจ านวนถงัขยะในชุมชนกบั
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กนัจริง  

 สมมติฐานที่ 4  ประชาชนท่ีไดรั้บความรู้ในการคดัแยกขยะเห็นว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพ   
ในการบริหารจดัการขยะมากกวา่ประชาชนท่ีไม่ไดรั้บความรู้ในการคดัแยกขยะ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างได้รับความรู้ในการคดัแยกขยะกบัประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 8.48 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ เท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ยกวา่
ระดับนัยส าคญัทางสถิติ .05 แสดงว่า ปัจจยัด้านได้รับความรู้ในการคดัแยกขยะในชุมชนกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กนัจริง จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4  
   จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma ระหวา่งตวัแปรไดรั้บความรู้ใน
การคดัแยกขยะในชุมชนกบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะไดค้่าสัมพนัธ์ เท่ากบั .73 ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่หรือ เท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงวา่ 
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มีความสัมพนัธ์   เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ หมายความว่าได้รับ
ความรู้ในการคดัแยกขยะในชุมชนกบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กนัจริง  

 สมมติฐานที่ 5  ประชาชนท่ีไดรั้บการประชาสัมพนัธ์เร่ืองวนัเวลาและสถานท่ีในการเก็บขยะ
ในครัวเรือนเห็นว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมากกวา่ประชาชนท่ีไม่ไดรั้บการ
ประชาสัมพนัธ์ 

  ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการรับทราบประชาสัมพันธ์และประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขยะไดค้่า Chi-Square เท่ากบั 8.45 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั .001       
ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า ปัจจัยด้านการรับทราบประชาสัมพันธ์และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กนั จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5  

     จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma ระหว่างตวัแปรการรับทราบ
ประชาสัมพนัธ์และประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะไดค้่าสัมพนัธ์ เท่ากบั .58 ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั .001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงวา่ มีความสัมพนัธ์  
เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ หมายความว่า ตัวแปรการรับทราบ
ประชาสัมพนัธ์และประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมีความสัมพนัธ์กนัจริง   

 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 

 ดา้นความตรงต่อเวลาในการจดัเก็บขยะ เทศบาลควรก าหนดเวลาจดัเก็บขยะท่ีชดัเจนของ
แต่ละชุมชน และติดประกาศเวลาดงักล่าวไวใ้นชุมชนเพื่อให้ประชาชนไดท้ราบก าหนดการจดัเก็บ
ขยะท่ีแน่นอน 
 ดา้นความพร้อมและความเหมาะสมของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัเก็บขยะ เทศบาลควรติดป้าย
ก ากบัอุปกรณ์ในการจดัเก็บขยะใหต้รงกบัประเภทของขยะท่ีจดัเก็บ 
 ดา้นจ านวนถงัขยะในชุมชน เทศบาลควรเพิ่มจ านวนถงัขยะให้เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของชุมชน รวมถึงควรแยกสีของถงัขยะตามประเภทของขยะดว้ย 
 ดา้นการให้ความรู้ในการคดัแยกขยะ เทศบาลควรจดัท าโครงการอบรมการคดัแยกขยะ 
เป็นประจ าทุกปี รวมถึงใหร้างวลัชุมชนท่ีมีการคดัแยกขยะไดถู้กตอ้งเหมาะสม  
 ด้านการประชาสัมพันธ์ เทศบาลควรจัดท าเทศบาลสัญจรออกพบปะประชาชน                
เพื่อประชาสัมพนัธ์และรับฟังปัญหาขอ้ร้องเรียนรวมถึงตอบปัญหาขอ้สงสัยของประชาชน 
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5.4  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 

      ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาโดยเพิ่มตวัแปรอิสระใหม้ากข้ึน เช่น สภาพของรถเก็บขยะ 
วธีิการก าจดัขยะ เป็นตน้ และควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการจดัเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
ในหน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เช่น องค์การบริหาร    
ส่วนจงัหวดั หรือ องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของประชาชน 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ เพื่อจะไดน้ าเอาผลการวิจยัมาพฒันาปรับปรุงวิธีการจดัเก็บขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของหน่วยงานภาครัฐต่อไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 
 

เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่ 2  ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

ส่วนที ่ 3  ระดบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

 

 1.  ขอความกรุณาใหท้่านผูต้อบแบบสอบถาม  ตอบใหค้รบถว้นทุกขอ้และตามความเป็นจริง

ตามความคิดเห็นของท่าน 

 2.  การตอบแบบสอบถามของท่านนั้นจะไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน  เน่ืองจากผูศึ้กษาจะ

ไม่สรุปเป็นรายบุคคล  แต่จะสรุปเป็นภาพรวม  เพื่อจะไดท้ราบขอ้มูล  และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ด าเนินการสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรต่อไป 

 

 

 

 

 

      นายณฐัวฒิุ ผดุงเพียร 

                 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

           บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัสยาม 
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ส่วนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไป  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน    หรือขอ้ความลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 
 

1.  เพศ 

   1.  ชาย         2.  หญิง        

2.  อายขุองท่าน 

   1. 18 – 30  ปี         2.  31 – 40  ปี         3.  41 – 50  ปี         4.  ตั้งแต่อาย ุ 51  ปี

ข้ึนไป 

 

3.  ระดบัการศึกษา 

   1.  ต ่ากวา่ปริญญาตรี     2.  ปริญญาตรี   3.  ปริญญาโทข้ึนไป 

4.  รายได ้

   1.  ต ่ากวา่  10,000.-บาท    2.  10,000.-บาท – 20,000.-บาท 

   3.  20,001.-บาท – 30,000.-บาท   4.  ตั้งแต่ 30,001.-บาทข้ึนไป 

5.  อาชีพ 

   1.  รับราชการหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ  2.  พนกังานบริษทัเอกชน 

   3.  คา้ขายและประกอบธุรกิจส่วนตวั   4.  อ่ืน ๆ 
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ส่วนที ่ 2  ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้อยา่งละเอียด  แลว้เขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งตรงกบั

ระดบัความคิดเห็นของท่านเพียงค าตอบเดียวโดยระดบัตามความคิดเห็นของท่านซ่ึงมี  5  ระดบั  ดงัน้ี 

 ระดบั  5   หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 ระดบั  4  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

 ระดบั  3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

 ระดบั  2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

 ระดบั  1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ 

ความเห็น 

นอ้ย 

ท่ีสุด 
นอ้ย 

ปาน 

กลาง 
มาก มากท่ีสุด 

เทศบาลมีก าหนดการเก็บขยะท่ีแน่นอน      

พนกังานของเทศบาลมาท าการเก็บขยะตามเวลา
ท่ีก าหนดไวทุ้กคร้ัง 

     

เทศบาลมีการประชาสัมพนัธ์ก าหนดการเก็บ
ขยะท่ีแน่นอนใหท้่านทราบ 
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ดา้นจ านวนถงัขยะ 

ความเห็น 

นอ้ย 

ท่ีสุด 
นอ้ย 

ปาน 

กลาง 
มาก มากท่ีสุด 

พนักงานเก็บขยะด าเนินการท าความสะอาด
และนบัจ านวนทั้งขยะทุกคร้ังเม่ือท าการเก็บ 

     

พนกังานเก็บขยะมีการนบัจ านวนถงัขยะท่ีทาง
เทศบาลไดจ้ดัให้บริเวณทางเทา้ทุกคร้ังท่ีมีการ
ปฎิบติัหนา้ท่ี 

     

จ านวนถงัขยะมีความเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของประชาชน 

     

 

 

 

 

 

 

ความพร้อมของอปุกรณ์ในการจดัเก็บขยะ 

ความเห็น 

นอ้ย 

ท่ีสุด 
นอ้ย 

ปาน 

กลาง 
มาก มากท่ีสุด 

อุปกรณ์ท่ีใชจ้ดัเก็บขยะมีจ านวนเพียงพอและ
เหมาะสม 

     

อุปกรณ์ท่ีใชจ้ดัเก็บขยะไดรั้บการดูแลรักษา
พร้อมใชง้าน 

     

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัเก็บขยะมีความทนัสมยั
เหมาะส าหรับขยะแต่ละประเภท 
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การใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

ความเห็น 

นอ้ย 

ท่ีสุด 
นอ้ย 

ปาน 

กลาง 
มาก มากท่ีสุด 

เทศบาลมีการเปิดอบรมเก่ียวกบัการจดัการขยะ
ใหแ้ก่ประชาชนเป็นประจ า 

     

เทศบาลมีการออกตรวจและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
คดัแยกขยะเป็นประจ า 

     

เทศบาลมีโครงการอบรมการก าจดัขยะท่ีถูกตอ้ง
ใหแ้ก่ประชาชนเป็นประจ า 

     

 

การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดัการขยะ 

ความเห็น 

นอ้ย 

ท่ีสุด 
นอ้ย 

ปาน 

กลาง 
มาก มากท่ีสุด 

เทศบาลไดจ้ดัท าแผน่พบัเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะท่ีถูกตอ้งแจกใหป้ระชาชน 

     

เทศบาลไดมี้การติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์
ขั้นตอนและวธีิการในการก าจดัขยะแต่ละ
ประเภทท่ีส านกังานเทศบาล 

     

เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลสามารถตอบค าถามใน
เร่ืองการก าจดัขยะไดห้ากประชาชนมีขอ้สงสัย
และสอบถาม 
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ส่วนที ่ 3  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา 

ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้อยา่งละเอียด  แลว้เขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งตรงกบั

ระดบัความคิดเห็นของท่านเพียงค าตอบเดียวโดยระดบัตามความคิดเห็นของท่านซ่ึงมี  5  ระดบั  ดงัน้ี 

ดา้นบุคลากรและงบประมาณ 

ความเห็น 

นอ้ย 

ท่ีสุด 
นอ้ย 

ปาน 

กลาง 
มาก มากท่ีสุด 

เทศบาลมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ี
เหมาะสมมาท างานในดา้นการจดัการขยะ 

     

เทศบาลมีจ านวนบุคลากรท่ีเพียงพอในการ
ท างานดา้นการจดัการขยะ 

     

เทศบาลมีการก าหนดงบประมาณท่ีเหมาะสม
และเพียงพอในการจดัการขยะ 

     

เทศบาลมีการใชจ่้ายงบประมาณเพื่อการจดัการ
ขยะอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

     

 

ดา้นเคร่ืองมือและระบบในการบริหารจดัการ

ขยะ 

ความเห็น 

นอ้ย 

ท่ีสุด 
นอ้ย 

ปาน 

กลาง 
มาก มากท่ีสุด 

เทศบาลมีคู่มือในการบริหารจดัการขยะ /การ
คดัแยกขยะ แจกใหป้ระชาชน 

     

เทศบาลมีโรงงานก าจัดขยะท่ี เพียงพอต่อ
จ านวนขยะในแต่ละวนั 

     

เทศบาลมีวิธีการคดัแยก และก าจดัขยะอย่าง
เหมาะสมและสามารถก าจดัขยะไดห้มด 
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