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การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี ศึ กษาสภาพปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงศึ กษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยนําไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและขยายผลไปสู่
ชุมชนอื่นๆ ต่อไป ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั เชิ งปริ มาณและวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ระบบการจัด การขยะมู ล ฝอย จํา นวน 400 ชุ ด และการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ ด ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อ มเทศบาลนครปากเกร็ ด
เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่แปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เจ้าหน้าที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
และประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเทศบาลนครปากเกร็ ด
ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ( X = 3.24) ซึ่ งด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย และด้านการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.23, X = 2.67) ตามลําดับ ส่ วนด้านการกําจัดขยะมูลฝอยโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.83)
การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 6 ขั้นตอน ทําให้ทราบ
ถึงปั ญหาในการดําเนิ นงาน พบว่า ด้านการเกิ ดขยะมูลฝอย ปั ญหาที่พบ คือ ขยะมูลฝอยมีปริ มาณมากขึ้น ทําให้
ภาชนะรองรั บมี จาํ นวนไม่ เพี ยงพอ ส่ ง ผลให้มี ขยะมู ล ฝอยตกค้า งบริ เ วณจุ ดรวมขยะมูล ฝอยและบริ เ วณบน
สะพานลอย ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิ ด ปั ญหาที่พบ คือ ประชาชนไม่มีการคัดแยกประเภทขยะ
มูลฝอยก่อนทิ้ง ทําให้เป็ นภาระในการเก็บขน ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย ปั ญหาที่พบ คือ ประชาชนไม่นาํ ถุงขยะ
มูลฝอยไปวางไว้ที่จุดรวมขยะมูลฝอย ซึ่ งยากต่อการเก็บขนขยะมูลฝอย ด้านการขนถ่ายขยะมูลฝอย ปั ญหาที่พบ
คือ สภาพรถชํารุ ดและมีการรั่วซึ ม ทําให้น้ าํ ชะขยะมูลฝอยไหลออกจากรถส่ งกลิ่นเหม็นไปทัว่ บริ เวณถนน ด้าน
การแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ปั ญหาที่พบ คือ เทศบาลไม่มีการส่งเสริ มโครงการขยะรี ไซเคิล
อย่างต่อเนื่ อง และด้านการกําจัดขยะมูลฝอย ปั ญหาที่พบ คือ ขยะมูลฝอยที่นาํ มากําจัดไม่มีการคัดแยกก่อนนํามา
ทิ้ง ทําให้บ่อฝั งกลบขยะมูลฝอยเต็มอย่างรวดเร็ ว ดังนั้นข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรที่
เกี่ยวข้องโดยนําไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนิ นการจัดการขยะมูลฝอยให้
เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดและขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
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The purpose of this study was to study the solid waste management systems of Pakkret
City Municipality, Nonthaburi Province, study problems and obstacles of the solid waste
management, and study people’s satisfaction on the solid waste management systems. The study
will benefit related organizations as fundamental information for setting policies and plans on the
solid waste management, to ensure the maximum efficiency and expand to other communities. In
this study, the researcher collected quantitative data and qualitative data. The data collection tools
were 400 sets of the questionnaires on people’s satisfaction on the solid waste management
systems, and in-depth interview of the Mayor of Pakkret City Municipality, the Director of Division
of Public Health and Environment of Pakkret City Municipality, solid waste collection officers, solid
waste recycle officers, solid waste disposal officers, and people residing in Pakkret City
Municipality.
It was found that the people’s satisfaction on the solid waste management systems was at
the moderate level (

X

= 3.24). The people’s satisfaction on solid waste collection and waste

recycle were at the moderate level (

X

= 3.23, X = 2.67) respectively. The people’s satisfaction on

solid waste disposal was at the high level ( X = 3.83).
The study on six processes of the solid waste management systems of Pakkret City
Municipality, Nonthaburi Province revealed operational problems. The problems on sources of
solid waste was a higher amount of solid waste and insufficient number of containers. Hence,
some wastes remained at collection points and on footbridges. The problem on the solid waste
management at sources was that people did not separate waste resulting in collection burden. The
problem on solid waste collection was that people did not place waste bags at collection points,
resulting in collection difficulty. The problem on solid waste transport was damaged and leaky
trucks, resulting in waste water leakage and bad smell around roads. The problem on solid waste
recycle was that the Municipality did not have consistent waste recycle projects. The problem on
the solid waste disposal was that no waste separation so landfill holes were full very quickly.
Accordingly, the information gained from the study will benefit to related organizations. They will be
used as fundamental information for setting policies and plans on the solid waste management, to
ensure the maximum efficiency and expand to other communities.
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