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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดการขยะของของ
องค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง  เมืองปากเซ  แขวงจ าปาสัก 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
จัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง  เมืองปากเซ  แขวงจ าปาสัก และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการจัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ  แขวงจ าปาสัก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนที่อยู่ภายในเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก ใน
ปี พ.ศ. 2560 ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และ แบบก าหนดโควตา (Quota 
Sampling) จ านวน 389 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ตั้งแต่ 1.76 ถึง 8.573 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งหมดเท่ากับ 
0.917 แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัว
เมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายด้านคือ ด้านการจัดการขยะอย่างเสมอภาค อยู่
ในระดับปลานกลาง ด้านการจัดการขยะอย่างเพียงพอ ด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง และด้านการจัดการขยะ
อย่างก้าวหน้า อยู่ในระดับน้อย  เรียงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการขยะอย่างเสมอ
ภาค ด้านการจัดการขยะอย่างเพียงพอ ด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง และด้านการจัดการขยะอย่างก้าวหน้า 2) 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก ด้าน
การจัดการขยะอย่างเพียงพอ ด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง และ ด้านการจัดการขยะอย่างเสมอภาค จ าแนก
ตามระดับการศึกษา คือประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และตั้งแต่อนุปริญญาขึ้นไป  มี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้านการจัดการขยะอย่างก้าวหน้า  มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามอาชีพ โดยรวมมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการจัดการขยะอย่าง
เพียงพอ ด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง   ด้านการจัดการขยะอย่างเสมอภาค และ ด้านการจัดการขยะอย่าง
ก้าวหน้า อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และ ค้าขาย/ธุรกิจ  มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ 3) แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของประชาชนต่อการก าจัดขยะของ
องค์การพัฒนา บริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก จากมากไปหาน้อย คือ ควรก าหนดระยะเวลาจัดเก็บให้
เหมาะสม เพิ่มช่วงเวลาเก็บขยะให้มากขึ้นกว่าเดิม ควรเพิ่มพื้นที่ก าจัดขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะและควรมีวิธี
ก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ พนักงานประจ ารถขนขยะควรจัดเก็บถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ควรเพิ่มถังขยะในแต่ละ
พื้นที่ให้มากขึ้นกว่าเดิม และควรดูแลสภาพรถขนย้ายขยะเป็นประจ า 
ค าส าคัญ: แนวทางการพัฒนา , ความพึงพอใจต่อการก าจัดขยะ 
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ABSTRACT 
The purposes of the current study were to 1) study level of satisfaction toward waste 

disposal of the Organization Development Official in Pakse district, Champasak province, LAOs 
PDR, 2) compare levels of satisfaction toward the disposal, and 3) study developmental approach 
for waste disposal of the Organization Development Official in the area. The samples were 389 
family leaders selected by the accidental sampling and quota sampling method from Pakse 
district, Champasak province, LAOs PDR. Research instrument was a set of questionnaire designed 
in 5 Likert scales and proved to have discrimination level between 1.76 to 8.573 and reliability 
level at 0.917. The data were analyzed by Frequency, Percentage, Mean Score, Standard 
Deviation, and One way ANOVA.    

The results of the study were as follows :  1) Satisfaction level toward waste disposal of 
the Organization Development Official in Pakse district, Champasak province, LAOs PDR was 
found in the low level. Considering each aspect, it was found that equal waste disposal was 
found in the average level while sufficient waste disposal, continuing waste disposal, and 
progressive waste disposal were found at the low level. The aspects of equal of waste disposal, 
sufficient waste disposal, continuing waste disposal, and progressive waste disposal were rated 
from the most to least satisfying respectively. 2) In the comparison of satisfaction level using 
educational level and occupation as the variables, it was found that there was no significant 
difference among the samples with education levels of primary school, secondary school, high 
school, and diplomat or more in the aspects of sufficient waste disposal, continuing waste 
disposal, and equal waste disposal while there was a significant difference among the samples of 
different education levels at statistical level of .05 in the aspect of progressive waste disposal. In 
the occupation variable, it was found that there was no significant difference among the level of 
satisfaction of the samples with different occupations over all. However, the significant difference 
was found in the aspects of continuing waste disposal, equal waste disposal, and progressive 
waste disposal among the samples with different occupations of government officers, business 
officers, and business owners at the statistical level of .05.  and  3 ) The developmental 
approach for waste disposal of the Organization Development Official in the area was found to 
have the actions in appropriate scheduling of waste disposal, increasing of waste collecting times, 
provision of areas to match the needs of waste disposal, educating of effective and appropriate 
waste disposal, hygiene of waste disposal officers, provision of garbage pails, and maintenance of 
garbage trucks respectively.    
 
Keyword: Developmental Approach, Satisfaction in Waste Disposal 

 
บทน า 

 ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส าคัญมาก  ซึ่งรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ได้ให้ความส าคัญต่อปัญหาการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เมื่อเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวสูงการลงทุนในแขนงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้าและการบริการต่างๆ การเพิ่มขึ้น
ของประชากรที่ไม่มีขีดจ ากัดก็ล้วนแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  เช่น การเพิ่มขึ้นของขยะ น้ าเสียต่างๆ 
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ที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ ถ้าไม่มีการจัดการที่จริงจังและก าจัดอย่างถูกวิธีก็จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามมา การควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าจัดขยะประเภทต่างๆ เป็นปัญหาที่มีความจ าเป็นและ
ส าคัญมากท่ีภาครัฐและเอกชนควรเอาใจใส่และมีส่วนร่วมช่วยกัน รัฐบาลแห่ง สปป. ลาว ได้ให้ความส าคัญมากขึ้น  
ซึ่งพบได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 7 ปี 
พ.ศ. 2554-2558 ได้กล่าวไว้ว่า  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส าคัญ  เพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติมีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการด ารงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก  ที่จะต้องรับประกันปัญหาความ
ยากจนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  ซึ่งส าคัญมากในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม  ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่หลายพื้นที่ก าลังเผชิญอยู่เนื่องจากการก าจัดขยะที่ยังไม่จริงจัง ไม่ประสิทธิภาพ
เพียงพอและไม่ทั่วถึง   
 ปัจจุบันในสังคมมีปัจจัยพื้นฐานหลายอย่างในการด ารงชีวิตที่ดี ประชาชนส่วนใหญ่สามารถแสวงหาความ
สะดวกสบาย  มีความหลากหลาย  ลักษณะสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการจากผู้ผลิต  จึงเป็นสินค้าที่มีการปรับปรุง
รูปแบบของหีบห่อ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคัญ พฤติกรรมในการบริโภคเหล่านี้ จึงส่งผลให้
ปริมาณของขยะเพิ่มขึ้น เช่น การบริโภคอาหารของคนสมัยก่อน เวลาไปซื้ออาหารจากตลาดจะใช้ตะกร้าไปใส่
อาหารและน ามาปรุงที่บ้าน  เศษของเหลือจากการปรุงอาหารแต่ละมื้อ คือ เศษผัก  เปลือกผลไม้  ใบตองห่ออาหาร
ซึ่งเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว  แต่ในปัจจุบันมีการน าเอาอาหารส าเร็จรูปมารับประทานกันมากขึ้น  
อาหารประเภทดังกล่าวจะผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก กระดาษแก้ว  โฟมหรือ 
โลหะในการบรรจุหีบห่อ อาหารบางชนิดต้องใช้อุปกรณ์ในการรับประทาน  เช่น หลอดดูด  ช้อนที่เป็นพลาสติกรวม
มาด้วยเพื่อความสะดวกของผู้บริโภค  เศษสิ่งของที่ เหลือในการแต่งกาย  การเล่นกีฬา  ต่างๆ  มีส่วนท าให้ขยะ
ประเภทน้ีเพิ่มมากข้ึน  ขยะดังกล่าวไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะเขตชุมชนอีกต่อไป  แต่ก าลังแพร่กระจายออกไปสู่ชนบท
อันสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  จากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและรับเอาวัฒนธรรมการ
บริโภคแบบตะวันตก  คนในประเทศที่พัฒนาแล้วจะผลิตขยะขึ้นแต่ละวันมากกว่าคนในประเทศที่ก าลังพัฒนา
หลายเท่าตัว  และขยะเหล่านี้มีการก าจัดที่ไม่ เหมาะสมและสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้เกิดขยะเนื่องมาจาก
การขยายตัวของจ านวนประชากร  ชุมชนใดท่ีมีประชาชนมากปริมาณของขยะก็มากขึ้นและสิ่งของที่เหลือทิ้งได้เพิ่ม
ปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าความสมดุลทางธรรมชาติจะควบคุมได้ นอกจากนั้นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่
ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณขยะและเป็นแหล่งก าเนิดขยะที่ส าคัญก็คือชุมชนเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณขยะเกิดขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
เป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชน
ในชุมชน เพื่อให้ขยะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง เริ่มจากการคัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่ง ก าจัดและ
การน าไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิล ส่วนขยะที่น ากลับไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องมีการก าจัด
อย่างถูกวิธี เช่นขยะที่เป็นพิษหรืออันตรายต้องก าจัดวิธีเฉพาะ ขยะทั่วไปบางส่วนก็สามารถเก็บรวบรวมน าไปท า
เชื้อเพลิง บางส่วนท่ีน าไปใช้ไม่ได้แล้วก็จะน าไปฝังกลบ [1] 
 องค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก เป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบริหารตัว
เมืองซึ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม  เช่น งานก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลตามตัวเมืองและชุมชนต่างๆ งานรักษาความ
สะอาดสวยงามตามถนน ตลาดสด ท่อระบายน้ า ทางเท้าและจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเมืองปากเซ 
แขวงจ าปาสัก การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  เป็นปัญหาที่ส าคัญและควรเอาใจใส่
เป็นอย่างมาก  จากการที่ปริมาณขยะนับวันเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม ในการจัดการกับขยะ  
ต้องให้ถูกวิธีและมีความรวดเร็ว  ต้องท าอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติทุกวัน  มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหา  และสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก การก าจัดขยะภายในเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก มีจ านวนครัวเรือนที่ใช้
บริการการก าจัดขยะมากพอสมควรอยู่ในเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก และอัตราการทิ้งขยะมีปริมาณมากที่สุด  คือ
ประชาชนท่ีอยู่ในเขตเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก  เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ
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เป็นธรรม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการก าจัดขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง 
เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สิ่งเป็นจ าเป็นมากท่ีสุด 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศกึษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะใน
เทศบาลเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก เพื่อน าผลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญในการปรับปรุง  
วางแผน ก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะ คือปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยเฉพาะกรณีการ
ก าจัดขยะขององค์พัฒนาบริหารตัวเมืองของเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ  และผู้ที่สนใจ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ัวไป  เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศ สปป.ลาว  ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดการขยะของขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมอืง 
เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก 
 1.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง 
เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก 
 1.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวง
จ าปาสัก 
 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป. ลาว [2] ได้สถาปนาประเทศในปี พ.ศ. 2518 รัฐบาล
ได้เปิดประตูสู่โลกภายนอก  ได้หันมาเป็นเศรษฐกิจตลาดท าให้เศรษฐกิจของประเทศมีการสมดุลระหว่างการผลิต
และราคา การพัฒนาได้ค่อยๆเติบโตและขยายตัวอย่างมากในตัวเมืองและหน่วยธุรกิจ ประชากรเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจ
และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รายได้ของประชาชนแต่ละครัวเรือนสูง การใช้สอย 
การบริโภคและอุปโภคประจ าวันของประชาชนก็เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามในเมืองด้วย
เช่นกัน จึงเกิดมีปัญหาปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตามวิถีชีวิตของคนท่ีมีเงิน 
 ขยะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามแหล่งก าเนิด  เช่น  ขยะจากบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารที่
เหลือจากการปรุงอาหารและการบริโภค  รวมทั้งเศษกระดาษ  พลาสติก  ใบไม้และสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว  ขยะที่ทิ้งอยู่
ตามถนน  แม่น้ าล าคลอง  ที่สาธารณะต่างๆ  ส่วนใหญ่จะเป็นใบไม้ เศษไม้ เศษกระดาษ  ถุงพลาสติก  บรรจุภัณฑ์ที่
เป็นทั้งพลาสติก  แก้วและโฟม  เป็นต้น  ขยะเหล่านี้หากไม่ได้ด าเนินการจัดเก็บและก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลก็จะก่อปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อม  เช่นการปนเปื้อนของแหล่งน้ า  อากาศ  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และ
แพร่กระจายของเช้ือโรค  ตลอดจนก่อให้เกิดความร าคาญจากกลิ่นและฝุ่นละออง  ในอดีตที่ผ่านมาประชาชนใน
ชุมชนก าจัดขยะด้วยตนเองโดยการเก็บปัดกวาดขยะภายในอาคารบ้านเรือนของตนเอง  ขยะบางส่วนจะถูกกจัดโดย
วิธีกองบนพ้ืนดินเพื่อให้ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ การเผาท าลาย  บางส่วนอาจจะแยกน าไปกองรวมหรือน าไป
ผสมกับมูลสัตว์เพื่อท าเป็นปุ๋ยและฝังกลบ  ซึ่งรูปแบบและกระบวนการก าจัดขยะของประชาชนดังกล่าวขอความ
ร่วมมือจากสมาชิกภายในชุมชนให้ระดมแรงงานเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลงานบุญประเพณี 
ประชาชนจะเสียสละเวลาส่วนตัว และในส่วนท่ีเป็นสาธารณะโดยเฉพาะในเทศกาลต่างๆ ซึ่งการเก็บก าจัดขยะด้วย
วิธีการดังกล่าวอาจเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  แต่ประชาชนภายในชุมชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเองด้วย [3] 
 ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกชุมชน  ลักษณะของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการจัดการขยะไม่ถูกวิธี 
หรือมีขยะมากจนไม่สามารถด าเนินการจัดเก็บ  ขนย้ายและก าจัดได้หมดในวันเดยีว  ขยะจึงตกค้างในชุมชน  สาเหตุ
หลักท่ีท าให้เกิดปัญหาด้านการจัดการขยะคือการเพิ่มอย่างรวดเร็วของจ านวนประชากร  ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มมาก
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ขึ้นซึ่งจะเกิดปัญหากลิ่นจากขยะที่ก าจัดไม่เหมาะสมและกลิ่นจากการระเหยของสารอินทรีย์ในหลุมฝังกลบขยะ  
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญและปัญหาด้านอื่นๆตามมา [4] 
 การควบคุมขยะในในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ส าคัญและควรเอาใจใส่เป็นอย่างมาก   เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณขยะ  นับวันเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม  ในประเทศที่พัฒนาแล้ว  เช่น  ญี่ปุ่น  ที่มี
ระบบการควบคุมขยะที่ดีและประชาชนท่ีมีระเบียบวินัยจิตส านึกในการทิ้งขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยหลาย
วิธีการในการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  เช่น  การแยกขยะแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ การน าสิ่งที่เหลือมาท าเป็นปุ๋ยและการ
ประยุกต์ของเหลือใช้ต่างๆ แต่ส าหรับประเทศ  สปป.ลาว เรายังไม่มีการควบคุมที่ดีและทั่วถึง  เพราะหลายปัจจัยที่
ประชาชนไม่มีความพึงพอใจที่จะจ่ายในการก าจัดขยะเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี  พวกเราต้องการความ
ร่วมมือจากทุกภาคโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เขตเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก เป็นเขตที่เป็นศูนย์กลางทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของเมืองปากเซ  ซึ่งมีลักษณะส าคัญคือมีเส้นทางเลขที่ 13 เป็นเส้นทางส าคัญที่สุด  มีความยาว
ตั้งแต่เหนือถึงใต้ 1,000 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่เช่ือมระหว่างแขวงต่างๆ เป็นเขตศูนย์กลางเศรษฐกิจของลาวใต้และ
หน่วยบริการ ห้างร้านมีการขยายตัวอย่างมาก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรในปี พ.ศ. 2559 เมืองปากเซมี
ประชากรถึง  80,636  คน  การอุปโภค บริโภค การใช้สอยสินค้าและการบริการมากขึ้น ปริมาณการผลิตขยะต่อคน
คือ 0.65 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน  ท าให้ขยะในเขตเมืองปากเซมีขยะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 
  การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  เป็นปัญหาที่ส าคัญและควรเอาใจใส่
เป็นอย่างมาก  จากการที่ปริมาณขยะนับวันเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม ในการจัดการกับขยะ  
ต้องให้ถูกวิธีและมีความรวดเร็ว  ต้องท าอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติทุกวัน  มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหา  และสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก การก าจัดขยะภายในเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก มีจ านวนครัวเรือนที่ใช้
บริการการก าจัดขยะมากพอสมควรอยู่ในเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก และอัตราการทิ้งขยะมีปริมาณมากที่สุด  คือ
ประชาชนท่ีอยู่ในเขตเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก  เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการก าจัดขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง 
เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สิ่งเป็นจ าเป็นมากท่ีสุด 
 แนวทางและตัวอย่างการจัดการขยะในชุมชนสู่อนาคตสีเขียว แนวคิดปัญหาขยะล้นเมือง. ขยะล้นเมือง
เป็นปัญหาใกล้ตัวที่ใครก็ต่างเจอ และต้นเหตุของปัญหานั้นก็คือมนุษย์ คือพวกเราทุกคน หากทุกคนทุกบ้านทุก
ชุมชนและทั้งประเทศไทยร่วมมือกันแล้ว เราก็สามารถเปลี่ยนเมืองขยะลน้ เป็นเมืองไร้ถัง หรือเมืองปลอดขยะได้โดย
ไม่ยากเย็นอะไร ดังท่ีมีตัวอย่างอันน่าช่ืนชมปรากฏให้เห็นแล้วนับไม่ถ้วน นอกเหนือจากความมีวินัยและจิตส านึกใน
การจัดการขยะในครัวเรือนของชุมชนแล้ว ถึงแม้ชุมชนและทุกครัวเรือนจะร่วมกันจัดการขยะเป็นอย่างดีเพียงไร แต่
หากขาดระบบการบริหารจัดการรองรับที่ดีของรัฐก็จะไม่มีทางเกิดการจัดการขยะแบบบูรณาการได้เลย อีกทั้งการ
ด าเนินการของชุมชนก็จะไม่สามารถขยายผลไปในระดับประเทศได้ ถึงเวลาแล้วที่รัฐจะต้องหันมาแก้ไขปัญหาขยะ
อย่างยั่งยืน และไม่ปล่อยให้วิกฤตขยะเป็นปัญหาที่ชุมชนต้องแก้ไขด้วยตนเอง ก่อนที่จะสายเกินเยียวยา [5] 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย  
 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปส่งให้ ประธาน
องค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก และท่านเจ้าเมืองปากเซ แขวงสาละวัน พร้อมทั้งเดินทาง
ไปช้ีแจงต่อนายบ้าน และสัมภาษณ์ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 42 บ้านของเมืองปากเซ  แขวงจ าปาสัก
ด้วยตนเอง 
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2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ตั้งแต่ 1.76 ถึง 8.573 และ
มีค่าความเช่ือมั่น 95% ของแบบสอบถามทั้งหมดเท่ากับ 0.917  
 
3. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 3.1 ประชากร (Population) คือ ประชาชนท่ีเป็นหัวหน้าครวัเรือนหรือตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนท่ีอยู่
ภายในเขตเทศบาลเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก มีจ านวน 13,647 ครัวเรือน 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทน
หัวหน้าครัวเรือนที่อยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก  จ านวน 42 หมู่บ้านมีครัวเรือนจ านวน  
13,647  ครัวเรือน และ ซึ่งค านวณจากสูตรของทาโระ  ยามาเนะ [6] ได้ออกมา จ านวน 389  ครัวเรือน / คน 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของประชาชนในการก าจัดขยะขององค์การพัฒนาบริหาร
ตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังน้ี 
 
1. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดการขยะของขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง 
เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก พบว่า  
 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวง
จ าปาสัก โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายด้านคือ ด้านการจัดการขยะอย่างเสมอภาค อยู่ในระดับปลานกลาง ด้าน
การจัดการขยะอย่างเพียงพอ ด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง และด้านการจัดการขยะอย่างก้าวหน้า อยู่ในระดับ
น้อย เรียงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการขยะอย่างเสมอภาค ด้านการจัดการขยะ
อย่างเพียงพอ ด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง และด้านการจัดการขยะอย่างก้าวหน้า 
  
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมือง
ปากเซ แขวงจ าปาสัก พบว่า 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปา
สัก ด้านการจัดการขยะอย่างเพียงพอ ด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง และ ด้านการจัดการขยะอย่างเสมอภาค 
จ าแนกตามระดับการศึกษา คือประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และตั้งแต่อนุปริญญาขึ้น
ไป มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการจัดการขยะอย่างก้าวหน้า มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จ าแนกตามอาชีพ โดยรวมมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการจัดการขยะอย่างเพียงพอ ด้านการ
จัดการขยะอย่างต่อเนื่อง   ด้านการจัดการขยะอย่างเสมอภาค และ ด้านการจัดการขยะอย่างก้าวหน้า อาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และ ค้าขาย/ธุรกิจ  มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05 
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3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปา
สัก พบว่า 
 แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของประชาชนต่อการก าจัดขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมือง
ปากเซ แขวงจ าปาสัก จากมากไปหาน้อย คือ ควรก าหนดระยะเวลาจัดเก็บให้เหมาะสม เพิ่มช่วงเวลาเก็บขยะให้
มากขึ้นกว่าเดิม ควรเพิ่มพ้ืนท่ีก าจัดขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะและควรมีวิธีก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ พนักงาน
ประจ ารถขนขยะควรจัดเก็บถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ควรเพิ่มถังขยะในแต่ละพื้นที่ให้มากขึ้นกว่าเดิม และควร
ดูแลสภาพรถขนย้ายขยะเป็นประจ า 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีประเด็นท่ีสมควรแก่การน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง 
เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายด้านคือด้านการจัดการขยะอย่างเสมอภาค อยู่ในระดับ
ปลานกลาง ด้านการจัดการขยะอย่างเพียงพอ ด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องและด้านการจั ดการขยะอย่าง
ก้าวหน้า อยู่ในระดับน้อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการขยะ
ของขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง     เมืองปากเซ แขวงจ าปาสักอยู่ในระดับปานกลาง 
  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัว
เมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก ระหว่างการศึกษาท้ัง 4 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และตั้งแต่อนุปริญญาขึ้นไป พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ว่า ประชาชนเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก ที่มีการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก แตกต่างกัน เป็นเพราะว่าการได้รับการ
บริการด้านการจัดการขยะของประชาชนท่ีมีการศึกษาทั้ง 4 ระดับ ได้รับรู้ และสัมผัสกับการให้บริการเหมือนกัน จึ่ง
ท าให้มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปาก
เซ แขวงจ าปาสัก ระหว่างอาชีพทั้ง 4 อาชีพ คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  พนักงานเอกชน  ค้าขาย/ ธุรกิจและ
รับจ้าง พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าประชาชนเมืองปากเซ 
แขวงจ าปาสัก ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน เป็นเพราะว่าการได้รับการบริการด้านการจัดการ
ขยะของประชาชาทั้ง 4 อาชีพได้ใช้ชีวิดประจ าวันและสัมผัสกับการจัดการขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมืองทุก
วันเหมือนกัน จึ่งท าให้มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันการศึกษา และอาชีพของประชาชน ที่มีความแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกันตามความคาดหวังที่ตั้งไว้ของแต่ละคนซึ่งตรงไม่กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะว่า
ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกันในเมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก ได้รับการบริการ และสัมผัสกับ
การบริการด้านการจัดขยะขององค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก ที่ยังไม่ดีเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การพัฒนา
บริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก พบว่า มีแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจ จ านวน 14 หัวข้อโดย
เรียงความถี่ แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะจากมากไปน้อย 5 อันดับแรก คือ 
ควนก าหนดระยะเวลาจัดเก็บให้เหมาะสมและเพิ่มช่วงเวลาเก็บขยะให้มากข้ึนกว่าเดมิ  เป็นแนวทางการพัฒนาความ
พึงพอใจที่เสนอมากที่สุดแสดงให้ถึงลักษณะการก าหนดเวลาขนขยะที่ยังไม่เหมาะสม เพราะเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะ
เพียง 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ เท่านั้นท าให้เกิดมีขยะล้นในพื้นที่สร้างความเดือดร้อน กลิ่นเหม็นและสร้างความร าคาญแก่
ประชาชนเป็นอย่างมาก องค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก อาจจะต้องเพิ่มช่วงเวลามาเก็บ
ขยะให้มากขึ้นกว่าเดิมหรือ มาเก็บขยะเป็นประจ าทุกวันเลยยิ่งดีในการก าหนดช่วงเวลามาเก็บขยะก็ควรมาในช่วง
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กลางคืน เพราะเป็นช่วงเวลาที่การจารจรไม่ติดขัด และเป็นการไม่ลบกวนประชาชนในช่วงกลางวัน รองลงมาคือ 
ควนเพ่ิมพื้นท่ีก าจัดขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะและควนมีวิธีก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางการพัฒนา
ความพึงพอที่เสนอรองลงมา อาจเป็นเพราะว่าองค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก ยังไม่มี
พื้นที่ท้ิงขยะเป็นของตนเองเพราะในปัจจุบันนี้ องค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสักยังต้องเช่า
พื้นที่ของเมืองชะนะสมบูรณ์เป็นที่ก าจัดขยะช่ัวคราว ส่วนการก าจัดขยะนั้นเพียงแค่ใช้เป็นที่ทิ้งขยะยังไม่มีการน า
ขยะกลับไปใช้ประโยชน์ หรือท าลายแต่อย่างไรท าให้มีขยะล้นและส่งกลิ่นเหม็นแก่คนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง 
องค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก อาจจะต้องหาพื้นที่ ๆ เป็นที่ก าจัดขยะของตัวเองอย่าง
ถาวรและได้มาตรฐานมากข้ึนท่ีส าคันมีเครื่องท าลายขยะที่มีประสิทธิภาพหรือในอนาคตควนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า
จากขยะเหมือนที่ต่างประเทศท า ต่อมาคือ พนักงานประจ ารถขนขยะควรจัดเก็บถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งเป็น
ข้อเสนอที่ประชาชนเสนอเป็นอันดับที่ 3 เพราะในการเก็บขยะของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน คือการน าไปทิ้งในพื้นที่ทิ้ง
ขยะที่ได้จัดเตรียมไว้แต่ไม่มีการท าลาย หรือฝังกลบแต่อย่างใดท าให้เป็นการรบกวนผู้อยู่ อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
เช่น ส่งกลิ่นเหม็น ก่อปัญหาเกี่ยวกับทัศนียภาพ การแผ่กระจายของเชื้อโรค และส่งผลเสียต่อดิน น้ า องค์การพัฒนา
บริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก อาจจะต้องลงทุนในการน าเครื่องก าจัดขยะมาใช้เพื่อไม่ให้สร้างความ
เดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือใช้วิธีฝังกลบไปเลีย ต่อมาคือ ควนเพิ่มถังขยะในแต่ละพื้นที่ให้มากขึ้น
กว่าเดิม เป็นแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจท่ีเสนอเป็นอันดับที่ 4 เพราะถังพักขยะที่มีในปัจจุบันยังมีไม่มีเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน บางส่วนก็ช ารุดตามอายุการใช้งาน บางส่วนก็ถูกขโมย บางพื้นที่ ๆ มีถังพักขยะไม่
เพียงพอก็ต้องหาถุงพลาสติกใส่ขยะเอง ท าให้มีสัตว์มาขุดคุ้ยขยะเป็นสาเหตุท าให้ขยะหกเรี่ยราด ส่งกลิ่นเหม็นและมี
ขยะล้นถัง องค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก อาจจะต้องเพิ่มถังขยะให้มีใช้ในทุกครัวเรือน 
และสร้างที่พักขยะในแต่ละพื้นท่ีให้ไดม้าตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้สตัว์มาขุดคุ้ยขยะท าให้ขยะหกเรี่ยราด และควรดูแล
สภาพพาหนะขนย้ายขยะเป็นประจ า เพราะสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาล้นส่วนหนึ่งมาจากที่รถขนขยะเสียท าให้ไม่มีรถ
ไปเก็บขยะ จากที่มีพาหนะขนขยะที่ไม่เพียงพอเป็นปัญหาหนึ่งอยู่แล้ วท าให้การมาเก็บขยะมีความล าบากมาก
กว่าเดิม องค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ แขวงจ าปาสัก อาจะต้องเพิ่มพาหนะในการขนยะที่ทันสมัยขึ้น 
และดูแลสภาพพาหนะอย่างเป็นประจ าต่อเนื่องเพื่อท าให้การเก็บขนขยะมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ขึ้นกว่าเดิม 
  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
                  1.1 ควรมีการร่วมมือทางวิชาการอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์การพัฒนาบริหารตัวเมือง เมืองปากเซ  
แขวงจ าปาสัก กับหน่วยงานอื่นๆ ทีเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่
สนใจงานด้านนี้ เพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานร่วมกันหรือศึกษาหารปูแบบการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 
                  1.2 รัฐบาลควรสนับสนุนให้เอกชนได้เข้ามามีบทบาทและร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการลงทุน
ในธุรกิจก าจัดขยะด้วยการน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และการก าจัดขยะที่ได้ผลทีสุดก็โดยสร้างโรงงานเผาขยะ
เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานท่ีได้ ปัญหาเรื่องข้อจ ากัดของการหาพื้นที่รองรับขยะก็จะหมดไปโครงสร้างโรงงานเผา
ขยะก็จัดเป็นโครงการที่ควรพิจารณาและมีความเป็นไปได้สูงในอนาคต 
              1.3 ควรมีการตรวจสุขภาพของพนักงานจัดเก็บ ขนย้าย และก าจัดขยะ และจัดให้มีเครื่องแบบ
และอุปกรณ์ทีทันสมัยในการป้องกันโรคติดต่อทีอาจจะเกิดจากขยะและอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเพิ่ม
อัตราค่าจ้างพนักงานให้มากกว่าเดิม 
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 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับท าวิจัยครั้งต่อไป 
                   2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะ 
ของแขวงอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัยว่าจะได้ผลการการวิจัยในท านองเดียวกันหรือต่างกันอย่างไรเพื่อ
น ามาเป็นข้อสนเทศส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                   2.2 ควรศึกษาวิจัยองค์การพัฒนาบริหารตัวเมืองแต่ละแห่งมีประสิทธิภาพในการจัดการขยะไป
ก าจัดแตกต่างกันอย่างไรองค์ประกอบที่จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ทราบว่าเทศบาลใดมี
วิธีการจัดการที่ดีที่สุดเพื่อเป็นการกระตุ้นการบริหารงานด้านการจัดการขยะของแต่ละเมืองให้ดีขึ้น 
   2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยระบบการจัดการขยะในท้องถิ่นที่มีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญที่มีความ
ต้องการในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะท้องถิ่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นนั้นๆ ต่อไป 
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