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การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะมูลฝอย  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย 

STUDY FACTORS EFFECTING THE DECISION MAKING REGARDING 

THE USE OF INCINERATOR OF THE 

DEPARTMENT OF LOCAL ADMINSTRATION IN THAILAND 

ธีรวัฒน งามวงศวาน1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2    
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ  
 

การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจปจจัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะมูลฝอยในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในทองถิ่น รวมถึงศึกษาทัศนคติตางๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะ , 

ทัศนคติเกี่ยวกับปญหาขยะท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน, ทัศนคติในการกําจัดขยะใหเปน
รูปธรรม และ ทัศนคติที่เกี่ยวกับกฎ ขอบังคับตางๆ รวมถึงปจจัยในดานการลงทุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทําการวิจัยดวยวิธีเชิงสํารวจจากลุมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในประเทศไทยท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลและจัดการเร่ืองขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่ตางๆ ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล , เทศบาลตําบล และ
เทศบาลเมือง จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม ขอมูลที่ไดรับถูกประมวลผล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ แลวนํามาวิเคราะห และสรุปผล เพื่อนําผลการศึกษา
มาใชประกอบการตัดสินใจและการวางแนวทางการทําธุรกิจ  
 

------------------------------------------------------------ 
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  
2 ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ผลจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนองคการบริหารสวนตําบล 
รอยละ 65  มีจํานวนประชากรในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ 5,001-10,000 คน คิดเปนรอยละ 
62.2 ปริมาณขยะท่ีมีมากในพื้นที่ 1-3 ตัน คิดเปนรอยละ 42.8 ใชวิธีกําจัดขยะแบบฝง
ในหลุมแลวไถกลบ คิดเปนรอยละ 62.25 โดยไมมีการคัดแยกขยะถึงรอยละ 76.8 ซึ่งมี
คาใชจายในการกําจัดขยะตอเดือน 10,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.8 ในสวน
ของทัศนคติรูปแบบการจัดการขยะใหความสําคัญกับการคัดแยกขยะมากที่สุด , 

ทัศนคติของปญหาในการกําจัดขยะในปจจุบัน มีขอจํากัดในเร่ืองของงบประมาณและ
คาใชจายในการกําจัดขยะ, ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะไดอยางเปนรูปธรรม มี
ความเห็นวาทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองใหการสนับสนุนอยางจริงจัง , ทัศนคติ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะ  มีความเห็นวา
เทคโนโลยีที่นํามาใช ตองผานการตรวจคาการเกิดมลพิษ ในแงปจจัยการลงทุน 
ตองการงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ มากกวาท่ีจะต้ังงบประมาณ
ของหนวยงานเอง และปจจัยการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะท่ีสําคัญที่สุด คือ ตอง
เปนเตาเผาขยะที่ไมกอใหเกิดมลพิษ ที่ตรวจคามลพิษจากปลองควันผานตามกําหนด 

จากการวิเคราะหสรุปวา การออกแบบเตาเผาขยะเพ่ือท่ีจะไปขายใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั่น ตองเปนเตาเผาขยะท่ีปลอดมลพิษ โดยไดรับการ
ตรวจคามลพิษจากปลองควันผานตามกําหนด ที่มีขนาดประสิทธิภาพการกําจัดได 1-6 

ตันตอวัน โดยคาใชจายในการจัดการขยะตองต่ํากวา 50,000 บาทตอเดือน ในดาน
ราคาไมมีผลตอการตัดสินใจ รวมไปถึงการไมคัดคานของประชาชนในพ้ืนที่ ถา
สามารถทําเตาเผาขยะใหมีประสิทธิภาพ และปลอดมลพิษได สวนการประชาสัมพันธ
ใหสามารถจัดการขยะไดอยางเปนรูปธรรมและย่ังยืน คือ ตองมีการรวมมือของทุก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยเร่ิมจากการปลูกฝงจิตสํานึก ออกกฎระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติในเร่ืองศูนยกําจัดขยะมูลฝอยใหชัดเจน พรอมท้ังเปดอบรมใหความรูกับ
บุคลากรระดับปฏิบัติการใหมีความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ  
คําสําคัญ : เตาเผาขยะ   
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   Abstract 
The purpose of this independent study is to study factors effecting the 

decision making regarding the use of incinerator of the Department of Local 

Administration in Thailand, and attitudes toward waste management of local 

administration which are attitudes toward current waste issues, attitude toward a 

concrete method to manage waste disposal, attitudes toward rules and regulations, 

and factors regarding local administration investment. The survey is done by 400 

samples of local administrations and processed using Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) to be used as guidance on a decision making and a business 

planning. 

The result of the survey shows that 62.2 percent of the sample population 

has a citizen under their responsibility around 5,001 to 10,000 people. 42.8 percent 

has a waste around 1 to 3 tons daily. 62.25 percent dispose the waste by burying, of 

which 76.8 percent does not sort out the waste. The waste disposal expense is 

around 10,001 to 50,000 baht monthly. As for the attitudes toward the waste 

disposal, the most important factors are the waste sorting. As for current issues 

regarding the waste disposal is the limited budget and high waste disposal expenses. 

As for the concrete waste disposal method, the cooperation from all the parties is 

crucial. As for the attitudes toward the rules and regulations, the technology used for 

waste disposal should be pollution-free. As for the investment, local administration 

would like to get support from the government. Factor effecting the decision making 

to use incinerator is pollution. 

From the analysis, it can be concluded that model of incinerator to be used 

for local administration should be pollution-free, and get a specification approval 

from the local authority. The capacity of the incinerator is 1 to 6 tons daily, with the 

operation costs not exceeding 50,000 baht monthly. The price of the incinerator is 
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irrelevant to the decision making. Local population required pollution-free and 

effective incinerator. For the sustainable of the waste disposal, it requires 

cooperation from all related parties, starting from building awareness, setting rules 

and regulations on the waste disposal, and educating the staff.  
KEY WORD : INCINERATOR   

1. บทนํา 
ปญหาดานขยะมูลฝอยในปจจุบันเปนปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนทุกทองถิ่น

ตั้งแตระดับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
จนถึงระดับประเทศ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนตามความเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศ จากการสํารวจการกําจัดขยะขององคการบริหารสวน
ทองถิ่นในหลายๆพ้ืนท่ีในปจจุบัน พบวายังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ไมวาจะเปนการเทกองหรือการฝงกลบขยะในพื้นท่ีที่หนวยงานจัดเตรียม
ไว ซึ่งการบริหารจัดการยังไมถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงการใหประชาชนจัดการขยะ
โดยการเผาขยะ (กลางแจง) กันเอง ซึ่งเปนวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่กอใหเกิดมลพิษ
ทั้งสิ้น ทําใหเกิดผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม เชน 
ภาวะเรือนกระจก กลิ่น และ ปญหาแหลงนํ้าใตดินเปนพิษ โดยสถิติขอมูลดานขยะมูล
ฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุวาในป 2553 คาดวาประเทศไทยมีขยะมูลฝอย
ประมาณ 15.16 ลานตันตอป หรือ 41,532 ตันตอวัน เม่ือเทียบกับป 2552 จะพบวาขยะ
มูลฝอยมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 0.05 ลานตัน หรือรอยละ 0.3 ตามการขยายตัวของ
ชุมชนและประชากร มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยทั่วประเทศในป 2553 อยูที่ 
0.65 กิโลกรัมตอคนตอวัน  
             ปจจุบันการกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบงเปน 4 วิธี 
มีอัตราสวน คือ 62% เปนการ เทกองและเผาท้ิงกลางแจง, 36% เปนการฝงกลบ, 1% 

เปนการวิธีผสมผสาน และ 1% เปนการใชเตาเผาขยะ ซึ่งรูปแบบในการกําจัดขยะ
มากกวา 62% เปนวิธีที่กอใหเกิดปญหาดานส่ิงแวดลอมทั้งสิ้น  
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งานศึกษาวิจัยฉบับนี้ จึงทําการสํารวจถึงปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการ
เตาเผาขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย เพื่อนําผลสํารวจท่ีไดมา
เสนอในแผนธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงานเปน
สวนประกอบหลัก (แทนการฝงกลบ) เพ่ือเขามาชวยแกไขปญหาการกําจัดขยะใหเปน
รูปธรรม สามารถแกปญหาไดอยางย่ังยืน พรอมท้ังเสนอแนวความคิด โครงการกําจัด
ขยะแบบบูรณาการ ตั้งแตการเก็บรวบรวมขยะ การคัดแยกขยะแลวนํากลับมาไปใช
ประโยชน หรือนําไปขายเพื่อสรางรายได และนําเอาผูนําทองถิ่นรวมถึงประชาชนใน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งจะทําใหเปนการแกไข
ปญหาเร่ืองขยะอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน  

อยางไรก็ตามทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกันโดยเฉพาะปริมาณและ
องคประกอบของขยะมูลฝอยซึ่งมีความจําเปนตองศึกษา ออกแบบ และวิเคราะห
ความเหมาะสมในรายละเอียดของแตละพื้นที่ 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยพื้นฐานในการเลือกใชเตาเผาขยะ
มูลฝอย  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการขยะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธดานปจจัยดานการลงทุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

4. เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนธุรกิจ  
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เพื่อทําใหทราบถึงปจจัยพื้นฐาน, ทัศนคติดานตางๆ และความสัมพันธ
ดานการลงทุน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวนําไปพัฒนาเตาเผาขยะมูลฝอย 
ใหตรงตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. เพื่อทําแผนธุรกิจเตาเผาขยะ ลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน   
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สมมติฐานการวิจัย  
1. ปจจัยพื้นฐานท่ีประกอบดวย หนวยงาน, ภาค, จํานวนครัวเรือน, ปริมาณ

ขยะท่ีเกิดข้ึนจริง, วิธีการกําจัดขยะ, การคัดแยกขยะ และ คาใชจายในการจัดการตอ
เดือน ที่แตกตางกันมีผลการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะท่ีแตกตางกัน  

2. ปจจัยดานการบริหารจัดการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใช
เตาเผาขยะ 

3. ปจจัยดานการลงทุนมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

สวนที่1 ปจจัยพื้นฐาน 
- หนวยงาน 

- ภาค 

- จํานวนครัวเรือน  
- ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนจริง 

- วิธีการกําจัดขยะในปจจุบัน 

- การคัดแยกขยะ

สวนที่2 ปจจัยการบริหารจัดการ 

- ทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบในการ
จัดการขยะ 

- ทัศนคติเกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึน
จากการกําจัดขยะในปจจุบัน 

- ทัศนคติเกี่ยวกับการกําจัดขยะได
อยางเปนรูปธรรม 

สวนที่3 ปจจัยดานการลงทุน 

การตัดสินใจเลือก 

ใชเตาเผาขยะ 

ตัวแปรตาม 
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2. แนวคิด 

ในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะมูลฝอย ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย ผูวิจัยไดนําทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของมาประกอบ โดยสรุปในการศึกษานี้ มีดังน้ี  

สุโขทัยธรรมาธิราช(2546) ทฤษฎีการตัดสินใจ เปนการนําแนวความคิดท่ีมี
เหตุผลที่ผูบริหารใชในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 2 
ประเภท คือ ทฤษฎีการตัดสินใจจําแนกตามวิธีการตัดสินใจ และทฤษฎีการตัดสินใจ
ตามบุคคลที่ตัดสินใจ  

1. ทฤษฎีการตัดสินใจจําแนกตามวิธีการตัดสินใจ สามารถจําแนกทฤษฎีการ
ตัดสินใจ ตามวิธีการตัดสินใจออกเปน 3 วิธี          

1.1 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการคาดการณ  

1.2 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการพรรณนา  
1.3 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยกําหนดความ 

2. ทฤษฎีการตัดสินใจจําแนกตามบุคคลท่ีตัดสินใจ สามารถจําแนกทฤษฎีการ
ตัดสินใจ โดยการจําแนกตามบุคคลท่ีตัดสินใจไดเปน 2 ลักษณะ  

2.1 การตัดสินใจโดยคนเดียว  

2.2 การตัดสินใจโดยกลุม  
การตัดสินใจเปนกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง  จากหลายๆ 

ทางเลือกที่ได พิจารณาหรือประเมินอยางดีแลว วาเปนทางใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร ในขณะท่ีการตัดสินใจจะเปนปจจัยที่มีความสําคัญ และเก่ียวของ
กับหนาท่ีการบริหารหรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอนไมวาจะเปนการตัดสินใจเพ่ือ
การวางแผน การจัดองคกร การจัดคนเขาทํางาน การประสานงานและการควบคุม 

เปนตน ดังน้ันผูบริหารจึงตองมีบทบาทและหนาท่ีในการตัดสินใจ ผูบริหารที่การ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกภายใตสถานการณตางๆ นั้น อาจตองทําการตัดสินใจใน
ลักษณะที่แตกตางกัน ซึ่งข้ึนอยูกับขอมูลขาวสารที่เกิดข้ึนทั้งในปจจุบันและเหตุการณ
ในอนาคตสําหรับการแบงประเภทของการตัดสินใจจึงข้ึนอยูกับขอมูลท่ีมีอยูเปน
สําคัญ อยางไรก็ตามผูตัดสินใจ สามารถคาดคะเนสถานการณทั้งหมดท่ีจะเปนไปได
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ในอนาคตนั้น เปนเพียงการระบุความเปนไปได ของสถานการณที่อาจจะเกิดข้ึน 
ผูบริหารแตละคนอาจใหความหมายและความสําคัญของการตัดสินใจที่แตกตางกัน
ออกไปในรายละเอียดของแตละสถานการณ ในสวนที่พิจารณาเหมือนกัน ไดแก  

1. กระบวนการการตัดสินใจ เปนการตัดสินใจที่ตองผานกระบวนการ
วิเคราะหและพิจารณาถึงขอมูลที่เกิดข้ึน จากน้ันผูบริหารจึงทําการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุด  
 2. การตัดสินใจเก่ียวของกับทางเลือก การตัดสินใจเปนความพยายามในการ
สรางทางเลือกใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ทางเลือกท่ีนอยอาจปดโอกาสความคิด
สรางสรรคหรือทางเลือกที่ดีกวา  
 3. การตัดสินใจเก่ียวของกับโครงสรางองคกร ผูบริหารในแตละระดับจะมี
บทบาท และหนาท่ีในการตัดสินใจที่แตกตางกัน  

4. การตัดสินใจเกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากร การตัดสินใจจะมี
ผลกระทบตอบุคคล, กลุม และ ทั้งองคกร ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลแตละคนจะมีความ
แตกตางกัน  

ชนงกรณ กุณฑลบุตร(2547) ใหแนวคิดวา ขั้นตอนในการตัดสินใจเปน
หนาท่ีของผูบริหารท่ีเปนกระบวนการ และตองมีการพิจารณาขอมูลตางๆ อยาง
รอบคอบ จากนั้นจึงทําการกําหนดทางเลือกและเลือกทางท่ีดีที่สุดข้ึนมาและนําไปสู
การปฏิบัติตอไป โดยท่ัวไปกระบวนการตัดสินใจจะมีความแตกตางกันในดานการจัด
กลุมของแตละขั้นตอน สําหรับกระบวนการการตัดสินใจดังน้ี  

1. การกําหนดปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
2. การกําหนดทางเลือกตางๆ ที่จะใชแกปญหา  
3. การประเมินผลทางเลือกตางๆ ที่ไดกําหนด  
4. การตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมท่ีสุด  
5. ดําเนินการตามทางเลือกที่ตัดสินใจ  
6. ประเมินผลที่เกิดจากทางเลือกนั้นๆ  
กรมควบคุมมลพิษ(2552) ไดใหแนวคิดไววา ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่

เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของคนเรานั้น มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องทุกๆป 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรุงเทพมหานคร และเมืองท่ีเปนศูนยกลางความเจริญในภาค
ตางๆ ซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน หนวยงานที่รับผิดชอบสวนใหญจะใชการจัดการดวย
วิธีการฝงกลบ ซึ่งมักเปนการฝงกลบที่ไมถูกหลักสุขาภิบาล ทําใหเกิดปญหาตางๆตาม
มากมายเชน ปญหาระบบรวบรวมน้ําชะขยะลมเหลว ปญหานํ้าชะขยะปนเปอนลงสู
แหลงนํ้า และปญหากาซจากบอฝงกลบ อีกทั้งตองใชพื้นที่เปนจํานวนมากในการ
ดําเนินการ ดังน้ันหากหนวยงานไมเรงดําเนินการแกไขใดๆ จะทําใหมีสถานท่ีกําจัด
ขยะมูลฝอยที่ไมถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึนและกระจายไปทั่ว ทําใหเปนอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชน และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

กรมควบคุมมลพิษ(2552) ไดใหแนวคิดวา ระบบการเผาในเตาเผาขยะเปน
วิธีการกําจัดขยะท่ีใชหลักการการเผาไหม (Combustion) ในการเปลี่ยนขยะมูลฝอยที่
อยูในรูปของแข็ง ของเหลว ใหอยูในรูปของกาซ ซึ่งเปนการชวยลดปริมาณของขยะ
ลงไดอยางมาก เนื่องจากเตาเผาขยะท่ีมีการออกแบบกอสรางท่ีถูกตองเหมาะสม 
จะตองมีอุณหภูมิในการเผาท่ี 850- 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อใหการทําลายสมบูรณ
ที่สุด เตาเผาขยะที่มีประสิทธิภาพจะตองลดปริมาณของขยะมูลฝอยลงไปจากเดิมใหมี
เหลือนอยที่สุด นอกจากน้ีเตาเผาขยะทุกแบบ จะตองมีกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ 
ควันไอเสียและขี้เถาท่ีอาจปนออกไปกับควันและปลิวออกมาทางปลองควัน เน่ืองจาก
การเผามักกอใหเกิดมลพิษดานอากาศ ไดแก ฝุนขนาดเล็ก กาซพิษตางๆ เชน ซัลเฟอร
ไดออกไซด (Sulfur dioxide; SO2) เปนตน นอกจากน้ียังอาจเกิดสารประกอบไดออก
ซิน (Dioxins) ซึ่งเปนสารกอมะเร็งและเปนสารท่ีกําลังอยูในความสนใจของ
ประชาชน ดังน้ันจึงจําเปนตองมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและดักมิใหอากาศท่ี
ผานปลองออกสูบรรยากาศมีคาเกินกวาคามาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผาที่
กําหนด  

สุภาวรรณ ไตรประสิทธิ์(2552) ไดศึกษาถึงผลความเปนไปไดในการทํา
ธุรกิจรับซื้อวัสดุรีไซเคิล พบวามีความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ โดยมีปจจัยที่เปน
ประเด็นสําคัญในการทําใหธุรกิจประสพความสําเร็จ คือ คุณภาพของสินคา ความรูจัก
คุนเคยกับลูกคา  ชองทางการติดตอสะดวกและมีสินคาในปริมาณมาก  สวน
ผลตอบแทนทางดานการเงิน ใชเงินลงทุนในโครงการ 500,000 บาท ระยะเวลา
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โครงการ 5 ป พบวาโครงการมีผลตอบแทนการลงทุน IRR ณ สิ้นปที่ 5 เทากับ 
57.99% มีระยะเวลาในการคืนทุน 2 ป 7 เดือน และมีคา NPV ณ สิ้นปที่ 5 เทากับ 
1,187,725 บาท  
3. ระเบียบวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มุงสํารวจปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกใชเตาเผาขยะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยโดยใชการวิจัยเชิงประยุกต (Applied Research) 

ที่มุงเนนตอบปญหาในลักษณะเฉพาะประเด็น หรือเปนการวิจัยเพื่อมุงเนนนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และใชวิธีการเก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวย
ตัวเอง และจะใชการประมวลผลทางสถิติมาชวยในการวิเคราะหขอมูล เคร่ืองมือที่ใช
ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก  (Multiple-Choice 

Questionnaire) และคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา (10 Point Scale Rating) ใน
สวนของประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ กลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศ
ไทยที่มีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลและจัดการเร่ืองขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ตางๆ 
ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล, เทศบาลตําบล, เทศบาลเมือง รวม 7,748 

แหง ทั่วประเทศไทย โดยอางอิงจาก เว็บไซตกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ขอมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 โดยการกําหนดกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัย
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane), เอกชัย อภิศักดิ์
กุล, กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ และ จตุพร เลิศล้ํา (2551) กําหนดคาความเช่ือม่ัน 95% 

คาความคาดเคลื่อนไมเกิน 5% ดังน้ันสูตรการคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ 381 ตัวอยาง เพื่อใหสะดวกในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยางการหาคาความเช่ือม่ันของ
เคร่ืองมือ 

นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ตัวอยาง 

หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( -coefficient) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยทดสอบ Reliability 
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Analysis ซึ่งทุกหัวขอที่ทดสอบจะตองไดคาความเช่ือม่ันมากกวา 0.7 ถึงจะถือวา
แบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ สามารถในใชในการศึกษาวิจัยตอไปได  แตถามีคาไม
ถึง 0.7 จะใชวิธีการตัดขอคําถามออกไปจนกวาจะไดคาความเช่ือม่ันมากกวา 0.7 เม่ือ
ผานทุกหัวขอที่ทดสอบท้ังหมดผานคาตามท่ีกําหนด จึงมีความเท่ียงตรง และมีความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามสามารถนําไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาใชเคร่ืองมือทางสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูล จําแนก
ออกเปน 3 สวน ดังน้ี  

1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และขอมูลในการกําจัดขยะของกลุมตัวอยางโดย
อาศัยสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่ และคารอยละ 

2. วิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยดานตางๆ ที่สงผลตอการเลือกใช
เตาเผาขยะ โดยกําหนดกฎเกณฑการใหคะแนนเปนมาตรฐานวัดระดับความคิดเห็นท่ี
เปนตัวเลข (10 Point Scale Rating) โดยมีระดับคะแนนตั้งแต 0-10  

3. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือใชการวิเคราะหขอมูล สําหรับทดสอบ
สมมติฐานท่ีตั้งไว โดยอาศัยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว Independent 

t-test (T-test), One Way ANOVA (F-test) และ Multiple Regression Analysis 

(MRA) โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) ระหวางปจจัย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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4. ผลการวิเคราะห/บทสรุปตารางท่ี1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
คา

นัยสําคัญ 

เปนไปตาม
สมมติฐาน 

ไมเปนไป
ตาม

สมมติฐาน 

หนวยงาน 0.012   

ภาค 0.021   

จํานวนประชากร 0.055   

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริงตอวัน 0.028   

วิธีกําจัดขยะมูลฝอย 0.015   

คาใชจายทั้งหมดในการจัดการขยะใน
พื้นท่ีตอเดือน 

0.000   

มีการคัดแยกขยะกอนกําจัด 0.295   

ปจจัยการบริหารจัดการ 0.202   

ปจจัยดานการลงทุน 0.018   

 

สวนที1่ สรุปขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนองคการบริหารสวนตําบล (รอยละ 65.0) อยู

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ (รอยละ 34.8) มีจํานวนประชากรในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 5,001-10,000 คน (รอยละ 62.2) ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริงในพื้นท่ีในแตละ
วัน 1-3 ตัน (รอยละ 42.8) วิธีการในการกําจัดขยะท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน เปนการ
ฝงกลบในหลุมแลวไถกลบ (รอยละ 59.0) ไมมีการคัดแยกขยะเพ่ือนําไปรีไซเคิล
กอนท่ีจะกําจัด (รอยละ 76.8) และ มีคาใชจายรวมในการดําเนินการจัดการขยะตอ
เดือนอยูที่ 10,001-50,000 บาท (รอยละ 32.8) 
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สวนที2่ สรุประดับความสําคัญของปจจัยการบริหารจัดการขยะ  
เมื่อพิจารณาปจจัยการบริหารจัดการขยะในแตละดาน พบวากลุมตัวอยาง

สวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะรีไซเคิล
มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 8.95) รองลงมาคือ การหมักทําปุยและกาซชีวภาพ (คาเฉลี่ย 8.73) 
ทัศนคติเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการกําจัดขยะในปจจุบัน เห็นวาขอจํากัดดาน
งบประมาณ และคาใชจายในการจัดการขยะ เปนเหตุใหเกิดปญหาในการจัดการขยะ
ในปจจุบันมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.22) ปญหารองลงมาคือ การขาดบุคลากรระดับปฏิบัติ
ท่ีมีความรูความชํานาญ รวมถึงแผนงานการดําเนินงาน และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
อุปกรณที่ใช (คาเฉลี่ย 7.70) ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการขยะไดอยางเปนรูปธรรม เห็น
วาทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองใหการสนับสนุนอยางจริงจังมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 9.37) 

รองลงมาคือ ตองมีการปลกูจิตสํานึกใหมีการคัดแยกขยะต้ังแตตนทาง (คาเฉลี่ย 9.12) 
และทัศนคติเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะ  คือ 
เทคโนโลยีที่นํามาใช ตองผานการตรวจคาการเกิดมลพิษ สําคัญมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 
9.07) รองลงมาคือ มีการออกระเบียบและแนวทางปฏิบัติในเร่ืองศูนยกําจัดขยะมูล
ฝอยใหชัดเจน (คาเฉลี่ย 8.35) 
สวนที3่ สรุประดับความสําคัญของปจจัยดานการลงทุน  
 พบวากลุมตัวอยางท้ังหมดใหความสําคัญกับการรองบประมาณสนับสนุน
จากหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 8.42) เพื่อใชในการลงทุนในเร่ืองการจัดการขยะ รองลงมาคือ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หลายๆ แหงรวมกันลงทุน (คาเฉลี่ย 7.84) แลวถึงคิดจะ
ลงทุนเองโดยใชงบประมาณประจําปของหนวยงานเอง (คาเฉล่ีย 7.44) 

สวนที4่ สรุประดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ   
 พบวากลุมตัวอยางท้ังหมดใหความสําคัญกับการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ
ที่ ไมกอให เกิ ดมลพิษ  ที่ ตรวจค ามลพิษจากปลองควันผ านตามกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 9.66) ความสําคัญ
รองลงมาคือ ประสิทธิภาพในการเผา ทําใหไมเกิดขยะตกคาง (คาเฉลี่ย 9.55) ถัดมาถึง
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จะพิจารณาเร่ืองของราคาเตาเผาขยะ (คาเฉลี่ย 9.07) สวนตนทุนคาบริหารจัดการตอ
ตันต่ํา (คาเฉลี่ย 8.99) และ สามารถสรางรายไดใหกับหนวยงาน (คาเฉลี่ย 8.71) จะให
ความสําคัญเปนอันดับทายสุด  
สวนที5่ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน   
 จากผลการศึกษาสมมติฐานดวยคาสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว Independent t-test (T-test) และ One Way ANOVA (F-test) และใชคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ระหวางปจจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถแสดงไดดังรายละเอียดตอไปน้ี  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

 สมมติฐานท่ี1 หนวยงานมีความแตกตางตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ  

Sig=0.012 (Sig<0.05) โดยหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลตําบล
เปนหนวยงานที่มีความแตกตางกัน  

สมมติฐานท่ี2 ภาคมีความแตกตางตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ 

Sig=0.021 (Sig<0.05)  

สมมติฐานท่ี3 จํานวนประชากรไมมีความแตกตางตอการตัดสินใจเลือกใช
เตาเผาขยะ Sig=0.055 (Sig>0.05)  

สมมติฐานท่ี4 ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริงตอวันมีความแตกตางตอการตัดสินใจ
เลือกใชเตาเผาขยะSig=0.028 (Sig<0.05)  

สมมติฐานท่ี5 วิธีกําจัดขยะมูลฝอยมีความแตกตางตอการตัดสินใจเลือกใช
เตาเผาขยะ Sig=0.015 (Sig<0.05)  

สมมติฐานท่ี6 คาใชจายท้ังหมดในการจัดการขยะในพื้นที่ตอเดือนมีความ
แตกตางตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ Sig=0.000 (Sig<0.05) โดยคาใชจาย
ทั้งหมดในการจัดการขยะในพื้นที่ตอเดือนที่มีความแตกตางกัน คือ  

- 5,001-10,000 บาทตอเดือน แตกตางกับ 10,001-50,000 บาทตอเดือน 

- 5,001-10,000 บาทตอเดือน แตกตางกับ 100,001-200,000 บาทตอเดือน 

- 5,001-10,000 บาทตอเดือน แตกตางกับ ไมมีคาใชจาย 
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- 50,001-100,000 บาทตอเดือน แตกตางกับ 100,001-200,000 บาทตอ
เดือน 

- 100,001-200,000 บาทตอเดือน แตกตางกับ ไมมีคาใชจาย  
สมมติฐานท่ี7 มีการคัดแยกขยะกอนกําจัดไมมีความแตกตางตอการตัดสินใจ

เลือกใชเตาเผาขยะ Sig=0.295 (Sig<0.05) 

สมมติฐานท่ี8 ปจจัยการบริหารจัดการกับปจจัยการตัดสินใจเลือกใชเตาเผา
ขยะไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.450 ไดคาสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ (R2 ) เทากับ  0.202  แสดงวาตัวแปรพยากรณทั้ง 4 ตัว สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรเกณฑ ไดรอยละ 20.20  

สมมติฐานท่ี9 ปจจัยการลงทุนกับปจจัยการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะไดคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.133ไดคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2 ) 

เทากับ 0.018 แสดงวาตัวแปรพยากรณการลงทุน สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรเกณฑ ไดรอยละ 1.8  

5. อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ทําใหสามารถทราบถึงขอมูล วิธีการ และทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยมาก
ยิ่งข้ึน โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาในคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึนจริง, วิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบัน, การคัดแยกขยะเพ่ือนํารี
ไซเคิลกอนกําจัดหรือไม, คาใชจายในการจัดการขยะตอเดือนในปจจุบัน รวมไปถึง
ทราบถึงแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง
ตางๆ คือ ความเห็นเก่ียวกับรูปแบบในการจัดการขยะ , ความเห็นเก่ียวกับปญหาท่ี
เกิดข้ึนในการกําจัดขยะในปจจุบัน, ความเห็นเกี่ยวกับการกําจัดขยะใหเปนรูปธรรม 
และความเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติติ ทีเกี่ยวกับการกําจัดขยะ และ
ยังไดทราบถึงแนวทางการลงทุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงแนวทาง
พิจารณาตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ วาจะพิจารณาปจจัยเปนปจจัยสําคัญ โดยเม่ือ
ทราบขอมูลเหลาน้ี ก็จะสามารถนํามาประกอบการวางแผนการลงทุน, วางกลยุทธทาง
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การตลาด เพื่อใหตรงกับความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากท่ีสุด ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี  
 5.1 ตามขอมูลพื้นฐาน  
             สวนใหญเปนองคการบริหารสวนตําบล (รอยละ 65.0) ซึ่งมีประชากรใน
พื้นที่รับผิดอยูที่ไมเกิน 10,000 คน (รวมรอยละ 81.2) มีขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจริงใน
พื้นที่รับผิดชอบในแตละวันอยูประมาณไมเกิน 6 ตันตอวัน (รวมรอยละ 81.1) ซึ่ง
ปจจุบันใชวิธีการฝงกลบในหลุมขยะแลวไถกลบ และใหชาวบานกําจัดกันเอง (รวม
รอยละ 85.0) ซึ่งท้ัง 2 วิธีการดังกลาว เปนวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมมาก สวนวิธีการจัดการขยะโดยการฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการท่ีไม
สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมยังมีใชอยูเปนจํานวนนอย (รอยละ 9.3) รวมไปถึงไม
มีการคัดแยกขยะกอนนําไปกําจัด (รอยละ 76.8) และคาใชจายรวมท่ีใชในการจัดการ
ขยะตอเดือน อยูที่ 5,000-100,000 บาท (รอยละ 59.8) แตยังมีหนวยงานอีกจํานวนไม
นอยท่ีไมมีคาใชจายในการจัดการขาย (รอยละ 29.8) เนื่องจากใหชาวบานกําจัดขยะ
กันเอง  

5.2 ตามสมมติฐาน  
จากสมมติฐานท่ีมีปจจัยสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชเตาเผาขยะ ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05 ตัวแปรของปจจัยพ้ืนฐาน ประกอบ หนวยงาน , ภาค, 

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริงตอวัน, วิธีกําจัดขยะมูลฝอย, คาใชจายท้ังหมดในการกําจัด
ขยะในพื้นที่ และมีการคัดแยกกอนกําจัด ทั้งหมดมีความแตกตางตอการตัดสินใจ
เลือกใชเตาเผาขยะท้ังหมด โดยตัวแปรท่ีสามารถหาความแตกตางได คือ หนวยงาน 
และ คาใชจายทั้งหมดในการกําจัดขยะในพ้ืนที่  
6. ขอเสนอแนะงานวิจัย   

6.1 เพื่อนําไปปฏิบัติงานจริง  
โดยการวิเคราะหขอมูลดวยปจจัยสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

ดานสินคา (Product) วิธีที่นํามาใชในการบริหารจัดการขยะ ตองสามารถ
กําจัดขยะไดต้ังแต 1-6 ตันตอวัน มีตนทุนรวมทั้งหมดในการกําจัดขยะไมเกิน 50,000 

บาทตอเดือน โดยรูปแบบที่ตองการคือ มีการคัดแยกขยะมากท่ีสุดและ การหมักทําปุย
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หรือกาซชีวภาพรองลงมา เพราะเปนวิธีกําจัดขยะที่ไมตองหวงเร่ืองปญหาดานมลพิษ 
แตถาจัดการขยะดวยเตาเผาขยะ รูปแบบของเตาเผาขยะตองเปนเตาเผาขยะที่ไม
กอใหเกิดมลพิษท่ีตรวจคามลพิษจากปลองควันผานตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมกําหนด และตองมีประสิทธิภาพในการเผา ไมเกิดขยะตกคาง   

ดานราคา (Price) องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับเร่ืองของ
ราคามาก แตไมมากท่ีสุด โดยจะสนใจท่ีความปลอดภัย ไมมีมลพิษและประสิทธิภาพ
มากกวา แตมีปญหาขอจํากัดดานงบประมาณมากที่สุด ซึ่งงบประมาณท่ีมีความเห็นวา
อยากจะนํามาใชลงทุนในการจัดการขยะน่ัน ที่ตองการมากท่ีสุด คือ งบสนับสนุนจาก
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิเชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รองลงมาคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายๆแหงรวมลงทุนสรางศูนยจัดการขยะ
หรือ ลงทุนเองโดยการใชงบประมาณประจําป สวนท่ีจะใหเอกชนไปลงทุนยังมีความ
ตองการท่ีนอย  

ดานสถานท่ี (Place) ปญหาการขาดแคลนที่ดินสําหรับใชเปนสถานท่ีกําจัด
ขยะยังมีปญหาคอนขางมาก สวนเร่ืองรองเรียนและตอตานจากชาวบาน จากมลพิษท่ี
เกิดข้ึนจากวิธีการกําจัดขยะมีปญหาอยูปานกลาง แตสามารถแกปญหานี้ไดถา
เทคโนโลยีที่นํามาใชผานการตรวจคาการเกิดมลพิษท่ีไดรับรองจากหนวยงานที่
เก่ียวของและมีประสิทธิภาพกําจัดขยะไดจริง 

ดานการประชาสัมพันธ (Promotion) การกําจัดขยะตองไดรับการรวมมือจาก
ทุกฝาย ท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น, หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมไปถึงประชาชนท่ี
เปนผูกอใหเกิดขยะมูลฝอย โดยทุกหนวยงานตองใหการสนับสนุนอยางจริงจัง เร่ิม
ปลูกฝงจิตสํานึกในการคัดแยกขยะต้ังแตตนทาง รวมถึงสนับสนุนใหมีโครงการตางๆ 
ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะ และมีการออกระเบียบและแนวทางปฏิบัติในเร่ือง
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยใหชัดเจน พรอมท้ังเปดอบรมใหความรูกับบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการใหมีความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ  
6.2 ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปวิจัยในครั้งตอไป  

จากการศึกษาขอมูลตัวแปรพยากรณทั้ง 5 ตัว ในรายงานฉบับน้ี โดยปจจัย
การบริหารจัดการทั้งหมด 4 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได
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เพียงรอยละ 20.20 เทาน้ัน และปจจัยการลงทุน 1 ตัวแปรสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรไดเพียงรอยละ 1.80 เพราะฉะนั้นจึงยังมีตัวแปรอ่ืนๆ ที่สงผล
ตอปจจัยการเลือกใชเตาเผาขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูอีกรอยละ 79.80 
และ รอยละ 98.20 ตามลําดับ  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป จึงควรคิดตัวแปรอ่ืนๆ ที่คิดวาเปนปจจัย
ในการเลือกใชเตาเผาขยะ เพิ่มเติม และทําการสํารวจกับผูที่มีอํานาจตัดสินใจเร่ืองของ
การเลือกใชเตาเผาขยะจริง เชน นายกองคการบริหารสวนตําบล, นายกเทศมนตรี หรือ 
ผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลเร่ืองการจัดการขยะของหนวยงานน่ันๆ และทําการสํารวจ
กับประชาชนในพื้นท่ี เพื่อที่จะไดรูถึงพฤติกรรมการท้ิงขยะ , ปริมาณการเกิดขยะมูล
ฝอยตอวัน, ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน รวมถึงเพ่ือทราบแนวคิดของชุมชน ในเร่ืองตางๆ 
เชน รายไดจากคัดแยกขยะเม่ือทําธนาคารขยะ, เหตุผลของการคัดคานการตั้งโครงการ
จัดการขยะ เปนตน เพื่อนํามาปรับกลยุทธใหพื้นที่ในโครงการจัดการขยะใหทุกภาค
สวนไดรับประโยชนอยางสูงสุด 
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