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กรรณิการ์ ชูขนัธ์ : การศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี. 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : อ. ดร.สวรรยา ซ่ือเล่ือม. 124 หนา้. 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งโดยนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน

ในการกาํหนดนโยบายและวางแผนการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดและขยายผลไปสู่

ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัเชิงปริมาณและวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถาม

ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 400 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครปากเกร็ด 

เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะมูลฝอย เจา้หนา้ท่ีแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ เจา้หนา้ท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย 

และประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเทศบาลนครปากเกร็ด 

ผลการศึกษาพบวา่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ( X = 3.24) ซ่ึงดา้นการเก็บขนขยะมูลฝอย และดา้นการแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.23, X = 2.67) ตามลาํดบั ส่วนดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอยโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ( X = 3.83)  

การศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 6 ขั้นตอน ทาํใหท้ราบ

ถึงปัญหาในการดาํเนินงาน พบว่า ดา้นการเกิดขยะมูลฝอย ปัญหาท่ีพบ คือ ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากข้ึน ทาํให้

ภาชนะรองรับมีจาํนวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยตกค้างบริเวณจุดรวมขยะมูลฝอยและบริเวณบน

สะพานลอย ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด ปัญหาท่ีพบ คือ ประชาชนไม่มีการคดัแยกประเภทขยะ

มูลฝอยก่อนท้ิง ทาํใหเ้ป็นภาระในการเก็บขน ดา้นการเก็บขนขยะมูลฝอย ปัญหาท่ีพบ คือ ประชาชนไม่นาํถุงขยะ

มูลฝอยไปวางไวท่ี้จุดรวมขยะมูลฝอย ซ่ึงยากต่อการเก็บขนขยะมูลฝอย ดา้นการขนถ่ายขยะมูลฝอย ปัญหาท่ีพบ 

คือ สภาพรถชาํรุดและมีการร่ัวซึม ทาํให้นํ้ าชะขยะมูลฝอยไหลออกจากรถส่งกล่ินเหม็นไปทัว่บริเวณถนน ดา้น

การแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ ปัญหาท่ีพบ คือ เทศบาลไม่มีการส่งเสริมโครงการขยะรีไซเคิล

อยา่งต่อเน่ือง และดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอย ปัญหาท่ีพบ คือ ขยะมูลฝอยท่ีนาํมากาํจดัไม่มีการคดัแยกก่อนนาํมา

ท้ิง ทาํให้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเต็มอย่างรวดเร็ว ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรท่ี

เก่ียวขอ้งโดยนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการกาํหนดนโยบายและวางแผนการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆ 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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