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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาขยะของชุมชนตลอดจน
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย  เพื่อนําผลที่ไดไปจัดทําและ
นําโครงการพัฒนาไปใชในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง  
อําเภอบอทอง  จังหวดัชลบุรี 

ประชากรในการศึกษาวจิัย   ประกอบดวยหัวหนาครอบครัวในเขตตําบลธาตุทอง  จํานวน 
8 หมูบาน รวม 1,439 คน      สําหรับกลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาจะทําการสุมจากประชากรดวยวิธี 
การสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน โดยไดกําหนดขนาดตัวอยางตามการคํานวณคาขนาดตัวอยางของ
ยามาเน (Yamane) ไดจํานวนตัวอยางเทากับ 313 คน         และในทางปฏิบัติไดเพิ่มขนาดตัวอยางอีก
รอยละ 10  เพือ่ปองกันปญหาในการจัดเก็บขอมูลไดไมครบ  ดังนั้น ขนาดตัวอยางที่ทําการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น  345  ตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการวจิัยแบงเปน 3 ประเภทคือ   1)  เอกสารการปฏิบัติงานของ อบต. และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพือ่นํามาใชประกอบการวิเคราะหปญหาชุมชน   2)  แบบสอบถามหัวหนา
ครอบครัว   ซ่ึงแบงเปน  6  ดาน ไดแก  ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทั่วไปของ
ครัวเรือน    ความรูความเขาใจเรื่องขยะมูลฝอย     ความคิดเห็นตอการจัดการปญหาขยะมูลฝอยของ
ชุมชน     การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย  ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย   และขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา     เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปวิเคราะหปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย        
ตลอดจนวเิคราะหปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาขยะชมุชน 3) การจัดประชุมกลุมยอย 
เพื่อคนหาปญหา สาเหตุของปญหา และแนวทางการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน    

การวิเคราะหขอมูล     ขอมูลจากเอกสารและขอมูลทุติยภมูิ  ใชการวิเคราะหเนื้อหา    
ขอมูลสวนบุคคล  ใชการวิเคราะหคารอยละ     ปจจยัที่มผีลตอการมีสวนรวมของประชาชนตอการ
จัดการขยะมูลฝอย  ใชการวเิคราะห   t- test  และ  F- test    จากนั้นนําผลที่ไดทั้งหมดไปสังเคราะห
และกําหนดเปนโครงการพัฒนาเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  ตอไป 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและจากการประชมุกลุมยอย 
การศึกษาวิเคราะหเอกสารทางราชการและเอกสารการพฒันาพบวา การดําเนินงาน

ของ อบต. ในเรื่องการจัดเกบ็ขยะมูลฝอย     เคยมีการจดัทําแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ตอการบริการดานขยะมูลฝอยของ อบต. ในป 2544 แตไมมีการนําขอมูลที่จัดเก็บไดมาทําการประเมินผล
แตอยางใด        สําหรับดานการมีสวนรวมของประชาชน   พบวามีความรวมมือในการเขารวมรับฟง
คําชี้แจงตาง ๆ ของ อบต. เปนอยางดี และเมื่อ อบต. ขอใหเสนอความเห็นประชาชนก็ใหความรวมมือ
อยางดียิ่ง   แตเมื่อมีขอตกลงในการนําไปถือปฏิบัติประชาชนยังใหความรวมมือต่ํา         และจากการ
ประมวลปญหาขยะมูลฝอยของ อบต.  พบวา ยังมีขยะตกคางในแตละวนัจนมีการรองเรยีนจากประชาชน   
ประชาชนยังมคีวามไมเขาใจในการดําเนินงานและเสนทางการจัดเก็บขยะทําใหเกิดปญหาในดาน
การจัดการ   นอกจากนัน้ อบต. ยังมีปญหาดานการบริหารจัดการในดานตาง ๆ ไดแก การจัดหาพื้นที่
ในการฝงกลบ  การเลือกวิธีการหรือกระบวนการกําจัดขยะที่เหมาะสมและไมเกิดมลพิษ  การประเมิน
ปริมาณขยะและคาธรรมเนียม      วิธีการจัดเก็บขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากผูประกอบการ
ที่ยังไมมีความชัดเจน   อยางไรก็ตาม  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถาม และจากการประชุมกลุมยอยเพิ่มเติม  ดังนี ้

1)  ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม  ปญหาที่พบคือ     ประชาชนไมมี
การคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้ง        ขาดการรับรูขอมูลขาวสารในการใหบริการดานขยะมูลฝอยของ 
อบต.    และยังขาดความรูในการกําจัดขยะอยางถูกวิธี       สวนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย   พบวาประชาชนทีป่ระกอบอาชพีแตกตางกันมีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอยแตกตางกนัดวย     โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพคาขายมีสวนรวมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยมากกวาเกษตรกรและผูที่ประกอบอาชีพรับจาง และประชาชนที่ไดรับขอมูลขาวสารมาก
มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยมากกวาประชาชนที่รับรูขอมูลขาวสารนอย  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05      นอกจากนัน้  พบวาประชาชนสวนใหญทิ้งขยะประเภทพลาสติกมากที่สุด   
สวนถังขยะที่ อบต. จัดใหประชาชนจะทิ้งขยะเต็มถังภายในเวลา 3 วัน        และประชาชนเห็นวาการ
จายคาธรรมเนียมขยะทําใหเปนภาระ แตเมื่อจายคาธรรมเนียมแลวก็ไมจําเปนตองชวยลดปริมาณขยะ
มูลฝอย        

2)  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการจัดประชมุกลุมยอย   ปญหาที่พบคือ ขยะประเภท
พลาสติกและขวดสรางความสกปรกใหกับพื้นที่มากที่สุด   โดยแหลงสรางขยะ ไดแก  ครัวเรือน 
รานคาชุมชน  ตลาดนัด  นกัทองเที่ยวและผูใชเสนทาง  โรงงานอุตสาหกรรมและฟารมเล้ียงสัตว 
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5.1.2  ผลการวิเคราะหโครงการพัฒนา  
 1)  ผลการวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหา   ขอมูลที่ไดจากขอ 5.1.1  

นํามาวิเคราะหสังเคราะหไดปญหาและแนวทางแกไขปญหา  ดังนี ้
 (1)  ปญหาที่สําคัญ ไดแก ปญหาการไมแยกขยะ   ประชาชนไมรูเสนทางการ

จัดเก็บขยะของ อบต.          ประชาชนไมเคยรับรูการประชาสัมพันธและกิจกรรมการรักษาความ
สะอาดของ อบต.    ประชาชนไมรูวาขยะมีประโยชนอยางไร  และปญหาขยะจากการประกอบการ
อุตสาหกรรมและฟารมเล้ียงสัตว   

 (2)  แนวทางแกไขปญหา ไดแก  อบต. ควรจัดหาถังขยะแบบแยกประเภทมาให 
บริการ    อบต. ควรประชาสัมพันธส่ือสารขอมูลในลักษณะการสื่อสาร 2 ทางเพื่อใหประชาชนทราบ         
อบต. ควรจัดอาํนวยความสะดวกใหประชาชนในการแจงปญหา         อบต. ควรปลูกจิตสํานึกใหกบั
ประชาชน  ชุมชน  ตลอดจนเยาวชน  เพื่อใหมีความรูเร่ืองขยะ  การรักษาความสะอาดชุมชน  และ
แนวทางที่ตนเองจะชวยลดปญหาขยะชุมชน        และการออกกฎระเบยีบขอบังคับของ อบต. เพื่อให
ผูประกอบการแตละประเภทถือปฏิบัติ 

2)  ผลการกําหนดโครงการพฒันา    ผูศึกษาวิจัยไดนําผลการวิเคราะหสังเคราะห
ปญหาและแนวทางแกไขปญหา มากําหนดโครงการพัฒนา  ดังนี ้

 (1)  กลุมโครงการเชิงปองกนั (เชิงรุก) 
 ก.  โครงการใหขอมูล ขาวสาร ความรู และวิธีปฏิบัติในเรื่องการทิ้งขยะ     

มูลฝอย 
                               ประกอบดวยการใหขอมูลความรูและวิธีปฏิบัติในเรือ่ง 

                   -  ขอเท็จจริงและปญหาขยะของชุมชน 
       -  บริการดานการจดัการขยะของ อบต. ไดแก การบริการจัดเก็บ วันเวลา 

และคาธรรมเนียม 
                   -  ส่ิงที่ประชาชนตองถือปฏิบัติ 
                   -  ประโยชน  โทษ  การคัดแยก  และการกําจัดขยะอยางถูกวธีิ  

 ข.  โครงการปลูกจิตสํานึกในเยาวชนใหรูจักรักษาความสะอาด 
                               ประกอบดวย  

                   -  การใหความรูเร่ืองการคัดแยกขยะ 
                 -  การประกวดวาดภาพ  คําขวญั  เร่ืองการรักษาความสะอาดของชุมชน 

 ค.  โครงการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ (เจาหนาที่ อบต.  หอกระจายขาว 
กลุมทางสังคม  ปายประกาศ  และรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่) 
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ประกอบดวย 
                   -  การใหชุมชน รานคา รูถึงประโยชน โทษ และการจัดการขยะ           
แตละประเภทอยางถูกวิธี 

       -  ติดตั้งปายรณรงค โฆษณา คําขวัญ ขางทาง และบนรถประจําทาง   
เพื่อไมใหทิ้งขยะขางทาง 

 (2)  กลุมโครงการเชิงบังคับปฏิบัติ 
 ก.  โครงการออกกฎระเบยีบในการปฏิบตัิเร่ืองขยะมูลฝอย 

                                            ประกอบดวย 
                   -  การออกกฎระเบียบในการจัดตลาดนัด 
                   -  การออกกฎระเบียบสําหรับผูประกอบการฟารมเล้ียงสัตวแตละประเภท 

 (3)  กลุมโครงการเชิงตั้งรับ 
 ก.  โครงการเพิ่มจํานวนถังขยะในชุมชน 

                              ประกอบดวย 
                   -  การจัดหาถังขยะใหเพียงพอกบัครัวเรือน 
                   -  การจัดหาถุงพลาสติกสีเพื่อใหประชาชนคัดแยกขยะ 
                   -  จดัวางถังขยะแยกประเภทในจุดสําคัญของชุมชน 

 ข.  โครงการปรับปรุงการใหบริการดานขยะมูลฝอยของ อบต. 
                              ประกอบดวย 

                  -  การเพิ่มรถจัดเกบ็ขยะ 
                  -  การเพิ่มจํานวนเที่ยวในการจดัเก็บขยะ 
                  -  การเพิ่มพื้นที่จดัวางขยะเพื่อรอการจัดเก็บ 
                  -  การอํานวยความสะดวกในการแจงปญหาขยะและขอมูลจากประชาชน 

3)  ผลการจัดทําโครงการพัฒนา      ผูศึกษาวิจัยไดจัดทําโครงการนํารองภายใตช่ือ 
โครงการใหขอมูล ขาวสาร ความรู และวิธีปฏิบัติในเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอย โดยมีจดุมุงหมายเพื่อให
ผูเขารวมโครงการไดรับขอมลูขาวสารขอเท็จจริง  ปญหาขยะของชุมชน   บริการดานการจัดการขยะ
ของ อบต.  ไดแก  การบริการจัดเก็บ  วันเวลา  และคาธรรมเนียม          ส่ิงที่ประชาชนตองถือปฏิบัติ    
ตลอดจนประโยชน  โทษ  การคัดแยก  และการกําจดัขยะอยางถูกวิธี     โดยมีเปาหมายเพื่อใหชุมชน
ไดคัดแยกขยะ และทิ้งขยะอยางถูกวิธี  เพื่อใหงายตอการกําจัด  และลดปริมาณขยะของชุมชนไดใน
ระยะยาว    โดยดําเนนิการทดลองใชโครงการในหมูที่ 2  บานเนินดินแดง      วิธีดําเนนิการจะใชการ
บรรยายใหขอมูล ความรู และสาธิตการปฏิบัติ   ระยะเวลาดําเนินการ 3 ช่ัวโมง   สวนการประเมินผล
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โครงการจะใชการวิเคราะหเปรียบเทียบการรับรูขอมูล  ขาวสาร  ความรูในการทิ้งขยะมูลฝอย      
กอนและหลังการเขารวมโครงการ โดยใช  Paired t-test    

5.1.3  ผลการทดลองใชและปรับปรุงโครงการพัฒนา 
1)  จากการนําโครงการใหขอมูล  ขาวสาร  ความรู และวิธีปฏิบัติในเรื่องการทิ้งขยะ

มูลฝอย  ไปทดลองใชในหมูที่  2  ตําบลธาตุทอง  โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน   พบวา
ผูเขารวมโครงการไดรับขอมูล  ขาวสาร  ความรูในการทิ้งขยะมูลฝอยหลังการเขารวมโครงการ 
มากกวากอนการเขารวมโครงการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05     และจากการสังเกต
พฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยพบวากลุมเปาหมายมีการนําความรูไปใชในการปฏิบัติจริงโดยมีการ 
คัดแยกขยะกอนทิ้ง  และนําไปทิ้งในถังขยะแยกประเภทไดอยางถูกวิธี    

สําหรับกลุมนักเรียนทีเ่ขารวมฟงการบรรยายใหขอมลูขาวสาร ความรูในการทิ้ง
ขยะมูลฝอย  มีจํานวน 24 คน    และจากการสังเกตพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยในนักเรียน  พบวา  
มีการคัดแยกขยะกอนทิ้ง  และนําไปทิ้งในถงัขยะแบบแยกประเภทไดอยางถูกตอง 

สวนการดําเนนิกิจกรรมการประกวดภาพการรักษาความสะอาดในชมุชน         
มีนักเรียนเขารวมกิจกรรมสงภาพประกวดรวม 29 คน  

2)  ผูศึกษาวิจัยไดนําผลการประเมินโครงการพัฒนามาเปนแนวทางในการปรับปรุง
โครงการ   ในประเด็นวิธีดําเนินการโดยใหมีการรวมปฏบิัติหรือฝกคัดแยกขยะจริง      และการจดัหา
อุปกรณสนับสนุนโครงการควรมีขนาดและปริมาณที่เหมาะสมกับชุมชน    ซ่ึงผลการปรับปรุง
รายละเอียดโครงการปรากฏตามภาคผนวก จ  

5.1.4  ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของประชาชนตอการจดัการขยะมูลฝอย 
ผลการศกึษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนตอการจดัการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษา

องคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง จังหวดัชลบุรี     ทําใหไดยุทธศาสตรหรือแนวทาง 
การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนตอการจัดการขยะมูลฝอย  ซ่ึงปรากฏในรูปแบบของโครงการ
พัฒนาเชิงรุก เชิงบังคับ และเชิงตั้งรับ จํานวน 6 โครงการ รวมทั้งไดกลยุทธที่จะทําใหประชาชนและ
ชุมชนเขามามสีวนรวมคือ   นําวิธีการสรางโอกาส  เวที  ใหประชาชนและชุมชนไดรวมคิด     เสนอ
ปญหา  แนวทางแกไขปญหา  และรวมปฏิบัติ    ผลของความสําเร็จทีไ่ดคือ ประชาชนและชุมชนได
เรียนรูกระบวนการในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน 

สําหรับโครงการใหขอมูล ความรู และวิธีปฏิบัติในเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอย   ซ่ึงเปน
โครงการนาํรองที่นําไปทดลองใชในหมูที่ 2 นัน้  กลยทุธที่นํามาใชเพื่อใหประชาชนเกิดการมีสวนรวม
คือ การใหความรูในเรื่องขยะมูลฝอยกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติในการทิ้งขยะ การสาธิตการคัดแยกขยะ  
การสนับสนุนอุปกรณถังขยะแบบ 3 ใบ  การปลูกจิตสํานึกโดยใชวิธีการประกวดวาดภาพในนักเรยีน  
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การใชวิธีและระบบการบริหาร       ซ่ึงผลความสําเร็จของโครงการคือ  ประชาชนมีการคัดแยกขยะ  
นักเรียนมีการคัดแยกขยะ และมีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดในชมุชน    และ อบต.ไดแนวทาง
ในการปรับปรงุพัฒนาดานการบริการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

5.2  อภิปรายผล  
 
5.2.1  การศึกษาสภาพปญหาขยะของชุมชน     จากการวเิคราะหเอกสารและขอมูลทุติยภูมิ 

ซ่ึงเปนบริบทของชุมชนกอนที่จะเริ่มทําการศึกษาวจิัย    พบวาปญหาขยะมูลฝอย  ไดแก     การมีขยะ
ตกคางจนประชาชนรองเรียน    ประชาชนไมเขาใจการดําเนินงานในดานขยะมูลฝอยของ อบต.       
ประชาชนใหความรวมมือในการประชุมรับฟงคาํชี้แจงและรวมออกความคิดเห็น     แตยังไมไดรับ
ความรวมมือในการปฏิบัติ  ตลอดจนปญหาทางดานการบริหารจัดการของ อบต. ไดแก  การประเมิน
คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย   วิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม    ในขณะที่ขอมูลจาก
แบบสอบถามการวิจยั พบวาปญหาขยะมูลฝอย ไดแก ประชาชนไมคัดแยกขยะและไมทราบวาทําไม
ตองคัดแยกขยะมูลฝอย   ประชาชนไมทราบวิธีการกําจดัขยะมูลฝอยที่เหมาะสม  ประชาชนไมทราบ
เสนทางการจดัเก็บขยะมูลฝอยของ อบต. และไมเคยไดรับรูกิจกรรมการประชาสัมพันธการรักษา
ความสะอาดของ อบต. ตลอดจนไมเขาใจวาทาํไมประชาชนตองมีสวนรวมในการจดัการขยะมูลฝอย
ของชุมชน   ซ่ึงประเด็นปญหา  “ประชาชนไมทราบวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม”  สอดคลอง
เชื่อมโยงอยางเปนเหตเุปนผลกันกับการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเปนรายขอ (ตามตาราง 15)  
ซ่ึงประชาชนตอบขอคําถามผิดมากเปนอันดับ 1  และ 2   เกี่ยวกับการกําจัดขยะมีพิษ   และวิธีการใช
ถังขยะแบบแยกประเภท        นอกจากนั้น ในการจดัประชุมกลุมยอย พบวาปญหาเกิดจากประชาชน 
รานคาชุมชนทิ้งขยะมูลฝอยโดยไมคัดแยกและทิ้งในที่ทีไ่มเหมาะสม      จะเห็นไดวาปญหาจากทั้ง 3 
แหลง  มีความสอดคลองกัน   อาทิ  การที่ประชาชนไมทราบและไมเขาใจการดําเนินงานและบริการ
ดานขยะมูลฝอยของ อบต.   และการไมแยกขยะมูลฝอย     ประกอบกับการศึกษาสถานการณ         
เชิงประจักษของผูศึกษาวิจยัเอง  พบวาในพืน้ที่ที่มีการจัดตลาดนัดชุมชน ประชาชนและรานคามีการ
ทิ้งขยะโดยไมคํานึงถึงความเหมาะสม   กลาวคือทิ้งขยะทกุอยางรวมกันและกองไวกับพื้นในบริเวณ
ตลาดนัด  โดยไมสนใจวาจะกอปญหาหรือความเดือดรอนอยางไร        ซ่ึงแสดงใหเหน็วาประชาชน
ไมมีความรูในการทิ้งขยะอยางเหมาะสมและไมตระหนกัถึงความสําคัญของปญหา           ที่กลาวมา
จึงเปนการยืนยันไดวาปญหาที่ไดจากการศึกษาวจิัยเปนปญหาของชุมชนอยางแทจริง    นอกจากนัน้ 
ประชาชนยังสะทอนใหเหน็วา เขาไมเขาใจวาทําไมประชาชนตองมีสวนรวมในการจดัการขยะมูลฝอย  
ซ่ึงการสะทอนนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาเอกสารซึ่งเปนบริบทของชุมชนกอนการวจิัยทีว่า 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 103 

ความรวมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดจากการประชุมรวมกันยังอยูในระดับต่ํา    
ซ่ึงความเชื่อมโยงท่ีเปนเหตุเปนผลกันดังกลาว       อธิบายไดดวยขอสรุปของกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม (2544 : 1-3)  ที่วา       การขาดความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของ
ประชาชนดังนั้นจึงไมใหความรวมมือในการจัดการสิ่งแวดลอมเทาทีค่วร 

สภาพปญหาขยะของชุมชนที่ไดจากการศกึษาวจิัยคร้ังนี ้พบวามีความสอดคลองกับปญหา
ขยะมูลฝอยของชุมชนที่ไดจากการศึกษาวจิัยของ    วไิลวรรณ  ตนตระกูลไชย (2545 : 82) และ 
วรรณา  ล่ิมพานิชย (2538 : 91) ซ่ึงสรุปไววาปญหาขยะมลูฝอยของชุมชน ไดแก  ปญหาการขาดการ
ประชาสัมพันธขอมูลของ อบต.     และสอดคลองกับผลงานวิจยัของ จรีะชัย  ไกรกังวาร (2544 : 93) 
ที่วา  ปญหาอปุสรรคในการกําจัดขยะมูลฝอย  ไดแก จํานวนถังขยะไมเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน   และประชาชนไมมีการคัดแยกขยะ  รวมทั้งไมทิ้งขยะในทีร่องรับ 

5.2.2  การศึกษาปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนตอการจดัการขยะมูลฝอย 
จากการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมตฐิาน  พบวาประชาชนที่มีอาชพีแตกตางกันมสีวนรวมตอการ
จัดการขยะมูลฝอยแตกตางกนั โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพคาขายจะมีสวนรวมตอการจัดการขยะ
มูลฝอยมากกวาประชาชนที่เปนเกษตรกรและประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจาง  ซ่ึงผลการวิเคราะห
ดังกลาวสอดคลองกับแนวคดิในงานวิจยัของจีระชัย  ไกรกังวาร (2544 : 20-21)  ที่สรุปไววา    การมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนายอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขปจจยัหลายประการทีแ่ตละคนมีความ
แตกตางกัน เชน เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ อันไดแก ลักษณะอาชีพ    และจากการสัมภาษณรานคาชุมชน
และผูประกอบอาชีพคาขาย ไดใหคําตอบวา “ขยะบางสวนมาจากรานคา ตนเองจึงตองรับผิดชอบตอ
ขยะเหลานั้น อีกทั้งการดูแลบริเวณหนารานคาใหสะอาดปราศจากขยะ ลูกคาก็เขามาซื้อของมากขึ้น” 
รวมทั้งการศึกษาขอมูลเชิงประจักษของผูศึกษาวจิัยเอง      พบวา ผูที่ประกอบอาชีพเกษตรและอาชพี
รับจางไมมีเวลาเขามามีสวนรวมเนื่องจากตองคิดถึงเรื่องการทํามาหากินกอน      ซ่ึงขอสรุปนี้มีความ
สอดคลองกับแนวคิดปญหาอุปสรรคที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนของกรมสงเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม (2544 : 1-3) ที่วา  ประชาชนไมมีเวลาเขารวมในการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน
เนื่องจากสวนใหญตองขวนขวายดิน้รนเพือ่หาเลี้ยงชีพจงึยากที่จะเขามาสนใจในประเด็นของการมี
สวนรวม 

นอกจากนั้นยงัพบวา    ประชาชนที่ไดรับขอมูลขาวสารดานขยะมูลฝอยมากจะมีสวนรวม
ตอการจัดการขยะมูลฝอยมากกวาประชาชนที่ไดรับขอมูลขาวสารดานขยะมูลฝอยที่นอยกวา         
ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ  จีระชัย  ไกรกังวาร (2544 : 101-102) และงานวจิัยของ  มาโนช      
เกรียงสุวรรณ (2544 : 21-25)  ที่วา    การรบัทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัเรื่องขยะมูลฝอยมีผลตอการ  
มีสวนรวมในการกําจัดขยะ   และการกระตุนใหชุมชนเกิดการมีสวนรวมและดําเนนิการแกไขปญหา
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ของชุมชนโดยใชแนวคดิใหชุมชนไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองตามแนวทางการพฒันาชนบท    
แนวใหม  จะชวยใหชุมชนตระหนกัและเกดิความสนใจหาขอมูลเพิ่มเติม   และเมื่อเกิดขอมูลมากพอ
ก็จะมกีารประเมินคาเพื่อเลือกนําไปทดลองทํา หากพบวาไดผลดีก็จะนาํไปสูขั้นตอนการยอมรับและ
มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

สําหรับการวิเคราะหความแปรปรวนของการมีสวนรวมของประชาชน  จําแนกตามระดับ
ความคิดเหน็ตอการจัดการปญหาขยะมูลฝอย  พบวาประชาชน ที่มีความคิดเห็นตอการจัดการปญหา
ขยะมูลฝอยแตกตางกันมีสวนรวมตอการจดัการขยะมูลฝอยไมแตกตางกัน  ผลการวิเคราะหประเดน็
นี้มีความสอดคลองกับขอมูลบริบทของชุมชนที่มีอยูเดิมกอนทําการศึกษาวิจยั   ที่วาดานการมีสวนรวม
ของประชาชน หาก อบต. ขอความรวมมือใหมารับฟงคําชี้แจง และขอใหแสดงความคิดเห็น
ประชาชนกใ็หความรวมมอือยางดียิ่ง  แตเมื่อถึงขั้นการนําไปปฏิบัติประชาชนยังใหความรวมมอืต่ํา  

5.2.3  การจัดทําโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาดานขยะมูลฝอยของชุมชน      ผลจากการ
วิเคราะหปญหา  อุปสรรค  แนวทางแกไขปญหา        ไดนาํมากําหนดเปนโครงการพัฒนา  จํานวน 6 
โครงการคือ  โครงการใหขอมูล ขาวสาร ความรู และวิธีปฏิบัติในเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอย   โครงการ
ปลูกจิตสํานึกในเยาวชนใหรูจักรักษาความสะอาด  โครงการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ (เจาหนาที่ 
อบต. หอกระจายขาว กลุมทางสังคม ปายประกาศ และรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่)    โครงการออกกฎ 
ระเบียบในการปฏิบัติเร่ืองขยะมูลฝอย  โครงการเพิ่มจํานวนถังขยะในชุมชน   และโครงการปรับปรุง
การใหบริการดานขยะมูลฝอยของ อบต.     ซ่ึงเปนโครงการแกไขปญหาทั้งในเชิงรุก   เชิงรับ     และ
เชิงบังคับปฏิบัติ     เพราะการแกไขปญหาของหนวยงานภาครัฐจําเปนตองผสมผสานการจัดการดาน
อุปสงค (เชิงรุก ไดแก การคัดแยกและการใชประโยชนจากขยะมูลฝอย) และดานอุปทาน (เชิงรับ 
ไดแก การจดัหาพื้นที่ฝงกลบ การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บ) จงึจะสามารถลดปญหาหรือลดปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นได     กลาวคือ โครงการในเชงิรุกทําเพื่อปองกันการเกิดปญหาในอนาคต เปนการสราง
ความตระหนักใหประชาชนเห็นความสําคัญของปญหาขยะชุมชนและปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้น        
สวนโครงการเชิงรับทาํเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกดิขึ้นในปจจุบัน   ดังนั้น จึงควรนําโครงการที่
เสนอไวไปสูการปฏิบัติใหครบทุกโครงการเพื่อใหการแกไขปญหาเกดิผลเปนรูปธรรม  ซ่ึงแนวคิดนี้
มีความสอดคลองกับแนวคิดและหลักการที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (2545 : 63-72) ไดนําเสนอไวในคูมือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แนวทางการใช
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม  ท่ีวา การบริหารจัดการมูลฝอยนอกจากจะใช
มาตรการทางเศรษฐศาสตร  เชน  ภาษีมลพษิหรือคาธรรมเนียมในการบาํบัดแลว      ควรใชควบคูกบั
มาตรการทางสังคม   เชน   การรณรงคใหมีการแยกขยะ   และการปลูกฝงความคิดใหนําของเหลือใช
กลับมาใชใหม  และมาตรการกํากับและควบคุม เชน การออกขอกําหนดและบังคับใชระเบยีบวาดวย
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การกําจัดมูลฝอย   ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ     นอกจากนั้นยังสอดรับกับ
แนวคดิการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนํากลับมาใชประโยชนของกรมการปกครอง (2539 : 7) ที่วา การ
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยที่ผานมามักเนนการจัดหาเทคโนโลยีและเครื่องมือในการกําจดั
ขยะมูลฝอย    ซ่ึงวิธีการดังกลาวไมสามารถจัดการขยะมลูฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพ มักจะมีปญหา
หรือผลกระทบตามมา  ไดแก   ปญหาของกลิ่นรบกวน   แหลงน้ําผิวดนิมีสภาพเสื่อมโทรม   เปนตน   
ดังนั้น  วิธีการที่จะชวยใหการจัดการขยะมลูฝอยเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพก็คือ  การให
ประชาชนมีความรูความเขาใจเกีย่วกับอันตรายและปญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอย    การสรางจิตสํานึก
และทัศนคติที่ทําใหประชาชนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตอง ซ่ึงวิธีที่ประสบ
ความสําเร็จกค็ือ การลดปริมาณขยะกอนทิ้ง และการคดัแยกขยะกอนทิ้ง เพ่ือใหไดขยะทีจ่ะนําไปใช
ประโยชนใหม 
 

 5.3  ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  อบต. ควรใหความสําคญักับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบและตอเนื่อง    ตั้งแตการมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ
ของปญหา  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  และการ
มีสวนรวมในการประเมินตดิตามผลงาน    ทั้งนี้ เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
แสดงถึงนัยการชวยเหลือตนเองที่จะนําไปสูความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดในอนาคต  และการ
มีสวนรวมยังแสดงใหเห็นถึงความสามารถ  ศักยภาพที่มีอยู   และชวยใหไดหนทางแกไขปญหาที่
เหมาะสมกับสภาพชุมชนมากกวาขอเสนอของบุคคลภายนอกหรือของเจาหนาทีภ่าครัฐแตเพียงฝาย
เดียว     และยิง่ประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น การกําหนดนโยบายหรือวางแผนพัฒนาชุมชนใน
ดานการจัดการขยะมูลฝอยก็จะสามารถนําเสนอทางเลือกในการจัดการปญหาขยะในชุมชนไดมากขึ้น  
และยังเปนทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน  และมีโอกาสในการไดรับความรวมมอื
ในการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายก็มากขึน้ดวย 

 กระบวนการสรางการมีสวนรวมอยางเปนระบบและตอเนื่องที่กลาวถึงสามารถ
ยืนยนัไดดวยผลของการทดลองใชโครงการพัฒนาที่มีผลใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารความรู
ในการทิ้งขยะเพิ่มมากขึ้น  และไดนําความรูที่ไดไปปฏิบัติจริง  ดังนั้น จึงนับไดวากระบวนการสราง
การมีสวนรวมที่ไดนําเสนอในการศึกษาวิจยัมีผลใหประชาชนใหความรวมมือในการปฏิบัติมากขึ้น 
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และเพื่อใหเกดิการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย อบต. ควรพิจารณาดําเนนิการ 
ดังนี ้

(1)  การดาํเนนิการเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา โดย อบต. 
เปนหนวยงานเจาภาพในการจัดประชุมกลุมยอย หรือเวทีพบปะประชาชน   เพื่อส่ือสารและนําเสนอ
ขอมูลการบริการของ อบต.  ตลอดจนปญหาขยะชุมชน แนวทางแกไขปญหา    และโครงการพัฒนา
ที่ไดจากการศกึษาวจิัย ใหประชาชนรับทราบ     และควรดําเนินการจัดประชุมกลุมยอยอยางตอเนื่อง
ในแตละชุมชน  เพื่อทบทวนตรวจสอบขอมูล ปญหาและแนวทางแกไขปญหา     และผลักดันใหเกิด
ความรวมมือคิดคนทางเลือกและกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ     ซ่ึงทําใหประชาชนไดรับความรูและมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน    อันมีความหมายเชื่อมโยงถึงการสรางเสริมความ
เขาใจและการเขารวมมือในกจิกรรมตาง ๆ ที่ไดรวมกนัคดิและสรางขึ้น 

(2)  การดําเนนิการเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติตามโครงการ
พัฒนา โดย อบต. ตองนําโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ ที่ชุมชนนําเสนอและเห็นชอบ
รวมกันไปดําเนินการ    ซ่ึงประชาชนจะไดเรียนรูกิจกรรมไดอยางใกลชิดดวยตนเอง ในขณะที่ อบต. 
ตองเปนพี่เล้ียงคอยดูแล ใหคําแนะนํา และแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางปฏิบัติ   และเมื่อ
ส้ินสุดโครงการจะตองรวมกันประเมินผลเพื่อแสดงใหชุมชนไดทราบวาส่ิงที่ไดรวมกันคิดและปฏิบัติ
บรรลุผลตามที่พวกเขาไดคาดหวังไวหรือไม 

(3)  การสรางขาวสารภายในชุมชน  ระหวางเจาหนาที่ อบต. และชุมชน 
โดยเฉพาะขอมูลขาวสารดานการคัดแยกขยะ    การนําขยะมาใชประโยชน    และขาวสารการพัฒนา 
ซ่ึงควรจะไดรับการกระจายอยางทั่วถึงและถูกตอง    โดยเนนการสื่อสารความหมายแบบ 2 ทาง
มากกวาการใหขาว         เพื่อ อบต. จะไดรับขอมูลสะทอนกลับทําใหทราบถึงความรูสึกของชุมชน 
การไดรับขาวสารทําใหประชาชนรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของการพฒันา   และไดรับทราบความ
เคลื่อนไหวของชุมชน ทราบถึงการพัฒนาของสังคมภายนอก  สงผลใหประชาชนเกดิการตื่นตวัทีจ่ะ
พัฒนาตนเองและตระหนักถึงปญหาที่เกดิขึ้น  

2)  รูปแบบการกําหนดโครงการพัฒนาที่นาํเสนอในการวิจัยคร้ังนี้     สามารถนําไป
ขยายผลใชกับพื้นที่ที่เหลืออีก  7  หมูบานในตําบลธาตุทองไดในทนัที         นอกจากนั้น ในสวนของ
แนวคดิ และกระบวนการในการจัดทําโครงการพัฒนาสามารถนําไปใชศึกษาสภาพปญหาดานอื่น ๆ 
และกําหนดเปนโครงการพัฒนาเพื่อนําไปใชเปนเครื่องมอืแกไขปญหาในดานนั้น ๆ ไดตอไป  

3)  การวจิัยในครั้งนี้ไดนําเสนอโครงการทั้งในเชิงรุก  เชงิรับ  และเชิงบังคับ  รวม 6 
โครงการ     และไดเลือกโครงการใหขอมลู ขาวสาร ความรู และวิธีปฏิบัติในเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอย  
มาดําเนินเปนโครงการนํารองเพียง 1 โครงการ ดังนั้นจึงควรมีการนําโครงการที่เหลืออีก 5 โครงการ
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คือ  โครงการปลูกจิตสํานึกในเยาวชนใหรูจักรักษาความสะอาด       โครงการประชาสัมพันธผาน  
ส่ือตาง ๆ (เจาหนาที่ อบต.   หอกระจายขาว  กลุมทางสังคม  ปายประกาศ    และรถประชาสัมพันธ
เคล่ือนที)่ โครงการออกกฎระเบยีบในการปฏิบัติเร่ืองขยะมูลฝอย  โครงการเพิม่จํานวนถังขยะในชุมชน    
และโครงการปรับปรุงการใหบริการดานขยะมูลฝอยของ อบต. ไปสูการปฏิบัติ      เพื่อใหเกดิผลและ
แกไขปญหาชมุชนไดอยางเปนรูปธรรม       ซ่ึงเทากับไดทําการพัฒนาชุมชนแบบบรูณาการสงผลให
ชุมชนมีภูมิคุมกันที่เขมแข็ง 

โดยในทางปฏิบัติ    ควรนําโครงการดังกลาวเสนอ อบต. เพื่อพิจารณาบรรจุไว
ในแผนพัฒนาสามป (2549-2551) ของ อบต.ธาตุทอง         โดยกลุมโครงการเชิงปองกัน (เชิงรุก) 
ควรเสนอไวภายใตแผนงานการกําหนดเขตพื้นที่ดําเนินการเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม
กับระบบนิเวศนและตรงตามศักยภาพของทองถ่ิน กลุมโครงการเชิงบังคับปฏิบัติ ควรเสนอไวภายใต
แผนงานสนับสนุนอุตสาหกรรมใหใชเทคโนโลยีสะอาดและติดตามตรวจสอบโรงงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานสิ่งแวดลอม      และกลุมโครงการเชิงตั้งรับ ควรเสนอไวภายใตแผนงานสงเสริมสนับสนุน
และจัดใหมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม  

5.3.2  ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการศึกษาวิจยั  
1)  อบต. จะตองตระหนกัและเรงดําเนนิการประชาสัมพันธถึงการดําเนินงานดาน

ขยะมูลฝอยและบริการที่จัดใหกับประชาชน        ตลอดจนขอกําหนดทีป่ระชาชนตองปฏิบัติในการ
ทิ้งขยะมูลฝอย  ใหประชาชนไดรับทราบ        มิฉะนั้นแลวการจดัการดานขยะมูลฝอยก็จะยังคงเปน
ปญหาและขาดความรวมมือจากประชาชนดังเชนที่มีมาในอดีตจนถึงปจจุบัน 

2)  อบต. ควรจัดหาขอมูล ขาวสาร ความรูเร่ืองขยะมูลฝอยที่เหมาะสมใหกับประชาชน 
โดยเฉพาะความรูความเขาใจในประเด็นทีป่ระชาชนยังมคีวามเขาใจคลาดเคลื่อน  ไดแก    การกาํจดั
ขยะมีพษิ   และการใชประโยชนจากขยะ  เพื่อใหประชาชนไดนําขอมลูความรูที่ไดไปปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม  และเปนการชวยลดปญหาขยะชุมชนไดอีกทางหนึ่งดวย 

3)  อบต. ควรนําโครงการที่เหลืออีก  5  โครงการ ไปดําเนินการตอ      เนื่องจากเปน
โครงการที่ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดปญหา ความตองการ  ซ่ึงหากชุมชนไดรับการ
พัฒนาตามความตองการครบถวนในทกุ ๆ ดานก็จะเกดิผลดี  และทําใหปญหาขยะของชุมชนเบาบาง
และหมดไปในที่สุด 

5.3.3  ขอเสนอแนะในการวจิัยคร้ังตอไป 
1)  ควรมีการพิจารณาตดิตามผลความสําเร็จของโครงการใหขอมูล ขาวสาร ความรู 

และวิธีปฏิบัติในเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอย  ในระยะยาว  เพื่อช้ีใหเห็นวาพฤติกรรมการทิ้งขยะที่
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เปล่ียนแปลงไปสงผลดีตอชุมชนอยางไร  และสามารถนําไปสูการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และขยายผล
โครงการในอนาคต 

2)  ควรมีการศึกษาวิจัยปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนที่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรและประกอบอาชีพรับจาง     เนื่องจากเปนกลุมที่มีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอย
นอยกวากลุมประชากรที่ประกอบอาชีพคาขาย  เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาและสรางการมีสวนรวม
ในการจัดการขยะมูลฝอยในกลุมอาชีพทางการเกษตรและอาชีพรับจาง    ซ่ึงจะเปนการพัฒนาและ
แกไขปญหาของทองถ่ินไดในวงกวางมากยิ่งขึ้น 

3)  ควรมีการศกึษาวจิัยเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาขยะมลูฝอยที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและฟารมเลี้ยงสตัวในพื้นที ่  เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมและฟารมเลีย้งสัตวเปนแหลง
สรางขยะอีกแหลงหนึ่งนอกเหนือจากขยะที่เกิดจากครัวเรือน   ที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของ
ชุมชน 

4)  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประเภท
พลาสติก   เนื่องจากขยะประเภทนี้มีปริมาณมากที่สุดในชุมชน และมีแนวโนมทําใหเกิดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม และสุขอนามัยของชุมชน ในระยะยาว 

 
 

 


