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

 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
               การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ไดนําการศึกษาวิจัยประชากรที่อาศัยในเขตพื้นที่ตําบลโปง  
อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เพื่อศึกษาสภาพปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน  วิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาขยะมูลฝอยชุมชนและเพื่อหาแนวคิดการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม  
และเปรียบเทียบน้ําหนกัขยะหลังใชแนวคิดการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน    
               ประชากรในการศึกษาวิจัย  ประกอบดวย  3  กลุม  คือ  กลุมขาราชการเจาหนาที่  จํานวน  10  
คน  ประกอบดวย  ผูบริหาร  พนักงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานจัดเก็บขยะมูลฝอย  จัดเก็บขอมูล
โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก  กลุมผูนําชุมชน  จาํนวน  45  คน  ประกอบดวย  กาํนนั  ผูใหญบาน  ผูชวย
ผูใหญบาน  สมาชิก  อบต. และอสม. จากทั้งหมด  9  หมูบานๆ ละ  5  คน  จัดเก็บขอมูลโดยวิธี
สนทนากลุม  และกลุมประชาชน  จํานวน  180  ตัวอยาง  เปนหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือนที่
ทิ้งขยะลงถังรองรับ  และจายคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะขององคการบริหารสวนตําบล  โดยไดกําหนด
เลือกครัวเรือนในซอยของหมูบานๆ ละ  2  ซอยเปนครัวเรือนที่อยูตนซอยกลางซอย  และสุดซอย
ทั้งหมด  9  หมูบานๆ ละ  20  ตัวอยาง  จัดเก็บขอมูลโดยใชวิธีตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงแบงแบบสอบถาม
เปน  4  สวน  คือ  ขอคําถามขอมูลเกี่ยวกับบุคคล/ครัวเรือน  ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  ขอมูล
การรับรูเกี่ยวกับนโยบายการจัดการขยะ ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการขยะ  เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาสภาพปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน  สาเหตุของปญหาและหาแนวทางการ
แกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน          
              การวิเคราะหขอมูลการสังเกตขอมูลจากเอกสารเพื่อศึกษาสภาพปญหา  ใชการวิเคราะห
เนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับบุคคล  ใชการวิเคราะหหาคาจํานวนรอยละของขอมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอย  ขอมูลการรับรูเกี่ยวกับนโยบายการจัดการขยะและขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการ
จัดการขยะ  จากนั้นก็มีการนําผลสรปุที่ไดเสนอใหที่ประชุมประชาคม  กําหนดโครงการการพัฒนา 
ทํา  Paired t-test  เปรียบเทียบน้ําหนักขยะกอนและหลังดําเนินโครงการ  ประเมินความรูวิธีการ
กําจัดขยะที่ถูกตอง 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 

 
                  5.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร 
                องคการบริหารสวนตําบลโปงไดออกขอกําหนดเรื่องขยะ พ.ศ. 2542  เพื่อใหมีผลบังคับ
ใชในการรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน โดยไดเร่ิมดําเนินการใหบริการ
จัดเก็บขยะมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา  โดยในระยะเริ่มตนที่มีรถบริการจัดเก็บขยะแบบอัดทาย 
10  ลูกบาศกเมตรบรรทุกไดเที่ยวละ  3  ตัน  บริการจัดเก็บขยะวันละ  1  เที่ยว  ใหมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในการจัดเก็บขยะโดยตรง  3  คน  คือ  พนักงานขับรถ  1  คน  และพนักงานประจํารถขยะอีก  2  คน   
พรอมจัดใหมีถังรองรับขยะขนาด  200  ลิตร  ตั้งไวที่ขางถนนหนาบานเรือน  1  หลัง/1 ถัง  ของครัวเรือน
ที่ใหความรวมมือชําระคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ โดยไมไดจัดระเบียบการวางตั้งถังรองรับขยะ และ
ยังไมไดกําหนดแผนเสนทางการเดินรถจัดเก็บขยะที่แนนอน แตไดมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมความรุนแรงของปญหาวาชุมชนไหน ซอยไหนมีปญหาขยะตกคางมากก็จะใชความถี่ใน
การจัดเก็บบอยครั้ง  และทําใหประสบปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํา 
                 องคการบริหารสวนตําบลโปง  ไดเพิ่มจํานวนเที่ยวในการจัดเก็บขยะจากเดิมวันละ 1 
เที่ยวรถ เพิ่มเปนวันละ  2  เที่ยวรถทําใหปญหาขยะตกคางลดนอยลง  แตก็ยังไมสามารถกําจัดขยะ
ใหหมดสิ้นไปในแตละวันเพราะพบวายังมีขยะตกคางตามถังรองรับขยะอีกเปนจํานวนมากและมี
ขยะตกหลนตามทางสาธารณะและสวนสาธารณะอยูตลอด  ทําใหสภาพแวดลอมไมสวยงาม  เสีย
ภาพจนที่ดีของเมืองทองเที่ยวที่มีเขตติดตอกับเขตเมืองพัทยา  ปญหาการใหความรวมมือของประชาชน
ในการทิ้งขยะลงถังรองรับซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลโปงไดจัดเตรียมไวให  ประชาชนยังให
ความรวมมือนอย  ขาดจิตสํานึกที่ดีในการรักษาความสะอาดของบานเมือง  การทิ้งขยะไมเปนที่การ
ไมทิ้งขยะลงถังรองรับ         
                 5.1.2  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามทําใหทราบสภาพปญหา  ดังนี ้
                          1)  ขอมูลที่จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม  คือ  ปญหารถเก็บขยะ
ของ อบต. มาจัดเก็บลาชา  ซ่ึงพบวาเฉลี่ยมีการจัดเก็บทุกๆ 7 วัน  จํานวนถังขยะมีไมเพียงพอ  ประชาชน
มีพฤติกรรมใชวิธีการกําจัดขยะของประชาชนไมถูกตองเหมาะสมเพราะเลือกวิธีทิ้งลงถังขยะเกือบ
ทุกประเภท  มีการแยกขยะไปใชประโยชนกอนทิ้งจํานวนนอย  ปญหาการไมรับรูนโยบายเกี่ยวการ
จัดการขยะของ อบต. เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ  ซ่ึงจะเห็นไดวามีปญหาการสื่อสารประชาสมัพันธ
ระหวาง อบต. กับประชาชน  ประชาชนมีความคิดเห็นวาการแกไขปญหาขยะมูลฝอยเปนหนาที่
ของ อบต. จะใหเปนหนาที่ของประชาชนเพราะเปนหนาที่และมีความพรอมอยูแลว 
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                 2)  ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากการประชุมสนทนากลุม  ทําใหทราบปญหา
ที่สําคัญ  คือ  ประชาชนไมรูวิธีการกําจัดขยะที่เหมาะสม  ประชาชนไมทราบนโยบายการกําจัดขยะ  
ที่ประชุมเสนอใหประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  ใหประชาชนรับรูขอมูลนโยบายอยางตอเนื่อง  ให
ความรูเกี่ยวกับวิธีการกําจัดขยะที่ถูกวิธี    
                 3)  ขอมูลสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึก  คือ  ขยะตกคางเพิ่มมากขึ้น  จัดเก็บขยะไม
หมดทุกวัน  ปญหาการใหความรวมมือของประชาชน   พรอมทั้งมีการใหแนวทางการแกไขปญหา
ดวยการใหประชาชนลดการทิ้งขยะที่สามารถแยกไปใชอยางอื่นได ใหความรูวิธีการกําจัดขยะที่ถูก
วิธี  เพิ่มการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบนโยบาย 
                  5.1.3  ผลการวเิคราะหโครงการพัฒนา 
                ผลการวิเคราะหโครงการ  ทําใหทราบสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหา  ซ่ึงผลมา
จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมยอย  ไดกิจกรรม
การแกไขปญหา คือ ที่ประชุมไดนําผลที่ไดจากการระบุปญหา  และแนวทางการแกไขปญหาขยะ
มูลฝอยของชุมชนแลวกําหนดโครงการในการพัฒนาคือ  โครงการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของ
ชุมชนแบบมีสวนรวม  หมูที่ 1 บานหนองน้ําเตาลอย โดยมีการประชุมอบรมใหความรูวิธีการกําจัด
ขยะที่เหมาะสม  การแยกนําขยะไปใชประโยชนใหแกผูนําชุมชน  ผูปกครองนักเรียน  ประชาชน
จํานวน  100  คน  และนักเรียนโรงเรียนวัดสวางอารมณ  จํานวน  114  คน  และคณะคร ู จาํนวน  5  คน  
สรุปผลการดําเนินกิจกรรม  ดังนี้ 
             1.  กลุมเปาหมายไดรับการอบรมความรู  เชน  วิธีการกําจัดขยะที่เหมาะสม  การคัด
แยกขยะ  การนําขยะไปใชประโยชน 
                      2.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการกําจัดขยะที่ถูกตอง  การแยกขยะนําขยะไปใช
ประโยชนกอนทิ้ง 
            3.  ไดกิจกรรมการจัดประกวดการนําขยะไปใชประโยชน  ซ่ึงทําใหผูเขารวมกิจกรรม
ไดเรียนรูวิธีการนาํขยะไปใชเปนประโยชนจากที่เหลือใชในชีวิตประจําวัน  โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียน
โรงเรียนวัดสวางอารมณเขารวมกิจกรรมประกวด  ในกิจกรรมไดประกวดการนําวัสดุเหลือใชมา
ประดิษฐเปนรูปแบบตางๆ ประเภทประดิษฐของประดับสวยงาม  เชน  ดอกไมประดิษฐ  กรอบรูป
ประดิษฐ  กระปุกออมสิน  เปนตน  ประเภทประดิษฐของใชในครัวเรือน  เชน  กับดักแมลงวัน  เปนตน
ประเภทประดิษฐของใชในสํานักงาน  เชน  แฟมหนังสือ  กลองใสหนังสือ  เปนตน  ประดิษฐของ
ใชสําหรับการเรียน  เชน  กลองใสดินสอปากกา  กลุมผูนําชุมชน  ประชาชน  และประชาชนที่เปน
ผูแทนของชุมชนเขารวมกิจกรรม  ไดรวมสังเกตการณกิจกรรมการประกวด  จะทําใหเกิดความ
ตระหนักและเกิดจิตสํานึกที่ดีที่ไดเรียนรูวิธีกําจัดขยะที่ถูกวิธี  พรอมทั้งเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชน   
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ทั้งนี้มอบหมายใหอาจารยในโรงเรียนเปนผูประสานงาน  และพิจารณาผลการประกวดพรอมทั้งให
รางวัล  จํานวน  10  รางวัลสําหรับเปนทุนการศึกษา  เปนการฝกเยาวชนใหมีจิตสํานึกที่ดีในการชวยกัน
ลดจํานวนขยะของชุมชน  และที่สําคัญเยาวชนจะเปนตัวแทนที่จะไปชวยกระตุนผูปกครองใหเกิด
จิตสํานึกที่ดีในการชวยกันลดปริมาณขยะของครวัเรือนดวย 
         4.  ไดเอกสารจากการทําสื่อแผนพับ  แผนปายประชาสัมพันธ  
                5.1.4  การติดตามประเมินผลหลังดําเนินโครงการ   
             เปนการตรวจสอบของชาวบานวากิจกรรมที่ทําไปนั้น  สามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง
เหมาะสมหรือไม  มีปญหาอุปสรรคอยางไรบาง  เพื่อจะไดมีการปรับเปล่ียนแกไขวิธีดําเนินการให
เกิดความเหมาะสม  พรอมทั้งประเมินความรูวิธีการกําจัดขยะที่ถูกวิธีหลังเขารวมโครงการ    
                        1)  ผลการดําเนินโครงการพฒันาและการปรับปรุงโครงการ 
                                 จากการที่ไดนําเอาโครงการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม
ไปดําเนินโครงการที่บานหนองน้ําเตาลอย  หมูที่  1  ตําบลโปง  โดยมีการใหความรูเกี่ยวกับวิธีการ
กําจัดขยะที่เหมาะสม  การแยกขยะนําเอาขยะไปใชประโยชน  ทําการสุมตรวจสอบน้ําหนักถังขยะ  
จากนั้นมีการสุมตรวจสอบ  ทุกๆ 5  วัน/คร้ัง  รวมจํานวน  4  คร้ัง  ในเวลา  3  สัปดาห  ผลการดําเนิน
โครงการจากผลการทดลองสุมน้ําหนักเปรียบเทียบกอน-หลัง  ผลปรากฏวาน้ําหนักขยะลดลง  เฉล่ีย  
9.5  กิโลกรัม  จากการเปรียบเทียบความแตกตางของน้ําหนักขยะที่นัยสําคัญทางสถิตทิี่  0.05  ของ
การทดลองโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการ
ประเมินความรูเกี่ยวกับวิธีการกําจัดขยะที่ถูกตอง  การแยกขยะของประชาชน  พบวา  มีการแยกขยะ
กอนทิ้งดวยการนําไปใชประโยชน ประเมินความรูหลังดําเนินโครงการเกี่ยวกับวิธีการกําจัดขยะ  โดย
ใชวิธีใหตอบแบบสอบถามประเมินความรูสุมสอบถามประชาชน  หมูที่  1  บานหนองน้ําเตาลอย  จํานวน  
20  ครัวเรือน  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามรูวิธีการกําจัดขยะดวยที่ถูกวิธี  ทิ้งลงถังขยะเหลือเพียง
จํานวน 3 ชนิด  เมื่อสอบถามผูตอบแบบสอบถามวาทําการแยกขยะกอนทิ้งลงถังหรือไม  ผลปรากฏวา  
เลือกวิธีไมไดแยกขยะนําไปใชประโยชนกอนทิ้งเหลือเพียงจํานวน  3  ชนิดขยะ  เชนกัน  
                              สําหรับกลุมกิจกรรมการจัดประกวดการนําขยะไปใชประโยชน ทําใหผูเขารวม
กิจกรรมไดเรียนรูวิธีการนําขยะไปใชประโยชนจากที่เหลือใชในชีวิตประจําวัน  เรียนรูการนําวัสดุ
ที่เหลือใชมาประดิษฐเปนรูปแบบตางๆ ประเภทประดิษฐของประดับสวยงาม  เชน  ดอกไมประดิษฐ  
กรอบรูปประดิษฐ  กระปุกออมสิน  เปนตน  ประเภทประดิษฐของใชในครัวเรือน  เชน  กับดักแมลงวัน  
เปนตน  ประเภทประดิษฐของใชในสํานักงาน  เชน  แฟมหนังสือ  กลองใสหนังสือ  เปนตน  ประดิษฐ
ของใชสําหรับการเรียน  เชน  กลองใสดินสอ  ปากกา  ผูนําชุมชน  ประชาชน  และผูปกครองที่เปน
ผูแทนของชุมชนเขารวมกิจกรรม  ไดรวมสังเกตการณกิจกรรมการประกวด  เกิดความตระหนักและ
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เกิดจิตสํานึกที่ดีที่ไดเรียนรูวิธีกําจัดขยะที่ถูกวิธี  พรอมทั้งเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชน  เปนการฝก
เยาวชนใหมีจิตสํานึกที่ดีในการชวยกันลดจํานวนขยะของชุมชน  โดยเฉพาะที่สําคัญเยาวชนจะเปน
ตัวแทนที่จะไปชวยกระตุนผูปกครอง ใหเกิดจิตสํานกึที่ดีในการชวยกันลดปริมาณขยะของครัวเรือน
ดวย  พรอมทั้งมีการนําเสนอใหจัดศูนยรับฝากขยะที่สามารถนําไปขายได  ซ่ึงไดกําหนดสถานที่รับ
ฝากขยะ  หรือ  ธนาคารขยะ  ณ  โรงเรียนวัดสวางอารมณ  กําหนดผูประสานการดูแลกิจการรับฝาก 
และดูแลผลประโยชนจากการขายขยะ 
                 5.1.5  แนวคิดการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม 
           จากผลการศึกษาการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวมและการใชเทคนิค 
AIC  กับองคการบริหารสวนตําบลโปง  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ทําใหไดแนวคิดการแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน  มีการจัดทําโครงการที่มาจากแนวคิดของชุมชนเองนําไปสูการรวม
รับรูปญหา  คนหาปญหารวมกัน  ดําเนินโครงการ  วางแผนปฏิบัติและลงมือทํากิจกรรม กิจกรรม
วิเคราะหปญหาและแนวทางแกปญหา  กิจกรรมอบรมใหความรูการประกวดประดิษฐส่ิงของกิจกรรม
ชั่งน้ําหนักขยะเปรียบเทียบ  การทําปายประชาสัมพันธ  เอกสารแผนพับ  เปนการสรางความตระหนัก
ถึงปญหาที่เกิดขึ้น  และหาทางแกไขปญหารวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย  การประเมินความรู
วิธีการกําจัดขยะที่ถูกตอง  ประเมินเปรียบเทียบน้ําหนักขยะกอนและหลังดําเนินโครงการ  ทําใหมี
การพัฒนาปรับปรุงและแกไขสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  การพัฒนาการแกไขปญหาขยะมูล
ฝอยของชุมชนอยางถูกวิธีและตอเนื่อง  ทําใหเกิดผลสําเร็จในกระบวนการเรียนรูการแกไขปญหา
ขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม อบต. มีแนวทางในการแกไขปญหาขยะของชุมชน  สามารถ
นําไปปรับใชในขบวนการพัฒนางานดานจัดเก็บขยะ  สามารถสนองตอปญหาและความตองการ
ของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอสภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เปนอยางมาก 
 

5.2  การอภิปรายผล 
 
                 5.2.1  การศึกษาสภาพปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน 
              จากการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาขยะกอนที่จะทําการศึกษา  โดยวิเคราะหจากการ
สังเกตสภาพทั่วไป  จากขอมูลรายงานของ อบต. พบวา  ปญหาขยะที่มีการตกคางจากการจัดเก็บ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องถึงแมวา อบต. จะปรับเพิ่มจํานวนเที่ยวในการจัดเก็บ  จากเดิมวันละ  1  เที่ยวรถ  
เปนวันละ  2  เที่ยวรถ  ปญหาการทิ้งขยะของประชาชนลงถังรองรับเรี่ยราด  ประชาชนขาดจิตสํานึก
ในการรักษาความสะอาด  ปญหาประชาชนไมทราบขอมูลขาวสารของ อบต. ในการขอความรวมมือ



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

                                                                                     

88 

ในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย  ปญหารถเก็บขยะของ อบต.มาเก็บลาชา  ซ่ึงพบวามีการมาจัดเก็บ
เฉล่ียทุกๆ 7  วัน  จํานวนถังขยะมีไมเพียงพอ  วิธีการกําจัดขยะของประชาชนไมถูกวิธีเพราะเลือก
วิธีทิ้งลงถังขยะเปนจํานวนมากถึง  8  ชนิดขยะ  จากจํานวนที่กําหนดไว  12  ชนิดขยะ  ซ่ึงจากการ
วิเคราะหขอมูลวิธีการกําจัดขยะ  ไดแยกวิธีการกําจัดขยะไว 6 วิธี  คือวิธีเผา  ฝง ดัดแปลงนําไปใช  
นํากลับไปใชใหม  ทิ้งลงถังขยะ  นําไปขาย  มีการแยกขยะไปใชประโยชนกอนทิ้งจํานวนเพียง  4  
ชนิดขยะจากจํานวนขยะ  12  ชนิด  ปญหาการไมรับรูนโยบายเกี่ยวการจัดการขยะของ อบต. เนื่องจาก
ขาดการประชาสัมพันธ  ประชาชนมีความคิดเห็นวาการแกไขปญหาขยะมูลฝอยเปนหนาที่ของ อบต. 
มากกวาใหประชาชนชวยกัน  เพราะเปนหนาที่และมีความพรอมอยูแลว  ซ่ึงเปนปญหาที่ไมเขาใจ
ของประชาชนในการที่จะแกไขปญหาขยะรวมกัน  ขอมูลจากการวิเคราะหขอมูลจากการประชุมสัมมนา
กลุม  คือ  ประชาชนไมรูวิธีการกําจัดขยะที่เหมาะสม  ประชาชนไมทราบนโยบายการกําจัดขยะ  ที่
ประชุมเสนอใหประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  ใหประชาชนรับรูขอมูลนโยบายอยางตอเนื่อง  โดยให
ความรูเกี่ยวกับวิธีการกําจัดขยะที่ถูกวิธี  การสรางจิตสํานึกที่ดี  ขอมูลสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึก  
ทําใหทราบปญหา  คือ  ปญหาขยะตกคางเพิ่มมากขึ้น  จัดเก็บขยะไมหมดทุกวัน ปญหาการใหความ
รวมมือของประชาชน   พรอมทั้งมีการใหแนวทางการแกไขปญหาดวยการ ใหประชาชนลดการทิ้ง
ขยะที่สามารถแยกไปใชประโยชน ใหความรูวิธีการกําจัดขยะที่ถูกตองเหมาะสม  เพิ่มการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนรับทราบนโยบาย 
                           ดังนั้นจะเห็นไดวา  จากสภาพปญหาที่ไดมาจากขอมูลของ อบต. ปญหาจาก
แบบสอบถาม  ปญหาจากการสัมมนากลุม  ปญหาจากการสัมภาษณเชิงลึก  มีความสอดคลองกัน
ของปญหา  กลาวคือ  ปญหาการขาดการประชาสัมพันธการแกไขปญหาขยะของ อบต. ปญหาการ
ขาดความรูเกี่ยวกับวิธีการกําจัดขยะที่ถูกตองเหมาะสม  ซ่ึงจากการสังเกตขณะดําเนินงานสํารวจ
พบวา ประชาชนไมคอยมีการคัดแยกขยะไปใชประโยชน  โดยทิ้งขยะรวมกันในถังขยะทั้งหมด  
จากการสอบถาม ก็พบวาประชาชนเขาใจวาหนาที่ในการกําจัดขยะเปนของ อบต. โดยหนาที่อยูแลว  
เพราะประชาชนไมเห็นความสําคัญในการชวยกันแกปญหาขยะ  และไมเขาใจวาทําไมจะตองให
ประชาชนตองมีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน  ซ่ึงสามารถอธิบายไดจากการ
ศึกษาวิจัยมีความสอดคลองกันกับคูมือการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน ของ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  (2544, หนา 1-3)  กลาวไววาประชาชนไมมีสวนความรูสึกเปน
เจาของ  จึงไมตองการเขามามีสวนรวมใดๆ และขาดความรูความเขาใจ  การเห็นความสําคัญของ
การมีสวนรวม 
                           สภาพปญหาของขยะมูลฝอยของชุมชนจากการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของ อําไพ  เล็มเสน  (2539,  หนา  102)  โพยม  รุจิรัสสวรวงศ  (2543, หนา 68-71) 
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และพชรวรรณ  ศรีวาลัย  (2543, หนา 57)  ไดสรุปไวตรงกันวา  ปญหาของขยะมูลฝอยของชุมชนมี
ปญหาสืบเนื่องมาจากไมมีนโยบายในการคัดแยกขยะและปญหานโยบายของผูบริหาร  ประชาชนมี
พฤติกรรมไมการแยกขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอย   
                  5.2.2  ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย   
                 จากการศึกษาวิจัย  พบวา  การขาดการประชาสัมพันธ  การไมรูวิธีการกําจัดขยะที่ถูกตอง
เหมาะสม การขาดจิตสํานึกที่ดีในการชวยกันแกไขปญหา นโยบายการแกไขปญหาขยะไมมีความ
ชัดเจนมีความสอดคลองกับ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  (2544, หนา 1)  กลาวไววา  ปญหาและ
อุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก  การขาดความรู  ความเขาใจถึงความสําคัญของการมี
สวนรวม ไมมีความรูสึกรวมเปนเจาของ และไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมเพราะตองดิ้นรนขวนขวายเพื่อ
หาเลี้ยงชีพ  ปญหาการไดรับขอมูลขาวสารดานขยะมูลฝอยนอยสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพจิตร  
วสันตเสนานันท  และคนอื่นๆ (2548,  หนา  128)  กลาวไววา  ในการวิจัยไดประสบผลสาํเร็จเปน
อยางมากเพราะวาทุกหนวยงานราชการ กํานัน  ผูใหญบาน  ผูนําชุมชนทุกสวน องคกรทางศาสนา ได
เขามามีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมดวยความเต็มใจ ไดรับความรวมมือเปนอยางดี   
                 5.2.3  การจัดทําโครงการเพื่อการพัฒนาในการจัดการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน  
ซ่ึงจากผลการวิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุของปญหา  แนวทางแกไขปญหา  ไดนํามากําหนดเปน
โครงการพัฒนา  คือ โครงการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม  ซ่ึงเปนโครงการ  
ดําเนินการทดลองโครงการเพื่อใหประชาชนรูจักวิธีการกําจัดขยะที่ถูกตองเหมาะสม  ใหประชาชน
ชวยกันลดปริมาณขยะในครัวเรือนและในชุมชนของตัวเอง  เปนการสงเสริมใหเกิดความสามัคคี
ของชุมชน  ในการมีสวนรวมแกไขปญหารวมกัน  แนวคิดนี้มีความสอดคลองกันกับกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม  (2544, หนา  1-2)  กลาวไววา กระบวนการของการมีสวนรวมการจัดการขยะ
ของชุมชน  ประกอบดวยการมีสวนรวมในการวางแผน  การรับรูขอมูลท่ีเกี่ยวของและเขาใจใน
สภาพปญหา  รวมวางแผนในการปองกันและแกไขปญหารวมกัน  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ   
การดําเนินการ  รวมในการตัดสินใจ  การดําเนินกิจกรรม  มีสวนรวมในการติดตามผลวาประสบ
ผลสําเร็จ  มีปญหาอุปสรรคใดบางและมีสวนรวมในการตัดสินใจวาจะดําเนินกิจกรรมตอหรือไม 
                  5.2.4  การวิจัยการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน  โดยใชกระบวนการปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม (PAR) ทําใหมีสวนรวมในการวางแผน  การรับรูขอมูลที่เกี่ยวของและเขาใจในสภาพ
ปญหาของชุมชน คือ ปญหาไมรูวิธีการกําจําขยะที่ถูกวิธี การไมทราบนโยบายการจัดการขยะของ 
อบต. ปญหาการขาดการประชาสัมพันธ การมีสวนรวมวางแผนในการปองกันและแกไขปญหา
รวมกัน โดยกําหนดโครงการแกไขปญหาขยะมูลของชุมชนแบบมีสวนรวมบานหนองน้ําเตาลอย 
หมูที่ 1 ตําบลโปง  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ  รวมในการดําเนินการ  รวมในการตัดสินใจ  ดวย
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การเขารวมโครงการรับความรูการกําจัดขยะที่ถูกวิธี การแยกขยะ กิจกรรมประกวดประดิษฐส่ิงของ
จากขยะ  การมีสวนรวมในการติดตามผลโดยสุมทดสอบน้ําหนักขยะหลังดําเนินโครงการ
เปรียบเทียบกับน้ําหนักขยะกอนดําเนินการ  และรวมประเมินผลการดําเนินการ   
                  5.2.5  การใชกระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control)  เปนการสรางความ
รวมมือของชุมชนทําใหเกิดการเรียนรูที่จะทํางานรวมกัน  จะสรางพลังสรางสรรคขึ้น  เมื่อฝายตางๆ 
เขามาทํากิจกรรมรวมกันเกิดการเรียนรูรวมกัน  (Influence)  ทําใหทราบปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน
คือ  ปญหาไมรูวิธีการกําจําขยะที่ถูกวิธี  การไมทราบนโยบายการจัดการขยะของ อบต. ปญหาการ
ขาดการประชาสัมพันธ  ใหมีการทํางานรวมกัน (Interactive  Learning  Though Action) ใหมีการ
ควบคุม  (Control)  มีการจัดการ  (Management)  และมีแผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  โดยกําหนด
โครงการแกไขปญหาขยะมูลของชุมชนแบบมีสวนรวมบานหนองน้ําเตาลอย  หมูที่  1  ตําบลโปง  
การมีสวนรวมในการปฏิบัติ  รวมในการดําเนินการ  รวมในการตัดสินใจ  ดวยการเขารวมโครงการ
รับความรูการกําจัดขยะที่ถูกวิธี  การแยกขยะ  กิจกรรมประกวดประดิษฐส่ิงของจากขยะ  การมี
สวนรวมในการติดตามผล  โดยการสุมทดสอบน้ําหนักขยะหลังดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับ
น้ําหนักขยะกอนดําเนินการและมีสวนรวมประเมินผลการดําเนินการ  เชนเดียวกันกับการดําเนินการ
แบบ  PAR  จึงทําใหการแกไขปญหาขยะของชุมชนประสบผลสําเร็จตามที่ไดกําหนดวัตถุประสงคไว 
                           

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
                 5.3.1  ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 
               จากการศึกษาวิจัยทําใหไดขอเสนอแนะตอองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี ้
                      1)  ควรมีการจัดการดานขอมูลขาวสารดานการจัดการขยะมูลฝอย  ขอมูลความรู
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่ถูกตองเหมาะสม  ความรูดานการแยกขยะ  การรีไซเคิล  การนําขยะไปใช
ประโยชน  ควรจัดทําวารสารแจกจายเพื่อใหความรูแกประชาชนเปนประจําอยางนอยเดือนละ  2  
ครั้ง  เพื่อใหประชาชนไดรับความรูในการกําจัดขยะที่ถูกตอง  ควรจัดใหมีศูนยบริการขอมูลแก
ประชาชน  มอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง 
                    2)  ควรมีการประชาสัมพันธการบริหารงานและกิจกรรมตางๆ ใหประชาชนรับทราบ
ทุกกระบวนการ  สรางความรูความเขาใจ  ทําความเขาใจ  สรางการยอมรับใหประชาชนรับรูใน
โครงการในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย  จริงจังในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน  รวมทั้ง
ควรมีการกําหนดนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยที่ชัดเจนและตอเนื่อง 
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                         3)  อบต. ควรที่จะใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนอยางจริงจังและตอเนื่อง  ตั้งแตขบวนการคนหาปญหา  คนหาสาเหตุ
ของปญหา  แนวทางการแกไขปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน มีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
การประเมินผล  เนื่องจากจะทําใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวม  เกิดจิตสํานึก
ที่ดีที่จะชวยเหลือชุมชน  ประชาชนจะเกิดความรูสึกที่ดีที่มีสวนชวยเหลือราชการหนวยงานของรัฐ   
และถาหากประชาชนเขามารวมโครงการมากความสําเร็จตามวัตถุประสงคก็จะมากยิ่งขึ้น
ขบวนการสรางการมีสวนรวมที่จะประสบผลสําเร็จยืนยันไดจากการดําเนินโครงการการพัฒนา
แกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม ซ่ึงมีการใหความรูแกประชาชนในวิธีการกําจัด
ขยะที่ถูกตองและไดนําเอาความรูที่ไดไปทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 
                  5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยตอเนื่อง 
                 จากการศึกษาวิจยัทําใหไดขอเสนอแนะในการวิจัยตอเนื่อง  ดังนี ้
                            1)  ในขั้นตอนการประเมินผลโครงการพัฒนา  ซ่ึงมีการดําเนินการสุมชั่งน้ําหนัก
ขยะเปรียบเทียบหลังดําเนินโครงการ  ไมควรแจงใหประชาชนทราบวาจะมาประเมินในครั้งตอไป
วันไหน  กี่วันตอคร้ัง  เพราะวาอาจจะมีการเตรียมตัวของประชาชนที่จะถูกประเมินเปรียบเทียบ
น้ําหนักขยะซึ่งจะระมัดระวังในวิธีการกําจัดขยะ  ทําใหขอมูลที่จัดเก็บไดอาจจะไมเปนความจริงได 
                          2)  ควรมีการนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม  ปรับใชในแหลงกิจการประเภท
ที่กอใหเกิดปญหาขยะเชนเดียวกันกับชุมชน  เชน  โรงงานอุตสาหกรรมและสถานบริการตางๆ   
โรงแรม  เปนตน 
                          3)  ควรนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม ไปปรับใชในการแกไขปญหาอื่นๆ ของ
ชุมชน  เชน  ปญหาการระบาดของไขเลือดออก  การระบาดของเชื้อหวัดนก  เปนตน 
 
 


