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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอรายงานผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม ในการจัดการธนาคาร
ขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่
พระสงฆ์ ผู้น�ำชุมชน ชาวบ้าน โดยใช้เทคนิควิธี การสัมภาษณ์ การสังเกต วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธี
ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ผลการวิจัยในระยะแรกพบว่า ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
มีส่วนร่วมของการจัดการขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย
ด้วยการคัดแยกขยะลงในถัง อย่างถูกวิธี นอกจากนั่นยังพบว่าชุมชนต้องส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เก็บขยะให้ถกู ต้องสามารถน�ำขยะมาเป็นรายได้แก่ครอบครัว โดยจัดตัง้ ธนาคารขยะเพือ่ เป็นการปลูกฝังการ
เก็บออม และยังท�ำให้คนในชุมชนเริ่มเข้าใจในปัญหาของขยะด้วยตัวของตนเอง ดังนั้นแนวทางแก้ไขจึงได้
จัดถังขยะที่แยกประเภทขยะให้ตามจุดต่างๆ ในชุมชน ท�ำให้สภาพแวล้อมของชุมชนดีขึ้นและสุขภาพจิตดีขึ้น
คนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น รู้จักปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง ท�ำให้ชุมชนมีความสุขเป็นชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วม, ธนาคารขยะ, ชุมชน
ABSTRACT
This article is intended to be a research report. “participation Management of waste bank
of Wat Puranawat community, Thaweewattana District, Bangkok (Phase 1) The target groups of
the research were monks, community leaders, villagers using techniques, interview methods,
observation methods, data validation using Triangulation. The results of this research are as
follows. The community also has a lack of knowledge and understanding of the contribution of
waste management to global warming, causing environmental problems that affect health.
By properly separating the rubbish into the tank.
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In addition, it was found that the community had to promote the knowledge about garbage
collection correctly. By establishing a waste bank to cultivate savings. It also makes people in the
community begin to understand the problem of garbage on their own.
As a solution, garbage bins were separated at various points in the community, resulting
in better community conditions and better mental health. People have a better way of life. Adapting
to Change Keeping the community happy is a strong, sustainable community.
Keyword : The participation, Junk bank, community
บทน�ำ

ขยะมู ล ฝอยนั้ น นั บ วั น จะเพิ่ ม มากขึ้ น
ตามจ�ำนวนของประชากร ถ้าหากไม่มีการก�ำจัด
ขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง และเหมาะสมแล้ว ปัญหา
ความสกปรกต่างๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอย จะต้อง
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้ามองกันอย่างผิวเผินแล้ว
ขยะมูลฝอยนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อมนุษย์มากนัก
ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยตรง
ต่อมนุษย์ ยังอยูใ่ นขัน้ ทีไ่ ม่รนุ แรงมากนัก ผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ จึงไม่ชดั เจนเท่าไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว
ขยะมูลฝอยจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม
เป็นอย่างมาก และจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของมนุษย์ด้วย ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม ทั้งนี้
เนื่องจากขยะมูลฝอย เป็นแหล่งอาหาร และแหล่ง
เพาะพันธุข์ องแมลงน�ำโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ
ยุง ฯลฯ และเป็นที่ซุกซ่อนของหนูและสัตว์อื่นๆ
ของเสี ย ที่ เ กิ ด จากกองขยะมู ล ฝอยที่ ก องทิ้ ง ไว้
เป็นน�ำ้ เสียทีม่ คี วามสกปรกสูงมาก ซึง่ มีทงั้ สารอินทรีย์
สารอนินทรีย์ เชื้อโรค และสารพิษต่างๆ เจือปนอยู่
เมื่อน�้ำเสียจากกองขยะมูลฝอย ไหลไปตามพื้นดิน
บริเวณใด ก็จะท�ำให้บริเวณนัน้ เกิดความสกปรกและ
ความเสื่อมโทรมของพื้นดิน และอาจเปลี่ยนสภาพ
ท�ำให้ดินมีคุณสมบัติเป็นดินด่าง หรือดินกรดได้
ในกรณีทนี่ ำ�้ เสียจากกองขยะมูลฝอย ไหลลงสูแ่ หล่ง

น�้ำ ก็จะท�ำให้คุณภาพน�้ำเสียไป ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งน�้ำผิวดิน หรือแหล่งน�้ำใต้ดินก็ตาม ล้วนเป็น
อันตรายต่อผูใ้ ช้นำ�้ และสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยในแหล่งน�ำ้
น�้ำที่สกปรกมาก หรือมีสารพิษเจือปนอยู่ ก็อาจ
ท�ำให้สัตว์น�้ำตายในเวลาอันสั้น นอกจากนั้นสิ่ง
สกปรกต่างๆ ที่เจือปนในน�้ำ ก็จะส่งผลต่อระบบ
นิเวศของน�ำ้ ท�ำให้สตั ว์นำ�้ ทีม่ คี า่ บางชนิดสูญพันธุไ์ ป
น�้ ำ ที่ มี สิ่ ง สกปรกเจื อ ปน ย่ อ มไม่ เ หมาะแก่ ก าร
อุปโภค บริโภค แม้จะน�ำไปปรับปรุงคุณภาพแล้ว
ก็ตาม เช่น การท�ำระบบน�้ำประปา ซึ่งก็ต้องสิ้น
เปลืองค่าใช้จา่ ย ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้
มากขึ้น  ดังนั้นจะเห็นว่าปัญหาขยะในเมืองไทย
เป็นปัญหาโลกแตก เป็นเวลาหลายสิบปีทเี่ จ้าหน้าที่
ทางราชการ หน่วยงานวิจัย สถาบันทางกาศึกษา
พยายามหาหนทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ
ล้นเมือง ไม่มที ใี่ ดยอมให้กอ่ สร้างโรงก�ำจัดขยะใกล้
ที่อยู่อาศัยของตนเอง ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น ทั้งๆที่
เสียงบประมาณตัง้ มากมายพาเจ้าหน้าทีไ่ ปดูงานที่
ต่างประเทศ ใช้งบประมาณในการรณรงค์ให้ความรู้
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ มีเทคโนโลยีมากมาย
ที่สามารถจะน�ำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ
แต่ปัจจุบันยังไม่มีที่ไหนในประเทศไทย สามารถ
จัดการขยะได้อย่างครบวงจรเป็นทีพ่ งึ พอใจของคน
ทุกฝ่าย จากสาเหตุหลักๆเหล่านี้ท�ำให้การแก้ไข
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ปัญหาขยะ ยังคงไม่มีความคืบหน้าและก่อให้เกิด
ปัญหาหนักขึ้นทุกวัน ดังนั้นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาขยะจึงต้องมีการปรับเปลีย่ น แนวทาง วิธกี าร
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ที่มีสถานที่
แตกต่างกัน ใช้ลกั ษณะเด่นของแต่ละพืน้ ทีม่ าแก้ไข
ปัญหาเรือ่ งขยะ ด้วยกระบวนการต่างๆ ทีเ่ กิดปัญหา
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วท�ำให้คนไทยต้องมีความตระหนัก
ต่อวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นจึงน�ำมาสู่กระบวนการ
แก้ไขปัญหาของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยคณะรัฐบาลได้มมี ติกำ� หนดให้การแก้ไขปัญหา
ขยะเป็นวาระแห่งชาติ และเห็นชอบ Roadmap
การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และแผน
ปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤติที่ต้องเร่ง
แก้ ไ ขปั ญ หาก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอย ไม่ ถู ก ต้ อ งและ
ตกค้างสะสมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่ท�ำให้ขยะ
เกิดขึ้นโดยเฉพาะชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาย
ในกรุงเทพมหานครเป็นสาเหตุหนึ่ง ซึ่งปัญหาขยะ
ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งและแก้ไขเพราะ
มีผลกระทบท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นการ
ด�ำเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ชุมชน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ได้มากขึน้ ท�ำให้ปญ
ั หาขยะตกค้างมีมาก และยังมี
ปัญหาก�ำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มาก
แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างระบบ
ก�ำจัดที่ถูกสุขลักษณะก็ตาม ยังมีชุมชนหลายแห่ง
ทีม่ รี ะบบแล้วก็ไม่สามารถก�ำจัดขยะมูลฝอยได้ตาม
ที่ได้ออกแบบไว้บางแห่งได้รับการต่อต้านคัดค้าน
จากประชาชนจนไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ทั้งนี้
เนือ่ งจากการท�ำโครงการทีผ่ า่ นมามักไม่ได้คำ� นึงถึง
การเตรียมความพร้อมที่จะด�ำเนินงานดูแลรักษา
ระบบอย่างต่อเนือ่ งท�ำให้มขี อ้ จ�ำกัดทางด้านบุคลากร
และองค์ ก รบริ ห ารจั ด การที่ ชั ด เจน นอกจากนี้
การด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาส่วนใหญ่มลี กั ษณะต่างคน

ต่ า งท� ำ จึ ง ท� ำ ให้ มี ส ถานที่ ก� ำ จั ด มู ล ฝอยที่ ไ ม่ ถู ก
สุขลักษณะขนาดต่างๆ กันกระจายทั่วไปท�ำให้
สิ้นเปลืองงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ มีผลในการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางมีจ�ำกัดและไม่ต่อเนื่อง
ซึ่ ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การจั ด การขยะมู ล ฝอยการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างมาก
เพราะความหนาแน่นของประชากรทีม่ จี ำ� นวนมาก
และทีส่ ำ� หรับเก็บขยะหรือก�ำจัดขยะน้อยตรงกันข้าม
กับปริมาณขยะทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอดจึงท�ำให้ขยะมูลฝอย
ไปทิ้งตามที่ว่างเปล่าเหมือนที่เคยท�ำมาแต่ก่อนได้
ดังนั้นปัญหาขยะมูลฝอย จึงเป็นปัญหาเร่งด่วน
ที่หน่วยงานภาครัฐหรือผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง ต้องเร่ง
ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขให้ มี ก ารจดั ก ารอย่ า งมี ร ะบบ
ถูกสุขลักษณะและไม่กอ่ ให้เกิดปัญหาอืน่ ๆ ตามมา
(คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา,
2549) ปัจจุบันการด�ำเนินงานจัดการขยะมูลฝอย
ในกรุงเทพมหานคร ยังขาด ประสิทธิภาพ เนือ่ งจาก
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบไม่มี
ประสิทธิภาพพอจึงประสบปัญหา เช่น ด้านงบประมาณ
ด้านบุคลากร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม
ในการก�ำจัดขยะมูลฝอย โดยที่ชุมชนแต่ละแห่งจะ
เป็นผูร้ บั ผิดชอบดูแลในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ตนเองโดยส่วนใหญ่จะน�ำขยะมูลฝอยมาทีเ่ ก็บไว้ทวี่ ดั
แล้วปล่อยให้ยอ่ ยสลายเองตามธรรมชาติ หรือบาง
ครัง้ ท�ำการเผาท�ำให้เกิดกลิน่ และควันไฟ ซึง่ อันตราย
ต่อคนในชุมชน
ด้วยสาเหตุดังกล่าวท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาปัญหาของขยะที่อยู่ในชุมชนโดยที่คนใน
ชุมชนไม่รว่ มมือกันหรือเข้ามามีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
ดั ง นั้ น จึ ง ศึ ก ษาถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
ธนาคารขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) สาเหตุของการท�ำวิจยั
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การบริหารการจัดการขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส
ระยะที่ 1 เพราะเนื่องด้วยบริบทของวัดปุรณาวาส
ไม่มกี ารจัดการด้านความรูเ้ กีย่ วกับขยะ คนในชุมชน
ไม่เข้าใจในผลเสียทีท่ ำ� ให้สงิ่ แวดล้อมเป็นพิษก่อให้เกิด
โรคร้ายและภาวะโลกร้อน แต่ในวิกฤตของขยะ
ที่เกิดขึ้นสามารถให้ความรู้ความเข้าใจในการน�ำ
ขยะทีไ่ ม่มปี ระโยขน์นนั้ มาสร้างให้เกิดรายได้ สร้าง
นิ สั ย ให้ ค นมี จิ ต สาธารณะ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
มีจิตส�ำนึก มีส่วนร่วมในการปฎิติการร่วมมือกัน
เพื่อก�ำจัดขยะมูลฝอย พร้อมทั้งปลูกจิตส�ำนึกใน
การเก็บออม ท�ำบัญชีครัวเรือนเพิ่มรายได้จากการ
เก็ บ ขยะเพื่ อ การเก็บ ออมเงินและร่วมมือ กันลด
ขยะมูลฝอยให้น้อยลงหรือหมดสิ้นไป ด้วยวิธีการ
ที่ถูกตามหลักสุขาภิบาล เป็นชุมชนที่ปลอดขยะ
ในอนาคต

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
1. ท�ำการประชุมเพื่อการระดมความคิด
ภายในกรรมการชุมชนวัดปุรราวาส (Input)
		 - ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ จ ะน� ำไปพั ฒ นาเป็ น
แนวทางในการขัดการขยะ
		 - แนวทางการจัดการขยะในชุมชนใน
วัดปุรณาวาส
2. กระบวนการจัดการในการด�ำเนินการ
ก�ำจัดขยะ (Process )
		 - การด�ำเนินการสัมภาษณ์ประชากร
ในชุมชนเชิงลึก
3. ผลการด�ำเนินการของแนวทางในการ
ก�ำจัดขยะ(Out put)
4. ผลประโยชน์ทไี่ ด้จดั การขยะในชุมชนวัด
ปุรราวาส(Outcome)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ธนาคารขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อหาแนวทางการแก้ไขการมีส่วน
ร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชนวัดปุรณา
วาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ข้อจ�ำกัดในการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการจัดการธนาคารขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส
เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) มีขอ้ จ�ำกัด
ของเวลาในการด�ำเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ท�ำการศึกษา
โดยลงพื้ น ที่ ชุ ม ชนวั ด ปุ ณ ราวาสด้ ว ยตนเอง
เพื่อท�ำการสัมภาษณ์

ขอบเขตในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เพือ่ ศึกษาเกีย่ วกับ
การก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยของชุ ม ชนวั ด ปุ ร ณาวาส
เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานน�ำไปพัฒนาเป็นแนวทาง
ในการก�ำจัดขยะให้ยั่งยืนและเสริมรายได้จากขยะ
ท� ำ การศึ ก ษาและเก็ บ ข้ อ มู ล จากการลงพื้ น ที่
สัมภาษณ์ประชากรในชุมชนวัดปุรณาวาส ได้แก่
พระสงฆ์ ผู้น�ำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน คนในชุมชน
วัดปุรณาวาส

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะ
ของชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร
โดยมีการออกแบบขัน้ ตอนการวิจยั ดังนี้ คือประชากร
ที่ข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ได้แก่ พระสงฆ์ ผูน้ ำ� ชุมชน
กลุม่ แม่บา้ น คนในชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยชุมชนดังกล่า วเป็น
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ศู น ย์ ร วมของการผลิ ต สิ น ค้ า และการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงเกษตร และวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีความพร้อม
ด้านทรัพยากรภูมิปัญญาชาวบ้านและมีศักยภาพ
จะพัฒนาที่ยกระดับจากธุรกิจชุมชนไปสู่การเป็น
วิสาหกิจชุมชนต่อไปในอนาคตจึงต้องมีความพร้อม
เกี่ยวการบริหารการจัดการขยะให้เป็นระบบยั่งยืน
โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้
ประชากร
การวิจยั ครัง้ นีศ้ กึ ษาจากประชากรในชุมชน
ของวัดปุรณาวาสได้แก่ พระสงฆ์ 3 รูป ผู้น�ำชุมชน
3 ท่าน กรรมการชุมชน 5 ท่าน กลุ่มแม่บ้าน 5 ท่าน
อาจารย์-ครู โรงเรียนวัดปุรณาวาส 5 ท่าน
ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นข้อมูล
เบือ้ งต้นลักษณะของบุคคล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ ข้อมูลทีถ่ ามจะเป็น ด้านการลดขยะมูลฝอย
ด้านการน�ำมาใช้ใหม่ ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถาม พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนวัดปุรณาวาส ซึง่ ประกอบด้วย
2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูล
ทั่วไปในการส�ำรวจพฤติกรรมการจัดการขยะของ
ชุนชนวัดปุรราวาส กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของคนในชุมชน
ถึงการจัดการขยะมูลฝอย เป็นแบบสอบถามพฤติกรรม
การจัดการขยะ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย
2) ด้านการน�ำกลับมาใช้ใหม่
3) ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยใช้วิธี
การดังนี้

การสังเกต
คือการสังเกตด้วยการเฝ้าดู อย่างเอาใจใส่
และละเอียดถีถ่ ว้ นโดยใช้หลักการทางวิชาการด้วย
ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆกันเช่น ตาดู หูฟงั
มือสัมผัส โดยผู้วิจัยใช้การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เป็นการสังเกต(Participant-as-observer) หรือการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)
วิธกี ารหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ เป็นวิธที จี่ ะ
ช่วยให้นักวิจัยเข้าถึงความรู้ความจริงได้มากที่สุด
นักวิจัยจะได้สัมผัสกับปรากฏการณ์โดยตรงด้วย
ตนเองทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั (ผูส้ งั เกต) กับผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในชุมชน (ผูถ้ กู สังเกต) มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันในลักษณะ
ความสัมพันธ์ทผี่ สู้ งั เกตเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน
ที่ตนศึกษา ใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลในชุมชนที่ศึกษา
ตามวิถีพุทธ เช่นการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม
ต่างๆ จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นสมาชิกของ
ครอบครัวในชุมชน ดังนั้นข้อมูลที่ได้รับจากการ
สังเกตพฤติกรรมเป็นไปตามธรรมชาติทแี่ ท้จริงของ
ชุมชน
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
การสนทนาตามธรรมชาติ ผู้วิจัยใช้วิธี
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ พู ด คุ ย กั บ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล
เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ให้ข้อมูลเล่าเรื่องราวได้อย่าง
เป็นธรรมชาติให้มากที่สุด และท�ำการโน้มน้าว
กล่อมเกลา (Probe) เพื่อน�ำข้อมูลเชิงลึกของผู้ให้
ข้อมูลน�ำมาพิจารณาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่ง
การสนทนาแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประมาณ 45- 90 นาที
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางคนต้องสนทนามากกว่า 1 ครัง้ จนกว่า
ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือ หรือไม่พบข้อมูลใหม่
ในระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยวิธกี ารบันทึกเสียง
ซึง่ ข้อมูลทีถ่ กู บักทึกเสียงจะถูกถ่ายทอดความเป็นมา
แบบค�ำต่อค�ำ ประโยคต่อประโยค จากนัน้ จึงน�ำไป
วิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เป็ น วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ แสดง
ความคิดเห็น ของผู้ร่วมสนทนา ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเป็น
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ในชุมชน เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์ทอี่ ยูใ่ นชุมชน
วัดปุรณาวาส ข้อมูลทีไ่ ด้เป็นการสนทนา การแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
พร้อมกับรับรู้ รับฟัง ซักถามและสังเกตปฏิกริ ยิ าการ
โต้ตอบที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนา แล้วจดบันทึก
และบันทึกเสียง น�ำข้อมูลไปวิเคราะห์และสังเคราะห์
ให้เกิดประสิทธิภาพที่แท้จริงต่อไป
การจัดท�ำเวทีชุมชน
การจัดเวทีประชาคม เป็นการจัดการความ
รู้โดยใช้การมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะ
ของชุมชน เพื่อก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานการ
พัฒนาศูนย์เรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมการมีสว่ นร่วมให้เกิด
การเรียนรู้ สามารถด�ำเนินชีวติ ได้ดว้ ยการพึง่ ตนเอง
อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการจัด
เวทีประชาคมเพื่อจัดการความรู้ ด้วยกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
วิธกี ารตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วธิ ตี รวจสอบ
สามเส้า (Triangulation) คือการตรวจสอบสามเส้า
ข้อมูล (Data Triangulation) การตรวจสอบสามเส้า
ด้านนักวิจัย (Investigation Triangulation) ซึ่ง
เป็นการตรวจสอบว่านักวิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูล
แตกต่างกันอย่างไร การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธี
รวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
เป็นการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต่างกัน น�ำมา
รวบรวมเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น วิธีการสังเกตควบคู่
กั บ การซั ก ถามพร้อ มกับ ศึกษาข้อ มูล จากแหล่ง
เอกสารประกอบด้วย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เตรียมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเริ่มท�ำไปพร้อมๆกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และสะท้อนให้เห็นใน
การเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง เพื่อน�ำไปสู่การวางแผน
ของการเก็บข้อมูลครัง้ ต่อไป การวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
การศึกษาจะได้จากการจดบันทึกภาคสนาม การ
บันทึกรายงานประจ�ำวัน การสัมภาษณ์เชิงลึกที่
ผ่านการถอดเทปแบบค�ำต่อค�ำและจากการสังเกต
ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมของประชากร
มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เช่นการ
วิเคราะห์แก่นสาระ(Thematic analysis) การ
วิเคราะห์เรื่องราว (Narrative analysis)
สรุปผลการด�ำเนินการวิจัย
ในการด�ำเนินการบริบทเกีย่ วกับพฤติกรรม
การทิ้งขยะมูลฝอยของชุมชนวัดปุรณาวาสในขั้น
ตอนการเตรียมการวิจัยพบว่า
1.โดยภาพรวมที่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน
คนในชุมชนส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจเนื่องด้วย
ปัญหาอันเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ และมีนิสัยที่
ไม่เป็นระเบียบในการบริหารการจัดการคนในชุมชน
รวมถึงผูบ้ ริหารชุมชนไม่ให้ความส�ำคัญกับขยะมาก
พอควร เมื่อมีนโยบายของรัฐบาลออกมาจึงท�ำให้
ประธานในชุมชนเกิดการตืน่ ตัวมองเห็นสภาพทีเ่ กิด
ขีน้ จึงด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนพร้อมกับได้รบั ความ
ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกรุงเพธนบุรเี ข้ามาด�ำเนิน
การจัดการเรียนรู้โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารการจัดการขยะที่เป็นปัญหาระดับประเทศ
ดังนั้นเมื่อมีการท�ำกิจกรรมการร่วมมือกันเกี่ยวกับ
ขยะในชุมชนด้วยการจัดการความรู้เสริมความ
เข้าใจปัญหาขยะในชุมชนจะเกิดปัญหาอะไรบ้าง
และประโยชน์ ที่ ส ามารถน� ำ ขยะมาท� ำ รายได้
อย่างไร จากการให้ความรู้ ปราฏกว่าคนในชุมชน

98

ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.6 No.2 July - December 2017

เข้าใจมีการจัดการขยะภายในบ้านอย่างเป็นระเบียบ
มีการใช้ถุงด�ำแบ่งขยะที่เป็นขยะเปียก ขยะแห้ง
ขยะประเภทใดทีส่ ามารถน�ำมาใช้ได้หรือน�ำมาขายได้
ก็จะเก็บสะสมเพื่อเป็นรายได้ ทั้งนี้สังเกตจากหล้ง
ท�ำกิจกรรมประมาณ 3 เดือน การบริหารการจัดการ
ขยะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
2. แนวทางการแก้ไขการมีสว่ นร่วมในการ
จัดการธนาคารขยะของชุมชนโดยผลสรุปดังนี้
ข้อที่ 1 ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย
โดยเฉพาะแม่บ้านต้องสร้างจิตส�ำนึกให้เพื่อสร้าง
ลักษณะนิสัยส่วนเด็กๆในชุมชนมีการประชุมกัน
ในโรงเรียนวัดปุรณาวาสมีการรณรงค์ ให้มีการน�ำ
ขยะมาใช้เป็นประโยน์หรือดัดแปลงเป็นอุปกรณ์อนื่
ได้อีกครั้ง
ข้อ 2 ด้านการน�ำกลับมาใช้ใหม่ การทิง้ ขยะ
มีผลส่งต่อในชุมชนท�ำให้ขยะมูลฝอยน้อยลง แนวทาง
การแก้ไขในชุมชนควรร่วมมือกันหาแนวทางท�ำ
กิจกรรมกลุ่มให้ความรู้ในการแยกขยะที่ขายได้กับ
ทีข่ ายไม่ได้ทำ� ให้เห็นความส�ำคัญของขยะด้วยการ
จัดการความรู้พร้อมทั้งปลูกจิตส�ำนึกและรณรงค์
เรือ่ งขยะ โดยหัวหน้าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้คนใน
ชุมชนแยกแยะขยะรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วมท�ำให้เกิดความรัก
และหวงแหนชุมชนให้เกิดความรักและความศรัทธา
ความเชื่อและความเกรงใจต่อบุคคลซึ่ง สอดคล้อง
กับจีระชัย ไกรกังวาร(2544, หน้า20-21)
ข้อ 3 ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย ในบาง
ครั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ว่าปัญหาอุปสรรคก็คือการที่
ประชาชนในชุมชนไม่มเี วลาเนือ่ งจากส่วนใหญ่ตอ้ ง
ขวนขวายดิ้นรนหาเลี้ยงชีพจึงยากที่จะสนใจใน
ประเด็นการมีสว่ นร่วม โดยควรมีการประชาสัมพันธ์
ภายในชุมชนให้เกิดจิตส�ำนึก

อภิปรายผล
ผลการวิจัย“การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ธนาคารขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวฒ
ั นา
กรุ ง เทพมหานคร (ระยะที่ 1) ”ท� ำ ให้ ท ราบถึ ง
ความเป็นมาของชุมชนวัดปุรณาวาส ว่าจะท�ำอย่างไร
ในเรื่องการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็น
ระบบถูกสุขลักษณะและสามารถท�ำรายได้ในรูป
ของธนาคารขยะท�ำให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถ
พึง่ ตนเองได้โดยใช้หลักการมีสว่ นร่วมของกิจกรรมกลุม่
จนเกิดการจัดการขยะได้อย่างยัง่ ยืน ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ สรุป
มาจากการด�ำเนินงานตัง้ แต่ตน้ ปี ค.ศ. 2016 ว่าการ
จัดการขยะมูลฝอยมีผลต่อภาวะโลกร้อนดังนัน้ การ
จัดการความรูเ้ กีย่ วกับการก�ำจัดขยะมูลฝอยให้ชมุ ชน
เกิดเข้าใจจะส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตให้มีความสุข
อย่างถูกสุขลักษณะได้ โดยสังเกตได้จากพฤติกรรม
การทิ้ ง ขยะของชุ ม ชนหลั ง จากได้ ร ่ ว มกิ จ กรรม
การก�ำจัดขยะมูลฝอยแล้ว พฤติกรรมของการทิ้ง
ขยะเปลีย่ นไป ด้วยการแยกขยะลงถังตามประเภท
ของขยะและการน�ำขยะมาฝากขายกับธนาคาร
ถือว่าประสบความส�ำเร็จในเบื้องต้นของการจัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ดังนั้นวิถีชีวิตของคนในชุมชนต้องเปลี่ยน
ไปด้วยการก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและ
ถูกสุขลักษณะ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ มีรายได้จาก
การแยกขยะท�ำให้พึ่งตนเองได้ มีการด�ำเนินชีวิต
อย่างมีความสุข ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
จัดการธนาคารขยะลดภาวะโลกร้อนในชุมชน แต่
อุปสรรคในระยะแรกของชุมชนคือไม่มคี วามเข้าใจ
และไม่มีความรู้เรื่องขยะว่าสามารถสร้างรายได้
หรือมีประโยชน์มากมาย เช่นเมือ่ มีการคัดแยกขยะ
แต่ละประเภทไม่วา่ จะกระดาษ,พลาสติก,ขวด หรือ
ขยะอื่นๆ รวมๆกันแล้วน�ำไปขายที่ธนาคารขยะได้
ขยะรี ไ ซเคิ ล ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

การรีไซเคิลขยะ ไม่ว่าจะเป็นการน�ำขยะกลับมา
ใช้ใหม่ การบ�ำบัดน�้ำเสีย การลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดอ็อกไซด์ มีส่วนช่วยลดสภาวะเรือน
กระจก ทีท่ ำ� ให้โลกร้อนขึน้ ด้วย นอกจากนัน้ การวิจยั
ยังพบว่าคนในชุมชนยังมีพฤติกรรมของการด�ำเนิน
ชีวติ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง เกีย่ วกับการบริหารการจัดการขยะ
มูลฝอย มักทิ้งขยะไม่ป็นที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ
ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะในชุมชนให้คนในชุมชนมีความเข้าใจว่า
ขยะเป็นแหล่งเพาะพันธุข์ องแมลง และพาหะของโรค
การก�ำจัดขยะมูลฝอยไม่ดีหรือปล่อยปละละเลย
ท�ำให้มีขยะมูลฝอยเหลือทิ้งค้างไว้ในชุมชน ก่อให้
เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิด
มลพิษของน�ำ้ มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ
ก่อให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขยะมูลฝอยพวกของเสียอันตราย ถ้าขาดการจัดการ
ที่เหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของคน
ในชุมชนได้ง่าย เช่น โรคทางเดินอาหารที่เกิดจาก
เชือ้ แบคทีเรียทีม่ แี มลงวันเป็นพาหะ หรือ ได้รบั สาร
พิษทีม่ ากับของเสียเป็นต้น อีกประการหนึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
หาแนวทางในการแก้ไข้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารน�ำ
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (material recovery)
เช่น การน�ำมาท�ำปุ๋ย น�ำมาเผาเพื่อให้ได้พลังงาน
ความร้อน (ส�ำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2552) มีการปลูกฝังทัศนคติ และสร้าง
ค่านิยมของชุมชนในการร่วมมือ รักษาความสะอาด
โดยให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้ใช้วิธี
การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ ด้วยตนเองวิธีการ
สัมภาษณ์โดยตรงที่มีการสัมภาษณ์ถึง 7 ครั้ง คือ
ผู้น�ำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้าน รวมถึง
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คณะสงฆ์ของวัดปุรณาวาสพบว่าชุมชนส่วนน้อย
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการด�ำเนินชีวิตเรื่อง
การบริหารการจัดการขยะโดยคิดว่าไม่ใช้หน้าทีข่ อง
พวกเขาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องบริหารการ
จัดการ ดังนั้นผู้น�ำชุมชนต้องให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยของครัวเรือนการได้รับข้อมูล
ข่าวสาร เกีย่ วกับขยะมูลฝอยของครัวเรือน การแบ่ง
หน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน และ
การรับรูก้ ฎระเบียบเกีย่ วกับการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ต้องลดและควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยโดยรวม
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม/ คน/ ควบคุมการเกิดขยะมูลฝอย
และส่งเสริมให้มีการน�ำกลับไปใช้ประโยชน์พร้อม
ทั้งผู้น�ำชุมชนต้องประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ
ภายในท้องถิ่น เช่น บ้าน วัด โรงเรียน ในการใช้
ทรัพยากร อย่างคุม้ ค่า น�ำขยะทีม่ ปี ระโยชน์กลับมา
ใช้ใหม่ได้ ดูแลปรับปรุงสถานทีท่ งิ้ ขยะของชุมชนให้
ถูกหลักสุขาภิบาล ควบคุมไม่ให้เกิดเป็นแหล่ง
เพราะเชือ้ โรคได้ พร้อมทัง้ ต้องจัดตัง้ คณะกรรมการ
บริหารการจัดการขยะในชุมชน จัดท�ำแผนชุมชน
แนวทางปฏิบตั กิ ารจัดการขยะมูลฝอย ซึง่ สอดคล้อง
กับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการ
ศึ ก ษาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ( 2552)
จะเห็ น ว่ า การบริ ห ารการจั ด การขยะในชุ ม ชน
วัดปุรณาวาสเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น เพื่อ
เป็นการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ถูกวิธีและ
เป็นการหาแนวทางการแก้ไข้เบือ้ งต้น ซึง่ ผูน้ ำ� ชุมชน
มีความตระหนักจึงร่วมกับผู้วิจัยในการท�ำกิจกรรม
การบริหารการจัดการขยะในชุมชนวัดปุรราวาสขึน้
(ระยะที่ 1) ผลปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจระยะหนึ่ง
เพราะชุมชนมีความตระหนักและเข้าใจถึงปัญหา
และการน�ำขยะมาท�ำประโยชน์แต่อย่างไรก็ตาม
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ยังมีประชาชนในชุมชนที่ยังไม่ปฏิบัติตามเพราะ
เคยชินต่อการทิง้ ขยะมูลฝอย ยังมีการใช้ถงุ พลาสติก
ทิง้ ขยะไม่ถกู มีการร่วมกิจกรรมการมีสว่ นร่วมน้อย
ผูน้ ำ� ชุมชนจึงต้องควรประชาสัมพันธ์ให้มากและส่งเสริม
ให้ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่ายสินค้า ลดการใช้บรรจุภัณฑ์
ที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับทางด้าน
รายได้ที่เกิดจากขยะภายในชุมชน ปรากฎว่าคน
ชุมชนมีความปรารถนาทีจ่ ะเก็บรายได้ไว้เองโดยจัด
ท�ำบัญชีครัวเรือนทีท่ างคณาจารย์คณะบัญชีได้เข้า
มาสอนให้แล้วน�ำรายได้ไปฝากไว้กบั ธนาคารทีท่ าง
ประธานชุ ม ชนได้ ติ ด ต่ อ มา จากการสมั ภ าษณ์
ประชาชนในชุมชนมีความพึงพอใจกับรายได้ทเี่ กิด
จากขยะแต่ขอให้ทางชุมชนจัดคณะกรรมการเข้า
มาช่วยซื้อขยะเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการจัด
เก็บขยะเมื่อแยกที่เป็นเป็นรายได้
จากการวิจัยการมีส่วนร่วม ในการจัดการ
ธนาคารขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1 ) นัน้ ท�ำให้ผวู้ จิ ยั มีความ
ปรารถนาทีจ่ ะท�ำระยะที่ 2 เพือ่ เป็นการติดตามเรือ่ ง
ของขยะที่เป็นปัญหาระดับประเทศให้เกิดความ
ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างจิตส�ำนึก จิตสาธารณะ
ให้กบั ชุมชนเพือ่ สร้างความเป็นระบบระเบียบให้กบั
สังคมไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยพบว่า ชุมชนที่ดีต้องมีผู้น�ำ
ทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจ ในชุมชนทีแ่ ท้จริง ไม่หวังผล
เฉพาะสิ่ ง ที่ ต นเองได้ รั บ ต้ อ งอุ ทิ ศ ทั้ ง กาย ใจ
ที่มีหัวใจของนักพัฒนาจึงจะท�ำให้ชุมชนประสบ
ความส�ำเร็จ

ประการที่หนึ่ง การเข้าถึงหรือการเข้าไป
มีสว่ นร่วมกับชุมชนต้องมีความจริงใจ พูดต้องตรงกับ
การกระท�ำ มิเช่นนั้นคนในชุมชนจะมองว่าการเป็น
ผู้น�ำเป็นการท�ำเพื่อประโยชน์ตนเอง ไม่มีพวกพ้อง
ของหน่วยงานใดๆทั้งสิ้น
ประการทีส่ อง การจัดการความรู้ จะช่วยให้
คนในชุ ม ชนเกิ ด การเรี ย นรู ้ ในชุ ม ชนและสร้ า ง
ปัญญาให้กบั ชุมชนโดยเฉพาะการน�ำเอาคนในชุมชน
ที่มีความสามารถมาเป็นผู้น�ำหรือมาเป็นผู้รู้สอน
คนในชุมชนแล้วก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งได้
ประการที่สาม การบริหารการจัดการขยะ
ในชุมชน ผู้น�ำชุมชนต้องเร่งแก้ไขเพราะขยะเป็น
ตัวการท�ำให้โลกร้อนและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
ต้องให้ความรู้ความเข้า กับคนในชุมชนช่ว ยกัน
ใช้ภาชนะที่เป็นการลดโลกร้อนไม่ใช้ถุงพลาสติก
เปิ ด วิ สั ย ทั ศ น์ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนรั ก ษ์ ใ นการพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อมเป็นชุมชนน่าอยู่
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงอิทธิพลของหน่วยงานของ
รัฐบาลทีจ่ ดั ให้มกี ารอบรมด้านความรูเ้ กีย่ วกับขยะ
มูลฝอยโดยจัดกิจกรรมเป็นไปตามความต้องการ
ของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มี
การร่วมมือในความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อเป็นการ
สร้า งความเข้มแข็งและแนวทางการแก้ไข้ขยะ
มูลฝอยอย่างยั่งยืน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลด่ อ
ระบบการจัดการขยะในชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสิง่ แวดล้อมเพือ่ นาํ ไปวางแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการปฏิบัติให้คนในชุมชนลดการสร้าง
ขยะมูลฝอยได้อย่างยั่งยืน
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