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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะ และพฒันาระบบการจดัการขยะของ

สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึง่ธญับรีุ โดยได้นําแบบจําลอง PRECEDE-PROCEED มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์

ปัจจยัตา่งๆ จากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการขยะ คือ (1) ปัจจยันําด้าน: เพศ ระดบั

การศกึษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีปฏิบติั และความรู้เร่ืองการจดัการขยะของบุคลากร 

(2) ปัจจัยเสริมด้าน: การอํานวยการในการจัดการขยะของบุคลากร การกําหนดนโยบายและการสัง่การจาก

ผู้บริหาร และความสามารถในการรับคําสัง่ของผู้ รับบริการซึง่มีความพิการทางจิต และ (3) ปัจจัยเอือ้ด้านการ

สนบัสนนุการจดัเก็บขยะโดยเทศบาล ผลจากการวิเคราะห์นีไ้ด้ถูกนําไปใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยของผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสีย ซึง่ประกอบด้วยผู้ อํานวยการ หัวหน้างานของสถานสงเคราะห์ และผู้ แทนจากเทศบาล เพ่ือร่วมกันหา

แนวทางการพฒันาระบบการจดัการขยะท่ีเหมาะสมสําหรับสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่งธัญบุรี โดยได้ข้อตกลงให้

สถานสงเคราะห์ดําเนินการ 3 ด้านคือ (1) คดัแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ เศษอาหาร, พลาสติก อลมิูเนียม 

และแก้วท่ีสามารถขายได้, เศษไม้ ใบไม้ และขยะประเภทนํากลบัมาใช้ไมไ่ด้ (2) กําหนดเวลานดัหมายการเก็บขน

ขยะของเทศบาลอย่างชัดเจน และ (3) ให้มีการจัดหางบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะของ

เทศบาล ผลจากการศกึษานีทํ้าให้เกิดการมีสว่นร่วมในการจดัการขยะของบคุลากรและผู้ รับบริการ 

 

คาํสาํคัญ: ระบบการจดัการขยะ, แบบจําลอง PRECEDE-PROCEED, สถานสงเคราะห์, การศกึษาแบบผสมผสาน 

 

ABSTRACT 

 The objective of this study was to investigate factors effecting on development of solid waste 

management system by the PRECEDE-PROCEED Model. The results showed that the influence 

factors of solid waste disposal were (1) Predisposing factors: gender, education, work duration, 

position, knowledge of solid waste disposal of officers (2) Reinforcing factors: authorization, policy, 

and the ability to take orders of destitute persons who were mentally disable (3) Enabling factor: 

coordinating with the municipality. Results of model analysis were subsequently used in stakeholders 

focus group meeting which consist of administrators, head officers of the home, and representatives 

from municipality to approach develop solid waste management system for Thunyaburi home for the 

 
1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, นครปฐม, ประเทศไทย 73170 
1 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Nakhon Pathom, Thailand 73170 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

544 

destitute. It was agreed on 3 solid waste management points: (1) solid waste must be separated into 

4 categories; food waste, plastic or aluminum or glass waste for sell, branch or leaf waste, and non-

recyclable waste (2) the municipality would take solid waste from the home for destitute regularly (3) 

budget must be allocated for the municipality for taking solid waste. Result from this study can lead to 

the participation of waste management between the personnel and the destitute persons. 

 

Key Words: solid waste management system, the PRECEDE-PROCEED Model, the destitute, mixed method study 

E-mail address: thighdy@hotmail.com 

 

คาํนํา 

 สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่งธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี ประกอบด้วยสถานสงเคราะห์ 2 แห่งคือ สถาน

สงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่งชาย และสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่งหญิง มีประชากรรวมกนัทัง้สิน้ 1,367 คน ท่ีผ่านมาการ

บริหารจดัการขยะของสถานสงเคราะห์ทัง้ 2 แห่งได้แยกขยะเฉพาะท่ีขายได้นําไปขาย ส่วนขยะประเภทอ่ืนไม่ได้

รับการคดัแยกแตอ่ย่างใด สง่ผลให้เกิดปัญหาขยะล้น เป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ของพาหะนําโรค สง่กลิ่นเหมน็ และเกิด

เหตรํุาคาญแก่บริเวณใกล้เคียง ทําให้ต้องเผาขยะเป็นครัง้คราว การจดัการขยะด้วยวิธีการดงักล่าวพบว่ายงัไม่ถูก

หลกัสุขาภิบาล (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) แม้ว่าสถานสงเคราะห์จะตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของเทศบาล

ตําบลธัญบุรี แต่ก็ไม่ได้รับการจดัเก็บขยะ ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อสุขภาพ

อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชากรท่ีอยู่ภายในสถานสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ รับบริการซึ่งเป็น

ผู้ ด้อยโอกาสท่ีไมส่ามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทัง้ผู้ พิการทางจิต คนไร้ท่ีพึง่ และผู้สงูอายท่ีุถกูทอดทิง้ อย่างไรก็

ตามการพฒันาระบบจดัการขยะท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ต้องขึน้อยู่กับการจัดการขยะท่ีดี ซึง่นับเป็นปัจจัยสําคญัท่ี

สามารถกําหนดและพัฒนาระบบการจัดการขยะท่ีเหมาะสม (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) ซึ่งจากการศึกษา

แบบจําลองพฤติกรรมสขุภาพต่างๆพบว่า แนวคิดแบบจําลอง PRECEDE-PROCEED ของ Green & Kreuter 

(1999) เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถจําแนกปัจจยัสําคญัต่างๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลได้อย่างเป็นระบบและ

ถกูใช้อย่างแพร่หลาย ซึง่ผู้ วิจยัคาดวา่แบบจําลองนีจ้ะสามารถนํามาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการขยะใน

สถานสงเคราะห์ เพ่ือนํามาพฒันาระบบการจดัการขยะของสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึง่ธญับรีุ ซึง่ในปัจจบุนัยงัไมมี่

ระบบท่ีชัดเจน ไม่มีมาตรการและแนวทางในการจดัการขยะ อีกทัง้ยงัไม่เคยมีการศึกษาในเร่ืองการจดัการขยะ

ของสถานสงเคราะห์นีม้าก่อน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องทําการศกึษา เพ่ือให้ปัญหาขยะลดน้อยลงและ

เกิดการเปลี่ยนแปลงการจดัการขยะท่ีถกูต้องและยัง่ยืนตอ่ไป 

 

วิธีการวิจัย 

 งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึง่ธญับรีุ ซึง่ได้แบ่งการศกึษาเป็น 3 ขัน้ตอน 

คือ ขัน้ตอนที่  1 ศึกษาปริมาณและองค์ประกอบทางกายภาพของขยะในสถานสงเคราะห์และการ

จัดการขยะในปัจจุบัน โดยใช้วิธี Weight - Volume Analysis และใช้วิธีการสุ่มแบบ Quartering (อษุณีย์, 

2544) ผู้ วิจยัได้ทําการสํารวจระหว่างวนัท่ี 22 มิถุนายน 2555 – 28 มิถุนายน 2555 โดยผลการทดลองจะถูก

วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ีและคา่ร้อยละ 
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ขัน้ตอนที่ 2 ศึกษาการอํานวยการจัดการขยะของบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทและหน้าท่ี

หลกัในการกระตุ้นให้เกิดการจดัการขยะของผู้ รับบริการ ดงันัน้แนวคิดแบบจําลอง PRECEDE-PROCEED (รูปท่ี 

1) จึงถูกนํามาใช้ในการสร้างแบบสอบถามสําหรับบุคลากร เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

จดัการขยะ ซึง่ประกอบด้วยข้อคําถาม คือ (1) ปัจจยันํา ได้แก่ ข้อมลูสว่นบคุคลทัว่ไป ความรู้เร่ืองการจดัการขยะ 

(2) ปัจจยัเสริม ได้แก่ การมีสว่นร่วมในการจดัการขยะ นโยบายการจดัการขยะของสถานสงเคราะห์ท่ีผ่านมา (3) 

ปัจจยัเอือ้ ได้แก่ ทรัพยากรด้านบุคลากร หน่วยงานท่ีสนบัสนุนการจดัการขยะ สถานท่ีจดัเก็บขยะ งบประมาณ 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดัการขยะ (4) พฤติกรรมการจดัการขยะของบคุลากร และ (5) ข้อเสนอแนะ และแนวทางการ

แก้ไขปัญหาการจัดการขยะ กับบุคลากรจํานวน 92 คน จากทัง้หมด 119 คน ซึ่งผลการทดลองจะถูกนําไป

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS version 17.0 (ลิขสิทธ์ิมหาวิทยาลยัมหิดล) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี 

คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

 เน่ืองจากในการศกึษาปัจจยันําของผู้ รับบริการมีข้อจํากดัด้านความพิการทางจิตและความสามารถใน

การรับรู้เข้าใจของผู้ รับบริการ การสอบถามด้วยแบบสอบถามโดยตรงจึงไม่สามารถทําได้ ผู้ศกึษาจึงเลือกการ

สังเกต (Observation) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยเสริมท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการ

จดัการขยะในขัน้ตอนตอ่ไป  
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Fig.1. Concept of the PRECEDE-PROCEED Model  

 

ขัน้ตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะโดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed 

method study) ประกอบด้วย การศกึษาปัจจัยเสริม และปัจจัยเอือ้จากผู้บริหารโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-

depth interview) และการศกึษาปัจจยัเสริมจากผู้ รับบริการโดยการสงัเกต (Observation) ข้อมลูท่ีได้จะถูกนํามา

วิเคราะห์หาแนวทางการพฒันาระบบการจดัการขยะร่วมกนั โดยใช้วิธีการสนทนากลุม่ (Focus group) เพ่ือระดม
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ความคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วยผู้ อํานวยการ หัวหน้างานของสถานสงเคราะห์ และผู้แทน

จากเทศบาล นํามาสู่แนวทางการพฒันาระบบการจดัการขยะ 3 ประเด็นดงันี ้ (1) การคดัแยกขยะ (2) การ

ประสานงานกบัเทศบาล (3) การสนบัสนนุงบประมาณในการจดัการขยะ  

 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

1. ผลการศึกษาปริมาณและองค์ประกอบทางกายภาพของขยะในสถานสงเคราะห์และการจัดการขยะ

ในปัจจุบัน  

 สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่งชาย จากการศึกษาพบว่ามีปริมาณขยะทัง้หมดประมาณ 2,722 กิโลกรัม/

สปัดาห์ หรือเฉลี่ย 388.85 กิโลกรัม/วนั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 โดยพบวา่ องค์ประกอบประเภทเศษอาหาร มีสดัสว่น

สงูสดุ ร้อยละ 24.51 สว่นองค์ประกอบขยะประเภทวสัดอิุนทรีย์ชนิดอ่ืนๆ มีสดัสว่นน้อยท่ีสดุร้อยละ 1.98 ดงัรูปท่ี 2 

สว่นการจดัการขยะในปัจจบุนั พบวา่ใช้ถงัขยะขนาด 200 ลิตร จํานวน 8 ถงั ซึง่มีไม่เพียงพอ เน่ืองจากไม่มีการคดั

แยกขยะ และเทศบาลไมเ่ก็บขนขยะไปกําจดั เพราะสถานสงเคราะห์ไมมี่งบประมาณในการชําระค่าธรรมเนียมการ

จดัเก็บขยะ ทําให้ขยะในสถานสงเคราะห์เกิดการสะสม และต้องกําจดัขยะเองโดยการเผากลางแจ้ง  

 สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่งหญิง จากการศึกษาพบว่ามีปริมาณขยะทัง้หมดประมาณ 2,367 กิโลกรัม/

สปัดาห์ หรือเฉลี่ย 338.14 กิโลกรัม/วนั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 โดยพบวา่ องค์ประกอบประเภทเศษอาหาร มีสดัสว่น

สงูสดุ ร้อยละ 27.44 ส่วนองค์ประกอบขยะประเภทวสัดุอินทรีย์ชนิดอ่ืนๆ มีสดัส่วนน้อยท่ีสดุร้อยละ 1.99 ซึ่งมี

ปริมาณน้อยกวา่การคาดการณ์ปริมาณขยะของเทศบาลตําบลธญับรีุท่ีระบวุา่มีขยะจากสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่ง

ธญับรีุแตล่ะแห่งมากกวา่ 500 กิโลกรัม/วนั (เทศบาลตําบลธญับรีุ, 2553) ดงัรูปท่ี 3 ส่วนการจดัการขยะในปัจจุบนั 

พบว่าแม้จะมีถังคอนเทนเนอร์ ขนาดบรรจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถังสําหรับจัดเก็บขยะ แต่ก็ไม่เพียงพอ

เน่ืองจากไม่มีการคัดแยกขยะ มีการทิง้ขยะบนพืน้และกระจัดกระจายอยู่นอกถังจํานวนมาก ทําให้เทศบาลไม่

สามารถเก็บขนได้ อีกทัง้การเก็บขนขยะไมต่รงเวลาของเทศบาลก่อให้เกิดการสะสมของขยะและต้องกําจดัขยะเอง

โดยการเผากลางแจ้ง  

 

Table1. Solid waste quantity of Thunyaburi home for the destitute 

Date 

Thunyaburi home for the 

destitute (men) 

Thunyaburi home for the 

destitute (women) 

Solid waste quantity (kg.) Solid waste quantity (kg.) 

23 June 2012 946 730 

26 June 2012 858 824 

28 June 2012 918 813 

Total (kg.) 2,722 2,367 

Average (kg./day) 388.85 338.14 
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Paper (6.96%) 

Plastic (16.90%) 

Food waste 

(27.44%) 

Branch or leaf 

waste (12.52%) 

Others inorganic 

waste (2.39%) 

Steel (6.36%) 

Aluminum 

(8.15%) 

Glass (17.30%) 

Others organic 

waste (1.99%) 
Paper (3.36%) 

Plastic (20.75%) 

Food waste 

(24.51%) 

Branch or leaf 

waste (4.94%) 

Others inorganic 

waste (8.50%) 

Steel (3.16%) 

Aluminum 

(14.82%) 

Glass (17.98%) 

Others organic 

waste (1.98%) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Thunyaburi home for the destitute (men)     Fig.3. Thunyaburi home for the destitute (women) 

  

 จากการวิเคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบทางกายภาพของขยะจากทัง้ 2 สถานสงเคราะห์  ส า ม า ร ถ

สรุปได้ดงันี ้(1) ข้อมลูท่ีได้สามารถนํามาเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการคดัแยกขยะท่ีมีมลูค่าและสามารถนําไปขายได้ 

(2) ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจของผู้บริหารในการจดัตัง้ธนาคารขยะ (3) พบวา่ประมาณหนึง่ในสี่ของขยะ

ทัง้หมดเป็นขยะประเภทเศษอาหารซึง่อาจเน่าเป่ือยและเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์สตัว์พาหะนําโรคได้ (4) การเผาขยะ

กลางแจ้งซึ่งรวมถึงพลาสติกและขยะมีพิษ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งผลกระทบต่อ

สขุภาพและคณุภาพชีวิตของประชากรในสถานสงเคราะห์ด้วย 

 

2. ผลการศึกษาการอาํนวยการจัดการขยะของบุคลากร 

 พบวา่ บคุลากรกลุ่มตวัอย่างมีความรู้เร่ืองการจดัการขยะระดบัสงูร้อยละ 85.90 และมีความคิดเห็นต่อ

แนวทางในการจัดการขยะอยู่ในระดบัสูงร้อยละ 33.70 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 83.70 มีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะ และเห็นว่าปัจจัยเอือ้มีความเพียงพอเหมาะสม คือปัจจัยด้าน (1) บุคลากร ร้อยละ 53.30 (2) 

หน่วยงานท่ีสนบัสนุนการจดัการขยะ ร้อยละ 78.30 (3) งบประมาณ ร้อยละ 90.20 (4) สถานท่ีจดัเก็บขยะ ร้อย

ละ 53.30 และ (5) อปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดัการขยะ ร้อยละ 89.10 เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะใน

สถานสงเคราะห์ตามแบบจําลอง PRECEDE-PROCEED พบว่า (1) เพศ มีผลทําให้การมีส่วนร่วมในการจดัการ

ขยะแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ เพศหญิงมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมากกว่า

เพศชาย (p-value=0.04) (2) ระดบัการศกึษา พบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีจบการศกึษาระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็น

ต่อแนวทางในการจดัการขยะสงูกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีจบการศกึษาต่ํากว่าระดบัปริญญาตรี (p-value=0.01) (3) 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี มีส่วนร่วมในการจดัการขยะมากกว่า

กลุม่ตวัอย่างท่ีปฏิบติังานน้อยกวา่ 10 ปี (p-value=0.04) (4) หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีปฏิบติั พบว่ากลุ่มตวัอย่าง

ท่ีมีหน้าท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการจดัการขยะมีระดบัความรู้เร่ืองการจดัการขยะสงูกวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง

กบัการจดัการขยะ (p-value=0.04) ทัง้นีเ้น่ืองจากกลุม่ตวัอย่างท่ีไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการขยะ เป็นกลุ่ม

ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้มีความรู้เร่ืองการจัดการขยะสูงกว่ากลุ่มท่ีมีหน้าท่ี

เก่ียวข้องกบัการจดัการขยะ (5) ความรู้เร่ืองการจดัการขยะ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้เร่ืองการจดัการขยะสงู

มีส่วนร่วมในการจดัการขยะมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้เร่ืองการจัดการขยะปานกลาง (p-value=0.00) ซึ่ง
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จากผลการศกึษาของสิทธิศานด์ิ (2544) ก็พบว่าสอดคล้องกบัผลท่ีได้ซึง่พบว่ากลุ่มท่ีมีความรู้เก่ียวกบัขยะและ

การจดัการขยะในระดบัปานกลาง-สงูมีสว่นร่วมในการจดัการขยะสงูกวา่กลุม่ท่ีมีความรู้ในระดบัต่ํา 

 

3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะโดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed 

method study)   

 จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร การสงัเกตการจัดการขยะของผู้ รับบริการ และสนทนากลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสีย สามารถวิเคราะห์ภาพรวมของการจดัการขยะของสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึง่ธญับรีุ ได้ดงันี ้

 1) การสมัภาษณ์ผู้บริหาร (In-depth Interview) 

  ผลจากการสมัภาษณ์พบว่า ด้านนโยบายและการสัง่การ สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่งชายและ

หญิงมีการคดัแยกเศษอาหาร และให้เอกชนมาประมลูเพ่ือเป็นรายได้ของสถานสงเคราะห์ ด้านการประสานงาน

กับหน่วยงานภายนอก พบว่าสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่งชายได้มีการประสานงานกับเทศบาลตําบลธัญบุรีแต่

ไมไ่ด้รับความร่วมมือ ขณะท่ีสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึง่หญิงจะมีการเก็บขยะจากเทศบาล โดยมีถงัคอนเทนเนอร์

สําหรับใส่ขยะและเสียค่าธรรมเนียมรายเดือน เป็นจํานวน 2,000 บาทต่อเดือน ซึง่เก็บขนขยะสปัดาห์ละ 3 ครัง้ 

สว่นสาเหตท่ีุทําให้การจดัการขยะของสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่งชายไม่ประสบผลสําเร็จคือ ไม่มีการคดัแยกขยะ 

ส่งผลให้ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาจดัการเก็บขยะไปกําจดั และขาดปัจจยัสนบัสนุนต่างๆในการจดัการขยะ ได้แก่ 

ความไม่เพียงพอของบุคลากรในการจัดการขยะ ขาดการสนบัสนุนงบประมาณ และสถานท่ีท่ีใช้ในการจดัการ

ขยะไม่เหมาะสม ส่วนสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่งหญิงไม่ประสบผลสําเร็จเพราะไม่มีการคดัแยกขยะ เทศบาล

จดัเก็บขยะไมต่รงเวลา และมีขยะสะสมจํานวนมากจงึต้องใช้วิธีเผาขยะกลางแจ้ง 

 2) การสงัเกตการจดัการขยะของผู้ รับบริการ (Observation) 

  ผลจากการสงัเกตพบว่าส่วนใหญ่ผู้ รับบริการมกันําขยะไปกองทิง้ไว้กบัพืน้ เน่ืองจากการทิง้ใน

ถงัขยะมกัทําไม่ได้เพราะมีขยะเต็มถัง ส่วนปริมาณขยะท่ีเกิดขึน้จะแตกต่างกันไปตามลกัษณะของการบริจาค

จากผู้ มีจิตศรัทธา เช่น มูลนิธิการกุศล วดัต่างๆ รวมทัง้บริษัทห้างร้าน ส่วนขยะประเภทอ่ืน เช่น เศษใบไม้ หรือ

วสัดุอินทรีย์อ่ืนๆท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จะมีผู้ รับบริการท่ีช่วยงานทําความสะอาด นําไปกองรวมไว้ข้างถัง

ขยะ ผู้ รับบริการส่วนใหญ่ไม่มีการคดัแยกขยะ เพราะการสื่อสารจากบุคลากรไม่สามารถทําให้ผู้ รับบริการเข้าใจ

ได้เน่ืองจากมีความพิการทางจิต ผู้ รับบริการบางคนท่ีพอจะเข้าใจหรือมีความพิการทางจิตไม่มากจะแยกขยะ

ประเภทขวดแก้ว และพลาสติกเท่านัน้ เน่ืองจากสามารถเก็บขายได้และมีพ่อค้าขายของเก่ามารับซือ้ ทัง้นีก้าร

ระบุประเภทในการรับของบริจาคจะช่วยลดปริมาณขยะได้ เน่ืองจากของบริจาคบางชนิดท่ีไม่ได้ใช้จะกลายเป็น

ขยะ 

 3) การสนทนากลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในการจดัการขยะก่อนการพฒันาระบบ ประกอบด้วยผู้ อํานวยการ

สถานสงเคราะห์ 2 คน หวัหน้างาน/หวัหน้าฝ่ายต่างๆ จํานวน 12 คน และตวัแทนจากเทศบาล จํานวน 2 คน 

ผู้ วิจยัได้ดําเนินการจดัสนทนากลุม่ขึน้จํานวน 1 ครัง้ ซึง่ได้ผลสรุปได้ดงันี ้

 การคดัแยกขยะ 

 ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอว่าควรมีการกําหนดนโยบายโดยผู้บริหาร ให้มีการคดัแยกขยะออกเป็น 4 

ประเภท คือ เศษอาหาร, พลาสติก อลมิูเนียมและแก้วท่ีสามารถขายได้, เศษไม้ ใบไม้ และขยะประเภทนํา
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กลับมาใช้ไม่ได้ ซึ่งคาดว่าจะทําให้ผู้ รับบริการท่ีมีความพิการทางจิตเข้าใจได้ง่ายและสะดวกต่อการคัดแยก

ประเภทขยะมากท่ีสดุ รวมทัง้ต้องมีการกําหนดหน้าท่ีบคุลากรท่ีต้องดแูลอย่างชดัเจน  

 การประสานงานกบัเทศบาล 

 ผู้ อํานวยการสถานสงเคราะห์ทัง้ 2 แห่ง ได้ทําข้อตกลงกบัเทศบาลตําบลธัญบุรี ในการกําหนดวนั

เวลาจดัเก็บขยะคือจดัเก็บสปัดาห์ละ 3 ครัง้ ประกอบด้วยวนัองัคาร, วนัพฤหสับดี และวนัเสาร์ ซึง่ทางเทศบาลจะ

มาเก็บขนในเวลา 18.00 น. โดยให้สถานสงเคราะห์จัดท่ีพักขยะไว้บริเวณนอกรัว้สถานสงเคราะห์ทัง้ 2 แห่ง

เช่นเดิมเพ่ือความสะดวกในการจดัเก็บขยะ  

 การสนบัสนนุงบประมาณในการจดัการขยะ 

 ท่ีประชมุกลุม่ได้ร่วมกนัพิจารณามีมติให้แต่ละสถานสงเคราะห์ใช้งบประมาณจากมลูนิธิคนไร้ท่ีพึ่ง

ชายและหญิงในการเบิกจ่าย โดยเทศบาลจะคิดคา่ธรรมเนียมในอตัรา 2,000 บาทตอ่เดือน 

 

4. การสร้างระบบการจัดการขยะของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งธัญบุรี 

 จากการศกึษาการวางแผนและการจดัการขยะของบคุลากรให้ผลโดยสรุปวา่ ตวับคุลากรมีปัจจยันํา 

เช่น ระดบัการศึกษา และความรู้เร่ืองการจัดการขยะในระดบัสูงท่ีจะสามารถนําไปสู่การจัดการขยะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึง่บทบาทหน้าท่ีของตวับุคลากรแม้ว่าจะเป็นผู้สัง่การให้ผู้ รับบริการปฏิบติัตาม แต่ในทางกลบักนั

จากการสงัเกตพฤติกรรมของผู้ รับบริการแล้ว พบวา่ ยงัมีพฤติกรรมการจดัการขยะท่ีไม่ถูกต้องอยู่ อาจกล่าวได้ว่า

ในการสื่อสารระหว่างบุคลากรและผู้ รับบริการควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ รับบริการมีความเข้าใจมากย่ิงขึน้ 

ตลอดจนการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอก็เป็นสิ่งท่ีจําเป็นอย่างย่ิง เพ่ือให้ทราบว่าสิ่งท่ีสั่งการไปนัน้มี

ประสิทธิภาพและตรงตามความประสงค์หรือไม ่สําหรับปัจจยัเสริม และปัจจยัเอือ้จากผู้บริหาร และการสนบัสนนุ

จากเทศบาลก็มีความจําเป็นเช่นกนั เน่ืองจากปัจจยัดงักลา่วมีอิทธิพลตอ่ปัจจยันําโดยตรงท่ีจะสง่เสริม หรือยบัยัง้

การพฒันาระบบการจดัการขยะของสถานสงเคราะห์ ดงันัน้จากการสนทนากลุม่ผู้ มีส่วนได้สว่นเสียในการจดัการ

ขยะ สามารถได้ข้อสรุประบบการจดัการขยะท่ีทําให้เกิดการมีสว่นร่วมและช่วยเพ่ิมรายได้ให้กบัผู้ รับบริการ ดงัรูป

ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Solid waste management system for Thunyaburi home for the destitute 
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สรุปผลและเสนอแนะ 

ข้อมูลจากพืน้ท่ีทําการศกึษาพบว่า ปัจจัยสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการขยะคือ ปัจจยันําด้าน: เพศ  

ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีปฏิบัติ ความรู้เร่ืองการจัดการขยะ ซึ่งเป็น

ปัจจยัภายในตวับคุคล ปัจจยัเสริมด้าน: การมีสว่นร่วมในการจดัการขยะ การกําหนดนโยบายและการสัง่การจาก

ผู้บริหาร และความสามารถในการรับรู้ของผู้ รับบริการซึง่มีความพิการทางจิต และปัจจยัเอือ้ด้านการประสานกบั

เทศบาล ซึง่เป็นปัจจยัภายนอกตวับคุคล ก็มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจดัการขยะโดยตรงและมี

ความสําคัญอย่างย่ิงเช่นกัน ดังนัน้การวิเคราะห์ระบบการจัดการขยะจึงควรพิจารณาทัง้ในเชิงปริมาณและ

คณุภาพ (Mixed method study) ซึง่จะช่วยทําให้ผลของแบบจําลองท่ีประกอบด้วยปัจจยัต่างๆท่ีหลากหลายมี

ความชดัเจนย่ิงขึน้ ทําให้เกิดการพฒันาระบบการจดัการขยะท่ีเหมาะสมสําหรับสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่งธัญบุรี 

ในการศกึษานีไ้ด้เสนอให้มีการคดัแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท เป็นวิธีท่ีทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแยกขยะ

ของบุคลากรและผู้ รับบริการมากท่ีสดุ กระบวนการในการวิจัยนีส้ามารถนําไปใช้กบัสถานสงเคราะห์อ่ืนๆ หรือ

หน่วยงานท่ีมีการดูแลผู้ ป่วยพิการทางจิต ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป ควรประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบการจดัการขยะในสถานสงเคราะห์ว่ามีผลต่อการมีส่วนร่วม ปริมาณขยะและองค์ประกอบ

ทางกายภาพของขยะหรือไม ่อย่างไร 
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