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การใช้ แบบจําลอง PRECEDE-PROCEED ในการพัฒนาระบบการจัดการขยะของ
สถานสงเคราะห์ คนไร้ ท่ พ
ี ่ งึ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะ และพัฒนาระบบการจัดการขยะของ
สถานสงเคราะห์คนไร้ ที่พงึ่ ธัญบุรี โดยได้ นําแบบจําลอง PRECEDE-PROCEED มาเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
ปั จจัยต่างๆ จากการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการขยะ คือ (1) ปั จจัยนําด้ าน: เพศ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน หน้ าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบตั ิ และความรู้ เรื่ องการจัดการขยะของบุคลากร
(2) ปั จจัยเสริ มด้ าน: การอํานวยการในการจัดการขยะของบุคลากร การกําหนดนโยบายและการสัง่ การจาก
ผู้บริ หาร และความสามารถในการรั บคําสัง่ ของผู้รับบริ การซึง่ มีความพิการทางจิต และ (3) ปั จจัยเอื ้อด้ านการ
สนับสนุนการจัดเก็บขยะโดยเทศบาล ผลจากการวิเคราะห์นี ้ได้ ถูกนําไปใช้ ในการประชุมกลุ่มย่อยของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึง่ ประกอบด้ วยผู้อํานวยการ หัวหน้ างานของสถานสงเคราะห์ และผู้แทนจากเทศบาล เพื่อร่ วมกันหา
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะที่เหมาะสมสําหรับสถานสงเคราะห์คนไร้ ที่พึ่งธัญบุรี โดยได้ ข้อตกลงให้
สถานสงเคราะห์ดําเนินการ 3 ด้ านคือ (1) คัดแยกขยะออกเป็ น 4 ประเภท คือ เศษอาหาร, พลาสติก อลูมิเนียม
และแก้ วที่สามารถขายได้ , เศษไม้ ใบไม้ และขยะประเภทนํากลับมาใช้ ไม่ได้ (2) กําหนดเวลานัดหมายการเก็บขน
ขยะของเทศบาลอย่ างชัด เจน และ (3) ให้ มี การจัดหางบประมาณเพื่ อเป็ นค่าใช้ จ่ ายในการเก็บ ขนขยะของ
เทศบาล ผลจากการศึกษานี ้ทําให้ เกิดการมีสว่ นร่ วมในการจัดการขยะของบุคลากรและผู้รับบริ การ
คําสําคัญ: ระบบการจัดการขยะ, แบบจําลอง PRECEDE-PROCEED, สถานสงเคราะห์, การศึกษาแบบผสมผสาน

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
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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 nonrecyclable 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

คํานํา
สถานสงเคราะห์ คนไร้ ที่ พึ่งธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้ วยสถานสงเคราะห์ 2 แห่งคือ สถาน
สงเคราะห์คนไร้ ที่พึ่งชาย และสถานสงเคราะห์คนไร้ ที่พึ่งหญิง มีประชากรรวมกันทังสิ
้ ้น 1,367 คน ที่ผ่านมาการ
บริ หารจัดการขยะของสถานสงเคราะห์ทงั ้ 2 แห่งได้ แยกขยะเฉพาะที่ขายได้ นําไปขาย ส่วนขยะประเภทอื่นไม่ได้
รับการคัดแยกแต่อย่างใด ส่งผลให้ เกิดปั ญหาขยะล้ น เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนําโรค ส่งกลิ่นเหม็น และเกิด
เหตุรําคาญแก่บริ เวณใกล้ เคียง ทําให้ ต้องเผาขยะเป็ นครัง้ คราว การจัดการขยะด้ วยวิธีการดังกล่าวพบว่ายังไม่ถูก
หลักสุขาภิบาล (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) แม้ ว่าสถานสงเคราะห์จะตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลธัญบุรี แต่ก็ไม่ได้ รับการจัดเก็บขยะ ก่อให้ เกิดปั ญหาต่อสิ่งแวดล้ อมและส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อสุขภาพ
อนามัย และคุณ ภาพชี วิต ของประชากรที่ อยู่ภ ายในสถานสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ผู้รับ บริ ก ารซึ่ง เป็ น
ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทังผู
้ ้ พิการทางจิต คนไร้ ที่พงึ่ และผู้สงู อายุที่ถกู ทอดทิ ้ง อย่างไรก็
ตามการพัฒนาระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพนันต้
้ องขึ ้นอยู่กับการจัดการขยะที่ดี ซึง่ นับเป็ นปั จจัยสําคัญที่
สามารถกํ าหนดและพัฒนาระบบการจัด การขยะที่ เหมาะสม (กรมควบคุมมลพิ ษ, 2547) ซึ่ง จากการศึกษา
แบบจําลองพฤติกรรมสุขภาพต่างๆพบว่า แนวคิดแบบจําลอง PRECEDE-PROCEED ของ Green & Kreuter
(1999) เป็ นเครื่ องมือที่สามารถจําแนกปั จจัยสําคัญต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลได้ อย่างเป็ นระบบและ
ถูกใช้ อย่างแพร่ หลาย ซึง่ ผู้วิจยั คาดว่าแบบจําลองนี ้จะสามารถนํามาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะใน
สถานสงเคราะห์ เพื่อนํามาพัฒนาระบบการจัดการขยะของสถานสงเคราะห์คนไร้ ที่พงึ่ ธัญบุรี ซึง่ ในปั จจุบนั ยังไม่มี
ระบบที่ชัดเจน ไม่มีมาตรการและแนวทางในการจัดการขยะ อีกทังยั
้ งไม่เคยมีการศึกษาในเรื่ องการจัดการขยะ
ของสถานสงเคราะห์นี ้มาก่อน จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องทําการศึกษา เพื่อให้ ปัญหาขยะลดน้ อยลงและ
เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการขยะที่ถกู ต้ องและยัง่ ยืนต่อไป

วิธีการวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ ที่พงึ่ ธัญบุรี ซึง่ ได้ แบ่งการศึกษาเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ ขั น้ ตอนที่ 1 ศึ ก ษาปริ ม าณและองค์ ป ระกอบทางกายภาพของขยะในสถานสงเคราะห์ และการ
จัดการขยะในปั จจุบัน โดยใช้ วิธี Weight - Volume Analysis และใช้ วิธีการสุ่มแบบ Quartering (อุษณีย์,
2544) ผู้วิจยั ได้ ทําการสํารวจระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2555 – 28 มิถุนายน 2555 โดยผลการทดลองจะถูก
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ความถี่และค่าร้ อยละ
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ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาการอํานวยการจัดการขยะของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรเป็ นผู้ที่มีบทบาทและหน้ าที่
หลักในการกระตุ้นให้ เกิดการจัดการขยะของผู้รับบริ การ ดังนันแนวคิ
้
ดแบบจําลอง PRECEDE-PROCEED (รู ปที่
1) จึงถูกนํามาใช้ ในการสร้ างแบบสอบถามสําหรั บบุคลากร เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการ
จัดการขยะ ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคําถาม คือ (1) ปั จจัยนํา ได้ แก่ ข้ อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป ความรู้ เรื่ องการจัดการขยะ
(2) ปั จจัยเสริ ม ได้ แก่ การมีสว่ นร่ วมในการจัดการขยะ นโยบายการจัดการขยะของสถานสงเคราะห์ที่ผ่านมา (3)
ปั จจัยเอื ้อ ได้ แก่ ทรั พยากรด้ านบุคลากร หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการขยะ สถานที่จดั เก็บขยะ งบประมาณ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดการขยะ (4) พฤติกรรมการจัดการขยะของบุคลากร และ (5) ข้ อเสนอแนะ และแนวทางการ
แก้ ไ ขปั ญหาการจัด การขยะ กับ บุค ลากรจํ านวน 92 คน จากทัง้ หมด 119 คน ซึ่งผลการทดลองจะถูกนํ าไป
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS version 17.0 (ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยมหิดล) โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ความถี่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั
เนื่องจากในการศึกษาปั จจัยนําของผู้รับบริ การมีข้อจํากัดด้ านความพิการทางจิตและความสามารถใน
การรับรู้ เข้ าใจของผู้รับบริ การ การสอบถามด้ วยแบบสอบถามโดยตรงจึงไม่สามารถทําได้ ผู้ศกึ ษาจึงเลือกการ
สังเกต (Observation) เพื่ อวิ เคราะห์ ปัจ จัย เสริ มที่ คาดว่าจะมี ผลต่อการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการ
จัดการขยะในขันตอนต่
้
อไป
PRECEDE
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assessment

Phase 2
Epidemiological assessment
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Predisposing factors
- Personal factors
- Knowledge related solid waste disposal

Solid waste management
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Reinforcing factors
- Participate in solid waste management
- Solid waste management Policy

Solid waste management
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- Organizational support
- Point of Collection
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Implementation

Health

Quality of life
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Impact evaluation
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Outcome evaluation

PROCEED

Fig.1. Concept of the PRECEDE-PROCEED Model
ขัน้ ตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะโดยใช้ วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed
method study) ประกอบด้ วย การศึกษาปั จจัยเสริ ม และปั จจัยเอื ้อจากผู้บริ หารโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (Indepth interview) และการศึกษาปั จจัยเสริ มจากผู้รับบริ การโดยการสังเกต (Observation) ข้ อมูลที่ได้ จะถูกนํามา
วิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะร่ วมกัน โดยใช้ วิธีการสนทนากลุม่ (Focus group) เพื่อระดม
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ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้ วยผู้อํานวยการ หัวหน้ างานของสถานสงเคราะห์ และผู้แทน
จากเทศบาล นํามาสู่แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะ 3 ประเด็นดังนี ้ (1) การคัดแยกขยะ (2) การ
ประสานงานกับเทศบาล (3) การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะ

ผลการวิจัยและวิจารณ์

1. ผลการศึกษาปริ มาณและองค์ ประกอบทางกายภาพของขยะในสถานสงเคราะห์ และการจัดการขยะ
ในปั จจุบัน
สถานสงเคราะห์ คนไร้ ที่พึ่งชาย จากการศึกษาพบว่ามีปริ มาณขยะทัง้ หมดประมาณ 2,722 กิ โลกรั ม/
สัปดาห์ หรื อเฉลี่ย 388.85 กิโลกรัม/วัน ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยพบว่า องค์ประกอบประเภทเศษอาหาร มีสดั ส่วน
สูงสุด ร้ อยละ 24.51 ส่วนองค์ประกอบขยะประเภทวัสดุอินทรี ย์ชนิดอื่นๆ มีสดั ส่วนน้ อยที่สดุ ร้ อยละ 1.98 ดังรู ปที่ 2
ส่วนการจัดการขยะในปั จจุบนั พบว่าใช้ ถงั ขยะขนาด 200 ลิตร จํานวน 8 ถัง ซึง่ มีไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีการคัด
แยกขยะ และเทศบาลไม่เก็บขนขยะไปกําจัด เพราะสถานสงเคราะห์ไม่มีงบประมาณในการชําระค่าธรรมเนียมการ
จัดเก็บขยะ ทําให้ ขยะในสถานสงเคราะห์เกิดการสะสม และต้ องกําจัดขยะเองโดยการเผากลางแจ้ ง
สถานสงเคราะห์ คนไร้ ที่พึ่งหญิ ง จากการศึกษาพบว่ามีปริ มาณขยะทัง้ หมดประมาณ 2,367 กิโลกรั ม/
สัปดาห์ หรื อเฉลี่ย 338.14 กิโลกรัม/วัน ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยพบว่า องค์ประกอบประเภทเศษอาหาร มีสดั ส่วน
สูงสุด ร้ อยละ 27.44 ส่วนองค์ประกอบขยะประเภทวัสดุอินทรี ย์ชนิดอื่นๆ มีสดั ส่วนน้ อยที่สดุ ร้ อยละ 1.99 ซึ่งมี
ปริ มาณน้ อยกว่าการคาดการณ์ปริ มาณขยะของเทศบาลตําบลธัญบุรีที่ระบุวา่ มีขยะจากสถานสงเคราะห์คนไร้ ที่พึ่ง
ธัญบุรีแต่ละแห่งมากกว่า 500 กิโลกรัม/วัน (เทศบาลตําบลธัญบุรี, 2553) ดังรู ปที่ 3 ส่วนการจัดการขยะในปั จจุบนั
พบว่าแม้ จะมีถัง คอนเทนเนอร์ ขนาดบรรจุ 4 ลูกบาศก์ เมตร จํ านวน 1 ถังสําหรั บจัดเก็บขยะ แต่ก็ไม่เพี ยงพอ
เนื่ องจากไม่มีการคัดแยกขยะ มีการทิง้ ขยะบนพื น้ และกระจัดกระจายอยู่นอกถังจํ านวนมาก ทํ าให้ เทศบาลไม่
สามารถเก็บขนได้ อีกทังการเก็
้
บขนขยะไม่ตรงเวลาของเทศบาลก่อให้ เกิดการสะสมของขยะและต้ องกําจัดขยะเอง
โดยการเผากลางแจ้ ง
Table1. Solid waste quantity of Thunyaburi home for the destitute
Thunyaburi home for the
destitute (men)
Date
Solid waste quantity (kg.)
23 June 2012
946
26 June 2012
858
28 June 2012
918
Total (kg.)
2,722
Average (kg./day)
388.85
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Thunyaburi home for the
destitute (women)
Solid waste quantity (kg.)
730
824
813
2,367
338.14

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9
Others organic
waste (1.98%)

Others organic
waste (1.99%)

Paper (3.36%)

Glass (17.98%)

Glass (17.30%)

Plastic (20.75%)

Plastic (16.90%)

Aluminum
(8.15%)

Aluminum
(14.82%)

Others inorganic
waste (8.50%)

Steel (6.36%)

Food waste
(24.51%)

Steel (3.16%)

Paper (6.96%)

Others inorganic
waste (2.39%)

Branch or leaf
waste (4.94%)

Branch or leaf
waste (12.52%)

Food waste
(27.44%)

Fig.2. Thunyaburi home for the destitute (men) Fig.3. Thunyaburi home for the destitute (women)
จากการวิเคราะห์ปริ มาณและองค์ประกอบทางกายภาพของขยะจากทัง้ 2 สถานสงเคราะห์ ส า ม า ร ถ
สรุ ปได้ ดงั นี ้ (1) ข้ อมูลที่ได้ สามารถนํามาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการคัดแยกขยะที่มีมลู ค่าและสามารถนําไปขายได้
(2) ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริ หารในการจัดตังธนาคารขยะ
้
(3) พบว่าประมาณหนึง่ ในสี่ของขยะ
ทังหมดเป็
้
นขยะประเภทเศษอาหารซึง่ อาจเน่าเปื่ อยและเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์สตั ว์พาหะนําโรคได้ (4) การเผาขยะ
กลางแจ้ งซึ่งรวมถึงพลาสติก และขยะมีพิ ษ นอกจากจะส่ง ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมแล้ วยังส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรในสถานสงเคราะห์ด้วย
2. ผลการศึกษาการอํานวยการจัดการขยะของบุคลากร
พบว่า บุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ เรื่ องการจัดการขยะระดับสูงร้ อยละ 85.90 และมีความคิดเห็นต่อ
แนวทางในการจัดการขยะอยู่ในระดับสูงร้ อยละ 33.70 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 83.70 มีส่วนร่ วมในการ
จัด การขยะ และเห็ น ว่าปั จ จัย เอื อ้ มี ค วามเพี ย งพอเหมาะสม คื อปั จ จัย ด้ าน (1) บุค ลากร ร้ อยละ 53.30 (2)
หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการขยะ ร้ อยละ 78.30 (3) งบประมาณ ร้ อยละ 90.20 (4) สถานที่จดั เก็บขยะ ร้ อย
ละ 53.30 และ (5) อุปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดการขยะ ร้ อยละ 89.10 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะใน
สถานสงเคราะห์ตามแบบจําลอง PRECEDE-PROCEED พบว่า (1) เพศ มีผลทําให้ การมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ขยะแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า เพศหญิงมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมากกว่า
เพศชาย (p-value=0.04) (2) ระดับการศึกษา พบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความคิดเห็น
ต่อแนวทางในการจัดการขยะสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี (p-value=0.01) (3)
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี มีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมากกว่า
กลุม่ ตัวอย่างที่ปฏิบตั ิงานน้ อยกว่า 10 ปี (p-value=0.04) (4) หน้ าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบตั ิ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีหน้ าที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการจัดการขยะมีระดับความรู้ เรื่ องการจัดการขยะสูงกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดการขยะ (p-value=0.04) ทังนี
้ ้เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการขยะ เป็ นกลุ่ม
ที่ จ บการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี เป็ นส่วนใหญ่ ส่ง ผลให้ มี ค วามรู้ เรื่ องการจัด การขยะสูง กว่ากลุ่ม ที่ มี ห น้ าที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการขยะ (5) ความรู้ เรื่ องการจัดการขยะ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ เรื่ องการจัดการขยะสูง
มีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ เรื่ องการจัดการขยะปานกลาง (p-value=0.00) ซึ่ง
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จากผลการศึกษาของสิทธิศานดิ์ (2544) ก็พบว่าสอดคล้ องกับผลที่ได้ ซงึ่ พบว่ากลุ่มที่มีความรู้ เกี่ยวกับขยะและ
การจัดการขยะในระดับปานกลาง-สูงมีสว่ นร่ วมในการจัดการขยะสูงกว่ากลุม่ ที่มีความรู้ ในระดับตํ่า
3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะโดยใช้ วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed
method study)
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หาร การสังเกตการจัดการขยะของผู้รับบริ การ และสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย สามารถวิเคราะห์ภาพรวมของการจัดการขยะของสถานสงเคราะห์คนไร้ ที่พงึ่ ธัญบุรี ได้ ดงั นี ้
1) การสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร (In-depth Interview)
ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ด้ านนโยบายและการสัง่ การ สถานสงเคราะห์ คนไร้ ที่พึ่งชายและ
หญิงมีการคัดแยกเศษอาหาร และให้ เอกชนมาประมูลเพื่อเป็ นรายได้ ของสถานสงเคราะห์ ด้ านการประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอก พบว่าสถานสงเคราะห์ คนไร้ ที่พึ่งชายได้ มีการประสานงานกับเทศบาลตําบลธัญบุรีแต่
ไม่ได้ รับความร่ วมมือ ขณะที่สถานสงเคราะห์คนไร้ ที่พงึ่ หญิงจะมีการเก็บขยะจากเทศบาล โดยมีถงั คอนเทนเนอร์
สําหรับใส่ขยะและเสียค่าธรรมเนียมรายเดือน เป็ นจํานวน 2,000 บาทต่อเดือน ซึง่ เก็บขนขยะสัปดาห์ละ 3 ครัง้
ส่วนสาเหตุที่ทําให้ การจัดการขยะของสถานสงเคราะห์คนไร้ ที่พึ่งชายไม่ประสบผลสําเร็ จคือ ไม่มีการคัดแยกขยะ
ส่งผลให้ ไม่มีหน่วยงานใดเข้ ามาจัดการเก็บขยะไปกําจัด และขาดปั จจัยสนับสนุนต่างๆในการจัดการขยะ ได้ แก่
ความไม่เพียงพอของบุคลากรในการจัดการขยะ ขาดการสนับสนุนงบประมาณ และสถานที่ที่ใช้ ในการจัดการ
ขยะไม่เหมาะสม ส่วนสถานสงเคราะห์คนไร้ ที่พึ่งหญิ งไม่ประสบผลสําเร็ จเพราะไม่มีการคัดแยกขยะ เทศบาล
จัดเก็บขยะไม่ตรงเวลา และมีขยะสะสมจํานวนมากจึงต้ องใช้ วิธีเผาขยะกลางแจ้ ง
2) การสังเกตการจัดการขยะของผู้รับบริ การ (Observation)
ผลจากการสังเกตพบว่าส่วนใหญ่ผ้ รู ับบริ การมักนําขยะไปกองทิ ้งไว้ กบั พื ้น เนื่องจากการทิ ้งใน
ถังขยะมักทําไม่ได้ เพราะมีขยะเต็มถัง ส่วนปริ มาณขยะที่เกิดขึน้ จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของการบริ จาค
จากผู้มีจิตศรั ทธา เช่น มูลนิธิการกุศล วัดต่างๆ รวมทังบริ
้ ษัทห้ างร้ าน ส่วนขยะประเภทอื่น เช่น เศษใบไม้ หรื อ
วัสดุอินทรี ย์อื่นๆที่ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ จะมีผ้ ูรับบริ การที่ช่วยงานทําความสะอาด นําไปกองรวมไว้ ข้างถัง
ขยะ ผู้รับบริ การส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะ เพราะการสื่อสารจากบุคลากรไม่สามารถทําให้ ผ้ รู ับบริ การเข้ าใจ
ได้ เนื่องจากมีความพิการทางจิต ผู้รับบริ การบางคนที่พอจะเข้ าใจหรื อมีความพิการทางจิตไม่มากจะแยกขยะ
ประเภทขวดแก้ ว และพลาสติกเท่านัน้ เนื่องจากสามารถเก็บขายได้ และมีพ่อค้ าขายของเก่ามารั บซื ้อ ทังนี
้ ้การ
ระบุประเภทในการรับของบริ จาคจะช่วยลดปริ มาณขยะได้ เนื่องจากของบริ จาคบางชนิดที่ไม่ได้ ใช้ จะกลายเป็ น
ขยะ
3) การสนทนากลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการจัดการขยะก่อนการพัฒนาระบบ ประกอบด้ วยผู้อํานวยการ
สถานสงเคราะห์ 2 คน หัวหน้ างาน/หัวหน้ าฝ่ ายต่างๆ จํานวน 12 คน และตัวแทนจากเทศบาล จํานวน 2 คน
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการจัดสนทนากลุม่ ขึ ้นจํานวน 1 ครัง้ ซึง่ ได้ ผลสรุ ปได้ ดงั นี ้
การคัดแยกขยะ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเสนอว่าควรมีการกําหนดนโยบายโดยผู้บริ หาร ให้ มีการคัดแยกขยะออกเป็ น 4
ประเภท คือ เศษอาหาร, พลาสติก อลูมิเนี ยมและแก้ วที่สามารถขายได้ , เศษไม้ ใบไม้ และขยะประเภทนํ า
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กลับมาใช้ ไม่ได้ ซึ่งคาดว่าจะทํ าให้ ผ้ ูรับบริ การที่ มีความพิ การทางจิ ตเข้ าใจได้ ง่ายและสะดวกต่อการคัดแยก
ประเภทขยะมากที่สดุ รวมทังต้
้ องมีการกําหนดหน้ าที่บคุ ลากรที่ต้องดูแลอย่างชัดเจน
การประสานงานกับเทศบาล
ผู้อํานวยการสถานสงเคราะห์ทงั ้ 2 แห่ง ได้ ทําข้ อตกลงกับเทศบาลตําบลธัญบุรี ในการกําหนดวัน
เวลาจัดเก็บขยะคือจัดเก็บสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ประกอบด้ วยวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ซึง่ ทางเทศบาลจะ
มาเก็บขนในเวลา 18.00 น. โดยให้ สถานสงเคราะห์ จัดที่พักขยะไว้ บริ เวณนอกรั ว้ สถานสงเคราะห์ ทงั ้ 2 แห่ง
เช่นเดิมเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขยะ
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะ
ที่ประชุมกลุม่ ได้ ร่วมกันพิจารณามีมติให้ แต่ละสถานสงเคราะห์ใช้ งบประมาณจากมูลนิธิคนไร้ ที่พึ่ง
ชายและหญิงในการเบิกจ่าย โดยเทศบาลจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2,000 บาทต่อเดือน
4. การสร้ างระบบการจัดการขยะของสถานสงเคราะห์ คนไร้ ท่ พ
ี ่ งึ ธัญบุรี
จากการศึกษาการวางแผนและการจัดการขยะของบุคลากรให้ ผลโดยสรุ ปว่า ตัวบุคลากรมีปัจจัยนํา
เช่น ระดับการศึกษา และความรู้ เรื่ องการจัดการขยะในระดับสูงที่จะสามารถนําไปสู่การจัดการขยะได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ บทบาทหน้ าที่ของตัวบุคลากรแม้ ว่าจะเป็ นผู้สงั่ การให้ ผ้ ูรับบริ การปฏิบตั ิตาม แต่ในทางกลับกัน
จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้รับบริ การแล้ ว พบว่า ยังมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้ องอยู่ อาจกล่าวได้ ว่า
ในการสื่อสารระหว่างบุคลากรและผู้รับบริ การควรมีการปรั บปรุ งแก้ ไขให้ ผ้ ูรับบริ การมีความเข้ าใจมากยิ่งขึน้
ตลอดจนการติดตามตรวจสอบอย่ างสมํ่าเสมอก็เป็ นสิ่งที่ จํ าเป็ นอย่ างยิ่ ง เพื่ อให้ ท ราบว่าสิ่ งที่ สั่งการไปนัน้ มี
ประสิทธิภาพและตรงตามความประสงค์หรื อไม่ สําหรับปั จจัยเสริ ม และปั จจัยเอื ้อจากผู้บริ หาร และการสนับสนุน
จากเทศบาลก็มีความจําเป็ นเช่นกัน เนื่องจากปั จจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อปั จจัยนําโดยตรงที่จะส่งเสริ ม หรื อยับยัง้
การพัฒนาระบบการจัดการขยะของสถานสงเคราะห์ ดังนันจากการสนทนากลุ
้
ม่ ผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียในการจัดการ
ขยะ สามารถได้ ข้อสรุ ประบบการจัดการขยะที่ทําให้ เกิดการมีสว่ นร่ วมและช่วยเพิ่มรายได้ ให้ กบั ผู้รับบริ การ ดังรู ป
ที่ 4
- Policy and Command
- Budget
- Staff

Solid waste management system for Thunyaburi home for the destitute

Food waste
- Decayed meat - Rice
- Decayed fruit - Peel
- Vegetables

Waste for sell
- Plastic
- Glass
- Aluminum - Paper
- Steel, Others metals

Branch or leaf waste
- Shredded waste
- Composted waste

Non-recyclable waste
- Foam
- Retail wrap
- Plastic bag - Cloths
- Used foil - Toxic waste

Collection
(cafeteria)

Collected by the destitute
persons (Building)

Collection
(Leaf the store)

Collection
(Dump outside the destitute)

The individual scraps
auction to feed / fertilizer

Sold to scrap buyers
every week.

Personnel responsible
for fertilizer.

Disposal/
Incineration or landfill

Fig.4. Solid waste management system for Thunyaburi home for the destitute
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การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

สรุ ปผลและเสนอแนะ
ข้ อมูลจากพื ้นที่ทําการศึกษาพบว่า ปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดการขยะคือ ปั จจัยนําด้ าน: เพศ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน หน้ าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติ ความรู้ เรื่ องการจัดการขยะ ซึ่งเป็ น
ปั จจัยภายในตัวบุคคล ปั จจัยเสริ มด้ าน: การมีสว่ นร่ วมในการจัดการขยะ การกําหนดนโยบายและการสัง่ การจาก
ผู้บริ หาร และความสามารถในการรับรู้ ของผู้รับบริ การซึง่ มีความพิการทางจิต และปั จจัยเอื ้อด้ านการประสานกับ
เทศบาล ซึง่ เป็ นปั จจัยภายนอกตัวบุคคล ก็มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการขยะโดยตรงและมี
ความสําคัญอย่างยิ่ งเช่นกัน ดังนัน้ การวิเคราะห์ ร ะบบการจัดการขยะจึงควรพิ จารณาทัง้ ในเชิ งปริ มาณและ
คุณภาพ (Mixed method study) ซึง่ จะช่วยทําให้ ผลของแบบจําลองที่ประกอบด้ วยปั จจัยต่างๆที่หลากหลายมี
ความชัดเจนยิ่งขึ ้น ทําให้ เกิดการพัฒนาระบบการจัดการขยะที่เหมาะสมสําหรับสถานสงเคราะห์คนไร้ ที่พึ่งธัญบุรี
ในการศึกษานี ้ได้ เสนอให้ มีการคัดแยกขยะออกเป็ น 4 ประเภท เป็ นวิธีที่ทําให้ เกิดการมีส่วนร่ วมในการแยกขยะ
ของบุคลากรและผู้รับบริ การมากที่สดุ กระบวนการในการวิจัยนีส้ ามารถนําไปใช้ กบั สถานสงเคราะห์ อื่นๆ หรื อ
หน่วยงานที่ มีการดูแลผู้ป่วยพิ การทางจิ ต ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่อไป ควรประเมิน ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการจัดการขยะในสถานสงเคราะห์ว่ามีผลต่อการมีส่วนร่ วม ปริ มาณขยะและองค์ประกอบ
ทางกายภาพของขยะหรื อไม่ อย่างไร
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