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ประสิทธิผลของโครงการชุมชนปลอดขยะต่อหมู่บา้นที่เข้าร่วมโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู1 

เนตรนรินทร์ ศรีอาษา2 

รศ.ดร วิทยา จิตนุพงศ์3 

            

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เรื่อง มีวัตถุประสงค์ ดังตํอไปนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ

โครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านท่ีเข๎ารํวมโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก 

จังหวัดหนองบัวล้าภู 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอ

หมูํบ๎านท่ีเข๎ารํวมโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู งานวิจัยชิ้น

นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีการเก็บรวบรวมข๎อมูล 2 วิธี  คือ 1)การวิจัยเอกสาร 

(Documentary research) เป็นการรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารทางวิชาการ เอกสาร

โครงการชุมชนปลอดขยะ บันทึกการประชุมโครงการชุมชนปลอดขยะของแตํละหมูํบ๎าน 2) 

การสัมภาษณ์ โดยผู๎วิจัยลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางแบบเจาะจงด๎วยการสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร๎าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 

interview) เพื่อหาความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นในการวิจัยภาพรวม กลุํมตัวอยํางคือผู๎ใหญํบ๎าน

ท้ังหมด 9 หมูํบ๎านท่ีเข๎ารํวมโครงการสํงเสริมสุขภาพกับอนามัยอ้าเภอนาวัง จังหวัดหนอบัว

ล้าภู โดยผู๎วิจัยได๎ก้าหนดวิธีการเลือกตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย

การลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผ๎ูใหญํบ๎าน จ้านวน 9 คน 

            
1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “ประสิทธิผลของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านที่เข๎ารํวมโรงพยาบาล

สํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู” ซึ่งได๎ผานการสอบเรียบร๎อยแล๎ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.

ดร.วิทยา จิตนุพงศ์ 

2นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (กลุํมวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น) คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  

2อาจารย์ที่ปรึกษาการค๎นคว๎าอิสระ 
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ผลการวิจัยพบวํา ประสิทธิผลของโครงการชุมชนปลอดขยะนั้นอยูํในระดับท่ีดีมาก เมื่อ

พิจารณาจากการสัมภาษณ์ผู๎น้าหมูํบ๎านท้ัง 9 หมูํบ๎าน เนื่องจากโครงการชุมชนปลอดขยะ

สามารถท้าให๎ปริมาณขยะในหมูํบ๎านลดลง สุขภาพภาพของคนในหมูํบ๎านดีขึ้น เหลํงเพาะ

เชื้อโรคไมํมี ภูมิทัศน์สวยงามขึ้น รวมถึงประชาชนในหมูํบ๎านมีความรู๎เกี่ญวกับการคัดแยก

ขยะตามหลัก 3Rs คือ Reduce หรือ การลดปริมาณขยะ Reuse หรือ การใช๎ซ้้า และ 

Recycle หรือ การน้ากลับมาใช๎ใหมํ สํงเสริมให๎ชุมชนมีการจัดการขยะจากต๎นทาง 

แหลํงก้าเนิดขยะ การจัดการกลางทางโดยผํานระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และการจัดการปลายทางคือการก้าจัดท่ีถูกต๎องตามหลัก

วิชาการ 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ ปี 2561 ประมาณ 27.82 ล๎านตัน

ตํอปี หรือประมาณ 76,200 ตันตํอวัน โดยอัตราการผลิตขยะตํอคน 1.17 กก.ตํอวัน ซึ่งจะ

ถูกสํงไปก้าจัดอยํางถูกต๎องเพียง 10.88 ล๎านตัน (ร๎อยละ 39) สํวนท่ีเหลือน้าไปก้าจัดไมํ

ถูกต๎อง 7.36 ล๎านตัน (ร๎อยละ 27) ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นเป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล๎าน

ตัน และมีขยะท่ีน้ากลับมาใช๎ใหมํ 8.51 ล๎าน (ร๎อยละ 31) ในบางพื้นท่ีท่ีมีการจัดการขยะไมํ

เหมาะสมจนกลายเป็นปัญหามลภาวะ เป็นแหลํงเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแพรํสารพิษท่ี

กํอให๎เกิดปัญหาสุขภาพแกํประชาชน รวมถึงลดประสิทธิภาพการระบายน้้าซึ่งเป็นอีก

สาเหตุของน้้าทํวม    จากปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ รัฐบาลได๎เล็งเห็นความส้าคัญของ

ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย จึงได๎ ก้าหนดให๎การแก๎ไขปัญหา ขยะมูลฝอยเป็นวาระ

แหํงชาติ โดยให๎ความส้าคัญกับการแก๎ไขปัญหานี้เป็นอยํางยิ่ง เพื่อขับเคล่ือนการด้าเนินการ

แก๎ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จึงได๎

บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดท้ัง 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) 

และจัดท้าเป็นแผนแมํบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 

ซึ่งเป็นกรอบ และทิศทางการด้าเนินการแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายของประเทศ ได๎ก้าหนดแนวทางการปฏิบัติ 5 ด๎าน ได๎แกํ 1) การลดปริมาณขยะ

มูลฝอยและของเสียอันตราย 2) เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ และขนสํงขยะมูลฝอยและของ
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เสียอันตราย 3) เพิ่มศักยภาพการก้าจัดและการใช๎ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย 4) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย 5) สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อ

ขับเคลื่อนการจัดการขยะท่ีต๎นทาง กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม จึงจัดท้าโครงการ

ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ขึ้น เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือและการ

มีสํวนรํวมของประชาชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการด้าเนินงานด๎านการจัดการ

ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  

ค้าถามการวิจัย 

1. ประสิทธิผลของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านท่ีเข๎ารํวมโรงพยาบาล

สํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู เป็นอยํางไร 

2. ปัญหาและอุปสรรคของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านท่ีเข๎ารํวม

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู เป็นอยํางไร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านท่ีเข๎ารํวม

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู  

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านท่ีเข๎า

รํวมโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1. ประสิทธิผลของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านท่ีเข๎ารํวมโรงพยาบาล

สํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู 

2. ปัญหาและอุปสรรคของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านท่ีเข๎ารํวม

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู 
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ขอบเขตด้านประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 

ข๎อมูลประชากร โดยการสัมภาษณ์ผู๎น้าหมูํบ๎านท้ัง 9 หมูํบ๎าน ท่ีเข๎ารํวมโครงการ

ชุมชนปลอดขยะกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู 

ขอบเขตด้านเวลาและพ้ืนที่ที่ศึกษา 

เดือน ตุลาคม 2563 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบประสิทธิผลของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านท่ีเข๎ารํวม

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู  

2. เพื่อทราบผลของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านท่ีเข๎ารํวมโรงพยาบาล

สํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู  

3. เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านท่ีเข๎า

รํวมโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 

ราชบัณฑิตสถาน (2542, หน๎า 53) ได๎ให๎ความหมายของค้าประสิทธิผลไว๎วํา

ประสิทธิผลหมายถึงผลส้าเร็จท่ีเกิดขึ้นภรณีกีร์ติบุตร (2529 , หน๎า 2) อธิบายความหมาย

ของประสิทธิผลไว๎วําหมายถึงตัวการท่ีเป็นเครื่องตัดสินใจขั้นสุดท๎ายของการบริหารหรือ

การจัดการวําประสบผลส้าเร็จเพียงใด  

ประพันธ์ สุริหาร (2537, หน๎า 5) ได๎ให๎นิยามประสิทธิผลหมายถึงการพิจารณาผล

การท้างานท่ีส้าเร็จตามท่ีคาดหวังไว๎ความส้าเร็จของงานอยํางมีประสิทธิผลนั้นอาจเกิดจาก

การปฏิบัติงานท่ีไมํประหยัดหรือไมํมีประสิทธิภาพก็ได๎ประสิทธิผลเป็นเรื่องของการท่ีเอา

ผลงานท่ีส้าเร็จดังท่ีคาดหวังไว๎มาพิจารณา 
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สถิค กองค้า (2542, หน๎า 58) ให๎ความหมายของประสิทธิผลวําผลส้าเร็จของการ

บริหารท่ีบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว๎ประสิทธิผลพิจารณาถึงผลงานท่ีได๎รับ

เป็นการใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดเกิดผลรวดเร็วโดยการน้าเวลาเข๎ามาพิจารณาบรรลุผล

ถึงเปูาหมายท่ีก้าหนดไว๎อยํางแนํนอน 

สมพงษ์ เกษมสิน (2533, หน๎า 55) ได๎ให๎ความหมายของประสิทธิผลหมายถึงการ

พิจารณาผลของการท้างานท่ีส้าเร็จลุลํวงดามประสงค์หรือความคาดหวังเป็นหลักในการ

น้าเอาผลงานท่ีส้าเร็จคามท่ีหวังไว๎มาพิจารณาและความส้าเร็จของงานอยํางมีประสิทธิผลนี้

อาจเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีไมํประหยัดหรือไมํมีประสิทธิภาพ 

ค้าวําประสิทธิผล (effectiveness) ตามหนังสือ The Merriam-Webster 

Dictionary (2004) ได๎ให๎ความหมายประสิทธิผลวําหมายถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

จากความมั่นใจหรือจากความต๎องการความพร๎อมความโน๎มน๎าวท่ีท้าให๎เกิดการกระท้า (ค้า

เนินการ) เกิดขึ้นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงตลอดจนการมองสิ่งท่ีเกิดขึ้นโดยมีมิติในเรื่องของเวลาเข๎า

มาเกี่ยวข๎องประสิทธิผลเป็นค้าศัพท์ท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 14 หรือประมาณ 600 ปีมาแล๎ว 

ความหมายของขยะมูลฝอย 

ขยะหรือมูลฝอย (solid waste) หมายความถึงเศษกระดาษเศษผ๎าเศษ

อาหารเศษสินค๎าเศษวัตถุถุงพลาสติกภาชนะท่ีใสํอาหารเถ๎ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่ง

อื่นใดท่ีเก็บกวาคจากถนนตลาดท่ีเลี้ยงสัตว์หรือท่ีอื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอย

ติดเชื้อมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน (กรมควบคุมมลพิษ , 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม, 2551)  

อาณัติ ต๏ะปินตา (2553, หน๎า 4) นิยามไว๎วํา “ ขยะหรือขยะมูลฝอยหมายถึง

สิ่งตําง ๆ ท่ีใช๎ในกิจกรรมการด้าเนินชีวิตของมนุษย์แล๎วถูกท้ิงขว๎างเนื่องจากไมํ

สามารถใช๎งานได๎อีกตํอไปหรือไมํเป็นท่ีพึงประสงค์ของผู๎ใช๎ท่ีท้าให๎สิ่งเหลํานั้นกลาย

สภาพเป็นสิ่งท่ีหมดคุณคําหรือไมํเป็นประโยชน์ตํอการด้าเนินชีวิตอีก”  

ไพบูลย์แจํมพงษ์และศิวพันธุ์ชูอินทร์ (2560, หน๎า 9) นิยามไว๎วํา“ ขยะหรือ

ขยะมูลฝอยหมายถึงสิ่งตําง ๆ ท่ีเหลือใช๎จากกิจกรรมการด้าเนินชีวิตของมนุษย์
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รวมท้ังเถ๎าซากสัตว์มูลสัตว์เศษวัสดุท่ีท้ิงแล๎วจากอาคารบ๎านเรือนหรือสถานท่ีอื่น ๆ 

และไมํเป็นท่ีพึงประสงค์ของผู๎ใช๎ท้าให๎สิ่งเหลํานั้นหมดคุณคําหรือไมํเป็นประโยชน์ตํอ

การด้าเนินชีวิตอีกตํอไป”  

ขยะมูลฝอยหมายถึงวัสดุสิ่งของท่ีเหลือท้ังจากการใช๎งานตามแหลํงตําง ๆ 

ได๎แกํ เศษกระดาษ เศษวัสดุท่ีหํอหุ๎มสินค๎า พลาสติก เศษแก๎ว กระป๋อง เศษอาหาร

และเศษวัสดุอื่น ซึ่งแบํงประเภทได๎เป็นขยะมูลฝอยอินทรีย์ ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะ

มูลฝอยอันตรายและขยะมูลฝอยท่ัวไป (ส้านักสิ่งแวดล๎อม, กรุงเทพมหานคร, 2550, 

หน๎า 12) 

ดังนั้นสรุปได๎วํา ขยะมูลฝอย หมายถึง วัสดุและสิ่งของท่ีเหลือจากการใช๎งาน

และการบริโภคในชีวิตประจ้าวันจ้าแนกได๎ 4 ประเภท ได๎แกํ ขยะเศษอินทรีย์ ขยะรี

ไซเคิล ขยะท่ัวไปและขยะอันตราย  

ประเภทของขยะมูลฝอย 

ประเภทของขยะมูลฝอยได๎มีนักวิชาการและหนํวยงานได๎จ้าแนกออกเป็นหลาย

ประเภท ดังนี้ 

ธเรศศรี สถิตย์ (2553, หน๎า 64) กลําววําการจ้าแนกชนิดของขยะมูลฝอย

สามารถจ้าแนกได๎หลายวิธีขึ้นอยูํกับวําจะใช๎ปัจจัยใดเป็นเกณฑ์ในการจ้าแนกเชํนถ๎า

จ้าแนกตามลักษณะของขยะมูลฝอยท่ีพบเห็นด๎วยตาหรือการสัมผัสและความเป็นพิษ

สามารถแบํงขยะมูลฝอยได๎เป็น 3 ประเภทคือ (1) มูลฝอยท่ีเนําเปื่อยได๎งําย (2) มูล

ฝอยท่ีเนําเปื่อยได๎ยากหรือไมํได๎เลย (3) มูลฝอยอันตรายหรือสารเคมี 

ไพบูลย์ แจํมพงษ์และศิวพันธุ์ ชูอินทร์ (2560, หน๎า 12-13) ได๎จ้าแนกประเภท

ขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภทดังนี้  

1. ขยะมูลฝอยยํอยสลายได๎ หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ียํอยสลายได๎ในระยะเวลา

รวดเร็วโดยกระบวนการทางชีวภาพขยะ ประเภทนี้มีองค์ประกอบหลักเป็น

สารอินทรีย์บางครั้งเรียกวําขยะอินทรีย์บางครั้งอาจเรียกขยะประเภทนี้วําขยะเปียก 

เชํน เศษอาหาร เศษพืชผักและผลไม๎ เป็นต๎น  
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2. ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีสามารถน้ากลับมาใช๎ประโยชน์ได๎หรือมี

ศักยภาพในการน้ามาแปรรูปเพื่อใช๎ประโยชน์ได๎อีก เชํน บรรจุภัณฑ์ตําง ๆ แก๎ว 

กระดาษ พลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ ยางรถยนต์ เป็นต๎น  

3. ขยะท่ัวไป หมายถึง เป็นขยะท่ียํอยสลายทางชีวภาพได๎ยาก ใช๎เวลาในการ

ยํอยสลายนานหลายสิบปี และไมํคุ๎มคําส้าหรับการน้ากลับมาใช๎ซ้้าหรือใช๎ใหมํ เชํน 

หํอพลาสติกใสํขนม พลาสติกหํอลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป โฟมเปื้อนอาหาร 

ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร เป็นต๎น  

4. ขยะอันตราย หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีมีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตราย

ชนิดตําง ๆ ได๎แกํ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ เชํน ถํานไฟฉาย หลอด

ฟลูออเรสเซนต์ ภาชนะบรรจุสารก้าจัดศัตรูพืช แบตเตอรี่ เป็นต๎น รวมถึงวัตถุอยํางอื่นไมํวํา

จะเป็น เคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจท้าให๎เกิดอันตรายแกํ บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือ

สิ่งแวดล๎อม 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย 

หลักการท่ีประชาชนสามารถชํวยลดขยะกํอนท้ิงคือหลัก 3Rs มีรายละเอียด

ดังตํอไปนี้ (ภาณีคสุวรรณ์, 2546, หน๎า 130-131) 

1. การลดปริมาณการใช๎ (reduce) หมายถึงการลดของท่ีจะท้ิงให๎น๎อยลงการลด

การสร๎างขยะการลดขนาดปริมาตรปริมาณของวัสดุท่ีกํอให๎เกิดขยะการบริโภคทรัพยากรท่ี

ไมํจ้าเป็นลงลองมาส้ารวจกันวําเราจะลดการบริโภคท่ีไมํจ้าเป็นตรงไหนได๎บ๎างโดยเฉพาะ

การลดการบริโภคทรัพยากรท่ีใช๎แล๎วหมดไปเชํนน้้ามันก๏าซธรรมชาติถํานหินและแรํธาตุตําง 

ๆ การลดการใช๎นี้ท้าได๎งําย ๆ โดยการเลือกใช๎เทําท่ีจ้าเป็นเชํนปิดไฟทุกครั้งท่ีไมํใช๎งานหรือ

เปิดเฉพาะจุดที่ใช๎งานปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเมื่อไมํใช๎เป็นเวลานาน ๆ ถอด

ปลักของเครื่องใช๎ไฟฟูาเชํนกระติกน้้าร๎อนออกเมื่อไมํได๎ใช๎เมื่อต๎องการเดินทางใกล๎ ๆ ก็ควร

ใช๎วิธีเดินขี่จักรยานหรือนั่งรถโดยสารแทนการขับรถไปเองเป็นต๎น  

2. การน้าวัสดุมาใช๎ซ้้าหลาย ๆ ครั้ง (reuse) คือโดยการน้าสิ่งของเครื่องใช๎มาใช๎ซ้้า

ซึ่งบางอยํางอาจใช๎ซ้้าได๎หลาย ๆ ครั้งเชํนการน้าชุดท้างานเกําท่ียังอยูํในสภาพดีมาใสํเลํน
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หรือใสํนอนอยูํบ๎านหรือน้าไปบริจาคแทนท่ีจะท้ิงไปโดยเปลําประโยชน์การน้ากระดาษ

รายงานท่ีเขียนแล๎ว 1 หน๎ามาใช๎ในหน๎าท่ีเหลือหรืออาจน้ามาท้าเป็นกระดาษโน็ตการน้า

ขวดแก๎วมาใสํน้้ารับประทานหรือน้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํนแจกันดอกไม๎หรือท่ี

ใสํดินสอเป็นต๎นนอกจากจะชํวยลดคําใช๎จํายลดการใช๎พลังงานพลังงานแล๎วยังชํวยรักษา

สิ่งแวดล๎อมและยังได๎ของนํารัก ๆ จากการประดิษฐ์ไว๎ใช๎งานอีกด๎วย 3. การน้าไปแปร

สภาพแล๎วหมุนเวียนกลับมาใช๎ใหมํ (recycle) คือการน้ากลับมาใช๎ใหมํเป็นการลดการใช๎

ทรัพยากรในธรรมชาติจ้าพวกต๎นไม๎แรํธาตุตําง ๆ เชํนทรายเหล็กอลูมิเนียมซึ่งทรัพยากร

เหลํานี้สามารถน้ามารีไซเคิลได๎ยกตัวอยํางเชํนเศษกระดานสามารถน้าไปรีไซเคิลกลับมาให๎

เป็นกลํองหรือถุงกระดาษการน้าแก๎วหรือพลาสติกมาหลอมใช๎ใหมํเป็นขวด ภาชนะใสํของ

หรือเครื่องใช๎อื่นๆ ฝากระป๋องน้้าอัดลมก็สามารถน้ามาหลอมใช๎ใหมํได๎ 

กรมควบคุมมลพิษ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (2551, หน๎า 34-

36) ได๎เสนอแนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยการปูองกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของ

ปริมาณขยะมูลฝอยโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ้าวันในระดับครัวเรือนและ

ระดับชุมชน ดังนี้ 

ระดับครัวเรือนลดการใช๎ (reduce) ลดการขนขยะมูลฝอยเข๎าบ๎านพยายาม

หลีกเลี่ยงการใช๎โฟมและพลาสติกซึ่งก้าจัดยากโดยใช๎ถุงผ๎าหรือตะกร๎าในการจับจํายซื้อของ

ใช๎ปืนโตใสํอาหารเพิ่มการใช๎ซ้้าน้าสิ่งของท่ีใช๎แล๎วกลับมาใช๎ใหมํและการรีไซเคิลน้าวัสดุท่ี

สามารถน้ากลับมาใช๎ใหมํได๎เชํนกระดาษแก๎วพลาสติกเหล็กอะลูมิเนียมมาแปรรูปโดย

กรรมวิธีตําง ๆ นอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล๎วยังเป็นการลดการใช๎พลังงาน

และลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล๎อม 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลัก3Rs 

ลดขยะตามแนวคิด 3R (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) 3R เป็นแนวคิด

และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช๎ทรัพยากรท่ีมีอยูํอยํางคุ๎มคํา สามารถชํวยลดปริมาณ

ขยะให๎น๎อยลง ด๎วยการลดการใช๎ การน้ากลับมาใช๎ซ้้า และการน้าขยะกลับมาใช๎ใหมํ 

(Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) โดยเริ่มต๎นท่ีการใช๎ให๎น๎อยลง ลดการใช๎วัสดุ 

ผลิตภัณฑ์ ที่กํอให๎เกิดขยะเพื่อลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น  
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Reduce – ลดการใช๎ (คิดกํอนใช๎)ลดระดับการใช๎ปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช๎ให๎

อยูํในสัดสํวนท่ีพอเหมาะ โดยลดการใช๎ การบริโภคทรัพยากรท่ีไมํจ้าเป็นลง เพราะการลด

การบริโภคของเราจะชํวยให๎เราลดปริมาณขยะท่ีสร๎างขึ้นได๎ ในขั้นตอนนี้เริ่ มต๎นโดยการ

ส้ารวจวําเราจะลดการบริโภคท่ีไมํจ้าเป็นตรงไหนได๎บ๎างตัวอยําง เชํน ลดการสร๎างขยะในท่ี

ท้างาน แก๎ไขบนหน๎าจอไมํใชํบนกระดาษเพื่อลดการใช๎กระดาษ ใช๎อีเมลเพื่อลดการใช๎

กระดาษ คิดกํอนพิมพ์หรือถํายส้าเนา พิมพ์และท้าส้าเนาให๎น๎อยท่ีสุด สํงและจัดเก็บ

เอกสาร เชํน เอกสารท่ีจ้าเป็นและข๎อเสนอทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แทนท่ีจะเป็น

กระดาษ เมื่อต๎องพิมพ์หรือท้าส้าเนาให๎ท้าสองด๎าน หมุนเวียนเอกสารแทนการท้าส้าเนา

เฉพาะส้าหรับทุกคน เปลี่ยนระยะขอบบนเอกสาร Word ระยะขอบเริ่มต๎นของเอกสารท่ี

พิมพ์คือ 1.25 นิ้วทุกด๎าน เพียงเปลี่ยนระยะขอบเป็น 0.75 นิ้วจะชํวยลดปริมาณกระดาษท่ี

ใช๎ลงเกือบ 5 เปอร์เซ็นต์  

ลดการสร๎างขยะในชีวิตประจ้าวัน ใช๎ถุงผ๎า ตระกร๎า เพื่อลดการใช๎ถุงพลาสติก  ใช๎

ผ๎าเช็ดหน๎าแทนการใช๎กระดาษทิชชูํ ใช๎ปิ่นโต หรือกลํองข๎าวใสํอาหาร แทนการใสํกลํอง

โฟม ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เมื่อซื้อของชิ้นเล็กหรือน๎อยชิ้น เลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล๎อม เลือกทานอาหารท่ีร๎านแทนการใสํกลํองกลับ  หลีกเลี่ยงใช๎วัสดุ

สิ้นเปลืองแบบใช๎คร้ังเดียวท้ิง 

Reuse – น้ากลับมาใช๎ซ้้า (ใช๎แล๎วใช๎อีก) การใช๎ซ้้า เป็นการใช๎ทรัพยากรให๎คุ๎มคํา

ท่ีสุด โดยการน้าสิ่งของเครื่องใช๎มาใช๎ซ้้า ซึ่งบางอยํางอาจใช๎ซ้้าได๎หลาย ๆ ครั้ง เชํน ใช๎

บรรจุภัณฑ์ซ้้าหลายครั้งกํอนท้ิง ใช๎ภาชนะท่ีสามารถใช๎ซ้้าได๎ เลือกซื้อสินค๎าท่ีสามารถใช๎ซ้้า

ได๎ ซึ่งนอกจากชํวยลดการเกิดขยะแล๎ว ยังชํวยลดปริมาณการตัดต๎นไม๎ได๎เป็นจ้านวนมาก 

เลือกใช๎ถํานไฟฉายแบบชาร์ตได๎ ดัดแปลงของเหลือใช๎เพื่อใช๎ประโยชน์ 

เสื้อผ๎าเกําน้าไปบริจาค หรือถูพื้น ซํอมแซมอุปกรณ์ตํางๆ ไมํท้ิงเป็นขยะ การใช๎กระดาษ 2 

หน๎า การน้ากระดาษรายงานท่ีเขียนแล๎ว 1 หน๎า มาใช๎ในหน๎าท่ีเหลือหรืออาจน้ามาท้าเป็น

กระดาษโน๏ต 
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Recycle – น้ากลับมาใช๎ใหมํ คัดแยกขยะมูลฝอยแตํละประเภท ท่ีสามารถน้า

กลับมาใช๎ใหมํหมุนเวียนกลับเข๎าสูํกระบวนการผลิตของแตํละประเภทได๎ เชํน ขวดแก๎ว 

กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต๎น เลือกซื้อสินค๎าท่ีน้ากลับมารีไซเคิลได๎หรือท่ีผลิตจากวัสดุรี

ไซเคิล น้าขยะอินทรีย์กลับมาใช๎ประโยชน์ เชํน ท้าปุ๋ยหมัก 

สรุป หากสามารถท้าได๎ครบท้ัง 3Rs ก็จะสามารถลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นได๎ในทุกๆ

วัน  ลดการสร๎างมลพิษเเกํโลก และยังน้ากลับมาใช๎ประโยชน์ได๎อยํางคุ๎มคํา แทนท่ีจะถูกท้ิง

แล๎วน้าไปก้าจัด และนอกจากชํวยลดปริมาณขยะลงได๎แล๎ว ยังชํวยลดปริมาณการใช๎

ทรัพยากร ใช๎ทรัพยากรอยํางคุมคํา ชํวยอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมได๎ด๎วย 

แนวคิดเกี่ยวกับ Zero Waste 

ท่ีผํานมาวงจรการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรในโลกด้าเนินไปเป็นเส๎นตรง จากการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์สูํการน้าวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค๎าสํงไปจ้าหนํายให๎ผู๎บริโภคจนกลายเป็น

ขยะ น้าขยะไปก้าจัดโดยการเผาหรือฝังกลบ นี่คือต๎นตอของปัญหาขยะท่ีก้าลังคุกคามคน

ไทย เชํนเดียวกับผู๎คนในสังคมท่ีเจริญแล๎วท่ัวโลก แตํแนวคิด Zero waste หรือขยะเหลือ

ศูนย์ เป็นปรัชญาท่ีสํงเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช๎ใหมํ เพื่อเป็นการใช๎ทรัพยากร

อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นให๎น๎อยท่ีสุดโดยใช๎หลักการของ 3Rs 

(Reduce,Reuse,Recycle) รวมท้ังการออกแบบผลิตภัณฑ์ให๎สามารถน้ากลับมาใช๎ ใหมํได๎

เกือบท้ังหมด เพื่อเป็นการลดปริมาณของเสียท่ีสํงไปก้าจัดโดยวิธีการฝังกลบ และ/หรือเผา 

ท้าลายให๎มีปริมาณน๎อยท่ีสุด 

หัวใจส้าคัญของแนวคิดขยะเหลือศูนย์ คือ การจัดการขยะท่ีต๎นทาง คือ เน๎นการลด

ขยะ การใช๎ซ้้า การคัดแยกเพื่อน้ากลับมารีไซเคิล กํอนน้าไปก้าจัด  ซึ่งแตกตํางจากการ

จัดการขยะในปัจจุบันท่ีเน๎นการก้าจัดหรือการจัดการขยะท่ีปลายทาง มากกวําแก๎ไขท่ีต๎น

ทาง 
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วิธีการและรูปแบบการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย ผู๎วิจัยท้าการศึกษาโดยการเก็บข๎อมูลด๎วยตนเอง มีการเก็บ

รวบรวมข๎อมูล 2 วิธี คือ เก็บรวบรวมข๎อมูลจากการค๎นคว๎าเอกสารท่ีเกี่ยวข๎อง และเก็บ

ข๎อมูลจากภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ โดยใช๎การวิจัยดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข๎อมูลจาก

เอกสารทางวิชาการ เอกสารโครงการชุมชนปลอดขยะ บันทึกการประชุมโครงการ

ชุมชนปลอดขยะของแตํละหมูํบ๎าน 

2. การสัมภาษณ์ โดยผู๎วิจัยลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางแบบเจาะจงด๎วย

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 

interview or formal interview) เพื่อหาความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นในการวิจัยภาพรวม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุํมตัวอยํางคือผู๎ใหญํบ๎านท้ังหมด 9 หมูํบ๎านท่ีเข๎ารํวมโครงการสํงเสริม

สุขภาพกับอนามัยอ้าเภอนาวัง จังหวัดหนอบัวล้าภู โดยผู๎วิจัยได๎ก้าหนดวิธีการเลือก

ตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู๎ใหญํบ๎าน 

จ้านวน 9 คน 

เครื่องมือในการวิจัย 

ผู๎วิจัยด้าเนินการสร๎างเครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง หรือการสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการ (Structured interview or formal interview) ลักษณะของการ
สัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีค้าถามและข๎อก้าหนดแนํนอนตายตัว ไมํวําจะ
สัมภาษณ์ผู๎ใดก็ใช๎ค้าถามชุดเดียวกัน โดยแบํงเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ได๎แกํ 

ตอนที่ 1 ข๎อมูลเบ้ืองต๎นของผู๎ท่ีจะสัมภาษณ์ เชํน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ต้าแหนํง วาระงาน 
ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของโครงการชุมชนปลอดขยะ 

2.1 หลังจากด้าเนินการตามโครงการแล๎วขยะในหมูํบ๎านของทํานลดลงหรือไมํอยํางไร 
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2.2 หลังจากด้าเนินการตามโครงการแล๎วสุขภาพของคนในหมูํบ๎านของทํานดีขึ้นหรือไมํ

อยํางไร 

2.3 หลังจากด้าเนินการตามโครงการแล๎วคนในหมูํบ๎านมีความรู๎ความเข๎าใจในการคัดแยก

ขยะตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) หรือไมํอยํางไร 

ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของโครงการชุมชนปลอดขยะ  

3.1 การด้าเนินโครงการชุมชนปลอดขยะพบปัญหา/อุปสรรค อะไรบ๎าง  

3.2 ในการด้าเนินโครงการชุมชนปลอดขยะมีแนวทางแก๎ไข อยํางไรบ๎าง  

3.3 ทํานมีข๎อเสนอแนะในการด้าเนินโครงการอยํางไรบ๎าง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค๎นคว๎าเก็บรวบรวม
ข๎อมูลท่ัวไป ได๎แกํ การรวบรวมเอกสารการประชุมโครงการชุมชนปลอดขยะของแตํ
ละหมูํบ๎าน บทความวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ ท่ีเกี่ยวข๎องและเป็นประโยชน์ตํอการ
ท้าวิจัย เป็นต๎น 
 2. จัดท้าแบบสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูล โดยมีการตรวจสอบคุณภาพจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษากํอนการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์จริง 
 3. ขอเอกสารนัดหมายผู๎ให๎ข๎อมูล เพื่อลงพื้นท่ีสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางในพื้นท่ี
อ้าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล้าภู 
 4. ด้าเนินการสัมภาษณ์และสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม ตามแบบสัมภาษณ์และ
ประเด็นที่ก้าหนด พร๎อมบันทึกภาพและเสียงระหวํางการสัมภาษณ์ 
 5. รวบรวมข๎อมูล จัดท้าแบบสรุป และวิเคราะห์ข๎อมูล 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข๎อมูลในการท้าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิง
คุณภาพ ผู๎วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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 1. ผู๎วิจัยจะรวบรวมข๎อมูลท่ีได๎จากเอกสารและการสัมภาษณ์ และน้ามาแยก
ประเด็นตามแตํละประเด็น 
 2. น้าข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค้าถาม แล๎วน้ามาเปรียบเทียบ
ความเหมือน หรือความแตกตํางของผู๎ให๎สัมภาษณ์แตํละคน กํอนจะน้าข๎อมูลนั้นไป
วิเคราะห์ 
 3. ท้าการวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารและบทสัมภาษณ์ จ้าท้าข๎อมูลโดยการ
แยกประเด็นท่ีได๎จากการสัมภาษณ์ แล๎วน้ามาเปรียบเทียบกับข๎อมู ลเอกสารท่ี
เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎ตอบค้าถามหรือ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก้าหนดไว๎ 
 4. น้าข๎อมูลท่ีได๎จากการเปรียบเทียบมาท้าการวิเคราะห์ข๎อมูลรํวมกัน เพื่อสร๎าง
สรุปภาพรวม เพื่อใช๎การน้าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านท่ีเข๎ารํวม

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู ” มีวัตถุประสงค์ใน

การศึกษา ดังนี้  

1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านท่ีเข๎ารํวม

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู  

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านท่ีเข๎า

รํวมโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualilative research) ในรูปแบบการสัมภาษณ์ โดย

การใช๎วิธีการวิจัย 2 แบบคือ (1) การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการ

รวบรวมข๎อมูลจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารโครงการชุมชนปลอดขยะ บันทึกการ

ประชุมโครงการชุมชนปลอดขยะของแตํละหมูํบ๎าน (2) การสัมภาษณ์ โดยผู๎วิจัยลงพื้นท่ี

เพื่อสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางแบบเจาะจงด๎วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง หรือการ

สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) โดยการ

สัมภาษณ์ผู๎น้าหมูํบ๎าน 9 หมูํบ๎าน ท่ีเข๎ารํวมโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังห

วักหนองบัวล้าภู เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช๎วิธีการ
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สัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 

(Structured interview or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการ

สัมภาษณ์ท่ีมีค้าถามและข๎อก้าหนดแนํนอนตายตัว ไมํวําจะสัมภาษณ์ผู๎ใดก็ใช๎ค้าถามชุด

เดียวกัน 

กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎น้าหมูํบ๎านท้ังหมด 9 หมูํบ๎าน ท่ีเข๎ารํวม

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนอบัวล้าภู โดยผู๎วิจัยได๎ก้าหนดวิธีการ

เลือกตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู๎ใหญํบ๎าน 

จ้านวน 9 คน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

 จากการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของโครงการชุมชนปลอดขยะตํอหมูํบ๎านท่ีเข๎ารํวม

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต้าบลนาแก จังหวัดหนองบัวล้าภู” ผู๎วิจัยน้าเสนอข๎อเสนอแนะ

จากการวิจัย ดังนี้ 

หน่วยงานภาครัฐ  

ควรมีการพิจารณางบประมาณในการด้าเนินโครงการให๎สอดคล๎องกับบริบทและ

ขนาดของแตํละหมูํบ๎าน เนื่องมาจากในการอนุมัติโครงการมีการจัดงบประมาณเทํากันทุก

หมูํบ๎านโดยมิได๎ค้านึงถึงขนาดและบริบทพื้นท่ีของแตํละหมูํบ๎าน สํงผลให๎หมูํบ๎านขนาดเล็ก

มีงบประมาณเหลือใช๎ไมํหมด ในขนะท่ีหมูํบ๎านขนาดใหญํประสบปัญหางบประมาณน๎อย

เกินไปไมํพอใช๎ ในการจัดท้าเอกสารระหวํางด้าเนินโครงการ ควรมีเจ๎าหน๎าท่ีเข๎าไปให๎ความ

ชํวยเหลือ จากการสัมภาษณ์ผุ๎น้าชุมชนพบวํา โครงการชุมชนปลอดขยะเป็นโครงการท่ีดี

มากส้าหรับชุมชน แตํเนื่องมาจากการเก็บข๎อมูลท่ีเป็นเชิงวิชาการมากเกินไปไมํสอดคล๎อง

กับวิถีชิวิตของชาวบ๎านท่ีสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกร การศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี4 

หรือไมํได๎รับการศึกษาเลย ท้าให๎ชาวบ๎านรู๎สึกเห็นวําเป็นเรื่องยุํงยาก และปฏิเสธท่ีจะรับ

โครงการตํอเนื่องมาจากไมํต๎องการท้างานเอกสาร  
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ภาคประชาชน 

ผู๎น้าหมูํบ๎านควรมีการจัดประชุมและประกาศเสียงตามสาร ขอความรํวมมือให๎

ประชาชนในหมูํบ๎านมีการสานตํอโครงการชุมชนปลอดขยะตํอไป ถึงแม๎วําบางหมูํบ๎านจะ

ได๎เลิกรับโครงการไปแล๎วก็ตาม เนื่องมาจากโครงการชุมชนปลอดขยะสํงผลดีตํอท้ังหมูํบ๎าน 

คือขยะในหมูํบ๎านลดน๎อยลง สุขภาพของคนในหมูํบ๎านดีขึ้น เนื่องจากไมํมีแหลํงเพาะพันธ์

เชื้อโรค ไมํมีสารเคมีในอาหารจากการท้าน้้าหมักอินทรีย์ใช๎ในการปลูกพืชผักกินเอง หาก

ด้าเนินการโครงการชุมชนปลอดขยะอยํางตํอเนื่องจะเป็นผลดีตํอหมูํบ๎านในระยะยาว และ

ขยายผลไปสูํหมูํบ๎านข๎างเคียงไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อให๎คงธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมท่ีดี

ตํอไปในอานาคต  

ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยในคร้ังต่อไป 

ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะให๎มีการวิจัยในประเด็นดังตํอไปนี้ 

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโครงการชุมชนปลอดขยะ ในการศึกษาครั้งตํอไปควร

ลงพื้นท่ีในหมูํบ๎านท่ีพึ่งเข๎ารํวมโครงการชุมชนปลอดขยะเพราะจะได๎ เห็นภาพรวมท่ีชัดเจน

ขึ้น 

2. ควรศึกษากลุํมตัวอยํางท่ีเป็นประชาชนในพื้นท่ีด๎วนแทนการสัมภาษณ์ผู๎น้า

หมูํบ๎านเพียงอยํางเดียว 

3. ศึกษาวําโครงการชุมชนปลอดขยะสามารถท้ารํวมกับโครงการอื่นท่ีสอดคล๎องกับ

โครงการไหนได๎บ๎างเพื่อให๎เกิดประโยชน์แกคนในหมูํบ๎านมากขึ้น 

4. ศึกษาบริบทของแตํหมูํบ๎านเนื่องมาจากบริบทท่ีตํางกันการจัดการขยะจึง

แตกตํางกันไปด๎วย เพื่อหาวําบริบทหมูํบ๎านแบบไหนเหมาะสมกับการจัดการขยะแบบใด

เพื่อให๎ได๎ผลลัพธ์สูงสุด 
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