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          แนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชน ประกอบด้วย การให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผู้น าในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
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เสียงตามสายให้คนในชุมชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารถึงประโยชน์ หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากการเข้า
ร่วมธนาคารขยะมากกว่าจากซาเล้ง การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลสามัคคีในชุมชน การจัดสรรตารางเวลา
รับฝากขยะตามหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจะไปรับฝากขยะถึงหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ด้วย
เสียงตามสายถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน และขอความร่วมมือจากคนในชุมชนทุกคนในการเข้ารวม
ธนาคารขยะ 
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          The purposes of this study were to study opinions of elderly people and 
factors affecting the setup and management of waste bank project for elderly people. 
Reviews of relevant literatures, waste bank case studies, interviews to chief executive of 
Rachsathite Sub-district administration organization (SAO), related SAO staff, community 
leaders and elderly people were carried out. The potential of the setup waste bank 
project in the Rachsathite Sub-district and the Feasibility accounting four topics 
containing economic, culture, management and environment were investigated. 
Guidelines for community waste bank setup and management for elderly people of 
Rachsathite Sub-district by the TOWS Matrix analysis were concluded. 

          The results from interviews showed that the elderly and people in 
community have good behavior on waste separation that is the key successful factor 
for a waste bank. Factors affecting the setup of the waste bank are the participation, 
knowledge, management and motivation and the feasibility of the setup waste bank 
project were found high. 

          Guidelines for community waste Bank setup and management by elderly 
people include that the elderly should be a leader joining the waste bank, there 
should be networks to establish a waste bank and SAO is a suitable place to setup a 
waste bank. In addition, it requires a learning center with waste bank to promote 
people in the community to know about revenue from waste bank which is higher than 
from saleng making. Moreover, there should be activities related to merits from waste 
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in community. There should also be a schedule to collect waste in the community by 
SAO staff and to promote people in the community to know about problems of waste 
in community and then invite to them to join the waste bank. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ที่มา และความส าคัญ 

ในปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนต่างๆในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น 27.06 ล้านตัน 
และมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวันขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้องมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นเพียง 9.56 ล้านตัน หรือร้อยละ 35 เท่านั้น  (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)  ใน
ขณะเดียวกันกระบวนการในการคัดแยก การรวบรวม การจัดเก็บ และการขนส่งยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง นอกจากนี้การที่แนวโน้มของประชากรในประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น 
การขาดจิตส านึกของประชาชน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี 
โดยปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนี้จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะในระดับท้องถิ่นปัญหา
ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ปัญหาที่
ส าคัญในการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของท้องถิ่น เช่น ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ การขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู้ ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์น้อย 
ประชาชนในท้องถิ่นขาดจิตส านึก และขาดความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย  

ปัญหาขยะสามารถลดลงได้หากในภาคครัวเรือนนั้นคัดแยกขยะก่อนการทิ้ง เพราะในปัจจุบัน
นั้นไม่มีการคัดแยกขยะเท่าท่ีควรจึงท าให้งบประมาณการก าจัดขยะบานปลาย ขยะทุกประเภทต้องถูก
น าไปก าจัดทั้งหมดโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องถึง ร้อยละ 81 ท าให้เกิดผลเสียมากมายทั้งด้านงบประมาณ และ
ท าลายสิ่งแวดล้อมทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วบางส่วนสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องน าไป
ก าจัด ธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นหนึ่งในทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเป็นการคัดแยกขยะรูปแบบหนึ่ง โดยสมาชิกได้ฝึกฝนการคัดแยกขยะ
ในภาคครัวเรือนจากแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้น าไปฝากกับ ธนาคารขยะเพ่ือสะสมเป็นรายได้ 
ธนาคารขยะจึงเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้คัดแยก และต่อ
ส่วนรวม และธนาคารขยะยังเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีเพ่ือการคัดแยกขยะไปในตัว และยังสามารถลด
ปริมาณขยะมูลฝอยภายในชุมชนได้ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย คน
ในชุมชนมีสุขอนามัยที่ดี  และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยได้ในระดับท้องถิ่นไปสู่
ระดับประเทศ ในเรื่อง การขนส่ง  การคัดแยก การจัดเก็บ และก าจัดขยะมูลฝอยอีกด้วย 

นอกจากปัญหาขยะที่เพ่ิมขึ้นแล้วยังพบว่าสถานการณ์ประชากรในปัจจุบันก าลังเป็นประเด็น
ที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง เพราะจ านวนประชากรผู้สูงอายุ (หมายถึงจ านวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้น
ไป) ทั่วโลกใน ปี พ.ศ. 2544-2643 จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก 
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(องค์การสหประชาชาติ, 2558) และในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 15.7 ในปี พ.ศ. 2573 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2578 จนก้าวเข้าสู่ สังคม
ผู้สูงอายุ หรือ Aging Society โดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท างานช่วงอายุ 15-59 ปี มีแนวโน้ม
ลดจ านวนลงเหลือ 38 ล้านคน จาก 43 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2578 และวัยเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี จะ
ลดลงในช่วงปี  พ.ศ. 2548–2578 โดยมีจ านวนลดลงจาก 14 ล้านคน เหลือ 9 ล้านคนเศษ 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549) เนื่องจากอัตราการเกิด และอัตราการเสียชีวิตของประชากร
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชากรโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น ทั้งยังมีการด าเนินนโยบายด้าน
ประชากร และการวางแผนครอบครัวที่ประสบผลส าเร็จ ตลอดจนความก้าวหน้าในการพัฒนา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวขึ้น มีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มีความรู้และทักษะในการป้องกัน และดูแลสุขภาพ ตลอดจนการวางแผนครอบครัว
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลส าเร็จดังกล่าวท าให้ภาวการณ์เจริญพันธุ์ และอัตราการเกิดมีแนวโน้ม
ที่ลดลง จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากร (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, 2558) กล่าวคือ ประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็ก 
และวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงจึงเล็งเห็นความส าคัญว่าควรมีการเตรียมการเพ่ือรับมือ โดยเมื่อมี
ผู้สูงอายุ หรือคนชรามากขึ้น สัดส่วนคนท างานก็จะลดลง ผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง ส่งผลให้รายได้
ของประเทศลดลงเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ผู้สูงอายุต้องเกษียณจากการงานไม่มี
รายได้ต้องอาศัยรายได้จากเงินที่เก็บออมไว้ ถ้าหากไม่มีเงินออมไว้มากพอก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาใน
การด ารงชีพ เป็นภาระแก่สังคมที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลจัดสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสม เมื่อถึงวัย
สูงอายุสภาพร่างกาย และจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงจึงควรมีแนวทางในการเยียวยาเพ่ือให้ผู้สูงอ ายุ
เล็งเห็นคุณค่าในตนเอง และมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคม 

ดังนั้นการมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการคัดแยกขยะในชุมชน และเสริมสร้างรายได้
พิเศษให้กับผู้สูงอายุ จึงเป็นแนวทางส าคัญในการแก้ปัญหาขยะ และสร้างเสริมรายได้พิเศษให้กับ
ผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตัวเองได้  โดยการส่งเสริมการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรี
ไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุนั้น นอกจากจะเป็นแนวทางในการเยียวยาเพ่ือให้ผู้สูงอายุเล็งเห็น
คุณค่าในตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ
ได้อย่างเป็นกอบเป็นก าหากสามารถจัดสรรปันส่วนรายได้ที่ เกิดจากการจัดตั้งธนาคารขยะให้
เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งยังสามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนน่า
อยู่ขึ้น ผู้สูงอายุจะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน และสร้างวัฒนธรรมการคัดแยกและการ
จัดการขยะ ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนคนรุ่นหลังสืบต่อไป  

จากการศึกษาหาข้อมูลในด้านสถานที่พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง ในต าบลราชสถิตย์ก็ก าลังเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงอายุ และมีโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งเป็น
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โรงเรียนส าหรับส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการศึกษา และโรงเรียนผู้สูงอายุราชสถิตย์ยัง
ได้รับรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุดีเด่น โดยการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุจะมีวิทยากรจิตอาสา
ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ อาทิ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ทหาร ฯลฯ มาท าการสอน และท ากิจกรรม
ให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสติปัญญาที่ดี และจากงานวิจัยเรื่อง 
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมกับ กลุ่มผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ชนบทของประเทศไทย (วิสาขา ภู่
จินดา, 2560) พบว่าผู้สูงอายุในโรงเรียนมีองค์ความรู้พ้ืนฐานในเรื่องการคัดแยกขยะชุมชนอยู่ในระดับ
มาก แต่ยังไม่มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมด้านการคัดแยกขยะ หรือการจัดตั้ง  และการบริหาร
จัดการธนาคารขยะรีไซเคิลเพ่ือการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้ดีขึ้น อย่างชัดเจน แม้ว่า
ปัจจุบันทางจังหวัดอ่างทองจะผลักดันให้มีโครงการธนาคารขยะ แต่เป็นการเสนอโครงการมาผ่าน
องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุ  จึงเป็นโอกาสส าคัญ 
เพราะการคัดแยกขยะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก หรือเป็นเรื่องไกลตัวส าหรับผู้สูงอายุแต่อย่างใด และผู้วิจัย
เล็งเห็นว่าการศึกษาในเรื่องการหาแนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะส าหรับผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม เป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม และเป็นการพัฒนาศักยภาพในตัวผู้สูงอายุ เป็นการ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดน่าอยู่ และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน
อ่ืนๆ อีกด้วย ดังนั้นโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จึงเป็นสถานที่
เป้าหมายที่ผู้วิจัยสนใจที่จะเข้าไปศึกษาเพ่ือหาแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรี
ไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ   

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาหาแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรี
ไซเคิลชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุนี้ จะสามารถแก้ปัญหาขยะในชุมชนไปพร้อมๆกับการพัฒนาศักยภาพ
ของตัวผู้สูงอายุให้มีพฤติกรรมการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะที่ดีขึ้น และมีทัศนคติต่อการจัดตั้งธนาคาร
ขยะรีไซเคิลว่าไม่ใช่เรื่องยาก และงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และชุมชนต าบลราชสถิตย์ 
โดยจะท าให้ผู้สูงอายุเล็งเห็นคุณค่าในตนเอง และมีบทบาทในสังคม เพราะธนาคารขยะรีไซเคิลใน
ชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ เป็นการจัดการขยะรูปแบบหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในชุมชนต าบล
ราชสถิตย์ สะอาดน่าอยู่จากการจัดการขยะในกระบวนการของโครงการธนาคารขยะ สร้างรายได้
ให้กับผู้สูงอายุได้อย่างเป็นกอบเป็นก าจากการขายขยะ และสามารถแปรรูปขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถ
น าไปขายได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้า ผู้สูงอายุจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ผู้สูงอายุจะเป็นผู้น าในเรื่องวัฒนธรรมการคัดแยก และการจัดการขยะ
ในท้องถิ่น และจะเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนคนรุ่นหลังในชุมชนสืบต่อไป 
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 1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุ และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 
1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ และประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิลชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ 
1.2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชนที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
 
 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 ทราบถึงศักยภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะส าหรับ
ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
1.3.2 ได้แนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะส าหรับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
1.3.3 ผู้สูงอายุสามารถสร้างรายได้ และมีกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุในการจัดการขยะ
จากการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน 
1.3.4 ปริมาณขยะในต าบลราชสถิตย์ลดลง และในชุมชนมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
 
 1.4 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ
ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีขอบเขตการศึกษาทั้ง 
ด้าน 4 ดังนี้ 
1.4.1 ด้านเนื้อหา  
 - วิเคราะห์ศักยภาพการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ศึกษาปัจจัยที่มีต่อการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน 
ส าหรับผู้สูงอายุ และ เสนอแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนที่
เหมาะสม ส าหรับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง   
1.4.2 ด้านระยะเวลา 
 - ใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 8 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน พ.ศ.2560) 
1.4.3 ด้านสถานที่ 
 - ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  
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1.4.4 ด้านประชากร  
 - ผู้ให้ข้อมูลส าคัญของงานวิจัยนี้ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ ผู้น าชุมชน 
ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการติดตามดูแลผู้สูงอายุ 
  
 1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ธนาคารขยะรีไซเคิล หมายถึง กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลในสถานที่ที่จัดตั้งธนาคาร โดยรายได้
เกิดขึ้นจะถูกบันทึกลงบนสมุดคู่ฝากของสมาชิกซึ่งสามารถฝาก หรือ ถอนได้ในลักษณะเดียวกับ
ธนาคารพาณิชย์ ขยะรีไซเคิลจะถูกเก็บรวบรวมไว้ และจ าหน่ายให้กับองค์กร หรือ ผู้รับซื้อต่อไป 
 
ขยะรีไซเคิล  หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ หมายถึง ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ที่สามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เป็นต้น 
 
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปทั้งเพศหญิงและเพศชายและเป็นผู้ที่
ช่วยเหลือตนเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ , 2546) โดยใน
การศึกษานี้จะมุ่งเน้นไปที่การจัดขยะชุมชนของผู้สูงอายุในกลุ่มที่ยังมีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองได้ ช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นสมาชิกอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 
การจัดตั้ง หมายถึง การแต่งตั้ง หรือ การก่อตั้งเพ่ือให้เกิดการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล คือ การที่จัดตั้งโครงการมาเพ่ือรับซื้อขยะรีไซเคิลในสถานที่ที่ เหมาะสมแก่
การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลโดยผ่านการพิจารณา และวางแผนเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชน  
 
การบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน หมายถึง การวางแผนหาแนวทาง การควบคุม การ
สั่งงาน การด าเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวกับธนาคารขยะรีไซเคิลภายในชุมชน โดยการบริหารจัดการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนนั้นเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ ในกิจกรรมการจัดตั้ง
ธนาคารขยะให้มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุด โดยรายได้เกิดขึ้นจะถูกบันทึกลงบนสมุดคู่ฝากของสมาชิกซึ่ง
สามารถฝาก หรือ ถอนได้ในลักษณะเดียวกับธนาคารพาณิชย์ ขยะรีไซเคิลจะถูกเก็บรวบรวมไว้ และ
จ าหน่ายให้กับองค์กร หรือ ผู้รับซื้อต่อไป โดยตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้กับคนในชุมชน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกวิธี จนน าไปสู่ปริมาณขยะในชุมชน
ลดลงไปด้วย 
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การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ในต าบลราชสถิตย์ อ าเภอ
ไชโย จังหวัดอ่างทอง ในการให้ข้อมูล และการออกความคิดเห็นในการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ส าหรับผู้สูงอายุ ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ศักยภาพของการจัดตั้งธนาคารขยะส าหรับผู้สูงอายุ หมายถึง การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการ
จัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ โดย
พิจารณาจาก บทบาทของผู้สูงอายุในชุมชน บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ และ
บริบทของชุมชน เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการธนาคาร
ขยะให้เหมาะสม ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ 



 

 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีเรื่องการจัดการขยะชุมชน แนวคิดด้านการจัดการ และการมีส่วนร่วมเพ่ือ
น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในชุมชน การจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
ตารางท่ี 2.1 รายการทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ขยะมูลฝอย 

2.2 ธนาคารขยะรีไซเคิล 2.2.1 ความเป็นมาของธนาคารขยะรีไซเคิล 
2.2.2 หลักการของธนาคารขยะรีไซเคิล 

2.3 การมีส่วนร่วม 2.3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
2.3.2 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม 
2.3.3 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
2.3.4 ระดับของการมีส่วนร่วม 
2.3.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.4 องค์การ และการจัดการ 
 

2.4.1 ความหมายของ “องค์การ” 
2.4.2 ลักษณะของการจัดการ 
2.4.3 “PDCA” วงจรการบริหารงานคุณภาพ 
2.4.4 ความส าคัญขององค์การและการจัดการ 
2.4.5 ประเภทขององค์การ 
2.4.6 การจัดต้ังโครงการ และการบริหารจัดการโครงการ 
2.4.7 ขั้นตอนการจัดต้ังโครงการ 
2.4.8 ลักษณะของโครงการท่ีดี 

2.5 ปัจจัยท่ีท าให้โครงการไม่ประสบความส าเร็จ และ ประสบความส าเร็จ  
2.6 ผู้สูงอาย ุ 2.7.1 ความหมายของ “ผู้สูงอาย”ุ 

2.7.2 พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
2.7.3 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
2.7.4 ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย 

2.7 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี12 
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2.8 แนวคิด และทฤษฎีท่ีใช้ประเมินความ
เป็นไปได้ของโครงการ 

2.10.1 ความหมายของ “การประเมินโครงการ” 
2.10.2 การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
       (Feasibility Study) 
2.10.3 การวิเคราะห์ “SWOT” 

2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 2.1 ขยะมูลฝอย 

ขยะหรือมูลฝอย คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน (ยกเว้นวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน) (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2559) 
 ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของขยะได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1.ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสีย และย่อยสลาย
ได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น 
แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยที่
ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ 
2.ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ 
ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT 
กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะที่พบมาก
เป็นอันดับที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ 
3.ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อน
วัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค 
วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย  แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารก าจัด
ศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสี หรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด 
กล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ 
4.ขยะทั่วไป (General waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย 
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
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ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร เศษโฟมที่ปนเปื้อนอาหาร แผ่นฟอล์ยที่ปนเปื้อนอาหาร เป็น
ต้น ส าหรับขยะทั่วไปนี้เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณ 3% 
ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 
 ดังนั้น จะสรุปได้ว่า ขยะมูลฝอยชุมชน คือ วัสดุ หรือสิ่งของต่างๆที่ผ่านการใช้งานแล้ว 
อาจจะผุพังใช้การไม่ได้ หมดอายุการใช้งาน สิ่งปฏิกูล สิ่งที่ไม่เป็นที่ต้องการของเจ้าของอีกต่อไปจึง
น ามาทิ้งเป็นขยะ ทั้งที่ย่อยสลายได้ และไม่สามารถย่อยสลายได้ โดยสามารถแบ่งตามลักษณะทาง
กายภาพได้เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย ขยะย่อยสลาย คือขยะที่ย่อยสลายอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่
เป็นพวกเศษอาหารจากครัวเรือน ใบไม้ฯลฯ ขยะรีไซเคิล คือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถน ากลับมาใช้งาน
ได้ใหม่จ าพวก แก้ว เศษพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม ยางรถยนต์ฯลฯ ขยะอันตราย คือวัตถุที่อาจจะ
ท าให้เกิดอันตรายในรูปแบบต่างๆแก่ บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม จ าพวก วัตถุท่ีท าให้
เกิดโรค วัตถุกัดกร่อน วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด เช่น สารเคมี กระสเปรย์บรรจุสารเคมี ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ฯลฯ และขยะทั่วไป คือขยะประเภทอ่ืนที่นอกเหนือจากขยะทั้ง 3 
ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น มีลักษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น 
เศษถุงพลาสติกท่ีเปื้อนอาหาร ถุงสิ่งปฏิกูลต่างๆฯลฯ 
 
 รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับชุมชน 
 มูลฝอยชุมชนเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตประจ าวันของคนใน
ชุมชน หากคนในชุมชนมีการคัดแยกมูลฝอยเหล่านั้น จะสามารถน าบางส่วนกลับมาใช้ประโยชน์ได้
โดยเฉพาะมูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยรีไซเคิล ส่วนมูลฝอยที่น ามาใช้ประโยชน์ไม่ได้จะต้องก าจัดด้วย
วิธีที่ถูกต้อง เช่น มูลฝอยอันตรายต้องก าจัดด้วยวิธีเฉพาะ มูลฝอยทั่วไปบางส่วนก็สามารถรวบรวม 

น าไปท าเชื้อเพลิงให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนที่ใช้ไม่ได้แล้วก็จะน าไปฝังกลบ  (ส านัก
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร, 2558) 
ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ที่มา: ส านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (2558) 

 
อรอนงค์  อุทัยหงส์ (2557) นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กล่าวถึง ความน่าสนใจของ

ระบบการจัดการขยะในประเทศญี่ปุ่น หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Waste Landfill 
Planning Assistance for Thailand ณ ประเทศญี่ปุ่น “ขยะในประเทศญี่ปุ่น ตามกฎหมายการ
จัดการขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดที่สาธารณะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ขยะทั่วไปและ
ขยะอุตสาหกรรม โดยผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะทั่วไป คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
เทศบาล ส่วนขยะอุตสาหกรรมผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบจัดการขยะเองตามมาตรฐานการจัดการ
ขยะอุตสาหกรรมหรือมอบหมายการจัดการให้บริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบการด้านการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยขยะที่เหลือจากการจัดการไม่ว่าจะผ่านกระบวนการน าไปใช้ประโยชน์ในการท าปุ๋ย หรือ
การรีไซเคิล จะเข้าสู่กระบวนการก าจัดขั้นสุดท้ายตามประเภทของสถานที่ก าจัด หลังจากนั้นสถานที่
ก าจัดจะถูกยกเลิกการใช้สถานที่ก าจัดและน าไปใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ 
หรือแหล่งเรียนรู้ รายละเอียดมีดังนี้ 
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ประเภทของสถานก าจัดขยะขั้นสุดท้าย 
1. แยกประเภทตามชนิดของขยะมูลฝอยที่น ามาฝังกลบ 
- สถานที่ก าจัดขยะแบบเสถียร ส าหรับก าจัดขยะที่น้ าชะขยะไม่มีสารอันตรายปนเปื้อน ได้แก่ ขยะ
ประเภทพลาสติก โลหะ เศษแก้ว เครื่องดินเผา ยาง เศษซากจากการรื้อถอนอาคารบ้านเรือน 
โครงสร้างที่จ าเป็นต้องมี คือ ก าแพง รั้ว ระบบป้องกันการเลื่อนไหล ระบบป้องกันการทรุดตัว 
- สถานที่ก าจัดแบบควบคุมโครงสร้างที่จ าเป็นต้องมี คือ ระบบบ าบัดน้ าชะขยะ เขื่อน หรือก าแพง รั้ว 
ระบบป้องกันการเลื่อนไหล ระบบป้องกันการทรุดตัวที่ก้นหลุม และด้านข้างหลุมต้องปูด้วยวัสดุกัน
น้ าซึมผ่านหรือชั้นกันน้ ารั่วซึม 
- สถานที่ก าจัดแบบระบบปิด ส าหรับขยะมูลฝอยอันตราย หรือเป็นพิษ โครงสร้างที่จ าเป็นต้องมี คือ 
ระบบป้องกันน้ าชะขยะ และน้ าฝนไหลรั่วหรือซึมออกสู่ภายนอก ระบบป้องกันการเลื่อนไหล ระบบ
ป้องกันการทรุดตัว ดังภาพที่ 2.2 
 

 
ภาพที่ 2.2 สถานที่ฝังกลบ 

ที่มา: อรอนงค ์อุทัยหงส์ (2557) 
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2. แยกประเภทตามท าเลที่ตั้ง 
- หลุมฝังกลบบนดิน จะตั้งอยู่ตามพ้ืนราบระหว่างเขาหรือหุบเขา ดังนั้นเขื่อนหรือก าแพงจะอยู่ตรง
ปลาย 

 

 
ภาพที่ 2.3 หลุมฝังกลบบนดิน 

ที่มา: อรอนงค ์อุทัยหงส์ (2557) 
 

- หลุมฝังกลบ (ถม) ทะเล โครงสร้างที่จ าเป็นต้องมี คือ เขื่อนหรือก าแพงกั้นล้อมรอบหลุม ขยะจะจม
ลงสู่ก้นทะเล และถูกย่อยสลายโดยไม่ใช้อากาศ 

 
ภาพที่ 2.4 หลุมฝังกลบถมทะเล 
ที่มา: อรอนงค ์อุทัยหงส์ (2557) 

3. แยกประเภทตามโครงสร้างของหลุมฝังกลบ โดยดูจากสภาพหรือปริมาณออกซิเจนในหลุม 
-หลุมฝังกลบระบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Landfill) เป็นระบบปิดไม่ให้อากาศไหลเข้าสู่ภายใน
หลุม ภายในหลุมแบคทีเรียจะย่อยสลายขยะโดยไม่ใช้ออกซิเจน นิยมใช้มากในประเทศแถบยุโรปและ
อเมริกา 
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-หลุมฝังกลบระบบใช้อากาศ (Aerobic Landfill) เป็นระบบที่ใช้พัดลมเพ่ิมการไหลเวียนของอากาศ
เพ่ือป้อนออกซิเจนเข้าระบบให้มากที่สุด ภายในหลุมแบคทีเรียจะย่อยสลายขยะโดยใช้ออกซิเจน 
-หลุมฝังกลบแบบกึ่งออกซิเจน (Semi-Aerobic Landfill) เป็นระบบที่อาศัยหลักธรรมชาติการไหล
ของอากาศเพ่ือป้อนอากาศเข้าสู่หลุมฝังหลบ ประเทศญี่ปุ่นสร้างหลุมฝังกลบระบบนี้เป็นส่วนใหญ่ 
 
 การสิ้นสุดการฝังกลบขยะและการยกเลิกสถานที่ก าจัดขยะ ดังภาพที่ 2.5 

เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน
โครงการสามารถยกเลิกสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขั้นสุดท้ายได้ โดยประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายจัดการ
ขยะมูลฝอย ทั้งนี้ผลดีของการมีกฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิก คือ 
-ด้านผู้ประกอบการ มีความชัดเจนในการเลิกหรือหยุดงานจัดการดูแลระบบได้ในขั้นตอนไหน 
-ด้านประชาชน เชื่อใจได้ว่าผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะเลิกหรือหยุดการจัดการดูแลระบบโดย
พลการ 
-ด้านเทคโนโลยี มีความชัดเจนในเรื่องจุดสิ้นสุดของวงจรชีวิตของหลุมฝังกลบขยะ 
 

 
ภาพที ่2.5 วงจรชีวิตของสถานฝังกลบ 

ที่มา: อรอนงค ์อุทัยหงส์ (2557) 
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ส าหรับการยกเลิกสถานที่ก าจัดมูลฝอยนั้น ถ้าระบบมาตรฐานโครงสร้าง ระบบป้องกันดูแล
รักษาด้านการแพร่กระจายของกลิ่น การควบคุมอัคคีภัย และการป้องกันปัญหาสุขาภิบาลสามารถใช้
งานได้อย่างปกติ และค่าต่างๆ ตามมาตรฐานการยกเลิก ได้แก่ คุณภาพน้ าชะมูลฝอยและคุณภาพน้ า
ใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ไม่เกินมาตรฐาน ไม่มีก๊าซที่เกิดขึ้น อุณหภูมิไม่ผิดปกติจากอุณหภูมิของดิน
บริเวณรอบๆ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 2 ปี สามารถยกเลิกเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยได้ 
ขั้นตอนการยกเลิก คือ 

1. ผู้ประกอบการท าการส ารวจตรวจวัด ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิก ยื่นเรื่องขอ
ยกเลิก 

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้อนุญาต 
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจะเป็นผู้จัดเก็บเอกสารบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
4. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องท าการดูแลจัดการที่ดินเหมือนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั่วไป และต้องระวัง

หากจะท าการขุด หรือเจาะหน้าดิน 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
เป็นการใช้ประโยชน์ตามกิจกรรมในชุมชนตามแผนระยะยาวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และที่ส าคัญ ต้องเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิด
จากการวางแผนตั้งแต่แรกในขั้นตอนการเลือกพ้ืนที่สร้างสถานที่ก าจัด โดยสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังและใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการส ารวจที่จ าเป็น คือ ขนาดและระยะเวลาการทรุดตัวของพ้ืนดินที่ปรับถม 
ก๊าซติดไฟ กลิ่นเหม็นความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ าใต้ดิน ผลกระทบต่อความทนทานและพืช
พรรณไม้ 
- การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสวนสาธารณะสวนสุขภาพอิมะซุ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินบนสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยเดิม โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว ลานสันทนาการ โรงยิม และ
สนามเทนนิส 

ภาพที่ 2.6 การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสวนสาธารณะ 
ที่มา: อรอนงค ์อุทัยหงส์ (2557) 

- การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นฟาร์ม สวนอิมะซุ รีเฟรช ฟาร์ม เป็นพื้นที่ท าการเกษตร แบ่งให้ประชาชน
เช่าปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรก โดยมีแบบเช่าที่ดินอย่างเดียวและแบบเช่าที่ดินพร้อมบ้านส าหรับเก็บ
อุปกรณ์ 
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ภาพที่ 2.7 การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นฟาร์ม 

ที่มา: อรอนงค ์อุทัยหงส์ (2557) 
 

-  การใช้ประโยชน์เป็น Hibikinada Bio Tope แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และระบบนิเวศน์วิทยา บนพ้ืนที่ 41 เฮกเตอร์ เดิมเป็นสถานที่ฝังกลบขยะจากการถมทะเล 
ปัจจุบันเปิดให้ชมพ้ืนที่ 1 ส่วนใน 6 ส่วน สิ่งที่พบเห็น คือ นกหายาก นกตามฤดูกาล พืชต่าง ๆ 
แมลงปอ แมลงที่อาศัยอยู่ในน้ า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ปลา และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจ าพวก Harvest 
Mouse 

 
ภาพที ่2.8 การใชป้ระโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 

ที่มา: อรอนงค์ อุทัยหงส์ (2557) 
 

วิชชา ชาครพิพัฒน์ (2550) ได้ศึกษาพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย สรุปได้ว่า การก าจัดขยะ
ของกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการ 2 วิธี คือ  

- การท าปุ๋ยหมักด้วยการเรียบเรียง โดยใช้ระบบฝังกลบที่บ่อฝังกลบอ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม และบ่อฝังกลบ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วิธีการนี้จะต้องใช้ขยะ
ประมาณ 1,000 ตันต่อวัน 

- การฝังกลบเป็นวิธีการก าจัดขยะที่ง่าย และต้นทุนต่ ากว่าวิธีอ่ืน ในระยะยาวจะมีปัญหาจาก
พ้ืนที่ฝังกลบ และจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน แต่สามารถน าก๊าซชีวภาพมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้  

ดังนั้นการก าจัดขยะโดยใช้เทคโนโลยีระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ และระบบเผา
ท าลายด้วยความร้อนก็จะกลายเป็นเรืองที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ และการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าที่ไดจ้ากระบบก าจัดขยะมูลฝอยก็จะมีความเป็นไปได้มากขึ้น 
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 2.2 ธนาคารขยะรีไซเคิล 
นิติธร วรรณกลัด (2552) กล่าวว่า ธนาคารขยะรีไซเคิล คือ รูปแบบการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม

การคัดแยกขยะ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการคัดแยกขยะ โดยอาศัยหลักการของธนาคารมา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สมาชิกของธนาคาร น าขยะรีไซเคิลมาฝากที่ธนาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารทา
การคัดแยก และชั่งน้าหนัก ค านวณเป็นมูลค่าเงินและบันทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที่ทางธนาคาร
ประสานงานกับร้านรับซื้อของเก่าเป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคา รายได้ของกิจกรรมเพ่ือน ารายได้จาก
การขายมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินการ และใช้ในกิจกรรมของสมาชิกธนาคารต่อไป 

 
2.2.1 ความเป็นมาของธนาคารขยะรีไซเคิล 

ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในช่วงปี พ.ศ.2540 ในขณะที่
ประเทศไทยก าลังประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจนั้น ได้มีแนวความคิดใหม่ของการจัดการขยะมูลฝอย 
นั่นก็คือ "ธนาคารขยะ" ซึ่งอาจจะสามารถสร้างรายได้พิเศษให้กับประชาชนได้ของประชาชน 

จุดเริ่มต้นความคิดของธนาคารขยะ เริ่มจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท วงษ์พาณิชย์ จ ากัด ได้เห็น
เด็กนักเรียนยากจนในเทศบาลนครพิษณุโลกรวบรวมวัสดุรีไซเคิลมาขาย แล้วน าเงินที่ขาย วัสดุ
เหล่านั้นได้มาฝากธนาคาร ดังนั้นหากสามารถตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนได้ก็จะมีความสะดวกแก่เด็ก
นักเรียนมากขึ้น จึงได้น าแนวคิดดังกล่าวมาปรึกษากับเทศบาลนครพิษณุโลก และได้รับอนุมัติให้
ด าเนินการทดลองโครงการธนาคารขยะเป็นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2542 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดพันปี อ.
เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนและคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะรี
ไซเคิล แล้วน าไปขายซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลอย่างจริงจัง 

ธนาคารขยะต่างจากธนาคารทั่วไป คือ สมาชิกไม่ต้องน าเงินมาท่ีธนาคารแต่เอาวัสดุรีไซเคิลที่
จะทิ้งเข้ามาเปลี่ยนเป็นจ านวนเงินฝากในบัญชี รวมทั้งมีการบริหารงานโดยเยาวชนของชุมชนยกเว้น
เด็กท่ียังเล็กมาก โดยผู้ใหญ่ก็สามารถลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกได้เช่นกัน 

เยาวชนในแต่ละครัวเรือนสามารถสมัครเป็นสมาชิกธนาคารได้ เมื่อสมาชิกท าการคัดแยก
ขยะรีไซเคิล หรือ ขยะที่ยังใช้ได้ของแต่ละครัวเรือนแล้วรวบรวมไปฝากที่ธนาคารที่ เจ้าหน้าที่ธนาคาร
ซึ่งเป็นเยาวชนเช่นกันจะรับขยะรีไซเคิลมาคิดมูลค่าเป็นเงินฝากใส่ไว้ในสมุดบัญชีของสมาชิกแต่ละคน 
การขายเศษวัสดุรีไซเคิลของเด็กๆ ในชุมชนสามารถก่อให้เกิดรายได้โดยสามารถน า ไปเก็บออม หรือ
ใช้ได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง  



 

 

17 

 

ภาพที่ 2.9 ผังการบริหารงานในธนาคารขยะ 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2560) 

ธนาคารขยะ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดพันปีจะเปิดท าการรับซื้อขยะจากสมาชิกทุกเสาร์หรืออาทิตย์ 
เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีระบบบันทึกข้อมูลที่น ามาใช้ได้แก่ 
1. แบบทะเบียนสมาชิก   2. สมุดคู่ฝากส าหรับสมาชิก 
3. กระดาษท าการธนาคาร  4. บันทึกการซื้อ-ขายของสมาชิก 

ลักษณะของสมุดคู่ฝากส าหรับสมาชิก ดังภาพที่ 2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.10 สมุดคู่ฝากส าหรับสมาชิก 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2560) 
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ผลส าเร็จของธนาคารขยะต้นแบบแห่งแรก ได้ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ ที่ได้มาศึกษาดูงาน
แล้วน ากลับไปเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนของตนเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน เป็น
ตัวกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และดูแลในการด าเนินงานระยะแรก ในปี พ.ศ.  2544 มี
ธนาคารขยะเกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆ มากกว่า 30 จังหวัด มีจ านวนธนาคารขยะประมาณ 500 แห่ง แต่
ละแห่งคาดว่าสามารถช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ได้ปริมาณ 3-5 ตันต่อเดือน และหากคิดรวม
ทั้งหมดจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะในแต่และปีได้ประมาณ 18,000-30,000 ตัน ซึ่งสามารถช่วย
ประหยัดงบประมาณของประเทศด้านการก าจัดขยะมูลฝอยได้จ านวนหลายล้านบาท 

ธนาคารขยะนอกเหนือจากการมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชน แล้วยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญแห่งหนึ่งส าหรับเด็กๆ และคนในชุมชน ผู้ใหญ่ในชุมชนท่านหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการ
ธนาคารขยะได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ธนาคารขยะ ท าให้คนในชุมชนรู้จักคุณค่าขยะและรู้ว่าขยะรีไซเคิล
สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้แล้ว ยังท าให้เด็กรู้จักการออม” ในขณะที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่มีส่วน
ช่วยดูแลธนาคารขยะเปิดเผยว่า "เราเน้นให้เด็กคัดแยกขยะเก็บมาจากบ้าน และระหว่างเดินกลับจาก
โรงเรียน แต่ไม่ให้คุ้ยตามถังขยะ เพราะอาจท าให้เด็กติดเชื้อโรค และผิดหลักการธนาคารขยะ” 

จึงเห็นได้ว่าการด าเนินงานธนาคารขยะนั้นได้ก่อให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ แผนใหม่ที่แท้จริง 
ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีโอกาสคิดเอง มีความเป็นเจ้าของ และเรียนรู้ในหลายๆ ด้านไปพร้อมกัน 
เด็กๆ ได้เรียนรู้ระบบการด าเนินงานธนาคาร การออมทรัพย์ การคัดแยกขยะมูลฝอย การรีไซเคิลขยะ
และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตลอดจนได้เรียนรู้การท าธุรกิจขนาดย่อมๆได้ด้วยตนเอง 

นอกจากนั้นธนาคารขยะยังเป็นรูปแบบหนึ่งของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ในการช่วย
ให้การท างานของภาครัฐได้มีทิศทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นคือ การรู้จักเชื่อม
ระบบงานจัดการมูลฝอยของตนเองเข้ากับบทบาทชุมชน และ NGOs ต่างๆ ได้อย่างลงตัว 

การก าเนิดธนาคารขยะเป็นนิมิตรหมายอันดี ต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถดึงชุมชนเข้ามามี
บทบาทในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้โดยความสมัครใจ ที่ก่อให้เกิดผลดีแก่ทุกๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ หรือชุมชน ไม่เพียงเท่านั้นธนาคารขยะยังเป็นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถจุด
ประกายแนวคิดให้หน่วยงานต่าง ได้ประสานความร่วมมือกันที่จะคิดค้นรูปแบบการด าเนินงาน
ลักษณะใหม่ๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอ่ืนๆ อย่างนี้อีก เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แหล่ง
น้ า อากาศ และดิน (กรมควบคุมมลพิษ ,2560) 
 
2.2.2 หลักการของธนาคารขยะรีไซเคิล 
 ธนาคารขยะรีไซเคิล คือ รูปแบบหนึ่งในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม การคัดแยกขยะมูลฝอย 
โดยเริ่มต้นที่เยาวชน และชุมชนเป็นหลัก และใช้โรงเรียนหรือหมู่บ้าน บริษัท โรงงาน เป็นสถานที่
ด าเนินการ เพ่ือให้เยาวชนและชุมชน เกิดความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
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 หลักการของธนาคารขยะรีไซเคิล คือให้นักเรียน หรือพนักงานสมัครเป็นสมาชิกของธนาคาร
ขยะฯ และน าขยะมาฝากที่ธนาคาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ท าการคัดแยกและชั่งน้ าหนักขยะ 
และค านวณเป็นเงิน แล้วบันทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที่ทางโรงเรียน หรือคณะกรรมการชุมชน 
ประสานกับร้านรับซื้อของเก่า เป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคา รายได้ของกิจกรรมมาจากผลต่าง ของ
ราคาที่คณะท างานของธนาคารขยะก าหนด กับราคาที่สามารถขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งต้องมี
การหักรายจ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ประสานงาน ซึ่งรายได้สามารถใช้
เป็นทุนหมุนเวียน และจัดตั้งเป็นกองทุน เพ่ือใช้เป็นทุนการศึกษาหรือรายได้ชุมชน 
 วัตถุประสงค์ของธนาคารขยะรีไซเคิล 
- เพ่ือให้สมาชิกธนาคารขยะ หรือชุมชนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชน 
- เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และส่งเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกธนาคารขยะ หรือคนในชุมชนในเรื่อง
การคัดแยกขยะ ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
- เพ่ือเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยสมาชิกของธนาคารขยะ หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 
 อุปกรณ์ในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล 
- เครื่องชั่งน้ าหนักขยะรีไซเคิล 
- สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิล 
- สมุดคู่ฝาก และเอกสารบัญชี 
 การคัดแยกวัสดุรีไซเคิล 
 การแยกพลาสติกรีไซเคิล 
 ในการรีไซเคิลพลาสติกนั้น พลาสติกจะถูกแบ่งออกเป็น 7 ชนิด สามารถสังเกตได้จาก
สัญลักษณ์ตัวเลขท่ีอยู่ด้านข้างหรือก้นภาชนะพลาสติก ดังนี้ 
พลาสติกเบอร์ 1 หรือที่เรียกว่าขวดเพท (PET) ตัวอย่างเช่น ขวดน้ าอัดลม และขวดน้ ามันพืช 
พลาสติกเบอร์ 2 โพลีเอทธีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ตัวอย่างเช่น ขวดน้ าขุ่น ขวดโลชั่น และขวด
แชมพ ู
พลาสติกเบอร์ 3 PVC ตัวอย่างเช่น ท่อพีวีซี สายยาง และสายไฟ 
พลาสติกเบอร์ 4 โพลีเอทธีลีนชนิดความหนาแน่นต่ า ตัวอย่างเช่น ถุงเย็น แผ่นฟิล์มพลาสติก และขวด
ชนิดบาง 
พลาสติกเบอร์ 5 โพลีโพรไพลีน ตัวอย่างเช่น ถุงร้อน เชือกพลาสติก ถังน้ า และหลอดกาแฟ  
พลาสติกเบอร์ 6 โพลีสไตรีน ตัวอย่างเช่น กล่องโฟม กล่องซีดี ไม้บรรทัด และถ้วยไอศกรีม 
พลาสติกเบอร์ 7 ชนิดอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ขวดนมเด็ก ขวดน้ าเกลือ และด้ามจับกระทะ เป็นต้น 
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พลาสติกที่ได้รับความนิยมในการคัดแยกเพ่ือการรีไซเคิล มักเป็นพลาสติกที่มีปริมาณการใช้สูง 
สามารถหาได้ง่าย สะดวกในการเก็บรวบรวม คัดแยก ท าความสะอาด เช่น ขวดน้ าดื่มชนิดขาวขุ่น
และชนิดใส และขวดยาสระผม เป็นต้น 
 การคัดแยกกระดาษรีไซเคิล 
  ในการรีไซเคิลกระดาษ สามารถท าได้สูงสุด 4-6 ครั้งเท่านั้น เมื่อผ่านกระบวนการรีไซเคิล 
เยื่อกระดาษจะสั้นลงเรื่อย ๆ ดังนั้นในการผลิตกระดาษทางโรงงานรีไซเคิลต้องเติมเยื่อใหม่ลงไปด้วย 
เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้กับกระดาษรีไซเคิลที่ผลิตออกมา ในการรับซื้อกระดาษของร้านรับซื้อเพ่ือ
น าไปรีไซเคิลนั้น จะแบ่งกระดาษออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ กระดาษปอนด์ขาว-ด า กระดาษแข็งสี
น้ าตาล กระดาษหนังสือเล่ม กระดาษสมุด กระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษคอมพิวเตอร์ กระดาษ
แต่ละประเภทจะมีราคาซื้อ-ขายไม่เท่ากัน ขึ้นกับชนิดและคุณภาพ กระดาษคอมพิวเตอร์ กระดาษ
ขาวด าและกระดาษสมุด จะมีราคาแพง รองลงมา ได้แก่  กระดาษกล่องสีน้ าตาล กระดาษ
หนังสือพิมพ์ กระดาษบางประเภทร้านรับซื้อของเก่าจะไม่รับซื้อ เช่น กระดาษที่เคลือบด้วยพลาสติก 
กระดาษห่อของขวัญ กระดาษเคลือบไข เป็นต้น การผลิตกระดาษ 1 ตันต้องตัดต้นไม้ถึง 17 ต้น และ
ใช้พลังงานในการผลิตถึง 4,100 กิโลวัตต์ ซึ่งพอเพียงต่อการใช้กระแสไฟฟ้าในบ้านขนาดกลางถึง 6 
เดือน 
 การคัดแยกโลหะรีไซเคิล 
 ในการคัดแยกโลหะเก่าเพ่ือรีไซเคิลนั้น แยกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ เหล็กและโลหะท่ี 
ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งซาเล้ง หรือร้านรับซื้อของเก่า จะใช้แม่เหล็กในการคัดแยก ในการคัดแยกเหล็กเพ่ือขาย
ให้กับร้านรับซื้อของเก่า สามารถแยกเป็น เหล็กเหนียว เหล็กหล่อ เหล็กรูปพรรณ และเศษเหล็กอ่ืน ๆ   
เหล็กที่ขายได้ราคาดี ได้แก่ เหล็กหล่อที่มีขนาดเล็กและหนาราคากิโลกรัมละ 9 บาท 60 สตางค์   
รองลงมา ได้แก่ เหล็กเส้นราคากิโลกรัมละ 9 บาท ส าหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม 
ทองแดง และทองเหลือง ถือว่าเป็นโลหะที่มีค่า ทองแดง จัดเป็นโลหะที่มีราคาสูงที่สุดโดยทองแดง
เส้นราคากิโลกรัมละ 200 บาทข้ึนไป รองลงมาคือทองเหลือง ราคากิโลกรัมละ 100 – 120 บาท ส่วน
อะลูมิเนียมมีราคาตั้งแต่ 10 กว่าบาทจนถึง 80 บาท อะลูมิเนียมที่มีราคาสูงที่สุด คือ อะลูมิเนียมเส้น 
ราคากิโลกรัมละ 78 บาท รองลงมาอะลูมิเนียมฉากขอบใหม่ราคากิโลกรัมละ 66 บาท ส่วน 
กระป๋องน้ าอัดลมราคากิโลกรัมละ 50 บาท 
 การคัดแยกแก้วรีไซเคิล 
 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวด หรือโหลแก้ว สามารถน ากลับมารีไซเคิลได้ 100% โดยคุณสมบัติไม่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าขวดหรือโหลแก้วนั้นจะถูกรีไซเคิลมากี่ครั้งแล้วก็ตาม การรีไซเคิลแก้ว ใช้เชื้อเพลิง
ในการหลอมแก้วน้อยกว่าการผลิตแก้วจากวัตถุดิบโดยตรง การรีไซเคิลขวดแก้ว 1 ใบสามารถ
ประหยัดพลังงานเพียงพอที่จะให้ความสว่างกับหลอดไฟขนาด 100 วัตต์ได้ถึง 4 ชั่วโมง หรือประหยัด
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ไฟฟ้าเท่ากับการชมโทรทัศน์ 1 ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียว ผลิตภัณฑ์แก้วบางชนิดไม่สามารถน ามารีไซเคิล
ได้ เนื่องจากมีการเติมสารบางอย่างลงไปในกระบวนการผลิตเพ่ือวัตถุประสงค์บางประการ เช่น แก้ว
เจียรนัย จะมีสารจ าพวกตะกั่วออกไซด์ปนอยู่ ซึ่งจะท าให้การหักเหของแสงในแก้วชนิดนี้ มีมากกว่า
แก้วชนิดอ่ืน แก้วจึงมีความแวววาวสวยงาม นอกจากนี้หลอดไฟและกระจกเงา ไม่สามารถรีไซเคิลได้ 
เนื่องจากมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารฟลูออเรสเซนท์ และปรอทเคลือบอยู่ ในการรีไซเคิล
แก้วนั้น ต้องแยกแก้วสีชา และแก้วสีเขียวออกจากแก้วใส  (โรงงานคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิล วงษ์
พาณิชย์, 2560) 
 

กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อมส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (2553) กล่าวถึง หลักการของ
ธนาคารขยะรีไซเคิล ว่าคือ “การส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยทุกคนมีส่วนร่วม และสมัคร
สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล และน าขยะรีไซเคิลมารับฝากธนาคาร ท าการคัดแยก ชั่งน้ าหนัก แล้ว
ค านวณเป็นจ านวนเงิน พร้อมบันทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาท่ีทางธนาคารก าหนด” 

ผลที่ได้จากการจัดตั้งธนาคารขยะ คือสมาชิกจะมีรายได้จากการน าขยะมาฝากกับธนาคาร 
ส่วนธนาคารก็มีรายได้จากการเป็นตัวแทนขายขยะรีไซเคิลให้กับร้านรับซื้อของเก่า และสามารถน า
ก าไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินการไปเป็นกองทุนเพ่ือการพัฒนาชีวิตสมาชิกในชุมชน หรือ
สนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆในชุมชนได้ 
 
 2.3 การมีส่วนร่วม 

ยุพาพร รูปงาม (2545 : 5) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า “การมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการที่จะท าให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม ความเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล การแก้ไขปัญหาร่ วมกับ
การใช้วิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ และบุคคลที่เก่ียวข้อง” 

การมีส่วนร่วมเป็นผลจากการมีความคิดเห็นร่วมกันในเรื่องของความต้องการ ความเห็นพ้อง
ต้องกันของทิศทางการเปลี่ยนแปลง และจะต้องมีมากพอที่จะท าให้เกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการ
ปฏิบัติ เหตุผลประการแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ควรจะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทั้งหมด 
หรือการกระท าทั้งหมดที่ท าโดยกลุ่ม หรือในนามกลุ่มนั้นกระท าผ่านองค์การ ดังนั้น องค์การจะต้อง
เป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ 
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2.3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
ยุพาพร รูปงาม (2545 : 7-9) กล่าวว่า ทฤษฎีการมีส่วนร่วม และสรุปผลการศึกษาไว้ว่า “มี 

5 ทฤษฎี ดังนี้ 
1. ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน การเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้ค าพูด หรือเขียน เพ่ือให้

เกิดความเชื่อถือ และการกระท า ซึ่งการเกลี้ยกล่อมสามารถแก้ ไขปัญหาความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงาน และถ้าจะให้เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ย
กล่อม โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ คือ ความ
ต้องการของคนจะเป็นไปตามล าดับจาก น้อยไปมาก มีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้ 

 1.1 ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ 
 ได้แก่ ความต้องการทางด้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 

1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต ได้แก่ ความต้องการที่อยู่อาศัย
อย่างมีความปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย ไม่ถูกขโมยทรัพย์สิน หรือความมั่นคงในการ
ท างาน การมีชีวิตอยู่อย่างม่ันคงในสังคม 

1.3 ความต้องการทางด้านสังคม คือ ความต้องการความรัก ความต้องการที่จะให้
สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

1.4 ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง ได้แก่ความภาคภูมิใจ ความต้องการดีเด่น
ในเรื่องหนึ่งที่จะให้ได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการ ต้านนี้เป็นความต้องการ
ระดับสูงที่เก่ียวกับความม่ันใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ และความส าคัญของบุคคล 

1.5 ความต้องการความส าเร็จแห่งตน คือ ความต้องการในระบบสูงสุดที่อยากจะให้
เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเองเพ่ือจะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุด
เท่าที่จะท าได้ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการ พิเศษของบุคคลที่จะพยายามผลักดันชีวิต
ของตนเองให้เป็นไปแนวทางที่ดีท่ีสุด 
2. ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ คนเรามีความต้องการทางกาย และใจถ้าคนมี

ขวัญก าลังใจดีพอ ประสิทธิภาพในการท างานก็จะดีส่งผลให้ผลของการท างานจะดีตามไปด้วย แต่ถ้า
ขวัญก าลังใจไม่ดีประสิทธิภาพในการท างานก็จะลดลงผลงานก็ลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่าขวัญ
ก าลังใจเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกในรูปพฤติกรรมต่างๆนั่นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้อง
พยายามสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เช่น การไม่เอารัดเอาเปรียบ การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน 
การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมื่อใดก็ตามถ้าคนท างานมีขวัญก าลังใจดีจะเกิด
จิตส านึกในความรับผิดชอบท าให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่วนที่เป็นขวัญก าลังใจส่วนบุคคล และ
ขวัญก าลังใจของกลุ่ม ดังนั้น จะเป็นไปได้ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญก าลังใจที่ดีย่อมเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้เช่นกัน 



 

 

23 

3. ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม เป็นปัจจัยที่น าสู่การมีส่วนร่วมได้เช่นกัน คือ การสร้าง
ความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้น หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง การมีความพอใจในชาติของตัวเอง 
พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อท้องถิ่น 

4. ทฤษฎีการสร้างผู้น า การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานด้วยความเต็มใจเพ่ือ
บรรลุ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้ เพราะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญของการร่วมกลุ่มคนจูงใจ
ไปยังเป้าประสงค์โดยทั่วไปแล้วผู้น าอาจจะมีท้ัง ผู้น าที่ดี เรียกว่า “ผู้น าปฎิฐาน” ผู้น าพลวัต คือ “ผู้น า
ที่เคลื่อนไหวท างานอยู่เสมอ” และ ผู้น าไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า “ผู้น านิเสธ” การ
สร้างผู้น าจะท าให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีขวัญก าลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น การสร้างผู้น าที่ดีย่อมจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆด้วยดีนั่นเอง 

5. ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือ
เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ แต่อย่างใดก็
ตามผลของ ความร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีที่ชุดในเรื่องการใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้า
ท างานตามความสมัครใจอย่างตั้งใจไม่มีใครบังคับก็จะท างานด้วยความรัก แต่หากไม่มีการควบคุมเลย
ก็อาจจะท าให้ไม่เป็นไปตามนโยบาย และความจ าเป็นของหน่วยงาน เพราะการใช้ระบบบริหารเป็น
การให้ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวังผลประโยชน์” 
 
2.3.2 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม 

 “การมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชน หรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ ในการ
ก าหนด นโยบายพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการรวมทั้งมีส่วนในการ
ควบคุมประเมินผลโครงการต่างๆ ของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่ามี 2 
ลักษณะ คือ 

1.การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตั้งแต่เริ่มด้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การดัดสินใจ 
การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมทั้งรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

2.การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
“การส่งเสริมสิทธิ และพลังอ านาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาจะมีขีด

ความสามรถของตนในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้ และการกระจาย
ทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถ
แสดงออกซ่ึงความสามารถของตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา” 
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“การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชน มีบทบาทหลักโดย
การกระจายอ านาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอ านาจในการพัฒนา
ให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคต ของตนเอง” (ส านักงานคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ และทบวงมหาวิทยาลัย, 2546 : 114) 
 
2.3.3 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

ส านักมาตรฐานการศึกษาสถาบันราชภัฎ (2545 : 116) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในขั้นตอน
ของการพัฒนา 5 ขั้น “ดังนี้ 

1.ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจน ก าหนดความ
ต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความ ต้องการ 

2.ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและ
แหล่งทรัพยากรที่ใช้ 

3.ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้าง
ประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วม บริหารงาน ประสานงาน
และด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

4.ขั้นการมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับ ผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้ง
ด้านวัตถุและจิตใจ 

5.ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าร่วม ประเมินว่าการ
พัฒนาที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จดามวัตถุประสงค์เพียงใด” 

 
โกวิทย์ พวงงาม (2545 : 8) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมไว้ว่าควรจะมี 4 ขั้นตอน “คือ 
1.การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้าหาก

ชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดี
แล้ว การด าเนินงานต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อม ไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจ
และมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการ ด าเนินงานเหล่านั้น 

2.การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงาน เป็น ขั้นตอนที่
จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการ น าเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูล
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผน 
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3.การมีส่วนร่วมในการลงทุน และการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมี ฐานะยากจน 
แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะท าให้ชาวชนบท
สามารถคิดต้นทุนด าเนินงานได้ด้วยตนเอง ท าให้ได้เรียนรู้การด าเนิน กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

4.การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงาน และประเมินผล
งานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท า ไปนั้นได้รับผลดี ได้รับ
ประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไปจึงอาจจะประสบความ
ยากล าบาก” 

 
2.3.4 ระดับของการมีส่วนร่วม 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546 : 17) ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไปว่า 
“แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 
2. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดย แบ่งเป็น 3 กรณี

แล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในข้ันตอนใดต่อไปนี้ 
3.1 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 
3.2 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจเท่ากบเจ้าของโครงการ 
3.3 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 

4. การส่วนร่วมท า คือร่วมในข้ันดอนการด าเนินงานทั้งหมด 
5. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือ ในด้านอื่นๆ 
นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วม ตามแนวทาง

พัฒนาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยได้ แบ่งไว้ดังนี้ 
1. ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
2. ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 

2.1 ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดส าดับปัญหา เพ่ือจะแก้ไขสิ่งใดก่อนหลัง 
2.2 วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องๆ 
2.3 ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่างๆ และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือ แก้ไข

ปัญหาที่วางแผนนั้น 
2.4 ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 
2.5 ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ 
2.6 ร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
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2.7 ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน” 
 

2.3.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ชิต นิลพานิช (2532 : 362) ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า 
1. หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดย ยึดถือความ

ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 
2. หลักการขจัดความขัดแย้ง ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ และความคิด จะมีอิทธิพลต่อ

การด าเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมากเพราะจะท าให้งานหยุดชะงัก และล้มเหลว 
3. หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่วมมือ การ

ซื่อสัตย์ และการพ่ึงตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให้ร่วมสนับสนุนนโยบาย 
และเป้าหมายการด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

4. การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิดของตนเอง 
ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การให้การศึกษาอบรมโดยให้ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด 
ปฏิบัติ จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้ รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และน าไปสู่
การเข้าร่วมในการพัฒนา 

5. หลักการท างานเป็นทีม สามารถน ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาได้ 
6. หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการท างานและท าให้

งานเกิดประสิทธิภาพ 
 

2.3.6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส านักมาตรฐานการศึกษาสถาบันราชภัฏ (2545 : 118) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 2 ประการ “คือ  
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 
1.1 จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านเพ่ือท าความเข้าใจ และเรียนรู้ร่วมกันในประเด็น

ต่างๆ 
1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือจัดทัศนศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กร ต่างๆ ภายใน

ชุมชนและระหว่างชุมชน 
1.3 อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่างๆ  
1.4 ลงมือปฏิบัติจริง 
1.5 ถ่ายทอดประสบการณ์ และสรุปบทเรียนที่จะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างานที่

เหมาะสม 
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2. การพัฒนาผู้น าเครือข่าย เพื่อให้ผู้น าเกิดความม่ันใจในความ และความสามารถที่มีจะช่วย
ให้สามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหา หรือกิจกรรมการพัฒนาได้ ซึ่งสามารถท าไค้หลายวิธี ดังนี้ 

2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้น าทั้งภายใน และภายนอกชุมชน 
2.2 สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนเอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่

จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิด

กระบวนการจัดการ และจัดองค์กรร่วมกัน” 
 
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การรวมตัวกันของบุคคลต่างๆทั้ง ประชาชน 

ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ที่ร่วมด าเนินการในการท ากิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็น การ
ส ารวจตรวจสอบปัญหา การลงทุน และการรับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการตัดสินใจร่วมกัน และ
หาทางออกร่วมกัน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมจากทฤษฎี บทความ และงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง เรื่อง
การมีส่วนร่วม เพื่อที่จะหาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ และคน
ในชุมชนได้ เข้ามามีบทบาท ในการจัดตั้ง และบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
การคัดแยกขยะของประชาชนในชุมชนได้ไม่มากก็น้อย 

  
 2.4 องค์การ และการจัดการ  
2.4.1 ความหมายของ “องค์การ” 

 “องค์กร” กับ “องค์การ” เป็นค าที่คล้ายกัน แต่ตามหลักสากลแล้ว 2 ค านี้มีความหมายที่
แตกต่างกัน และลักษณะการใช้งานก็แตกต่างกัน แต่ให้ความหมายที่สอดคล้องกัน 

องค์กร ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Organ” หมายถึง ส่วนประกอบย่อยของหน่วยใหญ่ ท า
หน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกันและกัน  

องค์การ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Organization” หมายถึง ศูนย์กลางของกิจการที่รวม
ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วย หลายๆ “องค์กร” รวมกันเข้ามา จะกลายเป็น “องค์การ” ทันที 
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525) 

 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548 : 19) กล่าวว่า องค์การ คือ กลุ่มบุคคลที่ร่วมกัน

ท างานเพ่ือบรรลุความส าเร็จในเป้าหมายร่วมกัน โดยที่เป้าหมายดังกล่าวมุ่งไปสู่การผลิตสินค้าและ
บริการเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ ซึ่งแนวทางที่ท าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
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ที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืนๆ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องกระท าหรือด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์จากการด าเนินงานใน 5 ด้านที่ส าคัญ ได้แก่  

- ผู้บริหารมีกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือให้การผลิตสินค้า และบริการท าได้ในต้นทุนที่ต่ า
ที่สุด 

- สินค้า หรือผลลัพธ์ของการด าเนินการมีคุณภาพที่ดีที่สุด 
- ใช้เวลาในการด าเนินการที่รวดเร็วที่สุด  
- สามารถให้บริการในด้านรูปแบบ หรือวิธีการที่มีความแตกต่างออกไปจากองค์กรอ่ืนๆ  
- มีความแปลกใหม่ และความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา 
 
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช  (2536 : 59) การจัดการ (Management) หมายถึง 

กระบวนการหรือการด าเนินงานร่วมกันของบุคลากรในองค์การที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่างๆ 
ได้ด าเนินตามนโยบายจนบรรลุถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536) ส าหรับค าว่า การจัดการ (Management) และ 
การบริหาร (Administration) พบว่า ในทางธุรกิจมักใช้ค าว่า การจัดการ ซึ่งหมายถึง การจัดการตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายที่ผู้บริหารได้ก าหนดไว้ ส่วนค าว่า การบริหาร มักนิยมใช้ใน
ทางการบริหารราชการที่มุ่งเน้นในด้านของการบริหารหรือจัดการเกี่ยวกับนโยบายที่ถูกก าหนดจาก
องค์การระดับสูง อย่างไรก็ดีในปัจจุบันนี้พบว่าองค์การทั้งราชการและธุรกิจมีการใช้ทั้งค าว่า การ
จัดการกับการบริหาร แทนกันได้  
2.4.2 ลักษณะของการจัดการ 

องค์การเป็นการรวมตัวกันของบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคมทุกแห่งเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการน าความสามารถของบุคคลจากการรวมตัวกันขึ้นนั้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆจน
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในขณะที่บุคคลคนเดียวไม่สามารถท าได้
โดยล าพัง ส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่องค์การ
ก าหนด ดังนั้นองค์การจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการรวบรวมทรัพยากรต่างๆ มีการจัดแบ่งอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบให้แก่บุคคล มีการน าวิธีการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประสานทรัพยากรและการร่วมมือกันของบุคลากรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้องค์การจะ
ประสบความส าเร็จเพียงใดจึงข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในองค์การนั้นด้วย 

จากการที่องค์การประกอบด้วยบุคลากรที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และปัจจุบันแนวโน้มการ
จัดการได้ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น จนเกิดแนวความคิดใหม่ในการออกแบบองค์การ
ที่มีการมอบอ านาจให้กับบุคลากรมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้ และการท างานร่วมกัน 
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ท าให้ผู้บริหารจะต้องก าหนดโครงสร้างองค์การ และมีการประสานทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันอย่าง
รอบคอบ แม้ว่าองค์การจะมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็นแผนกแต่องค์การส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้
พยายามที่จะประสานกิจกรรมการปฏิบัติงานในรูปแบบที่เป็นแนวนอน (Matrix) โดยใช้ทีมงานของ
บุคลากรจากหน้าที่ต่างๆ เพ่ือมาท างานร่วมกันในโครงการ ขอบเขตระหว่างแผนกหรือระหว่าง
องค์การจะสามารถยืดหยุ่นได้ เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว เช่น ความร่วมมือกับคู่แข่งขันในรูปแบบพันธมิตร 
โดยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีร่วมกันเพื่อสร้างความได้เปรียบให้เกิดกับองค์การของตน เป็นต้น 

โดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะเห็นความเจริญก้าวหน้าและมีอนาคตที่ดี
ยิ่งขึ้นจากการท างานในองค์การ ซึ่งการที่บุคลากรเข้ามาท างานอยู่ในองค์การนั้น สิ่งที่บุคลากร
คาดหวัง ได้แก่ ชื่อเสียง เงินเดือน ต าแหน่งงาน โอกาสของความส าเร็จในชีวิต เป็นต้น แต่ปัญหาที่
ผู้บริหารต้องพิจารณา คือ องค์การสามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้กับบุคลากรทุกคนได้
ตามที่คาดหวังหรือไม่ เนื่องจากองค์การเป็นที่รวมของบุคลากรหลายคนดังนั้นปัญหาจึงอยู่ที่ว่าจะท า
อย่างไรที่จะท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในผลประโยชน์ และท างานเต็มความสามารถจนเกิดผลดี
ต่อองค์การมากที่สุด อย่างไรก็ตามความต้องการส่วนบุคคล เช่น เงินเดือน ต าแหน่งงาน เป็นต้น กับ
ความต้องการขององค์การ ได้แก่ ผลก าไร ต้นทุนที่ต่ า เป็นต้น มักจะเกิดความขัดแย้งกัน 
อยู่เสมอจนไม่สามารถบรรลุถึงความต้องการของทั้งสองฝ่าย ดังนั้นการจัดการด้านค่าตอบแทนของ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ในการบริหารและการจัดการ มีสิ่งที่ส าคัญหลายประการที่ผู้บริหารควรค านึงถึง ดังนี้ 
กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แผนด าเนินการหลักที่มีการระบุถึงสถานภาพว่าจะต้องด าเนิน

ตามภารกิจอะไรบ้าง มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
และการลดข้อเสียเปรียบเชิงการแข่งขันขององค์การให้น้อยลง 

ทรัพยากร (Resource) หมายถึง ทรัพยากรที่ผู้บริหารต้องเกี่ยวข้องและให้ความส าคัญด้วย
การจัดหาและจัดสรรอย่างเพียงและเหมาะสม ซึ่งทรัพยากรดังกล่าวประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย์ 
เงินทุ น  วั สดุ  และการจั ดการ ห รือที่ เรี ยก โดยย่ อ ว่ า  4 M’s (Man Money Material and 
Management) 

นโยบาย (Policies) หมายถึง กรอบการปฏิบัติหรือแนวทางอย่างกว้างๆ ที่องค์การก าหนด
ขึ้นเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การตัดสินใจ และการก าหนดกลยุทธ์ อย่างเหมาะสม 
และสามารถน าไปปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงกันอย่างสอดคล้องกัน  

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององค์การในการบริหารงานจน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในช่วงเวลาที่ก าหนดและมุ่งเน้นการบริหารที่ต่อเนื่อง และระยะยาว 
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ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ปริมาณหรือจ านวนของทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่มีการใช้อย่างประหยัดจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ทรัพยากรดังกล่าวประกอบด้วยการใช้จ านวน
ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน วัสดุ วัตถุดิบ เครื่องจักร เวลา เป็นต้น 

เป้าหมาย (Goal) หมายถึง สิ่งที่องค์การต้องการให้เกิดขึ้นและเป็นความต้องการอย่างกว้างๆ
เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า การเพ่ิมผลก าไรให้สูงขึ้น การลดต้นทุนจากการด าเนินงาน เป็นต้น ซึ่ง
องค์การจะมีการก าหนดในเชิงคุณภาพหรือรูปบรรยาย  

ระบบ (Systems) หมายถึง ความเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กันและรวมกันของส่วนย่อย
ต่างๆที่ผู้บริหารไม่สามารถแบ่งระบบออกเป็นส่วนย่อยในการท างานอย่างเป็นเอกเทศได้ ดังนั้นหาก
น าเอาส่วนย่อยออกไปจะท าให้ระบบการปฏิบัติจะต้องหยุดชะงักไปด้วย  

วัตถุประสงค์ หมายถึง ผลสุดท้ายจากการด าเนินกิจกรรมหรือด าเนินการที่ได้ระบุช่วงเวลา 
และองค์การจะมีการก าหนดในเชิงปริมาณหรือผลผลิตที่ต้องการ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ต้องการดังกล่าว
จะต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจหรือนโยบายขององค์การด้วย 

ภารกิจ (Mission) หมายถึง เจตนาหรือเหตุผลที่มีความส าคัญที่องค์การต้องด าเนินการ หรือ
ปฏิบัติ ซึ่งภารกิจจะมีการก าหนดในด้านต่างๆ ได้แก่ ภารกิจด้านลูกค้า ภารกิจด้านสังคม และภารกิจ
ด้านการแข่งขันท่ีมีความแตกต่างไปจากองค์การอ่ืนๆ 

วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ หมายถึง การระบุถึงสิ่งที่องค์การต้องการหรือให้เป็นผลใน
อนาคต ซึ่งเป็นการก าหนดเป้าหมายในระยะยาว เช่น 5–10 ปีข้างหน้า ที่มีความส าคัญต่อองค์การ
เป็นอย่างสูง เช่น ความเป็นเลิศ ความมั่นคง ความเจริญเติบโต ความอยู่รอดในระยะยาว (วรพจน์ 
บุษราคัมวดี, 2551 : 6-7) 

 
ลักษณะของการจัดการในองค์การมีลักษณะที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่ การจัดการมี

ลักษณะของความเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การจัดการเป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายแต่ไม่อาจวัดได้
โดยตรง การจัดการเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความส าเร็จในด้านวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย การจัดการเป็น
เรื่องของการแข่งขัน ส าหรับรายละเอียด ดังนี้ 

1. การจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์การจัดการเป็นศาสตร์เนื่องจากผู้บริหารมีการใช้องค์
ความรู้ที่เชื่อถือได้ในการจัดการที่สามารถอ้างอิงถึงหลักการทางวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและเป็นหลักการที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง และเกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ส่วนการจัดการเป็นศิลป์ หมายถึง บุคลากรจะต้องทราบว่ามีแนวทางใดที่สามารถบรรลุผล
ส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ ศิลปะของการจัดการเป็นทักษะที่ได้มาจากการศึกษา ประสบการณ์ และ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการจัดการ จะเห็นได้ว่าศิลปะแห่งการจัดการต้องอาศัย
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ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจ ดังนั้นการสร้างความสมดุลระหว่างศาสตร์และศิลป์
ทางการจัดการจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นที่ต้องมีการใช้ควบคู่ไปแยกกันไม่ออก 

2. การจัดการเป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย แต่จุดมุ่งหมายดังกล่าวไม่อาจวัดได้โดยตรงในเชิง
ปริมาณ ซึ่งการจัดการจะเป็นความพยายามของผู้บริหารที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายเฉพาะด้านที่
แสดงออกมาในรูปของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ทั้งนี้โดยมีความพยายามของกลุ่มบุคลากรเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ โดยธรรมชาติของการจัดการแล้วการจัดการเป็นสิ่งไม่มี
ตัวตนหรือเป็นนามธรรมที่ไม่อาจมองเห็นหรือวัดได้โดยตรง แต่สามารถวัดได้จากผลการปฏิบัติงานที่
แสดงออกมา เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ความสามารถในการลดต้นทุนการเพ่ิมผลก าไร คุณภาพ
ทั้งในด้านสินค้าและบริการที่สูงขึ้น เป็นต้น 

3. การจัดการเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับความส าเร็จของเป้าหมาย ผู้บริหารจะพยายามค้นหา
แนวทางในการจัดการหรือวิธีการปฏิบัติที่อาศัยความพยายามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าและเกิดผลดีที่สุดต่อองค์การ ส่วนผลจากการปฏิบัติที่
เกิดขึ้นว่าสามารถบรรลุความส าเร็จหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรว่ามีความเข้าใจถึงการปฏิบัติได้
ดีเพียงใด นอกจากนี้การจัดการยังมีจุดมุ่งหมายในการที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติในสิ่งที่ส าคัญ 
และจ าเป็น และสร้างความมั่นใจว่าความพยายามของบุคลากรจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 

4. การจัดการเป็นกิจกรรมของการแข่งขัน ลักษณะของการจัดการในปัจจุบันและอนาคตได้
ถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารจะใช้ในการบริหารที่มุ่งสู่ ความเป็นเลิศ และสามารถ
แข่งขันกับผู้ อ่ืนได้ การจัดการจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การก าหนด
วัตถุประสงค์ การก าหนดกลยุทธ์ และนโยบายในทุกระดับขององค์การที่มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
และมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นการจัดการจึงต้องค านึงถึงการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเป็นส าคัญ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548: 17-18) 

 
2.4.3 แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
 วรพจน์ บุษราคัมวดี (2551 : 39) กล่าวถึง แนวคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ว่า 
พฤติกรรมของมนุษย์มีความสลับซับซ้อน และยากที่จะควบคุมได้ ดังนั้นในยุคต่อมาจึงมีนักทฤษฎีได้
ให้ความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมศาสตร์ ในยุคนี้ได้มุ่งการศึกษาในปัญหาด้านการจูงใจ การ
ท าให้คนงานยินยอมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ การควบคุม เป็นต้น ส่วนปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์การได้ถูกให้ความส าคัญรองลงมา นอกจากนี้ภาวะที่องค์การไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากเครื่องจักรได้เต็มก าลังการผลิต เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้องค์การต้องหันไปผลิตสินค้าชนิด
อ่ืนเพ่ิมขึ้น ซึ่งเมื่อประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสมัยนั้นท าให้ลักษณะของงานต่างจาก
สมัยยุคเดิมมาก โดยลักษณะงานสมัยใหม่นี้ต้องการความคิดสร้างสรรค์ในส่วนของบุคลากรมากขึ้น
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ด้วยเหตุนี้ จึงมีนักทฤษฏีองค์การหันมาให้ความสนใจท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมกันมาจน
กลายเป็นแนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ในเวลาต่อมาการศึกษาพฤติกรรมองค์การจะมีส่วนช่วยใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ซึ่งท าได้หลายมิติ เช่น ศึกษาในมิติโครงสร้างองค์การ 
พฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การสิ่งแวดล้อมองค์การหรือศึกษาในมิติเวลาไล่มาตั้งแต่ยุคคลาสสิก
ไปจนถึงยุคสมัยใหม่ แต่ในงานวิจัยนี้จะศึกษาองค์การในมิติของพฤติกรรมองค์การ เป็นแนวทาง
การศึกษาที่ได้รับความสนใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่มมนุษย์สัมพันธ์ สมมติฐานเบื้องต้นเชื่อว่า
พฤติกรรมที่เหมือนกันไม่ได้มาจากความต้องการอย่างเดียวกัน บางครั้งพฤติกรรมที่เหมือนกันอาจมา
จากความต้องการที่แตกต่างกันก็ได้พฤติกรรมที่แตกต่างกันบางครั้งสะท้อนถึงความต้องการอย่าง
เดียวกัน หมายความว่า การจะพิจารณาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การโดยดูที่การกระท าเพียงอย่าง
เดียวนั้น ไม่อาจสะท้อนถึงความต้องการ 
 
2.4.4 “PDCA” วงจรการบริหารงานคุณภาพ 

เอกวินิต พรหมรักษา (2555) กล่าวถึง  วงจรPDCA ว่า “วงจร PDCA” หรือ “วงจรการ
บริหารงานคุณภาพ” ประกอบด้วย                
P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น                
D = Do คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง                
C = Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น 
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด                
A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป 
เมื่อได้วางแผนงาน  (P)  น าไปปฏิบัติ (D) ระหว่างการปฏิบัติก็ด าเนินการตรวจสอบ (C) พบปัญหาก็
ท าการแก้ไข หรือปรับปรุง (A)การปรับปรุงเริ่มจากการวางแผนก่อนวนไปได้เรื่อยๆ จึงเรียกวงจร 
PDCA 
  
 สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2558) กล่าวถึง ประโยชน์ของ วงจร PDCA ไว้ว่า ขั้นตอนการ
บริหารกิจกรรมการด าเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางของ PDCA นั้น จะเป็นไปอย่างมีระบบ และ
ครบถ้วน ซึ่งจะท าให้กิจกรรมมีความเหมาะสมกับองค์กร จากการที่มีการส ารวจสถานการณ์ของ
องค์กรในประเด็นต่างๆ เพ่ือมาใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าส าหรับการวางแผน และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน มีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะท าให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ได้ อีกท้ังยังมีการวิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการท าให้รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการด าเนินงาน และถือ
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เป็นบทเรียนส าหรับการด าเนินงานต่อไป และตรงจุดนี้เองที่จะท าให้สามารถยกระดับการปรับปรุง
และพัฒนาได้จริง จึงมีโอกาสที่การพัฒนาต่อยอดจะเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกทิศทาง 

การด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพ หรือแม้แต่การบริหารกิจกรรมภายใน
องค์กร การวางแผนงานอย่างเหมาะสมจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี 
และการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนจะเป็นเส้นทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้ แต่ก็จะต้องมีการตรวจสอบความคืบหน้า หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่สามารถน ามาใช้ในการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ และที่ส าคัญ เมื่อการด าเนินงาน
เสร็จสิ้นแต่ละครั้ง บทเรียนต่างๆ ที่ได้รับ ก็ถือเป็นสิ่งส าคัญ หากได้มีการน ามาทบทวน และสรุปข้อดี 
ข้อด้อย หรือ หาจุดปรับปรุง เพื่อให้การด าเนินงานในรอบต่อไปท าได้ง่ายขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ทั้งหมด
นี้ ก็คือ ผลลัพธ์จากการด าเนินงานอย่างครบถ้วนที่สอดคล้องแนวคิดวงจร PDCA   

 
2.4.5 ความส าคัญขององค์การและการจัดการ 
 จากความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัดแต่ทรัพยากรที่มีปริมาณที่จ ากัด และขาด
แคลนท าให้เกิดความต้องการและแสวงหาทรัพยากรต่างๆ มาแบ่งปันกัน จึงมีความจ าเป็นที่สมาชิก
ต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแบ่งหน้าที่กันจนเกิดเป็นเป็นองค์การขึ้นโดยอัตโนมัติ และเมื่อ
จ านวนมนุษย์มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นความต้องการในทรัพยากรด้านต่างๆ จึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วย ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มนุษย์ต้องช่วยกันผลิตหรือแสวงหาทรัพยากรต่างๆให้ได้มากขึ้น 
แต่การที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการแบ่งอ านาจหน้าที่ชัดเจนท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา 
ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดปัญหาด้านการจัดการตลอดจนควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้อยู่ร่วมกันอย่าง
ราบรื่น สมาชิกจึงต้องการผู้น าเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้บริหารทรัพยากรต่างๆ โดยผู้บริหารจะอาศัย 
ประเพณี วัฒนธรรม การก าหนดกฎ ระเบียบรวมทั้งการจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 โดยทั่วไปการจัดการจะเป็นการประสมประสานทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงาน
สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้การจัดการยังสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดต าแหน่งทางการแข่งขันขององค์การได้อีกด้วย ซึ่งการก าหนดต าแหน่งทางการแข่งขัน
ดังกล่าวจะอยู่รูปของการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่มีความชัดเจน 
และใช้เป็นแนวทางส าหรับการควบคุมการใช้ทรัพยากรในแผนงานต่างๆ โดยมีจุดหมายเพ่ือน า
องค์การไปสู่การมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว เป็นต้น 
 ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานขององค์การรวมทั้งการจัดการ
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตที่จะต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ลูกค้า คู่แข่งขัน เป็นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ 
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แวดล้อม จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์องค์การมากที่สุดแนวทาง
ในการจัดการของผู้บริหารมีความส าคัญต่อความอยู่รอดขององค์การเสมอ ในการพิจารณาว่าผู้บริหาร
มีการจัดการที่ดีหรือไม่นั้น สามารถพิจารณาได้จากแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การยึด
หลักคุณธรรม การให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับการด าเนินงาน การให้ความส าคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
การสร้างความผูกพันภายในองค์การ การให้ความส าคัญกับลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น 
ดังนั้นเพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันรวมทั้งเพ่ือ
การเจริญเติบโตในระยะยาว ความสามารถของผู้บริหารในการจัดองค์การ และการจัดการอย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการขององค์การ (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2551 : 2) 

  
 ระดับการบริหารในองค์การ 

ในการจัดแบ่งระดับของผู้บริหารในองค์การนั้น ขึ้นอยู่กับเกณฑ์และวิธีการในการจัดแบ่ง ซึ่ง
โดยทั่วไปมักนิยมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยมุ่งเน้นว่าถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญต่อ
การก าหนดวัตถุประสงค์องค์การ นโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพ่ือการตัดสินใจในระยะยาวถ้าเป็น
ผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความส าคัญต่อการแปลงนโยบายวิสัยทัศน์ กลยุทธ์เพ่ือการตัดสินใจใน
ระยะยาว ถ้าเป็นผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความส าคัญต่อการแปลงนโยบายวิสัยทัศน์ กลยุทธ์สู่แผน
ด าเนินการ และผู้บริหารระดับต้นมุ่งเน้นการควบคุมท าให้การปฏิบัติงานของพนักงานให้ด าเนินการ
ส าเร็จตามแผนปฏิบัติการในระยะสั้น ผู้บริหารทุกระดับจึงมีความส าเร็จขององค์การ ถ้าได้ผู้บริหารที่
ดีมีความสามารถก็จะท าให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแข่งขันในตลาดได้ 

องค์การโดยทั่วไปจะไม่สามารถด าเนินการไปได้ถ้าปราศจากบุคคลร่วมกันด าเนินงานซึ่งการ
ด าเนินงานในองค์การสามารถแบ่งงานออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะของงานที่เป็นงานด้านการ
จัดการและลักษณะที่เป็นงานด้านการปฏิบัติ ซึ่งลักษณะของการจัดการนั้นจะมีการแบ่งระดับของ
ผู้บริหารภายในองค์การออกเป็น 3 ระดับ คือ ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบต่อ
การจัดการในองค์การทั้งหมด ผู้บริหารระดับกลาง เป็นผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบต่อการปรับปรุง
และพัฒนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ผู้บริหารระดับปฏิบัติ หรือระดับล่างเป็นผู้บริหารที่มีความ
รับผิดชอบต่อการจัดการด้านการด าเนินงาน ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 2.11  
(วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2551 : 8-10) 
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ภาพที่ 2.11 ระดับการบริหารในองค์กร 

ที่มา: วรพจน์ บุษราคัมวดี (2551) 
จากภาพที่ 2.11 แสดงถึงผู้บริหารในองค์การที่มีแบ่งตามระดับของการจัดการ พบว่าในการ

แบ่งระดับของการจัดการดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ เช่น ผู้บริหารระดับปฏิบัติหรือ
ระดับล่างซึ่งเป็นงานแบประจ าขององค์การ ผู้ปฏิบัติจะรับผิดชอบเฉพาะเพียงผลงานของตนเอง 
ดังนั้นผู้บริหารระดับปฏิบัติจึงมุ่งเน้นที่ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนส าหรับ
ลักษณะงานของผู้บริหารระดับกลางนั้น จะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคลากรที่มีปริมาณ
ค่อนข้างมากกว่าผู้บริหารระดับอ่ืนๆ และเพ่ือให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่ส าคัญจะด าเนินไปได้ และมีการ
ประสานงานกันเป็นอย่างดี ผู้บริหารระดับสูงจึงมีความจ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ท าการวางแผน 
และควบคุมการด าเนินงานในระดับองค์การจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

จากการที่องค์การได้มีการแบ่งระดับของการจัดการไว้หลายระดับนั้น จะท าให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์การโดยตรง ส าหรับระดับของการจัดการ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารกลยุทธ์ (Strategic managers) คือ 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดการในองค์การทั้งหมด โดยมีบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบโดยทั่วไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ส าคัญๆ ในองค์การได้แก่ การ
ก าหนดเป้าหมาย (Goals) และกลยุทธ์ระดับบริษัทที่มุ่งเน้นการก าหนดแผนด าเนินงานระยะยาว การ
แสวงหาแนวทางการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพขององค์การโดยรวม ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงก็คือ 
ประธาน และรองประธานฝ่ายต่างๆ 

ส าหรับองค์การขนาดเล็กเจ้าขององค์การ คือ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารสูงสุดมักจะมีหน้าที่ใน
การก าหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์และประสานการสั่งการทั้งหมดขององค์การ และประสานกิจกรรมที่
ส าคัญๆ และก าหนดขั้นตอนของกิจกรรม นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงก็ยังมีหน้าที่อ่ืนๆซึ่งแตกต่างกัน
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ออกไปอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่การเป็นประธานในที่ประชุมเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ขององค์การต่อ
สังคมภายนอก เช่น ต้อนรับลูกค้าส าคัญๆ เป็นประธานในพิธีต่างๆ เป็นต้น 

2. ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับกลางหรือผู้บริหารกลวิธีการปฏิบัติ (Tactical 
managers) เป็นผู้บริหารขององค์การที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดการด้านการปรับปรุง ประยุกต์ 
และพัฒนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง การ
ก าหนดกิจกรรมและกลวิธีการด าเนินงาน การตัดสินใจใช้ทรัพยากรในระยะสั้น เป็นต้น นอกจากนี้จะ
มีหน้าที่ในการประสานงานกับผู้บริหารระดับอ่ืนๆ ทั้งในระดับรองลงไปและรายงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลางก็คือ ประธานฝ่าย รองประธานหรือรองประธานฝ่าย ส าหรับ
องค์การขนาดเล็กผู้บริหารระดับนี้อาจรายงานต่อเจ้าของกิจการก็ได้ อย่างไรก็ตามการแบ่งผู้บริหาร
ระดับกลางไม่อาจอธิบายให้เห็นชัดได้ง่ายๆ วิธีง่ายที่สุดคือการอธิบายถึงขอบเขตของของความ
รับผิดชอบ และความสัมพันธ์กับผู้บริหารคนอื่นๆ เมื่อเทียบกับผู้บริหารระดับปฏิบัติ 

3. ผู้บริหารระดับปฏิบัติ ผู้บริหารระดับปฏิบัติ (Operational managers) เป็นผู้บริหารของ
องค์การระดับล่างที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดการด้านการด าเนินงาน เช่น พนักงานขาย เป็นต้น 
โดยมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบเฉพาะด้าน เนื่องจากผู้บริหารระดับปฏิบัติมีต าแหน่งที่อยู่
ระหว่าง ผู้บริหารระดับกลาง และบุคลากร ดังนั้นในการจัดหา การก าหนดบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในต าแหน่งต่างๆ นี้จะต้องมีความเหมาะสมกับมากที่สุด ในการบริหารระดับปฏิบัติของ
องค์การผู้บริหารมีหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อการประสานงานกับผู้ปฏิบัติต่างๆ นี้ปกติจะไม่ท างาน
ทางด้านปฏิบัติแต่จะต้องเข้าใจถึงงานเหล่านั้นเพ่ือที่จะได้ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคลากรได้ 
เมื่อมีความจ าเป็นเพื่อให้บุคลากรดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานเสร็จสิ้นไปตามหน้าที่ 

โดยทั่วไปผู้บริหารที่อยู่ระหว่างกลางทั้งในระดับกลางและระดับปฏิบัติ หมายถึง ผู้บริหารที่
ท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนอีกช่วงหนึ่ง ซึ่งค าสั่งที่ได้รับจากผู้บริหารที่อยู่เหนือกว่าให้
ปฏิบัตินั้น ผู้บริหารที่อยู่ระหว่างกลางอาจรู้สึกว่าการปฏิบัติแนวทางของตนสามารถบรรลุผลได้ดีกว่า 
เนื่องจากท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีปฏิกิริยาต่อต้านน้อยกว่าการได้รับค าสั่งจากผู้บริหารระดับกลาง
และระดับปฏิบัติ ดังนั้นผู้บริหารที่อยู่ระหว่างกลางจึงตกอยู่ในระหว่างแรงกดดันจากทั้งสองฝ่าย ซึ่งใน
ปัจจุบันองค์การได้มีการให้ความส าคัญกับการมอบอ านาจหน้าที่ให้ผู้บริหารระดับปฏิบัติเข้ามามีส่วน
ในการวางแผน การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และท าการตัดสินใจปฏิบัติได้เองมากขึ้นท าให้
สามารถลดปฏิกิริยาต่อต้านลงได้เป็นอย่างดี 

ส าหรับหน้าที่ในการจัดการระดับต่างๆ ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป โดยให้ความส าคัญกับ
ทักษะที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหาร คือ บุคคลที่ท าหน้าที่ประสานกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้องค์การ
ด าเนินไปสู่วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องโดยการจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี วัตถุดิบ สิ่งอ านวยความ
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สะดวกเงินทุน ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น เพ่ือผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้เป็นส าคัญส าหรับผู้บริหารระดับสูงมี
ความจ าเป็นต้องมีความสามารถที่เหนือกว่าผู้บริหารระดับอ่ืนๆ ได้แก่ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การตัดสินใจที่ดีเพ่ือการวางแผน การควบคุม รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริหารอ่ืนๆ อย่าง
เท่าเทียมกัน การมีข้อมูลสารสนเทศที่ดีนั้นเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นของผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะท าให้
สามารถบริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความสามารถในการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ
จึงเป็นบทบาทที่ส าคัญของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้  ผู้บริหารระดับสูงยังจ าเป็นจะต้องมี
ความสามารถด้านการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีความสามารถด้านวาทศิลป์ การฟัง การจด
บันทึก และการเป็นนักอ่านที่ดีเพ่ือเป็นการเพ่ิมเติมความสามารถในการคิดทางการจัดการที่ผู้บริหาร
ต้องรับผิดชอบต่อไป 

 
2.4.6 ประเภทขององค์การ 

องค์การสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทหรือหลายลักษณะ ได้แก่ แบ่งตามลักษณะการ
ด าเนินงาน แบ่งตามภารกิจ แบ่งตามขนาด เช่น องค์การแบบเป็นทางการและองค์การแบบไม่เป็น
ทางการ องค์การแบบราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ องค์การธุรกิจเอกชน หรือองค์การขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นต้นไม่ว่าจะจัดองค์การในแบบใดก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าองค์การต้อง
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้เป็นส าคัญ ในขณะเดียวกันองค์การ
ต้องสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรได้อีกด้วย ถ้าบุคลากรในองค์การมีความพึงพอใจ และมี
ความสุขเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานแล้ว ความรู้สึกดังกล่าวสามารถส่งผลให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการก็จะ
มีความสุขไปด้วย ดังนั้นการแบ่งประเภทขององค์การและการให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร คือ ปัจจัยส าคัญท่ีองค์การควรให้ความสนใจไม่น้อยไปกว่าปัจจัยด้านอ่ืนๆ 

องค์การแบบเป็นทางการเป็นการออกแบบองค์การที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดให้กลุ่มผู้บริหาร
หรือกลุ่มของพนักงานประจ าให้รับผิดชอบหรือท าหน้าที่ด้านต่างๆ ในองค์การ หรือขอบเขตด้าน
ภูมิศาสตร์ โดยสายการบังคับบัญชาเพ่ือการท างานหรือการแก้ปัญหาในองค์การจะเป็นการจัด
โครงสร้างองค์การจะก าหนดตามเจตนาหรือบทบาทในการปฏิบัติภายในองค์การ ซึ่งสามารถแสดง
ออกมาเป็นแผนภูมิโครงสร้างองค์การ ดังนั้นผู้บริหารจ าเป็นต้องก าหนดโครงสร้างที่มีความชัดเจน 
และแน่นอน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบถึงอ านาจหน้าที่ของตนเองและบ่งบอกถึงขอบเขตความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่ท างานร่วมกันทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ ไม่มีการท างานที่ซ้ าซ้อน
กัน อย่างไรก็ตามการจัดโครงสร้างองค์การแบบเป็นทางการก็สามารถท่ีจะยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์
และสภาวะแวดล้อม ส่วนองค์การแบบไม่เป็นทางการเป็นการเป็นการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็น
ทางการ ตลอดจนวิธีการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเป็นกิจวัตร ซึ่งบุคลากรได้พัฒนาขึ้นมาอย่างไม่เป็น
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ทางการหรือเป็นการติดต่อและปฏิกิริยาระหว่างบุคลากรที่ไม่เป็นทางการ ตลอดจนมีการจัดกลุ่มการ
ท างานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกันภายในองค์การแบบเป็นทางการ โดยทั่วไป การจัดกลุ่มการท างาน
ของบุคลากรจะเกิดขึ้นโดยปราศจากจุดประสงค์ร่วมกัน ถึงแม้จะมีการช่วยเหลือกันและก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ขึ้นก็ตาม นั่นคือ เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์การแต่ไม่ปรากฏในโครงสร้างองค์การ 

ส าหรับการแบ่งประเภทขององค์การสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในองค์การ เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ องค์การที่เป็นทางการ และ องค์การที่ไม่เป็นทางการ ดังนี้ 

1. องค์การแบบเป็นทางการ เป็นองค์การที่มีการก าหนดแนวทางการจัดการที่มีความเป็น
ทางการและมีความชัดเจนในด้านต่างๆ ได้แก่ การก าหนดโครงสร้างองค์การ การก าหนดวัตถุประสงค์ 
การก าหนดระบบความสัมพันธ์ภายในที่มีการระบุต าแหน่งหน้าที่ และแนวปฏิบัติให้แก่สมาชิกปฏิบัติ 
ตลอดจนมีการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือนโยบายที่ชัดเจน เป็นต้น 

2. องค์การแบบไม่เป็นทางการ เป็นองค์การที่มีการก าหนดแนวทางการจัดการที่ไม่ชัดเจน 
หรือไม่แน่นอน ทั้งในด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และโครงสร้างองค์การ ไม่มีการระบุหรือก าหนด
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีชัดเจนแต่มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าที่ได้ง่าย 

ส าหรับประโยชน์ขององค์การแบบไม่เป็นทางการ คือ องค์การสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการทางสังคมที่ไม่สามารถใช้องค์การแบบเป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากที่มีการสร้าง
ความรู้สึกที่เป็นเจ้าของและสามารถค้นหาบุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายกันเข้ามารวมกลุ่มกัน เป็นต้น  
(วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2551 : 11-12) 

 
2.4.7 การจัดตั้งโครงการ และการบริหารจัดการโครงการ 
 ความหมายของ “โครงการ” 

1.แนวความคิดและการเตรียมการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือหาทางด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของเรื่องนั้นๆ อย่างแน่ชัด และมีระบบ 

2.กลุ่มของกิจกรรมที่มุ่งวัตถุประสงค์เดียวกัน โดยมีการก าหนดวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดของ
การด าเนินการอย่างชัดเจน 

3.ส่วนหนึ่งของแผนงาน 
(พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2555 : 426) 
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ความหมายของ “การจัดตั้ง” 
สุดาทิพย์ ตันตินิกุลชัย (2547) กล่าวถึง การจัดตั้ง หมายถึง การแต่งตั้ง หรือ การก่อตั้ง

เพ่ือให้เกิดการด าเนินการกิจกรรมต่างๆการจัดตั้งควรค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม  ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  ปัจจัยต่างๆนั้นจะต้อง
ค านึงถึงในการเลือกท าเลที่ตั้ง จะต้องแยกพิจารณาเป็นลักษณะ คือ 

1. ปัจจัยพิจารณาในเชิงคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยที่ไม่อาจวัดออกมาในรูปของประมาณเป็น
ตัวเลขได้อย่างชัดเจน เป็นปัจจัยที่ไม่มีตัวตน แต่ก็มีอิทธิพลอย่างส าคัญ โดยเฉพาะส าหรับภาครายได้
ของกิจการ ปัจจัยพิจารณาในเชิงคุณภาพมีความส าคัญต่อการเปรียบเทียบท าเลที่ตั้ง อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้วก็อาจช่วยในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมในเบื้องต้นได้ แม้จะ
เป็นสิ่งที่วัดได้ยาก และการเปรียบเทียบกระท าได้ไม่ค่อยชัดเจนนักก็ตาม ประกอบด้วย 

- แหล่งทรัพยากร  
- เส้นทางคมนาคม           
- แรงงาน 
- ทัศนคติของชุมชน 
- บริการสาธารณะ  
- สิ่งแวดล้อม  
- โอกาสในอนาคต  
2. ปัจจัยพิจารณาในเชิงปริมาณ หมายถึง ปัจจัยเกี่ยวกับท าเลที่ตั้งที่สามารถวัดได้เป็นตัวเลข 

ซึ่งมักแสดงในรูปของตัวเงินที่เรียกว่าต้นทุนเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ หมายถึง การวิเคราะห์ต้นทุน
เปรียบเทียบระหว่างท าเลที่ตั้งแต่ละแห่งเพ่ือหาท าเลที่ตั้งซึ่งมีต้นทุนต่ าที่สุดแล้วน าการวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงคุณภาพมาเป็นส่วนประกอบเพ่ือการเลือกท าเลที่ตั้งที่อ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการที่สุด การ
วิเคราะห์ปัจจัยต้นทุนเกี่ยวข้องกับท าเลที่ตั้ง จะท าการวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดจากสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- ต้นทุนเกี่ยวกับค่าท่ีดิน 
- การก่อสร้าง  
- แรงงาน 
- วิธีการขนส่ง  
- ระยะทาง  
- ใกล้กับสิ่งอ านวยความสะดวก   
- ใกล้ชุมชน                    
- อยู่ในเขตบริการสาธารณูปโภคของรัฐ 
- ภาษีอากร และการประกันภัย 
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2.4.8 ขั้นตอนการจัดตั้งโครงการ 
สุดาทิพย์ ตันตินิกุลชัย (2547) กล่าวถึงข้ันตอนการจัดตั้งโครงการว่า การท างานขององค์การ

ของรัฐ และเอกชนเพ่ือหาทางแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น หรือเพ่ือการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น มัก
เริ่มต้นด้วยการก าหนดนโยบายว่าจะด าเนินการอย่างไร ต่อมาก็เป็นกระบวนการวางแผนที่อธิบาย
วัตถุประสงค์ชัดเจน มีการจัดล าดับความส าคัญ หลังจากนั้น เป็นกระบวนการจัดท าโครงการภายใต้
แผนดังกล่าว ดังนั้น นโยบาย การวางแผน และการเขียนโครงการ จึงมีความสัมพันธ์กันมาก การ
เขียนโครงการต้องมีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ที่ส าคัญมากคือโครงการควรต้องระบุวัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายการท างาน ขั้นตอนการด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์การประเมินผล โครงการ
ที่ชัดเจน จะสามารถท าให้แนวความคิดของนโยบาย เป็นความจริงได้ในการปฏิบัติ 

ในการหาทางด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารเพ่ือแก้ไขปัญหาตอบสนองต้องการจ าเป็น 
หรือเพ่ือการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น ผู้ด าเนินงานมักคิดวางแผนก่อนว่าจะ
ด าเนินการอย่างไรในอนาคต แล้วจึงเขียนร่างความคิดเป็นการวางแผน ซึ่งแผนส่วนใหญ่ จะ
ประกอบด้วย โครงการโครงการเดียว หรือหลายโครงการที่ท าให้เกิดความชัดเจนในด้านกระบวนการ
ท างาน วัตถุประสงค์ของงาน ขอบเขต ระยะเวลา งบประมาณหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ และ
ผู้รับผิดชอบให้งานแล้วเสร็จ ซึ่งเมื่อน าแต่ละโครงการภายใต้แผนการท างานโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่าย 
หรืองบประมาณมาผนวกกัน ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายโดยรวมของแผน เพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบ และ
ขอรับการสนับสนุน ให้ด าเนินการได้ตามนโยบายต่อไป 

การด าเนินการส่วนใหญ่ของรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐจะมีจุดเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกนั่น 
คือ ขั้นตอนการก าหนดนโยบายจากการศึกษาข้อมูลสารสนเทศรวมทั้ง การศึกษาความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าในช่วงระยะเวลาในอนาคต ควรจะด าเนินการอย่างไรจึงเลือกว่าจะกระท า หรือ
เลือกไม่ด าเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยทั่วไปแล้ว นโยบายที่ดี จะมีลักษณะส าคัญ คือ 

1. เป็นลายลักษณ์อักษร กะทัดรัด ชัดเจน 

2. มีที่มาจากข้อมูลที่เชื่อมั่นได้  

3. ตอบสนองความจ าเป็นที่แท้จริง 

4. ปฏิบัติได้ เป็นจริงได้ ประเมินผลได้ ในช่วงเวลาที่ต้องการ  

5. เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  

6. ไม่ผิดหลักกฎหมาย และกฎศีลธรรม  

7. ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ หลังจากนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง ก็จัดท าเป็น

แผน ตอบสนองต่อนโยบายที่ก าหนดไว้ 
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ขั้นตอนการวางแผน ซึ่งเป็นการคิดหาทางหรือหาวิธีการที่จะท าให้นโยบายเป็นจริงได้ การ
วางแผนเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ไปสู่ความคาดหวังที่จะแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาในอนาคต ซึ่งผู้น าหรือผู้วางแผนยุคใหม่   

ขั้นตอนการเตรียมโครงการ  ซึ่งจะท าให้นโยบาย และการวางแผนที่เป็นความคิดกลายเป็น
ความจริง โครงการส่วนใหญ่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ ยกเว้นโครงการที่เป็นเชิงนามธรรม เช่น โครงการ
พัฒนาจิต โครงการสร้างเสริมระเบียบวินัย แต่ก็สามารถวัด และประเมินผลได้ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ 
แผนงานหนึ่งอาจจะประกอบด้วยหลายโครงการได้ เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
อาจจะประกอบด้วย โครงการอบรมครูอาจารย์ผู้สอน โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาห้องสมุด โครงการจัดท าสื่อการสอน โครงการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน 
เป็นต้น บางสถานศึกษาอาจจะวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่ ซึ่งอาจประกอบด้วย โครงการปรับปรุง
โรงอาหาร โครงการห้องน้ าสะอาด โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน เป็นต้น ขั้นตอนต่อมาคือ 
การเขียนโครงการ ซึ่งเป็นการระบุรายละเอียดที่ส าคัญเพ่ือน าความคิดไปด าเนินการก่อนน าไปสู่การ
ประเมินผล (อธิปัตย์ คลี่สุนทร, 2557) 

   
การเตรียมการก่อนเขียนโครงการหรือวางโครงการเป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งผู้มี

หน้าที่ต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลประกอบ และควรค านึงถึงเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
1.การเตรียมและเขียนโครงการ ต้องจัดค านึ งถึงเรื่องที่ เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบบอก

รายละเอียดทุกขั้นตอน เพ่ือผู้อื่นเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ 
2.โครงการบางโครงการอาจจะเกิดขึ้นจากความต้องการในอนาคต แล้วพบว่าจ าเป็นที่จะต้อง

ท าโครงการข้ึน เพ่ือแก้ปัญหาเหล่านั้นก่อนปัญหาจะเกิด เช่น โครงการขุดลอกคู คลอง ในหน้าแล้ง 
3.การเตรียมเขียนโครงการในแต่ละข้ันตอน ควรค านึงถึงเค้าโครงใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ คือ 
- จะต้องจัดหาและเตรียมอะไรบ้าง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
- หากไม่ท าโครงการที่คิด มีทางเลือกอย่างอ่ืนหรือไม่ 
- ขั้นตอนการด าเนินงาน ควรจะด าเนินการอย่างไร 
- ผลจากการท าขั้นตอนต่าง ๆจะสัมพันธ์กับข้ันตอนต่อๆไป อย่างไร 
- ผลสุดท้ายที่จะเกิดขึ้น มีคุณค่า และคุ้มค่า หรือไม่ หลังจากนั้น จึงเริ่มต้นกระบวนการ เพ่ือ

จะเขียนโครงการ การเขียนโครงการ เริ่มจากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัจจุบัน และ
ปัญหา ความต้องการจ าเป็น ตามกรอบนโยบาย เลือกปัญหา พิจารณาสาเหตุ หรือความต้องการ 
จัดล าดับความส าคัญ แล้วจึงก าหนดแผนงาน กิจกรรมของแผน ศึกษาทรัพยากร ช่วงเวลาที่เหมาะสม
ที่สุด 
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แล้วจึงเขียนร่างโครงการตามกิจกรรมส าคัญของแผน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจะ
น าไปสู่การแก้ปัญหา หรือการตอบสนองความต้องการจ าเป็น ที่ถูกจัดล าดับความส าคัญแล้ว 

อย่างไรก็ตามความต้องการของมนุษย์ นั้น สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
1.ความต้องการจ าเป็น ซึ่งเป็นเรื่องปัจจัยในการด ารงชีวิตโดยทั่วไป 4 อย่าง คือ น้ า และ

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดมิได้ 
2.ความต้องการที่จะท าให้การมีชีวิต และความเป็นอยู่ดีขึ้น สะดวก สบายขึ้น เช่น การศึกษา 

ยานพาหนะ สะพาน ถนน ระบบชลประทาน เขื่อน ไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ 
เป็นต้น 

ดังนั้น การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น หรือ ความต้องการที่เกี่ยวข้องมากกับความ
ต้องการจ าเป็น กับเรื่องที่อ านวยความสะดวก จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ มิฉะนั้น อาจจะไม่คุ้มค่า
ต่อการลงทุนทรัพยากร ทั้งด้าน งบประมาณ ก าลังคน และเวลา รวมทั้งอาจจะเป็นการสูญเปล่า ใช้
ประโยชน์มิได้ ซึ่งหากน าทรัพยากรที่จะต้องเสียไป ไปท าเรื่องอ่ืนน่าจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่า หรือมี
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า 

อธิปัตย์ คลี่สุนทร (2557) องค์ประกอบพื้นฐานในแต่ละโครงการ ควรจะมีดังนี้ 
1.ชื่อแผนงาน เป็นการก าหนดชื่อให้ครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลายโครงการ ที่มีลักษณะ

งานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสนองนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ เช่น แผนงาน
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ ตามนโยบายพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ อาจจะประกอบด้วย 
โครงการอบรมครู โครงการพัฒนาห้องฝึกภาษา โครงการจัดหาครูเจ้าของภาษามาร่วมสอน เป็นต้น 

2.ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามความเหมาะสม มี ความหมายชัดเจนและเรียก
เหมือนเดิมทุกครั้งจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ โดยทั่วไป มักไม่นิยมน าวัตถุประสงค์มาเป็นชื่อ
โครงการ 

3.หลักการ และเหตุผล เป็นการเขียนชี้แจงรายละเอียดของปัญหา และความต้องการจ าเป็น
ที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องแก้ไข ตลอดจนชี้แจงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการ และ
หากโครงการที่จะด าเนินการตามนโยบาย สอดคล้องกับแผนจังหวัดหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ หรือแผนอ่ืนควรชี้แจง ทั้งนี้ ควรต้องชี้แจงว่าหากไม่ท าโครงการดังกล่าวจะเกิดผล
เสียหายโดยตรง หรือผลเสียหายในระยะยาวอย่างไร เพ่ือให้ผู้อนุมัติโครงการได้เห็นประโยชน์ และ
ความจ าเป็นของโครงการชัดเจน และกว้างขวางข้ึน 

4.วัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่า การด าเนินงานตามโครงการนั้นมีความต้องการให้
อะไรเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดและประเมินผลได้ ระยะหลัง
มักจะเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือ เขียนให้เป็นรูปธรรมมากกว่าเขียนเป็นนามธรรม เช่น 
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นักเรียนสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ผลผลิตน ามาปรุงอาหารรับประทานได้ แทนที่จะเขียนเป็น ให้
นักเรียนเข้าใจวิธีปลูกและประโยชน์ของพืชผักสวนครัว 

การท าโครงการอาจจะมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อได้ แต่ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์ไว้
หลายข้อ โดยมักน าผลพลอยได้ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียนรวมไว้ด้วย อาจท าให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจไม่ชัดเจน 
และอาจด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้ทั้ งหมดเวลาประเมินผล ดังนั้น จึงนิยมเขียน
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ เป็นจริงได้ ประเมินผลได้ เพียง 1-4 ข้อ 

5.เป้าหมาย ให้ระบุว่าจะด าเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูปตัวเลข หรือ
จ านวนที่จะท าได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การระบุ เป้าหมาย ควรระบุ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และความสามารถในการท างานของผู้รับผิดชอบโครงการด้วย เช่น อบรมร อง
ผู้อ านวยการ 60 คน อบรมผู้สูงอายุ 160 คน เป็นต้น 

6.วิธีด าเนินการหรือกิจกรรมในการด าเนินงาน คืองานหรือกิจกรรม ซึ่งจะต้องปฏิบัติในการ
ด าเนินโครงการ โดยรวบรวมกิจกรรมทุกอย่าง แล้วน ามาจัดล าดับว่าควรจะท าสิ่งใดก่อน -หลัง หรือ
พร้อม ๆ กัน แล้วเขียนระบุไว้ตามล าดับ รวมไปถึงการประเมินผลที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะท าให้
ทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

7.ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ คือการระบุระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมโครงการจน
เสร็จสิ้นโครงการ ปัจจุบันนิยมระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและเสร็จสิ้น การระบุจ านวนเวลาขอ ง
โครงการ เช่น 6 เดือน หรือ 2 ปี โดยไม่ระบุวัน เดือน ปี ของการเริ่มต้นและสิ้นสุด หรือ ระบุ 1 
ปีงบประมาณเป็นการก าหนดระยะเวลาที่ไม่สมบูรณ์ เสมือนผู้เตรียมโครงการยังคิดไม่ชัดเจน 

8.งบประมาณ เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ ซึ่งควรจ าแนกรายการ
ค่าใช้จ่ายให้อย่างชัดเจน เช่น ยอดรายจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ค่าตอบแทนวิทยากร บุคลากร 
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ฯลฯ งบประมาณค่าใช้จ่ายโดยรวม อาจมีที่มาจากเงิน 3 ประเภท 
คือ 

- เงินงบประมาณแผ่นดิน 
- เงินกู้ และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
- เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ เช่น เงินบริจาคจากเอกชนหรือองค์การเอกชน เป็นต้น 
การระบุยอดงบประมาณ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย ทั้งนี้ไม่ควรคิดค านวณขอ

ตั้งยอดงบประมาณเกินจริง เพราะภายใต้งบประมาณโดยรวมที่มีจ ากัด หากหน่วยงานเราได้รับมาก 
หน่วยงานอื่นก็จะได้รับน้อย 

9.เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็น
เจ้าของหรือรับผิดชอบโครงการ บางโครงการระบุเป็นชื่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคล รับผิดชอบเป็นราย
โครงการ 
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10.สถานที่หรือพ้ืนที่ด าเนินการ แสดงให้ทราบที่ที่จะท าโครงการซึ่งอาจจะอยู่ภายในองค์การ 
หรืออยู่พื้นที่อ่ืนใดนอกองค์การหรือนอกหน่วยงาน 

11.หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เป็นการให้แนวทาง แก่ผู้อนุมัติและผู้ปฏิบัติว่าในการ
ด าเนินการโครงการอาจต้องท างานกับหน่วยงานอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอื่น เป็นการบูรณาการการท างาน 
ควรประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงที่ตั้งไว้ 

12.การประเมินผล บอกแนวทางว่าการติดตามประเมินผลควรท าอย่างไรในระยะเวลาใด 
และใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งอาจจะใช้วิธี สังเกต ดูพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง สัมภาษณ์ ให้
ตอบแบบสอบถาม ดูผลผลิต ประเมินจากสภาพจริง การเปรียบเทียบผลต่าง ก่อนและหลังการท า
โครงการ ความเป็นรูปธรรมของงาน เช่น ผลการก่อสร้าง การปรับปรุง ฯลฯ ผลของการประเมิน
เหล่านี้ สามารถน ามาวิเคราะห์ความคุ้มค่า และความมีคุณค่าของโครงการ รวมทั้งสามารถน าไปใช้
เป็นข้อมูลในการ เตรียมโครงการที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไปได้ 

13.ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อโครงการนั้นเสร็จสิ้นแล้ว จะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใคร
เป็นผู้ได้รับ เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่เชื่อว่าโครงการสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ หรือช่วยท าให้เกิด
การพัฒนาได้ เรื่องนี้สามารถเขียนทั้งผลประโยชน์โดยตรงต่อองค์การ ชุมชน เป้าหมายหรือพ้ืนที่
เป้าหมาย และผลประโยชน์ในด้านผลกระทบของโครงการที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อการด าเนินการใน
เชิงแก้ปัญหาหรือการพัฒนาอ่ืนๆต่อไป 
 
2.4.9 ลักษณะของโครงการที่ดี 

ประชุม รอดประเสริฐ (2535 : 104) ไดก้ล่าวสรุปถึง ลักษณะที่ดีของโครงการดังต่อไปนี้ 
1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานได้ 
2. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถด าเนินงานและปฏิบัติได้ 
3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ ของ

โครงการต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป็น
ต้น 

4. รายละเอียดของโครงการสามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการด าเนินงานตามโครงการ 
5. เป็นโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การและ

สามารถติดตามประเมินผลได้ 
6. โครงการต้องก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์

อย่างรอบคอบ 
7. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากร และการบริหารอย่างเหมาะสม 
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8. โครงการต้องมีระยะเวลาในการด าเนินงาน กล่าวคือต้องระบุถึงวันเวลาที่เริ่มต้น และ
สิ้นสุดโครงการ 

ข้อสังเกต โครงการที่ก าหนดขึ้นแม้เป็นโครงการที่มีลักษณะดีเพียงใด แต่ตัวโครงการก็ไม่อาจ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ขององค์การ หน่วยงาน หรือ สังคมของชนกลุ่มใหญ่ ตามที่ได้เขียนไว้ในโครงการได้
ทั้งหมด เพราะการด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโครงการยังมีส่วนประกอบ หรือปัจจัย
อ่ืนๆ อีกมากมาย ที่อาจท าให้การด าเนินงานของโครงการบรรลุถึงเป้าหมายอย่างด้อยประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้โครงการ หนึ่งอาจเป็นโครงการที่ดีที่สุดในระยะหนึ่ง แต่อาจเป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์ได้
น้อยในอีกเวลาหนึ่งก็เป็นไปได้ 

ดังนั้น การเขียนโครงการจึงเป็นเรื่องส าคัญ ที่ต้องกระท าอย่างละเอียดรอบคอบ และส าคัญ
ที่สุดคือ ต้องศึกษาข้อมูลรอบด้าน และวิเคราะห์ปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาที่ดี มีการจัดล าดับ
ความส าคัญ แล้วตัดสินใจได้ว่า ส่วนรวมจะได้ประโยชน์สูงสุด หลังจากนั้ น จึงเขียนโครงการที่มี 
หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ ชัดเจน เป็นจริงได้ ส าเร็จได้ ประเมินผลได้ มีคุณค่า 
คุ้มต่อการลงแรง และคุ้มค่าของเงินลงทุน ซึ่งจะเกิดผลทางสร้างสรรค์ต่อองค์การ ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการ และการบริหารจัดการโครงการนั้น
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับงานวิจัยนี้ในเรื่องของการหาแนวทางในการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ
ธนาคารขยะ ตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัจจุบัน และปัญหา ความต้องการจ าเป็น 
ตามกรอบนโยบาย เลือกปัญหา พิจารณาสาเหตุ หรือความต้องการ จัดล าดับความส าคัญ แล้วจึง
ก าหนดแผนงาน กิจกรรมของแผน ศึกษาทรัพยากร ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด จากพ้ืนที่ที่ศึกษา  แล้ว
จึงเขียนร่างโครงการตามกิจกรรมส าคัญของแผน รวมไปถึงแนวทางการบริหารจัดการได้อย่างมีระบบ 
และครบถ้วน ซึ่งจะท าให้กิจกรรมมีความเหมาะสมกับองค์กร จากการที่มีการส ารวจสถานการณ์ใน
ประเด็นต่างๆ เพ่ือมาใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าส าหรับการวางแผน และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ อีกทั้งยังสามารถหาแนวทางในการน าข้อมูลมา
วิเคราะห์โครงการท าให้รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการด าเนินงาน จากปัจจัยในด้านต่างๆ จะท าให้
สามารถยกระดับการบริหารและ มีโอกาสที่การพัฒนาต่อยอดเป็นไปอย่างเหมาะสม และถูกทิศทาง 
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 2.5 ปัจจัยท่ีท าให้โครงการไม่ประสบความส าเร็จ และประสบความส าเร็จ  
 จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2560) ได้นิยามของความล้มเหลว หรือความไม่ประสบความส าเร็จไว้ 
ดังนี้ 

ความล้มเหลวในการด าเนินโครงการ ไม่จ าเป็นต้องเป็นประเด็นทางลบ เสมอไป อาจจะเป็น
ประสบการณ์ทางบวกก็ได้ หากขั้นตอน และปัจจัยความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดสถานะของความล้มเหลว
ของงานโครงการได้น าเข้าสู่  

1. กระบวนการวิเคราะห์  
2. กระบวนการแก้ไขให้ถูกต้อง และประสบความส าเร็จในโอกาสต่อไป  
“หากโครงการใดโครงการหนึ่งท าแต่สิ่งที่ถูกต้อง ก็จะสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้” 
ดังนั้น ความล้มเหลวของโครงการจึงให้โอกาสในการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต และ

ช่วยปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจด้วยตนเอง ความผิดพลาดจึงถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดถึงช่องว่างในการ
พัฒนาองค์ความรู้ของบุคคล ภาระการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดความผิดพลาดด้วยการเอา
กิจกรรม สิ่งที่ด าเนินการมาค้นหาและระบุความเสี่ยงเพื่อไปสู่การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมมากข้ึน 

การบริหารความเสี่ ยงของโครงการที่ส าคัญ คือ การแสวงหาผลประโยชน์และเพ่ิม
ประสิทธิผลในงานโครงการจากความล้มเหลว และปรับเปลี่ยนความรู้สึกทางลบด้วยการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่ท าให้เกิดการเบี่ยงเบนออกจากความส าเร็จ และจัดการกับความเสี่ยงนั้นในโอกาสต่อไป 

ในงานการบริหารโครงการใด จะถูกตีว่าสถานะล้มเหลว ก็ต่อเมื่อผลการด าเนินโครงการไม่
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แต่แรก ซึ่งความล้มเหลวทั่วไปของโครงการมาจาก 
1. ต้นทุนการด าเนินงานไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมในการน าไปสู่กระบวนการด าเนินงานโครงการ 
2. การด าเนินงานโครงการล่าช้ากว่าก าหนด 
3. ผลผลิตของโครงการไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

สาเหตุของความล้มเหลวของโครงการ 
ในการส ารวจผู้บริหารโครงการ และการหาสาเหตุของสถานะความล้มเหลวของโครงการ

ประกอบด้วย 3 กลุ่มปัจจัยเสี่ยงหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ 
1. การสื่อสารเพื่อการบริหารโครงการไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ 
2. การด าเนินโครงการโดยขาดการวางแผน 
3. การควบคุมด้านคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพ 

ซึ่งจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว สามารถแยกออกไปเป็นสาเหตุย่อยๆ ตามความส าคัญจากสาเหตุ
ที่สุดไปจนถึงสาเหตุที่ส าคัญน้อยลงตามล าดับ ดังนี้ 
อันดับ 1 การสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องไม่เหมาะสม หรือไม่เพียงพอ 
อันดับ 2 ขาดการวางแผนด้านตารางเวลา ทรัพยากร และกิจกรรมของโครงการ 
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อันดับ 3 การควบคุมด้านคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพ 
อันดับ 4 เป้าประสงค์ ไม่บรรลุผล 
อันดับ 5 การประสานงาน และเชื่อมโยงทรัพยากรไม่เพียงพอ 
อันดับ 6 ต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามประมาณการ 
อันดับ 7 การบริหารงานไม่สามารถน าโครงการให้ก้าวหน้า 
อันดับ 8 การบริหารโครงการโดยรวมไม่ดี 
อันดับ 9 การด าเนินงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามความคาดหมาย ทิ้งงาน 
อันดับ 10 ขาดการชี้วัดความส าเร็จด้านผลลัพธ์ 
อันดับ 11 ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ กับ ผลผลิต 

การระงับหรือยกเลิกโครงการไม่ใช่ความล้มเหลวของโครงการ 
หลายคนมีความเข้าใจว่าการระงับ หรือยกเลิกโครงการเป็นส่วนหนึ่งของความล้มเหลวของ

โครงการแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิด เพราะการระงับหรือยกเลิกโครงการ ก่อนที่จะ
ด าเนินการเสร็จสิ้นอาจจะมาจาก สมมติฐานแต่แรกเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความต้องการของผู้ใช้
ผลผลิตจากโครงการจึงจ าเป็นต้องถ่ายโอนทรัพยากรไปใช้ในโครงการ 

สาเหตุ หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีน าไปสู่การระงับ หรือยกเลิกโครงการอาจจะมาจาก 
1.ความต้องการหรือเงื่อนไขของความต้องการที่ใช้ในการริเริ่มหรือด าเนินโครงการไม่สมบูรณ์ หรือ
ขาดความชัดเจน หรือเกิดการตีความ การจัดอันดับความส าคัญของโครงการผิดพลาด จนไม่สมควร
จะด าเนินโครงการต่อไป หรืออาจจะมาจากการที่เกิดความตระหนักและเข้าใจอย่างชัดเจนว่า
โครงการไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.ขาดการมีส่วนร่วมในโครงการของผู้ใช้โครงการ ท าให้ผู้ใช้ขาดการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในงาน
โครงการ ไม่ว่าผู้รับผิดชอบโครงการจะได้ใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใดก็ตาม ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น
จริง ผู้รับผิดชอบโครงการควรจะขอยกเลิกโครงการเป็นที่พอใจของกลุ่มเป้าหมาย และในที่สุดผู้ที่เป็น
เป้าหมายอาจจะไม่ใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการก็ได้ 
3.ขาดแคลนทรัพยากรในการด าเนินกระบวนการในโครงการ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงส่วนนี้อาจจะมาจากการ
ปรับลดงบประมาณ การลดขนาดของโครงการลง และการปรับล าดับความส าคัญของโครงการ ซึ่ง
สะท้อนภาพของล าดับความส าคัญหรือคุณค่าของโครงการต่อกิจการได้ลดต่ าลงจาก ณ วันที่มีการ
อนุมัติโครงการครั้งแรก โดยไม่สนใจว่าผู้รับผิดชอบโครงการจะเหมาะสมหรือไม่ 
4.ขาดความชัดเจนในด้านวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ไม่เข้าใจในความจ าเป็นที่แท้จริงของบริษัท 
ตัดสินใจด้วยความรวดเร็วเกินไปจนลดโอกาสในการคัดสรรทางเลือกที่ดีที่สุด หรือเกิดจาการที่
ผู้บริหารตัดสินใจเปิดโครงการใหม่ โดยหวังว่าจะช่วยตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
แต่เมื่อท าการระบุและวิเคราะห์ปัญหาในทางลึก กลับพบว่าปัญหามาจากการด าเนินกิจกรรมตาม
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โครงการเดิมยังไม่ได้คุณภาพดีที่สุด การแก้ไขปัญหาจึงควรจะเป็นการปรับปรุงสู่วิธีการด าเนิน
โครงการของโครงการเดิมให้ดีที่สุด แทนที่จะเพ่ิมโครงการใหม่ ซึ่งประเด็นเหล่านี้มาจากการขาดความ
เข้าใจอย่างแท้จริง ในความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และของบริษัท เมื่อขาดความเข้าใจก็เป็นการ
ยากท่ีจะค้นพบวิธีการที่ดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหา 
5.การขาดกระบวนการอบรมให้ผู้บริหารโครงการสามารถรับมือกับความซับซ้อนของโครงการได้อย่าง
เหมาะสม หลายกิจการมีการลงทุนในองค์ความรู้ว่าด้วยการบริหารโครงการต่ ากว่าระดับที่ควรจะเป็น 
เนื่องจากประเมินว่างานบริหารโครงการเป็นงานเพ่ิมเติมจากงานประจ า และผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจจะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ แต่ไม่ใช่มาจากการเตรียมการก่อนหน้าจะเริ่มโครงการ 
6.ขนาดของโครงการที่มีขนาดเล็กมักจะมีประสบการณ์ในการพบกับความส าเร็จมากกว่าโครงการ
ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เมื่อโครงการมีขนาดใหญ่ขึ้น ต้นทุนก็จะเพ่ิมขึ้น จนท าให้โอกาสในการประสบ
ความส าเร็จลดลง หรืออาจจะมาจากการเพิ่มบทบาท กิจกรรมและหน้าที่พิเศษเมื่อขนาดของโครงการ
เพ่ิมข้ึน ซึ่งหากผู้บริหารโครงการไม่ได้แบ่งแยกโครงการออกเป็นส่วนย่อยๆ อาจจะมองปัญหาได้ยาก 
 
 ปัจจัยที่ท าให้โครงการไม่ประสบความส าเร็จ และประสบความส าเร็จนั้นเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่องานวิจัยนี้ เพราะท าให้ผู้วิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัยเพ่ือให้ออกมามี
ข้อบกพร่องที่เสี่ยงต่อการเป็นโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จให้น้อยที่สุด และใช้เป็นแนวทางใน
งานวิจัยของผู้ศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้ผลงานที่ประสบความส าเร็จ มีคุณภาพ และมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยได้ โดยน าปัจจัยต่างๆไปทบทวนเข้ากับงานวิจัยและหลีกเลี่ยง
ปัจจัยต่างๆที่เสี่ยงต่อความล้มเหลว อาทิ เช่น การสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องไม่เหมาะสม การ
ขาดการวางแผนด้านกิจกรรมของโครงการ เป็นต้น 
 
 2.6 ผู้สูงอายุ  
2.6.1 ความหมายของ “ผู้สูงอายุ” 

ผู้สูงอายุ โดยมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 ว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป และ
มีสัญชาติไทยเป็น (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ, 2546) 
 

วิทยา มานะวาณิชเจริญ (2555) นิยามค าว่า “ผู้สูงอายุ” ว่าเป็นประชากรเพศหญิง และเพศ
ชาย ซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยนับตั้งแต่อายุเกิด โดยประเมินอายุคาดการณ์เฉลี่ยแรกเกิด 
โดยรวมทั้ง 2 เพศ และแยกเป็นเพศชายและเพศหญิงของคนในชาติต่างๆ ทั่วโลกในช่วงปี ค.ศ. 2005 
- 2010 โดยประชากรทั่วโลกรวมทั้งเพศชาย และเพศหญิง จะมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ประมาณ 
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67.2 ปี 65.0 ปี และ 69.5 ปี ตามล าดับส่วนองค์การอนามัยโลกยังไม่มีการให้นิยามผู้สูงอายุเนื่องจาก
คาดการณ์ว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการนิยามของผู้สูงอายุที่ต่างกัน ทั้งนิยามตามอายุเกิดตามสังคม 
วัฒนธรรม และสภาพร่างกาย คือมีความอ่อนแอทางร่างกายและจิตใจ มีเจ็บป่วยหรือความพิการเกิด
ร่วมเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสื่อมทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคลเช่น ในประเทศที่เจริญแล้วมักจัดผู้สูงอายุนับจากอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือบางประเทศอาจนิยาม
ผู้สูงอายุตามอายุก าหนดให้เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือนิยามตามสภาพของ
ร่างกาย โดยผู้หญิงสูงอายุอยู่ในช่วง 45-55 ปี ส่วนชายสูง อายุ อยู่ในช่วง 55-75 ปีส่วนในประเทศ
ไทยไดก้ล่าวไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ว่าผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยและมีการคาดการณ์อายุขัยเฉลี่ยหรืออายุเฉลี่ยแรกเกิด ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าการดูแลผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ทั้งไทยและต่างประเทศจะเน้นที่การ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการเฉพาะที่บริการช่วยการด ารงชีวิต หรือการดูแลช่วงวัน 
การดูแลระยะยาว หรืออยู่ในรูปสถานพักฟ้ืนผู้ป่วยสูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต และ
การดูแลตามบ้าน 

 
2.6.2 พระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 

กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

ตารางท่ี 2.2 กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 

มาตรา กฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ปี 

 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่

รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน

ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 

- 

11 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข

ที่จัดไว้ โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2548 

2548 

ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ี

จัดไว้ โดยให้ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2554 

2554 

ประกาศโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ เรื่องการบริการเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว

แก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 

- 

ประกาศฝ่ายการแพทย์ การไฟฟ้านครหลวง เรื่องการให้บริการผู้สูงอายุตาม 2546, 
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พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และ 2553 2553 

แนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมการ

สนับสนุนผู้สูงอายุด้านต่างๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- 

ประกาศส านักงานแพทย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องการให้บริการผู้สูงอายุ

ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และ 2553 

2546, 

2553 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน

ผู้สูงอายุในด้านการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านการศึกษา 

และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือ

ฝึกอาชีพที่เหมาะสม 

- 

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การ

คุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 

พ.ศ. 2546 

2546 

11(2) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เรื่องก าหนด

หลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขการส่งเสริม และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

- 

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

คุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

2546 

ประกาศส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุในการพระพุทธศาสนา 

และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

- 

11(3) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

คุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพที่

เหมาะสม 

- 

11(4) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนด - 

ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการ

พัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะ

เครือข่ายชุมชน 

11(5)(6) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการ

อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในการบริการ

สาธารณะอ่ืน 

- 

กฎกระทรวงมหาดไทย ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการ

หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 

2548 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนแก่

ผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 

รวมทั้งการขนส่งสาธารณะ 

- 

11(7) ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การยกเว้นค่าบริการเข้า

อุทยานแห่งชาติให้แก่ผู้สูงอายุ 

- 

11(8)(9) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการทารุณกรรม หรือถูกแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง และการให้ค าแนะน า ปรึกษา 

ด าเนินการที่เกี่ยวข้องในทางแก้ไขปัญหาครอบครัว 

- 

11(10) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการ

จัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง 

- 

11(11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 

2552 

11(12) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนด 2553 

ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการ

สนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2553 

11(13) ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในการจัดบริการเพ่ือ

อ านวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

- 

 
มาตรา16 ได้กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ในการจัดการระบบสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้าน “การจัดการศึกษา และการสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และคนด้อยโอกาส” (พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2542) 
  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา50 มาตรา53 มาตรา56ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายตามมาตรา50 53 54 และ56 ก าหนดให้ “เทศบาลต าบล และเทศบาลเมือง และเทศบาล
นคร มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด” (พระราชบัญญัติเทศบาล, 2496) 

 
มาตรา67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องส่งเสริมการ

พัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล, 2537) 
  

มาตรา16 ให้ “เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสเพ่ือเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักและให้
ความส าคัญกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือให้ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุเป็นมาตรฐานเดียวกัน ” 
(พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2542) 

ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 
“การคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุได้มีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยพ.ศ. 2540โดยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ
ได้แก่ 
 มาตรา4ก าหนดไว้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความ
คุ้มครอง 
 มาตรา54ก าหนดไว้ว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยัง
ชีพมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา80วรรคสองก าหนดไว้ว่ารัฐต้องสงเคราะห์คนชราผู้ยากไร้ผู้ พิการหรือทุพพลภาพและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้ 
 การคุ้มครองผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะเน้นที่การสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจนเพ่ือให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถ
พ่ึงตนเองได”้ 
 

“ในการที่จะท าให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ได้มีการจัดท าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 ซึ่งมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้าน
การคุ้มครองส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 ดังนี้ 
 มาตรา10 ให้ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มี
อ านาจหน้าที่ด าเนินการต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุและรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ 
 มาตรา11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่างๆได้แก่  

1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและ
รวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 

2. การศึกษาการศาสนาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
3. การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม  
4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มในลักษณะ

เครือข่ายหรือชุมชน 
5. การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคารสถานที่

ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน 
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6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 
8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง 
9. การให้ค าแนะน าปรึกษาด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไข

ปัญหาครอบครัว 
10. การจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง 
11. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ าเป็นอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
12. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณ ี

 มาตรา17ผู้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพผู้นั้นมี
สิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร” 
(พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ, 2546) 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2557) ได้มีบทบัญญัติที่ก าหนดหลักการให้ความ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุไว้ ดังนี้ “หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
-มาตรา 53 “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่ วยเหลือที่เหมาะสม
จากรัฐ” 
-มาตรา 80 “รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม” ดังต่อไปนี้ 

(1)คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาปฐมวัย 
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็ นปึกแผ่นของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือ
ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้ 
- มาตรา 84 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้ 
 (4) จัดให้มีการออมเพ่ือการด ารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อย่างทั่วถึง” 
2.6.3 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
(แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2, 2545 - 2564) มีวัตถุประสงค์ “ดังนี้ 
1.เพื่อสร้างจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม 
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2.เพื่อให้ประชากรทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมการและมีการเตรียมการเข้าสู่การเป็น
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตและมีหลักประกัน 
4.เพื่อให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในภารกิจด้านผู้สูงอายุ 
5.เพื่อให้มีกรอบและแนวทางปฏิบัติส าหรับส่วนต่าง ๆ ในสังคมท้ัง ภาคประชาชนชุมชนองค์กรภาครัฐ
และเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้ปฏิบัติงานอย่างประสานและสอดคล้องกัน นอกจากนี้ 
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ได้จัดแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

5.1 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก ประกอบไปด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 
- มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพ่ือวัยสูงอายุ 
-มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- มาตรการการปลุกจิตสานึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ 

5.2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุประกอบด้วย 6 มาตรการ ได้แก่  
- มาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันดูแลตนเองเบื้องต้น 
-มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ 
- มาตรการส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ 
- มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
- มาตรการส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพ่ือผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ 
- มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย 

5.3 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่   
- มาตรการคุ้มครองด้านรายได้    
- มาตรการหลักประกันด้านคุณภาพ 
- มาตรการด้านครอบครัวผู้ดูแลและการคุ้มครอง  
- มาตรการระบบบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน 

5.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการ
พัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่   
- มาตรการการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ 
- มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 

5.5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่   
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- มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานวิจัยด าเนินการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ผู้สูงอายุที่จ าเป็นส าหรับการก าหนดนโยบายและการพัฒนาการบริการหรือการด าเนินการที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ 
- มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
นโยบายการพัฒนาการบริการและการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม 
- มาตรการด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มี
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
- มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้เป็นระบบ และทันสมัย” 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (2555-2559) ได้มียุทธศาสตร์
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งยุทธศาสตร์ฉบับนี้ให้ความส าคัญกับ “การที่
ประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งได้ก าหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ 1.การผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ กลยุทธ์ที่ 1.4 การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ 
(Aging Society) โดยมีโครงการที่จะด าเนินการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพ และโครงการตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ” 
 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) กล่าวว่า “ปัจจุบัน
สังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งส าคัญ คือ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท างานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตรา
การตายลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น โดย คาดว่าประชากรของ
ไทยจะเพ่ิมขึ้น จาก 66.48 ล้านคน ในปี พ.ศ.2551 เป็น 70.65 ล้านคน ในปี พ.ศ.2568 และจะ
ค่อยๆ ลดลงเป็น 70.63 ล้านคน ในปี พ.ศ.2573 จ านวนประชากรวัยเด็ก (อายุ 0 - 14 ปี) จะลดลง
อย่างสม่ าเสมอ จาก 15.95 ล้านคน ในปี พ.ศ.2533 เหลือเพียง 9.54 ล้านคนในปี พ.ศ.2573” 

 
2.6.4 ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย 

ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยเป็นพันธกรณีเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิโดยสาระส าคัญของปฏิญญาผู้สูงอายุไทยมีดังนี้ 
 1.ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และศักดิ์ศรีได้รับการพิทักษ์ 
และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากจากการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ และผู้พิการที่สูงอายุ 
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 2.ผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรักความเข้าใจความเอ้ืออาทรการดูแล
เอาใจใส่การยอมรับบทบาทของกัน และกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 3.ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมรอบด้านเพื่อสามารถปรับบทบาทของตนให้สมวัย 
 4.ผู้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้สังคมมีโอกาสได้ท างานที่เหมาะสมกับวัย 
และตามความสมัครใจโดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเพ่ือให้เกิดความภูมิใจ และเห็นชีวิตมีคุณค่า 
 5.ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองต้องมีหลักประกัน และสามารถ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกันรวมทั้งได้รับการดูแลจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิตอย่างสงบตามคตินิยม 
 6.ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พ่ึงพาตนเองได้สามารถช่วยเหลือครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมในสังคม
เป็นแหล่งภูมิปัญญาของคนรุ่นหลังมีการเข้าสังคมมีนันทนาการที่ดี และมีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกันในชุมชน 
 7.รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชนประชาชนสถาบันสังคมต้องก าหนดนโยบาย
และแผนหลักด้านผู้สูงอายุส่งเสริม และประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 8.รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชนประชาชนสถาบันสังคมต้องตรากฎหมายว่า
ด้วยผู้สูงอายุเพ่ือเป็นหลักประกัน และการบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิคุ้มครองสวัสดิภาพ และจัด
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ 
 9.รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชนประชาชนสถาบันสังคมต้องรณรงค์ปลูกฝัง
ค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เน้นความกตัญญูกตเวที และเอ้ือ
อาทรต่อกัน (ศูนย์ศตวรรษิกชนไทย, 2552) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุให้ผู้วิจัยได้เข้าใจถึงบริบทของผู้สูงอายุมาก
ขึ้น และสามารถวางแผนแนวทางในการวางแผนการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล
ในชุมชน เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และเพ่ือการด าเนินการส่งเสริมศักยภาพได้อย่าง
เหมาะสมตามแผน และยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ เช่น การสร้างจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุ
ในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ 
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 2.7 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุดังต่อไปนี้ 
ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 (3.4) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลใน
บ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว 
รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุนอกจากแผนงานที่ส าคัญ เช่น แผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) และนโยบายรัฐบาลด้านผู้สูงอายุแล้วทางส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังได้ก าหนดแนวทางในการดูแล และลดปัญหาอันเกิดขึ้นกับประชากร
สูงอายุในทางกฎหมาย คือ ตรากฎหมายการจ้างงานผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางรายได้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัว และสังคมโดยขยายระยะเวลาการเกษียณอายุ
ด้วยความสมัครใจออกไปถึง 65 ปี โดยภาครัฐจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองแรงงาน และสวัสดิการให้แก่แรงงานผู้สู งอายุโดยเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ
สภาพแวดล้อมในที่ท างาน และบริการต่างๆภาครัฐอาจมีมาตรการสนับสนุนการจัดโครงการบริการ
ด้านการรักษาสุขภาพ และการรักษาพยาบาลแก่แรงงานผู้สูงอายุในหน่วยงานมาตรการด้าน
สภาพแวดล้อมในที่ท างานโดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมของที่ท างานให้มีความปลอดภัยจะท าให้
ผู้สูงอายุสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับนายจ้างเป็น
แรงจูงใจให้จ้างแรงงานผู้สูงอายุเนื่องจากแรงจูงใจทางภาษีเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้าง
งานประชากรผู้สูงอายุรวมทั้งหามาตรการทางกฎหมายส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ครอบครัว และสังคมต่อการส่งเสริมการท างานในผู้ สูงอายุ ส่วน
มาตรการด้านการให้บริการ และอ านวยความสะดวกต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริการสาธารณะด้าน
การคมนาคมการสนับสนุนทางการตลาดปรับปรุง และพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมให้มีผลใช้
บังคับตามกฎหมายโดยให้ครอบคลุมถึงกลุ่มประชากรผู้สูงอายุด้วย และจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
เพ่ือการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุโดยตรงรวมทั้งมาตรการทางกฎหมายภาษีสนับสนุนให้
ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุโดยปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการลดภาษีส าหรับบุตรที่ดูแลบิดามารดา
ญาติสายตรงที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558) 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี12  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเนื้อหาดังนี้ การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 โดยที่
สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวนประชากร
วัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่
ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี 
และปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็นข้อจากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัย
เรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหา
สุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูงส่งผลต่อ
การบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาใน
ประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิตัล ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การ
พัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่ม
ตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุข
ภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทาง
สังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชน
ที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , 
2560) 
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 2.8 แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ  
2.8.1 ความหมายของ “การประเมินโครงการ” 

จ าลอง โพธิ์บุญ (2547: 182) ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า “การประเมิน
โครงการ หรือการประเมินผลโครงการนั้นเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการและแผนที่วางไว้ซึ่ งจะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ” 
 
2.8.2 การประเมินความเหมาะสม  และความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 

จ าลอง โพธิ์บุญ (2547: 94-158) ในการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ
ขนาดใหญ่ทั้งโครงการตามทั่วไป และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีการ
ก่อสร้างอาคารสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวกหรือระบบต่างๆที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
กายภาพของพื้นที่ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ถนน เส้นทางคมนาคม ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ที่ฝั่งกลบขยะ เตาเผาขยะ ฯลฯ จ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างรอบด้าน แนวทางการประเมินที่ใช้กัน
ทั่วไปนั้นจะต้องประกอบด้วยการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ 6 ด้านดังนี้ 

1. ด้านเทคนิค/วิศวกรรม/กายภาพ  
2. ด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน 
3. ด้านสังคม  
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านกฎหมาย 
6. ด้านการบริหารจัดการ 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.การประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ด้านเทคนิค/วิศวกรรม/กายภาพ 
การประเมินด้านเทคนิคหรือวิศวกรรมเป็นการพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของลักษณะทาง

กายภาพของโครงการโดยการศึกษาสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการขนาดของโครงการต่างๆและการ
ออกแบบ เครื่องจักร เครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะใช้ และประเมินว่าโครงการมีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ด้านเทคนิคหรือด้านวิศวกรรมมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืนหรือไม่ โดย
พิจารณาว่าเทคโนโลยี หรือเทคนิคท่ีจะน ามาใช้ สามารถท าให้เกิดผลผลิตตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ 
และโครงการได้รับการออกแบบโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพโครงการอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องทั้งที่
ก าลังด าเนินการและวางแผนไว้ การวิเคราะห์ด้านนี้มีความส าคัญมากและจะต้องอาศัยความรู้และ
ความเชี่ยวชาญจากเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิคที่ เกี่ยวข้องให้ผู้ท าการวิเคราะห์และพิ จารณา
นอกจากนั้น การวิเคราะห์ด้านนี้ยังเป็นฐานที่ดีของการประมาณการด้านค่าใช้จ่ายของโครงการอีก
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ด้วยซึ่งในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้ให้ค าแนะน าหรือประมาณการ
ด้านค่าใช้จ่าย ต่างๆของโครงการให้ด้วยประเด็นต่างๆที่ใช้ในการพิจารณา การประเมินโครงการ
สิ่งแวดล้อมด้านเทคนิค/วิศวกรรม/กายภาพ ประกอบด้วย 

1.1) สภาพของที่ตั้งโครงการ 
การตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ของสถานที่ตั้งโครงการรวมทั้งพ้ืนที่อ่ืนๆที่ได้รับผลกระทบจาก

โครงการ ได้แก่ ความสูงต่ าของพ้ืนที่ สภาพทางธรณีวิทยา ภูมิอากาศ ประชากรและสภาพสังคม 
เส้นทางและสภาพของเส้นทางการคมนาคมขนส่ง แรงงานและวัสดุอุปกรณ์ท่ีสามารถหาได้ ไฟฟ้าและ
พลังงาน 

1.2) ขนาดของโครงการและวันเริ่มต้นการด าเนินงาน 
ขนาดของโครงการ หมายถึง ขนาดขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบหรือผลิตผลของ

โครงการ เช่น พ้ืนที่ที่โครงการครอบคลุม ความจุของระบบ เป็นต้น ควรจะตรวจสอบขนาดของ
โครงการประกอบกับแผนการในการลงทุน โดยพิจารณาบนพ้ืนฐานของการประมาณการความ
ต้องการบริการ วันเริ่มต้นของการด าเนินงาน หมายถึง ทั้งวันเริ่มต้นก่อสร้างโครงการและวันเริ่มต้น
การด าเนินระบบ 

-การก าหนดขนาดของโครงการและวันเริ่มต้นที่เหมาะสมขึ้นอยู่กั บการวิเคราะห์ความ
ต้องการบริการทั้งใน ปัจจุบัน และการประมาณในอนาคต 

-ความเหมาะสมของปีเป้าหมายที่เสนอ 
-ขนาดที่เหมาะสมของโครงการพิจารณาจากศักยภาพในการจัดองค์กรและศักยภาพด้าน

เทคนิคของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
-ขนาดของ โครงการ และวันเริ่มต้นการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของโครงการ

สะท้อนถึงการสนับสนุนและความพึงพอใจที่จะจ่ายของคนในท้องถิ่น 
1.3) การวางแผนองค์กรประกอบต่างๆ ของโครงการ 
การวางแผนองค์ประกอบต่างๆของโครงการมีผลโดยตรงต่อต้นทุนของโครงการโดยประเมิน

การวางแผนทางกายภาพโดยละเอียดครอบคลุมถึงขนาด ที่ตั้ง การวางผังส่วนประกอบของระบบและ
เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ศักยภาพของระบบที่ต้องการราคาที่ดินความสามารถด้านเทคนิคของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการในการด าเนินการก่อสร้างและด าเนินงานระบบและ การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับระดับความสามารถด้านเทคนิคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์ประกอบในระบบ
ที่เลือกควรมีพื้นฐานจากการปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น ของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

1.4) การออกแบบโครงการ 
การออกแบบโครงการแบ่งออกเป็นการออกแบบพ้ืนฐาน (Basic Design, B/D) หรือการ

ออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) ซึ่งจัดท าในขั้นความเหมาะสม (F/S) และการออกแบบ
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รายละเอียด (Detailed Design, D/D) ซึ่งจะด าเนินการในขั้นเตรียมเอกสารเรียกประกวดราคา
ส าหรับก่อสร้างโครงการ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องท าการประเมินใหม ่

การออกแบบโครงการควรท าการพิจารณาการออกแบบโครงการจากหลายแง่มุม 
ประกอบด้วยสภาพทางธรรมชาติ สมมติฐานในการออกแบบ มาตรฐานและกระบวนการออกแบบ 
ความมารถในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และวิธีก่อสร้าง ส าหรับประเด็นที่ส าคัญที่จะต้องตรวจสอบใน
กระบวนการประเมินตามเอกสารและแบบที่เสนอเข้ามาเพ่ือพิจารณาดังต่อไปนี้ 

-เกณฑ์ในการออกแบบ 
-ความเชื่อถือได้ของวิธีการค านวณออกแบบที่ใช้หากไม่เป็นไปตามวิธีมาตรฐาน 
-การรับรองการออกแบบ 
-โครงสร้างของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ 
-ปัญหาในขั้นการก่อสร้างและขั้นด าเนินงานระบบ 
2.การประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
การประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจว่า

โครงการที่ก าลังพิจารณาอยู่นั้นจะให้ผลตอบแทนต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ใน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด ให้ได้รับผลตอบแทนต่อส่วนรวมมาก
ที่สุด ผลการวิเคราะห์จะปรากฏออกมาในรูปของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้สูงหรือต่ ากว่าค่าใช้จ่าย ที่
ต้องสูญเสียไป ค่าสูงกว่าโครงการนั้นก็เป็นโครงการที่ดีทางเศรษฐกิจ (Economically Sound or 
Profitable) ถ้ า ต่ า ก ว่ า ก็ เป็ น โค ร งก ารที่ ไม่ ดี ท า ง เศ รษ ฐ กิ จ  (Economically Unwise or 
Unprofitable) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยอย่างส าคัญต่อการตัดสินใจในการที่จะรับ
หรือปฏิเสธโครงการ 

การประเมินโครงการด้านการเงินเป็นการวิเคราะห์ถึงการลงทุนและผลตอบแทนโครงการใน
แง่เอกชนหรือผลก าไรทางการเงินเป็นส าคัญนอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
กับโครงการ เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นใจว่าถ้ามีโครงการนี้แล้วจะไม่มีปัญหาทางการเงินใดๆ ในทุก
ขั้นตอนของโครงการ และรวมตลอดถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของผู้ร่วมโครงการ เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการมี
ผลตอบแทนแก่ผู้ร่วมโครงการมากพอที่จะจูงใจให้เขาเหล่านั้นเข้ามาร่วมโครงการด้วย นอกจากนั้น 
ถ้าเป็นโครงการที่จะต้องขอกู้เงินจากองค์กรระหว่างประเทศจะต้องมีการพิจารณาด้านการเงิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเพียงพอของเงินทุนที่จะใช้กับโครงการทั้งนี้ เพราะในทางปฏิบัติ
ธนาคารโลก หรือสถาบันให้กู้ยืม จะไม่ให้กู้เงินทั้งหมดตามโครงการแต่อาจจะให้กู้เพียง 10-20% หรือ
อย่างมาก 70-80% ของวงเงินที่จะใช้ทั้งหมด ไม่เคยให้กู้เต็ม 100% ฉะนั้นผู้กู้จะต้องจัดเตรียมเงินทุน
ไว้ส่วนหนึ่ง เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปตามหมายก าหนดการโดยไม่มีปัญหาอุปสรรค
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ด้านการเงินที่ต้องการและเมื่อจะต้องกู้เงิน โครงการนั้นจะต้องสามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
อีกด้วย เรื่องต่างๆเหล่านี้จะต้องมีการพิจารณากันก่อนที่จะมีการขอกู้ยืมเงิน 

ทั้งนี้การประเมินโครงการด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินท าได้ใน 2 ลักษณะคือ 
2.1) ไม่น าเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง (Without time adjustment) 
2.2) น าเวลาเข้ามาเก่ียวข้อง (With time adjustment) 
3. การประเมินความเหมาะสม และเป็นไปได้ด้านสิ่งแวดล้อม 
การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางด้านสิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นปัจจัยที่มี

ความส าคัญต่อการตัดสินใจด าเนินการตามแผน/โครงการในปัจจุบันซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการด าเนินการตามแผน/โครงการต่อสภาพแวดล้อมรวมทั้งมนุษย์สัตว์
และพืชวิธีการส าคัญที่น าไปใช้ คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

3.1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง การศึกษาเพ่ือคาดการณ์ผลที่จะเกิดต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการของโครงการอีกทั้งเสนอแนะวิธีลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการเพื่อให้โครงการสามารถด าเนินการอย่างเหมาะสมโดยไม่ท าลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

4. การประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ด้านสังคม 
การประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ทางสังคมเป็นการพิจารณาว่าโครงการที่น าเสนอ

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโครงการอย่างไรในแง่ของ
ลักษณะของประชากรชีวิตความเป็นอยู่ความ สัมพันธ์ในสังคม ฯลฯ ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการ
ประเมินถึงผลกระทบดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังต้องประเมินถึงการยอมรับของประชาชนที่มีต่อ
โครงการด้วย 

หลักการของการพิจารณากระทบทางสังคม ประกอบด้วย 
(1) เป็นเรื่องเก่ียวกับ "ความหลากหลาย"ของสาธารณะชน 

เนื่องจากการพิจารณาผลกระทบทางสังคมจะเกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรงดังนั้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนจึงมีความจ าเป็นโดยควร เป็นกระบวนการที่คล่องตัวและเกิดการตอบสนองระหว่างกัน 

สมาชิกของชุมชนควรเข้าร่วมกระบวนการการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมจะช่วยชี้ว่ากลุ่ม
ใดในสังคมที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการและจะมีวิธี จัดการปัญหาให้กลุ่มเหล่านี้อย่างไรความ
เกี่ยวข้องของชุมชนควรครอบคลุมถึงกลุ่มที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมในการตัดสินใจกับภาครัฐเพราะ
อุปสรรคทางวัฒนธรรมภาษาและเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น กรณีของโครงการจัดการขยะการมีส่วนร่วม
ของคนคุ้ยขยะมีความจ าเป็นมาก 
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(2) ความเป็นธรรมต่อกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
พ้ืนฐานของการพิจารณาผลกระทบทางสังคม คือ การวิเคราะห์ว่าใครได้ใครเสียในแต่ละ

ทางเลือกสิ่งส าคัญ คือ ต้องวิเคราะห์ว่าทางเลือกหนึ่งๆ อาจก่อผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมหรือ
สุขภาพของประชาชนได้ดังนั้นควรพิจารณาถึงความเป็นธรรมต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยปรึกษาหารือ
อย่างใกล้ชิดและเห็นใจกับผู้ได้รับผลกระทบชุมชนข้างเคียงกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น 

(3) ควรพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องจริง 
ในการก าหนดขอบเขตการพิจารณาผลกระทบทางสังคมควรจะพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง

จริงๆไม่ใช่ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาได้ง่ายเท่านั้นเช่นต้องไม่มุ่งวิเคราะห์เฉพาะเศรษฐกิจและ
ประชากรศึกษาโดยใช้ข้อมูลเฉพาะประชากรที่ขึ้น ทะเบียนไว้ตามกฎหมายไว้เท่านั้นแต่ต้องมั่นใจว่า
ขอบเขตการวิเคราะห์ได้ครอบคลุมทุกประเด็นที่มีความส าคัญซึ่งมีผลกระทบกับชุมชนและกลุ่มต่างๆ
ทุกกลุ่มท้ังที่อยู่ในทะเบียนและนอกทะเบียนจริง 

(4) ระบุวิธีการศึกษาที่เหมาะสมและสมมุติฐานที่ใช้ในการพิจารณาผลกระทบทางสังคม 
ในการพิจารณาผลกระทบทางสังคมควรระบุและอธิบายวิธีการศึกษาที่น ามาใช้และ

สมมุติฐานต่างๆในการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเฉพาะของชุมชน
ท้องถิ่นและลักษณะของโครงการ ที่น าเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม 

(5) ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของตัวแปรทางสังคมและความส าคัญของผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบทางสังคมควรพิจารณาถึงความส าคัญของตัวแปรทางสังคมหรือของ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นเช่นในกรณีหนึ่งอาจเน้นไปที่ผลกระทบต่อครอบครัวที่ท าธุรกิจเล็กๆในพ้ืนที่
ใกล้เคียงโครงการ ถ้ามีเหตุผลที่ชัดเจนว่าตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมีความส าคัญมากกว่าตัวแปรอ่ืนๆ 
จะต้องแสดงให้เห็นเหตุผลอย่างชัดเจนในท านองเดียวกันควรให้เหตุผลที่เลือกพิจารณาให้ความส าคัญ
กับประเด็นผลกระทบหนึ่งๆ มากกว่าประเด็นอ่ืนๆด้วย 

(6) ประสานงานอย่างแข็งขันและรวดเร็วกับผู้วางแผนโครงการ 
การพิจารณาผลกระทบทางสังคมควรเป็นการด าเนินการร่วมกันอย่างแข็งขันและรวดเร็ว

ระหว่างบริษัทฯ ที่ปรึกษาและผู้วางแผนของภาครัฐตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห์และ
วางแผนโครงการซึ่งต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ผู้วางแผนของภาครัฐรับทราบถึง
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนและมีโอกาสที่จะแก้ไขก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายไป 

(7) ใช้บุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการพิจารณาผลกระทบทางสังคม 
(8) จัดท าแผนการติดตามตรวจสอบและแผนแก้ไขผลกระทบทางสังคม 
การพิจารณาผลกระทบทางสังคมไม่ใช่เป็นเพียงการวิเคราะห์ผลกระทบแต่จะเป็นพ้ืนฐานใน

การจัดท าแผนแก้ไขผลกระทบทางสังคมและแผนการติดตามตรวจสอบความสัมฤทธิ์ผลแผนแก้ไขนี้ 
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(9) อ้างอิงแหล่งข้อมูล 
การจัดท ารายงานการพิจารณาผลกระทบทางสังคมที่ดีจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้

วิเคราะห์ด้วยเพราะในหลายกรณีต้องสามารถท าให้กลุ่มชนต่างๆมีความไว้วางใจในผลการศึกษาว่าอยู่
ในวิถีของสิ่งที่ปฏิบัติได้ตามกฎหมายถ้ายังไม่สามารถรับประกันความมั่นใจได้ผู้ที่แจ้งข่าวแก่ชุมชนไม่
ควรให้รายละเอียดชุมชนทันทีหรือควรให้เพียงข่าวในรูปแบบสรุปสั้นๆก่อน 

(10) แผนรองรับกรณีช่องว่างระหว่างข้อมูล 
เป็นเรื่องปกติที่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการได้ภายในเวลาจ ากัดนักวิเคราะห์

ต้องประเมินความส าคัญของข้อมูลที่ขาดหายไปและวางแผนจัดเก็บข้อมูลนั้นในอนาคตหรือหา
วิธีด าเนินการอ่ืนเพื่อให้ยังสามารถวางแผนได้ดีโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลที่ขาดเหล่านั้น 

 ตัวแปรที่ใช้ศึกษาเพ่ือพิจารณาผลกระทบทางสังคม 
(1) ลักษณะของประชากร 
-โครงสร้างประชากรในปัจจุบันของกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างไรเป็นโครงการ

ที่สร้างคงที่แล้วหรือยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ 
-มีกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มต่างๆทางสังคมภายในชุมชนหรือไม่ 
-มีการแบ่งแยกกลุ่มตามเชื้อชาติฐานะการเงินและลักษณะสังคมหรือไม่ 
-ฐานะทางเศรษฐกิจการจ้างงานและการกระจายรายได้ของประชากรเป็นเช่นไร 
-ลักษณะการจ้างงานในท้องถิ่นเป็นอย่างไรกิจกรรมที่จ้างงานมีอะไรบ้าง (โดยเฉพาะในกลุ่ม

ของผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ) จ านวนประชากรที่ตกงานเป็นกลุ่มใดมีจ านวนเท่าใด 
-มีการอพยพเข้า-ออกของประชากรในฤดูกาลต่างๆอย่างไรหรือมีการย้ายเข้า-ออกในโอกาส

พิเศษหรือไม่ 
-โครงการที่จะน าเสนอจะมีผลกระทบต่อลักษณะประชากรหรือไม่ 
(2) โครงสร้างของชุมชนและสถาบัน 
-ชุมชนที่จะได้รับผลกระทบมีโครงสร้างเป็นอย่างไรทั้งกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับทางราชการและ

กลุ่มที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน (เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเนื่องจากปัจจัยทางวัฒนธรรมประเพณีกลุ่มอาสาสมัคร
ต่างๆและกลุ่มผู้สนใจเรื่องใดๆเรื่องเดียวกัน) 

-อัตราการจ้างงานและฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร 
-มีความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประชากรกลุ่มที่มีเชื้อชาติ

ต่างกันหรือมีปัจจัยอื่นๆหรือไม่ 
-กลุ่มต่างๆเคยได้รับผลกระทบอะไรจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีตบ้าง 
-มีการเชื่อมโยงกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระดับชาติอย่างไร 
-จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับตัวแปรดังกล่าวข้างต้นจัดโครงการที่เสนอ 
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(3) กลุ่มการเมืองและสังคม 
-การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบภายในชุมชนเป็นอย่างไรทั้งแบบเป็นทางการและไม่

เป็นทางการ 
-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีใครบ้าง 
-ผู้มีความเกี่ยวข้องให้ความสนใจในเรื่องใด 
-มีการบริหารจัดการอ านาจภายในและภายนอกอย่างไร 
-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีปฏิกิริยาและตอบสนองต่อโครงการที่เสนออย่างไร 
(4) ปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัว 
-ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของกลุ่มท่ีจะได้รับผลกระทบในชุมชน 
-รูปแบบความสัมพันธ์ของครอบครัวเพ่ือนและคนรู้จักเป็นอย่างไร 
-รูปแบบของผู้ อยู่อาศัยมีความมั่นคงอย่างไร 
-ประชาชนในกลุ่มต่างๆมีความรู้สึกถึงพอใจในการด าเนินชีวิตหรือไม่ 
-ประชาชนมีความสนใจอย่างไรกับผลที่ได้รับจากโครงการที่เสนอต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งที่

โครงการควรจะปรับปรุงได้ดีข้ึน 
-ประชาชนมีท่าทีอย่างไรต่อความเสี่ยงสุขค่ะอนามัยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่เป็นผลมาจากโครงการที่เสนอ 
-ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
-ประชาชนมีความต้องวนกลับกันโยกย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ที่อาจเป็นผลมาจาก

โครงการที่เสนอหรือไม่ 
-ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรทางการเมืองและทางสังคมของตนเองที่จะเข้ามาจัดการ

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หรือไม่ 
(5) ทรัพยากรชุมชน 
-ประชาชนใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างไรเป็นการใช้เพ่ือด ารงชีพหรือไม่ใช้ทางด้าน

จิตใจหรือไม่หรือใช้เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจมีความขัดแย้งระหว่างการใช้แบบต่างๆหรือไม่ 
-มีการนับถือสักการะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือใช้ในเชิงศาสนาหรือไม่พ้ืนที่ส าหรับการ

พบปะสังสรรค์ของชุมชนใกล้เคียงหรือไม่ 
-มีคุณค่าทางวัฒนธรรมในด้านของความสัมพันธ์ทางสังคมเช่นมีการจัดตั้งชมรมหรือกลุ่มแบบ

ไม่เป็นทางการหรือไม่ 
-มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมหรือการเก็บรวบรวมโบราณวัตถุหรือเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์หรือไม่ 
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-มีการบริการชุมชนอย่างไรมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบน้ าประปาระบบไฟฟ้า
โรงเรียนและการบริการสาธารณสุขหรือไม่ 

-โครงการที่เสนอจะมีผลกระทบต่อตัวแปรดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ 
5. การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ด้านกฎหมาย 
การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ด้านกฎหมายถือเป็นประเด็นหนึ่งที่มีผล

ส าคัญต่อการด าเนินงานของโครงการ ดังนั้น การด าเนินโครงการต่างๆ ต้องพิจารณารายละเอียดของ
กิจกรรมของโครงการว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร โดยเฉพาะ
กฎหมายที่มีความเก่ียวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยขั้นตอนการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้
ด้านกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1) รวบรวมกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการโดยพิจารณาว่ากิจกรรมที่ท าเกี่ยวข้องกับกฎหมายข้อก าหนดอะไรบ้าง 

5.2) ศึกษาสาระของกฎหมายที่เก่ียวข้องที่ได้รวบรวมไว้โดยพิจารณารายละเอียดของมาตรา/
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างๆที่รวบรวมได้ว่ามีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมของโครงการ
บ้าง  

5.3) หลังจากศึกษาสาระของกฎหมายที่ได้รวบรวมไว้ต่อจากนั้นก็ท าการวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง/ขัดแย้งของกฎหมายว่ากิจกรรมใดบ้างถ้าท าไปแล้วไม่ขัดแย้งกับกฎหมายก็ด าเนินการ
ต่อไปส่วนกิจกรรมไหนพิจารณาแล้วว่ามีความขัดแย้งกับกฎหมายก็ท าการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้
โครงการสามารถด าเนินการต่อไปโดยไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและไม่เกิดการต่อต้าน
จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

6. การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ 
เป็นการวิเคราะห์ว่าการจัด องค์กรและบริหารงานของโครงการควรจะเป็นอย่างไรจึงจะมี

ความเหมาะสมและเกิด ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เช่น รูปแบบการบริหารงานตามโครงการนี้จะเป็น
อิสระหรือว่าสั่งกับหน่วยงานไหนรับเป็นอิสระจะจัดรูปแบบองค์กรและจัดระบบงานอย่างไรผู้จัดการ
โครงการและเจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้ความสามารถและความช านาญระดับไหน รวมตลอดถึง
ระเบียบและวิธีการต่างๆท่ีจ าเป็นจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นต้น 

จากนั้นจึงท าการประเมินรูปแบบการบริหารโครงการที่น าเสนอว่ามีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของโครงการขนาดของโครงการและกิจกรรมในโครงการหรือไม่เพียงใด รวมทั้งประเมินความ
เหมาะสมของบุคลากรในโครงการนั้นว่ามีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติอ่ืนๆที่ต้องการหรือไม่
แล้วกินสรุปว่ารูปแบบการบริหารโครงการและบุคลากรในโครงการที่น าเสนอมานี้จะช่วยให้การ
บริหารองค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด 



 

 

68 

โดยทั่วไปแล้วความส าเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับรูปแบบการบริหารและความสามารถของ
ผู้จัดการและบุคลากรในโครงการการประเมินทางด้านนี้จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องมีเพ่ือก่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาทางด้านนี้แต่ประการใดเมื่อมีการน าโครงการไปปฏิบัติ 

2.8.3 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
 เอกวินิต พรหมรักษา (2555) SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือ
หน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการ
ด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 
 SWOT เป็นตัวย่อท่ีมีความหมายดังนี้ 
 Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
 Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
 Opportunities – โอกาสที่จะด าเนินการได ้
 Threats - อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์การ 
 หลักการส าคัญของ SWOT คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ 
“สภาพการณ์ภายใน” และ “สภาพการณ์ภายนอก” 
 ดังนั้นการวิ เคราะห์  SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์สภาพการณ์  (Situation 
Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์  
 จุดแข็ง-จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน  
 โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว 
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กร
ธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ ด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมู ลเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ และการด าเนินตามกลยุทธ์ของ
องค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป 
 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT  
 เอกวินิต พรหมรักษา (2555) การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ทั้งภายนอก และภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการ
บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการ
ด าเนินงานโอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กร 
ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้
องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม 
 ขั้นตอน หรือวิธีการด าเนินการท า SWOT Analysis 
การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุด
แข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถก าหนด กลยุทธ์ที่
มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การ
วิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
 1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร
และความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มา
เบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ่ือการบริหาร ที่ครอบคลุม
ทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้างระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรใน
การบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ขององค์กร
เพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์ และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย 
  - จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในองค์กรนั้นเอง ว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควร
น ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร 
 - จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่
อยู่ภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อ
เสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  
 ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค
ทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน 
การงบประมาณ สภาพแวดล้อม ทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน 
การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชนลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความ
เชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่นพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติ
คณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆ และพัฒนาการทางด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 



 

 

70 

 - โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร 
ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กรใน
ระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้ 
 - อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัย
ใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ แรง
กระทบดังกล่าวได้ 
 3. ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมเมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง -จุดอ่อน 
โอกาส-อุปสรรค  
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น า จุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค 
จากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กรก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใด และภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น องค์กรควร
จะท าอย่างไร โดยทั่วไปในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้ 
 3.1 สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พ่ึงปรารถนาที่สุด 
เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก  
(Aggressive –Strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้าง และปรับใช้ และฉกฉวยโอกาสต่างๆ 
ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 3.2 สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอก และมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ 
ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือพยายามลด
หรือ หลบหลีกภัยอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิดความ
สูญเสียที่น้อยท่ีสุด 
 3.3 สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการ
แข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้น
ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพ่ือจัด หรือ แก้ไขจุดอ่อน
ภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิดให้ 
 3.4 สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะ
รอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือขยาย
ขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาว
ด้านอื่นๆ แทน (เอกวินิต พรหมรักษา, 2555) 
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 2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จรันต์ ตาบุตรวงศ์ (2553) การจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงพยาบาลล าปาง ผลการศึกษา

พบว่า ธนาคารขยะรีไซเคิล เริ่มต้นจากผู้บริหารโรงพยาบาลได้ประกาศนโยบายให้เจ้าหน้าที่ในทุก
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายขยะมีหน่วยงานสมัคร
เป็นสมาชิกจ านวน 154 ราย บุคลากร 302 ราย และลูกค้าภายนอก 80 ราย 

ในปีงบประมาณ 2553 โรงพยาบาลล าปางมีการผลิตขยะ 292,167 กิโลกรัม คิดเป็นขยะที่
น ามารีไซเคิลได้ ร้อยละ 42.3 มีการซื้อขายขยะรีไซเคิลจ านวน 123,716 กิโลกรัม มีผลก าไรจากการ
ซื้อขาย 376,571 บาท ขยะที่มีการซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรกคือ กระดาษ (ร้อยละ 57.0) แก้ว (ร้อย
ละ 19.3) และพลาสติก (ร้อยละ19.2) ร้อยละของขยะรีไซเคิลในปีงบประมาณ 2553 สูงขึ้นทุกเดือน
เฉลี่ยร้อยละ 14.9 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2552 ส าหรับขยะมูลฝอยติดเชื้อพบว่าลดลงร้อยละ 13.8 
ของขยะทั้งหมด สมาชิกมีความพึงพอใจในการเพ่ิมช่วงเวลาในการรับฝากขยะและจ่ายเงินใน
วันหยุดราชการ ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในเรื่องขยะ 

สรุป การจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงพยาบาลล าปางมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 5 มีค่า
ร้อยละของขยะรีไซเคิลสูงขึ้นจากปีก่อนเกินร้อยละ 5 ทุกเดือน ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการไก้แก่ 
เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทางอย่างเป็นระบบ มีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม  
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและสร้างรายได้จากการน าขยะกลับมารีไซเคิล  
 
 ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ (2553) ศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชน จากโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล ผลการศึกษาพบว่า  เมื่อครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ในระยะเวลา 
1 เดือน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัด 182.09 กิโลกรัม จากเดิม 647.79 กิโลกรัม และหาก
ทุกครัวเรือนในชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอย จะมีปริมาณท่ีต้องน าไปก าจัด 6,828.38 กิโลกรัม จาก
เดิม 24,292.13 กิโลกรัม ธนาคารรีไซเคิลทรัพย์สินพัฒนามีรูปแบบการด าเนินงานโดยการรับสมัคร
สมาชิกในชุมชน โดยสมาชิกน าขยะรีไซเคิลที่คัดแยกมาฝากขายกับธนาคารขยะรีไซเคิล ปัญหา และ
อุปสรรคที่มีต่อการด าเนินงาน คือ คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเนื่องจากราคาขยะที่รับ
ซื้อต่ ากว่าร้านรับซื้อของเก่า และราคาไม่แน่นอน ดังนั้นคณะด าเนินงาน และคณะกรรมการชุมชนควร
ร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนยอมรับและมีส่วนร่วมในโครงการให้มากขึ้น และ
กระตุ้นให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนก่อนที่จะน าไปก าจัด  
 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554) การน าร่องการจัดการขยะชุมชน กรณีศึกษา  
เทศบาลต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษา พบว่า การประเมินความเหมาะสม
เบื้องต้นในการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยรอบพ้ืนที่เทศบาลต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัด
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อุตรดิตถ์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือการประเมิน ใช้
เทคโนโลยีปัจจุบันและขนาดการผลิตที่เป็นไปได้ภายใต้ข้อสมมุติฐานให้พ้ืนที่เทศบาลต าบลในเมือง 
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นศูนย์แปลงขยะให้เป็นพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้า ใช้เทคโนโลยีก าจัดขยะ
โดยวิธีการแปลงเป็นพลังงาน (Waste-To Energy; WTE) เป็นหน่วยของกระบวนการที่เพ่ิมขึ้น 
(Additional process module) จากระบบเดิมที่ออกแบบและประเมินไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เพ่ือรองรับ
ขยะมูลฝอยที่รวบรวมและจัดเก็บส่งมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบพ้ืนที่ จากการ
ประมาณการผลตอบแทนจากการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับจากการตั้งศูนย์แปลงขยะให้เป็นพลังงาน ในเขต
เทศบาลต าบลในเมืองพิชัย ซึ่งรับก าจัดขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีรัศมีโดยรอบ 30 
กิโลเมตร แสดงค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นมีมากกว่าผลตอบแทนรวมวันละ 22,521.96 บาท หรือ 675,659 
บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ได้ค านึงถึงผลตอบแทนที่ตีราคาเป็นตัวเงิน
ไม่ได้ เช่นคุณภาพสิ่งแวดล้อม Carbon credit มลภาวะหรือทัศนะอุจาด ฯลฯ  
 
 นนทยา ศิริคุณ (2549) พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับดีมีการรับ รู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับ 
น้อย และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับดี  มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้เมื่อ พิจารณาเป็นด้านๆพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะการน ากลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยกประเภทขยะอยู่
ในระดับพอใช้ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย และ
การคัดแยกขยะมูลฝอย คือ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล และการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยส่วนความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยไม่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยโดยรวม และด้านอ่ืนๆ  
  
 สุณีรัตน์ ยั่งยืน (2556) การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะ ของชุมชน บ้านหัว
หนอง ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนก าจัด
ขยะโดยวิธีให้เทศบาลน าไปก าจัด (ร้อยละ 72.37) มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ร้อยละ 77.42) ประเภท
ของขยะที่คัดแยก ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง เหล็ก กระดาษ ถ่านไฟฉาย และเศษอาหาร 
ผักผลไม้ โดยขยะที่คัดแยกได้ส่วนใหญ่จะน าไปขาย การใช้ประโยชน์จากขยะ พบว่า น าไปขาย (ร้อย
ละ 53.75) ท าปุ๋ย (ร้อยละ 23.59) เลี้ยงสัตว์(ร้อยละ 22.47) และน าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ใหม่ 
(ร้อยละ 4.49) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ ถังขยะมีจ านวนไม่เพียงพอ เทศบาลเก็บ
ขนไม่สม่ าเสมอท าให้ขยะเน่า ส่งกลิ่นรบกวน มีน้ าเสียจากขยะ มีสัตว์คุ้ยเขี่ย เป็นต้น จากนั้นได้
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ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางรูปแบบการจัดการและวิธีการด าเนินงานของธนาคารขยะของชุมชนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคาร
ขยะของชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหานั้น ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ การ
เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะของชุมชน ร้อยละ 41.3 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานของธนาคารขยะในปีที่ผ่านมา ร้อยละ 45.7 การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา
ขยะในชุมชน ร้อยละ 43.5 การมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมระดับมาก คือ 
การแสดงความคิดเห็นในการวางแผนแก้ไขปัญหาของธนาคารขยะ ร้อยละ 52.2 การคัดเลือก
คณะกรรมการธนาคารขยะ ร้อยละ 47.8 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
มากที่สุด คือ การคัดแยกขยะของธนาคารขยะ ร้อยละ 47.8 การเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนราคารับซื้อ
ขยะของธนาคารขยะให้มีความเหมาะสม ร้อยละ 43.5 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มากที่สุด คือ สามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องมากขึ้น ร้อยละ 52.2 
มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายขยะ ร้อยละ 47.8 การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมระดับมาก คือ เคยร่วมประชุมกับคณะกรรมการธนาคาร เพื่อประเมินผลว่าการท 
ากิจกรรมของธนาคารเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ร้อยละ 56.5 และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ มีระบบการคัดแยกขยะแต่ละประเภทที่ชัดเจน ร้อยละ 50.0 ขั้นตอนการให้บริการเป็น
ระบบ ไม่ยุ่งยากร้อยละ 45.7  
 
 พรียา วัชโรทัย (2556) การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาล
ต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาล
ต าบลเมืองแกลง เริ่มต้นจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการคัด แยกขยะ
จากบ้านเรือน เทศบาลมีการคัดแยกขยะ มีการส่งเสริม ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์กรพัฒนา
ศักยภาพตนเองด้านการจัดการขยะ มีการวางเป้าหมายในด้ านการจัดการขยะมูล ฝอย ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์และโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อน ใช้ระบบ ISO 14001 ในการท างานด้าน
สิ่งแวดล้อม ผู้น าชุมชน และเจา้หนา้ ที่เป็นตัวกลางประสานการท างานระหว่างเทศบาลกับประชาชน 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเมืองแกลง พบว่า 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบมีการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีความกระตือรือร้น มีความช านาญด้านการจัดการขยะมูลฝอยแต่ยังขาดแคลนบุคลากร
ระดบัปฏิบัติการ มีการแบ่งงานตามหน้า ที่อย่างชัดเจน มีการน าระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ใน
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบาย /แผน/โครงการยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
ช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายทางเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน มีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมกับ เทศบาล การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกพบว่า ผู้น าชุมชน และประชาชน มีความ
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กระตือรือร้น และมีจิตส านึกในด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีประชากรแฝงที่ ไม่ให้ความร่วมมือในการ
จดัการสิ่งแวดล้อมหน่วยงานของรัฐและองค์กรดา้นสิ่งแวดล้อมเข้า มาช่วยสนับสนุนการพฒันาการ 
จดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล  
 
 ชนิดา เพชรทองค า (2554) การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย มีการคัดแยกประเภทขยะมูล

ฝอย มีการเก็บและขนขยะทุก 2 วัน การสร้างเครือข่ายคัดแยกขยะ ด้วยวิธีการบอกปากต่อปาก การ

พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการสร้างเครือข่ายการคัดแยก

ขยะอย่างสม่ าเสมอ มีหน้าที่ในการให้ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน รณรงค์ให้

คนในชุมชนแยกขยะจนเป็นนิสัย เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอวิธีการจัดการ

ขยะมูลฝอย รับรู้และเรียนรู้วิธีการย่อยสลายขยะอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ขยะมูลฝอยทางบวก คือ การแยกขยะ ขวดน้ าพลาสติก และกระดาษ ทุกชนิด ส่วนทางลบ คือ มีการ

ทิ้งขยะทุกชนิดลงบนพ้ืนถนน แหล่งน้ าและที่สาธารณะ และมีการเทน้ ามันที่ใช้แล้วทิ้งลงในถังขยะ

และบนดิน ขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่ต้องมีการแยกประเภทขยะมูลฝอย และการเลือกใช้เทคโนโลยีใน

การจัดการขยะมูลฝอย มีการใช้เครื่องสับย่อยสลายขยะเปียกและขยะแห้ง 2) ผลการเปรียบเทียบการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เพศต่างกัน มีจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอยต่างกัน สถานภาพการ

เป็นสมาชิกเครือข่ายคัดแยกขยะต่างกัน มีรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยต่างกัน และอายุต่างกัน มี

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับมากกว่า

ร้อยละ 80 ในภาพรวม คือ การมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  4) ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในของการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูล

ฝอย ส่วนพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์กับการมีจิตส านึกในการ

จัดการขยะมูลฝอยและการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย และการมีจิตส านึกในการ

จัดการขยะมูลฝอย มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 การทบทวนงานวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นคัดเลือกจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการขยะ 

ธนาคารขยะ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหลัก เพ่ือการศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
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จัดตั้ง และเพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการบริหารจัดการธนาคารขยะ หรือการจัดการขยะในแต่ละพ้ืนที่โดย

การมีส่วนร่วมจากประชาชน และศึกษาบทบาทชุมชนถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้ความร่วมมือของ

ประชาชนในชุมชนต่างๆ จากการบริหารจัดการขององค์กร เพ่ือน าไปประกอบการตัดสินใจในการ

ประยุกต์ และวางแผนการด าเนินโครงการให้เหมาะสมกับชุมชนต าบลราชสถิตย์โดยการล าดับ

ความส าคัญ เพ่ือให้แนวทางในการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ

ผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมที่สุด 

 



 

 

บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 

 3.1 กรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดในภาพที่ 3.1  เกิดจากการรวบรวมน าเอาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการจัดตั้งธนาคาร

ขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ มาวิเคราะห์เพ่ือเสนอแนวทางในการจัดตั้ง 
และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ  ในต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จากการทบทวนวรรณกรรม และถอดบทเรียนจาก
กรณีศึกษาธนาคารขยะ 7 แห่ง และจากการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาครั้งนี้  สามารถแบ่งออกมาเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ประกอบไปด้วย บทบาทของผู้สูงอายุ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริบท
ชุมชน โดยแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.บทบาทของผู้สูงอายุ ในการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน 
ประกอบด้วย 

 1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุเรื่องการจัดการขยะ และการคัดแยกขยะ 
 2) ความรู้ในการคัดแยกขยะ  
 3) พฤติกรรมของผู้สูงอายุในเรื่อง ขยะรีไซเคิล การคัดแยกขยะ การจัดการขยะไป

จนถึงการท าความรู้จักธนาคารขยะ 
 4) การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ 

 2.บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 
 งบประมาณ และค่าใช่จ่ายขององค์กรในการด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดตั้ง และการบริหาร
จัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ 
 ความพร้อมเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการด าเนินกิจกรรมการจัดตั้ง และการ
บริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ส าหรับผู้สูงอายุ  
 การจัดหาสถานที่ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรี
ไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ 
 การบริหารจัดการ ก ากับ ควบคุม ดูแลกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพ่ือหาแนวทางใน
การด าเนินกิจกรรมการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ 
 ความพร้อม และศักยภาพการด าเนินการของบุคลากรในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลใน
ชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ 
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 3.บริบทของชุมชน ประกอบด้วย 
 บริบทของชุมชนในด้านกายภาพ ซึ่งการศึกษาบริบทของชุมชนด้านกายภาพนั้นจะเน้นไปที่ 
ที่ตั้งของชุมชน สถานที่ส าคัญ ความหนาแน่นของประชากรในชุมชน  สภาพภูมิประเทศของชุมชน 
และสภาพภูมิอากาศภายในชุมชน เป็นต้น ที่เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการด าเนินการจัดตั้ง และบริหารจัดการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ 
 ด้านวัฒนธรรม/สั งคม  บริบทด้านสังคม และวัฒนธรรมนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ 

ความสัมพันธ์ การด าเนินชีวิต การเข้าสังคม และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุในชุมชนที่

ด าเนินกันมาจนเป็นวัฒนธรรมของต าบลราชสถิตย์ ที่เอ้ือต่อการหาแนวทางการจัดตั้ง และการบริหาร

จัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ 

 ด้านเศรษฐกิจ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และรายได้ ของประชาชนในชุมชน 

ต าบลราชสถิตย์ ที่สามารถเอ้ือต่อการน าไปวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ

ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายใน และรอบๆชุมชน และการจัดการ ควบคุม 

ก ากับ ดูแลสิ่งแวดล้อมจากผู้สูงอายุในชุมชน  

โดยน าเอาบริบททั้ง 3 ประเด็นที่ได้จากการศึกษาที่ค้นพบนี้มาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการหาแนวทางการจัดตั้งและบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ

ผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ โดยใช้การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ หรือ Feasibility 

Study 4 ด้าน เนื่องจาก ปัจจัย 4 ด้านที่เลือกมานั้นเป็นประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่ง

ประกอบด้วย  

การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน  

การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านสังคม และวัฒนธรรม 

การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านการบริหารจัดการ 

วิเคราะห์แนวทางในการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ

ผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วย TOWS Matrix จากข้อมูลการวิเคราะห์ 

SWOT Analysis  
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด 

บทบาทของผู้สูงอายุ 
-การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
-พื้นฐานความรู้ 
-พฤติกรรมการคัดแยกขยะ 
-การมีส่วนร่วม 

แนวทางการจัดต้ัง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ ผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง 

 

บริบทของชุมชน 
-กายภาพ -วัฒนธรรม/สังคม 
-เศรษฐกิจ -สิ่งแวดล้อม 
-เครือข่ายชุมชน (ผู้น าชุมชนแต่ละ
หมู่บ้าน) 

บทบาทขององค์การบ ริหารส่วน
ต าบลราชสถิตย์  
-งบประมาณ -วัสดุอุปกรณ ์
-สถานท่ี  -การบริหารจัดการ 
-บุคลากร 

วิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ของโครงการ 

 โดย Feasibility Study 4 ด้าน 
1. ด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน 
2. ด้านสังคม     
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านการบริหารจดัการ 

ศักยภาพในการจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้ ง และการบริหารจัดการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราช
สถิตย์  

 

วิเคราะห์แนวทางในการจัดต้ัง จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT Analysis ด้วย TOWS Matrix 

การถอดบทเรยีนจาก
กรณีศึกษาธนาคารขยะ 7 
กรณีศึกษา 
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 3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล

ในชุมชนส าหรับผู้สูงอายุในต าบลราชสถิตย์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาบริบทของผู้ที่เกี่ยวข้อง
และรับผิดชอบในการด าเนินโครงการต่างๆภายในชุมชน ผู้น าชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน และผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาไปวิเคราะห์ และต่อยอด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
มาจากการสังเกตการณ์จากการลงพ้ืนที่จริง และจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
- ตัวแทนผู้สูงอายุ คัดเลือกโดยการพิจารณาจากคุณลักษณะต าแหน่งหน้าที่ในโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งเป็น
คณะกรรมการที่ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุราชสถิตย์ จ านวน 5 ท่าน  
- ผู้รับผิดชอบในกิจกรรม หรือด าเนินโครงการต่างๆภายในชุมชน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลราชสถิตย์ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ทั้งหมด 3 ท่าน  
- ผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้านในต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ทั้งหมด 7 ท่าน 
ได้แก่ ผู้น าชุมชนของ หมู่1 บ้านราชสถิตย์, หมู่2 บ้านราชสถิตย์, หมู่3 บ้านโรงม้า, หมู่4 บ้านโรงม้า, 
หมู่5 บ้านโรงม้า, หมู่6 บ้านม้า, หมู่7 บ้านหนองหาด 
 
 3.3 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

1.แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้สูงอายุ มีประเด็น 
ดังนี้ 
  1.1 แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหาแนวทางการจัดตั้ง 
และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราช
สถิตย์ เช่น 
 (1) ท่านคิดว่าการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยด้านใดบ้าง 
เพราะเหตุใด 
 (2) ท่านคิดว่าอะไรคือปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการโครงการธนาคารขยะ 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และควรมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 
 (3) ท่านคิดว่าการจัดตั้งธนาคารขยะมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
หน่วยงานไหน หรือในด้านใดบ้างในการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้โครงการประสบความส าเร็จ 
  1.2 แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ตัวแทนผู้สูงอายุในการหาแนวทางการจัดตั้ง 
และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราช
สถิตย์ เช่น 
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(1) ท่านคิดว่าผู้สูงอายุ และชาวบ้านในชุมชนจะให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใดหากมีการจัดตั้ง
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโดยผู้สูงอายุ 

(2) ท่านคิดว่าอะไรคือปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการโครงการธนาคารขยะ ประกอบด้วย
อะไรบ้าง และควรมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 

(3) หากการจัดการขยะโดยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนไม่ใช่เรื่องยาก สามารถสร้าง
รายได้ให้กับตัวท่าน ชุมชนของท่าน ช่วยให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ และน าไปสู่การเป็น
ชุมชนตัวอย่าง ท่านจะต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน
ของท่าน หรือไม่ เพราะเหตุใด 

1.3 แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในต าบลราช
สถิตย์ เช่น 

(1) การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนโดยผู้สูงอายุภายใน ต าบลราชสถิตย์ จะสามารถท าให้
เกิดแรงจูงใจในการจัดการขยะ และมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ดีขึ้นของคนในชุมชนได้
หรือไม่อย่างไร 

(2) เนื่องจากปัจจุบันมีรถซาเล้ง หรือรถรับซื้อขยะมารับซื้อขยะถึงหน้าบ้าน การที่ท่านต้องน ามา
ขายที่ อบต. ท่านต้องการได้รับการสนับสนุนอะไรบ้าง เช่น ราคาขยะที่เพ่ิมข้ึน ,รถไปรับส่ง
ขยะ  

(3) หากการจัดการขยะโดยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนไม่ใช่เรื่องยาก สามารถสร้าง
รายได้ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านของท่าน ช่วยให้สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านน่าอยู่ และน าไปสู่การ
เป็นชุมชนตัวอย่าง หมู่บ้านที่ท่านก ากับดูแลจะต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งธนาคาร
ขยะรีไซเคิลในชุมชนของท่าน หรือไม่ เพราะเหตุใด 

  1.4 แบบสังเกตการณ์ บริบทชุมชนราชสถิตย์ 
 ประเด็นที่สังเกตการณ์ ประกอบด้วย 
 สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมบริเวณชุมชนที่ผู้สูงอายุในโรงเรียนอาศัยอยู่ และ
ความเหมาะสมในการจัดตั้งธนาคารขยะ 

1.เครื่องบันทึกเสียงเครื่องมือช่วยในการเก็บข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

2.กล้องถ่ายรูปใช้ในการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง และบรรยากาศการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล 
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 3.4 การตรวจสอบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าค าถามการสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มาตรวจสอบความตรง 

(Validity) ซึ่งบอกถึงความแม่นย าของเครื่องมือที่จะวัด โดยใช้วิธี Item-Objective Congruence 
Index (IOC) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นข้อค าถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเกินกว่า 0.5 จึงจะสามารถน ามาใช้ได้ ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าใกล้ 1 แสดงว่า
ข้อค าถามเหมาะสม ตามหลักการแล้วควรมีผู้ประเมินพิจารณาข้อค าถามอย่างน้อย 3 ท่าน (วิสาขา ภู่
จินดา, 2558) ผลการตรวจสอบค่า IOC มากกว่า 0.5 ดังภาคผนวก ข 

 
 3.5 ขั้นตอนการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะ ส าหรับผู้สูงอายุ มี
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 

- ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ  
- ศึกษาจากการถอดบทเรียนกรณีศึกษาธนาคารขยะ 7 แห่ง 
- สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ และเจ้าหน้าที่ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง และผู้น าชุมชนเพ่ือศึกษาศักยภาพในจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน 
ส าหรับผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  

- ลงพื้นที่เพ่ือสังเกตการณ์ และเก็บข้อมูลในพ้ืนที่บริเวณชุมชนโดยรอบที่จะจัดตั้งธนาคารขยะ 
 

 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ จากการศึกษาเอกสาร การท าแบบทดสอบ
และการสังเกตการณ์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็น จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ 
เช่น ผู้น าชุมชน และผู้สูงอายุประกอบกับข้อมูลจากเอกสารรายงานที่เก่ียวข้อง  
3.5.2 น าข้อมูลเชิงคุณภาพจากข้อ 3.5.1 มาวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ
โครงการโดย Feasibility Study 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ และการเงิน ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ  
3.5.2 วิเคราะห์แนวทางในการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วย TOWS Matrix จากข้อมูล การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis 



 

 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน 
ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยการสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโรงเรียนผู้สูงอายุราชสถิตย์  และผู้น าชุมชนของทุกหมู่บ้านตามประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และการศึกษาจากกรณีศึกษาหาปัจจัยที่เป็นแนวทางไปสู่การประสบผลส าเร็จในการจัดตั้ง 
และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์  จากการทบทวน
วรรณกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ผลการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 4.1 ผลการถอดบทเรียนกรณีศึกษา 
 งานวิจัยนี้ได้มีการศึกษากรณีศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลจากประสบการณ์จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ โดยการเลือกกรณีศึกษา 7 แห่ง ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และมี
ข้อมูลที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ดังนี้ 
1. โครงการธนาคารขยะแลกคะแนนความดี บ้านป่าซาง หมู่ที่3 ต.ป่าซาง อ.เวียงรุ้ง จ.เชียงราย 
 (ฑิตฐิตา  สิริทุมมากุล ,2559) 
 ความเป็นมาของ โครงการธนาคารขยะแลกคะแนนความดี 
 การก าจัดขยะเป็นวาระส าคัญ เพราะทั้ง 43 หมู่บ้านของอ าเภอเวียงเชียงรุ้งไม่มีที่ทิ้งขยะ จึง
มีปัญหาการทิ้งขยะตามล าน้ า และคูคลอง และมีปริมาณมากขึ้นทุกวัน จึงมีการประชุมกับ
คณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดตั้งธนาคารขยะแลกคะแนนความดี เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้สูงอายุน าร่องในการด าเนินการน าขยะมาแลกเป็นคะแนนความดี
ก่อน จากนั้นจะขยายกิจกรรมไปตามสถานศึกษา และชุมชน ส าหรับธนาคารขยะของบ้านป่าซาง เริ่ม
มาตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ส่วนเงินที่ขายขยะก็น ามาเป็นกองทุนผู้ สูงอายุในการน าไปท า
กิจกรรมต่างๆต่อไป อาทิ เช่น การสนับสนุนเงินจัดงานวัด ในนามโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านป่าซาง  หรือ
การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆในชุมชน ดังภาพที่ 4.1 
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 การด าเนินการ 
 ด าเนินโครงการจากงบประมาณในการทอดผ้าป่าขยะ คือ การร่วมกันน าขยะจากทุกภาค
ส่วนมารวมกันบริจาคเพ่ือน าไปขาย และเงินที่ได้น าไปหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการธนาคารขยะ
แลกคะแนนความดีเพ่ือถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย หลังจาก
ด าเนินการจัดตั้งโครงการแล้ว ผู้สูงอายุจะต้องน าขยะมาแลกคะแนนความดีในทุกๆวันที่เงินผู้สูงอายุที่
รัฐบาลจัดสรรให้ออก และ น าคะแนนความดีที่ได้จากการสะสมโดยผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุไปให้
เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เป็นกรณีศึกษา และเป็นตัวอย่างการท าความดี และการคัดแยกขยะ
โดยผู้สูงอายุ การทอดผ้าป่าขยะ ดังภาพที่ 4.2 
 

 

 
 
  
 
 
  
  
 
 

ภาพที่ 4.1 การด าเนินงานในโครงการธนาคารขยะ 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง (2559) 

ภาพที่4.2 ป้ายเชิญชวนท าบุญทอดผ้าป่าขยะ ต าบลป่าซาง 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง (2559) 
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 ผลส าเร็จ 
 พบว่าการจัดการขยะด้วยการน ามาฝากกับธนาคารความดี นั้นส่งผลให้ตามถนน และสถานที่
ต่างๆ ในต าบลป่าซางสะอาดขึ้น สภาพแวดล้อมภายในชุมชนไม่ค่อยมีเศษขยะให้เห็น และผู้สูงอายุ
เกิดความเคยชินกับพฤติกรรมการคัดแยกขยะ และน าขยะมาฝากกับธนาคารความดีเป็นประจ า โดย
รายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนความดีจะมี ดังนี้  
 -ขยะ 1 กิโลกรัม ได้ 20 คะแนนความดี     
 -มาเรียน   ได้ 20 คะแนนความดี 
 -ร่วมกิจกรรม   ได้ 20 คะแนนความดี 
 จากความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาจากปัญหาการทิ้งขยะตามแหล่งน้ า และล า
คลองในชุมชนเป็นจ านวนมากนั้น คณะกรรมการหมู่บ้านจึงมีการประชุมกันเพ่ือคิดค้นวิธีการลด
ปริมาณขยะในหมู่บ้านเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ท าให้เกิดแนวความคิดให้ประชาชนใน
หมู่บ้านตระหนักถึงคุณค่าของขยะ และรู้จักการคัดแยกขยะ จึงจัดตั้งโครงการธนาคารขยะแลกความ
ดีโดยให้ผู้สูงอายุน าร่องเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับชุมชนก่อนนั้น เพราะ ในโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านป่าซาง
ได้ก าลังด าเนินการให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท าความดีโดยได้ผลตอบแทนเป็นคะแนนความดีเพ่ือ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และผู้สูงอายุที่ท าความดี และเรียนจนจบ
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนจะได้รับรางวัลดีเด่นเป็นเกียรติบัตรที่สร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตัวผู้สูงอายุเอง และยังเป็นบุคคลตัวย่างการท าความดีให้กับคนในชุมชน โดยเริ่มต้นจากการให้
ผู้สูงอายุร่วมทอดผ้าป่าขยะร่วมกัน และน าไปขายเพ่ือเป็นกองทุนในการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ และ
เริ่มต้นเปิดธนาคาร เมื่อผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมขายขยะเพ่ือแลกคะแนนความดีแล้วนั้น ก็เผยแพร่
กิจกรรมไปสู่ภาคชุมชนโดยเริ่มจากเผยแพร่การท าความดีของผู้สูงอายุตามโรงเรียนต่างๆ และให้
นักเรียนด าเนินกิจกรรมตามแบบอย่างผู้สูงอายุ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการท าความดี และการคัดแยก
ขยะ และฝึกฝนการท าความดีบ่อยๆจนอาจจะกลายเป็นพฤติกรรมติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมี
จิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่4.3 ภาพขยะท่ีผู้สูงอายุน ามาน าฝากกับธนาคารขยะ 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง (2559) 
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2. โครงการธนาคารขยะออมทรัพย์ ชุมชนเคหะดินแดง 
    ความเป็นมาของโครงการธนาคารขยะออมทรัพย์ ชุมชนเคหะดินแดง 

 จากการเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาขยะล้นเมืองว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับในโลกใน
สายตาของ กลุ่มผู้ที่ร่วมกันก่อตั้งธนาคารขยะร่วมกัน โดยจะเรียกกลุ่มของตนเองว่า “ผู้ก่อการดี”  
โดยกลุ่มผู้ก่อการดีได้เล็งเห็นว่าปัญหาขยะเหล่านี้เกิดการย่อยสลายไม่ทันการก่อเกิดขยะใหม่ แต่การ
แก้ปัญหาระดับโลกนี้ต้องเริ่มจากระดับเล็กๆ ในระดับบุคคล ครอบครัว หรือ ระดับชุมชน ด้วยการ
ปลูกฝังจิตส านึกการบริโภค และความรับผิดชอบ แต่ผู้ก่อการดีมองว่าต้องสร้างจิตส านึกรับผิดชอบ
เหล่านี้ให้มาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และเพ่ิมรายได้ (ฉัตรศนัน มา
สว่างไพโรจน์ ,2556) 
 ธนาคารขยะออมทรัพย์ คือ แผนธุรกิจพัฒนาชุมชนแบบครบวงจร เป็นโครงการที่เกิดจาก
แนวคิด และแรงบันดาลใจ จากความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้ดีขึ้น โดยการใช้ขยะมูล
ฝอยเป็นตัวขับเคลื่อน 
 ความเชื่อว่าทุกคนช่วยเหลือประเทศได้ จากวิธีที่ง่ายที่สุด  โดยเริ่มจากตัวเอง ในการลด
ปริมาณขยะ คัดแยกวัสดุเหลือใช้ แล้วเอาไปสร้างสรรค์ เพ่ือขายเป็นรายได้กลับให้คนในชุมชน และ
สามารถช่วยคนที่ไม่มีรายได้ประจ าให้มีรายได้เสริม เน้นความสัมพันธ์ในชุมชน ช่วยกันคัดแยกขยะ
เป็นนิสัย การฝากรู้จักออม และสร้างวินัยชุมชน ภาพคุณฉัตรศนันผู้ก่อตั้งโครงการดังภาพที่ 4.4 

  
 การด าเนินโครงการ 

 ธนาคารขยะออมทรัพย์ เป็นแผนธุรกิจเพ่ือสังคม ในการจัดการขยะในรูปแบบธนาคาร ที่ส่ง
เข้าประกวด และได้รับทุนจากบริษัทบ้านปู จ ากัด (มหาชน) ปี พ.ศ.2556 รูปแบบโครงการคือ รับซื้อ
ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ พร้อมศูนย์การเรียนรู้ในการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ สอนงาน

ภาพที4่.4 คุณ ฉัตรศนัน มาสว่างไพโรจน์ ผู้ก่อตั้งธนาคารขยะออมทรัพย์รวมมิตร ขณะก าลังประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษขยะ 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ชุมชนเคหะดินแดง (2556) 
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สร้างสรรค์เป็นสินค้าหลากหลายเพ่ือยืดอายุ พร้อมจัดท าเว็บไซต์ในการจัดจ าหน่ายสินค้าแปรรูปจาก
วัสดุเหลือใช้ เพ่ือน ารายได้กลับมาพัฒนาชุมชนต่อไป ดังภาพที่ 4.5 
 โครงการสาขาแรก คุณ ฉัตรศนัน ได้เริ่มที่เคหะดินแดง ในปี  พ.ศ.2555 ในชุมชนเคหะดิน
แดงกว่า 3,000 ยูนิต โดยเปิดให้สมาชิกถือหุ้นธนาคารร่วมกิจการ ทุกคนมีส่วนร่วมได้ เป็นโครงสร้าง
ง่ายๆที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ทุกพ้ืนที่ เพียงให้ความส าคัญกับชุมชน ก็ช่วยท าให้ชุมชนดีขึ้นได้ 
 
 

 

 

 

 

 ผลส าเร็จ 

 จากการเห็นความส าคัญของปัญหาขยะของ คุณฉัตรศนัน ว่าเป็นเรื่องที่คนในสังคมต้อง
รับผิดชอบในสิ่งที่ท า เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะกลับมาสู่ผู้กระท าเช่นกัน ดังนั้น คุณฉัตรศนัน จึง
คิดแผนเศรษฐกิจ ที่เรียกว่า “ธนาคารขยะออมทรัพย์”  ท าให้เกิดการริเริ่มที่สามารถน าขยะไปขายได้
จึงน าไปขาย ส่วนขยะจากเศษพลาสติกต่างๆ หรือมูลฝอยก็น าไปเพ่ิมมูลค่าแปรรูปโดยประดิษฐ์เศษ
ขยะมูลฝอยนั้นให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนได้อีกครั้ง ส่วนขยะย่อยสลายก็น าไปแปรรูป
เป็นปุ๋ยหมักเพ่ือปลูกพืช ดังภาพที่ 4.6 และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างเป็นกอบเป็นก า และ
ผลจากการด าเนินโครงการพบว่าแต่ละครัวเรือนลดปริมาณขยะไปได้ประมาณ 80% และในชุมชน
เคหะดินแดงปราศจากปัญหาขยะ  

ภาพที่4.5 สมาชิกชุมชนเคหะดินแดง 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ชุมชนเคหะดินแดง (2556) 

ภาพที่ 4.6 สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากกิจกรรมการประดิษฐ์ขยะรีไซเคิลจากธนาคารขยะออมทรัพย์รวมมิตร 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ชุมชนเคหะดินแดง (2556) 
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3. แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ กรุงเทพมหานคร 

 ความเป็นมาของโครงการ 
 เกิดจากการรวมตัวกันเรียกร้องสิทธิเรื่องที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนไร้บ้านจนได้มาพ้ืนที่ชุมชน
อ่อนนุช 14 ไร่ เพ่ือเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งในการเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ และเพ่ือช่วยเหลือ
เกื้อกูลสมาชิกส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพหาของเก่า และอาชีพรับจ้างทั่วไปท าให้เกิดแนวคิดการ
รวมกลุ่มขึ้นโดยริเริ่มจากเพียงการระดมหุ้น 3 ครอบครัว เพ่ือท ากลุ่มขยะแลกของใช้ เช่น น้ าปลา 
น้ ามัน น้ าตาล ไข่ เป็นต้น รับแลกทั้งในชุมชน และตระเวนไปตามชุมชนต่างๆ จนได้รับความสนใจ
จากสมาชิกในชุมชน และมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น “สหกรณ์” ซึ่งท าให้มีการต่อยอดสู่กิจกรรม
พัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิด “หากเราไม่มีเงิน เราก็อยู่ได้ด้วยขยะ เพราะขยะไม่มีวันตาย
ไม่มีวันหมด” (มูลนิธิการจัดการอย่างยั่งยืน ,2558) ภาพหน่วยงานที่ก่อตั้งโครงการดังภาพที่ 4.7 

 
 การด าเนินโครงการ 

 แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ กรุงเทพมหานคร เป็น

แหล่งเรียนรู้แห่งแรกของประเทศไทย เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มสหกรณ์ขยะรีไซเคิล ชุมชนอ่อน

นุช 14 ไร่ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และ

รีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)  ส.อ.ท. โดยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

เพ่ือเป็นพ้ืนที่น าร่องให้แก่ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน โดยมีกิจกรรมต่างๆ อันประกอบด้วย 

นวัตกรรมทางสังคมใช้ขยะรีไซเคิลแทนเงิน หรือ “รา้นศูนย์บาท” โดยเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่

ภาพที4่.7  สัญลักษณ์มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3R  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) ส.อ.ท 

ที่มา : มูลนิธิการจัดการอย่างยั่งยืน (2558) 
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ร้านค้าสะดวกซื้อสามารถใช้ขยะแทนเงินสดและกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งนี้ หลักการด าเนินงานของแหล่ง

เรียนรู้ฯ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ด าเนินการภายใต้ 3 แนวทาง ซึ่งใช้ขยะเป็นตัวขับเคลื่อน คือ 

1.การสร้างรายได้จากขยะ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน อันประกอบด้วย ผู้

ประกอบอาชีพซาเล้ง สมาชิกชุมชน และเยาวชน ในการคัดแยกขยะตามประเภทและน าขยะแต่ละ

ประเภทมาต่อยอดให้เกิดรายได้ ซึ่งด าเนินการผ่านกิจกรรมศูนย์วัสดุรีไซเคิล และธนาคารคนจน ดัง

ภาพที ่4.8 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะให้ครอบคลุมทุกประเภทโดยขึ้นอยู่กับ

ชนิด อาทิ ขยะรีไซเคิลแทนเงินสดเข้าร้านศูนย์บาท ดังภาพที่  4.9 หรือต่อยอดเพ่ิมมูลค่าท า

สิ่งประดิษฐ์ ขยะเศษอาหารและขยะเปียกแปรรูปใช้ประโยชน์ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา  

  

ภาพที่4.8 กิจกรรมในโครงการธนาคารคนจน ขยะรีไซเคิล ชุมชนอ่อนนุช 
ที่มา : มูลนิธิการจัดการอย่างยั่งยืน (2558) 

 

ภาพที่4.9 การซื้อของในร้านค้าราคา 0 บาท ของชุมชนอ่อนนุช  
 ที่มา : มูลนิธิการจัดการอย่างยั่งยืน (2558) 
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3.กองทุนสวัสดิการ เมื่อมนุษย์ทุกคนย่อมมีศักดิ์และสามารถดูแลรับผิดชอบชีวิตตนเองได้ ดังภาพที่ 

4.10 แนวคิดการใช้ขยะรีไซเคิลมาท าสวัสดิการ เพ่ือดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกชุมชนจากครรภ์

มารดา สู่เชิงตะกอน โดยผ่านกิจกรรม ประกันชีวิตวันละ 1 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลส าเร็จ 

 คนในชุมชนอ่อนนุชมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากจากแต่ก่อนเพราะได้มีการส่งเสริม

อาชีพการเก็บขยะอย่างเป็นระบบ คนในชุมชนรู้จักคุณค่าของขยะมากขึ้น เกิดความสามัคคีกันใน

ชุมชน แบ่งปันกันมากขึ้น และทุกคนในชุมชนยินดีที่จะให้การต้อนรับ และให้ความรู้ต่อหน่วยงานที่

เข้ามาศึกษาดูงานด้วยความยินดี 

 
 
 

ภาพที่ 4.10 กิจกรรมการเข้ามาดูงานในศูนย์การเรียนรู้ อ่อนนุช 
ที่มา : มูลนิธิการจัดการอย่างยั่งยืน (2558) 
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4. โครงการธนาคารขยะเทศบาลไทรย้อย หมู่บ้านผารังหมี ต าบลไทรย้อย อ าเภอเนินมะปราง จังหวัด

พิษณุโลก 

 ความเป็นมาของโครงการ 

 จากแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนในอนาคตท าให้เทศบาลต าบลไทรย้อยต้องหาวิธีการที่

เหมาะสมกับชุมชนของตนเองเพ่ือรองรับปัญหาการจัดการขยะที่จะเกิดตามมาในอนาคต ประกอบกับ

ผู้บริหารมีแนวคิดในขณะนี้ว่าเทศบาลต าบลไทรย้อยโดยสภาพพ้ืนที่ที่กว้างขวาง ชุมชนยังไม่แออัด

มากนักประชาชนจะสามารถจัดการขยะกันเองได้ จึงยังไม่มีความจ าเป็นในการจัดการขยะโดยวิธี

จัดซื้อรถเก็บและขนขยะ ถังขยะ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับต้องจัดหาสถานที่ฝังกลบท าลาย 

ตลอดจนการจัดสร้างโรงงานก าจัดขยะในล าดับถัดไป ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาเป็นจ านวนมาก 

จึงเกิดเป็นแนวคิดในการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมข้ึน (เทศบาลต าบลไทรย้อย , 2552) ดังภาพ

ที่ 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การด าเนินโครงการ 

 ธนาคารขยะรีไซเคิล คือ รูปแบบหนึ่งในการด าเนินงานเพ่ือลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัด

แยกขยะ โดยเริ่มต้นที่ชุมชนเป็นหลัก โดยเริ่มจากจัดให้มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแนวคิด 

วิธีการด าเนินงาน การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ กับชุมชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ดัง

ภาพที่4.11 การเปิดงานศูนย์รีไซเคิล บ้านผารังผึ้ง 
ที่มา : เทศบาลต าบลไทรย้อย (2552) 
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ภาพที่ 4.12 รู้ว่าขยะประเภทใดสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ประเภทใดสามารถน าไปแปรรูปประเภท

ใดที่น ามาคัดแยกประเภทแล้วเกิดมูลค่าเพ่ิม ทั้งนี้เพ่ือเป้าหมายการลดปริมาณขยะในชุมชน และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก และในการเริ่มต้นของโครงการเทศบาลต าบลไทรย้อย จึงได้

เสนอบ้านผารังหมี หมู่ที่ 3  ต าบลไทรย้อย เพื่อด าเนินการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้น เนื่องจากเป็น

หมู่บ้านที่ได้เข้าร่วมโครงการต าบลสุขภาวะ กับส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับ

งบประมาณสนับสนุน จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อปลายปี 2552  

 

 

 

 

 

 

 

 วิธีด าเนินการด้านการบริหารจัดการ 

 1.ประชุมประชาคมหมู่บ้านตั้งคณะท างานชุดต่างๆ ตามความเหมาะสม ก าหนดรูปแบบการ
ท างาน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

 2. ประกาศรับสมัครสมาชิกจากครัวเรือนในหมู่บ้าน และผู้สนใจหมู่บ้านข้างเคียง ก าหนดค่า
หุ้นๆ ละ 20 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 5 หุ้น 

 3.ประกาศก าหนด วัน เวลา เปิดรับฝากของธนาคารขยะ ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดประจ าธนาคาร สมุดประจ าตัวสมาชิก ใบน าฝากขยะ ตัวอย่าง
ประเภทการคัดแยกขยะส าหรับครัวเรือน 

 4.เจ้าหน้าที่ธนาคารให้เลขที่สมาชิก ในสมุดคู่ฝาก และทะเบียนประจ าวันของธนาคาร โดย
ธนาคารจะมอบสมุดคู่ฝากให้สมาชิก และสมาชิกสามารถขอตรวจสอบยอดกับทะเบียนประจ า
ธนาคารได้ในวันที่ธนาคารเปิดท าการ 

ภาพที่4.12 เยาวชนร่วมศึกษาดูงานธนาคารขยะ บ้านผารังผึ้ง 
ที่มา : เทศบาลต าบลไทรย้อย (2552) 
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 5. เมื่อมีสมาชิกน าขยะมาฝาก ผู้ฝากเขียนใบน าฝากตามรายการที่ธนาคารประกาศไว้ ส่ง
มอบขยะให้เจ้าหน้าที่ธนาคารลงรายละเอียด ท าการคัดแยกประเภทขยะ ชั่งน้ าหนัก ลงบันทึกในสมุด
ทะเบียนประจ าธนาคาร และสมุดคู่ฝาก 

 ด้านอาคารสถานที ่

 การจัดเตรียมสถานที่เก็บรวบรวม ยึดหลักง่ายๆ มีสถานที่โดยสามารถเก็บรวบรวมขยะได้ 
ขยะบางอย่างต้องมีหลังคาป้องกันฝน และรถเข้าออกสะดวกในการขนย้ายเมื่อซื้อขาย จัดท าบ่อปุ๋ย
หมัก มีการติดประกาศราคาของขยะที่รับซื้อ ณ ปัจจุบัน 

 ผลส าเร็จ 

 ปริมาณขยะในพ้ืนที่ลดลง เกิดระบบการจัดธนาคารขยะของ บ้านผารังหมี ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ สร้างรายได้เสริม และปลูกฝังนิสัยการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับครัวเรือนในชุมชน ที่เข้า
ร่วมโครงการ.ครัวเรือนในชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในสภาวะแวดล้อมของชุมชนช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนภายในเทศบาลต าบลไทรย้อยให้สวยงามน่าอยู่  และถูกสุขอนามัย 
นักเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะท่ีถูกต้อง และเหมาะสม  
ดังภาพที4่.13 
  

ภาพที่4.13 เยาวชนเข้ามาศึกษาดูงานในธนาคารขยะ  
ที่มา : เทศบาลต าบลไทรย้อย (2552) 
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5.ธนาคารขยะชุมชนบ้านบุ่งหวาย หมู่ 19 บ้านบุ่งหวายกลาง ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 

 ความเป็นมาของโครงการ 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นกับทุกชุมชนในปัจจุบัน หนีไม่พ้นเรื่องขยะ เพราะจ านวน

ประชากรเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

ของคนในท้องถิ่น หรือชุมชน นั้นๆ เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายควรให้ความส าคัญและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

อย่างจริงจัง ที่ชุมชนบ้านบุ่งหวาย หมู่ 19 บ้านบุ่งหวายกลาง ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี ก็ประสบกับปัญหาขยะล้นชุมชนเช่นกัน ชาวบ้านจึงรวมตัวกันในชื่อ “กลุ่ม

เครือข่ายไม้กวาดทองบุ่งหวาย19” โดยได้รับการสนับสนุน จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ในชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างง่ายใน 5 ประเด็น ได้แก่ ยาสูบ , 

แอลกอฮอล์, เกษตรอินทรีย์เพ่ือสุขภาพ, อาหารปลอดภัยในโรงเรียน และการจัดการขยะ (องค์การ

บริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย, 2555) 

          จากการส ารวจปริมาณขยะของชุมชนบ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 19 ทั้งหมด 150 ครัวเรือน พบว่ามี

ปริมาณขยะสะสมสัปดาห์ละ 750 กิโลกรัม เฉลี่ยครัวเรือนประมาณ 5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ แยกชนิด

เป็นขยะแห้ง 1 กิโลกรัม (ร้อยละ 20) ขยะเปียก 4 กิโลกรัม (ร้อยละ 80) ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนขาด

ความรู้และขาดแนวทางการจัดการขยะที่ถูกต้อง และไม่มีระบบบริหารจัดการเรื่องขยะเลย ปล่อยให้

ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน จนก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน ดังภาพที่ 4.14 

 

 

  

ภาพที่4.14 ขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย (2555) 
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 การด าเนินโครงการ 

          สสส. ให้การสนับสนุนในโครงการครั้งนี้ เพ่ือด าเนินโครงการฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสส าคัญ
ของชุมชนบ้านบุ่งหวายกลางที่จะได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกันอย่างจริงจัง เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความตระหนัก และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดการขยะที่ถูกต้องตลอดจนลดปริมาณขยะ
ในชุมชน น าไปสู่ชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ส าหรับกิจกรรมเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะท างานเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน จากนั้นได้นัดประชุมแกนน าและประชาชนในชุมชน เพ่ือมาพูดคุยถึงปัญหาและ
แนวทางแก้ไขร่วมกัน และแผนงานโครงการตลอดจนแนวทางขับเคลื่อนกระบวนการจัดการขยะใน
ชุมชน พร้อมจัดตั้งคณะท างานติดตามความก้าวหน้าโครงการ และได้มีการแบ่งฝ่ายออกเป็น 5 ฝ่าย
หลักๆ คือ  

  1.ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  2.ฝ่ายจัดหาเครื่องมือ และจัดท าข้อมูล 
  3.ฝ่ายจัดส่งเอกสาร และจัดเก็บข้อมูล 
  4.ฝ่ายคัดแยก และจัดซื้อ   
  5.ฝ่ายสร้างความตระหนัก และติดตาม 
  ดังภาพที่ 4.15 

 
 

 ผลส าเร็จ 

 โครงการนี้ ผู้น าชุมชนโดยเฉพาะประชาชนคนในชุมชนให้ร่วมมือ และให้ความส าคัญกับเรื่อง
นี้ค่อนข้างมาก การแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัด มีการบันทึกข้อมูลขยะ ปริมาณ
ขยะและประเภทขยะ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหอกระจายข่าวของหมู่บ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 
วัน จัดเวทีประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรม 

ภาพที่4.15 การประชุมเสนอแนะโครงการธนาคารขยะ 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย (2555) 
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          คณะท างานยังท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามมุมสี่แยกกลางชุมชน จัดอบรมเสริมความรู้เรื่องการ
จัดการขยะ ตลอดจนเสริมทักษะการจัดการขยะในครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จากขยะ บรรยาย
ประกอบกับการสาธิต ทดลองปฏิบัติการท าน้ าหมักส่วนผลที่ได้รับนั้น ชาวบ้านน าพวกเศษผักหรือเศษ
อาหารไปท าเป็นน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือใช้รดพืชผักไร่สวน หรือ ท านาก็น ากลับมาใช้เป็นเชื้อไฟส าหรับ
การหุงต้มและท าอาหาร นอกจากนี้ยังจัดตั้งธนาคารขยะโดยใช้ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ ที่ 19 เป็น
ศูนย์กลางคัดแยกขยะและรับซื้อขยะในทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน และที่ส าคัญกระบวนการคัดแยก
ขยะเบื้องต้นได้มีการคัดแยกมาตั้งแต่ระดับครัวเรือนแล้วและเมื่อได้ปริมาณมากพอก็ประสานพ่อค้ามา
รับซื้อถึงที่ในทุกวันที่ 16 หรือ 17 ของทุกเดือน 
 กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงร้อยละ 70 ธนาคารขยะมีเงินทุน
หมุนเวียนที่สามารถอยู่ต่อไปได้แม้จะจบโครงการฯไปแล้ว ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ถนนรอบๆ หมู่บ้าน
สะอาดปราศจากขยะ ปริมาณมลพิษทางน้ าลดลง แหล่งน้ าในชุมชนสะอาด เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า
จืดชนิดต่างๆ ประชาชนมีความรู้ ความตระหนัก และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะที่
ถูกต้อง โดยหันมาใช้วิธีการคัดแยกขยะ และท าปุ๋ยหมักแทนการเผาท าลายเกิดการจัดการขยะอย่าง
ถูกวิธี และมีการคัดแยกขยะ การท าปุ๋ยหมักจากขยะ มีการจัดตั้งธนาคารขยะ ของบ้านบุ่งหวายหมู่ที่ 
19 ดังภาพที่ 4.16 

 
  

ภาพที่ 4.16 การน าฝากในธนาคารขยะ  
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย (2555) 
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6. โครงการธนาคารขยะเทศบาลต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 ความเป็นมาของโครงการ 
 สืบเนื่องมาจากเทศบาลต าบลชากไทย ได้ด าเนินการโครงการจัดตั้งธนาคารขยะต าบลชาก
ไทย ในปี พ.ศ.2556 และเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการและสนับสนุนการด าเนินงานของ
ธนาคารขยะ และจากสภาพปัจจุบันชุมชน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เริ่มมีปัญหาในเรื่องของการบริหาร
จัดการขยะที่นับวันคนจะมากขึ้นพร้อมๆกับปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้นเป็นเงาตามตัวและไม่มีการแยก
ขยะก่อนน ามาท าลายอย่างถูกวิธีโดยมีการก าจัดขยะแบบรวมศูนย์คือ มีการจัดเก็บรวบรวมจากหลาย
พ้ืนที่แล้วน าไปทิ้ง ณ จุดเดียวกัน ท าให้เกิดการก าจัดไม่ทันขยะล้นที่จัดเก็บ ซึ่งนับวันจะก่อปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณสุขของชุมชนท าให้ดูแล้วชุมชน บ้านเรือนไม่น่าอยู่อาศัย ซึ่งถ้าหากมี
การจัดการขยะที่ถูกต้องโดยแต่ละครัวเรือนช่วยกันแยกขยะ และก าจัดให้ถูกวิธีตามชนิดของขยะ หรือ
การน ากลับมาใช้ใหม่จะเป็นการลดปริมาณขยะได้มากและช่วยท าให้สิ่งแวดล้อมในบ้านและชุมชนน่า
อยู่สะอาด ลดแมลงวันซึ่งเป็นพาหะน าโรค ลดกลิ่นเหม็นและเหตุร าคาญต่างๆจากขยะที่เกิดขึ้น ใน
ครัวเรือน ที่ส าคัญสามารถน าขยะเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือน ามาขายได้ รวมทั้งสามารถน ามาท า
น้ าหมักชีวภาพเพ่ือบ ารุงดินหรือเพ่ือประโยชน์อื่นๆ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในต าบลชากไทย ตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการจัดบ้านเรือนให้ถูกหลักสุขาภิบาลและการจัดการขยะในครัว เรือนได้
ถูกต้อง ส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมีสาเหตุจากน้ า และอาหารเป็นสื่อ 
และเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นความหวังหนึ่งที่ต้องการสร้างให้เกิดความตระหนัก 
ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ เพ่ือน าไปสู่การจัดการอย่างถูกวิธี และน าไปสู่กิจกรรมธนาคารขยะ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือและพร้อมใจกันฝึกฝนอย่างใส่ใจ และเกิดประโยชน์
โดยตรง และทันที (เทศบาลต าบลชากไทย, 2556) ดังภาพที่ 4.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ภาพที่4.17 ป้ายประกาศธนาคารขยะ เทศบาลต าบลชากไทย 
ที่มา : เทศบาลต าบลชากไทย (2556) 
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 การด าเนินการ  
 เขียนโครงการเสนอนายกเทศมนตรีต าบลชากไทย ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมร่วมกับประชาคมของหมู่บ้าน หรือชุมชน เพ่ือสะท้อนสภาพปัญหาด้านขยะ และแนวทางการ
จัดการขยะของหมู่บ้าน หรือชุมชนนั้นๆ เพ่ือให้ทราบสภาพที่แท้จริงและการจัดการบ้านเรือนใน
หมู่บ้าน หรือชุมชน และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยให้เน้นถึงการมีส่วน
ร่วมของหมู่บ้าน หรือชุมชนในเรื่อง การจัดการขยะในหมู่บ้าน หรือชุมชน และแนวทางการจัดการ
ขยะ โดยค้นหาตัวแทนหรือผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อด าเนินงานเป็นตัวอย่างในระดับครัวเรือน และ
พัฒนาเป็นอาสาสมัคร รณรงค์การคัดแยกขยะ และตกลงกติกาการด าเนินงานของกลุ่มให้ชัดเจน ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการกลุ่ม หรือบริหารงบประมาณหากมีการจัดตั้งธนาคารขยะ โดยผู้สนใจที่เข้า
ร่วมโครงการในครัวเรือน จะมีการแยกขยะเป็นชนิด โดยแบ่งเป็น ขยะสด และขยะแห้ง โดยการ
จัดการขยะชุมชนและจัดตั้งธนาคารขยะ ในระดับหมู่บ้าน หรือชุมชน หมู่ที่ 1-8 ต าบลชากไทย เช่น 
กลุ่มออมทรัพย์ ผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน องค์กรสวัสดิการชุมชน กรรมการหมู่บ้าน วัด โรงเรียน 
เป็นต้น แบ่งออกเป็น 2 ระยะ และน าศึกษาดูงานองค์กรที่ด าเนินงานแล้วประสบความส าเร็จ พร้อม
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์  สถานที่ท างาน และด าเนินงาน รณรงค์ร่วมกันกับชุมชน การจัดการ
สิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน และชุมชนให้น่าอยู่ และปลุกจิตส านึกสมาชิกให้ตระหนักในการรักษาความ
สะอาด การตัดแต่งต้นไม้เศษวัชพืชภายในบ้าน และหน้าบ้านตนเอง และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง โดยแบ่งพ้ืนที่เป็นหมู่บ้านๆเวียนเป็นเวรในวันรณรงค์ หรือพร้อมกันทั้งหมู่บ้านแล้วแต่
ข้อตกลงของหมู่บ้าน และการจัดให้มีการประกาศรางวัลเกียรติคุณ ส าหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
ที่มีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนอย่างครบวงจร  
 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธนาคารขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะเปียก ลดกลิ่นเหม็นก่อเหตุ
ร าคาญที่เกิดจากการทิ้งขยะรวมกันในถัง เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือลดปริมาณ
ขยะที่ต้องน าไปท าลายในสถานที่ก าจัดขยะท่ีปัจจุบันมีพ้ืนที่ก าจัดไม่เพียงพอและประหยัดงบประมาณ
การก าจัดขยะ เพ่ือส่งเสริมให้การแยกขยะ เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ แยกขยะรี
ไซเคิลไว้ขาย และแยกขยะที่เหลือก าจัดให้ถูกวิธีของขยะแต่ละชนิดก่อนน าทิ้ งลงถัง เพ่ือส่งเสริมให้มี
การจัดบ้านเรือนให้สะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมประชาชน และ
กลุ่มประชาชนให้มีรายได้เสริมจากการคัดแยกขยะในครัวเรือนขาย เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ในการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในลักษณะกลุ่มออมทรัพย์ ดังภาพที่ 4.18 
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 ผลส าเร็จ 

 ประชาชนเรียนรู้วิธีการก าจัดขยะที่ถูกต้อง และถูกชนิด และเข้าใจคุณค่าของสิ่งต่างๆว่าวัสดุ

บางประเภท สามารถน าไปใช้ประโยชน์หลายครั้งหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ปริมาณขยะในชุมชน

ลดลง และมีน้ าหมักชีวภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพน าไปบ ารุงดิน หรือพัฒนาเป็นน้ าหมักไล่

แมลงรดพืชผัก ต้นไม้ ที่ปลูกในสวน หรือไร่นา สร้างทัศนคติทีดี่ให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันดูแลรักษา

ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเรือนในชุมชน และสามารถก าจัดขยะที่เป็น

แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหนะน าโรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน และหนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่4.18 การจัดตั้งธนาคารขยะโรงเรียนบ้านชากไทย 
ที่มา : เทศบาลต าบลชากไทย (2556) 
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7. ธนาคารขยะรีไซเคิล โรงพยาบาลระโนด (Golden Garbage of Ranod Hospital) อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 
 ความเป็นมาของโครงการ 
 โรงพยาบาลระโนดนับว่าเป็นองค์กรด้านสุขภาพที่มีขนาดใหญ่และก าลังขยายตัวของ

บุคลากรที่มีจ านวนมากข้ึน มีบุคลากร จ านวน 250 คน มีประชาชนเข้ามารับบริการด้านสุขภาพทั้งใน

รูปผู้ป่วยนอก(OPD)และผู้ป่วยใน(IPD) เฉลี่ย 350 คน ต่อวัน และ 60 คน ต่อวัน  ส่วนหนึ่งมีบุคลากร

และญาติที่พักอยู่ภายในบ้านพักของโรงพยาบาล ประมาณ 400 คน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีปัญหาเกิดขึ้นหลายด้าน ปัญหาหนึ่งที่ส าคัญคือ การจัดการขยะ

(โรงพยาบาลระโนด , 2556) 

 จากข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก าจัดขยะของโรงพยาบาลระโนด ปี 
พ.ศ.2556 โดยงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  พบว่า ปริมาณขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นโดย เฉลี่ย 300 
กิโลกรัม/วัน ขยะติดเชื้อ 900 กิโลกรัม/เดือน วิธีการก าจัดขยะทั่วไป ใช้การว่าจ้างให้รถขยะเทศบาล 
ต าบลปากแตระ มารับไปก าจัด โรงพยาบาลต้องจ่ายเงินค่าก าจัด เดือนละ 4,000 บาทต่อเดือน 
(48,000 บาท/ปี) และ ค่าใช้จ่ายก าจัดขยะติดเชื้อ 15,000 บาทต่อเดือน (180,000 บาท/ปี) นับเป็น
ค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งองค์กรจะต้องแบกรับภาระ  ซึ่งหากมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ จะท าให้ลด
ภาระในการจัดการขยะและเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลระโนดมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว 
 ทางกลุ่มข้าราชการใหม่ และคณะกรรมการอนามัยและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลระโนด จึงตั้ง
ธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้น เป็นแนวทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยการน าขยะที่
คัดแยกมาฝากธนาคารลักษณะเดียวกับธนาคารทั่วไป ซึ่งจะมีร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อขยะจาก
ธนาคารอีกทีหนึ่ง รายได้ในการบริหารจัดการจากการก าหนดราคาท่ีแตกต่างของราคารับซื้อและราคา
จ าหน่ายให้กับสมาชิก ได้เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2556 ดังภาพที่ 4.19 
 

 

  

ภาพที่4.19 ป้ายประกาศการจัดตั้งธนาคารขยะทองค า โรงพยามบาลระโนด 
ที่มา : โรงพยาบาลระโนด (2556) 
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 การด าเนินการ 
 - เวลาเปิด-ปิด ของธนาคารขยะ จะเปิดท าการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่าง
 เวลา 14.00-16.00 น. เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะรีไซเคิลจะเปิดขายแก่เอกชนที่มารับซื้อขยะทุก
 วันศุกร์ ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. 
 - การคัดเลือกร้านรับซื้อและการก าหนดราคา 
 เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะด าเนินการสอบถามและเปรียบเทียบราคากันอย่างน้อย 3 ราย และท า
ประกันราคาไว้ 3 เดือน เนื่องจากราคาจากร้านรับซื้อของเก่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 ก าหนดให้มีการประกาศราคาที่หัก 20% ของแต่ละรายการที่ธนาคารขยะ เช่น กระป๋อง
น้ าอัดลม กิโลกรัมละ 40 บาท เมื่อหัก 20% แล้วต้องรับซื้อจากสมาชิกกิโลกรัมละ 32 บาท เป็นต้น 
 ติดประกาศราคารับซื้อขยะรีไซเคิลก่อนธนาคารเปิดท าการอย่างน้อย 3 วันก่อนสิ้นเดือน 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบก่อนน าขยะรีไซเคิลมาฝาก 
ระเบียบการฝาก-ถอน ธนาคารขยะ 
 -ผู้ที่ฝากขยะจะต้องสมัครสมาชิก และเปิดบัญชีพร้อมกับช าระเงินค่าบัญชี 30 บาท/เล่มแต่
ส าหรับบัญชีของฝ่าย/หน่วยงาน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 -สมาชิกธนาคารจะต้องน าสมุดมาร่วมกับการฝาก-ถอน ทุกครั้ง 
 -สมุดฝากเป็นเอกสารส าคัญโปรดเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย สูญหายปรับ 20 บาท 
 -ธนาคารจะสมทบเงินปันผลร้อยละ 5 ของก าไร แก่สมาชิกธนาคารขยะที่มีการฝากครบ 1 ปี 
  ดังภาพที่ 4.20 
  
 
 
 
 
 
  
ผลส าเร็จ 
 ผู้เข้าใช้บริการในโรงพยาบาล ผู้ป่วย และบุคลากรในโรงพยาบาลมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ
มากขึ้น ปริมาณขยะที่ต้องน าไปท าลายในแต่ละเดือนลดลง ช่วยประหยัดงบประมาณในการก าจัดขยะ
ได้ และสภาพแวดล้อมบริเวณโรงพยาบาลสะอาดขึ้น 
 
 

ภาพที่4.20 สมุดบัญชีธนาคารขยะทองค า โรงพยาบาลระโนด 
ที่มา : โรงพยาบาลระโนด (2556) 
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 จากกรณีศึกษา 7 กรณีศึกษาสามารถน ามาสรุปเป็นตารางผลการถอดบทเรียน โดย
ประกอบด้วย ประเด็นการด าเนินการ ผลการด าเนินการ/ปัญหา และบทเรียนที่ได้ 
ตารางที่ 4.1 ผลการถอดบทเรียนกรณีศึกษา 

กรณีศึกษา การด าเนินการ ผลการด าเนินการ/
ปัญหา 

บทเรียนที่
ได้ 

1. โครงการธนาคารขยะ
แลกคะแนนความดี บ้านป่า
ซาง หมู่ที่3 ต.ป่าซาง อ.
เวียงรุ้ง จ.เชียงราย 

-จัดตั้งธนาคารขยะโดยให้ผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นผู้น าในการน าขยะ
รีไซเคิลมาแลกคะแนนความดี 
 
 

-ตามถนน และสถานที่
ต่ างๆ ในต าบลป่าซาง
สะอาดขึ้น 
-สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนไม่ค่อยมีเศษขยะ
ให้เห็น และผู้สูงอายุเกิด
ค ว า ม เ ค ย ชิ น กั บ
พฤติกรรมการคัดแยก
ขยะ และน าขยะมาฝาก
กับธนาคารความดีเป็น
ประจ า 
-ข้ อ จ า กั ด ใ น เ รื่ อ ง
ผลตอบแทนจากการร่วม
โครงการเป็ นคะแนน
ค ว าม ดี ซึ่ ง อ า จ จ ะ ไม่
สามารถจูงใจประชาชน
ในพื้นที่ได้มากพอ 

-ก า ร ด า เนิ น
โครงการจาก
งบประมาณใน
ก า รท อ ด ผ้ า 
ป่ า ข ย ะ ใ น
ชุมชน 
 

2. โครงการธนาคารขยะ
ออมทรัพย์ ชุมชนเคหะดิน
แดง 

-น าขยะที่รวบรวมจากชุมชนไปขาย  
-น าขยะจากเศษพลาสติกต่างๆ หรือมูล
ฝอยไป เพิ่ มมู ลค่ าแปรรูป โดยการ
ประดิษฐ์ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ 
-น าขยะย่อยสลายไปแปรรูปเป็นปุ๋ย
หมักเพื่อปลูกพืช 

-ค น ชุ ม ช น ให้ ค ว า ม
ร่วมมือในการเป็นสมาชิก
ธนาคารขยะออมทรัพย์ 
-แ ต่ ล ะ ค รั ว เรื อ น ล ด
ป ริ ม า ณ ข ย ะ ไ ป ไ ด้
ประมาณ 80% และใน
ชุ ม ช น เค ห ะ ดิ น แ ด ง
ปราศจากปัญหาขยะ 
 

-การน าขย ะ
มู ล ฝ อย ที่ ไม่
สามารถขาย
ไ ด้ ม า เ พิ่ ม
มูลค่าแปรรูป
โ ด ย ก า ร
ประดิษฐ์เป็น
สิ่งของ 
-ก า ร ส ร้ า ง
แรงจูงใจให้คน
ในชุมชนโดย
การบริหาร 
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   ธนาคารขยะ
ออมทรัพย์ ใน
รูปแบบแผน
ธุรกิ จพัฒ นา
ชุ ม ช น แ บ บ
ครบวงจร 

3. แหล่งเรียนรู้การจัดการ
ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า งยั่ ง ยื น 
ชุมชน อ่อนนุช 14 ไร่  
กรุงเทพมหานคร 

-สร้างรายได้จากขยะ 
-พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
-กองทุนสวัสดิการ 

-คนในชุมชนอ่อนนุชมี
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค ว า ม
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
-คนในชุมชนได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพการเก็บ
ขยะอย่างเป็นระบบ 
-คนในชุมชนรู้จักคุณค่า
ขอ งขยะมากขึ้ น  เกิ ด
ความสามัคคีกันในชุมชน 
แบ่งปันกันมากขึ้น 

-การใช้ขยะรี
ไซเคิลแทนเงิน 
ใ น รู ป แ บ บ 
“ร้ า น ศู น ย์
บาท” 
-แ น ว คิ ด ใ น
ก า ร ส ร้ า ง
สวัสดิการโดย
การท าประกัน
ชีวิตวันละบาท 

4. โครงการธนาคารขยะ
เทศบาลไทรย้อย หมู่บ้าน
ผารังหมี  ต าบลไทรย้อย 
อ าเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก 

-ค รั ว เรื อ น ใน ชุ ม ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
รับผิดชอบ ในสภาวะแวดล้อมของ
ชุมชน 
-คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน
ภายในเทศบาลต าบลไทรย้ อยให้
สวยงามน่าอยู่ 

-ประชาชน และเยาวชน
ในชุมขนเกิดองค์ความรู้
ในการคัดแยกประเภท
ขยะ 
-ประชาชนน าฝากขยะ
กับกับธนาคารขยะเป็น
จ านวนมาก 
-ปริม าณ ขยะ ในพื้ น ที่
ลดลง 

-แ น วท าง ใน
ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร
ธนาคารขยะ
ข อ งอ งค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นตั้งแต่
ขั้ น ต อน ก าร
ว า ง แ ผ น
ต ล อ ด จ น
ขั้ น ต อน ก าร
ติดตามผล 

5. ธนาคารขยะชุมชนบ้าน
บุ่งหวาย หมู่  19 บ้านบุ่ง
หวายกลาง ต าบลบุ่งหวาย 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

-จัดอบรมเสริมความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะ ตลอดจนเสริมทักษะการจัดการ
ขยะในครัวเรือนและการใช้ประโยชน์
จากขยะ 
-จัดตั้งธนาคารขยะโดยใช้ศาลากลาง
หมู่บ้านหมูที่ 19 เป็นศูนย์กลางคัดแยก

-ปริมาณขยะในชุมชน
ล ด ล ง ร้ อ ย ล ะ  7 0 
ธนาคารขยะ 
-ถน น รอบ ๆ  ห มู่ บ้ าน
สะอาดปราศจากขยะ 
ปริมาณ มลพิษทางน้ า

-แ น วท าง ใน
การวางแผน
ในการจัดตั้ง 
-แ น วท าง ใน
ก า ร จั ด ส ร ร
บุคลากรตาม

ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
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 สรุปผลการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา ท าให้พบแนวทางในการด าเนินการจัดตั้ง และการ
บริหารจัดการธนาคารขยะที่ประสบผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ และพบปัจจัยที่มีผลในการจัดตั้ง 
และการบริหารจัดการธนาคารขยะที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากกรณีศึกษาในแต่สถานที่มีความ

ขยะและรับซื้อขยะในทุกวันที่ 15 ของ
ทุกเดือน และเมื่อได้ปริมาณมากพอก็
ประสานพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ในทุกวันที่ 
16 หรือ 17 ของทุกเดือน 

ลดลง แหล่งน้ าในชุมชน
สะอาด 
-ป ร ะ ช า ช น มี ค ว าม รู้ 
ความตระหนัก และเกิด
ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรม การจัดการ
ขยะที่ถูกต้อง โดยหันมา
ใช้วิธีการคัดแยกขยะ 

หน้าท่ี 
-แ น วท าง ใน
ก า ร
ประชาสัมพันธ์
โค ร งก า ร ให้
เหมาะสมกับ
พื้นที ่

6. โครงการธนาคารขยะ
เทศบาลต าบลชากไทย 
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี 

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะชุมชนและจัดตั้งธนาคารขยะ ใน
ระดับหมู่บ้าน 
-ตกลงกติกาการด าเนินงานของกลุ่มให้
ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการ
กลุ่ม หรือบริหารงบประมาณ 
-จัดให้ประชาชนเข้าร่วมคัดแยกขยะมา
จ าหน่ายแก่ โครงการธนาคารขยะ
ประจ าชุมชน 

-ประชาชนเรียนรู้วิธีการ
ก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
-ปริมาณขยะในชุมชน
ลด ล ง แล ะมี น้ าห มั ก
ชีวภาพเพิ่มขึ้น 
-สร้างทั ศนคติที่ ให้ กับ
ประชาชน เพื่อร่วมกัน
ดูแลรักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเรือน
ในชุมชน 

-แ น วท าง ใน
ก า ร
วางเป้าหมาย
โค ร งก า ร ให้
เหมาะสมกับ
ชุมชน 
 

7.ธนาคารขยะรีไซเคิล
โรงพยาบาลระโนด  
(Golden Garbage of  
Ranod Hospital) 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

-เจ้าหน้าที่ ธนาคารขยะด าเนินการ
สอบถามและเปรียบเทียบราคากัน
อย่างน้อย 3 ราย และท าประกันราคา
ไว้ 3 เดือน เนื่องจากราคาจากร้านรับ
ซื้อของเก่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
-ติดประกาศราคารับซื้อขยะรีไซเคิล
ก่อนธนาคารเปิดท าการอย่างน้อย 3 
วั น ก่ อ น สิ้ น เดื อ น  เพื่ อ เป็ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบ
ก่อนน าขยะรีไซเคิลมาฝาก 

-สมาชิกของธนาคารร่วม
ฝากขยะกับธนาคารขยะ
ทองค า อย่างต่อเนื่อง 
-เจ้ าหน้ าที่ ทุ กคนต่ าง
ตื่ น ตั ว กั บ กิ จ ก ร ร ม
ธนาคารขยะทองค า 
-สภาพแวดล้อมบริเวณ
โรงพยาบาลสะอาด 
-งบประมาณในการก าจัด
ขยะลดลง 

-แ น วท าง ใน
การต่อรองใน
เรื่องราคาขยะ
กั บ ส ถาน รั บ
ซื้อ 
-แ น วท าง ใน
ก า ร ว า ง
แ ผ น ก า ร
ด าเนินการให้
เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที ่

ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
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แตกต่างกันในเรื่องสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี บริบทของประชาชนชุมชน และศักยภาพการ
บริหารงานขององค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ และพบว่าการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรี
ไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ มีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ 
 
 4.2 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลราชสถิตย์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน 
มีเนื้อที่ประมาณ 5,577 ไร่ หรือ 9.56 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 บ้านราชสถิตย์ หมู่ที่ 3, 4 และ 5 บ้านโรงม้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองขุม และ หมู่ที่ 7 
บ้านหนองหาด มีเขตพ้ืนที่ด้านทิศเหนือติดต่อกับต าบลไชโย ด้านทิศใต้ติดต่อกับต าบลเทวราช ด้าน
ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยา และด้านทิศตะวันตกติดต่อกับต าบลอินทประมูล อ าเภอโพธิ์
ทอง  
  โรงเรียนผู้สูงอายุราชสถิตย์อยู่ในต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ข้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ โดยโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดขึ้นเนื่องจาก ประชากรต าบลราชสถิตย์ 
ได้เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ และในปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.97 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 400 คน โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลราชสถิตย์ มีวิสัยทัศน์ รู้จริง ปฏิบัติ

ได้ ถ่ายทอดเป็น (องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์, 2559) 
 ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ จึงเกิดการสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น โรงเรียนผู้สูงอายุ คือ รูปแบบ
หนึ่งของการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
มีวิทยากร จิตอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ มาท าการสอน และท ากิจกรรมให้กับผู้ สูงอายุ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิต สังคม และสติปัญญา ส าหรับแนวทางในการด าเนินการนั้นมีระยะเวลาในการ
เรียนการสอนทั้งหมด 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพต าบลราชสถิตย์  แบ่งการเรียนการสอนรายวิชาละ 5 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 วัน โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้สูงอายุ คือ ผู้มี
พระคุณของประชาชนคนรุ่นหลังของต าบลราชสถิตย์ต่อไปทุกคนก็จะก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุเช่นกันจึงมี
ความจ าเป็นต้องมีการดูแลผู้สูงอายุอย่างดี”  
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 4.3 ผลการลงพ้ืนที่ส ารวจ และสัมภาษณ์ 
4.3.1 ผลการสัมภาษณ์ 
 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ ก ากับ ดูแลโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบถึงลักษณะปัญหาขยะภายในชุมชน การให้
ความส าคัญต่อปัญหาขยะภายในชุมชน และปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ 
 หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ 
 ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ 
ส่วนที่ 1 ความส าคัญ และความเป็นไปได้ของโครงการ 

 “ปัญหาขยะ และการคัดแยกขยะมีความส าคัญต่อชุมชนของท่าน หรือไม”่ 

 “องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตให้ความส าคัญต่อการจัดการปัญหาขยะ โดยได้มีการ

วางแผนยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ.2560 ในเรื่องการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งจะมีการส่งเสริมให้ประชาชน

ในชุมชนคัดแยกขยะ ธนาคารขยะก็เป็นเรื่องที่ทาง อ.บ.ต. ก าลังพิจารณาอยู่ซึ่งเคยท าแล้วที่โรงเรียน

ราชสถิตย์วิทยา ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะหยิบยกขึ้นมาอีก และก็วางแผนไว้ว่าจะแยกขยะ

อินทรีย์เพ่ือการท าปุ๋ยอินทรีย์ โดยเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยจะเริ่ม

จากผู้สูงอายุก่อนสอดแทรกความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการท าปุ๋ยหมักในการเรียนการสอนไปด้วย

ซึ่งคาดว่าน่าจะด าเนินการในเร็วๆนี้” 

 “การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุจะสามารถแก้ปัญหาขยะ และการ

คัดแยกขยะในชุมชน ได้หรือไม่” “โดยส่วนใหญ่ครัวเรือนในชุมชนจะมีขยะที่ทิ้ง 3 ประเภท คือ ขยะรี

ไซเคิล เช่น ขวดน้ า ,ขยะทั่วไป เช่น ถุงห่ออาหาร ,ขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร ดังนั้น 

เมื่อแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป และขยะเปียกแล้ว ก็จะน าขยะรีไซเคิลไปขาย แต่ก็จะมีปัญหา

เรื่องการส่งกลิ่นเหม็นจากขยะเปียกและขยะทั่วไปที่ปนเปื้อนกัน จึงมีความคิดว่าการคัดแยกท่ีสมบูรณ์

แบบน่าจะมีการท าปุ๋ยอินทรีย์จากขยะเปียก และการประดิษฐ์สิ่งของใช้จากขยะทั่วไปที่ไม่สามารถ

ขายได้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือประหยัดต้นทุนการก าจัดให้น้อยที่สุด และเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ส่งกลิ่น

เหม็นในชุมชน แมลงวันก็น้อยลง” 
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 “การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยด้านใดบ้าง 

เพราะเหตุใด” “การคัดแยกขยะนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยผู้สูงอายุเขาจะคัดแยกขยะรีไซเคิลของเขา

เป็นปกติอยู่ และเก่งกว่าวัยอ่ืนๆในชุมชนเสียอีก คิดว่าสิ่งที่ต้องค านึงถึง คือ 1) เรื่องของรายได้ หรือ

เงินที่เขาจะได้รับจากการขายขยะรีไซเคิลจะเป็นแรงจูงที่ดีให้เขาเลย เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่มี

รายได้ โดยปกติในชุมชนจะมีรถซาเล้งมาคอยรับซื้อขยะจากทุกๆบ้านอยู่แล้วแต่จะได้ราคาไม่มาก

เท่าไหร่ ดังนั้นน่าจะใช้ตรงนี้มาเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามาเป็นสมาชิกธนาคารขยะได้ ว่าถ้าหากเขา

(ผู้สูงอายุ) มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะแล้วเขาจะมีเงินเก็บในธนาคารเป็นจ านวนมากกว่าที่ได้

จากซาเล้ง ซึ่งเรื่องนี้สามารถท าได้โดยทาง อ.บ.ต. ได้ไปสอบถามจากร้านรับซื้อของเก่าแล้วว่าหากมี

จ านวนมากๆแล้วไม่ต้องไปวิ่งซื้อทีละบ้านๆประหยัดค่าขนส่งจะให้ราคาที่สูงกว่าการที่ไปรับซื้อถึงหน้า

บ้าน เกือบเท่าตัวเลย 2) เรื่องของความสะดวกอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าโดยปกติจะมีซาเล้งมารับซื้อ

ขยะรีไซเคิลจากทุกบ้านมีรถมารับซื้อถึงหน้าบ้านสะดวกสบาย จึงเป็นเรื่องที่สมควรจะน าไปพิจารณา

ว่าหากจะจัดตั้งธนาคารขยะก็ควรจะไปรับซื้อถึงบ้านหากมีปริมาณที่มากพอ เช่น 5 กิโลกรัม ขึ้นไป 

และจัดเป็นตารางเวลา เช่น หมู่บ้าน1 เวลารถจะมาเก็บเป็นวันเสาร์ ตอนช่วงเช้า ,หมู่บ้าน2 เป็นวัน

อาทิตย์ ตอนช่วงบ่าย ฯลฯ และ 3) การเข้าร่วมเครือข่าย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ เพ่ือให้มี

ขยะจ านวนมากพอที่จะมีอ านาจในการต่อรองกับสถานรับซื้อของเก่าได้และได้ราคาที่มากพอที่จะให้

ธนาคารขยะรีไซเคิลมีความต่อเนื่อง และด าเนินโครงการไปตลอด” 

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการโครงการ ปัญหาและอุปสรรค 

 “ควรจะมีการบริหารจัดการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ส าหรับผู้สูงอายุอย่างไร เพ่ือให้มี

การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล” 

“ผู้สูงอายุในชุมชนต าบลราชสถิตจะเป็นผู้สูงอายุที่มาจากหลากหลายสังคม อาทิเช่น กลุ่มผู้สูงอายุที่

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ,ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุราชการ ,ผู้สูงอายุที่กลับมาจากเมืองหลวง 

หรือกรุงเทพมหานครแล้วมาใช้ชีวิตบั้นปลายที่ต่างจังหวัด ,ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 

และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ฯลฯ ดังนั้นการบริหาร

จัดการเพ่ือให้ต่อเนื่องก็ต้องมีความซื่อตรง เป็นธรรม และที่ส าคัญควรมีการร่วมมือกันระหว่าง

หน่วยงานอ่ืนๆที่น่าเชื่อถือ เช่น โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ,โรงพยาบาลประจ าต าบลราชสถิตย์ ฯลฯ 

เพราะการเป็นสมาชิกธนาคารขยะโดยผู้สูงอายุเพียงล าพังนั้นคิดว่าจะมีการรวบรวมขยะที่ไม่เพียงพอ 

หรอืไม่มีอ านาจต่อรองเพียงพอในเรื่องของราคาท่ีต้องการให้สูงขึ้นได้”  



 

 

107 

 “ผู้สูงอายุ และชาวบ้านในชุมชนจะให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใดหากมีการจัดตั้งธนาคาร

ขยะรีไซเคิลโดยผู้สูงอายุ” “ชาวบ้าน และผู้สูงอายุจะให้ความร่วมมือแน่นอนหากสามารถตอบสนอง

ปัจจัยข้างต้นที่กล่าวไว้ว่า ประกอบด้วย เรื่องรายได้ หรือเงินที่เขาจะได้รับจากการขายขยะรีไซเคิล , 

เรื่องความสะดวกสบายในการเก็บขน, เรื่องของการเข้าร่วมเครือข่าย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ 

แต่แนวโน้มอาจจะเอนเอียงไปที่ทางผู้สูงอายุเสียมากกว่า เพราะเขา (ผู้สูงอายุ) มีเวลาว่างมากกว่า” 

 จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า 
 ด้านความส าคัญ และความเป็นไปได้ของโครงการ องค์กรมิได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ.2560 ในเรื่องการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งจะมี
การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะ ธนาคารขยะเป็นเรื่องที่ อ.บ.ต. ก าลังอยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณา ซึ่งโครงการธนาคารขยะทางองค์กรเคยจัดตั้งขึ้นมาแล้วที่โรงเรียนราชสถิตวิทยา และเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจที่จะหยิบยกข้ึนมาอีกครั้ง การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนมีสิ่งที่ต้องค านึงถึง 
คือ 1) เรื่องของรายได้ จากการขายขยะรีไซเคิลจะเป็นแรงจูงที่ดี เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่มี
รายได้ โดยปกติในชุมชนจะมีรถซาเล้งมาคอยรับซื้อขยะจากทุกๆบ้านแต่จะได้ราคาไม่มาก 2) เรื่อง
ของความสะดวกโดยปกติจะมีซาเล้งมารับซื้อขยะรีไซเคิลจากทุกบ้านมีรถมารับซื้อหน้าบ้าน
สะดวกสบาย จึงเป็นเรื่องที่สมควรจะน าไปพิจารณาว่าหากจะจัดตั้งธนาคารขยะควรจะไปรับซื้อถึง
บ้าน 3) การเข้าร่วมเครือข่าย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ เพ่ือให้มีขยะจ านวนมากพอที่จะมี
อ านาจในการต่อรองกับสถานรับซื้อของเก่าได้และได้ราคาที่มากพอที่จะให้ธนาคารขยะรีไซเคิลมี
ความต่อเนื่อง 
 ด้านการบริหารจัดการโครงการ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการเพ่ือให้ต่อเนื่องก็ต้องมี
ความซื่อตรง เป็นธรรม และที่ส าคัญควรมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆที่น่าเชื่อถือ เช่น 
โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ,โรงพยาบาลประจ าต าบลราชสถิตย์ ฯลฯ  
 2) ตัวแทนนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ 5 ท่าน 

ส่วนที่ 1 ความส าคัญ และความเป็นไปได้ของโครงการ 

 “ปัญหาขยะ และการคัดแยกขยะมีความส าคัญต่อชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร” “ปัญหา

ขยะ และการคัดแยกขยะมีความส าคัญต่อชุมชน เพราะปัญหาขยะส่งผลต่อสภาพแวดล้อม และ

สุขภาพของประชาชนในชุมชน ปกติแล้วพวกเรา (ผู้สูงอายุ) ส่วนใหญ่ก็คัดแยกขยะรีไซเคิลอยู่แล้วนะ 

เพราะมันขายได้เพราะมีรถซาเล้งมารับซื้อหน้าบ้านประจ าส่วนใหญ่จะแยกพวกขวดไว้ขายให้เขา (ซา
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เล้ง) แต่นานๆทีจะได้ขาย เพราะต้องรวบรวมให้ได้ทีละเยอะๆซาเล้งเขาให้ราคาเรา (ผู้สูงอายุ) น้อยก็

จริงนะ แต่มันสะดวกไงเขา (ซาเล้ง) มารับซื้อถึงหน้าบ้านเลย” 

  “การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนโดยผู้สูงอายุภายในชุมชนของท่านจะสามารถท าให้
เกิดแรงจูงใจในการจัดการขยะ และมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ดีขึ้นของคนในชุมชนได้หรือไม่
อย่างไร” “หากจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นมาได้คิดว่าน่าจะดีขึ้น เขา(ชาวบ้าน) อาจจะสนใจตามนะ เพราะ
เขา(ชาวบ้าน) จะเห็นว่านอกจากจะลดปริมาณขยะได้แล้วยัง สามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ได้ การที่
รวบรวมขยะรีไซเคิลไว้ขายกับสถานที่รับซื้อจะได้มีอ านาจต่อรองให้ได้เงินมีรายได้มากกว่าการขาย
แบบเป็นรายๆไป” 
  “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและบริหารจัดการผู้สูงอายุควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ
จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนส าหรับผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร” 
“คิดว่าควร แต่เขาว่าเขาก็ก าลังจะให้คัดแยกขยะท าปุ๋ยหมักอยู่เหมือนกัน ถ้าท าธนาคารขยะ ก็ต้องให้
เขาช่วยเราติดต่อที่ขายขยะให้เรา (ผู้สูงอายุ), ช่วยเหลือเรื่องการขนส่ง เพราะถือมาไกลๆมันล าบาก
อยู่เหมือนกันนะ ถ้าช่วยเหลือในเรื่องการเก็บขนได้ด้วยก็จะดีมากๆเลย” 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการโครงการ ปัญหาและอุปสรรค 
 “ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุของท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งธนาคารขยะรี
ไซเคิลชุมชน ได้หรือไม่ อย่างไร” “เขาก็คงจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการจัดตั้งธนาคารขยะ
อย่างแน่นอน เพราะ ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เขาจะมีเวลาว่าง และชื่นชอบการท า
กิจกรรมต่างๆ เกิดประโยชน์ให้กับชุมชน และยังสามารถสร้างรายได้เสริมอีกทาง เขา (ผู้สูงอายุ) 
ชอบ” 
  “อะไรคือปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการโครงการธนาคารขยะ ประกอบด้วย
อะไรบ้าง และควรมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร” “คิดว่าปัญหามันอยู่ที่ขั้นตอนการเริ่มต้นโครงการ 
และการหางบประมาณในการจัดตั้ง น่าจะยากตอนเริ่มคงต้องหาวิธีให้คนน าขยะมารวมกันก่อนเพ่ือ
น าไปขายให้ได้เงินทุนมาจัดตั้งธนาคารขยะ” 
  “หากการจัดการขยะโดยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนไม่ใช่เรื่องยาก สามารถสร้าง
รายได้ให้กับตัวท่าน ชุมชนของท่าน ช่วยให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ และน าไปสู่การเป็นชุมชน
ตัวอย่าง ท่านจะต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนของท่าน หรือไม่ 
เพราะเหตุใด” “เข้าร่วมแน่นอนอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าผู้สูงอายุชอบท ากิจกรรมยิ่งท าแล้วมีรายได้
เสริมจะยิ่งชอบ เพราะ เรา (ผู้สูงอายุ) มันคนว่างงานไม่มีรายได้” 
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 จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ สรุปได้ว่า 
 ด้านความส าคัญ และความเป็นไปได้ของโครงการ โดยปกติผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะคัดแยกขยะรี
ไซเคิลเป็นประจ า เพราะสามารถสร้างรายได้ จากการที่มีรถซาเล้งมารับซื้อหน้าบ้าน ขยะที่แยกส่วน
ใหญเ่ป็นขวดแต่รถรับซื้อหรือซาเล้งแม้จะให้ราคาน้อย แต่มคีวามสะดวก เพราะมารับซื้อถึงหน้าบ้าน 
 ด้านการบริหารจัดการโครงการ ปัญหาและอุปสรรค ผู้สูงอายุจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
ในการจัดตั้งธนาคารขยะ เพราะ ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีเวลาว่าง ชื่นชอบการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ท าให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และยังสามารถสร้างรายได้เสริมอีกทาง แต่อุปสรรค คือ
ขั้นตอนการเริ่มต้นโครงการ และการหางบประมาณในการจัดตั้ง ที่ต้องหาวิธีให้คนในชุมชนน าขยะมา
รวมกันเพื่อน าไปขายเป็นเงินกองทุนในการจัดตั้ง 
 3) ผู้น าชุมชน 7 หมู่บ้าน ในต าบลราชสถิตย์ 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 7 หมู่บ้าน ในต าบลราชสถิตย์ 
ส่วนที่ 1 ความส าคัญ และความเป็นไปได้ของโครงการ 
  “ปัญหาขยะ และการคัดแยกขยะมีความส าคัญต่อหมู่บ้านของท่านหรือไม่ อย่างไร” “มี
ความส าคัญความจริงแล้วประชาชน หรือลูกบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่แต่ละบ้านจะมีการแยกขยะรี
ไซเคิลไว้อยู่แล้ว เอาไว้ขายซาเล้ง ปัญหาขยะที่ชุมชนก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน คือแต่ละหมู่บ้านมีถัง
ขยะไม่เพียงพอบางหมู่บ้านมีถังใส่ขยะเพียงไม่กี่ใบชาวบ้านต้องน ามาทิ้งที่ๆเดียวท าให้เกิดกลิ่นเน่า
เหม็นเพราะขยะปนเปื้อนที่สะสมรวมกัน อยากให้มีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในความ
รับผิดชอบเข้าร่วมมาบริจาคถังขยะ” 
  “หากต าบลราชสถิตย์มีธนาคารขยะรีไซเคิลโดยผู้สูงอายุจะท าให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นได้
หรือไม่อย่างไร” “คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีหากเริ่มต้นโครงการจากผู้สูงอายุที่โรงเรียนผู้สูงอายุ (ทั้งนี้ผู้น า
ชุมชนทุกท่านยืนยันว่าผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และสุขภาพแข็งแรงส่วนใหญ่ล้วนสมัครใจ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน) หรือเด็กโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา เป็นตัวอย่างก่อน 
เพราะผู้สูงอายุเขาจะมีเวลาว่างมากกว่าชาวบ้านทั่วไป และขาดรายได้ ตรงนี้จะสามารถทดแทนเขาได้ 
หรือเด็กนักเรียนจะต้องท าตามค าสั่งของคุณครูอาจารย์เพ่ือให้ได้คะแนน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราก็
อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมถ้าหากการขายขยะกับธนาคารขยะแล้วท าให้มีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าที่ขาย
ให้กับซาเล้ง แล้วมีการขนส่งถึงหน้าบ้านเหมือนที่ซาเล้งท าเราก็ยินดีสนับสนุน แต่ทีนี้หากให้เราคอย
แบกขยะเดินทางไปขายที่ธนาคารมันคงจะไม่คุ้มมันจะเสียเวลาอีกด้วย หากท าแล้วผลตอบรับออกมา
ดีชาวบ้านเห็นผู้สูงอายุรายได้ดีขึ้นชาวบ้านก็คงจะทยอยๆท าตามคิดว่าผลที่ตามมาก็จะช่วยให้ขยะ
ลดลงได้สิ่งแวดล้อมก็จะดีข้ึน” 
  “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและบริหารจัดการผู้สูงอายุควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ
จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนส าหรับผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร” “คิดว่าหน่วยงานควรจะต้องคอย
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ดูแลผู้สูงอายุ เพราะเขาก็มีข้อจ ากัดในเรื่องอายุที่มากแล้วร่างกายเขาก็จะไม่แข็งแรงเหมืองวัยรุ่น และ
ก็เรื่องการติดต่อประสานงานกับท่ีรับซื้อขยะ, เรื่องการบริหารจัดการ คิดว่าควรช่วยผู้สูงอายุเขาด้วย” 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการโครงการ ปัญหาและอุปสรรค 
  “ผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่ท่านดูแล จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
ชุมชน ได้หรือไม่ อย่างไร” “คิดว่าในหมู่บ้านคงจะไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน เพราะว่าบางคนก็เป็น
ผู้ป่วยติดเตียง, ไม่ว่างต้องไปท างาน ฯลฯ คิดว่าการจูงใจผู้สูงอายุในโรงเรียนนั้นน่าจะเป็นแนวทางที่
เหมาะสมที่สุดแล้ว เพราะผู้สูงอายุที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโรงเรียนคือคนที่มีเวลาว่าง และสุขภาพ
แข็งแรงอยู่” 
  “ปัจจัยที่น าไปสู่ผลส าเร็จของการบริหารจัดการโครงการประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง 
อย่างไร” “หนึ่งรายได้หากจัดตั้งธนาคารขยะก็ต้องสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากเข้าร่วมโดยใช้ตรงนี้เป็น
แรงจูงใจได้ สองการขนส่งบางบ้านเขาไม่สะดวกท่ีจะแบกขยะมาขายให้ธนาคารขยะได้ตลอดจึงควรมี
การขนส่งให้เขาเหมือนซาเล้งที่รับซื้อถึงหน้าบ้านทุกๆบ้าน จะท าให้ชาวบ้านอยากเข้าร่วม เพราะ
สามารถสร้างรายได้โดยไม่เดือนร้อน ไม่รบกวนเวลามากเกินไป และขยะในชุมชนก็จะลดลง” 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะ 
  “รู้เกี่ยวโครงการธนาคารขยะอย่างไร และเห็นด้วย หรือไม่ หากมีการจัดตั้งธนาคารขยะ” 

“อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าทางเราทุกคนมีความยินดีที่จะสนับสนุนธนาคารขยะอยู่แล้ว เพราะท าให้

ประชาชนมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น แต่ก็ควรน าปัจจัยที่กล่าวไว้ข้างต้นมาพิจารณาร่วมด้วยเพ่ือเป็นแรงจูงใจ 

และเกิดความต่อเนื่องของโครงการ” 

  “หากการจัดการขยะโดยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนไม่ใช่เรื่องยาก สามารถสร้าง

รายได้ให้กับตัวชาวบ้านในหมู่บ้านของท่าน ช่วยให้สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านน่าอยู่ และน าไปสู่การเป็น

ชุมชนตัวอย่าง หมู่บ้านที่ท่านก ากับดูแลจะต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

ในชุมชนของท่าน หรือไม่ เพราะเหตุใด” “ยินดีที่จะเข้าร่วม เพราะเป็นโครงการน่าสนใจ ก่อให้เกิด

รายได้ที่เพ่ิมขึ้น แต่อยากให้พิจารณาปัจจัยข้างต้นที่เสนอแนะไปด้วยในเรื่องรายได้ และความสะดวก

ในการขนส่ง จะท าให้โครงการสมบูรณ์แบบและเหมาะสมกับชุมชนของเราที่มีข้อจ ากัดในการเดินทาง 

และจะท าให้ธนาคารขยะเกิดความต่อเนื่อง” 

 จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ผู้น าชุมชน สรุปได้ว่า 
 ด้านความส าคัญ และความเป็นไปได้ของโครงการ ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะคัดแยก
ขยะรีไซเคิลไว้อยู่แล้วเพ่ือขายให้กับซาเล้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะที่ชุมชนก าลังประสบอยู่ใน
ปัจจุบัน คือแต่ละหมู่บ้านมีถังขยะไม่เพียงพอบางหมู่บ้านมีถังใส่ขยะเพียงไม่กี่ใบ ชาวบ้านต้องน ามา
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ทิ้งที่เดียวกันท าให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นเพราะขยะปนเปื้อนกัน โครงการธนาคารขยะเป็นเรื่องที่ดีหาก
เริ่มต้นโครงการจากผู้สูงอายุที่โรงเรียนผู้สูงอายุ (ทั้งนี้ผู้น าชุมชนทุกท่านยืนยันว่าผู้สูงอายุที่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้และสุขภาพแข็งแรงส่วนใหญ่ล้วนสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุทุก
หมู่บ้าน) หรือเด็กโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา เป็นตัวอย่าง เพราะผู้สูงอายุจะมีเวลาว่างมากกว่าชาวบ้าน
ทั่วไป ชอบการเข้าร่วมกิจกรรม และผู้สูงอายุบางท่านไม่มีรายได้ หรือเด็กนักเรียนจะต้องท าตามค าสั่ง
ของคุณครูอาจารย์เพ่ือให้ได้คะแนน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกคนในชุมชนก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วม
ถ้าหากการขายขยะกับธนาคารขยะแล้วท าให้มีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าที่ขายให้กับซาเล้ง แล้วมีการ
ขนส่งถึงหน้าบ้านเหมือนที่ซาเล้งท า คนในชุมชนส่วนใหญ่มีความยินดีให้ความร่วมมือ เพราะการ
เดินทางในชุมชนค่อนข้างล าบาก การถือขวด หรือขยะรีไซเคิลเดินทางไปขายที่ธนาคารจะไม่คุ้มกับ
การเสียเวลา หากท าแล้วผลตอบรับออกมาดีชาวบ้านเห็นผู้สูงอายุรายได้ดีขึ้น ชาวบ้านจะมีแรงจูงใจ
ในการน าฝากขยะเหมือนดั่งผู้สูงอายุ และช่วยให้คนในชุมชนมีปริมาณขยะทีล่ดลงได้สิ่งแวดล้อมก็จะดี
ขึ้น 
  ด้านการบริหารจัดการ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบดูแลควรจะเป็นผู้บริหาร
จัดการ รับผิดชอบโครงการ และดูแลผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดในเรื่องอายุที่มาก ร่างกายก็
จะไม่แข็งแรงเหมือนวัยรุ่น หากให้ผู้สูงอายุบริหารจัดการด้วยตนเองอาจจะมีความเป็นไปได้ล าบาก 
 จากผลการสัมภาษณ์สามารถท าผลสรุปของ ผู้บริหาร ผู้สูงอายุ และผู้น าชุมชน ซึ่งมีประเด็น
ที่ประกอบด้วย ประเด็นความส าคัญและความเป็นไปได้ ประเด็นการบริหารจัดการ/ปัญหาและ
อุปสรรค และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังตารางที่ 4.2 สรุปผลการสัมภาษณ์ 
 
 

ประเด็น ผู้บริหาร ผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน 

ความส าคัญ

และความ

เป็นไปได้ 

-มีความ เป็นไปได้  เนื่ องจาก 

อบต.ให้ความส าคัญต่อปัญหา

ข ย ะ  โ ด ย มี ก า ร ว า ง แ ผ น

ยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องการจัดการ

ขยะในชุมชน พ.ศ. 2560 

-มีความเป็นไปได้  เนื่ องจาก

ผู้สูงอายุมีการคัดแยกขยะไว้เพื่อ

จ าห น่ าย เป็ น ป ระ จ า  แ ล ะ

ผู้สู งอายุส่วนใหญ่ มี เวลาว่าง 

และไม่มีรายได้ 

-มีความเป็นไปได้ โดยปกติ

ประชาชนคัดแยกขยะใน

ครัวเรือนไว้จ าหน่ายแต่ควร

เริ่ ม จ า ก ผู้ สู ง อ า ยุ  แ ล ะ

โรงเรียนก่อน 

การบริหาร

จัดการ/

ปัญหา

อุปสรรค 

-อบต.เคยจัดตั้งธนาคารขยะให้

โรงเรียนราชสถิตย์วิทยาจึงมี

ประสบการณ์การบริหารจัดการ

โครงการธนาคารขยะเป็นอย่าง  

-การบริหารโครงการธนาคาร

ขยะควรอยู่ในความรับผิดชอบ

ของ อบต.เพราะเป็นหน่วยงาน

ที่ประชาชนในชุมชนให้ความ 

-การบริหารโครงการธนาคาร

ข ย ะ ค ว ร อ ยู่ ใ น ค ว า ม

รับผิดชอบของ อบต.เพราะ

เป็นหน่วยงานท่ีประชาชนใน 

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการสัมภาษณ์ 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
  ด ี เชื่อถือ และไว้วางใจ ชุมชนให้ความเช่ือถือ และ

ไว้วางใจ 

ความ

คิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 

-การจัดงานทอดผ้าป่าขยะรี

ไซเคิลสามัคคีในชุมชน เพื่อเป็น

เงินกองทุนเพิ่มเติมในการจัดตั้ง 

และการบริหารจัดการ 

-เปิ ด เป็ น แ ห ล่ งก าร เรี ย น รู้

เศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบ

เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ

ครบวงจร 

-ผู้สูงอายุมีความยินดีที่จะเข้า

ร่วมการเป็นสมาชิกธนาคารขยะ 

เพราะช่ืนชอบการท ากิจกรรม 

และเพื่อหารายได้เสริม แต่ควร

มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

อื่นๆเป็นเครือข่ายธนาคารขยะ

ชุมชนเพื่อมีอ านาจต่อรองกับ

สถานรับซื้อขยะ 

-ให้ผู้สูงอายุ และเยาวชนเป็น

ผู้ น า ใน ก าร เข้ า ร่ ว ม เป็ น

สมาชิกธนาคารขยะเพื่อเป็น

ตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน

ในชุมชนเห็นถึงประโยชน์

ของการคัดแยกขยะ และ

รายได้ หรือผลตอบแทนจาก

ธนาคารขยะ 

 
4.3.2 ผลการสังเกตการณ์  
 ประเด็นที่สังเกตการณ์ ประกอบด้วย 

- สภาพแวดล้อม  

 ต าบลราชสถิตย์ เป็นต าบลที่อยู่ในอ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง แบ่งเขตปกครองเป็น 7 

หมู่บ้าน ซึ่งต าบลราชสถิต ถือว่าเป็นพ้ืนที่ชนบท เพราะ การเดินทางในต าบลราชสถิตค่อนข้างล าบาก

หากไม่มีรถส่วนตัว ในพ้ืนที่จะมีรถประจ าทางเพียง 1 สาย คือ สายอ่างทอง-สิงห์บุรี หมายเลข 309 

และในบริเวณต าบลราชสถิตนั้นเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน อยู่ห่างจากอ าเภอไชโย

ประมาณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5,577 ไร่ หรือ 9.56 ตารางกิโลเมตร รอบๆบริเวณจะพบ

เห็นบ้านเรือนไม่ค่อยหนาแน่น และมีไร่นาเป็นจ านวนมาก ภาพที่ 4.21 

 ดังนั้น การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลจึงจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาประเด็นเรื่องการเดินทาง

เพ่ือขายขยะของสมาชิก และพิจารณาในเรื่องการขนส่งขยะรีไซเคิลให้ทั่วถึงในทุกหมู่บ้าน โดย

สามารถแบ่งเป็นเวลาเก็บแต่ละหมู่บ้านได้ และจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าการ

พิจารณาเรื่องการขนส่งมีความเป็นไปได้ เพราะ เจ้าหน้าที่ของทาง อ.บ.ต. สามารถจัดตารางเวลาใน

การเก็บขนขยะรีไซเคิลได้ 
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 - ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมบริเวณชุมชนที่ผู้สูงอายุในโรงเรียนอาศัยอยู่  

 จากการสังเกตการณ์ พบว่า ชาวบ้าน หรือประชาชนในต าบลราชสถิตย์มีวัฒนธรรมประเพณี

มาอย่างยาวนาน สังเกตได้จาก การมีสถานที่ทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เช่น วัดหลาย

แห่งในต าบลที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน เช่น วัดโพธิ์หอม ,วัดวงษ์ภาคน์ ,วัดดอนกระต่าย

ทอง ,วัดปราสาท ฯลฯ และส่วนใหญ่ประชาชนในต าบลจะประกอบอาชีพ ท านา ,ท าสวน และ จัก

สาน ,ค้าขาย ฯลฯ ดังภาพที่ 4.22 

 ดังนั้นจึงพิจารณาได้ว่าหากจัดตั้งธนาคารขยะจะท าให้ประชาชนนอกจากจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น

แล้ว ยังสามารถเปิดเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้การจักสานโดยการใช้วัตถุดิบในการประดิษฐ์สิ่งของจาก

ขยะทั่วไปที่ไม่สามารถขายได้แล้วมาสร้างรายได้เพ่ิมเติมได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.21 สภาพแวดล้อมในต าบลราชสถิตย์ 
ที่มา : ต าบลราชสถิตย์ (2560) 

ย 

ภาพที่ 4.22 บรรยากาศในชุมชนราชสถิตย์ 
ที่มา : ต าบลราชสถิตย์ (2560) 
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 4.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้ง และบริหารจัดการธนาคารขยะจากข้อมูลจากการถอดบทเรียน

กรณีศึกษาธนาคารขยะรีไซเคิล การสัมภาษณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สูงอายุ ผู้น าชุมขน และการ

สังเกตการณ์ มาวิเคราะห์โดยการล าดับความส าคัญ พบว่าปัจจัยที่มีส่วนท าให้การจัดตั้ง และการ

บริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ประสบความส าเร็จ มีดังนี ้

 1.ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

 การหาแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ

ผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ นั้นเป็นการด าเนินงานที่ต้องใช้ความร่วมมือกันเพราะเป็นการด าเนินงานใน

ระดับโครงการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีภาระหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุในโรงเรียนราชสถิต และ

ผู้สูงอายุในโรงเรียนราชสถิตย์ด าเนินงานร่วมกัน เพราะ การจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะ

รีไซเคิลในชุมชนส าหรับผู้สูงอายุนั้นเป็นโครงการที่ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

โครงการบรรลุผล หรือประสบผลส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีภาระหน้าที่ในการ

ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนผู้สูงอายุ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

ที่เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมมือกันกับ ผู้สูงอายุในโรงเรียน  

 ปัจจัยด้านนี้เป็นจุดแข็งของโครงการเนื่องจาก ระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สูงอายุ

นั้นมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเสมือนครอบครัว และมีความสามัคคีกันพอสมควรอยู่แล้ว โรงเรียน

ผู้สูงอายุ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์นั้นมีที่ตั้งอยู่ข้างเคียงกันจึง

มีความสะดวกในเรื่องสถานที่ หรือการเข้าถึงกันได้ไม่ยาก สามารถปรึกษาหารือกันได้ทุกเมื่อ การมี

ส่วนร่วมเริ่มจากการศึกษาดูงาน ร่วมกันจัดตั้ง และการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลในชุมชน เพ่ือให้ทาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สูงอายุได้มีความเข้าใจ และสามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น 

 2.ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถ  

 ผู้สูงอายุในโรงเรียนราชสถิตย์ จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องการคัดแยกประเภท

ขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิล หรือน าไปขายได้ เพ่ือสามารถด าเนินการแยกขยะที่สามารถท าการรี

ไซเคิลได้น าไปฝากธนาคาร และรวบรวมไปขายให้กับสถานรับซื้อของเก่า และจากการศึกษาค้นคว้า

พบงานวิจัยเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชนบทของไทย 

(วิสาขา ภู่จินดา, 2560) พบว่าผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุราชสถิตย์ มีองค์ความรู้พื้นฐานในเรื่องการ
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คัดแยกขยะประเภทขยะในชุมชนอยู่ในระดับดีมากอยู่แล้ว ดังนั้น ในประเด็นปัจจัยด้านความรู้

ความสามารถ จึงไม่ใช่ปัญหา หรืออุปสรรคต่อการหาแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ

ธนาคารขยะรีไซเคิล ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิต อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

 3.ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ ควรจะวางเป้าหมายของการจัดตั้งธนาคารขยะว่า เพ่ือ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี และสอด
รับกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่า “ต าบลน่าอยู่คู่ความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี  คนมี
คุณภาพ  การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม”  
 การจัดสรรบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบโดยตรงโดยคัดเลือกจากวุฒิภาวะ ความรู้ 
ความสามารถ ในแต่ละด้าน (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2551) ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์โครงการ 
ผู้รวบรวมขยะรีไซเคิล ผู้อ านวยความสะดวกในการชั่งน้ าหนักขยะให้กับผู้สูงอายุตลอดจนแบ่ง
ภาระหน้าที่ แบ่งตารางเวลาในการรับซื้อขยะตามหมู่บ้าน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
เครือข่าย เช่น โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา โรงพยาบาลประจ าต าบล ฯลฯ การติดต่อ และตกลงราคากับ
สถานรับซื้อขยะรีไซเคิลจากธนาคารขยะ จัดท าระบบการน าฝากขยะอย่างชัดเจน  
 4.ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

 ปัจจัยด้านการจูงใจเพ่ือให้ประชาชน หรือคนในพ้ืนที่มีความยินดี และต้องการที่จะเข้าร่วม
เป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพราะการจูงใจเป็นการสร้างพฤติกรรม การกระท า หรือกิจกรรมของบุคคล 
โดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ การจูงใจมีอิทธิผลต่อผลของการ
ด าเนินการ ผลของการด าเนินงานจะมีคุณภาพดี หรือในเชิงปริมาณจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใด 
ขึ้นอยู่ที่การจูงใจ ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีความจ าเป็นต้องเข้าใจว่าอะไร คือแรงจูงใจที่จะท าให้ประชาชน
ในความดูแลให้ความร่วมมือ การจัดตั้งธนาคารขยะเป็นโครงการที่มีลักษณะที่ต้องได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน ผลของการจัดตั้งธนาคารขยะจะข้ึนอยู่กับการให้ความร่วมมือของประชาชน ดังนั้นการ
สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในพื้นที่มีความยินดี และต้องการที่จะให้ความร่วมมือจึงเป็นเรื่องส าคัญ
ที่ไม่สามารถมองข้ามได้ และการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุนั้น นับว่าเป็น
เรื่องใหม่ส าหรับผู้สูงอายุ ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกของโครงการธนาคารขยะ(ผู้สูงอายุ) จึง
เป็นเรื่องที่ส าคัญ และเพ่ือปลูกฝังให้สมาชิกมีความผูกพันต่อโครงการ 
 สิ่งที่พึงกระท าในการสร้างความผูกพันและสร้างแรงจูงใจของสมาชิก 
 1) สื่อสารอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะไปน าฝากกับธนาคารขยะรีไซเคิล 
รวมถึงผลตอบแทนส่วนตัวที่จะได้รับ 
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 2) สร้างความมั่นใจในการด าเนินงานระหว่างผู้สูงอายุในโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องผลตอบแทนให้ชัดเจน 
 3) มีความโปร่งใส ในที่นี้หมายถึง การสื่อสารที่ชัดเจน ไม่ปกปิดในเรื่องท่ีควรจะเปิดเผย 
 4) ปฏิบัติต่อสมาชิกด้วยความเคารพ และมีความเท่าเทียมกัน  
 5) รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก สร้างทัศนคติที่มีต่อองค์กรบริหาร มีความรับผิดชอบต่อสิ่ง
ที่กระท า 
 
 4.5 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในจัดตั้ง และการบริหารจัดการ

ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิต อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

 การจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุนั้น ผู้วิจัย

น ามาวิเคราะห์ Feasibility Study 4 ด้าน เพราะทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์กันกับการจัดตั้ง และการ

บริหารธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์  

4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการเงิน 

 ด้านเศรษฐกิจในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล จะมีรายละเอียด ดังนี้ 
- วัสดุอุปกรณ์ ทุนในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ อบต. สามารถออกงบประมาณค่าใช้จ่ายได้

เนื่องจากการจัดตั้งโครงการอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. (องค์การบริหารส่วนต าบลราช
สถิตย์ , 2560) ซึ่งประกอบด้วย 

1. เครื่องชั่งน้ าหนัก 60-90 กิโลกรัม ราคาไม่เกิน 3,000 บาท 
2. ภาชนะบรรจุขยะรีไซเคิล ราคาไม่เกิน 1,000 บาท 
3. ป้ายโครงการ ราคาไม่เกิน 500 บาท 
4. สมุดคู่ฝาก และเอกสารบัญชี ราคาไม่เกิน 2,000 บาท 

- รายได้จากการขายขยะรีไซเคิลโดยประมาณโดยค านวณจากปริมาณขยะมูลฝอยในต าบลราช
สถิตย์ประจ าปี พ.ศ.2560 10 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – กรกฎาคม พ.ศ.2560 
มีปริมาณขยะ 209.56 ตัน หรือ 209,560 กิโลกรัม โดยค านวณร่วมกับสัดส่วนขยะมูลฝอยใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก (ไทยพับลิก้า , 2555) และราคากลางของขยะแต่ละ
ประเภท (บริษัท วงษ์พาณิชย์  จ ากัด , 2560) โดยเฉลี่ยจะสามารถค านวณรายรับ
โดยประมาณจากการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนได้ ดังนี้ 
โดยขยะอินทรีย์ ร้อยละ 62 + ขยะอ่ืนๆ ร้อยละ 10 = ร้อยละ 72 = ปริมาณขยะอินทรีย์ 
และอ่ืนๆในต าบลราชสถิตย์มีจ านวน 150,883.2 กิโลกรัม  
ดังนั้นในต าบลราชสถิตย์จะเหลือ ปริมาณขยะรีไซเคิลประมาณ 58,676.8 กิโลกรัม 
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1. พลาสติก ร้อยละ 13 (ของปริมาณขยะทั้งหมดซึ่งเท่ากับ 0.13 x 209,560) 

หรือ 27,242.8 กิโลกรัม x ราคากลางโดยเฉลี่ยของขยะประเภทพลาสติก 3.62 

บาท ดังนั้นในระยะเวลา 10 เดือน ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนต าบลราช

สถิตย์มีแนวโน้มที่จะมีรายได้จากการขายขยะประเภทพลาสติก ประมาณ 

98,618.9 บาท 

2. กระดาษ ร้อยละ 10 (ของปริมาณขยะทั้งหมดซึ่งเท่ากับ 0.10 x 209,560) หรือ 

20,956 กิโลกรัม x ราคากลางโดยเฉลี่ยของขยะประเภทกระดาษ 4.89 บาท 

ดังนั้นในระยะเวลา 10 เดือน ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนต าบลราชสถิตย์มี

แนวโน้มที่จะมีรายได้จากการขายขยะประเภทกระดาษ ประมาณ 102,474.84 

บาท 

3. แก้ว ร้อยละ 3 (ของปริมาณขยะทั้งหมดซึ่งเท่ากับ 0.03 x 209,560) หรือ 

6,286.8 กิโลกรัม x ราคากลางโดยเฉลี่ยของขยะประเภทแก้ว 5.9 บาท ดังนั้น

ในระยะเวลา 10 เดือน ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนต าบลราชสถิตย์มีแนวโน้ม

ที่จะมรีายได้จากการขายขยะประเภทแก้ว ประมาณ 37,092.12 บาท 

4. โลหะ ร้อยละ 2 (ของปริมาณขยะทั้งหมดซึ่งเท่ากับ 0.02 x 209,560) หรือ 

4,191.2 กิโลกรัม x ราคากลางโดยเฉลี่ยของขยะประเภทโลหะ 5.46 บาท 

ดังนั้นในระยะเวลา 10 เดือน ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนต าบลราชสถิตย์มี

แนวโน้มที่จะมีรายได้จากการขายขยะประเภทโลหะ ประมาณ 22,883.95 บาท 

 ดังนั้นในระยะเวลาประมาณ 10 เดือน ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ต าบลราชสถิตย์ จะ

สามารถมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลทั้งหมดในชุมชนได้โดยประมาณ 261,069.81 บาท 

- ราคาขยะรีไซเคิลที่สถานรับซื้อขยะรีไซเคิลรับซื้อนั้นขึ้นอยู่กับอ านาจในการต่อรอง หน่วยงาน

เครือข่าย เช่น โรงเรียนราชสถิตวิทยา ,โรงพยาบาลประจ าต าบลราชสถิตย์ จึงมีความส าคัญ

อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้ธนาคารขยะมีอ านาจในการต่อรอง โดยราคากลางที่สถานรับซื้อ

ขยะรีไซเคิลรับซื้อ (บริษัท วงษ์พาณิชย์ จ ากัด , 2560) ดังเช่น ขยะประเภทพลาสติก ขวดน้ า 

PET ใส 6.75 บาทตอ่กโิลกรัม ,ขวดน้ าขาวขุ่น 15.00 บาทต่อกิโลกรัมเป็นต้น 

รายละเอียดดังภาคผนวก ก 
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4.5.2 การวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ด้านสังคม และวัฒนธรรม  
 ต าบลราชสถิตย์มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สืบต่อกับมาเป็นระยะเวลานาน ดังที่กล่าว

ไว้ข้างต้นว่าเห็นได้จากสถานปฏิบัติธรรม หรือวัดที่มีความเก่าแก่ และวัดยังเปรียบเสมือนที่พ่ึงทาง

จิตใจให้กับประชาชนในต าบลราชสถิตย์มาอย่างยาวนาน ผู้สูงอายุ และประชากรในชุมชนต าบลราช

สถิตย์ส่วนใหญ่นิยมประกอบอาชีพท าการเกษตร(ท านา/ท าไร่) ,จักสาน และค้าขาย จึงมีกิจกรรม 

หรือวัฒนธรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้เพ่ือขายให้กับซาเล้งรับซื้อขยะอยู่เป็นประจ า เพ่ือเสริมสร้าง

ในส่วนของรายได้เพ่ิมเติม จึงพบข้อสรุปว่าการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลมี

ความเป็นไปได้ที่ผู้สูงอายุ และประชากรในชุมชนจะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ

ธนาคารขยะรีไซเคิล เพราะผู้สูงอายุ และประชากรส่วนใหญ่นิยมคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้เพ่ือขายให้กับ

ซาเล้ง หรือร้านรับซื้อของเก่าท่ีมารับซื้ออยู่เป็นประจ า แตก่ารวิเคราะห์ปัจจัยด้านวัฒนธรรมเพียงด้าน

เดียวไม่สามารถเพียงพอให้การจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ส าหรับผู้สูงอายุใน

ชุมชน ต าบลราชสถิตย์ สมบูรณ์แบบได้จึงอาจจะน าปัจจัยบางประเด็นที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย เช่น การ

ปรับในเรื่องของการบริหารจัดการเพ่ือให้เหมาะสมกับชุมชนต าบลราชสถิตย์ โดยต้องค านึงถึงการ

อ านวยความสะดวกในการเดินทางน าขยะมาขายให้กับทางธนาคารขยะ เนื่องจากในพ้ืนที่มีข้อจ ากัด

เรื่องการเดินทาง และการคมนาคมที่มีรถประจ าทางเพียงสายเดียว 

4.5.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดตั้ง 
 ด้านสิ่งแวดล้อม ต าบลราชสถิตย์มีลักษณะทางกายภาพเป็นชุมชนชนบทประชากรไม่

หนาแน่น และการคมนาคมมีรถประจ าทางเพียงสายเดียวท าให้การคมนาคม หรือการสัญจรไม่สะดวก

เท่าในตัวเมือง ซึ่งการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลนั้นจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และยังสามารถลดต้นทุน หรืองบประมาณในการส่งขยะไปท าลาย เพราะการจัดตั้ง

ธนาคารขยะจะเป็นการปลูกฝังการคัดแยกขยะให้กับผู้สูงอายุ และคนในชุมชนคัดแยกขยะมากขึ้น 

ธนาคารขยะจะช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นซึ่งอาจจะมากกว่าการขายขยะให้กับซาเล้ง ใน

ชุมชนทุกครัวเรือนล้วนต้องมีขยะจากครัวเรือนเกือบทุกวัน จากทั้งของผู้สูงอายุ และคนในชุมชนที่

เหลือจากการอุปโภคบริโภค  

 ในส่วนของการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ 

นั้นต้องค านึงถึงปัจจัยด้านสถานที่ตั้งธนาคารขยะ สถานที่เก็บรวบรวมขยะ และการเก็บขนขยะจาก

ครัวเรือนไปยังสถานที่เก็บรวบรวมขยะ ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสถานที่ที่สามารถเก็บขนขยะ
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มารวบรวมควรจะเป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุ และประชากรในชุมชน ต าบลราชสถิตย์ เป็นที่รู้จัก และ

เชื่อถือนั่นคือ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์

นั้นอยู่ข้างๆกับโรงเรียนผู้สูงอายุ และสะดวกต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4.5.4 การวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ 
 ด้านการบริหารจัดการ ลักษณะทางกายภาพของต าบลราชสถิตย์นั้นเป็นชนบทท าให้การ

คมนาคม หรือการสัญจรไม่สะดวกเท่าในตัวเมือง อีกทั้งจ ากัดในเรื่องรายได้ หรืองบประมาณโดย

ล าพังจากองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์มีไม่เพียงพอในการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ

ธนาคารขยะ ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ได้ ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการบริหารจัดการ

ธนาคารขยะส าหรับผู้สูงอายุนั้นควรอยู่ในความดูแลของ อบต. เพราะ อบต. เป็นหน่วยงานที่ดูแล 

และรับผิดชอบโรงเรียนผู้สูงอายุ และมีสายสัมพันธ์อันดีกับชุมชนมาอย่างยาวนานและควรพิจารณา

ปัจจัย ดังนี้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะ ส าหรับ

ผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ และประชาชนในต าบลราชสถิตย์ ประกอบด้วย  

(1) งบประมาณ หรือรายได้ (เป็นไปตามการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ และ
การเงิน โดยการหาทุนเพื่อการจัดตั้งจากการทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยขยะรีไซเคิล) 

(2) การคมนาคม และการขนส่ง ทางองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์นั้น มีพนักงานเก็บขน
ขยะที่มีตารางเวลาว่าง และสามารถจัดตารางเวลาเพ่ือเข้า ไปเก็บขนขยะรีไซเคิลจาก
ครัวเรือนถึงบ้านได้หากแต่ละหมู่บ้านตกลง และท าความเข้าใจกันว่าจะต้องรวบรวมเพ่ือเก็บ
ไว้ขายให้กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ในจ านวนหนึ่ง และในตารางเวลาที่ทาง 
อบต.จัดสรรให้ เช่น ทาง อบต. ก าหนดว่าจะเก็บเมื่อผู้สูงอายุ หรือประชาชนในหมู่บ้าน
รวบรวมขยะได้ 5 กิโลกรัม ขึ้นไป และจัดเป็นตารางเวลา เช่น หมู่บ้าน1 เวลารถจะมาเก็บ
เป็นวันเสาร์ ตอนช่วงเช้า ,หมู่บ้าน 2 เป็นวันอาทิตย์ ตอนช่วงบ่าย ฯลฯ  

(3) หน่วยงานเครือข่าย ในส่วนของหน่วยงานเครือข่ายนั้นถือเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องด าเนินการรวบรวมขยะร่วมกันโดยการเชิญชวน ให้ โรงเรียนราชสถิตวิทยา ,
โรงพยาบาลประจ าต าบล ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพ่ือให้ขยะมี
จ านวนมากพอให้ธนาคารขยะได้มีอ านาจในการต่อรองกับสถานรับซื้อของเก่าได้ และได้
ราคาที่มากพอที่จะให้ธนาคารขยะรีไซเคิลเกิดความต่อเนื่อง และด าเนินโครงการอยู่คู่กับ
ชุมชนได้ไปตลอด 

(4) การแปรรูปขยะทั่วไปที่ไม่สามารถขายได้ให้เป็นผลิตภัณฑ์  หรือสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ เช่น 
การประดิษฐ์ดอกไม้พลาสติกจากถุงขนม ,การแปรรูปถังโลหะเป็นโต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งมีรายละเอียด ดัง
ภาพที่ 4.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

ด้านเศรษฐศาสตร์

-งบประมาณการจัดตั้งด้านวัสดุอุปกรณ ์
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์

-มีความคุ้มค่าในเรื่องผลตอบแทน

มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้

ด้านสังคม และวัฒนธรรม

-ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีวัฒนธรรม
การคัดแยกขยะ

มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้

ด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดตั้ง

-จัดตั้งธนาคารขยะที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลราชสถิตย์

มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้

ด้านการบริหารจัดการ 

-องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์มีการ
วางแผนยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ.2560 ใน
เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งจะมีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะซึ่งสอด
รับกับการจัดตั้งธนาคารขยะ

มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้

ภาพที่ 4.23 แผนภาพสรุปความเหมาะสม และความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 4 ด้าน 
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 4.6 การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรี
ไซเคิล ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยหลกัการ SWOT 
Analysis 
 จากการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ สามารถพิจารณาปัจจัยความส าเร็จของแนวทางการจัดตั้ง และการบริหาร
จัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ ในแต่ละด้านโดยใช้หลักการของ SWOT 
Analysis ในการพิจารณา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และการวิเคราะห์ 
ปัจจัยภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
4.6.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในเป็นการประเมินในส่วนของจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weakness) ของการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราช
สถิตย์ ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ คือ บุคลากร, ระบบการบริหารองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละ
ด้านดังนี้ 

1) บุคลากรในการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบล
ราชสถิตย์ มีบุคลากรที่เป็นปัจจัยหลักในการด าเนินการ ซึ่งการวิเคราะห์ด้านบุคลากรนี้
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ และผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ ดังตารางที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
บุคลากร : หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลราช
สถิตย์ 

1) ผู้ บ ริห ารมี ค วาม เป็ น ผู้ น าที่ มี วิ สั ยทั ศน์
กว้ างไกล เพ่ือพัฒ นาชุมชน  บุ คลากรใน
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลราช
สถิตย์ทุกคนให้ความส าคัญต่อทุกปัญหาใน 
ชุมชนอย่างใกล้ชิด และเป็นกันเอง  

2) บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนต าบลราช
สถิตย์ ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนในท้องถิ่นรวมไป
ถึงผู้บริหารองค์กร จึงมีส านึกรัก มีความ
ผูกพัน มีความต้องการ ที่จะแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน เพ่ือให้คนใน
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ชุมชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการบริหาร

จัดการธนาคารขยะอย่างเชี่ยวชาญ เนื่องจาก
มีความเคยชิน และทราบถึงสภาพปัญหา
ต่างๆภายในท้องถิ่นเป็นอย่างด ี

บุคลากร : ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
1) ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในโรงเรียนมีทัศนคติที่มอง

โลกในแง่ดีเป็นมิตรกับทุกคน ให้ความร่วมมือ
กับทุกๆกิจกรรมอย่างเต็มใจ สังเกตการณ์จาก
สภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนแต่ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างมีรอยยิ้ มและเสียงหั วเราะ อย่างมี
ความสุข 

2) ผู้สูงอายุมีพ้ืนฐานความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
รีไซเคิลอยู่แล้ว เพราะโดยปกติก็คัดแยกขยะ
ในครัวเรือนไว้ขายกับซาเล้งเป็นประจ า 

3) ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีเวลาว่าง จึงสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมในธนาคารขยะได้  
 

 
 
 
 
 

 
1) ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจึงมี

ข้อจ ากัดในเรื่องความแข็งแรงของร่างกาย 
เช่น  หากถือของ หรือขยะรีไซเคิล ใน
จ านวนที่มาก และมีน้ าหนักหนักมากเกิน
อาจจะท าให้ส่งผลเสียต่อร่างกายได้ 

 
2) ระบบการบริหารองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ ประกอบด้วยปัจจัยด้าน

โครงสร้างองค์กร ด้านการเงิน และงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านระบบการบริหารองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลราช
สถิตย์ มีรายละเอียดดังตารางที ่4.4 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านระบบการบริหารองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ราชสถิตย์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

โครงสร้างองค์กร 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ที่มุ่ งเน้นพัฒนาไปในเรื่องสิ่ งแวดล้อม
ภายในชุมชนไว้ว่า “ต าบลน่าอยู่คู่ความเข้มแข็ง 
สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพ  การบริหารจัดการที่ดี
แบบมีส่วนร่วม” 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์มีโครงสร้างการ
บริหารงานแบบแบ่งงานตามหน้าที่มีการจัดสรร
บุคลากรตามความเชี่ยวชาญอย่างชัดเจน 

การเงิน และงบประมาณ 
1) การน าฝากขยะรีไซเคิลกับธนาคารขยะจะได้รับ

ผลตอบแทนที่มากกว่ารถรับซื้อ หรือาซาเล้ง 
2) อบต.มีงบประมาณในการสนับสนุนการจัดตั้ง

ธนาคารขยะ 
 
 
 
 
 
วัสดุอุปกรณ์ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์เคยจัดตั้ง
ธนาคารขยะที่โรงเรียนราชสถิตย์วิทยาอาจจะ
สามารถดัดแปลงน ามาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง  

การบริหารจัดการ 
1) ความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน ประชาชนให้ความ

เชื่อมั่น 
2) ธนาคารขยะจะมีอ านาจในการต่อรองในเรื่องราคา

กับสถานรับซื้อขยะรีไซเคิลมากกว่าชาวบ้านขายเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การน าฝากขยะกับธนาคารขยะจะ
ได้รับเงินช้ากว่าการขายขยะรถรับซื้อ 
หรือซาเล้ง 

2) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ราชสถิตย์ เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กจึงมีข้อจ ากัดใน
เรื่องการจัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรมอาจจะมีไม่มาก 
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4.6.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นการประเมินในส่วนของโอกาส (Opportunities) คือ 
เงื่อนไขภายนอกที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์ และอุปสรรค  (Threats) 
เงื่อนไขภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ และเกิดความเสียเปรียบ
ปัจจัยภายนอกของการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราช
สถิตย์ ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ คือ สภาพแวดล้อม, สังคม และวัฒนธรรม, การมีส่วนร่วมของชุมชน
, ความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่าย ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละดา้นดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อม  
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสภาพแวดล้อมมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.5 

ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสภาพแวดล้อม 

โอกาส อุปสรรค 
1) โรงเรียนผู้สูงอายุตั้งอยู่ข้างกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลราชสถิตย์ท าให้หน่วยงานสะดวกในการดูแล
ผู้สูงอายุ และการบริหารจัดการ 
 

1) ในพ้ืนที่ต าบลราชสถิตย์มีรถประจ า
ทางเพียง 1 สาย คือ สายอ่างทอง-
สิงห์บุ รี  หมายเลข 309 ท าให้การ
เดินทางไม่ค่อยสะดวก 

2) สังคม และวัฒนธรรม 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสังคม และวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.6 
ตารางท่ี 4.6 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสังคม และวัฒนธรรม 

โอกาส อุปสรรค 

1) ประชาชนในต าบลราชสถิตย์มีวัฒนธรรมประเพณี
มาอย่างยาวนานประชาชนประกอบอาชีพ ท านา ,
ท าสวน เนื่องจากคนในชุมชนมีพ้ืนฐานวัฒนธรรม
ในเรื่องการจักสาน และการค้าขายเป็นงานรองอยู่
แล้ว จึงเป็นโอกาสดีในการส่งเสริมให้แปรรูปขยะ
มาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ หรือเพ่ือเสริมสร้างรายได้ 

2) คนส่วนใหญ่ในชุมชนนิยมคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้
เพ่ือขายให้กับซาเล้ง หรือร้านรับซื้อของเก่าที่มารับ
ซื้ออยู่เป็นประจ า จึงถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะคนใน
ชุมชนมีองค์ความรู้การคัดแยกขยะรีไซเคิลเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว 
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3) การมีส่วนร่วมของชุมชน 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.7 

ตารางท่ี 4.7 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1) เนื่องจากต าบลราชสถิตย์เป็น
ต าบลขนาดเล็กคนในชุมชนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมือนพ่ี
น้อง และมีความสามัคคีกัน การ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนจึงไม่
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ  

1) ถึงแม้คนในชุมชนราชสถิตย์จะมีความรักสามัคคี
กัน แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดบางประการที่อาจจะ
ท าให้คนในชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ครบ เช่น คนในวัยท างานต้องท างานหาเลี้ยง
ครอบครัวไม่ค่อยมี เวลาว่างในการเข้าร่วม
กิจกรรม, ผู้สูงอายุบางท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียง, 
บางท่านมีข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย ฯลฯ 

 
4) ความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่าย 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่าย 
มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.8 
ตารางท่ี 4.8 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่าย 

โอกาส อุปสรรค 
1) การด า เนิ น ก ารด้ วยก ารส ร้ า ง

เครือข่ายจะสร้างอ านาจในการ
ต่อรอง 

1) ส่วนใหญ่หน่วยงานตามชนบทจะมีการ
ท างานบูรณาการน้อย 

2) เป็นการเข้าร่วมเครือข่ายโดยการสั่งการ
แบบ Top down 
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 4.7 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 จากข้อมูล SWOT Analysis การจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน 

ส าหรับผู้สูงอายุ TOWS Matrix โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแม

ตริกซ์ ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด ซึ่งผล

ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ท าให้เกิดยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ โดย

สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

 1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุด

แข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก  ทั้งนี้

จากการที่องค์กรมีจุดแข็งภายใน ควรน ามาแสวงหาประโยชน์จากโอกาสที่องค์กรเผชิญอยู่ 

 2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่

เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ในเชิง

ป้องกันทั้งนี้เนื่องจากองค์กรมีจุดแข็งภายใน ขณะเดียวกันองค์กรก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็น

ข้อจ ากัดจากภายนอกที่องค์กรควบคุมไม่ได้ แต่องค์กรสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจ ากัด

ที่มาจากภายนอกได้ 

 3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น

จุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข

ทั้งนี้เนือ่งจากองค์กรมีโอกาสที่จะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆมาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์กรมีอยู่ได้ 

 4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น

จุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ  

ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรเผชิญกับทั้งจุดอ่อน และข้อจ ากัดภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้จึงต้อง

พยายามลดจุดอ่อนภายในที่มีและหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดภายนอก 

 การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือหาแนวทางจัดตั้ง และบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล

ในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ดังตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือหาแนวทางจัดตั้ง และบริหารจัดการธนาคารขยะรี
ไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

TOWS Matrix โอกาส Opportunities 
ภายนอก 

-โร งเรี ย น ผู้ สู งอ ายุ ตั้ งอ ยู่ ข้ า ง
องค์การบริหารส่วนต าบลราช
สถิตย์  อบต.เข้าถึงการบริหาร
จัดการได้สะดวก 
-คนในชุมชนนิยมคัดแยกขยะไว้
ขายให้กับซาเล้ง 
-เนื่องจากคนในชุมชนมีพื้นฐาน
วัฒนธรรมในเรื่องการจักสาน 
และการค้าขายเป็นงานรอง 
-คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 
-สร้ างอ านาจต่ อรองจากการ
รวมตัวกับหน่วยงานเครือข่าย 

อุปสรรค Threats 
ภายนอก 

-การเดินทางไม่ค่อยสะดวก 
-บางท่านไม่มีเวลาว่างในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเนื่องจากภาระหน้าที่ 
,ข้อจ ากัดทางด้ายร่างกาย 
-ส่วนใหญ่หน่วยงานตามชนบทจะ
มีการท างานบูรณาการน้อย 
-เป็นการเข้าร่วมเครือข่ายโดยการ
สั่งการแบบ Top down 

จุดแข็ง 
Strengths 

ภายใน 
-ผู้ บ ริห ารมี วิสั ยทั ศน์ กว้ างไกล  และ
หน่วยงานให้ความส าคัญต่อปัญหาใน
ชุมชนอย่างเป็นกันเอง 
-บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น 
-บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
-ผู้สูงอายุในชุมชนมีทัศนคติที่มองโลกใน
แง่ดี 
-ผู้ สู งอายุ มี ค วาม รู้ เรื่ อ งการคั ดแยก
ประเภทขยะเป็นอย่างดี 
-ผู้สูงอายุมีเวลาว่าง 
-องค์กรมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
-องค์การมีโครงสร้างการบริหารงานแบบ
แบ่งตามหน้าท่ีตามความเชี่ยวชาญ 
-การน าฝ าก ขย ะกั บ ธน าค ารจะ ได้

SO Strategy 
-ให้ ผู้ สู ง อ า ยุ ใน โร ง เรี ย น
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผู้น าในการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคาร
ขยะ 
-สร้างเครือข่ายหน่วยงานใน
การจัดตั้งธนาคารขยะเพ่ือให้
ธนาคารขยะมีอ านาจในการ
ต่อรองที่เข้มแข็งในเรื่องราคา
ขยะจากสถานรับซื้อขยะรี
ไซเคิล 
 

ST Strategy 
-จัดตั้ งธนาคารขยะโดยให้ 
อบต.เป็นสถานที่ตั้งธนาคาร
ขยะ 
-จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
ควบคู่กับธนาคารขยะ 



 

 

128 

ผลตอบแทนมากกว่าการขายให้กับซาเล้ง 
-องค์กรเคยตั้งธนาคารขยะให้โรงเรียน 
-องค์กรมีความน่าเช่ือถือ ประชาชน
เชื่อมั่น 
-ธนาคารขยะจะมีอ านาจในการต่อรอง
เรื่องราคาที่จะได้มากกว่า 

จุดอ่อน 
Weaknesses 

ภายใน 
-ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมี
ข้อจ ากัดเรื่องความแข็งแรงของร่างกาย 
-การน าฝากขยะกับธนาคารขยะได้เงินช้า
กว่าการขายขยะให้ซาเล้ง 
-องค์กรขนาดเล็กมีงบประมาณไมม่าก 

WO Strategy 
-ประชาสัมพันธ์จากเสียงตาม
สายให้คนในชุมชนได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารถึงประโยชน์ 
หรือผลตอบแทนที่จะได้รับ
จากการเข้าร่วมธนาคารขยะ
มากกว่าจากซาเล้ง 
-ท อ ด ผ้ า ป่ า ข ย ะ รี ไซ เคิ ล
สามัคคีในชุมชน 

WT Strategy 
-จัดสรรตารางเวลารับฝาก
ข ย ะ ต า ม ห มู่ บ้ า น โ ด ย
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจะไป
รับฝากขยะถึงหมู่บ้าน 
-ประชาสัมพันธ์ด้วยเสียงตาม
สายถึงปัญหาขยะที่เกิดข้ึนใน
ชุมชน และขอความร่วมมือ
จากคนในชุมชนทุกคนในการ
เข้าร่วมธนาคารขยะ 

 
 จากตารางการวิเคราะห์ TOWs Matrix สามารถสรุปแนวทางการจัดตั้ง และการบริหาร
จัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนได้ ดังนี้  

1) การให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผู้น าในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ  
2) องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์จะเป็นผู้ดูแลและบริหารโครงการธนาคารขยะ  
3) การจัดตั้งธนาคารขยะโดยให้ อ.บ.ต.เป็นสถานที่ตั้งธนาคารขยะ 
4) การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลสามัคคีในชุมชน 
5) การสร้างเครือข่ายหน่วยงานในการจัดตั้งธนาคารขยะ 
6)  จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับธนาคารขยะรีไซเคิล 
7) การแปรรูปขยะ ตั้งแต่การขั้นตอนการท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ไปจนถึงการแปรรูปขยะรี

ไซเคิลให้เป็นของใช้ 
8) ส่งเสริมให้มีการท างานแบบบูรณาการของหน่วยงานเครือข่าย 
9) ประชาสัมพันธ์ด้วยเสียงตามสายถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน และขอความร่วมมือจากคน

ในชุมชนทุกคนในการเข้ารวมธนาคารขยะ 

ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
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10) ประชาสัมพันธ์จากเสียงตามสายให้คนในชุมชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารถึงประโยชน์ หรือ
ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการเข้าร่วมธนาคารขยะในเรื่องราคาขยะที่ได้มากกว่าจากซาเล้ง 

11) จัดสรรตารางเวลารับฝากขยะตามหมู่บ้านโดยการจัดสรรเจ้าหน้าที่จาก อบต. จะไปรับฝาก
ขยะถึงหมู่บ้าน 



 

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยเรื่องแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุ และปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ แทนผู้สูงอายุ 
และผู้น าชุมชนของทุกหมู่บ้านในต าบลราชสถิตย์ รวมทั้งการสังเกตการณ์เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลใน
การหาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ 
ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง วิเคราะห์ศักยภาพการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง และประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ Feasibility Study 4 ด้าน และ
เสนอแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ใน โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
และปัจจัยภายนอกโดยหลักการ SWOT Analysis และน าข้อมูลจาก SWOT Analysis มาวิเคราะห์ 
TOWS Matrix เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชนที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุใน โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง 
 

 5.1 ความคิดเห็นของผู้สูงอายุ และปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ

ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

5.1.1 ความคิดเห็นของผู้สูงอายุ จากการศึกษา สามารถสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ตัวแทน
ผู้สูงอายุ ได้ดังนี้ 
 1) การจัดตั้งควรค านึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรี
ไซเคิลในชุมชน ควรศึกษาศักยภาพในการจัดตั้ง และควรมีการวางเป้าหมายในการจัดตั้งให้ชัดเจน 
 2) ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการจัดตั้ง การจัดตั้งควรค านึงถึงงบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้ง การบริหารจัดการต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ควรจัดสรร
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือดูแลเรื่องธนาคารขยะ และการบริหารจัดการโครงการควรอยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ 
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 ทั้งนี้  ผู้สูงอายุคัดแยกขยะกันเป็นประจ า และมีความยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
ธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ และหน่วยงานเครือข่าย เช่น โรงพยาบาล
ประจ าต าบล และ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ควรให้ความร่วมกันเป็นเครือข่ายธนาคารขยะ 
 
5.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ 

ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบล
ราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 
 1.ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
 2.ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ 
 3.ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
 4.ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน 

ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ ประกอบด้วย การเดินทาง หรือการคมนาคม เนื่องจากต าบลราช

สถิตย์มีพ้ืนที่เป็นเขตชนบท และมีรถโดยสารประจ าทางเพียงสายเดียว จึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยการ

เดินทางเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน เนื่องจากการเดินทางไม่

ค่อยสะดวกจึงท าให้คนในชุมชนอาจจะเลือกที่จะขายขยะให้กับรถซาเล้งมากกว่าน าฝากกับทาง

ธนาคาร ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคอีกประการ คือ ผู้สูงอายุ หรือคนในชุมชนบางท่านมีภาระหน้าที่ต้อง

รับผิดชอบจึงท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมธนาคารขยะ ,บางท่านมีข้อจ ากัดในเรื่องสุขภาพ

ร่างกาย หรือติดเตียง จึงท าให้ไม่สะดวกในการเข้าร่วมธนาคารขยะ 

 ปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ

ผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน หรือองค์กร เช่น โรงเรียน

ราชสถิตย์วิทยา ,โรงพยาบาลประจ าต าบล ฯลฯ เพ่ือให้ธนาคารขยะมีขยะในปริมาณที่มากพอที่จะมี

อ านาจในการต่อรองในเรื่องราคาขยะมากขึ้นกับสถานรับซื้อขยะรีไซเคิลได้ การสร้างแรงจูงใจให้กับ

คนในชุมชน โดยปกติแล้วชุมชนราชสถิตย์คัดแยกขยะเพ่ือขายให้กับซาเล้งรับซื้อของเก่าอยู่เป็น

ประจ า ซึ่งหากมีการประชาสัมพันธ์ หรือเสียงตามสายให้คนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลถึงรายได้ที่จะ

ได้รับเพ่ิมขึ้นจากการน าฝากขยะกับธนาคารขยะท่ีมากกว่าการขายให้กับซาเล้งอาจจะเป็นแรงผลักดัน

ให้คนในชุมชนต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะได้ และสุดท้ายการอ านวยความสะดวก 
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จากปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนั้นผู้วิจัยค้นพบว่าแนวทางในการแก้ไข คือการจัดตารางเวลาในการรับฝาก

ขยะในแต่ละหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่เพ่ือผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง และไม่ค่อยมีเวลาว่างได้รับความ

สะดวก และธนาคารขยะจะได้มีสมาชิกมากขึ้น 

 

 5.2 วิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ
ธนาคารขยะ  
 โดยการศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้  (Feasibility Study) 4 ด้าน ซึ่ ง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์, ด้านสังคม และ
วัฒนธรรม, ด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดตั้ง, ด้านการบริหารจัดการ  
5.2.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์  

- วัสดุอุปกรณ์ ทุนในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ อบต. สามารถออกงบประมาณค่าใช้จ่ายได้
เนื่องจากการจัดตั้งโครงการอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. (องค์การบริหารส่วนต าบลราช
สถิตย์ , 2560) มีรายละเอียด ด้านวัสดุอุปกรณ์ ทุนในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ อบต.
สามารถออกงบประมาณค่าใช้จ่ายได้เนื่องจากการจัดตั้งโครงการอยู่ในความรับผิดชอบของ 
อบต. (องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ , 2560) ประกอบด้วย เครื่องชั่งน้ าหนัก ,ภาชนะ
บรรจุขยะรีไซเคิล ,ป้ายโครงการ ,สมุดคู่ฝาก และเอกสารบัญชี ค่าใช้จ่ายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดตั้งโดยรวมไม่เกิน 8,000 บาท 

- ความคุ้มค่าของรายได้ของธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนราสถิตย์ ในระยะเวลาประมาณ 10 
เดือน โดยค านวณจากปริมาณขยะทั้งหมดในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 – กรกฎาคม พ.ศ.
2560 ธนาคารขยะจะมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลทั้งหมดโดยประมาณ 261,069.81 
บาท 

5.2.2 การวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ด้านสังคม และวัฒนธรรม  

 คนในชุมชนมีวัฒนธรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลเป็นประจ า ดังนั้นการจัดตั้ง และการบริหาร

จัดการธนาคารขยะรีไซเคิลมีความเป็นไปได้ที่ ผู้สูงอายุ และประชากรในชุมชนจะให้ความร่วมมือใน

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิล 

5.2.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ด้านสิ่งแวดล้อม 
 สถานที่จัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ สถานที่ที่

สามารถเก็บขนขยะมารวบรวมควรจะเป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุ และประชากรในชุมชน ต าบลราชสถิตย์ 

เป็นที่รู้จัก และเชื่อถือนั่นคือ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ เพราะองค์การบริหารส่วน
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ต าบลราชสถิตย์นั้นอยู่ข้างๆกับโรงเรียนผู้สูงอายุ และสะดวกต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  

5.2.4 การวิเคราะห์ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ มีการวางแผนยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ.2560 ในเรื่องการ

จัดการขยะในชุมชน ซึ่งจะมีการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะ ธนาคารขยะเป็นเรื่องที่

ก าลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่า “ต าบลน่าอยู่

คู่ความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพ  การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม”  

 จัดสรรบุคลากรที่ เกี่ยวข้องที่ รับผิดชอบโดยตรงโดยคัดเลือกจากวุฒิ ภาวะ ความรู้ 

ความสามารถ ในแต่ละด้าน (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2551) ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์โครงการ 

ผู้รวบรวมขยะรีไซเคิล ผู้อ านวยความสะดวกในการชั่งน้ าหนักขยะให้กับผู้สูงอายุตลอดจนแบ่ง

ภาระหน้าที่ แบ่งตารางเวลาในการรับซื้อขยะตามหมู่บ้าน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

เครือข่าย เช่น โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา โรงพยาบาลประจ าต าบล ฯลฯ การติดต่อ และตกลงราคากับ

สถานรับซื้อขยะรีไซเคิลจากธนาคารขยะ จัดท าระบบการน าฝากขยะอย่างชัดเจน  

 

 5.3 แนวทางในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราสถิตย์ 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทองโดยTOWS Matrix   
 การวิเคราะห์  TOWS Matrix เพ่ือหาแนวทางจัดตั้ง และบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล

ในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีรายละเอียดดังนี้  

5.3.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง

และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน  

 -ให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผู้น าในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพราะ 

ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มี

ร่างกายที่แข็งแรง ชื่นชอบการท ากิจกรรม มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่ดี มีเวลาว่างและยังเป็นแนวทาง

ในการเสริมสร้างรายได้พิเศษให้กับผู้สูงอายุได้อีกด้วย และเพ่ือเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนได้เห็นว่า

ธนาคารขยะไม่ใช่เรื่องยากล าบากที่แม้แต่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม

ธนาคารขยะเพ่ือช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนได้ และยังเสริมสร้างรายได้พิเศษให้กับตนเองได้ 
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 -สร้างเครือข่ายหน่วยงานในการจัดตั้งธนาคารขยะเพ่ือให้ธนาคารขยะมีอ านาจในการต่อรอง

ที่เข้มแข็งในเรื่องราคาขยะจากสถานรับซื้อขยะรีไซเคิล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต าบล

ราชสถิตย์ เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลต าบลราชสถิตย์จึงมีเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืนๆในต าบล ดังนั้น

ควรจะมีกลยุทธ์เพ่ือให้ธนาคารขยะมีอ านาจในการต่อรองเรื่องราคาขยะกับสถานรับซื้อของเก่าให้มาก

ที่สุด โดยการสร้างเครือข่ายธนาคารขยะตามหน่วยงานเครือข่ายร่วมกัน เช่น โรงพยาบาลประจ า

ต าบล, โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ฯลฯ เพ่ือให้มีปริมาณขยะท่ีมากขึ้น 

5.3.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุด

แข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน  

-จัดตั้งธนาคารขยะโดยให้ อบต.เป็นสถานที่ตั้งธนาคารขยะ เนื่องจากการที่ อบต.เป็นหน่วยงาน

ศูนย์กลางของชุมชนคอยดูแลและบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน และคนในชุมชนให้ความ

เชื่อถือถึงศักยภาพของ อบต. และอบต.มีเนื้อที่กว้างขวาง ร่วมกับการเล็งเห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุใน

โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกลุ่มผู้น าในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน โดยมี อบต. เป็นหน่วยงานที่ต้องคอยดูแล ทั้งผู้สูงอายุในโรงเรียน และ

การบริหารจัดการธนาคารขยะ ดังนั้น เพ่ือการเข้าถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

-จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับธนาคารขยะรีไซเคิล เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องปัญหาขยะ 

และการแปรรูปขยะ ตั้งแต่การท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ไปจนถึงการแปรรูปขยะรีไซเคิลให้เป็นของ

ใช้ เพ่ือให้คนในชุมชนเล็งเห็นคุณค่าของขยะ และเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และปรับปรุงการท างานแบบ

บูรณาการของหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และการต่อยอด 

5.3.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน  
-ประชาสัมพันธ์จากเสียงตามสายให้คนในชุมชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารถึงประโยชน์ หรือผลตอบแทน

ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมธนาคารขยะมากกว่าจากซาเล้ง สอดคล้องกับ บทความเรื่องแรงจูงใจใน

จิตวิทยาองค์กร (นิภา แก้วศรีงาม, 2532) การใช้กลยุทธ์เพ่ือกระตุ้นการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานให้

ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ โดยการประชาสัมพันธ์จากเสียงตามสายให้คนในชุมชนได้ทราบข้อมูล

ข่าวสารถึงประโยชน์ หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากการเข้าร่วมธนาคารขยะมากกว่าจากซาเล้งนั้น
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เป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนเห็นผลตอบแทนจะได้มากกว่าที่เคยได้ และหันมาสนใจธนาคาร

ขยะเพราะมีความต้องการรายได้ที่มากข้ึน 

-ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลสามัคคีในชุมชน เนื่องจากต าบลราชสถิตย์เป็นต าบลที่มีขนาดเล็ก และมีคนใน

ชุมชนไม่หนาแน่น จึงท าให้มีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณในการจัดตั้ง (ฐิติกา บุตรอารมณ์ , 2560) 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหากองทุนเพ่ือการจัดตั้งธนาคาร

ขยะ ด้วยการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนร่วมท าบุญโดยที่ไม่ต้องเสียทรัพย์ แล้วยังได้กุศล 

โดยการจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยขยะรีไซเคิล (วัดวังมัสระ, 2543) คือ ด้วยการเชิญชวน

รวบรวมขยะรีไซเคิลในชุมชน ,โรงเรียน และโรงพยาบาลประจ าชุมชน น ามาเป็นปัจจัยในการ

ทอดผ้าป่าแทนการใช้เงิน หรือสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็นการท าความดีถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9 ในการรณรงค์ลดปริมาณขยะที่จะน าไปก าจัดให้มีปริมาณ

น้อยลง และสามารถน าขยะมาแปรสภาพเป็นเงินเพ่ือถวายให้วัด โรงเรียน และส่วนร่วมการจัดตั้ง 

และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ โดยการ

ประสานกับสถานรับซื้อขยะรีไซเคิลให้เข้ามารับซื้อ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นรณรงค์เสริมสร้าง

จิตส านึก ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในชุมชนและนักเรียนได้รู้จักคัดแยกขยะ และยังเป็นโอกาสที่

เหมาะสมที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลภายในชุมชนอีกด้วย 

-แปรรูปขยะรีไซเคิลให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้  หรือค้าขายเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ลด

ปริมาณขยะในชุมชน และลดต้นทุนการส่งขยะไปท าลาย โดยการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ เช่น การ

น ายางล้อรถยนต์ที่เสื่อมสภาพแล้วมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ เช่น โต๊ะ ,ชิงช้า ,เก้าอ้ี ฯลฯ 

5.3.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน

และข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน 

-จัดสรรตารางเวลารับฝากขยะตามหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจะไปรับฝากขยะถึงหมู่บ้าน 

เนื่องจาก  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์นั้น มีเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะที่ยังพอมีตารางเวลา

ว่าง (ฐิติกา บุตรอารมณ์ , 2560) และสามารถจัดตารางเวลาเพ่ือเข้าไปเก็บขนขยะรีไซเคิลจาก

ครัวเรือนถึงบ้านได้หากแต่ละหมู่บ้านตกลง และท าความเข้าใจกันว่าจะต้องรวบรวมเพ่ือเก็บไว้ขาย

ให้กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ในจ านวนหนึ่ง และในตารางเวลาที่ทาง อ .บ.ต.จัดสรร

ให้ เช่น ทาง อ.บ.ต. ก าหนดว่าจะเก็บเมื่อผู้สูงอายุ หรือประชาชนในหมู่บ้านรวบรวมขยะได้ 5 
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กิโลกรัม ขึ้นไป และจัดเป็นตารางเวลา เช่น หมู่บ้าน1 เวลารถจะมาเก็บเป็นวันเสาร์ ตอนช่วงเช้า ,

หมู่บ้าน 2 เป็นวันอาทิตย์ ตอนช่วงบ่าย ฯลฯ 

-ประชาสัมพันธ์ด้วยเสียงตามสายถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน และขอความร่วมมือจากคนใน

ชุมชนทุกคนในการเข้าร่วมธนาคารขยะ สอดคล้องกับ (จินตวีร์ เกษมศุข, 2546) หลักการกลยุทธ์ใน

การประชาสัมพันธ์ การใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการด าเนินการที่จะสร้างความร่วมมือ

ในการท ากิจกรรม เพ่ือน าไปสู่การยอมรับวิธีปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ด้วยเสียงตามสายถึง

ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน และขอความร่วมมือจากคนในชุมชนทุกคนในการเข้าร่ วมธนาคารขยะ 

เพ่ือให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะที่ทุกคนในชุมชนร่วมกันก่อ และเพ่ือส่งเสริมให้ร่วมกัน

แก้ไขปัญหา 

5.4  อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จากการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์
องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ ผู้สูงอายุ และผู้น าชุมชน และการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา 
ท าให้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้ง 4 ข้อ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยด้านแรงจูงใจ และ
พบว่าการวิเคราะห์ศักยภาพ และการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้  (Feasibility 
Study) 4 ด้าน พบว่าต าบลราชสถิตย์มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง และการ
บริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ส าหรับผู้สูงอายุ เพราะในต าบลราชสถิตย์มีขีดความสามารถที่
เพียงพอในการพัฒนาต่อยอดไปเป็นศักยภาพในการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล
ในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา 7 กรณีศึกษา และจากการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
พบว่า แนวทางในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอ
ไชโย จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 1) การให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผู้น าในการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพราะมีความเหมาะสมที่จะเป็นกลุ่มบุคคลตัวอย่างให้กับคนในชุมชน 2) การ
สร้างเครือข่ายหน่วยงานในการจัดตั้งธนาคารขยะเพ่ือให้ธนาคารขยะมีอ านาจในการต่อรองที่เข้มแข็ง 
เช่น โรงพยาบาลประจ าต าบล โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ฯลฯ เพ่ือให้มีจ านวนขยะมีปริมาณที่มากขึ้น 
3) การจัดตั้งธนาคารขยะโดยให้ อบต.เป็นสถานที่ตั้งธนาคารขยะ เนื่องจากการ อบต.เป็นหน่วยงาน
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ศูนย์กลางของชุมชนคอยดูแลและบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน และคนในชุมชนให้ความ
เชื่อถือถึงศักยภาพของ อบต. และอบต.มีเนื้อที่กว้างขาวง ร่วมกับการเล็งเห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกลุ่มผู้น า ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน โดยมี อ.บ.ต. เป็นหน่วยงานที่ต้องคอยดูแล ทั้งผู้สูงอายุในโรงเรียน และ
การบริหารจัดการธนาคารขยะ ดังนั้น เพ่ือการเข้าถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจึง
สามารถสรุปได้ว่า สถานที่ตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลที่เหมาะสมกับการจัดตั้ง และการบริการจัดการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ ที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
ราชสถิตย์ 4) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับธนาคารขยะรีไซเคิล เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน
เรื่องปัญหาขยะ 5) การแปรรูปขยะ ตั้งแต่การขั้นตอนการท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ไปจนถึงการ
แปรรูปขยะรีไซเคิลให้เป็นของใช้ เพ่ือให้คนในชุมชนเล็งเห็นคุณค่าของขยะ และเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ 
6) ส่งเสริมให้มีการท างานแบบบูรณาการของหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  7) 
ประชาสัมพันธ์จากเสียงตามสายให้คนในชุมชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารถึงประโยชน์ หรือผลตอบแทนที่
จะได้รับจากการเข้าร่วมธนาคารขยะในเรื่องราคาขยะที่ได้มากกว่าจากซาเล้ง ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจใน
การให้ความร่วมมือ (นิภา แก้วศรีงาม , 2532) 8) การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลสามัคคีในชุมชน 
เนื่องจากต าบลราชสถิตเป็นต าบลที่มีขนาดเล็ก และมีคนในชุมชนไม่หนาแน่น จึงท าให้มีข้อจ ากัดใน
เรื่องงบประมาณในการจัดตั้ง (ฐิติกา บุตรอารมณ์, 2560) ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหากองทุนเพ่ือการจัดตั้งธนาคารขยะ ด้วยการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้คน
ในชุมชนร่วมท าบุญโดยที่ไม่ต้องเสียทรัพย์ แล้วยังได้กุศล โดยการจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีด้วย
ขยะรีไซเคิล (วัดวังมัสระ , 2543) 9) จัดสรรตารางเวลารับฝากขยะตามหมู่บ้านโดยการจัดสรร
เจ้าหน้าที่จาก อบต. จะไปรับฝากขยะถึงหมู่บ้าน เนื่องจาก ทางองค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์
นั้น มีเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะที่ยังพอมีตารางเวลาว่าง (ฐิติกา บุตรอารมณ์ , 2560) และสามารถจัด
ตารางเวลาเพื่อเข้าไปเก็บขนขยะรีไซเคิลจากครัวเรือนถึงบ้านได้ 10) ประชาสัมพันธ์ด้วยเสียงตามสาย
ถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน และขอความร่วมมือจากคนในชุมชนทุกคนในการเข้ารวมธนาคารขยะ 
11) องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์จะเป็นผู้ดูแลและบริหารโครงการธนาคารขยะ เนื่องจาก
ประชาชนให้ความไว้วางใจ และมีความเชื่อมั่น องค์กรมีความรับผิดชอบ และคอยดูแลใส่ใจในทุก
ปัญหาในชุมชนอย่างใกล้ชิด  
 ผู้สูงอายุ และคนในชุมชน ต าบลราชสถิตย์ส่วนใหญ่จะคัดแยกขยะเพ่ือจ าหน่ายแก่รถรับซื้อ
อยู่เป็นประจ าจึงมีความยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล แต่จะมีประชาชนบางท่านที่
มีข้อจ ากัดบางประการ เช่น ภาระหน้าที่จึงไม่มีเวลาว่างเพียงพอ ข้อจ ากัดในด้านร่างกาย ประชากร
แฝง ฯลฯ ที่อาจจะท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ครบทุกท่าน 
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 5.5 ข้อเสนอแนะ 
5.5.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ

ผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโยจังหวัดอ่างทอง สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะส าหรับองค์การ

บริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ได้ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1) องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ ควรก าหนดเป้าหมายของการด าเนินการจัดตั้ง

ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนให้ชัดเจน เช่น มีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน 

และเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน เป็นต้น 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ ควรมีการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ และเหมาะสม

ตามความถนัด หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือการด าเนินการบริหารโครงการ

ธนาคารขยะอย่างมีประสิทธิภาพ หรือข้อบกพร่องน้อยที่สุด  เช่น เจ้าหน้าที่ที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านบัญชีมีหน้าที่ดูแลระบบการน าฝาก และถอนเงิน เป็นต้น 

3) องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ ด าเนินการด้วยความเป็นธรรม และมีความเสมอ

ภาค เพ่ือปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร กับประชาชน 

4) องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ ควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบ

ได้เนื่องจากโครงการธนาคารขยะเป็นโครงการที่มีเรื่องเงินเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง คือการ

น าขยะมาน าฝากเพ่ือถอนเงินจากธนาคารจึงต้องมีความชัดเจนในเรื่องของราคาขยะที่

รับซื้อแต่ละประเภท เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือแก่ประชาชน 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ ควรจัดให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในการคัดแยก

ขยะ รีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง และชี้ให้เห็นว่าขยะแต่ละประเภทมีราคาในการรับซื้อต่างกัน 

เช่น ขวดพลาสติกจะมีหลายประเภทหากมีการคัดแยกให้ถูกประเภทจะได้ราคาที่สูงกว่า 

ฯลฯ 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ ควรด าเนินการเรื่องท าข้อตกลงหน่วยงานเครือข่าย

ธนาคารขยะ เพ่ือให้ธนาคารขยะมีอ านาจในการต่อรองราคากับสถานรับซื้อขยะเพ่ิมขึ้น 
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3) องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ ควรมีการจัดสรรตารางเวลา และบุคลากรในการ

ให้บริการรับขยะตามหมู่บ้าน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีข้อจ ากัดในเรื่อง

การเดินทาง และเพ่ือมีโอกาสที่ประชาชนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะเพ่ิมขึ้น 

 
5.5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรศึกษาการติดตามผลของการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะ เนื่องจาก

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางเพ่ือให้ทางต าบลราชสถิตย์มีแนวทางการด าเนินการ โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และหน่วยงานี่เกี่ยวข้อง ผู้สูงอายุ และผู้น าชุมชน ที่เน้นไป

ในส่วนของปัจจัย และศักยภาพในการจัดตั้งส าหรับผู้สูงอายุ แต่ในส่วนของประชาชนนั้นยังได้ข้อมูลที่

ไม่ครอบคลุมทั่วถึง จึงควรมีการศึกษาผลของการจัดตั้งธนาคารขยะ และผลตอบรับของประชาชน  
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ค าชี้แจง : แบบประเมินความตรงของเครื่องมือวิจัย โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
และวัตถุประสงค์ (Item- Objective Congruence Index: IOC)  เพ่ือประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถาม มีความสอดคล้องในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัย ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาความตรง ดังนี้ 
  +1  = ข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    0  = ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   -1  = ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของท่านว่าข้อค าถามีความสอดคล้อง ไม่
แน่ใจ หรือไม่สอดคล้อง 
  

ข้อที่ แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง (อบต.ราชสถิตย์) ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

สอด
คล้อง 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
สอดคล้อง 

ส่วนที ่1 ความส าคัญ และความเป็นไปได้ของโครงการ 

1.1 ท่านคิดว่าปัญหาขยะ และการคัดแยกขยะมีความส าคัญต่อชุมชนของท่าน หรือไม่ 
อย่างไร 

3 
  

1.2 ท่านคิดว่าการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนโดยผู้สูงอายุจะสามารถแก้ปัญหา
ขยะ และการคัดแยกขยะในชุมชนได้มากน้อยเพียงใด 

3 
  

1.3 ท่านคิดว่าการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยด้าน
ใดบ้าง เพราะเหตุใด 

3 
  

ส่วนที ่2 การบริหารจัดการโครงการ ปัญหา และอุปสรรค 

2.1 ท่านคิดว่าควรจะมีการบริหารจัดการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  ส าหรับ
ผู้สูงอายุอย่างไร เพ่ือให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 

3 
  

2.2 ท่านคิดว่าผู้สูงอายุ และชาวบ้านในชุมชนจะให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใดหากมี
การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลโดยผู้สูงอายุ 

3 
  

2.3 ท่านคิดว่าอะไรคือปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการโครงการธนาคารขยะ 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และควรมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 

2 
1 
 

 

2.4 ท่านคิดว่าปัจจัยที่น าไปสู่ผลส าเร็จของการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล 2  1 
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ชุมชนส าหรับผู้สูงอายุประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง อย่างไร  

ส่วนที ่3 ท่านคิดว่าจะมีผลลัพธ์ และผลกระทบอย่างไรบ้างหากมีการด าเนินโครงการการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน 
ส าหรับผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอะไรบ้าง 

3.1 ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ 3   

3.2 ด้านสังคม เช่น คุณภาพชีวิต 3   
3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 3   

ส่วนที ่4 ปัจจัยที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 

4.1 ท่านคิดว่าในการด าเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลให้ประสบความส าเร็จนั้น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง เพราะอะไร 

2 
1 

 

4.2 ท่านคิดว่าการจัดตั้งธนาคารขยะมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากหน่วยงานไหน หรือในด้านใดบ้างในการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ
รีไซเคิลชุมชน ส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้โครงประสบความส าเร็จ 

3 
  

 

ข้อ
ที ่

แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ในต าบลราชสถิต อ าเภอ
ไชโย จังหวัดอ่างทอง 

 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

สอด
คล้อง 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
สอดค
ล้อง 

ส่วนที ่1 ความส าคัญ และความเป็นไปได้ของโครงการ 
1.1 ท่านคิดว่าปัญหาขยะ และการคัดแยกขยะมีความส าคัญต่อหมู่บ้านของท่านหรือไม่ 

อย่างไร 
3 

  

1.2 ท่านคิดว่าหากต าบลราชสถิตย์มีธนาคารขยะรีไซเคิลโดยผู้สูงอายุจะท าให้สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไร 

2 
1 

 

1.3 ท่านคิดว่าการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนโดยผู้สูงอายุภายใน ต าบลราชสถิตย์ จะ
สามารถท าให้เกิดแรงจูงใจในการจัดการขยะ และมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ดีขึ้นของ
คนในชุมชนได้หรือไม่อย่างไร 

3 
  

1.4 ท่านมีความคิดเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและบริหารจัดการผู้สูงอายุควร
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนส าหรับผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร 

2 
1  

ส่วนที ่2 การบริหารจัดการโครงการ ปัญหาและอุปสรรค 

2.1 ท่านคิดว่าผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่ท่านดูแล จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้ง 3   
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ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน ได้หรือไม ่อย่างไร 

2.2 ท่านคิดว่าผู้สูงอายุ และชาวบ้านในหมู่บ้านที่ท่านก ากับดูแลอยู่จะให้ความร่วมมือมาก
น้อยเพียงใดหากมีการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโดยผู้สูงอายุ 

3 
  

2.3 ท่านคิดว่าอะไรคือปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการโครงการธนาคารขยะ 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และควรมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 

2 
 
1 

 

2.4 ท่านคิดว่าปัจจัยที่น าไปสู่ผลส าเร็จของการบริหารจัดการโครงการประกอบด้วยปัจจัย
อะไรบ้าง อย่างไร 

3 
  

หากการจัดการขยะโดยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนไม่ใช่เรื่องยาก สามารถสร้าง
รายได้ให้กับตัวชาวบ้านในหมู่บ้านของท่าน ช่วยให้สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านน่าอยู่ และน าไปสู่
การเป็นชุมชนตัวอย่าง หมู่บ้านที่ท่านก ากับดูแลจะต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้ง
ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนของท่าน หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 
1 

2 

 

     
  

ข้อ
ที ่

แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ ในต าบลราชสถิต อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

สอดค
ล้อง 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
สอด
คล้อง 

ส่วนที ่1 ความส าคัญ และความเป็นไปได้ของโครงการ 

1.1 ท่านคิดว่าปัญหาขยะ และการคัดแยกขยะมีความส าคัญต่อชุมชนของท่านหรือไม่ 
อย่างไร 

3 
  

1.2 ท่านคิดว่าหากชุมชนมีธนาคารขยะรีไซเคิลโดยผู้สูงอายุจะท าให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดี
ขึ้นได้หรือไม่อย่างไร 

3 
  

1.3 ท่านคิดว่าการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนโดยผู้สูงอายุภายในชุมชนของท่านจะ
สามารถท าให้เกิดแรงจูงใจในการจัดการขยะ และมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ดีขึ้น
ของคนในชุมชนได้หรือไม่อย่างไร 

3 
  

1.4 ท่านมีความคิดเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและบริหารจัดการผู้สูงอายุควร
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนส าหรับผู้สูงอายุหรือไม่ 
อย่างไร 
 

2 

 
1 
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ส่วนที ่2 การบริหารจัดการโครงการ ปัญหาและอุปสรรค 

2.1 ท่านคิดว่าผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุของท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้ง
ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน ได้หรือไม ่อย่างไร 

3 
  

2.2 ท่านคิดว่าผู้สูงอายุ และชาวบ้านในชุมชนจะให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใดหากมีการ
จัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโดยผู้สูงอายุ 

3 
  

2.3 ท่านคิดว่าอะไรคือปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการโครงการธนาคารขยะ 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และควรมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 

2 
1  

2.4 ท่านคิดว่าปัจจัยที่น าไปสู่ผลส าเร็จของการบริหารจัดการโครงการประกอบด้วยปัจจัย
อะไรบ้าง อย่างไร 

3 
  

หากการจัดการขยะโดยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนไม่ใช่เรื่องยาก สามารถสร้าง
รายได้ให้กับตัวท่าน ชุมชนของท่าน ช่วยให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่  และน าไปสู่การเป็น
ชุมชนตัวอย่าง ท่านจะต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชนของ
ท่าน หรือไม ่เพราะเหตุใด 

1 2 
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ภาคผนวก ค 

ค าถามประกอบการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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แนวค ำถำมประกอบกำรสัมภำษณ์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรหำแนวทำงกำรจัดตั้ง และกำรบริหำรจัดกำรธนำคำรขยะรีไซเคิลในชุมชน 
ส ำหรับ ผู้สูงอำยุ  

กรณีศึกษำ โรงเรียนผู้สูงอำยุ ต ำบลรำชสถิตย์ อ ำเภอไชโย จังหวัดอ่ำงทอง  
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม 

ชื่อ.......................................นำมสกุล................................ 
ต ำแหน่งงำน...................................................................... 

 
ส่วนที่ 1 ควำมส ำคัญ และควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 

1.1 ท่ำนคิดว่ำปัญหำขยะ และกำรคัดแยกขยะมีควำมส ำคัญต่อชุมชนของท่ำน หรือไม่ อย่ำงไร 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

1.2 ท่ำนคิดว่ำกำรจัดตั้งธนำคำรขยะรีไซเคิลในชุมชนโดยผู้สูงอำยุจะสำมำรถแก้ปัญหำขยะ และ

กำรคัดแยกขยะในชุมชนได้มำกน้อยเพียงใด 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

1.3 ท่ำนคิดว่ำกำรจัดตั้งธนำคำรขยะรีไซเคิลในชุมชนจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงปัจจัยด้ำนใดบ้ำง 

เพรำะเหตุใด  

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร ปัญหำและอุปสรรค 

2.1 ท่ำนคิดว่ำควรจะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิล ส ำหรับผู้สูงอำยุ
อย่ำงไร เพื่อให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ธนำคำรขยะรีไซเคิล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ท่ำนคิดว่ำผู้สูงอำยุ และชำวบ้ำนในชุมชนจะให้ควำมร่วมมือมำกน้อยเพียงใดหำกมี
กำรจัดตั้งธนำคำรขยะรีไซเคิลโดยผู้สูงอำยุ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ท่ำนคิดว่ำอะไรคือปัญหำ และอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรโครงกำรธนำคำรขยะ 
ประกอบด้วยอะไรบ้ำง และควรมีแนวทำงในกำรแก้ไขอย่ำงไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ท่ำนคิดว่ำปัจจัยที่น ำไปสู่ผลส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรธนำคำรขยะรีไซเคิลชุมชน
ส ำหรับผู้สูงอำยุประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้ำง อย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที3่ ปัจจัยที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 

3.1 ท่ำนคิดว่ำในกำรด ำเนินโครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิลให้ประสบควำมส ำเร็จนั้นขึ้นอยู่
กับปัจจัยอะไรบ้ำง เพรำะอะไร 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
3.2 ท่ำนคิดว่ำกำรจัดตั้งธนำคำรขยะมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องได้รับกำรสนับสนุนช่วยเหลือ

จำกหน่วยงำนไหน หรือในด้ำนใดบ้ำงในกำรจัดตั้งโครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิลชุมชน ส ำหรับ
ผู้สูงอำย ุเพื่อให้โครงประสบควำมส ำเร็จ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรด ำเนินกำร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 

ค าถามประกอบการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ 
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แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ตัวแทนของผู้สูงอายุ 
เรื่อง แนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ ผู้สูงอายุ  

กรณีศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
 

 
สัมภำษณ์วันที่……………………….. 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม 
ชื่อ………………………………นามสกุล………………………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ปีเกิด…………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที่ 1 ควำมส ำคัญ และควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 
1.1 ท่ำนคิดว่ำปัญหำขยะ และกำรคัดแยกขยะมีควำมส ำคัญต่อชุมชนของท่ำนหรือไม่ อย่ำงไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ท่ำนคิดว่ำหำกชุมชนมีธนำคำรขยะรีไซเคิลโดยผู้สูงอำยุจะท ำให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นได้
หรือไม่อย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.3 ท่ำนคิดว่ำกำรจัดตั้งธนำคำรขยะรีไซเคิลชุมชนโดยผู้สูงอำยุภำยในชุมชนของท่ำนจะสำมำรถ
ท ำให้เกิดแรงจูงใจในกำรจัดกำรขยะ และมีพฤติกรรมกำรจัดกำรขยะที่ดีขึ้นของคนในชุมชนได้
หรือไม่อย่ำงไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.4 ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลและบริหำรจัดกำรผู้สูงอำยุควรส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมกำรจัดตั้งธนำคำรขยะรีไซเคิลชุมชนส ำหรับผู้สูงอำยุหรือไม่ อย่ำงไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ส่วนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร ปัญหำและอุปสรรค 
2.1 ท่ำนคิดว่ำผู้สูงอำยุในโรงเรียนผู้สูงอำยุของท่ำนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดตั้งธนำคำร
ขยะรีไซเคิลชุมชน ได้หรือไม่ อย่ำงไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.2 ท่ำนคิดว่ำผู้สูงอำยุ และชำวบ้ำนในชุมชนจะให้ควำมร่วมมือมำกน้อยเพียงใดหำกมีกำรจัดตั้ง
โครงกำรธนำคำรขยะรีไซเคิลโดยผู้สูงอำยุ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.3 ท่ำนคิดว่ำอะไรคือปัญหำ และอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรโครงกำรธนำคำรขยะ ประกอบด้วย
อะไรบ้ำง และควรมีแนวทำงในกำรแก้ไขอย่ำงไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.4 ท่ำนคิดว่ำปัจจัยที่น ำไปสู่ผลส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรประกอบด้วยปัจจัย
อะไรบ้ำง อย่ำงไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
หำกกำรจัดกำรขยะโดยกำรจัดตั้งธนำคำรขยะรีไซเคิลชุมชนไม่ใช่เรื่องยำก สำมำรถสร้ำง

รำยได้ให้กับตัวท่ำน ชุมชนของท่ำน ช่วยให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนน่ำอยู่ และน ำไปสู่กำรเป็นชุมชน
ตัวอย่ำง ท่ำนจะต้องกำรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดตั้งธนำคำรขยะรีไซเคิลในชุมชนของท่ำน 
หรือไม่ เพรำะเหตุใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

  
ภาพการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูอายุ 
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ภาคผนวก จ 

ค าถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
 

  



 

 

162 

แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน ต าบลราชสถิตย์ 
เรื่อง แนวทางการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ส าหรับ ผู้สูงอายุ  

กรณีศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
 

 
สัมภาษณ์วันที่....................................... 
 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ชื่อ........................................... นามสกุล......................................... 
อาย.ุ..................ด ารงต าแหน่ง...................................เบอร์โทรศัพท์................................ 
 

ส่วนที่ 1 ความส าคัญ และความเป็นไปได้ของโครงการ 
1.1 ท่านคิดว่าปัญหาขยะ และการคัดแยกขยะมีความส าคัญต่อหมู่บ้านของท่านหรือไม่ 

อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.2 ท่านคิดว่าหากต าบลราชสถิตย์มีธนาคารขยะรีไซเคิลโดยผู้สูงอายุจะท าให้สิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.3 ท่านคิดว่าการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนโดยผู้สูงอายุภายใน ต าบลราชสถิตย์จะ

สามารถท าให้เกิดแรงจูงใจในการจัดการขยะ และมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ดีขึ้นของ
คนในชุมชนได้หรือไม่อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.4 ท่านมีความคิดเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและบริหารจัดการผู้สูงอายุควร

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนส าหรับผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการโครงการ ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 ท่านคิดว่าผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่ท่านดูแล จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งธนาคาร
ขยะรีไซเคิลชุมชน ได้หรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ท่านคิดว่าผู้สูงอายุ และชาวบ้านในหมู่บ้านที่ท่านก ากับดูแลอยู่จะให้ความร่วมมือมากน้อย
เพียงใดหากมีการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโดยผู้สูงอายุ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ท่านคิดว่าอะไรคือปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการโครงการธนาคารขยะ ประกอบด้วย
อะไรบ้าง และควรมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ท่านคิดว่าปัจจัยท่ีน าไปสู่ผลส าเร็จของการบรหิารจัดการโครงการประกอบด้วยปัจจัย
อะไรบ้าง อย่างไร 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง และการบริหารจัดการธนาคารขยะ 
3.1 ท่านรับรู้เกี่ยวโครงการธนาคารขยะอย่างไร และเห็นด้วย หรือไม่ หากมีการจัดตั้งธนาคารขยะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 หากให้ท่านเป็นผู้ด าเนินโครงการธนาคารขยะด้วยตนเอง ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หากได้ 
จะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง 
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3.3 เนื่องจากปัจจุบันมีรถซาเล้ง หรือรถรับซื้อขยะมารับซื้อขยะถึงหน้าบ้าน การที่ท่านต้องน ามา
ขายท่ี อบต. ท่านต้องการได้รับการสนับสนุนอะไรบ้าง เช่น ราคาขยะที่เพิ่มขึ้น ,รถไปรับส่งขยะ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.4 ท่านมีความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง 
ที่นอกจาก อบต. เช่น โรงเรียน ,โรงพยาบาลสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) ,วัด ฯลฯ 
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หากการจัดการขยะโดยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนไม่ใช่เรื่องยาก สามารถสร้าง

รายได้ให้กับตัวชาวบ้านในหมู่บ้านของท่าน ช่วยให้สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านน่าอยู่ และน าไปสู่การ
เป็นชุมชนตัวอย่าง หมู่บ้านที่ท่านก ากับดูแลจะต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งธนาคารขยะ
รีไซเคิลในชุมชนของท่าน หรือไม่ เพราะเหตุใด 
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