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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งธนาคารขยะและรูปแบบ
การบริหารจัดการธนาคารขยะที่เหมาะสมต่อเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ประชากรเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับตัวแทนชุมชน และกลุ่มระดับครัวเรือน 
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ ใช้ วิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการจัด
ตัง้ธนาคารขยะในเขตเทศบาล ตำบลอสิาณ ไดแ้ก ่ดา้นการจดัการธนาคารขยะทีเ่กดิขึน้ในชมุชน
ควรมีรูปแบบและวิธีการบริหารที่คำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นหลักด้านทัศนคติ สร้างจิต
สำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชาวบ้านในชุมชนและนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิด
ขึ้นกับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ด้านราคา ทำให้ได้ราคายุติธรรมและ มีการกำหนดราคามาตรฐาน 
ด้านการมีส่วนร่วม ควรมีการประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดของโครงการธนาคารขยะให้กับ 
ชาวบา้นในชมุชนเพือ่สรา้งความเขา้ใจ ดา้นชมุชนประชาชนมคีวามตอ้งการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบั
ปริมาณขยะจึงเกิดแนวคิดในการจัดตั้งธนาคารขยะส่วนรูปแบบการบริหารจัดการธนาคารขยะ
ที่เหมาะสมมีลักษณะดังนี้ สถานที่มีที่ในการให้บริการและการรัซื้อที่สะดวกไม่ส่งกลิ่นรบกวน
ต่อชุมชนธนาคารขยะต้ังอยู่ ท่ีหมู่บ้านท่ีมีความพร้อม บุคลากรของธนาคาร ขยะแบ่งหน้าท่ีความรับผิด
ชอบตามความสมคัรใจมกีารจดัฝกึอบรมทกัษะความรูเ้กีย่วกบั ธนาคารขยะใหก้บัแกนนำชาวบา้น 
บุคลากรมา จากตัวแทนชาวบ้านร่วมกับพนักงานเทศบาลระบบการบริหารงานถือหลักของ 
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับระบบขั้นตอนการดำเนินงานธนาคารขยะ 
เผยแพรแ่กช่าวบา้น สมาชกิของธนาคารขยะ ไดร้บัดอกเบีย้ในรปูเงนิปนัผล โครงสรา้งการบรหิาร 
งานอยูใ่นรปูคณะกรรมการทีม่าจากตวัแทนชาวบา้นรว่มกบัพนกังานเทศบาลสิง่ของทีน่ำมาฝากกบั
ธนาคารขยะเป็นสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วทุกประเภท เป�ดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตัéงáต่เวลา
8.30 – 16.30 น. งบประมาณมกีารจา่ยคา่ตอบแทน/สวสัดกิาร ใหก้บับคุลากรทีท่ำงานธนาคารขยะ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1 Assistant Professor, Faculty of Managment Science. Buriram Rajaphat University.
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งบประมาณ การดำเนินงานมาจากเทศบาลตำบล การตั้งราคา แลกเปลี่ยนเป็นไปตามราคา 
ท้องตลาด 
คำสำคัญ : รู»áบบการบริหารจัดการ ¸นาคารขยะ 

Abstract
 This research aimed to study factors affecting the establishment of the garbage 
bank and the proper garbage bank administrative model for E-san Municipality,
Muang District, Buriram Province. The target population were from two groups, 
including the community representatives and municipal people in the total of 400 
samples. The instrument was a questionnaire. The statistics used to analyze the 
data were percentage, mean and standard deviation. The fi ndings revealed that 
the factors affecting the establishment of the garbage bank in E-san Municipality 
were: 1) management factor - should have a model and method of administration
based on the benefi t of community; 2) attitude factor - should build the consciousness
up of people in the environmental preservation and apply it to create the value 
added with the useless things; 3) price factor - should provide the reasonable 
price and specify the standard price; 4) participation factor - should have a public 
relations and make clear the garbage bank project to the understanding of the
people; 5) community factor – people need to solve the increasing of garbage, 
therefore, the ideas of the establishment is come up. In terms of the proper 
garbage bank administrative model, it was found that: 1) location of the garbage 
bank is the offer the services and to buy the garbage, to provide the covered 
garbage basket which is not disturb the people, to located in the fully equipped 
village which is ready; 2) garbage bank personnel are assigned the responsibil-
ity voluntarily, provide the training on garbage bank for the community leaders, 
from both community representatives and municipal staff; 3) management system 
is based on the principle of transparency and accountability, the manual of the 
garbage bank procedures is arranged for broadcasting to people, the memberships
of the garbage bank earn the interests as the bonus, the structure of the management
is as the committees which are from the community representatives and municipal 
staff, the deposits for the garbage bank are all the useless things, and open on 
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Mondays - Fridays from 8.30 a.m. – 16.30 p.m.; 4) budget pay the remuneration 
and welfares for the garbage bank personnel, for operation is from the sub-district 
municipality, and the exchange price is based on the market price.
Keyword : Administrative model, Garbage bank

บทนำ
 มลพิษจากขยะมูลฝอยจากชุมชน เป็นหน่ึง
ในปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงเน่ืองจาก
ขยะมูลฝอยจากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศมี
ปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนตามจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน
เพราะมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี ทำให้ปริมาณขยะและการตกค้าง
ของขยะที่เพิ่มขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของมนุษย์ ทั้งนี้อาจเกิดจากการขาดความรู้ 
ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง ขาดเจตคตทิีด่ ีและคา่นยิม 
ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม ซึง่การขาดสิง่เหลา่นีแ้มเ้พยีง 
ด้านเดียวก็อาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปัญหา
ขยะได้ ปัจจุบันชุมชนและหน่วยต่าง ๆ ได้มี
ความพยายามที่จะลดขยะมูลฝอยจากแหล่ง
กำเนิด โดยการคัดแยกและนำขยะมูลฝอย 
กลับมาใช้ใหม่ ทั้งในรูปแบบของการซื้อขาย
ขยะรีไซเคิลและการทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์
จากขอ้มลูการสำรวจของกรมการควบคมุมลพษิ
ปี พ.ศ. 2544 พบว่าอัตราการนำขยะมูลฝอย 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อยู่ที่ร้อยละ 14 - 17 
ซึ่งยังคงเป็นอัตราที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนำกลับ
มาใช้ประโยชน์ใหม่ที่มีสูงถึงร้อยละ 80 - 95 
(กรุณา กลัดเนินกลุ่ม. 2546) ในปี พ.ศ. 2546
สถติขิอ้มลูของขยะมลูฝอยมปีรมิาณ 1.8 ลา้นตนั 

โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2545 คิดเป็นร้อยละ 1.5
แยกเป็นปริมาณขยะมูลฝอยจากภาคอุตสาหกรรม
มีอัตราเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 0.7 หรือประมาณ
10,000 ตัน ปริมาณขยะมูลฝอยจากชุมชนมี 
อตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 หรอืประมาณ 13,000 ตนั
โดยแยกเป็นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มปีรมิาณขยะมลูฝอยจากชมุชนปรมิาณ 0.138 
ล้านตันต่อปี ภาคกลาง 0.068 ล้านตันต่อปี
ภ าคตะวั นออก 0 . 0 20 ล้ านตั นต่ อปี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.079 ล้านตันต่อปี
ภาคเหนือ 0.051 ล้านตันต่อปี และส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง
คือ การจัดการขยะมูลฝอย จากชุมชนเหล่านั้น 
ส่วนใหญ่ยังคงทิ้งรวมไปกับมูลฝอยทั่วไปก่อให้
เกดิมลพษิและการปนเป„œอน ลงสูแ่หลง่นำ้ผวิดนิ
และใตด้นิมผีลตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชน
โดยรวมกองขยะมูลฝอยยังก่อให้เกิดทัศนียภาพ
ท่ีไม่งดงามจากความเส่ือโทรมของสภาพแวดล้อม 
บริเวณกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ. 2547)

 รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาขยะที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น จึ งได้มีนโยบายที่
จะสนับสนุนให้มีการนำขยะและวัสดุเหลือใช้
จากกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ือ
เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติลดค่าใช้จ่าย
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ในการเก็บและกำจัดรวมทั้งเป็นการลดปัญหา 
มลพษิ จงึมนีโยบายใหป้ระชาชนไดม้กีารคดัแยก
ขยะเพื่อจะได้นำวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นขยะแห้ง 
นำกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม ่โดยภาครฐัไดท้ำการ 
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะ
มลูฝอยนำมากำหนดเปน็นโยบายในการจดัการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสานที่มีวิธีการจัดการ
มูลฝอยที่ปลายเหตุและต้นเหตุเข้าด้วยกัน
ดว้ยการใชก้ารจดัการขยะมลูฝอยอยา่งถกูหลกั
สุขาภิบาล ควบคุมการผลิตขยะมูลฝอย และ 
ส่งเสริมการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย และสนับสนุนส่งเสริม 
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ขยะมลูฝอยโดยกำหนดเปน็เปา้หมายในการจดั
การขยะมลูฝอยไว ้ทัง้ในดา้นการจดัการปญัหาที่
ตน้เหตเุปน็การจดัการขยะมลูฝอย ณ จดุกำหนด
เน้นการจัดการที่ต้นตอของปัญหาคือผู้บริโภค
และผู้ผลิตสินค้า โดยการลดการใช้สินค้า 
ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ( r e d u c e ) 
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบเดิม (ref i l l )
การซ่อมแซมวัสดุเก่ากลับมาใช้ซ้ำ (repair)
การนำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) และการนำกลับ 
มาใช้ใหม่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ (recycle)
แนวทางการจัดการเหล่านี้จะช่วยลดปริมาณ 
ขยะมลูฝอยลง ดา้นการแกป้ญัหาทีป่ลายเหตใุช้
ในการพัฒนาและการปรับปรุงกำจัดขยะมูลฝอย
เพื่อนำขยะมูลฝอยที่ตกค้าง และที่เหลือจาก 
การจัดการในด้านแรกมาบำบัด โดยมีเป้าหมาย คือ 
ให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
ทุกชุมชน (กรุณา กลัดเนินกลุ่ม. 2546)

 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง 
จงัหวดับรุรีมัย ์มปีระชากรประมาณ 16,885 คน
4,097 หลังคาเรือน การเพิ่มขึ้นของจำนวน
ประชากรทำใหเ้กดิการบรโิภคในแตล่ะวนั แตล่ะ
ครัวเรือนมีการบริโภคมากขึ้นเป็นผลทำให้ 
ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบัน 
ปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลเฉลี่ยในอัตรา 
6,677 กิโลกรัมต่อวัน มีทั้งจำพวกบรรจุภัณฑ์ 
เช่น พลาสติก โฟม แก้ว กระดาษ กระป๋อง 
ของใช้ทั้งที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว และ
ที่เหลือใช้ทำให้เทศบาลตำบลประสบปัญหา 
ปริมาณขยะมูลฝอยค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น
ก า ร ท้ิ ง ข ยะและก า รก ำ จัด ขยะ ท่ี ไ ม่ ไ ด้  
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร การใช้วิธีฝังกลบ เผา ฝัง 
หรอืยอ่ยสลาย อาจจะไปทำลายหรอืมผีลกระทบ 
ต่อสภาพแวดล้อม ธนาคารขยะจึงเป็นรูปแบบ 
หนึ่งที่จะกำจัดขยะโดยไม่ไปทำลายสภาพ
แวดล้อมแต่ทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่า
ของขยะและประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจากขยะ
โดยนำขยะมาสร้างมูลค่า เพิ่มก่อให้ เกิด
รายได้ต่อครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์รวม 
ของขยะ ก่อให้เกิดคนในชุมชนเกิดความ 
ร่วมมือในการจัดเก็บขยะ และเป็นแนวทาง
หนึ่งที่ทำให้ทุกคนในชุมชนเห็นถึงความสำคัญ
ของขยะ รู้ จั ก ก ารแปรสภาพของ เก่ า 
รู้จักการแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยนำขยะ
ที่คัดแยกมาฝากธนาคารขยะ (กรุณา กลัดเนิน 
กลุ่ม. 2546) ปัจจุบันธนาคารขยะของชุมชน 
หลาย ๆ แห่งที่เกิดขึ้นยังประสบปัญหาในการ
ดำเนินการหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา 
ดา้นเงนิทนุในการดำเนนิงาน ความไมเ่ขา้ใจของ
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คนในชมุชนตอ่การดำเนนิงานของธนาคารขยะ
ราคาซื้อขยะของโรงงานรับซื้อขยะรีไซเคิล
ที่ ไม่แน่นอน การขาดการบริหารจัดการ 
และกระบวนการดำเนินงานที่ดี จากปัญหา
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่งผลให้ต้องมีการศึกษาถึง
ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ 
มูลฝอย และรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการธนาคารขยะเทศบาลตำบลอิสาณ 
อำเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์เพือ่ใชเ้ปน็แนวทาง 
ในการกำจัดขยะมูลฝอยและเพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหาของการบริหารจัดการธนาคารขยะ
รวมทัง้เปน็การตอบสนองยทุธศาสตรก์ารแกไ้ข
ปัญหาขยะในชุมชนทำให้ชุมชนใสสะอาด 
พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของชุมชน ลดการเกิด
สภาวะโลกร้อนจากการเผาขยะหรือเกิดจาก
สาเหตอุืน่ ๆ  เปน็ประโยชนต์อ่ชมุชน ตอ่ทอ้งถิน่ 
และต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัด
ตั้งธนาคารขยะในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 2. เพื่อค้นหารูปแบบการบริหารจัดการ
ธนาคารขยะท่ีเหมาะสมต่อเทศบาลตำบลอิสาณ
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คำถามการวิจัย
 1. ปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการจัดต้ังธนาคาร
ขยะในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์
 2. รูปแบบที่เหมาะสมต่อการบริหารจัด
การธนาคารขยะในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะอย่างไร

วิธีดำเนินการวิจัย
 1. กลุม่ประชากรเปา้หมาย แบง่เปน็ 2 กลุม่
คือ กลุ่มระดับตัวแทนชุมชน ประกอบด้วย 
นายกเทศบาลตำบล 1 คน ปลัดเทศบาลตำบล
1 คน พนกังานเทศบาล 3 คน สมาชกิสภาเทศบาล 
12 คน กำนัน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 17 คน 
ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
รวมจำนวน 35 คน และกลุ่มระดับ ครัวเรือ
นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4,097 หลังคาเรือน 
ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ในการคำนวณหากลุ่ม ตั
วอย่างจากประชากรทั้งหมดได้จำนวน 365 
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หลังคาเรือน คือ ตัวแทนครัวเรือน 365 คน 
รวมกลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งสิ้น 400 คน
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถาม โดยใช้เป็นแบบเลือกตอบ 
(Chec k  L i s t )  กั บสถ านภาพทั่ ว ไ ป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 7 ข้อ 
รปูแบบการบรหิารจดัการธนาคารขยะ จำนวน 
15 ข้อ ความคิดเห็นของปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดตั้งธนาคารขยะ จำนวน 17 ข้อ โดยใช้ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ 
 3. สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สรุปผลการวิจัย
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อ
การจัดการมูลฝอยและรูปแบบที่เหมาะสม
ในการบริหารจัดการธนาคารขยะเทศบาล
ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญท่ีต่อบแบบ
สอบถาม เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
ซึ่งมีจำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 
อายุอยู่ในระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
26.00 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 61.80 
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
คิดเป็นเป็นร้อยละ 39.00 อาชีพรับจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ 43.50 เป็นตัวแทนครัวเรือน 
(ชาวบา้น) คดิเปน็รอ้ยละ 91.30 รายไดน้อ้ยกวา่ 
5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 61.00 
 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้ ง 
ธนาคารขยะในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ 
อำเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์พจิารณาแตล่ะดา้น 
สรุปได้ดังนี้
 1. ดา้นการจดัการ มคีา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 
4.26 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ธนาคารขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนควรมี
รูปแบบและวิธีการบริหารที่คำนึงถึงประโยชน์
ของชุมชนเป็นหลัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 
อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ การบริหาร
จัดการธนาคารขยะควรได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนเพ่ือสร้างศักยภาพชุมชนเข้มแข็งมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.27 อยูใ่นระดบัมาก ควรมกีารกำหนด 
นโยบายในการบรหิารธนาคารขยะทีส่อดคลอ้ง 
กับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ
 2. ด้านทัศนคติ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.19 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ การจดัตัง้ธนาคารขยะชว่ยสรา้งจติสำนกึ
ใหก้บัชาวบา้นในชมุชนรกัษาสิง่แวดลอ้มนำมา
ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นกับสิ่งของที่ไม่ 
ใชแ้ลว้ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.29 อยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมาได้แก่ ธนาคารขยะเป็นวิธีการหนึ่งที่
จะทำให้ลดปริมาณจำนวนขยะในชุมชนลงได้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมาก การมี
ธนาคารขยะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก 
ตามลำดับ
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 3. ดา้นราคา มคีา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 4.12
อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่ 
การจดัตัง้ธนาคารขยะจะทำใหไ้ดร้าคายตุธิรรม
และมีการกำหนดราคามาตรฐานมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ 
การมธีนาคารขยะจะทำใหก้ารซือ้ขายเปน็ระบบ 
สะดวก มีการกำหนดวัน เวลารับซื้อที่แน่นอน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับมาก และ
การรับซ้ือขยะในชุมชนควรรับซ้ือในราคาเดียวกัน
กับร้าน/รถซื้อของเก่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 
อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ
 4. ด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยรวม 
เท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์/
ชี้แจงรายละเอียดของโครงการธนาคารขยะ 
ใหก้บัชาวบา้นในชมุชนเขา้ใจ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 
4.26 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก ่หนว่ยงาน 
รัฐบาลควรให้การสนับสนุนในการดำเนินการ
จัดตั้งธนาคารขยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22
อยู่ ในระดับมาก และชาวบ้านในชุมชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะตั้งธนาคารขยะ
มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.76 อยูใ่นระดบัมาก ตามลำดบั
 5. ดา้นชมุชน มคีา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 3.83 
อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่ 
ประชาชนมีความต้องการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนเก่ียวกับปริมาณขยะเป็นผลให้เกิดแนวคิด
ในการจัดตั้งธนาคารขยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.15 อยู่ ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ 
ปริมาณขยะในชุมชนมีปริมาณมาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับมาก ขยะในชุมชน 
สามารถนำไปแปรสภาพ เป็ นมู ลค่ า ไ ด้  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ความพร้อมของชุมชน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 อยู่ในระดับมาก และ
ผู้นำชุมชนมีอิทธิพลต่อการจัดตั้งธนาคารขยะ
มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.74 อยูใ่นระดบัมาก ตามลำดบั
 รูปแบบการบริหารจัดการธนาคารขยะที่ 
เหมาะสมตอ่เทศบาลตำบลอสิาณ อำเภอเมอืง 
จังหวัดบุรีรัมย์ มีรูปแบบการบริหารจัดการ 
แต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้
 1. ดา้นสถานที ่พบวา่ มบีรเิวณการรบัซือ้ 
ที่สะดวก คิดเป็นร้อยละ 72.30 ไม่ส่งกลิ่น 
รบกวนตอ่ชมุชนคดิเปน็รอ้ยละ 70.80 การจดัตัง้
ธนาคารขยะควรจดัตัง้ทีห่มูบ่า้นทีม่คีวามพรอ้ม
คิดเป็นร้อยละ 46.50 ตามลำดับ 
 2. ด้านบุคลากร พบว่า การแบ่งหน้าที่ 
ความรับผิดชอบตามความสมัครใจ คิดเป็น 
ร้อยละ 70.80 แกนนำชาวบ้านควรได้รับการ 
ฝึกอบรมทักษะความรู้เกี่ยวกับธนาคารขยะ
คิดเป็นร้อยละ 59.50 บุคลากรที่มาปฏิบัติ
งานของธนาคารขยะมาจากตัวแทนชาวบ้าน
และพนักงานเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 56.50 
ตามลำดับ
 3. ด้านระบบการบริหารงาน พบว่า
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ธน า ค า ร ข ย ะโ ป ร่ ง ใ ส 
ตรวจสอบได ้คดิเปน็รอ้ยละ 78.00 ระบบขัน้ตอน
การดำเนินกิจกรรมของธนาคารขยะควรจัด 
ทำเปน็คูม่อืเผยแพรแ่กช่าวบา้น คดิเปน็รอ้ยละ 
73.30 สมาชิกของธนาคารขยะได้รับดอกเบี้ย
ในรปูเงนิปนัผล คดิเปน็รอ้ยละ 67.50 โครงสรา้ง
การบรหิารงานอยูใ่นรปูของคณะกรรมการทีม่า
จากตัวแทนเทศบาลร่วมกับตัวแทนชาวบ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 63.00 สิ่งของที่จะนำมาเข้าสู่
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ระบบธนาคารขยะเก็บสิ่งของที่ ไม่ใช้แล้ว
ทุกประเภท คิดเป็นร้อยละ 46.00 เป�ดทำการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. 
คิดเป็นร้อยละ 41.30 ตามลำดับ
 4. ด้านงบประมาณ พบว่า มีการจ่าย 
ค่าตอบแทน/สวัสดิการสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติ
งานในธนาคารขยะ คิดเป็นร้อยละ 94.50 
งบประมาณการดำเนินงานธนาคารขยะ 
มาจากเทศบาลตำบล คิดเป็นร้อยละ 87.50
การตั้งราคาแลกเปลี่ยนเป็นไปตามราคา 
ท้องตลาดคิดเป็นร้อยละ 58.80 ตามลำดับ

อภิปรายผล
 จากการวเิคราะËá์ละสรปุผลการศÖกÉา
สามาร¶อภิปรายผลการศÖกÉาäด้ดังนีé
 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดตั้งธนาคารขยะ 
จากผลการศึกษาพบว่า ด้านชุมชน ประชาชน 
ในชุมชนมีความต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาณขยะจึ ง เกิดแนวคิดในการจัดตั้ ง 
ธนาคารขยะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรพิน ตรีรัตนชวลิต (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทำ
การประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม
พบว่า ชุมชนวัดกลางมีประชากรอาศัย 
อยู่ เป็นจำนวนมาก และมีความสัมพันธ์ 
อันดีภายในชุมชน ตลอดจนมีรายได้เสริมเป็น 
ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
และจากการประเมนิผลกระทบ พบวา่ โครงการ
ธนาคารขยะชุมชนวัดกลางส่งผลกระทบ
ในทางบวกแก่ชุมชนและสังคมภายนอก 
ทำใหช้มุชนเขม้แขง็ขึน้ และมคีวามสมัพนัธอ์นัด ี

ส่วนสังคมภายนอกมีความต่ืนตัวของการจัดการ
ขยะโดยชุมชนเพิ่มขึ้น ด้านการมีส่วนร่วม 
ควรมีการประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียด
ของโครงการธนาคารขยะให้กับชาวบ้านในชุมชน
เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ รวิกานต์ แสนไชย (2544 : บทคัดย่อ)
ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการแบบยั่งยืน กรณีศึกษา 
ธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
 1) รปูแบบการจดัการธนาคารขยะชมุชน 
วัดกลาง เป็นการใช้การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ในชมุชนเพือ่แกไ้ขปญัหาขยะทีเ่กดิขึน้ในชมุชน
เปน็การจดัการแบบยัง่ยนื เพราะมคีวามสมัพนัธ์
กันระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 
จะตอ้งเกดิจากความสมคัรใจ เริม่ตัง้แตข่ัน้ตอน
คิดริเริ่มค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ของชุมชน วางแผนดำเนินกิจกรรมลงทุน 
และปฏิบัติงาน และติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงาน
 3) ปจัจยัทีท่ำใหส้มาชกิในชมุชนวดักลาง
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการธนาคารขยะ
มี 11 ประการคือ รูปแบบของโครงการ 
การประชาสมัพนัธ ์สือ่มวลชนความพรอ้มของ
»ระชาชนãนชØมชน การสนºัสนØนจากภายนÍก 
ผู้บริหารโครงการ ความเข้มแข็งของชุมชน 
คว ามต้ อ ง ก า รแก้ ไ ขปัญหาขอ งชุ ม ชน
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับความต้องการ 
การยอมรบัจากสงัคม และความตอ้งการอนรุกัษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ชนรุ่นหน้า
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 4) รูปแบบการดำเนินงานของธนาคารขยะ
ชมุชนวดักลาง เปน็กลยทุธห์นึง่ของการจดัการ 
ขยะมูลฝอยที่ดีและเหมาะสมสำหรับชุมชนใน
ระดับท้องถิ่นทั้งในกรุงเทพมหานคร และ
ตา่งจงัหวดั ดา้นราคา พบวา่ การมธีนาคารขยะ
จ ะ ท ำ ใ ห้ ไ ด้ ร า ค า ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ะ มี ก า ร
ก ำ หน ด ร า ค า ม า ต ร ฐ า น  ดั ง ที่ ก รุ ณ า 
กลัดเนินกลุ่ม (2546) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการดำเนินธนาคารขยะของชุมชน
ร่วมสร้าง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ พบว่า 
ธนาคารขยะจะให้ประชาชนคัดแยกขยะ 
แล้วนำขยะไปขายที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่ 
จะชัง่นำ้หนกั ตรีาคา ประชาชนจะรบัเปน็เงนิสด 
หรือนำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับเงิน
ปนัผลสิน้ป ีดา้นการจดัการ พบวา่ธนาคารขยะ 
ที่เกิดขึ้นในชุมชนควรมีรูปแบบและวิธีการ
บริ หารที่ ค ำนึ งถึ งประโยชน์ ของชุ มชน
เป็นหลักสอดคล้องกับงานวิจัยของกรุณา 
กลดัเนนิกลุม่ (2546) ทีก่ลา่ววา่มลูเหตจุงูใจใน
การจัดต้ังธนาคารขยะชุมชนร่วมกันสร้าง เพราะ
ตอ้งการจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงโดยชมุชนและ
เครือข่าย เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน 
ทำให้ชุมชนมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนิน
ของธนาคารขยะของชุมชนร่วมกันสร้าง 
สว่นดา้นทศันคต ิพบวา่ เปน็การสรา้งจติสำนกึ 
ในการรกัษาสิง่แวดลอ้มใหก้บัชาวบา้นในชมุชน
และนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นกับ
สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กิ่งกาญจน์ บุญมา (2544) ได้ศึกษาถึง 
ความเข้มแข็ งของชุมชนในการจัดการ 

ขยะมูลฝอยในบ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้ให้เห็นว่า 
ความสำคัญของการให้ประชาชนได้เข้ามามี
สว่นรว่มในการจดัการขยะมลูฝอยของชมุชนให้
มากข้ึนเน่ืองจากประชาชนทุกคนมีส่วนเก่ียวข้อง
ทั้งในฐานะผู้สร้างขยะมูลฝอย และเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการจัดการกับปัญหานั้น ๆ โดย 
เฉพาะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 
และทักษะให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมใน 
การรว่มแกไ้ขปญัหาขยะมลูฝอยจงึเปน็หลกัการ
สำคัญที่ต้องช่วยกันเสริมสร้างและพัฒนาใน
แต่ละกลุ่มอายุให้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 รูปแบบการบริหารจัดการธนาคารขยะ 
ผลการศึกษาพบว่า ด้านสถานที่ มีสถาน
ที่ในการให้บริการและการรับซื้อที่สะดวก 
ไม่ส่งกลิ่นรบกวนต่อชุมชน การจัดตั้งธนาคาร 
ขยะควรจะจัดตั้งที่หมู่บ้านที่มีความพร้อม 
ดังผลการศึกษาของเนียมวัง (Nyamwange. 
1996 : 19 อ้างใน วิษณุ สถานนท์ชัย. 2550) 
ระบุว่า หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความ
สะดวกในเรือ่งของการจดัหาภาชนะรองรบัขยะ
รไีซเคลิ รวมถงึการจดัสถานทีส่ำหรบัโครงการ/
กจิกรรมคดัแยกขยะมลูฝอยของชมุชนทีไ่มไ่กล
จากสถานทีพ่กัอาศยัมากนกั กจ็ะสามารถจงูใจ 
ให้ชุมชนและประชาชน ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 
ด้านบุคลากร พบว่า มีการแบ่งหน้าที่ความรับ 
ผิดชอบตามความสมัครใจ แกนนำชาวบ้าน
จะได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้เก่ียวกับ 
ธนาคารขยะ บุคลากร ที่มาปฏิบัติงานธนาคาร 
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ขยะมาจากตัวแทนชาวบ้าน และพนักงาน
เทศบาลด้านระบบการบริหารงานมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ระบบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
ของธนาคารขยะควรจัดทำเป็นคู่มือเผยแพร่
แก่ชาวบ้าน มีการจัดระบบเงินทุนให้กับ
สมาชิกของธนาคารขยะโดยการรับดอกเบี้ยใน 
รูปแบบเงินปันผล โครงสร้างการบริหารงาน
อยู่ในรูปของคณะกรรมจากตัวแทนเทศบาลร่วม
กับตัวแทนชาวบ้าน ส่ิงของท่ีนำมาเข้าสู่ระบบ 
ธนาคารขยะจะเป็นส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้วทุกประเภท
เป�ดทำการวนัจนัทร ์– วนัศกุร ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 
– 16.30 น. สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรุณา 
กลัดเนินกลุ่ม (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการธนาคารขยะ 
ของชมุชนรว่มกนัสรา้ง เขตบางกะป ิกรงุเทพฯ 
ผลการศึกษาพบว่า ธนาคารขยะชุมชนร่วม
กันสร้างได้เปิดดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล 
โดยจะดำเนินการในทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 
13.00 น. เป็นต้นไป ทำให้ประชาชนได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในการดำเนินของธนาคารขยะของ
ชุมชนร่วมกันสร้าง ด้านงบประมาณ พบว่า 
มีการจ่ายค่าตอบแทน/สวัสดิการสำหรับบุคลากร
ที่มาปฏิบัติงานในธนาคารขยะ การจัดสรร
งบประมาณในการดำเนินงานธนาคารขยะ 
มาจากเทศบาลตำบล การตั้งราคาแลกเปลี่ยน 
เปน็ไปตามราคาทอ้งตลาด สอดคลอ้งกบัแนวคดิ 
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 
ของวรูม (Vroom 1964 อ้างถึงใน วิษณุ 
สถานนท์ชัย. 2550) อธิบายว่า ความคาดหวัง 
ของคนในการทำงานเช่ือว่าถ้ามีความต้ังใจใน 
การทำงานมาก เขาจะได้รับความสำเร็จในการ

ทำงานและได้รับผลตอบแทนจากผลงานนั้น
ผลตอบแทนจึงเป็นเครื่องมือในการจูงใจ
ให้ทำงาน ผลตอบแทนจากการทำงานถ้ามี
มูลค่าหรือคุณค่าสูงก็จะเป็นพลังในการจูงใจ 
ให้คนทำงาน

ข้อเสนอแนะãนการนำäปãª้
 1. ธนาคารขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนควรมี 
นโยบาย รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการที่ 
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิปจัจบุนั โดยคำนงึ 
ถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นหลักและได้รับการ 
ยÍมรัºจากชØมชน
 2. ควรมกีารสรา้งจติสำนกึใหก้บัชาวบา้น
ในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณขยะ
และเป็นการสร้างรายได้มูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น 
กับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ /ชี้แจง
รายละเอียดของโครงการธนาคารขยะให้กับ
ชาวบ้านในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ
 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครัéงต่อäป
 1. ควรมกีารศกึษาถงึผลกระทบของสภาพ 
เศรษฐกิจที่มีผลต่อการบริหารจัดการธนาคาร 
ขยะ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน
 2. ควรมกีารศกึษาศกัยภาพของพนกังาน
ในการปฏบิตังิานเพือ่เปน็แนวทางใน การเสรมิ 
สร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
 3. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานของธนาคารขยะ เพื่อเป็น
แนวทางในการลดปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
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