
                   JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.6  No.1  January – June  2012           . 

 

18

รายงานการวิจัย 
 

การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 กรณีศึกษา  ตําบลบานใหม  อําเภอเมอืง  จังหวัดนครราชสีมา 

Solid  Waste  Mangement  With  The  Participation  Of  Village  Health  
Volunteers  A  Case  Study  In  Ban  Mai  Subdistrict,  Mueang  District,   

Nakhon  Ratchasima  Province 
 

ดวงใจ  บวชขนุทด1 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้  เพื่อศึกษาการจัดการ

ข ย ะ ม ูล ฝ อ ย โ ด ย ก า ร ม ีส ว น ร ว ม ข อ ง
อาสาสม ัครสาธารณส ุขประจําหมู บ าน  
กรณีศึกษา  ตําบลบานใหม  อําเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา  กลุมประชากรที่ใชใน
การศ ึกษา   คือ   อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานที่อยูในความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใหม
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศีรษะ
ละเลิง  จํานวน  270  คน เครื่องมือที่ใช
สําหรับการวิจัยไดแก  แบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ ้นและมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ  โดยการนําไปทดสอบคุณภาพใน
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ตําบลปรุใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  
ซึ ่งทดสอบโดยว ิธ ีการของส ัมประส ิทธิ์
แอลฟาของ  ครอนบัค  ไดคาเทากับ  0.82  
นําเครื่องมือไปใชสําหรับการเก็บรวบรวม

ขอมูล  โดยผูวิจัยนําไปเก็บขอมูลดวยตนเอง  
ทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา  
วิเคราะหปจจัยดานชีวสังคมนํามาแจกแจง
ดวย   รอยละ   คาเฉลี ่ย   และคาเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน   วิเคราะหดวยสถิติคาไคสแคว
และคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา  อายุ  ระดับ
การศึกษา  อาชีพหลัก  มีความสัมพันธเชิง
บวกกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมี
สวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .001  
ปจจัยนําและปจจัยเสริมมีความสัมพันธเชิง
บวกกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมี
สวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .05 
 
คําสําคัญ  การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมี
สวนรวม 
 
 

1  บัณฑิตวิทยาลัย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลยันครราชสีมา 
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ABSTRACT 
 The  objectives of  the  study  
were  to  study  the  involvement  of  
village health  volunteers  in the  
management  of  solid  waste  in  a  
community  and  to  study factors  
relating  to  participation  in  solid  waste  
management  in the  community  by  
village health  volunteers.  Sample  were  
270  individual  village  health  
volunteers.  The  questionnaire  was  
developed  and  had  been  checked  for  
its  acceptable  quality with  alpha  value  
of  .82.  Data  were  analyzed  with 
descriptive statistics.The bio - social 
factors  were analyzed for percentage, 
mean and standard  deviation,  Chi - 
square  test  and  Pearson’s  Product  
Moment  Correlation  Coefficient. 
 The  results  showed  that  age,  
education,  occupation  had  positive  
relation  with  solid waste  management  
with  the  involvement  of  village  health  
volunteers with  statistical   significance  
of  .01  level .  The  factors  had  
correlation  with  the  solid  waste  
management with  the  involvement  of  
village  health  volunteers  with  
statistical   significance  of  .05. 
 
Keyword Solid Waste  Mangement  With  
The  Participation   

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
มนุษย เปน ผู ใช ส่ิ งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด  อิทธิพลที่มีตอ
ส่ิงแวดลอมที่พบเห็นจึงมีทั้งทางบวกที่เปน
การเสริมสรางสิ่งแวดลอม  ในทางกลับกัน
มนุษยถือเปนผูที่มีขีดความสามารถในการ
ทําลายสิ่งแวดลอมมากที่สุด (สถาบันวิจัย
สภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
2549) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  ขอที่  5.4  การควบคุมและลด
ปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษ ซ่ึงใน
อนาคตปญหาการจัดการมูลฝอยชุมชนจะทวี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นถาขาดการเอาใจใสจาก
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ (ชัยศรี ธาราสวัสดิ์
พิพัฒน, 2548) การขยายตัวของประชากร  
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ  สงผลใหความ
ตองการบริโภคเพิ่มมากขึ้นกอใหเกิดมลพิษ
และปญหาสิ่งแวดลอมดานอื่นๆ ตามมาอีก
มากปญหาขยะมูลฝอย เปนปญหาด าน
ส่ิงแวดลอม  ปญหาหนึ่งที่เกิดจากพฤติกรรม
การบริโภคและการใชทรัพยากรที่ขาดความ
สมดุลกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และสุขภาพ  สถานการณปริมาณขยะมูลฝอย
ของจังหวัดนครราชสีมา มีแนวโนมสูงขึ้นใน
ทุก  ๆ  ป   (กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,  2553) 

แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสั งคม
แหงชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  
ประเทศไทยมีการเตรียมความพรอมของคน
และระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตรูเทาทันโลกาภิวัฒน
และสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตาม
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษา
ความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศดวยการ
พัฒนาระบบบริห า รจั ดก ารทรั พย ากร 
ธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต
กระบวนการมีสวนรวม จะเห็นไดวาหลักการ
ของการมีสวนรวมของชุมชน  มีการยอมรับ
กันอยางกวางขวางเปนทั้งเปาหมายการพัฒนา  
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม  แกไขปญหาความ
เปนอยูของคนสวนใหญในสังคมเปนการ
ขยายบริการของรัฐใหครอบคลุม  เปนวิธีการ
ระดมทรัพยากรจากทองถ่ินพรอมทั้งเปน
เครื่องมือหรือกลไก   การใหการศึกษาแก
ชุมชนที่จะชวยใหชุมชนไดพัฒนาศักยภาพที่
มีอยู  สามารถแกปญหาและความตองการ
ของตนเอง   วางแผน   แกไข   ตลอดจน
รับผิดชอบตอโครงการพัฒนาที่ ตน เอง
กําหนดขึ้นอันจะนําไปสูความสามารถที่จะ
ยืนไดดวยตนเองในที่สุด (ปรีชา เปยมพงษ
สานต,  2538) 
 ก ร ะท ร ว งส า ธ า รณสุ ข ซึ่ ง เ ป น
หนวยงานที่ รับ ผิดชอบทั้ งทางตรงและ
ทางออมในการปองกันและแกไขปญหา
ทางดานสิ่งแวดลอม  ไดเห็นความสําคัญของ
หลักการดังกลาว  ไดมีการพัฒนางานทางดาน
สาธารณสุขในชุมชนตลอดมา  โดยเนนการมี
สวนรวมของประชาชน  ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของ
การใหบ ริการสาธารณสุขผสมผสานที่
ดํ า เนินการโดยประชาชนหรือที่ เ รี ยกว า
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  เพื่อ
ประชาชนดวยทรัพยากรและวิทยาการที่
เหมาะสม  ที่มีอยูในทองถ่ินและเชื่อมโยงกับ
ระบบบริการของรัฐและเอกชนและไดเนน

การพัฒนางานสาธารณสุขในหมูบานและ
ชุมชน (สํานักคณะกรรมการสาธารณสุขมูล
ฐาน,  2534 ) 
 ตําบลบานใหม  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  เปนหนวยงานหนึ่งที่สนองตอ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  โดยใช
กลวิ ธีดึ งชุมชนเข ามามีสวนรวมในงาน
สาธารณสุขเปนแนวทางในการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยแกประชาชน  เพื่อใหประชาชนมี
ความรูความสามารถ ในการสงเสริมสุขภาพ  
การปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน
และการฟนฟูสภาพปญหาในชุมชนดวย
ตน เอ ง   ป จ จุ บั นมี จํ านวนอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน  ทั้งหมด 270 คน
ในหมูบานพื้นที่ รับชอบของโรงพยาบาล
ส ง เสริมสุขภาพตํ าบลศี รษะละ เลิ งและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใหม  
ในการดําเนินงานสาธารณสุขในชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   มี
กิจกรรมในงานจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เปนงานที่สําคัญทางดานสาธารณสุขในการ
สงเสริมคุมครองสุขภาพของประชาชนจาก
มลภาวะสิ่งแวดลอม    

ดังนั้น  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวน
รวมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า
หมูบาน  วาอยูในระดับใด และมีปจจัยใดบาง
ที่สัมพันธตอการมีสวนรวมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน  ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใช
ในการจัดการขยะมูลฝอยและการปฏิบัติงาน
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งานของเจาหนาที่สาธารณสุขประชาชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย   

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน   

2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธตอการ
มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิ จั ย ค ร้ั งนี้ เ ป นก ารวิ จั ย เ ชิ ง
พรรณนา  ประเภทการวิจัยเชิงสํารวจ  เร่ือง
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   
 จากการสํารวจขอมูลประชากรที่เปน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่อยูใน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลศีรษะละเลิงและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานใหม  ตําบลบาน
ใหม   อํา เภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 
ทั้งหมด 270 คน  ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึง
ใชประชากรทั้งหมด 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  แบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย  4  สวน  
คือ  ขอมูลดานชีวสังคม ขอมูลดานปจจัยนํา  
ประกอบดวย  ความรู  เจตคติและพฤติกรรม  
ขอมูลดานปจจัยเอื้อ   คือ   การได รับการ

สนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุขในการ
จัดการขยะมูลฝอย  ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวน
รวมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ไดนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช  (Tryout)  กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมบานใน  
เขตตํ าบลปรุ ใหญ  อํ า เภอ เมือง  จั งหวัด
นครราชสีมา  ที่มีลักษณะทางสิ่งแวดลอม
ใกลเคียงกับกลุมประชากรที่จะทําการศึกษา
จํานวน 30  คน  แลวนําขอมูลจากการทดลอง
มาวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยรวมจากการโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค  มีคาความเชื่อมั่น  0.82 

การวิเคราะหขอมูล 
นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความ

ครบถวนสมบูรณ  และนํามาวิเคราะหขอมูล  
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป   สถิติที่นํามา
วิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ คาเฉลี่ย  และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธ
ระหว างปจจั ย  โดยใชสถิติวิ เคราะหหา
ความสัมพันธดวยคาไคสแควร และสถิติ
สั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ ของ เพี ย ร สั น  
(Pearson’s  Product  Moment  Correlation)  
กําหนดระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบทาง
สถิติที่ระดับนัยสําคัญ  0.05 
 
ผลการวิจัย 

สวนท่ี  1  ขอมูลดานชีวสังคม 
 จากการศึกษา  พบวา  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญเปนเพศ
หญิง รอยละ  89.30 เปนเพศชาย รอยละ  
10.70  มีอายุระหวาง  45 - 49 ป รอยละ 19.60  
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รองลงมาคือ  อายุระหวาง  50 - 54  ป  รอยละ  
19.30 สวนใหญมีระดับการศึกษา อยูในระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 53.00 รองลงมามีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 16.70  
สวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ71.90  
รองลงมาสถานภาพหมาย  รอยละ  18.10  
อาชีพหลักคือ รับจาง รอยละ 38.90  รองลงมา
คืออาชีพคาขาย รอยละ 27.00 สวนใหญ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท  
รอยละ 42.60 รองลงมาคือต่ํากวา 5,000 บาท  
รอยละ  35.20 

สวนท่ี  2  ปจจัยเก่ียวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 

 ขอมูลดานความรู ความเขาใจในการ
จั ด ก า ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ข อ ง อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบานพบวา  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานมีความรู ความ
เขาใจในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับดี  
มากที่สุด  รอยละ  98.9 รองลงมาอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานมีความรู  ความ
เขาใจในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับปาน
กลาง  รอยละ  1.1 

อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ า
หมูบานมีเจตคติตอการจัดการขยะมูลฝอยใน
ระดับดี  มากที่ สุ ด  คิ ด เปนร อยละ  90.0 
รองลงมา  คือ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานมีเจตคติตอการจัดการขยะมูลฝอยใน
ระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ  10 

มีการปฏิบัติทางดานการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนของตนเอง ในระดับปาน
กลาง  มากที่สุด รอยละ 83.70 รองลงมา 

ระดับต่ํา ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่สวน
ใหญ  เปนระยะเวลา  1 - 5 ป รอยละ 50.37   
 ก า ร ไ ด รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
เจาหนาที่สาธารณสุขในการจัดการขยะมูล
ฝอย  ในระดับปานกลาง  มากที่สุด  รอยละ  
65.90 

สวนท่ี  3  การมีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

พบว า   อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานมีสวนรวมในการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนในระดับปานกลาง  มากที่สุด  
รอยละ 68.90 รองลงมา คือ ระดับต่ํา รอยละ 
19.30 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. พฤติกรรมทางดานการจ ัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน  มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการมีสวนรวมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู บานใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน แสดงวา  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ที่มี
พฤติกรรมทางดานการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนตางกันจะมีพฤติกรรมการมีสวน
รวมแตกตางกัน 

2. ปจจัยที่สัมพันธตอการมีสวนรวม
ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวา  
ปจจัยทางชีวสังคมประกอบดวย  อายุ  ระดับ
การศึกษา  อาชีพหลัก  มีความสัมพันธกับการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ตําบล
บานใหม  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   
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ปจจัยนํา  ประกอบไปดวย  ความรู
ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน  เจตคติตอการ
จั ด ก า ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย โ ด ย อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน  และการปฏิบัติ
ท า ง ด า น ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ มู ล ฝ อ ย โ ด ย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใน
ครัวเรือนของตนเอง  ซ่ึงจากการศึกษาพบวามี
ความสัมพันธกับการจัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีสวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจํา   

ปจจัยเอื้อ  คือ  ระยะเวลาในการเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จาก
การศึ กษาพบว า ระยะ เวลาในการ เปน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ไมมี
ความสัมพันธกับการจัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีสวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน  

ปจจ ัย เสร ิม   คือ   การได ร ับการ
สนับสนุนจากเจ าหนาที ่  สวนการไดร ับ
การสนับสนุนจากเจาหนาที่มีความสัมพันธ
กับการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวน
รวมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน 

การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย
โ ด ย ก า ร ม ีส ว น ร ว ม ข อ ง อ า ส า ส ม ัค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน  ตําบลบานใหม  
อํ า เ ภ อ เ ม ือ ง  จ ัง ห ว ัด น ค ร ร า ช ส ีม า  
ผลการว ิจ ัยนี ้ชี ้ให เห ็นว า   อาสาสม ัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน  มีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอย 
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.  ควรพัฒนาแผนและนโยบายใน

การสงเสริมความรูของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน  ในการจัดการขยะมูลฝอยให
ครอบคลุมในทุกดานเพื่อกอใหเกิดการมีสวน
รวมอยางที่ยั่งยืน 

2.  ควรสงเสริม  พัฒนาและวาง
แผนการจัดการขยะมูลฝอยใหกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานใหถูกตองและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป 

3.  ควรมีแผนการสนับสนุนและ
ดําเนินกิจกรรมงานการจัดการขยะมูลฝอย
โดยสรางการมีสวนรวมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน  พรอมทั้งกระตุน
จากสื่อตาง ๆ  อยางตอเนื่อง  เพื่อกอใหเกิด
การพัฒนาตอไป 

ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
1. จัดกิจกรรมเพื่อสรางการทํางาน

รวมกันใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานไดนําประสบการณความรูมาถายทอด
ใหคนรุนหลัง  จัดเปนชมรมหรือสโมสรของ
แตละชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานแตละชุมชนจะไดมีบทบาทเละมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

2. จัดตั้งชมรมหรือโครงการเพื่อ
รณร งค ก า ร ว า ง แผน ให มี อ าส าสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบานตนแบบ  เพื่อนํามา
พูดคุยและสรางแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดี  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมใน
กรรมการการจัดการขยะมูลฝอย  ในเขตตําบล
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บานใหม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
เพื่อที่จะนําขอมูลไปพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยตอไป 

2. ควรศึกษาความตองการของอาสา 
สมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในดานการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
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