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รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงสะคร่าน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูล
ฝอยของบ้านดงสะคร่าน 2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับบริบทของบ้านดงสะคร่าน หมู่ที่ 
7  ต าบลวังสวาบ  อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงเฉพาะบ้านที่มีผู้อาศัย
จ านวน  178  หลังคาเรือน และผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  จ านวน 31  คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามการวิจัยแบ่งเป็น 4  ส่วน เป็นเชิงปริมาณ และคุณภาพ  วิธีด าเนินการใช้กระบวนการ AIC  การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือหาความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการเปรียบเทียบ  Paired  t- test  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. สถานการณ์การจัดการขยะพบว่า 1)สภาพการจัดการขยะก่อนการใช้รูปแบบการจัดการขยะ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.69 คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.20  หลังการใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย พบว่าสภาพการจัดการขยะอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
คะแนน 3.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12  ค่าคะแนนเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p-value < 0.001)  2) การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  พบว่าก่อนการใช้รูปแบบการจัดการขยะกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย  2.23  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12  หลังการ
ใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย พบการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง  ค่าเฉลี่ยคะแนน  3.84  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.10  ค่าคะแนนเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) 
________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้น าและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ   
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
2อาจารย์ประจ า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผู้น าและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ   
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
3อาจารย์ประจ า หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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  2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงสะคร่านอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีการใช้รูปแบบการจัดการขยะ 5 ด้านคือ 1) การใช้รูปแบบการจัดการขยะสภาพการจัดการ
ขยะ 2) การใช้รูปแบบการจัดการขยะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3) การใช้รูปแบบการจัดการขยะส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ 4) การใช้รูปแบบการจัดการขยะการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 5) การใช้รูปแบบการ
จัดการขยะการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
 
ค าส าคัญ : การจัดการขยะมูลฝอย, การมีส่วนร่วมของชุมชน  
 
Abstract 
 The participatory action research was, 1 ) to study the solid waste management 
situation and participation in waste separation of household’s representative; 2) to create solid 
waste management model by the community participation. The sample group selected by 
purposive method from 178 household which had member lived in the house, and 31 
members as group who had been selected from specific sampling. The questionnaire was 
divided into 4 parts with quantitative evaluate pre- post activity also qualitative for in dept 
interview. And used AIC as a tool of research. Data analysis using commercially variable 
computer program, such as frequency percentage mean standard deviation, and comparison 
of paired t- test 
 Research result reveals that  
  1. Solid waste management situation found 1)Solid waste management conditions 
before using the solid waste management model, most sample groups have an average score 
that is moderate, average rating 2.69 standard deviation 0.20, after using the solid waste 
management model found that solid waste management conditions are good, average rating 
3.66 standard deviation 0.12. The average score value is significantly altered. (P-value < 0.001)  
2)Participation in solid waste management has discovered that before using the solid waste 
management model, most sample groups have an average score that is low. Average 2.23 
standard deviation 0.12, after used after using the solid waste management model found that 
the participation is good. average rating 3.84 standard deviation 0.10. The average score value 
is significantly altered. (P-value < 0.001) 
      2. After the research was done the researcher got the solid waste management model 
by the community participation. Consists of 5 aspects of development: 1 )  Developed solid waste 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  8  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2561) 

310 

management condition; 2) Developed participation of the decision; 3 )  Developed participation of 
the practice; 4) Developed participation in benefits; 5) developed participation of evaluation.  
 
Keywords : Solid waste management,  Community  participation 
 
บทน า  
 การขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจ  ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเพ่ิมมาก
ขึ้นเป็นเงาตามตัว  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
และเป็นที่มาของปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหา
ทางมลพิษทางดิน ทางน้ า ทางอากาศซึ่งสาเหตุของ
ปัญหาล้วนเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เกิดจาก 
ความเห็นแก่ตัว มักง่าย และขาดระเบียบวินัย อีกทั้ง
ประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา
ความสะอาด ขาดความตระหนักและรับผิดชอบต่อ
ปัญหาขยะมูลฝอย ขาดความรู้ความสามารถในการ
จัดการขยะมูลฝอยท าให้เกิดปัญหามลพิษต่าง ๆ 
ตามมา 
 ส าหรับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ
ไทย ในปี 2559 เกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 27.04 
ล้านตัน หรือประมาณ 74,073 ตันต่อวัน ซึ่งเพ่ิมขึ้น
จากปี 2558 ประมาณ 190,000 ตัน (ร้อยละ 0.7)  
โดยเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
4.20 ล้านตัน และใน 76 จังหวัด 22.84 ล้านตัน โดย 
5 จังหวัดที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุด คือ 
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ 
ขอนแก่น  โดยปัจจุบันคนไทย 1 คน สร้างขยะมูล
ฝอยโดยเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน กรมควบคุม
มลพิษ (2560) 
 ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มี
มติเห็นชอบ แผนกลยุทธ์ การจัดการขยะมูลฝอย 

และของเสียอันตราย โดยให้การจัดการขยะมูลฝอย
เป็นปัญหาที่รัฐบาลเห็นความส าคัญและยกเป็นวาระ
แห่งชาติ มีการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 
  1. การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยเก่าไม่ให้มี
การกองทิ้งไว้กลางแจ้ง  
  2. ขยะมูลฝอยที่เกิดใหม่ ให้ด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยตามรูปแบบใหม่  
  3. วางระเบียบมาตรการที่จะรองรับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย  
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด 
  4. การสร้างวินัยของคนในชาติ 
  จากการศึกษาข้อมูลของบ้านดงสะ
คร่าน ต าบลวังสวาบ อ าเภอภูผาม่าน โดยการส ารวจ 
และสังเกต ชุมชนบ้านดงสะคร่าน พบว่า ปัญหาใน
การก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านดงสะคร่าน มีดังนี้  
  1. ขาดความรู้ในการก าจัดขยะมูลฝอย 
ไม่มีการคัดแยกขยะ 
  2. ประชาชนยังขาดส่วนร่วม และ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะมูลฝอย
เรี่ยราด 
  3. แหล่งท่องเที่ยวมีการทิ้งขยะมูลฝอย
เรี่ยราดไม่เป็นที่ ขาดคนดูแลจัดการขยะมูลฝอย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะ
มูลฝอย และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
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ของชุมชนบ้านดงสะคร่าน ต าบลวังสวาบ อ าเภอภูผาม่าน  
จังหวัดขอนแก่น 
 2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงสะคร่าน ด้วยกระบวนการ  
AIC  เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนบ้านดงสะคร่าน   
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัย รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงสะคร่าน ต าบลวัง
สวาบ อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เป็นรูปแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research : PAR) เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) ถึง
วิธีการจัดการขยะมูลฝอย การมีส่วนร่วมด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือที่จะทราบถึงบริบท
ของพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  การศึกษาครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุม 
สถานการณ์การก าจัดขยะมูลฝอย วิธีการจัดการขยะ
มูลฝอยโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนบ้านดงสะคร่าน 
 ขอบเขตในด้านช่วงเวลาของการศึกษา   
  ช่วงระยะเวลาการศึกษาการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านดงสะคร่าน ต าบลวังสวาบ  
อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  ตั้ งแต่ เดือน
กรกฎาคม 2560  ถึง เดือนธันวาคม 2560 
 ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา 
  ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนบ้านดงสะคร่าน  
ต าบลวังสวาบ  อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น    

 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรจากครัวเรือนในชุมชนบ้าน
ดงสะคร่าน และกลุ่มแกนน าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ชุมชนดงสะคร่าน ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ชุมชนบ้านดงสะคร่าน ต าบลวั งสวาบ 
อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น  มีรูปแบบการ
จัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
 
แนวความคิดที่น ามาใช้ 
 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยจะประสบ
ผลส าเร็จได้ควรประกอบด้วย ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริม
ให้ประสบผลส าเร็จ คือ 1) การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน กิจกรรมต่าง ๆ มีการจัดอย่างเป็นขั้นตอน 
กระตุ้ น ให้  สมาชิกชุมชนมีส่ วนร่ วมตั ดสิ น ใจ  
ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล
การด าเนินงาน ด้วยความเต็มใจ 2) มีวิธีการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม  ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ 
ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยใช้กระบวนการ AIC เพ่ือให้
ประชาชนทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย เกิดรูปแบบวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ชุมชนร่วมกันท าให้
กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนมีการปฏิบัติ
กันอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและประสบผลส าเร็จ
อย่างมั่นคง และยั่งยืน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 
  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research) เรื่องรูปแบบ
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การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านดงสะคร่าน ต าบลวังสวาบ อ าเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่ วัดผลก่อนและหลัง 
 พื้นที่การวิจัย 
  การเลือกพ้ืนที่ศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ได้แก่ ชุมชนบ้านดงสะคร่าน ต าบลวังสวาบ อ าเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เพราะชุมชนบ้านดงสะ
คร่านเป็นพ้ืนที่ ที่อยู่ห่างจากตัวอ าเภอมากที่สุด มี
สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็น
ประจ า อีกทั้งยังเป็นต้นน้ าของล าห้วยที่ไหลลงสู่ล า
น้ าเซิน  มีการทิ้งขยะมูลฝอยเรี่ยราดในที่สาธารณะ 
ล าห้วย ต่าง ๆ ท าให้เกิดการปนเปื้อนของขยะมูล
ฝอยกับสิ่งแวดล้อม และผู้วิจัย ยังเป็นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านดงสะคร่าน 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาเป็น
ตัวแทนหลังคาเรือนในชุมชนบ้านดงสะคร่าน และ
กลุ่มแกนน าจากภาคส่วนต่าง ๆ ข้อมูล ณ วันที่ 1 
กรกฎาคม  2560 
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ  
  1.  กลุ่มตัวอย่างระดับครัวเรือนใน
ชุมชนบ้านดงสะคร่าน จ านวน 178 คน 
  2.  กลุ่มแกนน าที่มีส่วนร่วมในการ
สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านดงสะคร่าน จ านวน 31 คน เช่น 
พระภิกษุ ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ผู้น า
หมู่บ้าน สมาชิก อบต.  ตัวแทนคุ้ม   ผู้ทรงคุณวุฒิ   
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เพ่ือพัฒนาและสร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

บ้านดงสะคร่านโดยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างอย่าง แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling ) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ประกอบด้ ว ยข้ อมู ล  2 ส่ ว น  คื อ 
แบบสอบถามสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย
ภายในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนบ้านดงสะ
คร่าน และแบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ศึกษาข้อมูล   
   ศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิชาการ 
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดใน
การ ก าหนดแนวคิดในการด าเนินงานศึกษาวิจัย ได้
จัดท าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย เพ่ือขอค าแนะน าให้การวิจัย ให้ส าเร็จและ
ถูกต้องตามหลักการวิจัย และประสานงานกับชุมชน
และกลุ่มเป้าหมายเพื่อร่วมด าเนินงานวิจัยให้ส าเร็จ  
  2. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล   
   ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
    ระยะที่ 1 การศึกษาชุมชน และ
การคัดเลือกแกนน า 
    ระยะที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย  
    ระยะที่ 3 การด าเนินงานตาม
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน   
    ระยะที่ 4 การประเมินผลและ
สรุปการด าเนินงาน  
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 การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. แบบสอบถามการจัดการขยะมูล
ฝอยภายในครัวเรือน  
   ภายหลังจากรวบรวมแบบสอบถาม
ทางผู้วิจัยจะน ามาตรวจสอบความถูกต้อง และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพ่ือ
หาค่าแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  Paired t-test 
  2. แบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านดงสะคร่าน  
   ข้อมูลที่ ได้จากการบันทึกข้อมูล
กิจกรรมการประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม จะน ามาตรวจสอบความ
ถูกต้อง และแยกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ และน ามา
ตีความหมายจากข้อมูลที่ได้ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
เนื้อหาของข้อมูล (Content Analysis) เพ่ือสรุป 
และน าไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการท าการศึกษา 
 
ผลการศึกษา 
 ระยะที่  1 การศึกษาชุมชน และการ
คัดเลือกแกนน า 
  1. สร้างสัมพันธ์กับชุมชน พบปะพูดคุย 
ประสานงาน ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บริบทของพ้ืนที่  
  2 .  ประสานแกนน าชุมชน อปท . 
คณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย อบรมผู้ช่วยวิจัย คัดเลือกแกนน า เพ่ือเข้า
ร่วมกิจกรรม และ เก็บข้อมูลสถานการณ์การจัดการ
ขยะมูลฝอยด้วยแบบสอบถามตัวแทนครัวเรือน และ 
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้  ดังนี้  
 
 

 ข้อมูลทั่วไป   
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นตัวแทนครัวเรือนในบ้านดงสะคร่าน หมู่  7  
ต าบลวังสวาบ อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 178 คน เพศหญิง และเพศชาย มีจ านวน
เท่ากัน คือ 89 คน มีอายุเฉลี่ย 43.26 ปี อายุน้อยที่สุด 
21 ปี อายุมากที่สุด 66 ปี ส่วนใหญ่มีสถานะภาพ
สมรสคู่ จ านวน 137 คน (ร้อยละ 77) รองลงมาคือ
สถานภาพโสด จ านวน 41 คน (ร้อยละ 23) ระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา จ านวน 137 คน 
(ร้อยละ 77) รองลงมาคือชั้นมัธยมศึกษา จ านวน 41 
คน (ร้อยละ 23) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จ านวน 106 คน (ร้อยละ  59.6) รองลงมาคืออาชีพ
รับจ้างทั่วไป จ านวน 72 คน (ร้อยละ 40.4) มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 4,203.37  บาท สูงสุด 6,000 บาท 
ต่ าสุด 600 บาท ด้านสถานภาพในชุมชน ส่วนใหญ่
เป็นประชาชนทั่วไป จ านวน 155 คน (ร้อยละ 87.1) 
รองลงมาคือ อสม. จ านวน 18 คน (ร้อยละ 10.1) 
ปริมาณขยะต่อวัน มีปริมาณขยะเฉลี่ยต่อครัวเรือน  
4 กิโลกรัมต่อวัน  ปริมาณมากท่ีสุด 5 กิโลกรัมต่อวัน 
จ านวน 93 ครัวเรือน (ร้อยละ 52.2) รองลงมาคือ  
3 กิโลกรัมต่อวัน จ านวน 59 ครัวเรือน (ร้อยละ 
33.1) มีปริมาณขยะท้ังหมด 712.50  กิโลกรัมต่อวัน 
 สถานการณ์การจัดการขยะ 
  1. สภาพการจัดการขยะ  
   พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติอยู่ ในระดับปานกลาง 150 คน (ร้อยละ 
93.25) ค่าเฉลี่ย  2.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 
  2. การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
   พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ
การมีส่วนร่วมอยู่ระดับน้อย 169 คน (ร้อยละ 94.95) 
มีค่าเฉลี่ย  2.23  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  8  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2561) 

314 

1. การใช้รปูแบบการจัดการขยะสภาพการจัดการขยะมูลฝอยบา้นดงสะครา่น 
- อบรมให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชน แกนน า  และประชาชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหา  
- ออกท าประชาคมหมู่บ้าน                
- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมลูฝอย สาธิตการจัดการขยะมูลฝอย                        
- เผยแพร่เอกสารแผ่นพับ ให้ความรู้ผ่านหอกระจายขา่ว       
- จัดตั้งกองทุนขยะมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อการสงเคราะห์ชีวิต ซื้อขยะรีไซเคิลทุกวันที่ 15 
ของเดือน 
- ให้ความรูแ้ก่ และปลูกฝังนิสัย รักความสะอาดแก่เด็กนกัเรียน 

5.  พัฒนาการมีส่วนร่วมในการประเมนิผลการจัดการขยะมูลฝอย 
- ด าเนินกิจกรรมการใช้รูปแบบการจัดการขยะสภาพการจัดการขยะมูลฝอย และ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดภาพรวมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ติดตามผลการ
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยทุกเดือน  สังเกตสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน  และ
ประเมินผลโดยแบบสอบถามเดียวกันจากระยะที่ 1  

กิจกรรมการด าเนินงานรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชมุชนบ้าน

ดงสะคร่าน 
1) ออกท าประชาคมหมู่บา้น สร้าง กฎ กติกา 
2) ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนและแกนน า และ
ประชาชน ตามแนวทางการจัดการขยะ 3 R 
แยกขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะทัว่ไป 
ขยะอินทรยี์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 
3) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย 
สาธิตการจัดการขยะมูลฝอย                       
4) จัดตั้งกองทุนขยะมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อการ
สงเคราะห์ชีวิตบ้านดงสะคร่าน รับซ้ือขยะทุก
วันที่ 15 ของเดือน 
5) เผยแพร่เอกสาร/แผ่นพับความรูก้ารจัดการ
ขยะ 
6) ก าหนดวันรณรงค์ก าจัดขยะ เป็น วันศุกร์
แรกของทุกเดือน 
7) ทุกคนร่วมรณรงค์ โดย เร่ิมที่บ้านของ
ตนเอง 
8) ก าหนดผู้รับผิดชอบตัดหญ้าในที่สาธารณะ 
โดยใช้ก าไรจากกองทุนขยะเพื่อการสงเคราะห์
ชีวิต สนับสนุนงบประมาณผู้ตัดหญ้า 
9) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การจัดการขยะ 
ตามแนวทาง 3 R ผ่านหอกระจายข่าวทกุ
สัปดาห ์
10) จัดประกวด “หน้าบ้าน นา่มอง” และ 
มอบเกียรติบัตร และรางวัลแก่ผู้ชนะ 
11) ประเมินผลรูปแบบโดยใช้แบบสอบถาม
เดียวกัน จากระยะที ่1 

 ระยะที่ 2 การพัฒนาศักยภาพแกนน า
และสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
   ด า เนิ นการจัดกิจกรรมอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ ในกลุ่มแกนน าชุมชน จ านวน 31 คน ใน
วันที่ 11 กันยายน 2560 ด้วยกระบวนการ AIC โดย

น าผลการวิจัยในระยะที่ 1 มาเป็นกรอบแนวทางใน
การอบรม และสร้างรูปแบบการจัดการขยะ เก็บข้อมูล
ด้วยแบบบันทึกกิจกรรม ได้รูปแบบการจัดการขยะ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงสะคร่าน ดังนี้  

 
 
 
   
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงสะคร่าน 
 

4.  พัฒนาการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในการจดัการขยะมูลฝอย 
- มอบเกยีรติบัตรบุคคลตัวอยา่งในการจดัการขยะมูลฝอย 
- มอบรางวัลคุ้มที่มีส่วนร่วมรณรงค์ในการจัดการขยะมูลฝอย 
- ชาวบ้านรว่มกันพัฒนา ชุมชนบ้านดงสะคร่านสะอาดน่าอยู ่ไม่มีขยะมูลฝอยในแหล่ง
น้ า สถานที่สาธารณะ 

2.  พัฒนาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการจัดการขยะมูลฝอย 
- ร่วมเสนอความคิดเห็นในการก าหนดวนัรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย ศุกร์แรกของเดือน 
- ก าหนดแนวทางการรณรงค์โดยเร่ิมที่บ้านของตัวเองก่อน 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบตัดหญา้ ในที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว 
- ชาวบ้านเขา้มามีส่วนรว่มในการท าประชาคม ร่วมกันรา่งกฎ กติกาหมู่บา้น 

3.  พัฒนาการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัใินการจัดการขยะมูลฝอย  
- ทุกหลังคาเรือนร่วมรณรงค์จัดการขยะมูลฝอยทุกวันศุกร์แรกของเดือน 
- กองทุนขยะมูลฝอยรีไซเคิลเพื่อการสงเคราะห์ชีวิตให้การสนับสนุนงบประมาณแก่
ผู้รบัผิดชอบตัดหญ้า 
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 ระยะที่ 3 การด าเนินงานรูปแบบการ
จัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ 
   1. ข้ันตอนก่อนด าเนินการ 
    1.  เตรี ยมความพร้ อมด้ าน
ข้อมูลการใช้รูปแบบสภาพการจัดการขยะ การมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะ เกณฑ์การพิจารณาในการ
มอบเกียรติบัตรบุคคลตัวอย่างตามการประกวด
โครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” เกณฑ์การประกวด
การมีส่วนร่วมรณรงค์การจัดการขยะในภาพรวมของ
คุ้ม และแนวทางการรณรงค์การจัดการขยะ 
    2.  เตรี ยมความพร้ อมด้ าน
วิทยากร โดย ผู้วิจัยได้จัดเตรียมเนื้อหาตามกรอบ
การใช้รูปแบบสภาพการจัดการขยะ และแนวคิดการ
มีส่วนร่วม พร้อมทั้งก าหนดเวลาการให้ความรู้โดย
แบ่งเป็น 2 คุ้ม คือ คุ้มตาดฟ้า และคุ้มดงสะคร่าน 
    3.  เตรียมความพร้อมด้านสื่อ 
หรือ อุปกรณ์ ได้แก่ แผ่นพับการจัดการขยะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังสวาบ เพาเวอร์พ้อยท์
เรื่องการจัดการขยะ และเกียรติบัตรบุคคลตัวอย่าง
    4.  เตรี ยมความพร้อมแบบ
ประเมิน โดยใช้แบบสอบถามชุดเดิม เพ่ือประเมินผล
ก่อน และหลังการใช้รูปแบบการจัดการขยะโดยการ
มีส่วนของชุมชนบ้านดงสะคร่าน 
   2. ข้ันตอนการด าเนินการ 
    ผู้วิจัยได้ด าเนินการกิจกรรม
ตามรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน โดยด าเนินการใช้รูปแบบการจัดการ
ขยะพัฒนา 5 ด้าน ด าเนินการ 11 กิจกรรม 
 ระยะท่ี 4 สรุปผลด าเนินงานรูปแบบการ
จัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  โดยการสังเกตสภาพแวดล้อมภายใน
หมู่บ้าน สอบถามความคิดเห็น และบันทึกด้วยแบบ
บันทึกกิจกรรม ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามชุด
เดิมจาก ระยะที่  1  เ พ่ือ เปรี ยบเทียบผลการ
ด าเนินงานก่อน และหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
ขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดงสะคร่าน 
โดยใช้ Paired t-test ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 
  เปรียบเทียบสภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยก่อนและหลังท ากิจกรรม พบว่า ด้านสภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยก่อนการใช้รูปแบบการจัดการ
ขยะส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  150  คน ร้อย
ละ (84.26) ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.69 คะแนน  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.20  หลังการใช้รูปแบบการ
จัดการขยะพบว่าสภาพการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ใน
ระดับมาก 166 คน ร้อยละ (93.25) ค่าเฉลี่ยคะแนน 
3.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12  หลังการใช้
รูปแบบการจัดการขยะมีค่าเฉลี่ยคะแนนสภาพการ
จัดการมูลฝอยสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการจัดการ
ขยะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p-value < 0.001) 
(ดังตารางที่ 1 และ 2) 
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ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด สภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการขยะ 

สภาพการจัดการขยะ
มูลฝอย  กลุ่มตัวอย่าง (n=178)  

 ก่อนการใช้รูปแบบ  หลังการใช้รูปแบบ  
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มากที่สุด 0 0 0 0 
มาก 0 0 166 93.25 

ปานกลาง 150 84.26 12 6.75 

น้อย 28 15.74 0 0 

น้อยที่สุด 0 0 0 0 

 x , S.D.  2.69,0.20   3.66,0.12         

min , max  2.25,3.17   3.33,3.95   

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยสภาพการจัดการขยะมูลฝอยเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้          
รูปแบบการจัดการขยะ  

สภาพการจัดการขยะ  ก่อนท า หลังท า t 
 

Sig. 

�̅� S.D. �̅� S.D.   

ค่าเฉลี่ยรวม 2.69 .20 3.66 .12 -
65.985* 

.000* 

       
 
 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
ขยะ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม ก่อนการใช้รูปแบบ
การจัดการขยะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการมี
ส่วนร่วมอยู่ระดับน้อย 169 คน  (ร้อยละ 94.95) 
ค่า เฉลี่ ย  2 .23  ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.12   
หลังการใช้รูปแบบการจัดการขยะพบการมีส่วนร่วม

อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 100) ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.84   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10  หลังการใช้รูปแบบ
การจัดการขยะมีค่าเฉลี่ยคะแนนการมีส่วนร่วมใน
การจัดการมูลฝอยสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการ
จัดการขยะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 
0.001) (ดังตารางที่ 3 และ 4) 
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ตารางที่ 3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าต่ าสุด  และค่าสูงสุดการมีส่วนร่วม ในการ
จัดการขยะมูลฝอยเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการขยะ 

การมีส่วนร่วม  กลุ่มตัวอย่าง (n=178)  
 ก่อนการอบรม  หลังการอบรม  
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มากที่สุด 0 0 0 0 
มาก 0 0 178 100 

ปานกลาง 9 5.05 0 0 

น้อย 169 94.95 0 0 

น้อยที่สุด 0 0 0 0 

 x , S.D. 2.23,0.12  3.84,0.10         

min , max 2.00,2.62  3.59,4.12   

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมใน การจัดการขยะมูลฝอยเปรียบเทียบก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการจัดการขยะ  

ท่านปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด   
 (n=178) 

ก่อนท า หลังท า t Sig. 

�̅� S.D. �̅� S.D.   

ค่าเฉลี่ยรวม 2.23 .12 3.84 .10 -
135.92* 

.000* 

       
  
อภิปรายผล 
 สถานการณ์การจัดการขยะ 
  1. สภาพการจัดการขยะมูลฝอย  
   สภาพการจัดการขยะมูลฝอยของ 
บ้านดงสะคร่าน หมู่ 7 ต าบลวังสวาบ อ าเภอภูผา
ม่าน  จังหวัดขอนแก่น ระดับสภาพการจัดการขยะ
มูลฝอยในหลังคาเรือน บ้านดงสะคร่าน  หมู่ 7 ต าบล
วังสวาบ  อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น  พบว่า  
สภาพการจัดการขยะประชาชนมีการจัดการขยะที่
ไม่เหมาะสม  เช่น ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ไม่มีการคัด

แยกขยะก่อนทิ้ง มีสภาพการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี 
ซ่ึ งสอดคล้องกับ นัยนา เดชะ (2557)  ซึ่ ง ได้
ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย
ของประชาชนในต าบลเลม็ด  อ าเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ซึ่งพบว่า ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง ทิ้งขยะในที่สาธารณะ และสอดคล้องกับ 
นิคม จันทร์มังกร และวิศาล  บุญประกอบ (2556) 
ซึ่งท าการศึกษารูปแบบ และวิธีการก าจัดขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่การท่องเที่ยวในอ าเภอเขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี
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การฝังขยะที่ไม่ถูกวิธี และ มีการกองรวมไว้เผา
กลางแจ้ง  และสอดคล้องกับการศึกษาของ ลาภิสรา 
บุญปลูก (2557) ได้ท าการศึกษา การพัฒนารูปแบบ
การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
จั งหวัดสมุทรปราการ ซึ่ งผลการศึกษา พบว่า 
ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะ และมีการน ามาใช้
ประโยชน์น้อย  และยังสอดคล้องกัน สมบูรณ์  
อ าพนพนารัตน์ และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วม  กรณีศึกษาเทศบาลต าบ้านกลาง 
จังหวัดล าพูน จากผลการศึกษา พบว่า ครัวเรือนใน
เขตเทศบาลยังไม่ได้รับการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
มูลฝอยอย่ างจริ งจั ง  มีการทิ้ งขยะมูลฝอยได้
ตลอดเวลา และประชาชนบางส่วนไม่ทิ้งขยะมูลฝอย
ลงถังท าให้บ้านเมืองสกปรก  
   ในส่วนของสภาพการจัดการขยะ
ก่อนการใช้รูปแบบการจัดการขยะ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 150 คน 
(ร้อยละ 93.25) ค่าเฉลี่ ย  2.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.20 สอดคล้องกับ นัยนา  เดชะ (2557) 
ที่ได้ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการมูล
ฝอยของประชาชนในต าบลเลม็ด  อ า เภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรม
การจัดการมูลฝอยในครัวเรือน อยู่ในระดับปานกลาง 
และหลังการใช้รูปแบบ  พบว่ามีระดับการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก 166 คน (ร้อยละ 84. 52) ค่าเฉลี่ย  
3.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยสภาพการจัดการขยะมูลฝอยในหลังคาเรือน
ก่อน และหลังการใช้รูปแบบ พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (  p-value<0.001)  
ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนสภาพการ

จัดการขยะมูลฝอยหลังการใช้รูปแบบ สูงกว่าก่อน
การใช้รูปแบบ เนื่องจากประชาชนได้รับความรู้เรื่อง
การจัดการขยะตามแนวทาง 3 R ทางสื่อหอกระจาย
ข่าวจากผู้น าชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ มีการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ มีการคัดแยกขยะ 
กองทุนขยะฯ รับซื้อขยะรีไซเคิลทุกเดือน  มีการ
จัดการประกวดโครงการหน้าบ้านหน้ามอง เผยแพร่
เอกสารแผ่นพับ มีการจัดตั้งศูนย์สาธิตการจัดการขยะ  
มีการรณรงค์ก าจัดขยะในชุมชนทุกเดือน ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้ทุกครัวเรือนมีการท ากิจกรรมร่วมกัน  
ท าให้สภาพการจัดการขยะมูลฝอยหลังการใช้รูปแบบ 
สูงกว่าระดับปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับ 
อุไรวรรณ  คนยง (2559) ที่ได้ท าการศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชน  
เทศบาลต าบล พระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น  
ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยการปฏิบัติในการคัดแยกมูลฝอย
ครัวเรือนก่อนและหลังการอบรม มีความแตกต่างกัน
อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  ( p-value<0.001)  
นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณขยะภายหลังจากการใช้
รูปแบบการจัดการขยะมีปริมาณลดลง จากเฉลี่ย 4 
กิโลกรัมต่อวัน เป็น 1.89 กิโลกรัมต่อวัน และ
สอดคล้องกับ ไกร  บุญมาเรือน (2553) ซึ่ งได้
ท าการศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบล
เหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ภายหลังการรณรงค์และท ากิจกรรมคัดแยกขยะ 
ปริมาณขยะลดลง และมีการคัดแยกขยะมากขึ้น 
และสอดคล้องกับ นัยนา  เดชะ (2557) ซึ่ งได้
ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย
ของประชาชนในต าบลเลม็ด  อ าเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จากการศึกษาพบว่า ผลการหามาตรการ
ในการจัดการมูลฝอยของประชาชน น า มาซึ่ ง



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  8  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2561) 

319 

รูปธรรมของการด าเนินโครงการ คือ กองทุนมูลฝอย  
1  แห่ง ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ และมีการน ามูลฝอย
มาใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น น าไปสู่การจัดการมูล
ฝอยอย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  และยัง
สอดคล้องกับ สมบูรณ์  อ าพนพนารัตน์ และคณะ 
(2554) ที่ได้ท าการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม  กรณีศึกษา
เทศบาลต าบ้ านกลาง  จั งหวัดล า พูน จากผล
การศึกษา พบว่า ยุทธวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนอย่างยั่งยืน คือ มีกระบวนการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนอย่างยั่ งยืน เ พ่ิมเติมการส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้จากการคัดแยกขยะมูลฝอยเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ปฏิบัติแล้วเป็น การฝึกนิสัยของ
ตนสามารถท าให้สภาพแวดล้อมสวยงามพร้อมทั้ง
เป็นการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งผลท าให้ผู้ที่ปฏิบัติมีสภาพ
ทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
  2. การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอย   
   ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในหลังคาเรือน บ้านดงสะคร่าน  หมู่ 7 
ต าบลวังสวาบ  อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น  
พบว่า  ก่อนการใช้รูปแบบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ระดับน้อย 169 คน (ร้อยละ 
94.95) มีค่าเฉลี่ย  2.23  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.12 ซึ่ งสอดคล้องกับ นัยนา เดชะ (2557) ได้
ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย
ของประชาชนในต าบลเลม็ด  อ าเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการ
จัดดการมูลฝอย อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.45 แต่
ไม่สอดคล้องกับ สุภลักษณ์  นิลฉวี (2557) ซึ่งได้
ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย

ของประชาชนต าบลประณีต  อ า เภอเขาสมิ ง  
จังหวัดตราด พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมาก  หลังการใช้รูปแบบการจัดการขยะ
พบว่าการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 178 คน (ร้อย
ละ 100)  มีค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.10  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า หลังการใช้
รูปแบบการจัดการขยะ มีค่าเฉลี่ยคะแนนการมีส่วน
ร่วมในการจัดการมูลฝอยสูงกว่าก่อนการใช้รูป
แบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p-value < 0.001 
ซึ่ งสอดคล้องกับ นัยนา  เดชะ  (2557)   ที่ ได้
ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย
ของประชาชนในต าบลเลม็ด  อ าเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ซึ่งพบว่า ผลจากการหามาตรการในการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยการน ากระบวนการ AIC มา
ประยุกต์ใช้ท าให้เห็นว่าประชาชนให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา ร่วมวางแผนแก้ไข
ปัญหา ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
และสอดคล้องกับ ทิวา ประสุวรรณ และคณะ 
(2559) ซึ่งได้ท าการศึกษา การจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชนในต าบลบ้านแลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การสร้างรูปแบบการ
จัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชนในต าบล บ้านแลง อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง พบว่า รูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ต าบล บ้านแลง ควร
ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การ บริหารส่วน
ต าบล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน และ
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประชาชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นต้นเหตุส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอย
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ในพ้ืนที่รูปแบบดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมของ ทุก
ฝ่าย ในการคิดสร้างสรรค์โครงการและการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ    
 
สรุปผล และข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 1.  ควรมีการอบรมให้ความรู้กับประชาชน
ในเรื่องการจัดการขยะด้วยหลัก  3R อย่างต่อเนื่อง  
    จากผลการวิจัย พบว่า การให้ความรู้
ผ่านหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านเป็นประจ าทุก
สัปดาห์ จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคน
ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการร่วมมือกันในการ
จัดการขยะ การตั้งศูนย์สาธิตการจัดการขยะเพ่ือเป็น
ตัวอย่างในการปฏิบัติ การออกให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และ อสม.ที่ผ่านการอบรม ท าให้ปริมาณ
ขยะลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ค่า p-value<0.001) 
 2.  อบรมให้ความรู้ในนักเรียนในการปลูก
จิตส านึกการทิ้งขยะให้ถูกที ่
  เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่อบรม 
ปลูกฝังจิตส านึกให้กับเด็กท่ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวัน
ข้างหน้า ซึ่งหากได้มีการปลูกฝังจิตส านึกในการทิ้ง
ขยะตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เมื่อเติบโตขึ้นเขาเหล่านั้นก็จะ
ติดเป็นนิสัยติดตัวต่อไป ประกอบกับโรงเรียนบ้านดง
สะคร่านมีผู้ที่มาท ากิจกรรม เช่น แจกของ ท าอาหาร
กลางวันเลี้ยง ออกค่ายอาสา จึงท าให้มีปริมาณขยะ
สะสมมาก ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ดี และด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ก็จะท าให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ 
และแมลงน าโรคได ้  
 3.  การส่งเสริมการน าขยะ กลับมาใช้ให้
เกิดประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 
  จากผลการวิจัย พบว่า ภายหลังจาก
การใช้รูปแบบในการจัดการขยะนั้น ชาวบ้านได้
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนขยะรีไซเคิลเพ่ือการ

สงเคราะห์ชีวิต ตลอดจนถึงมีการคัดแยกน าขยะที่
ได้มาขาย และมีการจัดการขยะตามหลัก 3 R  ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
(ค่า p-value<0.001)    
 4.  การจัดการขยะที่ ยั่ งยืนทุกคนใน
หมู่บ้านต้องร่วมกันสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะ
ร่วมกัน  มีการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง  และ
สม่ าเสมอ 
  จากผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรม
รณรงค์จัดการขยะทุกวันศุกร์แรกของสัปดาห์ใน
ชุมชน มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวทุก
สัปดาห์ และการรับซื้อขยะทุกวันที่ 15 ของเดือนนั้น 
มีผลท าให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง สภาพแวดล้อม
ของชุมชนดีขึ้น  ซึ่ งมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (ค่า p-value<0.001) และบ้าน
ดงสะคร่านได้รับคัดเลือกเข้าประกวด โครงการ 
“บ้านสวย เมืองงาม” ตลอดจนถึงได้รับคัดเลือกให้
เข้าร่วม โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษารูปแบบการส่งเสริมให้ประชาชน
น ามูลฝอยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้าง
รายได้เสริมแก่ตนเอง และครอบครัว ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นการสร้างพลังงานจากขยะ การผลิตปุ๋ย
จากไส้เดือน เป็นต้น 
 2. ศึกษากลวิธีที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพ
ความมั่นคง และยั่งยืนของกองทุนขยะเพ่ือการ
สงเคราะห์ชีวิต และน าไปขยายผลให้แก่หมู่บ้านใน
ต าบลที่มีการด าเนินงานในลักษณะเดียวกัน 
 3. การน ากระบวนการหรือรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านดงสะคร่านขยายผลสู่
หมู่บ้านใกล้เคียงต่อไป 
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