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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการกําจัดขยะมูลฝอย ของชุมชนยอย
ที่ 9 ตําบลพลับพลานารายณ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ศึกษาในกลุมตัวอยางจํานวน 48 คน ผูนําชุมชน การวิจัย
ครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณเปนทางการและไมเปนทางการ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสนทนากลุม การประชุม
เชิงปฏิบัติการดวยกระบวนการพัฒนาชุมชน การจดบันทึกการสนทนา รวมทั้งศึกษาเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่
เก่ียวของ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงพรรณา สถิติที่ใชคือคารอยละ    

ผลการวิจัยพบวา กระประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใชวิธีการกระบวนการพัฒนาชุมชนทําใหกลุมตัวอยางมี
สวนรวมในการรับรูปญหา กําหนดเปาหมายและวางแผนแกไขปญหารวมกัน รวมถึงมีการรวมกันดําเนินการแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนและทําใหเกิดโครงการที่ดําเนินงานในชุมชน คือ 1) โครงการสรางสรรคชุมชนนาอยู 
สรางชุมชนเรียนรู จัดการปญหาโดยชุมชน 2) โครงการการจัดการขยะแบบมีสวนรวมโดยชุมชน และ 3) โครงการ
โครงการพลังจ๋ิว ทําไดงายนิดเดียว สรุปไดวากระบวนการพัฒนาชุมชนทําใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมกอใหเกิด
การยอมรับและรูสึกวาเปนเจาของปญหารวมกันในชุมชนสงผลใหนําไปสูการแกไขปญหารวมกัน   

 
ความสําคัญของปญหา 
 วิกฤติปญหาขยะมูลฝอยในประเทศไทยนับเปนปญหาส่ิงแวดลอมที่สําคัญของประเทศและเปนปญหาที่
สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษยไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ซ่ึงปจจุบันได  ทวีความรุนแรงมากขึ้น
นับตั้งแตป พ.ศ.2536 มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณวันละ 30,640 ตัน และเพิ่มขึ้นเปนวันละ 39,255 ตัน ในป 
2545 โดยมีอัตราเพิ่มเฉล่ียรอยละ 1.2 ตันตอป ไมวาจะเปนปญหาขยะที่เกิดจากชุมชนหรืออาคารบานเรือน ปญหา
ขยะที่มาจากการทําความสะอาดทางเทาหรือที่สาธารณะ รวมไปถึงปญหาขยะจากวัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยีที่ไมได
รับการกําจัดอยางถูกวิธี สถานการณปจจุบันจะเห็นไดวาขยะมูลฝอยเปนปญหาสําคัญของทุกสังคมมีความ
จําเปนตองแกไขอยางเรงดวน การเพิ่มขึ้นของประชากรและการดํารงชีวิตตามกระแสบริโภคนิยมเปนสาเหตุทําให
เกิดการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ขาดการวางแผนการจัดการที่ มีประสิทธิภาพ (กรมควบคุมมลพิษ. 
http:/www.pcd.go.th/info_serv/reg.html.2555) 
 จากการลงพื้นที่ศึกษาความสําคัญและที่มาของปญหาการจัดการขยะของเทศบาลตําบลพลับพลานา
รายณ พบวา 1) เทศบาลไมมีที่ทิ้งขยะของตนเอง 2) บุคลากรไมเพียงพอ และขาดองคความรูในการกําจัดขยะที่
เหมาะสม อุปกรณและเครื่องมือไมเพียงพอ ชํารุด เสียบอย เน่ืองจากมีอายุการใชนาน และ 3) มีงบประมาณจํานวน
จํากัดสงผลใหเทศบาลขาดแคลนเทคโนโลยีใหมๆ และอ่ืนๆ ซ่ึงปญหาเหลาน้ีสงผลใหเกิดภาวะมลพิษ และความ
เส่ือมโทรมของสภาพแวดลอม มีผลกระทบตอคนในสังคมที่อยูในชุมชน และชุมชนขาดแคลนพื้นที่  สีเขียวและ
นันทนาการ เพราะการจัดการขยะขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน ประชาสังคม อยางจริงจัง  
  ดังน้ันจากสภาพปญหาการจัดการขยะมูลฝอยถาจะดําเนินการแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนควร
ดําเนินการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตตนเหตุ น่ันก็คือประชาชน ถาหาก
ประชาชนตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นและเขามามีสวนรวมปญหาก็จะไดรับการแกไข ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาผลของการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของชุมชน ซ่ึงจะกอใหเกิดเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด 



วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการกําจัดขยะมูลฝอย ของชุมชนยอยที่ 9 ตําบลพลับพลานารายณ 

อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยเลือกชุมชนที่วิจัยแบบเจาะจง (Purposive Study) ไดแก ชุมชนยอยที่ 9 คลองเตยพลอยสยาม 
รวมใจพัฒนา ตําบลพลับพลานารายณ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  เหตุที่ผูวิจัยเลือกพื้นที่ดังกลาว เน่ืองจากเปน
ชุมชนหมูบานก่ึงเมืองก่ึงชนบท มีเสนทางการคมนาคมไดหลายทาง การเปล่ียนแปลงของสภาพพื้นที่มีมากขึ้น การ
เพิ่มจํานวนประชากรในครัวเรือน มีการสรางบานเรือนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งประชากรแฝงที่มาในรูปแบบของการเชาที่
อยูอาศัยเพื่อมาทําในในพื้นที่ใกลเคียง ทําใหปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากร และการทิ้งขยะใน
ชุมชนยังไมถูกวิธี ทําใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมที่ไมนาด ู
 กลุมตัวอยางคือตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนยอยที่ 9 คลองเตยพลอยสยาม รวมใจพัฒนา 
คัดเลือกโดยวิธีสุมตัวอยางอยางงาย จํานวน 48 คน 
  2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดเลือกและกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสนทนากลุม ใชการบันทึกขอมูล
ภาคสนามโดยพิจารณาจากปรากฏการณกับสภาพแวดลอมน้ัน เพื่อใหไดขอมูลครบถวนครอบคลุมวัตถุประสงค  
 3. การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา เพื่อความคบถวนครอบคลุมในเน้ือหา วัตถุประสงคของการ
วิจัย สามารถตอบโจทกปญหาของการวิจัยไดอยางชัดเจน โดยผูวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลทุกครั้งที่ทําการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดย 
 3.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูลจากแหลงขอมูลที่ไดมาซ่ึงประกอบดวยแหลงเวลา แหลงสถานที่ 
แหลงบุคคลและแหลงขอมูลจากจุดตาง ๆเปนขอมูลที่เหมือนกันหรือไม ถาหากวาขอมูลที่ไดมาเหมือนกันหรือซํ้ากัน 
ผูวิจัยถือวาขอมูลที่ไดมาน้ันเชื่อถือไดและเปนขอมูลจริงแลวทําการบันทึกขอมูลน้ันไว 
 3.2 การตรวจสอบสามาเสาดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวมในกิจกรรมของ
กลุมเปาหมายกับการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ การสนทนากลุม การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมพรอม
ทั้งศึกษาขอมูลจากเอกสารประกอบดวย 
 สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะนําขอมูลที่รวบรวมไดจากการเขาไปศึกษาในชุมชนนํามาจัดระบบ
ขอมูล แยกประเภทขอมูลเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงคและขอบเขตที่ศึกษาจากน้ันจึงประมวลขอมูลทุกประเภท
เขาดวยกัน โดยผูวิจัยจะใชการวิเคราะหขอมูลการจําแนกชนิดขอมูลมาชวยอธิบายเพื่อใหเขาใจถึงความหมาย 
ความสัมพันธของปรากฏการณที่เกิดขึ้น  รวมถึงการวิเคราะหบุคคลและสภาพสังคม พฤติกรรม แบบแผนพฤติกรรม 
ความสัมพันธ การมีสวนรวมและความหมาย (สุภางค จันทวนิช. 2539) ซ่ึงในการตีความหมายและสังเคราะหขอมูล
จะเปนลักษณะภาพรวมของชุมชนนํามาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามลําดับ ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ผูวิจัยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยสถิติบรรยาย ใชรอยละเพื่อสรุปขอมูลทั่วไปและขอมูลเก่ียวกับความรู 
พฤติกรรมและทัศนคติการจัดการขยะ 
 
ผลการวิจัย 
  1. การวิเคราะหขอมูลลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพใน
ครัวเรือน การศึกษาและสถานภาพการสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัว จําแนกตามตัวแปรไดดังน้ี 



 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  รอยละ 62.50 เพศชาย รอยละ 
37.50 มีอายุเฉล่ีย 48 ป อายุต่ําสุด 19 ป และอายุสูงสุด 67 ป โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 36-45 ป รอยละ 25.00 
รองลงมาอายุ 56 ปขึ้นไปรอยละ 22.90 และอายุระหวาง 46-55 ป รอยละ 20.80 นอกจากน้ันมีอายุระหวาง 26-
35 ปรอยละ 18.76 และอายุระหวาง 15-25 ปรอยละ 12.50 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพในครัวเรือน
เปนหัวหนาครอบครัว รอยละ 50.00 เปนสมาชิกในครัวเรือน รอยละ 35.42 และเปนผูอาศัยรอยละ 14.58 สวน
ใหญแลวจะไดรับการศึกษา มากที่สุดคือระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษารอยละ 29.17 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รอยละ 22.92 และระดับปริญญาตรี รอยละ 18.75 นอกจากน้ันเปนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รอยละ 16.67 ระดับอนุปริญญา รอยละ 10.40 มีผูจบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีเพียง 1 คนคิดเปนรอยละ 
2.08 สถานภาพในการสมรสสวนใหญจะทําการสมรส คือ รอยละ 54.17 รองลงมาไมไดสมรสแตอยูดวยกัน รอยละ 
27.08 และโสดรอยละ 14.58    มี 2 คนที่เปนหมาย คิดเปนรอยละ 4.17 สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน สูงสุด 10 
คน ต่ําสุด 2 คน โดยสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยวซ่ึงมีสมาชิกในครัวเรือน 1-4 คน รอยละ 58.33 รองลงมามีจํานวน
สมาชิก 5-7 คน รอยละ 25.00 และครอบครัวขยายมีตั้งแต 8 คนขึ้นไป รอยละ 16.67 
 
    2. ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
  2.1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับขยะมูลฝอยของผูตอบแบบสอบถาม โดยสามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 45.45 ระบุวาขยะมูลฝอยคือส่ิงของที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและบริโภค 
รองลงมามีความเห็นวาขยะมูลฝอยคือส่ิงของที่เส่ือมสภาพใชไมไดแลวรอยละ 21.82 ขยะมูลฝอย คือ ส่ิงของที่ยอย
สลายเองไมได คิดเปนรอยละ 18.18 และขยะคือส่ิงของที่ยอยสลายไดเองตามธรรมชาต ิ14.55 
  2.2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการรีไซเคิลขยะมูลฝอยในชุมชน จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจวาการรีไซเคิลขยะเปนการนําวัสดุที่ใชแลวกลับไปเขา
กระบวนการผลิตใหม คิดเปนรอยละ 57.69 รองลงมา มีความรูความเขาใจวาการ รีไซเคิลขยะเปนการนําเอาวัสดุที่
ใชแลวกลับมาใชใหม คิดเปนรอยละ 30.77 และรอยละ 11.54 เขาใจวาการรีไซเคิลขยะเปนการแปรรูปขยะใหเปน
ของใหมที่เหมือนเดิม 

 2.3 การคัดแยกขยะกอนทิ้ง จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง พบวา มีการคัดแยกขยะกอน
ทิ้งบางครั้ง รอยละ 37.50 รองลงมาคือ คัดแยกทุกครั้ง รอยละ 33.33 และไมไดคัดแยก คิดเปน รอยละ 29.17 
ตามลําดับ 

 2.4 การคัดแยกขยะกับกิจวัตรประจําวัน เปนกิจกรรมที่ตองเสียสละเวลาในการคัดแยกซ่ึงบางครั้งอาจมี
ผลกระทบตอเวลาทํากิจกรรมอ่ืนๆ ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงหากมีผลกระทบ ตอการทํากิจกรรมใน ชีวิตประจําวันอ่ืนๆ 
ยอมสงผลตอการคัดแยกขยะในที่สุด จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง พบวา กิจกรรมการคัดแยกขยะ
ไมไดมีผลกระทบที่เปนการรบกวนเวลาการ ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ในชีวิตประจําวันมากนัก 

 2.5 ความคิดเห็นการจัดการขยะของครัวเรือนสวนใหญ ผูตอบแบบสอบถามโดยสามารถเลือกได
มากกวา 1 ขอ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 53.97 ระบุวาการจัดการขยะของครัวเรือนสวนใหญมีรถขยะมา
จัดเก็บ รองลงมา รวบรวมไปสถานที่ทิ้งของเทศบาล รอยละ 14.29 และคัดแยกขยะและนําไปทิ้ง กองแลวเผา    
รอยละ 11.11 เทากัน สวนทิ้งไวที่โลงขางบาน รอยละ 9.52 สวนการนําไปทําปุยอินทรียไมมีทานใดตอบ 

 2.6 จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนตอวัน จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง พบวา 
กลุมตัวอยาง แตละครัวเรือนมีขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประมาณ 2 กิโลกรัม/วัน คิดเปนรอยละ 40.43 รองลงมา   
3 กิโลกรัม/วัน รอยละ 34.04 และ 1 กิโลกรัมตอวัน รอยละ 25.53 ตามลําดับ 

 2.7 จํานวนการทิ้งขยะในรอบสัปดาห พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีการทิ้งขยะ ในรอบ 1 
สัปดาห จํานวน 7 ครั้งขึ้นไป คิดเปนรอยละ 46.94 รองลงมา มีการทิ้งขยะ จํานวน 4-6 ครั้ง ในรอบ 1 สัปดาห รอย
ละ 42.86 และ ในรอบ 1 สัปดาหมีการทิ้งขยะ จํานวน 1-3 ครั้ง รอยละ 10.20 

 



 3. ผลการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม 
 3.1 ข้ันการศึกษาชุมชนและวิเคราะหปญหาชุมชน 
 ศึกษาประวัติความเปนมา ประเพณี วัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิต ความสัมพันธระหวางเครือญาติ การ
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาหมูบานและกิจกรรมพัฒนาสุขภาพที่ผานมา การกอตั้งกลุม องคกรตาง ๆ ของแตละหมูบาน 
โดยมุงทําความเขาใจสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับขยะและการจัดการขยะ ในชวงเริ่มตนกระบวนการเขาพื้นที่ 
คณะผูวิจัยโดยคือคุณสําราญ อุประ ที่อาศัยอยูในชุมชนซ่ึงมีตําแหนงเปนรองประธานชุมชนเขามาเปนผูวิจัยรวม ซ่ึง
ในการสํารวจปญหาและความตองการของชุมชนน้ันคุณสําราญ อุประไดทําการเขารวมประชุมกับประชาชนในชุมชน
ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนเพื่อรับทราบปญหาและความตองการของคนในชุมชนยอยที่ 7 และ 9 รวมถึงการหาแนว
ทางแกไขปญหาของคนในชุมชน 
 3.2 ข้ันการวางแผน 
 วันเสารที่ 21 เมษายน 2555 ไดดําเนินการจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ของการจัดประชุม
วางแผนและโครงการ เม่ือถึงกําหนดเวลาที่ไดนัดหมายกลุมตัวอยางเอาไวในเวลา 13.00 น. ปรากฏวาประชาชน
สวนนอยเขามาลงทะเบียน บรรยากาศคอนขางเงียบ คณะผูวิจัยสํารวจทาทีของประชาชนที่เขามารวมประชุมมีสี
หนาเครงเครียด บางคนมีทาทีกระตือรือรน โดยสังเกตจากการที่ประชาชนไดรับแฟมแลวเปดหยิบเอกสารขึ้นมาอาน 
ครั้งถึงเวลา 13.40 น. เริ่มมีผูเขารวมกันมากขึ้นทําใหบรรยากาศครึกครื้น สังเกตจากการทักทายกันของประชาชน 
ซ่ึงเปนเพราะวาคนในชุมชนสวนใหญรูจักมักคุนกันเปนการสวนตัวมากอน จากน้ันจึงไดทําการเปดประชุมกลาว
วัตถุประสงคของการจัดประชุมพรอมทั้งแนะนําสมาชิกที่เปนผูชวยในการจดบันทึกและเขียนโครงการ 
 การดําเนินการรวมกันคิด รวมกันวางแผนและวางโครงการน้ัน ไดมีกิจกรรมทายปญหาชิงรางวัล โดย
เปนปญหางาย ๆ เก่ียวกับปญหาขยะที่สงผลกระทบตอโลกทําใหโลกรอน โดยมีรางวัลเปนสลากกินแบงรัฐบาล ซ่ึงใน
การทายปญหาน้ีคนที่ตอบเปนคนสุดทายจะเปนผูที่ไดรับรางวัลไป ทําใหบรรยากาศมีความสนุกสนานและดูเปน
กันเองมากขึ้น จากน้ันจึงเปนการระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนรวมกันโดยจัดแบงผูเขารวมประชุมเปน 2 กลุม และ
ไดใชบัตรคําเปนเครื่องมือในการนําเสนอ  โดยไดมีการกําหนดใหทุกคนคิดและเขียนวา “มีแนวทางหรือโครงการ
หรือกิจกรรมอะไรบางที่ทําใหปญหาขยะภายในชุมชนลดลงหรือหมดไป และตองทําอยางไร” โดยเริ่มตนจากการให
ผูเขารวมแตละคนหาวิธีการของแตละคนกอน ใครคิดอะไรอยากทําอะไรใหรีบเขียนไว โดยไมตองวิตกกังวลกับการ
ผิดถูกแตอยางใด เม่ือเสร็จแลวก็ใหทุกคนนําเสนอในกลุมฟง เพื่อเปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ชวงน้ีผูวิจัย
สังเกตเห็นวาผูเขารวมประชุมมีสีหนาเครงเครียดบนใบหนา จึงใหมีการพักเบรก รับประทานอาหารวางประมาณ 15 
นาที จากน้ันจึงไดทําการประชุมตอโดยการชวยกันนําเสนอแบบไมมีการวิพากษวิจารณ ไมติติงกัน ทําใหบรรยากาศ
แสดงออกถึงความคิดไดอิสระ ซ่ึงในการนําเสนอของแตละคนมาสรุปเปนวิธีการรวมโดยใหจัดลําดับความสําคัญ
กอนหลังและความเปนไปไดดวย โดยทั้งสองกลุมตางก็แยกกันไปวิเคราะหและเลือกวิธีการในกลุมใชบัตรสีตาง ๆ ที่
แจกใหเปนอุปกรณการใหคะแนน ทุกคนแสดงเหตุผลในการเลือก หลังจากน้ันนําเสนอกลุมใหญ 
 3.3 ข้ันการเขียนโครงการ 
 ชวงน้ีสังเกตเห็นวาตัวแทนกลุมนําเสนอวิธีการและชี้แจงเหตุผลของกลุมตัวเองไดอยางกวางขวาง ซ่ึงในที่
ประชุมไดมีขอสรุป ดังน้ี 
 1. โครงการสัมมนา สรางสรรคชุมชนนาอยู สรางชุมชนเรียนรู จัดการปญหาโดยชุมชน 
 2. โครงการการจัดการขยะแบบมีสวนรวมโดยชุมชน 
 3. โครงการโครงการพลังจ๋ิว ทําไดงายนิดเดียว 

ในขั้นน้ีไดมีขอตกลงวาจะตัดสินใจเลือกกิจกรรมใด โดยมีขอสังเกตดังน้ี เปนโครงการที่มีลักษณะเปน
รูปธรรม มีความเหมาะสมและยั่งยืน การมีสวนรวมของชุมชน และความเปนไปไดจริง ซ่ึงบรรยากาศการประชุม
สงเสริมใหสมาชิกมีความรูสึกมีสวนรวมและเปนเจาของ 
 จากน้ันจึงไดกําหนดถึงการดําเนินการวาแตละโครงการจะดําเนินการอยางไร เม่ือไร ใครเปนผูรับผิดชอบ 
แลวเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมไดซักถามเขาใจรวมกันและไดนําวิธีการหรือกิจกรรมที่ไดรวมกันคิดมามอบหมายให



ผูรับผิดชอบไปปฏิบัติหรือดําเนินการโดยลงชื่อทายกิจกรรมตามแนวทางที่ตนเองสนใจและไดทําการเขียนโครงการ
โดยไดรวมกันเขียนโครงการและรายละเอียดตาง ๆ ภายใตคําแนะนําของคณะผูวิจัยรวมกัน ซ่ึงไดมีการแบงงานกัน
ตามแตละกลุมเพื่อใหเกิดเปนแผนปฏิบัติและแสวงหาผูรับผิดชอบ สมาชิกรวมกันกําหนดและรวมรับผิดชอบตอ
กิจกรรม โครงการซ่ึงนําไปสูการยอมรับและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
 3.4 ข้ันติดตามการดําเนินงานโครงการ 
 ภายหลังจากการประชุมภายในชุมชนตามขั้นตอนดังกลาวแลวน้ันและไดมีโครงการเกิดขึ้น 3 โครงการ 
คือ 1) โครงการสัมมนา สรางสรรคชุมชนนาอยู สรางชุมชนเรียนรู จัดการปญหาโดยชุมชน 2) โครงการการจัดการ
ขยะแบบมีสวนรวมโดยชุมชน และ 3) โครงการโครงการพลังจ๋ิว ทําไดงายนิดเดียว พบวา โครงการ ที่ 1) โครงการ
สัมมนา สรางสรรคชุมชนนาอยู สรางชุมชนเรียนรู จัดการปญหาโดยชุมชน กับโครงการที่ 2 การจัดการขยะแบบมี
สวนรวมโดยชุมชน ไดถูกนําขึ้นมาปฏิบัติจัดขึ้นในวันเดียวกันในวันที่ 17 มิถุนายน 2555 ซ่ึงไดสอบถามไปยังรอง
ประธานชุมชน โดยใหเหตุผลวา “โครงการสัมมนา สรางสรรคชุมชนนาอยู สรางชุมชนเรียนรู จัดการปญหาโดย
ชุมชน เปนโครงการที่นํารองความรูเก่ียวกับสภาพปญหา และผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอมในชุมชน สวนโครงการ 
การจัดการขยะแบบมีสวนรวมโดยชุมชน เปนโครงการที่ตอเน่ืองหลังจากที่ประชาชนในชุมชนมีทัศนคติที่ถูกตอง
เก่ียวกับปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน และสามารถดําเนินการไดภายในวันเดียวกัน ซ่ึงจะเกิดผลดีในหลาย ๆ ดาน ไม
วาจะดานเวลา ดานงบประมาณ ดานกําลังคนในการปฏิบัติงาน แมกระทั่งดานทรัพยากรที่ใชในแตละโครงการซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาในกิจกรรมอ่ืน ๆ จึงไดปรับปรุงใหเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ของบานเรา ความสําเร็จใน
การแกไขปญหาของขยะก็จะไมยุงยากเหมือนทุกวันน้ี...” 

โครงการ การจัดการขยะแบบมีสวนรวมโดยชุมชน เปนเวทีที่จัดขึ้นเพื่อเปนการกระตุนและใหชุมชนได
ตระหนักในสถานการณปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน โดยในขั้นตอนแรก ไดจัดใหใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
สถานการณขยะมูลฝอยที่ประเทศไทยกําลังประสบอยู รวมไปถึงสถานการณที่ปญหาขยะสงผลกระทบไปยัง
ส่ิงแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการรณรงคคัดแยกขยะไดจัดใหมีขึ้นใน
วันที่ 17 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่หองประชุมเทศบาลตําบลพลับพลานารายณ มีตัวแทน
ชุมชนเขารวมกิจกรรมรวมทั้งส้ิน 71 คน 

สวนโครงการพลังจ๋ิวทําไดงายนิดเดียวไดมีการดําเนินงานโดยกลุมสภาเด็กและเยาวชนหลังจากที่ไดรวม
ประชุมกันซ่ึงมีการขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ดวยและสมาชิกของกลุมไดนําความรูจากการประชุมสัมมนา และเวที
การจัดการขยะแบบมีสวนรวมโดยชุมชนไปสรางรายไดโดยการรวมกลุมคัดแยกขยะที่สามารถนําไปจําหนายได เชน 
ขวด กระปอง พลาสติก โลหะ เปนตน ซ่ึงประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลพลับพลานารายณไดสละสถานที่ในการ
จัดเก็บและมีผูใหญใจดีหลายทานไดใหความชวยเหลือโดยการสละเศษวัสดุ ส่ิงของเหลือใช รวมไปถึงการใหบริการ
รถบรรทุกสําหรับขนขยะที่คัดแยกแลวไปสงขายยังรานรับซ้ือของเกา ซ่ึงจากการพูดคุยกับประธานสภาเด็กและ
เยาวชนไดรับคําตอบวา “ส่ิงที่ไดรับจากโครงการน้ี อยางแรกคือการมีจิตสํานึกเก่ียวกับการแยกขยะใหถูกตองการทิ้ง
ขยะใหถูกที่ทําใหเด็กและเยาวชนอยางเรารูจักรักโลกรูวิธีการนําเศษขยะที่ใครๆวาไรคามาทําใหเกิดประโยชน ชวย
กําจัดปญหาขยะชุมชนไดอีกทางหน่ึงและไดความสามัคคีรวมแรงรวมใจในหนวยงานของตัวเราเองดวย ใครๆหลาย
คนอาจมีวิธีในการจัดการปญหาแตกตางกันออกไป จนดูเหมือนจะแกกันไปที่เกือบปลายเหตุ ดังน้ันวิธีที่ดีที่สุดในการ
แกปญหาคือ การปลูกจิตสํานึกเรื่องการใชใหกับเด็กและเยาวชน  เม่ือตอไปในภายภาคหนา เด็กๆ ที่กลายเปนผูใหญ
ก็จะรูจักคิด รูจักใช รูจักทิ้ง และปญหาเรื่องขยะก็จะหมดไป...” 
 
อภิปรายผล 
   กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 36-45 ป มีสถานภาพในครัวเรือนเปนหัวหนา
ครอบครัว การศึกษาสวนใหญมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา สถานภาพในการสมรสสวนใหญสมรสแลว ภายใน
ครัวเรือนมีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4 คน โดยสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยวซ่ึงมีสมาชิกในครัวเรือน 1-4 คน  



กลุมตัวอยางมีความเขาใจในความหมายของขยะและสามารถยกตัวอยางของขยะมูลฝอยในแตละประเภท
ไดวาขยะมูลฝอยคือส่ิงของที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและบริโภค ขยะมูลฝอยคือส่ิงของที่เส่ือมสภาพใชไมได
แลว ขยะคือส่ิงของทีย่อยสลายไดเองตามธรรมชาต ิและขยะมูลฝอย คือส่ิงของที่ยอยสลายเองไมได นอกจากน้ียังได
ใหความหมายวา ขยะแหง หมายถึงขยะที่เผาไหมได ขยะที่ไมมีนํ้าผสม ขยะไมเปยกและขยะไมเหม็นเนา ขยะเปยก 
หมายถึงขยะที่ไมสามารถเผาไหมได ถึงเผาไหมไดก็ทําการรบกวนดวยควันไฟ ขยะเปยกเปนขยะที่มีนํ้าผสมรวมอยู
ดวย สามารถยอยสลายไดและเปนนขยะที่มีนํ้าผสมรวมอยูดวย สวนขยะอันตราย หมายถึงขยะที่เปนพิษ ขยะที่
สามารถแพรระบาดของเชื้อโรค มีพาหะนําโรค เปนขยะที่ยอยสลายไดยาก นอกจากน้ีกลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความรูความเขาใจวาการรีไซเคิลขยะเปนการนําวัสดุที่ใชแลวกลับไปเขากระบวนการผลิตใหม มีความรูความเขาใจ
วาการ รีไซเคิลขยะเปนการนําเอาวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหม เขาใจวาการรีไซเคิลขยะเปนการแปรรูปขยะใหเปน
ของใหมที่เหมือนเดิมซ่ึงมีความสอดคลองกับการศึกษาของ ยุพิน ระพิพันธ (2544) ที่ทําการศึกษาประเด็นความรู 
ทัศนะคติ และการจัดการที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการจําแนกประเภทขยะมูลฝอยที่ใชใน
ชีวิตประจําวันกอนนําไปทิ้งในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่พบวาประชาชนที่มี
ความรูความเขาใจเรื่องขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการบริโภค อุปโภคที่เกิดขึ้นเปนประจําในชีวิตประจําวันซ่ึงเปน
มูลฝอยที่สามารถจัดการไดงายและสอดคลองกับการศึกษาของ กัญญา จาอาย (2549) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การมี
สวนรวมในการกําจัดขยะมูลฝอยของชุมชนสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวา ผูนํา ประชาชน ใน
ชุมชนตําบลสันกลางมีความรูความเขาใจวา ขยะแหง หมายถึงขยะที่เผาไหมได ขยะที่ไมมีนํ้าผสม ขยะไมเปยกและ
ขยะไมเหม็นเนา ขยะเปยก หมายถึงขยะที่ไมสามารถเผาไหมได ถึงเผาไหมไดก็ทําการรบกวนดวยควันไฟ ขยะเปยก
เปนขยะที่มีนํ้าผสมรวมอยูดวย สามารถยอยสลายไดและเปนนขยะที่มีนํ้าผสมรวมอยูดวย สวนขยะอันตราย 
หมายถึงขยะที่เปนพิษ ขยะที่สามารถแพรระบาดของเชื้อโรค มีพาหะนําโรค เปนขยะที่ยอยสลายไดยาก 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการรีไซเคิลขยะมูลฝอยในชุมชน วาการรีไซเคิลขยะเปน
การนําวัสดุที่ใชแลวกลับไปเขากระบวนการผลิตใหม การคัดแยกขยะ คือการทิ้งขยะแตละชนิดใหถูกตองกับถังขยะ 
ที่เทศบาลจัดไวใหและทั้งขยะเปยก ขยะแหง ขยะมีพิษสามารถนําไป  รีไซเคิลไดซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ   
ยุพิน ระพิพันธ (2544) ที่พบวา ประชากรเห็นดวยกับหลักการจําแนกประเภทขยะที่จะชวยลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาดานสังคมและส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับการศึกษาของศรีนอย ลาวัง (2544) ไดศึกษา
วิธีการลดปริมาณขยะโดยการสํารวจประเภทและปริมาณขยะในโรงเรียนวัดทรัพยสโมสรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-2 โดยวิธีการมีสวนรวม พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการรีไซเคิลขยะ แตใน
โรงเรียนมีจุดตั้งขยะนอย ไมมีถังคัดแยกขยะ และโครงการลดปริมาณขยะจะสําเร็จไมไดหากไมไดรับความรวมมือ
จากทุกฝาย ทั้งผูบริหาร ครู และนักเรียนและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ กัญญา จาอาย (2549) ที่พบวากลุม
ตัวอยางเขาใจการคัดแยกขยะกอนและหลังการใชเทคนิค A-I-C ทั้งกอนและหลังวาขยะหมุนเวียนแยกและนําไปขาย
ทั้งหมด ขยะเปยกเปนประเภทขยะที่ทิ้งออกจากครัวเรือนมากสวนใหญมีการนําไปทําปุยมากขึ้น ขยะแหงนําไปเผา 
สําหรับขยะอันตรายนําไปเททิ้งที่ทายทุงซ่ึงเปนขยะที่นาน ๆ จะมีโอกาสทิ้งครั้งหน่ึง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเน่ืองจาก
ประชาชนมีความสํานึกและความตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอม ซ่ึงเกิดความรูสึกวาเปนเจาของชุมชนไมตองการให
ชุมชนมีปญหาดานส่ิงแวดลอม 

การคัดแยกขยะกอนทิ้งและกิจวัตรประจําวัน กลุมตัวอยางมีการคัดแยกขยะเปนบางครั้งเปนสวนใหญ
รองลงมาคือคัดแยกเปนประจําและคัดแยกเปนบางครั้งซ่ึงการคัดแยกขยะกับกิจวัตรประจําวัน เปนกิจกรรมที่ตอง
เสียสละเวลาในการคัดแยกซ่ึงบางครั้งอาจมีผลกระทบตอเวลาทํากิจกรรมอ่ืนๆ ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงหากมีผลกระทบ
ตอการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันอ่ืนๆ ยอมสงผลตอการคัดแยกขยะในที่สุด สอดคลองกับการศึกษาของ       
กัญญา จาอาย (2549) ที่พบวา กลุมประชากรสวนใหญมีความเห็นเก่ียวกับการจัดการขยะในบริเวณรอบที่อยูอาศัย
ของตนยังมีปญหามากและไมพอใจตอขยะในชุมชน และมีทัศนะตอการจัดการขยะในบริเวณรอบที่อยูอาศัยวาเปน
ปญหาและมีผลกระทบตอกิจวัตรประจําวัน 



ความคิดเห็นการจัดการขยะของครัวเรือนระบุวาการจัดการขยะของครัวเรือนสวนใหญมีรถขยะมา
จัดเก็บ และรวบรวมไปสถานที่ทิ้งของเทศบาล นอกจากน้ีคดัแยกขยะและนําไปทิ้ง กองแลวเผา ทิ้งไวที่โลงขางบาน 
จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนตอวัน ประมาณ 2 กิโลกรัม/วัน จํานวนการทิ้งขยะในรอบสัปดาหมีการทิ้ง
ขยะ ในรอบ 1 สัปดาห จํานวน 7 ครั้งขึ้นไปสอดคลองกับการศึกษาของอัชรี เอกโทชุน (2537) ที่พบวา ปริมาณขยะ
ในชีวิตประจําวันสวนใหญเกิดจากการประกอบอาหารรองลงมาคือการใชของในชีวิตประจําวันซ่ึงจะมีการทิ้งขยะ
เปยกมากที่สุดเฉล่ีย 3.6 ถุงตอสัปดาหและบอยที่สุดเฉล่ีย 3.1 ครั้งตอสัปดาห รองลงมาขยะแหงเฉล่ีย 2.8 ถุงตอ
หน่ึงสัปดาห เฉล่ีย 2.1 ครั้งตอหน่ึงสัปดาห สวนขยะอันตรายไมมีการทิ้ง และวิโรจน รูปดี (2547) ไดทําการศึกษา
การมีสวนรวมของประชาชนในการแยกประเภทของขยะของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ พบวา สถานการณเก่ียวกับ
การกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ โดยสวนใหญโดยปจจุบันผลิตขยะตอวัน
ไมเกิน 20 ลิตรตอครอบครัว และใชบริการจัดเก็บของเทศบาล แตการบริการยังไมเปนที่พึงพอใจ เพราะการจัดเก็บ
ยังไมดี สําหรับความรูความเขาใจในการคัดแยกประเภทขยะ พบวาประชาชนสวนใหญมีความรูระดับมากบุคคลที่มี
สวนชวยรณรงคการคัดแยกประเภทขยะ คือบุคคลในครอบครัว เพื่อนบาน และกรรมการชุมชน นอกจากน้ี
ประชาชนเขามารวมโครงการรณรงคการคัดแยกประเภทขยะโดยการชักชวนกันเขามารวมโดยความสมัครใจ และยัง
มีทัศนคติที่ดีตอการดําเนินโครงการน้ี และในการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
โครงการรณรงคคัดแยกประเภทขยะ ไดแกปจจัยดานบุคคล คือ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ปจจัยดาน
เศรษฐกิจ คือระดับรายไดและปจจัยดานสังคมคือระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนของประชาชน 
 ข้ันการศึกษาชุมชนและวิเคราะหปญหาชุมชน 
 เปนการศึกษาบริบททั่วไปของชุมชน โดยทําการสํารวจขอมูลสภาพทั่วไปของชุมชนทั้งศึกษาจากเอกสาร 
ศึกษาจากขอมูลเชิงประจักษและการสังเกต สัมภาษณพูดคุย จากน้ันสรางความเขาใจตอสถานการณปญหาปญหา
ขยะมูลฝอยในชุมชนและกําหนดเปาหมายรวมกันระหวางประชาชนในชุมชนดวยกันเองโดยผานกระบวนการคนหา
และพัฒนาผูนําและเสริมสรางการมีสวนรวมซ่ึงหลักการคนหาและพัฒนาผูนําสงผลใหมีการกําหนดกระบวนการใน
การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมได การดําเนินการใหประชาชนไดมีโอกาสรวมกันในการเสนอปญหา การรับรู
สภาพปญหา แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณและตระหนักเก่ียวกับปญหาสาเหตุตลอดจน
ผลกระทบจากขยะมูลฝอยที่มีตอประชาชนในชุมชน สอดคลองกับ สนธยา พลศรี (2545) ที่ระบุวา ผูนําทองถิ่นมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาชุมชนเพราะเปนผูที่ประชาชนในชุมชนใหความเคารพนับถือ สามารถชักจูงและ
กอใหเกิดความศรัทธาในหมูประชาชนได จึงมีลักษณะเปนตัวเชื่อมประสานกับประชาชนผูที่เก่ียวของในงานพัฒนา
ชุมชน เปนผูมีบทบาทในการจัดตั้งและพัฒนากลุมขึ้นในชุมชน ผูนําชุมชนจึงเปนหลักอันสําคัญในการพัฒนาชุมชน 
ดังน้ันการคนหาและพัฒนาผูนําจังเปนหลักการสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ ้น 
หลังจากที่ประชาชนไดรับรูถึงสภาพปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนแลว ประชาชนรวมรวมกันวิเคราะหปญหารวมถึง
กําหนดเปาหมายเก่ียวกับการแกไขปญหาขยะมูลฝอยโดยประชาชนทุกคนไดรวมกันเสนอแนวทางในการแกไข
ปญหาชุมชนของตนเอง ซ่ึงสนธยา พลศรี (2537) ไดกลาววา ในการวิเคราะหปญหาที่แทจริงของชุมชน อาจมี
ขั้นตอนในการวิเคราะหปญหาที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) การคนหาปญหาที่แทจริงของชุมชน 2) การคนหาสาเหตุ
ของปญหา และ 3) การแสวงหาแนวทางแกไข และยังไดกลาวอีกวา ในการวิเคราะหปญหาของชุมชนน้ันเปน
ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชนที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนการคนหาปญหา สาเหตุและแนวทางแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากน้ีการจําแนกแบงกลุมยอยเพื่อการนําเสนอแนวคิดในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชนโดยการแบงเปนกลุมทําใหการประชุมรวมกันสามารถดําเนินการไดเปนผลสําเร็จมากวาที่จะประชุมเปนกลุม
ใหญ ทั้งน้ีเปนเพราะในแตละกลุมยอยสมาชิกทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ การเปดโอกาสให
ประชาชนไดรวมมือ รวมแรง รวมใจ ในการแกไขปญหาอยางจริงจังในบรรยากาศที่เปนกันเอง เปนมิตร เอ้ืออาทรซ่ึง
กันและกันก็จะทําใหปญหาไดรับการแกไข บรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งใจไวรวมกัน 
 ในขั้นการศกึษาชุมชนและวิเคราะหปญหาชุมชนรวมกันทําใหบรรยากาศในการประชุมสนุกสนานและ
นาสนใจ ทุกคนมีโอกาสแสดงออกรวมกันอยางเสมอภาค การระดมสมองดังกลาวจะทําใหประชาชนทุกคนเกิดความ



รับรู การเห็นคุณคา เขาใจซ่ึงสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหและเชื่อมโยงกับสาเหตุของปญหาได กอใหเกิดพลังกลุม
ในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ไพจิตร วสันตเสนานนทและคณะ (2548) 
ทําการศึกษาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบานเมืองบัวอยางมีสวนรวมของชุมชน ตําบลเมืองบัว อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ที่พบวาการจุดประการใหประชาชนมองเห็นถึงปญหาชัดเจนใหที่สุด ทุกคนจะเต็มใจเขา
มารวมกิจกรรม จากสภาพการณตาง ๆ และปญหาขยะลนชุมชน คนในชุมชนตางก็รูดีและเห็นความทุกขรอน
รวมกัน ทายสุดก็จะเกิดกระบวนการจัดการขยะอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนโดยมีการขับเคล่ือนไปไดอยาง
เหมาะสมและลงตัว บนพื้นฐานที่วา คนในชุมชนจะรูปญหาของตนเองและจะแกปญหาตนเองไดดีกวาคนนอก ถาทุก
คนปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันและมีแนวทางตรงกันขามกับสุลักษณ นิสยันต (2541 : 74) พบวาสภาพการจัดการขยะ
มูลฝอยและสภาพปญหาของการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลหนองบัวลําภูน้ัน ประชาชนสวนใหญมีการกําจัดขยะ
เองและเทศบาลจัดใหควบคูกันไปและกอนนําขยะไปทิ้ง ประชาชนสวนใหญไมมีการคัดแยกขยะ สวนสภาพปญหา
ของการจัดการขยะมูลฝอยพบวา มีสาเหตุมาจากซ่ึงเปนผูบริหารในการจัดเก็บ มีปญหาทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย บุคลากรของเทศบาลขาดความรับผิดชอบตอหนาที่และประชาชนผูรับบริการมีปญหาเรื่อง การความรู 
การมีทัศนคติที่ไมถูกตองและการปฏิบัติในการกําจัดมูลฝอยไมถูกตอง สงผลกระทบใหประชาชนไมมีสวนรวมในการ
กําจัดมูลฝอย ไมมีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมที่เก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกัน ขาดการเอาใจใสและขาดการ
ประชาสัมพันธในชุมชน 
 ข้ันการวางแผน 
 ขั้นการวางแผนเพื่อการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน เปนการสรางขอตกลงรวมกันโดยชุมชน
เพื่อที่จะคิดคนวิธีการสําคัญในการที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย ประชาชนมีความคิดรวมกันวาขยะมูลฝอยทําใหเกิดผล
กระทบทั้งตอตนเองและครอบครัวรวมไปถึงชุมชนของตน ประชาชนรวมกันคิด รวมกันวางแผนและวางโครงการ 
การที่ประชาชนในชุมชนไดรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับกับวิธีการแกไขปญหาภายในกลุมยอยของตนเอง
และนําเสนอที่ประชุมพรอมทั้งมีการอธิบายเหตุผล รวมถึงความจะเปนของวิธีการดังกลาวใหในที่ประชุมไดรับทราบ 
และที่ประชุมรวมกันพิจารณาถึงความเปนไปไดและเกิดการยอมรับรวมกันของที่ประชุม คือ การจัดโครงการสัมมนา 
สรางสรรคชุมชนนาอยู สรางชุมชนเรียนรู จัดการปญหาโดยชุมชน การดําเนินโครงการการจัดการขยะแบบมีสวน
รวมโดยชุมชน และโครงการโครงการพลังจ๋ิว ทําไดงายนิดเดียว สอดคลองกับการศึกษาของไพจิตร วสันตเสนานนท
และคณะ (2548) ที่พบวา แนวทางการแกไขปญหาขยะในชุมชนมีรูปแบบตาง ๆ มากมายเชน เวทีสัมมนาอบรม
แผนการจัดการขยะมูลฝอยใหกับชาวบาน โครงการหนาบานนามอง โครงการประชาสัมพันธ โครงการขยะรีไซเคิล 
กิจกรรมทอดผาปาขยะรีไซเคิล โครงการสรางหลักสูตรทองถิ่น 
 หลังจากไดขอตกลงวาจะตัดสินใจเลือกกิจกรรมใดในการดําเนินการพัฒนาเพื่อใหเกิดการกําจัดขยะมูล
ฝอยไดอยางแทจริงจึงไดกําหนดถึงการดําเนินการวาแตละโครงการจะดําเนินการอยางไร เม่ือไร ใครเปนผูรับผิดชอบ 
แลวเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมไดซักถามเพื่อใหเกิดเขาใจรวมกันและไดนําวิธีการหรือกิจกรรมที่ไดรวมกันคิดมา
มอบหมายใหผูรับผิดชอบไปปฏิบัติหรือดําเนินการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยดีประสบความสําเร็จและยั่งยืน 
ซ่ึงสอดคลองกับไพรัตน เดชะรินทร (2510) ที่กลาววา การวางแผนเปนกระบวนขั้นหน่ึงของการบริหารงาน โดย
กําหนดวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินงานไวลวงหนาเพื่อปฏิบัติการใหสําเร็จลุลวงไปตามน้ัน การวางแผนเปนการใช
ความรูทางวิชาการกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับแนวทางและวิธีการที่จะปฏิบัติในอนาคต  
 การที่ประชาชนมีความเห็นวาปญหาขยะมูลฝอยกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและไดรวมกันสราง
แนวคิดในการจัดการขยะโดยผานโครงการทั้งสาม คือ การจัดโครงการสัมมนา สรางสรรคชุมชนนาอยู สรางชุมชน
เรียนรู จัดการปญหาโดยชุมชน การดําเนินโครงการการจัดการขยะแบบมีสวนรวมโดยชุมชน และโครงการโครงการ
พลังจ๋ิว ทําไดงายนิดเดียว อาจเปนเพราะวาประชาชนในชุมชนเองเปนผูเห็นปญหาและอยูรวมกับปญหาจึงได
แสวงหาแนวทางแกไขรวมกัน สวนผูนําจะเปนผูใหการสนับสนุนเพื่อเอ้ืออํานวยใหกิจกรรม โครงการตาง ๆ สามารถ
ดําเนินการไปไดอยางราบรื่น ซ่ึงสอดคลองกับ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2546) ที่กลาววา ประชาชนจะเปนตัว



หลักในการแกปญหา การทํากิจกรรมตองสอดคลองกับความตองการของชุมชน โดยมีหนวยงานภายนอกใหการ
สนับสนุนเทาน้ัน การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จและเกิดการแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน 
 จากน้ันกลุมผูนําและผูรับผิดชอบโครงการทั้งสามจึงไดรวมกันพิจารณาถึงวิธีการดําเนินงานรวมกันซ่ึง
เปนกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนอยางรอบคอบวาถูกตองเหมาะสมอีกครั้งหน่ึงหลังจากที่ไดกําหนดโครงการไวแลว 
การพิจารณาถึงวิธีการดําเนินงานรวมกันของคนในชุมชนโดยผานผูนําเปนผูบริหารกิจกรรมกอใหเกิดหลักประกันวา
จะมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน หากปฏิบัติผิดไปอาจมีการทักทวงได
และยังกอใหเกิดความเปนไปไดในทางปฏิบัติที่เปนจริงและอยางรวดเร็วเพราะมีแนวทางและผูรับผิดชอบและผูคอย
กํากับกิจกรรมใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  
 เม่ือไดพิจารณาวิธีการดําเนินงานในแตละโครงการและเห็นวามีความเหมาะสมดีแลวผูนําและ
ผูรับผิดชอบโครงการหลักจึงไดทําการดําเนินการตามโครงการที่วางไวตามแผนการกําหนดการ วัน เวลา ดังกลาว ซ่ึง
แนวทางในขั้นตอนน้ีสอดคลองกับ สนธยา พลศรี (2537) ที่กลาววา การําเนินงานพัฒนาชุมชนผูรับผิดชอบโครงการ
ตองดําเนินการ 2 ประการที่สําคัญ คือ 1) การบริหารโครงการ และ 2) การควบคุมและติดตามผลโครงการ โดยการ
บริหารโครงการเปนการนําวิธีการตาง ๆ มาใชเพื่อชวยในการดําเนินงานตามแผนโครงการพัฒนาใหเปนไปดวยดี ซ่ึง
มีหลักเกณฑพื้นฐาน คือ การจัดเก็บขอมูลเบื้องตน การทํางานเปนกลุมไมใชคนใดคนหน่ึง การแบงหนาที่รับผิดชอบ
งาน การตัดสินใจแกไขปญหาโดยการปรึกษาหารือกัน และการจดบันทึกรายละเอียดตาง ๆ โดยมีขั้นตอน คือ จัดให
มีการอํานวยการส่ังการและแบงงานตามที่วางแผนไว แจงหรือประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของใหเขาใจ กําหนดวิธีการ
ประสานงาน กําหนดวิธีการตรวจสอบและควบคุมงาน และตรวจสอบการประเมินผลเปนระยะ เพื่อปรับปรุงสวนที่
ไมเปนไปตามแผนที่กําหนด  
 ข้ันติดตามการดําเนินงานโครงการ 
 หลังจากที่ประชาชนในชุมชนไดมีการดําเนินการจัดการแกไขปญหาขยะโดยชุมชนตามวัน เวลา ที่
กําหนดไวตามแผนแลว การจัดเก็บขอมูลในการดําเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบทุกขั้นตอนเพื่อที่จะไดขอมูล
ทุก ๆ ดานมาวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการจัดการปญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชน ในสวนที่เก่ียวของกับการปฏิบัติและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามโครงการในทุกขั้นตอน ซ่ึงจะชวยให
สามารถขจัดปญหาขอขัดของและปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพทุก ๆ ดาน ซ่ึงการประสานงานระหวาง
ผูวิจัยกับชุมชนโดยผานผูนําและตัวแทนชุมชนถือวามีความสําคัญประการหน่ึงในการที่จะใหความชวยเหลือในการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไว เชน องคความรู ส่ือ การประสานงานดานวิทยากร การใหคําปรึกษาแก
ชุมชน ซ่ึงสงผลใหการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ สอดคลองกับ ยุวัฒน วุฒิเมธี (2527) ที่กลาววา การ
ติดตามประเมินผลเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สองใหผูปฏิบตัิงานสามารถมองเห็นถึงจุดดี จุดเดนของปจจัยที่เก่ียวของ
กับการดําเนินโครงการในทุก ๆ ขั้นตอนที่เก่ียวกับโครงการ และขณะเดียวกันสามารถชี้ใหเห็นถึงจุดดีจุดเดนของ
ขั้นตอนและปจจัยรวม ๆ ของการดําเนินงานตามโครงการดวย และหากมีการกําหนดวิธีการประเมินผลที่ดียัง
สามารถชี้มูลเหตุของปจจัยที่เปนตัวทําใหเกิดขอดี ขอเสียในการดําเนินงาน กลาวคือ ผูบริหารสามารถรูขอดีขอเสีย
ในขั้นตอน การวางแผน   การวางโครงการ การดําเนินงานและยังสามารถคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัน
เน่ืองมาจากโครงการดวย 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ อยางตอเน่ืองเพื่อปลูกจิตสํานึกของประชาชนในชุมชนใน
การอนุรักษส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน สงเสริมใหเปนส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพของคนในชุมชน 

2. ควรมีการสงเสริมบทบาทของครูในโรงเรียนในการสรางหลักสูตรทองถิ่นขึ้นเพื่อกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยการสรางเยาวชนใหมีจิตสํานึกรักถิ่นบานเกิดของตนเองและ
สงเสริมใหดําเนินการอยางตอเน่ือง 



3. เทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเขามามีบทบาทในการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
คนในชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเองเพื่อเปนการลดตนทุนในการจัดการขยะของชุมชน 
และควรจัดใหมีการประชุมเปนรายชุมชนยอย จากน้ันนํามาจัดประชุมรวมทั้งหมดเอแลกเปล่ียนผลสรุปเวทียอย 
และควรจัดเวทีประชาคมหมูบานเพื่อผลักดันใหโครงการตาง ๆ เขาสูแผนของเทศบาล 

4. หนวยงานราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรบรรจุเปนนโยบายระยะยาวและจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน ชุมชน โรงเรียน วัด ใหชวยกันทํากิจกรรมเพื่อดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและปองกันการเกิด
ปญหาขยะมูลฝอย 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาที่เนนหลักการทํางานโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการทําวิจัยใหมากกวาน้ี 
2. ควรมีการนําเอาเทคนิคการสงเสริมการมีสวนรวมอ่ืน ๆ เชน เทคนิค A-I-C เทคนิค PAR เปนตน เขา

มาใชในการวิจัย  
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