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รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตาบลบ้านโปร่ง
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
Model of Integrated Cooperation to Solid Waste Management in Household
Banprong Subdistric Srithat District Udonthani Province
สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า1
บดคัดย่อ
การวิจัย ครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการขยะมูล ฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนเทศบาลตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 2. ศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนเทศบาลตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 3. ศึกษารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน การดาเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงปริมาณ
ใช้แบบส ารวจชุมชน และเชิงคุณภาพใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนของครัวเรือนละ 1 คน จานวน 315 คน ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด 11
หมู่บ้าน จานวนทั้งหมด 55 คน ระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่างตัวแทนของหมู่บ้านจานวน 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการขยะมูล ฝอยในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลตาบลบ้านโปร่ง
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ประชาชนในครัวเรือนประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งขยะและยังขาดการประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลในเรื่องโครงการการกาจัดขยะมูลฝอย ประชาชนครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกาจัดขยะมูล
ฝอยในชุมชนของเทศบาล
2. แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี พบว่า การสารวจข้อมูลก่อนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนในครัวเรือนประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งขยะและยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในเรื่องโครงการการกาจัดขยะมูลฝอยประชาชนครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการกาจัดขยะมูลฝอยในชุมชนของเทศบาลหลังการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ
ก่อนและหลัง การประชุมเชิง ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อ การลดคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูล ฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างคะแนนเฉลี่ยภาพรวมสูงกว่าก่อนการอบรม
3. รูปแบบการบูร ณาการความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะมูล ฝอยในครัวเรือน พบว่า นอกจากความรู้ทาง
วิชาการที่ผู้วิจัยได้ให้รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะ
ชุมชนในท้องถิ่นจัดการตนเองแล้ว ทาให้เกิดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนภายใต้หลักการ
ลด การใช้ซ้า และการนากลับมาใช้ใหม่ เพื่อการเข้าถึง โน้มน้าวใจ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
อย่างครบวงจร ผลการดาเนินการโครงการอบรมเพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในครัวเรือนนาร่องอยู่ใน
ระดับดี รวมทั้งภาพรวมของการดาเนินโครงการนาร่องที่เลือกมาดาเนินการอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน ประชาชนในพื้นที่มีส่วน
ร่วมมากขึ้นในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
คาสาคัญ : บูรณาการ, การจัดการ, ขยะมูลฝอย
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Abstract
The objective of this research were to : 1. study problems and guidelines for solid waste
management in the households of Ban Prong Hee Sub district, Si That District, Udon Thani Province, 2. study
guidelines for household solid waste management of Ban Prong Hee Sub district, Si That District, Udon Thani
Province. 3 . The study of the cooperation model for solid waste management in the household. The
integrated research in both quantitative and qualitative methods. By quantifying using community surveys
and qualitative, using the workshop method. The research divided into 3 phases: 1) Quantitative research
the sample test : Head of household or household representative 1 person number 315 persons
2) Qualitative research the major contributors : The People living in Ban Prong Sub district, Si That District,
Udon Thani Province 11 village number 55 person. 3) Sample test 30 village representatives. Data analysis
used statistics such as percentage, mean, standard deviation, t-test.
Research results:
1. The problems and guidelines for solid waste management in the households of Ban Prong
Hee Sub district, Si That District, Udon Thani Province: People in the household have problems with garbage
dumping sites and lack of public relations of the municipality in the project of solid waste disposal.
Households do not participate in decision making regarding solid waste disposal in municipal communities.
2 . The guidelines for household solid waste management of Ban Prong Hee Sub district, Si
That District, Udon Thani Province. Surveying data before organizing workshops, people in the household
faced problems with garbage dumping locations and lack of public relations of municipalities in the project
of solid waste disposal Households do not participate in decision making regarding solid waste disposal in
municipal communities. After attending the workshop Comparison of knowledge and understanding before
and after participatory workshops for reducing, separating and utilizing solid waste in the household of the
people, the sample group, the overall average score was higher than before the training. The results of the
training program for reducing, separating and utilizing solid waste in pilot households were at a good level.
3 . The study of the cooperation model for solid waste management in the household. In
addition to academic knowledge that the researcher has provided a model for integrating cooperation for
solid waste management in the household In order to achieve public policy, local communities have already
managed themselves Resulting in learning by using media to campaign to manage solid waste in the
household under the principle of reducing reuse and recycling for full access to persuasion and participation
in household solid waste management The results of the training program for reducing, separating and
utilizing solid waste in pilot households were at a good level. As well as an overview of the implementation
of selected pilot projects to be performed at a very good level as well People in the area are more involved
in the management of solid waste in the household.
Keywords: Integration, management, solid waste
1. บทนา
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่
เกิดขึ้นทั่วประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ถูกนาไปกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนากลับมาใช้ประโยชน์ก็มีแนวโน้ม
ที่เพิ่มเช่นเดียวกัน เนื่ องจากองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
และประชาชนมีความใส่ใจในการดาเนินการคัดแยกขยะมูล
ฝอยเพิ่มมากขึ้น จากการกาหนดให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระ
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แห่งชาติที่ทุกภาคส่วนของประเทศต้องให้ความสาคัญและ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน และต้องดาเนินการ
แก้ไขปัญหาให้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นทางจนกระทั้งถึงปลายทาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษจากขยะมูลฝอยชุมชน สถานการณ์
และความรุ่นแรงของปัญหาด้านมลพิษ ขยะมูล ฝอยชุมชน
ของประเทศไทย จากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่ผ่านมา
พบว่าแนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมี
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ทั้งนี้หากพิจารณาถึงอัตราการเกิด
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ขยะมูลฝอยของประเทศไทยก็มีแนมโน้มที่เพิ่มมากขึ้น ในปี
ประสบปัญหาจัดหาพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากราคาที่ดินสูง มาก
พ.ศ. 2559 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศ
ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลบ้านโปร่ง
ไทยคิดเป็นปริมาณทั้ง สิ้น 27.06 ล้านต้น ซึ่ง คิดเป็นอัตรา
จึงถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องเร่งดาเนินการแก้ไข ดังนั้น
การเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในปี พ.ศ.
การจั ด การขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนทุ ก คนทุ ก ฝ่ า ย
2559 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนามาใช้ประโยชน์คิด
จะต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อที่จ ะลดปริมาณขยะมูล ฝอยใน
เป็น ปริม าณทั้ ง สิ้น 5.81 ล้ านตัน คิดเป็นร้ อยละ 21 จาก
ชุมชนที่จะนามากาจัดให้น้อยลง รวมทั้งสามารถนาขยะมูล
สถานการณ์ ที่ ผ่ านมา นอกจากนี้พ บว่ า มีข ยะเก่า ตกค้ า ง
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้สูงสุด โดยเน้นการจัดการอย่างมี
สะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศที่ยังดาเนินการ
ส่วนร่วมภายในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนและร่วมมือกัน
จัดการไม่ถูกต้องอีกประมาณ 9.96 ล้านตัน จะเห็นได้ว่าขยะ
ของการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชราชการที่
มูลฝอยที่เกิดขึ้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูง ทุก ปี ในขณะที่อัตรา
เกี่ยวข้อง ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก น าไปก าจั ด และอั ต ราขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก
การจัดการขยะมูลฝอย จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะนาไปสู่
นามาใช้ประโยชน์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้ น
แนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้ ง นี้ วิ ก ฤตปั ญ หาขยะมู ล ฝอยจึ ง ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในปั ญ หา
สูง สุ ดต่ อชุม ชนนั้นเอง (งานวิช าการและแผนงาน ส านั ก
สิ่ง แวดล้ อมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ ง ด่วน เนื่องจาก
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านโปร่ง , 2560) สอดคล้องกับ สมศรี
ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งด้านปริมาณขยะมูลฝอยที่
พิ ณ เกษม (2557) ได้ ก ล่ า วว่ า “ในการบริ ห ารจั ด การ
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการไม่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องยังคงไม่ได้รับการปรับปรุง รวมทั้งในสังคมเมืองที่มี
การส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
การขยายตั วสู ง ตามจ านวนประชากรที่เ พิ่ มขึ้ น และการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิด
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน” และเพื่ อ
การบริ โ ภคเพิ่ม สู ง ขึ้ น ทาให้ ป ริ มาณขยะมูล ฝอยในสั ง คม
น าไปสู่ ค วามเป็ น ไปได้ ใ นทางปฏิ บั ติ แ ละสามารถน าไป
เพิ่มขึ้นตามไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)
วิ เ คราะห์ แ ก้ ไ ขได้ ต รงจุ ด และสามารถน าผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ ไ ป
เทศบาลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
พัฒนาให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ดียิ่งขึ้น
มีเนื้อที่ ประมาณ 55 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 34,345 ไร่
จากปัญหาที่เกิดขึ้นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้
ครอบคลุมเขตการปกครองต าบลบ้านโปร่ง แบ่ง เขตการ
ทาการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรื่อนข
ปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้ าน มีค รัวเรื อนทั้ง หมด 1,430
องประชาชน โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาในส่วนของประชาชนใน
ครัวเรือน มีประชากรทั้ง สิ้น 5,498 คน มีปริมาณขยะมูล
พื้นที่เทศบาลตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ฝอยเกิดขึ้นประมาณ 5.7 ตันต่อวัน มีอัตราการเกิดขยะมูล
เพื่อศึกษาว่าประชาชนในแต่ละครัวเรือนมีการจัดการขยะ
ฝอยที่ 1.04 กิ โ ลกรัม ต่ อคนต่อ วัน และยัง ไม่ มี ร ะบบการ
มูลฝอยอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง และข้อมูลที่ได้รับจะได้
จัดการขยะมูลฝอย ยังคงเหลือค้างจากการเก็บขนไปกาจัด
นาไปสู่การศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ค วามรู้ให้แก่ประชาชนให้
ขยะมูลฝอยที่เหลือตกค้างบางส่วนชุมชนจะทาการกาจัดเอง
รู้จักการจัดการขยะมูล ฝอยในระดับครัวเรือนให้เกิดความ
โดยการกาจัดในครัวเรือนหรือนาไปทิ้งในที่สาธารณะทาให้
ยั่งยืนต่อไปในอนาคตรวมทั้งการหนุนเสริมขององค์กรชุมชน
เกิดภาพที่ไม่ส วยงามต่อชุมชน การกาจัดขยะมูลฝอยใช้วิธี
ในการจั ดการขยะมูล ฝอยในระดั บ ครั ว เรื อ นซึ่ง จะส่ ง ผล
กองกลางแจ้ง ทาการเผาเป็นบางครั้ง และทาการฝังกลบ
โดยรวมให้ชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
การจัดการขยะมูล ฝอยดังกล่าวข้างต้นเป็นเหตุของปัญหา
ขยะมู ล ฝอยตามมา คื อ ปั ญ หากลิ่ น เหม็ น ของกองขยะ
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
ปัญหาของแมลงวันและสัตว์นาโรคต่าง ๆ ปัญหาควันจาก
1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการขยะมูล
การเผาขยะมู ล ฝอย ปั ญ หาเหล่ า นี้ ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพของ
ฝอยในครั วเรือ นของประชาชนเทศบาลตาบลบ้ านโปร่ ง
ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง สาหรับปัญหาในระยะยาว
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ยัง จะส่ง ผลต่อ ความด้อยประสิทธิภ าพในการจัดการด้า น
2 เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย
สาธารณสุขของชุมชนอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีเรื่องร้องเรียน
ในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลตาบลบ้านโปร่ง อาเภอ
จากประชาชนในเรื่องการเก็บขนขยะมูลฝอยรวมทั้งการเก็บ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ขนขยะออกจากชุมชนไม่หมดเหลือตกค้างมากโดยเฉพาะช่วง
3 เพื่อศึกษารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือ
ที่มีการซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย ในขณะนี้เทศบาลตาบล
เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ตาบล
บ้านโปร่ง ก าลัง จั ดหาสถานที่กาจั ดขยะมูล ฝอยรวม แต่ ก็
บ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3. วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้ง
วิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงปริมาณใช้แบบสารวจ
ชุมชน และเชิงคุณภาพใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนเทศบาลตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรี
ธาตุ จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่าง
เดื อ นตุ ล าคม 2560 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2561 ผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
3.1 ขั้นตอนระยะที่ 1
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ที่ เ ป็ นการ วิ จั ย แบ บ ส าร วจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพ
และปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตพื้นที่ให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านโปร่ง จานวน 11
หมู่บ้าน จานวน 1,483 ครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือ
ตัว แทนของครั วเรือ นละ 1 คน จ านวน 315 คน และหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึ กษาแนวทางการจัด การขยะมู ล
ฝอยในครั วเรือ นของประชาชนเทศบาลตาบลบ้ านโปร่ ง
อ าเภอศรี ธ าตุ จั ง หวั ด อุ ด รธานี ได้ ใ ช้ แ บบสอบถามเป็ น
เครื่องมือซึ่งมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ต อ น ที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check
list) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก
ของครัวเรือน รายได้ของครัวเรือนต่อเดือน และการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Ratting scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด จานวน 20 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด
มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางสถิติสาเร็จรูป ดังนี้
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1. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจานวนแน่นอน จึงใช้
สูตรยามาเน (Yamane, 1973)
2. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มที่มีคุณลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้
2.1 การหาดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง
(Index of Objective Congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน
3 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
2.2 การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามรายข้อและทั้ง ฉบับโดยใช้วิธีหาความเชื่อมั่น
ด้วยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach
alpha coefficient)
2.3 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.2 ขั้นตอนระยะที่ 2
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ผู้ใ ห้ข้อ มูล หลัก ได้แก่ เจ้าหน้า ที่
เทศบาลตาบลหนองฮี ผู้รับผิดชอบ จานวน 5 คน ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive sampling) คัดเลือกหมู่บ้านละ 5 คน และใช้
การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ได้จ านวน
ทั้งหมด 55 คน จากตัวแทนของหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 60 คน
โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้
1. โดยบุ ค คลนั้ น ต้ อ งอาศั ย อยู่ ใ น
หมู่บ้านตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีในปี
2560
2. สามารถให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนและสื่อสารกัน
ได้เข้าใจ
3. มี ค ว า ม ยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว ม ต ล อ ด
กระบวนการวิจัย โดยมีแบบประเมินความต้องการ (Need
assessment) เป็น การสอบถามความสมัค รใจในการเข้ า
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(PAR) โดยผู้ วิจั ยน าเสนอผลการวิเ คราะห์ข้ อ มูล ที่ไ ด้จ าก
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของประชาชน ตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรี
ธาตุ จังหวัดอุดรธานี ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
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ประชุมปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้ คือ (1) จดบันทึก
ได้รับการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวจากส่วนใหญ่
(2) การบันทึกเสียง และ (3) การบันทึกภาพ
ได้รับการอบรมจากหน่วยงานเทศบาล
3.3 ขั้นตอนระยะที่ 3
สภาพการจัดการขยะมูลฝอยของต าบลบ้า น
เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental
โปร่ง อาเภอศรีธาตุ จัง หวัดอุดรธานี ด้านการเก็บรวบรวม
research) เพื่อศึก ษารูป แบบการบูร ณาการความร่วมมื อ
ขยะมู ล ฝอย พบว่ า ประชาชนในครั ว เรื อ นมี วิ ธี ก ารเก็ บ
เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ตาบล
รวบรวมขยะมูลฝอยโดยการใส่ถุงพลาสติกแล้วนาไปทิ้งและ
บ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
มีส่ว นน้อ ยที่ก องขยะทิ้ง ไว้ภ ายในบริ เวณบ้า นของตนเอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
และส่วนใหญ่ไม่มีภ าชนะส าหรับการเก็บรวบรวมขยะมูล
กลุ่มผู้เข้าอบรม ได้แก่ ประชาชนที่อาศัย
ฝอยในครั ว เรื อ น การจั ด เก็ บ ขยะในครั ว เรื อ นส่ ว นใหญ่
ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
ประชาชนใช้ถัง พลาสติกในการเก็บขยะ ประชาชนมีส่วน
ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
ร่วมกับชุมชนและเทศบาลในด้านการเก็บรวบรวมขยะของ
sampling) และใช้ ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple random
เทศบาล ประชาชนเห็ น ว่ า เทศบาลมี ค วามส าคั ญ และมี
sampling) ได้ จ านวนทั้ ง หมด 30 คน จากตั ว แทนของ
บทบาทในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย แต่เ ทศบาลยังขาด
หมู่บ้าน
ความสนใจต่อปัญหาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย พบว่า ครัวเรือน
ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้
ก่อนนาขยะมูลฝอยในบ้านไปทิ้งมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ทั้ ง หมดมาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ โดยใช้ โ ปรแกรม
ก่อนโดยทุกคนในบ้านจะช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อนาไปขาย
คอมพิวเตอร์ทางสถิติสาเร็จรูป ดังนี้
ให้ร ถรับซื้อที่ผ่านหน้าบ้านก่อนนาขยะอื่นไปทิ้ง โดยส่วน
1. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณขนาดของ
ใหญ่ขยะมูลฝอยในครัวเรือนจะเป็นเศษอาหาร ผัก ผลไม้
กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจานวนแน่นอน จึงใช้
และเศษไม้ ครัวเรือนมีขยะมูลฝอยที่ทิ้งต่อวันเฉลี่ยน้อยกว่า
สูตรยามาเน (Yamane, 1973)
1 กิโลกรัมต่อวันโดยส่วนใหญ่จะเป็นขยะเปียก ประชาชนใน
2. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ชุมชนเห็นว่าควรมีส่วนร่วมในการกาหนดวิธีการคัดแยกขยะ
ของแบบสอบถามที่ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ที่ มี
มูลฝอยของเทศบาลและเห็นว่าเทศบาลมีบทบาทสาคัญใน
คุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้
การคัดแยกขยะมูล ฝอยในการให้ค าแนะนาในการคัดแยก
2.1 การหาดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง
ขยะมูล ฝอยกับชุมชน และพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมกั บ
(Index of Objective Congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน
ชุมชนในการจัดการ การแก้ไขปัญหา การกาหนดปัญหา
3 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
ความต้องการ เพื่อจัดทาแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการ
2.2 การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
คัดแยกขยะมูลฝอยเสนอต่อเทศบาล
แบบสอบถามรายข้อและทั้ง ฉบับโดยใช้วิธีหาความเชื่อมั่น
ด้านการกาจัดขยะมูลฝอย พบว่า โดยส่วนใหญ่
ด้วยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach
ครัวเรือนมีวิธีการกาจัดขยะมูลฝอยเองเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่
alpha coefficient)
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมากาจัดให้ซึ่งส่วนใหญ่จะกาจัดขยะ
2.3 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
ทุกวันด้วยวิธีการเผา ประชาชนต้องการให้เทศบาลของท่าน
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
มีก ารกาจัด ขยะมู ล ฝอยด้ว ยวิ ธีก ารในไปฝัง กลบอย่า งถู ก
สุขลักษณะ ประชาชนเห็นว่าเทศบาลมีบทบาทสาคัญในการ
4. สรุปผลวิจัย
กาจั ด ขยะมู ล ฝอยโดยการให้ ค าแนะน ากับ ประชาชนใน
4.1 จากการวิ จัย รูปแบบการบู ร ณาการความ
ชุมชน ทั้งนี้เทศบาลได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ร่วมมือเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตาบลบ้าน
ท่านและชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการ
โปร่ง ฮี อาเภอศรีธาตุ จัง หวัดอุดรธานี การวิจัยระยะที่ 1
กาจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีส่วนร่วมใน
ประชาชนในพื้ น ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งอายุ ร ะหว่ า ง 46 – 50 ปี
การชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอย
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับระดับประถมศึกษา
ปัญ หาการจัดการขยะมูลฝอยของตาบลบ้าน
ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้ต่อเดือนของครัวเรือนเฉลี่ย
โปร่ง อาเภอศรีธาตุ จัง หวัดอุดรธานี ด้านการเก็บรวบรวม
น้อยกว่า 5,000 บาท ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการ
ขยะมูลฝอย ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนใหญ่ที่พบว่ามี
อบรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ส่วนประชาชนที่
ปัญหาคือประสบปัญหาเกี่ยวกับภาชนะสาหรับเก็บรวบรวม
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ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ส่วนปัญหาด้านการคัดแยกขยะมูล
ในชุมชนหันมาดาเนินการรับซื้อของขายได้มีการบริจาคของ
ฝอยอยู่ในระดับน้ อยที่พ บว่า เป็นปั ญหา คือ วิ ธีการเลือ ก
ขายได้ให้ผู้ยากไร้ในชุมชน
ภาชนะ รองรับขยะมูลฝอยที่ยังพบว่ายังมีปั ญหาอยู่และไม่
ด้านการกาจัดขยะมูลฝอย พบว่า เทศบาลควร
ทิ้งขยะมูลฝอยในบริเวณที่เทศบากาหนด ด้านการกาจัดขยะ
มีก ารประชาสัม พั น ธ์ ห รื อ จั ดอบรมให้ กั บ ประชาชนหรื อ
มูลฝอยพบว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งขยะและยัง
อาสาสมัครในชุมชนให้ความรู้แก่ชุมชน ในการคัดแยกขยะที่
ขาดการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในเรื่องโครงการการ
ถูกวิธีและการนากลับมาใช้ประโยชน์ และการทิ้งขยะให้ตรง
กาจัดขยะมูล ฝอย ประชาชนครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการ
เวลากับเวลาการจัดเก็บของเทศบาลเพื่อป้องกันปัญหาขยะ
ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การก าจั ด ขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชนของ
ตกค้ า งในชุ ม ชน เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชนมี
เทศบาล แต่ทั้ง นี้ปัญหาการจัดการขยะมูล ฝอยของตาบล
กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีอย่าง
บ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมยังอยู่
ต่อเนื่อง เช่น เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความตระหนักให้
ในระดับน้อย
ประชาชนได้รับรู้ถึง ปัญหาขยะมูล ฝอยที่ส่ง ผลกระทบต่ อ
4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ระยะที่ 2 จากการศึกษา
ตนเองและสิ่ง แวดล้อม ทั้ง นี้ค วรจัดทาการก่อสร้างบ่อฝัง
พบว่า ด้านการจัด เก็บขยะมูล ฝอย ในการจัดเก็บขยะมู ล
กลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยให้อยู่ภายใต้การดูแล
ฝอยพนั ก งานจั ด เก็ บ ขยะต้ อ งมี ค วามรู้ ด้ า นการจั ด เก็ บ ที่
ของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและทาการขยายพื้นที่ของบ่อ
ถูกต้องตามสุขลักษณะ ควรมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ขยะเพิ่มอีกและไม่ให้ขยะมีกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน
เพิ่ ม ความรู้ แ ละกระตุ้ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ มี ค วามพร้ อ มอยู่
4.3 การศึกษาข้อมูลการวิจัยกึ่งทดลอง ระยะที่
ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน ดูแลสุขภาพและทางานให้ถูก
3 ศึกษารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการจัดการ
สุขลักษณะ ควรมีการแผนการดาเนินการจัดเก็บขยะที่ดีเพื่อ
ขยะมูล ฝอยในครั วเรื อนของประชาชน ตาบลบ้ า นโปร่ ง
ลดปั ญ หาเส้ น ทางที่ ทั บ ซ้ อ นและลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้น จานวนเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะไม่เพียงพอ
ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิง ปฏิบัติการ
ต่อจานวนพื้นที่และปริมาณขยะที่มากขึ้นจึงทาให้เกิดปัญหา
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะ
ขยะตกค้าง จึงควรวางแผนงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล
มูล ฝอยในครั ว เรื อน ของประชาชนกลุ่ ม ตั ว อย่า ง พบว่ า
และเพิ่มจานวนรถขนขยะเพิ่มขึ้น และต้องมีการประชาสัมพันธ์
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ประชาชนในชุมชนทราบถึงเวลาการจัดเก็บขยะในแต่ละ
อย่างมีส่วนร่วม ด้านความรู้เกี่ยวกับการลด คัดแยก และใช้
วันของเทศบาลว่ามีวันเวลาใดบ้างเพื่อให้คนในชุมชนทิ้งขยะ
ประโยชน์ ข ยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ นและภาพรวมของ
ถูกช่วงเวลาป้องกันปัญหาขยะตกค้าง การประชาสัมพันธ์ให้
ผลสัมฤทธิ์การอบรม คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการอบรมเชิง
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนให้ปลอดขยะด้วยการ
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้ผลการดาเนินการโครงการ
สอดส่องดูแลชุมชนหาวิธีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา
อบรมเพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูล ฝอยใน
ความสะอาดภายในชุมชน
ครั ว เรื อ นน าร่ อ งอยู่ ใ นระดั บ ดี รวมทั้ ง ภาพรวมของการ
ด้า นการคัดแยกขยะมู ลฝอย พบว่า เทศบาล
ดาเนินโครงการนาร่องที่เลือกมาดาเนินการ อยู่ในระดับดี
ควรมีโ ครงการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกของที่
มาก แสดงให้เห็ นว่ ารู ปแบบการบูร ณาการความร่ว มมื อ
ขายได้ อ อกจากขยะมู ล ฝอย เช่ น กิ จ กรรมประกวดการ
ระหว่างชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนส่งผลดี
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ มาจากขยะ สร้า งความตระหนักให้
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม
ประชาชนในชุมชนได้เล็ง เห็นความสาคัญของการคัดแยก
ขยะมู ล ฝอย และให้ป ระชาชนเห็ นว่ า ปัญ หาขยะมู ล ฝอย
5. อภิปรายผล
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง ควรจัด
จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการบูร ณาการความ
ถังรองรับขยะที่เป็นพิษและอันตรายอย่างน้อยชุมชนละ 3-5
ร่วมมือเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตาบลบ้าน
จุด และท าการจั ด เก็บ ขยะมีพิ ษ ทุ ก วัน และควรจัด หาถั ง
โปร่ง ฮี อาเภอศรีธาตุ จัง หวัดอุดรธานี สภาพการจัดการ
รองรับขยะมาวางให้เพียงพอในชุมชนที่มีค วามหนาแน่ น
ขยะมู ล ฝอยของต าบลบ้ า นโปร่ ง พบว่ า ประชาชนใน
ทั้งนี้ค วรมีการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้เรื่องการคัด
ครั ว เรื อ นมี วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมขยะมู ล ฝอยโดยการใส่
แยกขยะ การลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะให้ถูกต้อง
ถุง พลาสติ ก แล้ วน าไปทิ้ง และมี ส่ว นน้ อ ยที่ ก องขยะทิ้ ง ไว้
ปลอดภัย สาหรับผู้จัดการขยะในครัวเรือน ทั้งผู้ที่มีอยู่ในเขต
ภายในบริเ วณบ้ านของตนเอง และส่ วนใหญ่ ไม่ มีภ าชนะ
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล มีการสนับสนุนให้คนว่างงาน
สาหรับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในครัวเรือน การจัดเก็บ
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ขยะในครัวเรือนส่วนใหญ่ประชาชนใช้ถังพลาสติกในการเก็บ
สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้รับรู้ถึง ปัญหาขยะมูล
ขยะที่ ไ ม่ มี ฝ าปิด อย่ า งมิ ด ชิ ด ด้ า นการก าจั ด ขยะมู ล ฝอย
ฝอยที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
พบว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งขยะและยังขาดการ
วาสุ ก รี สายเพ็ ช ร์ (2556) ปั จ จั ยแห่ ง ความส าเร็ จ ในการ
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในเรื่องโครงการการกาจัดขยะ
จัดการมูลฝอยในชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
มูล ฝอย ประชาชนครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในชุ ม ชน การประชาสั ม พั น ธ์ มี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยและการ
เกี่ ย วกั บ การก าจั ด ขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชนของเทศบาล
สนั บ สนุ น จากองค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ยอย่ า งพอเพี ย งและ
สอดคล้องกับ ฮาซูลีนา วุฒิง าม (2557) การจัดการขยะใน
ต่อเนื่อง ตลอดจนประชาชนในชุมชนมีความตระหนักในการ
ระดับครัวเรือน จากกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการใส่ขยะมูลฝอยลง
ดูแลมูลฝอย และสอดคล้องกับนิตยา โพกลาง (2560) การ
ในถุ ง พลาสติ ก แล้ ว น าไปทิ้ ง ซึ่ ง จะเป็ น การรวมขยะทุ ก
จัดการมูลฝอยในครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านหนองคู
ประเภทลงในถุงเดียวกันโดยไม่ได้ทาการคัดแยก ซึ่งยากต่อ
ตาบลนาสีนวน อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การ
การไปกาจัดต่อและถังขยะไม่มีฝาปิดมิดชิดส่งผลทาให้เกิด
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตัวและการมีส่วน
โรคติดต่อตามมาตามมา ส าหรับวิธีการกาจัดขยะมูล ฝอย
ร่วมในการจัดการมูลฝอยโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางลด
ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าใช้วิธีการเทกองรวมกันแล้วเผา ซึ่ง
ปริมาณมูล ฝอยจากการมีส่ว นร่วมของชุมชนคือ เกิดการ
เป็นวิธีการกาจัดขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลส่งผลทาให้เกิด
จัดตั้งชมรมปุ๋ยหมักชีวภาพกองทุนจุลินทรีย์ ทาปุ๋ยหมัก และ
มลภาวะเป็ น พิ ษ ท าลายสิ่ง แวดล้ อมได้ และสอดคล้ อ ง
รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะรวมทั้งผลิตน้าหมัก
กับนัฐฐา ทองช่วย (2557) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
ชีว ภาพใช้เ อง โครงการชุ มชนหนองคูรู้ ค าขยะ และเกิ ด
จัดการขยะมูลฝอย คือ การขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
นวัตกรรมดอกไม้ใบบุญ จากการดาเนินงานการประยุกต์
ทางเทศบาล และแหล่ ง หรื อ ช่ อ งทางในการรั บ รู้ ข้ อ มู ล
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มเข้ า มาใช้ ใ นการจั ด การมู ล ฝอย
ข่าวสารที่เข้าถึงกลุ่มประชาชนที่เป็นไปอย่างสะดวกยังไม่มี
ครัวเรือน ทาให้คนในชุมชนได้ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมหาแนว
มากนัก ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ทางแก้ ไ ข และร่ ว มด าเนิ น การด้ ว ยความสมั ค รใจอย่ า ง
ขยะมู ล ฝอยแบบครบวงจรอย่า งแท้ จ ริ ง ว่า มีค วามส าคั ญ
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
อย่างไรในการลดปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับ
อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ และคณะ (2560) ได้ศึกษาบทเรียนที่
6. ข้อเสนอแนะ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น :
การนาผลวิจัยไปใช้
กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลตาบลพระลับและเทศบาล
1. เทศบาลควรจั ด ตั้ ง โครงการด้ า นการ
เมืองศิลา พบว่า เทศบาลเมืองศิลานั้นก็ประสบปัญหาการ
ควบคุมดูแลกองทุนขยะโดยจัดตั้งให้มีคณะกรรมการดูแล
จัดการขยะมูล ฝอยในด้ านต่ างๆ ที่ค ล้า ยคลึง กับเทศบาล
เพื่อเป็นแกนนาทากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ตาบลพระลับ จึง ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยนา
ขยะเพื่อความต่อเนื่องของโครงการ
บทเรียนที่ดีของเทศบาลตาบลพระลับและนาปัญหาที่พบใน
2. เสนอให้เทศบาลจัดทาแผนระยะยาว 5 ปี
การจั ด การขยะมู ล ฝอยของเทศบาลเมื อ งศิ ล าบวกกั บ
ติดตามโครงการเพื่อความต่อเนื่องของการจัดการขยะที่ยั่งยืน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มตัวแทนของเทศบาล มาเปรียบเทียบ
3. ให้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการ
เพื่อสังเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมู ล
ต่อเนื่อง 1–2 ปี เพื่อปลูกจิตสานึกคนในชุมชนในการจัดการ
ฝอยที่เกิดขึ้นภายในเทศบาลเมืองศิลา ให้ดียิ่งขึ้น
ขยะที่ถูกวิธี
ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยพนักงานจัดเก็บขยะ
4. เทศบาลควรนากิจกรรมเกี่ยวกับด้านการ
ต้องมีความรู้ด้านการจัดเก็บที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ ควรมี
จั ด การ ขยะเข้ า สู่ ชุ ม ชนทุ ก ปี ง บประมาณเพื่ อ สร้ า ง
การจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และกระตุ้นให้
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเพื่อรับ
เจ้าหน้าที่มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน ดูแล
ฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
สุขภาพและทางานให้ถูกสุขลักษณะ เทศบาลควรมีโครงการ
รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกของที่ขายได้ออกจาก
7. เอกสารอ้างอิง
ขยะมูลฝอย เช่น กิจกรรมประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.
ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ . (2559) . ก ร ะ ท ร ว ง
ที่มาจากขยะ สร้างความตระหนักให้ประชาชนในชุมชนได้
ท รั พ ยา ก รธร รมช า ติ แ ละ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม .
เล็งเห็นความสาคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอย เน้นการมี
สถานการณ์ ข ยะมู ล ฝอยของประเทศไทย
ส่วนร่วมของคนในชุมชนมีกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการกาจัด
ปี 2559 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีอย่างต่อเนื่อง เช่น เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
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