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รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนต าบลบ้านโปร่ง  
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

Model of Integrated Cooperation to Solid Waste Management in Household 
Banprong Subdistric Srithat District Udonthani Province 

 
สรรพสิทธ์ิ แก้วเฮ้า1 

 
บดคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนเทศบาลต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 2. ศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนเทศบาลต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 3. ศึกษารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน การด าเนินการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงปริมาณ
ใช้แบบส ารวจชุมชน และเชิงคุณภาพใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนของครัวเรือนละ 1 คน จ านวน 315 คน ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมด 11 
หมู่บ้าน จ านวนทั้งหมด 55 คน ระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่างตัวแทนของหมู่บ้านจ านวน 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. สภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลต าบลบ้านโปร่ง 
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ประชาชนในครัวเรือนประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งขยะและยังขาดการประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลในเรื่องโครงการการก าจัดขยะมูลฝอย ประชาชนครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูล
ฝอยในชุมชนของเทศบาล 
  2. แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี พบว่า การส ารวจข้อมูลก่อนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนในครัวเรือนประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งขยะและยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในเรื่องโครงการการก าจัดขยะมูลฝอยประชาชนครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชนของเทศบาลหลังการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ
ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างคะแนนเฉลี่ยภาพรวมสูงกว่าก่อนการอบรม 
  3. รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า นอกจากความรู้ทาง
วิชาการที่ผู้วิจัยได้ให้รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพ่ือให้เกิดนโยบายสาธารณะ
ชุมชนในท้องถ่ินจัดการตนเองแล้ว ท าให้เกิดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนภายใต้หลักการ
ลด การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือการเข้าถึง โน้มน้าวใจ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
อย่างครบวงจร ผลการด าเนินการโครงการอบรมเพ่ือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในครัวเรือนน าร่องอยู่ใน
ระดับดี รวมทั้งภาพรวมของการด าเนินโครงการน าร่องที่เลือกมาด าเนินการอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วน
ร่วมมากข้ึนในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
 
ค าส าคัญ : บรูณาการ, 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. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึนทั่วประเทศ มีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี รวมทั้งปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ก็มีแนวโน้ม
ที่เพ่ิมเช่นเดียวกัน เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และประชาชนมีความใส่ใจในการด าเนินการคัดแยกขยะมูล
ฝอยเพ่ิมมากข้ึน จากการก าหนดให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระ

แห่งชาติที่ทุกภาคส่วนของประเทศต้องให้ความส าคัญและ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน และต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้ครบถ้วนต้ังแต่ต้นทางจนกระทั้งถึงปลายทาง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงมลพิษจากขยะมูลฝอยชุมชน สถานการณ์
และความรุ่นแรงของปัญหาด้านมลพิษขยะมูลฝอยชุมชน
ของประเทศไทย จากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่ผ่านมา 
พบว่าแนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนทั่วประเทศมี
แนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนในทุกปี ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงอัตราการเกิด
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ขยะมูลฝอยของประเทศไทยก็มีแนมโน้มที่เพ่ิมมากข้ึน ในปี 
พ.ศ. 2559 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนของประเทศ
ไทยคิดเป็นปริมาณทั้งสิ้น 27.06 ล้านต้น ซึ่งคิดเป็นอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในปี พ.ศ. 
2559 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์คิด
เป็นปริมาณทั้งสิ้น 5.81 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 21 จาก
สถานการณ์ที่ผ่านมา นอกจากน้ีพบว่ามีขยะเก่าตกค้าง
สะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศที่ยังด าเนินการ
จัดการไม่ถูกต้องอีกประมาณ 9.96 ล้านตัน จะเห็นได้ว่าขยะ
มูลฝอยที่เกิดข้ึนมีอัตราการเพ่ิมข้ึนสูงทุกปี ในขณะที่อัตรา
ขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดและอัตราขยะมูลฝอยที่ถูก
น ามาใช้ประโยชน์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 
ทั้ง น้ี วิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยจึงถือเป็นหน่ึงในปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เน่ืองจาก
ปัญหาทวีความรุนแรงมากข้ึนทั้งด้านปริมาณขยะมูลฝอยที่
เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่
ถูกต้องยังคงไม่ได้รับการปรับปรุง รวมทั้งในสังคมเมืองที่มี
การขยายตัวสูงตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน และการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิด
การบริโภคเพ่ิมสูงข้ึนท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยในสังคม
เพ่ิมข้ึนตามไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)  
 เทศบาลบ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
มีเน้ือที่ ประมาณ 55 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 34,345 ไร่ 
ครอบคลุมเขตการปกครองต าบลบ้านโปร่ง แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งหมด 1,430 
ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 5,498 คน มีปริมาณขยะมูล
ฝอยเกิดข้ึนประมาณ 5.7 ตันต่อวัน มีอัตราการเกิดขยะมูล
ฝอยที่ 1.04 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และยังไม่มีระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย ยังคงเหลือค้างจากการเก็บขนไปก าจัด 
ขยะมูลฝอยที่เหลือตกค้างบางส่วนชุมชนจะท าการก าจัดเอง 
โดยการก าจัดในครัวเรือนหรือน าไปทิ้งในที่สาธารณะท าให้
เกิดภาพที่ไม่สวยงามต่อชุมชน การก าจัดขยะมูลฝอยใช้วิธี
กองกลางแจ้ง ท าการเผาเป็นบางครั้ง และท าการฝังกลบ 
การจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าวข้างต้นเป็นเหตุของปัญหา
ขยะมูลฝอยตามมา คือ ปัญหากลิ่นเหม็นของกองขยะ 
ปัญหาของแมลงวันและสัตว์น าโรคต่าง ๆ ปัญหาควันจาก
การเผาขยะมูลฝอย ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ส าหรับปัญหาในระยะยาว
ยังจะส่งผลต่อความด้อยประสิทธิภาพในการจัดการด้าน
สาธารณสุขของชุมชนอีกด้วย นอกจากน้ันยังมีเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนในเรื่องการเก็บขนขยะมูลฝอยรวมทั้งการเก็บ
ขนขยะออกจากชุมชนไม่หมดเหลือตกค้างมากโดยเฉพาะช่วง
ที่มีการซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย ในขณะน้ีเทศบาลต าบล
บ้านโปร่งก าลังจัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยรวม แต่ก็

ประสบปัญหาจัดหาพ้ืนที่ไม่ได้เน่ืองจากราคาที่ดินสูงมาก 
ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลบ้านโปร่ง
จึงถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไข ดังน้ัน
การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในชุมชนทุกคนทุกฝ่าย
จะต้องร่วมมือกันแก้ไขเพ่ือที่จะลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชนที่จะน ามาก าจัดให้น้อยลง รวมทั้งสามารถน าขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้สูงสุด โดยเน้นการจัดการอย่างมี
ส่วนร่วมภายในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนและร่วมมือกัน
ของการองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและส่วนราชราชการที่
เก่ียวข้อง ดังน้ันการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอย จึงมีความส าคัญอย่างย่ิงที่จะน าไปสู่
แนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนน้ันเอง (งานวิชาการและแผนงาน ส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโปร่ง , 2560) สอดคล้องกับ สมศรี 
พิณเกษม (2557) ได้กล่าวว่า  “ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและ
การส่ง เสริมให้ทุ กภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน” และเพ่ือ
น าไปสู่ความเป็นไปได้ในทางปฏิบั ติและสามารถน าไป
วิเคราะห์แก้ไขได้ตรงจุดและสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้ไป
พัฒนาให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ดีย่ิงข้ึน 
 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรื่อนข
องประชาชน โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาในส่วนของประชาชนใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
เพ่ือศึกษาว่าประชาชนในแต่ละครัวเรือนมีการจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง และข้อมูลที่ได้รับจะได้
น าไปสู่การศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนให้
รู้จักการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนให้เกิดความ
ย่ังยืนต่อไปในอนาคตรวมทั้งการหนุนเสริมขององค์กรชุมชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนซึ่งจะส่งผล
โดยรวมให้ชุมชนน่าอยู่มากย่ิงข้ึน 
 
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลต าบลบ้านโปร่ง 
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
 2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
 3 เพ่ือศึกษารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือ
เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ต าบล
บ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
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3. วิธดี าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้ง
วิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงปริมาณใช้แบบส ารวจ
ชุมชน และเชิงคุณภาพใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนเทศบาลต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอศรี
ธาตุ จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 ผู้ วิจัยไ ด้
ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
 3.1 ขั้นตอนระยะที่ 1  
  การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ที่ เ ป็ นก าร วิ จั ยแบบส า ร วจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาสภาพ
และปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านโปร่ง จ านวน 11 
หมู่บ้าน จ านวน 1,483 ครัวเรือน 
   กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือ
ตัวแทนของครัวเรือนละ 1 คน จ านวน 315 คน และหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
   การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลต าบลบ้านโปร่ง 
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือซึ่งมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
   ตอนที่  1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ขอ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก
ของครัวเรือน รายได้ของครัวเรือนต่อเดือน และการรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างข้ึนตาม
วัตถุประสงค์ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างข้ึนตาม
วัตถุประสงค์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (Ratting scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด
มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางสถิติส าเร็จรูป ดังน้ี 

   1. สถิติที่ใช้ในการค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนแน่นอน จึงใช้
สูตรยามาเน (Yamane, 1973) 
   2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มที่มีคุณลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง มีดังน้ี 
    2.1 การหาดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Objective Congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
    2.2 การหาค่ าความ เชื่อมั่ นของ
แบบสอบถามรายข้อและทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาความเชื่อมั่น
ด้วยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach 
alpha coefficient)  
    2.3 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.2 ขั้นตอนระยะที่ 2  
  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลหนองฮี ผู้รับผิดชอบ จ านวน 5 คน ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ 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 ดังน้ี 
    1. โดยบุคคลน้ันต้องอาศัยอ ยู่ใน
หมู่บ้านต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีในปี 
2560 
    2. สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนและสื่อสารกัน
ได้เข้าใจ 
    3. มี ค ว า ม ยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว ม ตล อ ด
กระบวนการวิจัย โดยมีแบบประเมินความต้องการ (Need 
assessment) เป็นการสอบถามความสมัครใจในการเข้า
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  การประชุมเชงิปฏิบัติการ 
   การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) โดยผู้ วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของประชาชน ต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอศรี
ธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
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ประชุมปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือ ดังน้ี คือ (1) จดบันทึก 
(2) การบันทึกเสียง และ (3) การบันทึกภาพ 
 3.3 ขั้นตอนระยะที่ 3  
  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental 
research) เพ่ือศึกษารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือ
เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ต าบล
บ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มผู้เข้าอบรม ได้แก่ ประชาชนที่อาศัย
ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) และใช้การสุ่ มอย่างง่ าย (Simple random 
sampling) ได้จ านวนทั้ งหมด 30 คน จากตัวแทนของ
หมู่บ้าน 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
   ผู้ วิจั ยไ ด้น า ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมไ ด้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางสถิติส าเร็จรูป ดังน้ี 
   1. สถิติที่ใช้ในการค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนแน่นอน จึงใช้
สูตรยามาเน (Yamane, 1973) 
   2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามที่ เก็บรวบรวม ข้อมูลจากกลุ่มที่ มี
คุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง มีดังน้ี 
    2.1 การหาดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Objective Congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
    2.2 การหาค่ าความ เชื่อมั่ นของ
แบบสอบถามรายข้อและทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาความเชื่อมั่น
ด้วยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach 
alpha coefficient)  
    2.3 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
4. สรุปผลวิจัย 
 4.1 จากการวิจัยรูปแบบการบูรณาการความ
ร่วมมือเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ต าบลบ้าน
โปร่งฮี อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี การวิจัยระยะที่ 1 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส 
ประชาชนในพ้ืนที่อ ยู่ ในช่วงอายุระหว่าง  46 – 50 ปี  
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับระดับประถมศึกษา 
ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้ต่อเดือนของครัวเรือนเฉลี่ย
น้อยกว่า 5,000 บาท ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการ
อบรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ส่วนประชาชนที่

ได้รับการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวจากส่วนใหญ่
ได้รับการอบรมจากหน่วยงานเทศบาล 
 สภาพการจัดการขยะมูลฝอยของต าบลบ้าน
โปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้านการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนในครัวเรือนมีวิธีการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยโดยการใส่ถุงพลาสติกแล้วน าไปทิ้งและ
มีส่วนน้อยที่กองขยะทิ้งไว้ภายในบริเวณบ้านของตนเอง 
และส่วนใหญ่ไม่มีภาชนะส าหรับการเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน การจัดเก็บขยะในครัวเรือนส่วนใหญ่
ประชาชนใช้ถังพลาสติกในการเก็บขยะ ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับชุมชนและเทศบาลในด้านการเก็บรวบรวมขยะของ
เทศบาล ประชาชนเห็นว่าเทศบาลมีความส าคัญและมี
บทบาทในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย แต่เทศบาลยังขาด
ความสนใจต่อปัญหาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
 ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย พบว่า ครัวเรือน
ก่อนน าขยะมูลฝอยในบ้านไปทิ้งมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนโดยทุกคนในบ้านจะช่วยกันคัดแยกขยะเพ่ือน าไปขาย
ให้รถรับซื้อที่ผ่านหน้าบ้านก่อนน าขยะอื่นไปทิ้ง โดยส่วน
ใหญ่ขยะมูลฝอยในครัวเรือนจะเป็นเศษอาหาร ผัก ผลไม้ 
และเศษไม้ ครัวเรือนมีขยะมูลฝอยที่ทิ้งต่อวันเฉลี่ยน้อยกว่า 
1 กิโลกรัมต่อวันโดยส่วนใหญ่จะเป็นขยะเปียก ประชาชนใน
ชุมชนเห็นว่าควรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยของเทศบาลและเห็นว่าเทศบาลมีบทบาทส าคัญใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยในการให้ค าแนะน าในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยกับชุมชน และพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการจัดการ การแก้ไขปัญหา การก าหนดปัญหา
ความต้องการ เพ่ือจัดท าแผนงานและโครงการเก่ียวกับการ
คัดแยกขยะมูลฝอยเสนอต่อเทศบาล 
 ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า โดยส่วนใหญ่
ครัวเรือนมีวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยเองเน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมาก าจัดให้ซึ่งส่วนใหญ่จะก าจัดขยะ
ทุกวันด้วยวิธีการเผา ประชาชนต้องการให้เทศบาลของท่าน
มีการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการในไปฝังกลบอย่างถูก
สุขลักษณะ ประชาชนเห็นว่าเทศบาลมีบทบาทส าคัญในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยโดยการให้ค าแนะน ากับประชาชนใน
ชุมชน ท้ังน้ีเทศบาลได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ท่านและชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการ
ก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในชุมชนโดยมีส่วนร่วมใน
การชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอย 
 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของต าบลบ้าน
โปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้านการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนใหญ่ที่พบว่ามี
ปัญหาคือประสบปัญหาเกี่ยวกับภาชนะส าหรับเก็บรวบรวม
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ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ส่วนปัญหาด้านการคัดแยกขยะมูล
ฝอยอยู่ในระดับน้อยที่พบว่าเป็นปัญหา คือ วิธีการเลือก
ภาชนะ รองรับขยะมูลฝอยที่ยังพบว่ายังมีปัญหาอยู่และไม่
ทิ้งขยะมูลฝอยในบริเวณที่เทศบาก าหนด ด้านการก าจัดขยะ
มูลฝอยพบว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งขยะและยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในเรื่องโครงการการ
ก าจัดขยะมูลฝอย ประชาชนครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ การก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชนของ
เทศบาล แต่ทั้งน้ีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของต าบล
บ้านโปร่ง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมยังอยู่
ในระดับน้อย 
 4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ระยะที่ 2 จากการศึกษา
พบว่า ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยพนักงานจัดเก็บขยะต้องมีความรู้ด้านการจัดเก็บที่
ถูกต้องตามสุขลักษณะ ควรมีการจัดอบรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
เพ่ิมความรู้และกระตุ้นให้ เจ้ าหน้าที่มีความพร้อมอยู่
ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน ดูแลสุขภาพและท างานให้ถูก
สุขลักษณะ ควรมีการแผนการด าเนินการจัดเก็บขยะที่ดีเพ่ือ
ลดปัญหาเส้นทางที่ทับซ้อนและลดค่าใช้จ่ ายในการ
ด าเนินงานที่เกิดข้ึน จ านวนเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนพ้ืนที่และปริมาณขยะที่มากข้ึนจึงท าให้เกิดปัญหา
ขยะตกค้าง จึงควรวางแผนงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล
และเพ่ิมจ านวนรถขนขยะเพ่ิมข้ึน และต้องมีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในชุมชนทราบถึงเวลาการจัดเก็บขยะในแต่ละ
วันของเทศบาลว่ามีวันเวลาใดบ้างเพ่ือให้คนในชุมชนทิ้งขยะ
ถูกช่วงเวลาป้องกันปัญหาขยะตกค้าง การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนให้ปลอดขยะด้วยการ
สอดส่องดูแลชุมชนหาวิธีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา
ความสะอาดภายในชุมชน 
 ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย พบว่า เทศบาล
ควรมีโครงการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกของที่
ขายได้ออกจากขยะมูลฝอย เช่น กิจกรรมประกวดการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจากขยะ สร้างความตระหนักให้
ประชาชนในชุมชนได้เล็งเห็นความส าคัญของการคัดแยก
ขยะมูลฝอย และให้ประชาชนเห็นว่าปัญหาขยะมูลฝอย
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง ควรจัด
ถังรองรับขยะที่เป็นพิษและอันตรายอย่างน้อยชุมชนละ 3-5 
จุดและท าการจัดเก็บขยะมีพิษทุกวัน และควรจัดหาถัง
รองรับขยะมาวางให้เพียงพอในชุมชนที่มีความหนาแน่น 
ทั้งน้ีควรมีการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้เรื่องการคัด
แยกขยะ การลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะให้ถูกต้อง 
ปลอดภัย ส าหรับผู้จัดการขยะในครัวเรือน ท้ังผู้ที่มีอยู่ในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล มีการสนับสนุนให้คนว่างงาน

ในชุมชนหันมาด าเนินการรับซื้อของขายได้มีการบริจาคของ
ขายได้ให้ผู้ยากไร้ในชุมชน 
 ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า เทศบาลควร
มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดอบรมให้กับประชาชนหรือ
อาสาสมัครในชุมชนให้ความรู้แก่ชุมชน ในการคัดแยกขยะที่
ถูกวิธีและการน ากลับมาใช้ประโยชน์ และการทิ้งขยะให้ตรง
เวลากับเวลาการจัดเก็บของเทศบาลเพ่ือป้องกันปัญหาขยะ
ตกค้างในชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมี
กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือสร้างความตระหนักให้
ประชาชนได้รับรู้ถึงปัญหาขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีควรจัดท าการก่อสร้างบ่อฝัง
กลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยให้อยู่ภายใต้การดูแล
ของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและท าการขยายพ้ืนที่ของบ่อ
ขยะเพ่ิมอีกและไม่ให้ขยะมีกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน 
 4.3 การศึกษาข้อมูลการวิจัยก่ึงทดลอง ระยะที่ 
3 ศึกษารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ต าบลบ้านโปร่ง 
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน ของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วม ด้านความรู้เกี่ยวกับการลด คัดแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยในครัวเรือนและภาพรวมของ
ผลสัมฤทธ์ิการอบรม คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ทั้งน้ีผลการด าเนินการโครงการ
อบรมเพ่ือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนน าร่องอยู่ในระดับดี รวมทั้งภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการน าร่องที่เลือกมาด าเนินการ อยู่ในระดับดี
มาก แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนส่งผลดี
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
5. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการบูรณาการความ
ร่วมมือเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ต าบลบ้าน
โปร่งฮี อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยของต าบลบ้านโปร่ง พบว่า ประชาชนใน
ครัวเรือนมี วิธีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยโดยการใส่
ถุงพลาสติกแล้วน าไปทิ้งและมีส่วนน้อยที่กองขยะทิ้งไว้
ภายในบริเวณบ้านของตนเอง และส่วนใหญ่ไม่มีภาชนะ
ส าหรับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในครัวเรือน การจัดเก็บ 
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ขยะในครัวเรือนส่วนใหญ่ประชาชนใช้ถังพลาสติกในการเก็บ
ขยะที่ไม่มีฝาปิดอย่างมิดชิด ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย
พบว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งขยะและยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในเรื่องโครงการการก าจัดขยะ
มูลฝอย ประชาชนครัวเรือนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชนของเทศบาล 
สอดคล้องกับ ฮาซูลีนา วุฒิงาม (2557) การจัดการขยะใน
ระดับครัวเรือน จากกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการใส่ขยะมูลฝอยลง
ในถุงพลาสติกแล้วน าไปทิ้ง  ซึ่ งจะเป็นการรวมขยะทุก
ประเภทลงในถุงเดียวกันโดยไม่ได้ท าการคัดแยก ซึ่งยากต่อ
การไปก าจัดต่อและถังขยะไม่มีฝาปิดมิดชิดส่งผลท าให้เกิด
โรคติดต่อตามมาตามมา ส าหรับวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย
ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าใช้วิธีการเทกองรวมกันแล้วเผา ซึ่ง
เป็นวิธีการก าจัดขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลส่งผลท าให้เกิด
มลภาวะเป็นพิษ ท าลายสิ่ง แวดล้อมได้ และสอดคล้อง
กับนัฐฐา ทองช่วย (2557) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย คือ การขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางเทศบาล และแหล่งหรือช่องทางในการรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสารที่เข้าถึงกลุ่มประชาชนที่เป็นไปอย่างสะดวกยังไม่มี
มากนัก ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอย่างแท้จริงว่ามีความส าคัญ
อย่างไรในการลดปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน สอดคล้องกับ 
อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ และคณะ (2560) ได้ศึกษาบทเรียนที่
เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น: 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลต าบลพระลับและเทศบาล
เมืองศิลา พบว่า เทศบาลเมืองศิลาน้ันก็ประสบปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยในด้านต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับเทศบาล
ต าบลพระลับ จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยน า
บทเรียนที่ดีของเทศบาลต าบลพระลับและน าปัญหาที่พบใน
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลาบวกกับ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มตัวแทนของเทศบาล มาเปรียบเทียบ
เพ่ือสังเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เกิดข้ึนภายในเทศบาลเมืองศิลา ให้ดีย่ิงข้ึน  
 ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยพนักงานจัดเก็บขยะ
ต้องมีความรู้ด้านการจัดเก็บที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ ควรมี
การจัดอบรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความรู้และกระตุ้นให้
เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน ดูแล
สุขภาพและท างานให้ถูกสุขลักษณะ เทศบาลควรมีโครงการ
รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกของที่ขายได้ออกจาก
ขยะมูลฝอย เช่น กิจกรรมประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มาจากขยะ สร้างความตระหนักให้ประชาชนในชุมชนได้
เล็งเห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอย เน้นการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนมีกิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับการก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีอย่างต่อเน่ือง เช่น เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือ

สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้รับรู้ถึงปัญหาขยะมูล
ฝอยที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
วาสุกรี สายเพ็ชร์ (2556) ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
จัดการมูลฝอยในชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชน การประชาสัมพันธ์ มีภาคีเครือข่ายและการ
สนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายอย่างพอเพียงและ
ต่อเน่ือง ตลอดจนประชาชนในชุมชนมีความตระหนักในการ
ดูแลมูลฝอย และสอดคล้องกับนิตยา โพกลาง (2560) การ
จัดการมูลฝอยในครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านหนองคู 
ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตัวและการมีส่วน
ร่วมในการจัดการมูลฝอยโดยรวมเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางลด
ปริมาณมูลฝอยจากการมีส่วนร่วมของชุมชนคือ เกิดการ
จัดต้ังชมรมปุ๋ยหมักชีวภาพกองทุนจุลินทรีย์ท าปุ๋ยหมัก และ
รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะรวมทั้งผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพใช้เอง โครงการชุมชนหนองคูรู้ค าขยะ และเกิด
นวัตกรรมดอกไม้ใบบุญ จากการด าเนินงานการประยุกต์
กระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการจัดการมูลฝอย
ครัวเรือน ท าให้คนในชุมชนได้ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมหาแนว
ทางแก้ไข และร่วมด าเนินการด้วยความสมัครใจอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 การน าผลวิจัยไปใช ้
  1. เทศบาลควรจัดต้ัง โครงการด้านการ
ควบคุมดูแลกองทุนขยะโดยจัดต้ังให้มีคณะกรรมการดูแล
เพ่ือเป็นแกนน าท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะเพ่ือความต่อเน่ืองของโครงการ 
  2. เสนอให้เทศบาลจัดท าแผนระยะยาว 5 ปี 
ติดตามโครงการเพ่ือความต่อเน่ืองของการจัดการขยะที่ย่ังยืน 
  3. ให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ
ต่อเน่ือง 1–2 ปี เพ่ือปลูกจิตส านึกคนในชุมชนในการจัดการ
ขยะที่ถูกวิธี 
  4. เทศบาลควรน ากิจกรรมเกี่ยวกับด้านการ
จั ดการ ขยะ เ ข้าสู่ ชุ มชนทุ กปี งบประมาณเ พ่ื อสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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