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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และกระบวนการ

จัดการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแก่ตัวแทนครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี 2) ศึกษา 
ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และความต้องการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของตัวแทนครัวเรือนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของตัวแทนครัวเรือน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
4) ประเมินผลการใช้กระบวนจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม เปรียบเทียบความรู้ ความ
ตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของตัวแทนครัวเรือน ระหว่างก่อนกับหลังการเรียนรู้ 5) ประเมินความ
พึงพอใจของตัวแทนครัวเรือนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เลือกศึกษาพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีซึ่งมีขยะตกค้างในขั้นวิกฤตรุนแรง โดยใช้การวิจัยและ
พัฒนา แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และกระบวนการจัดการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
ประชากร คือ ผู้บริหารและหัวหน้างานสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสระบุรีที่มีสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย รวม 12 แห่ง จํานวน 24 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ และศึกษาความรู้ ความตระหนัก
การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและความต้องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ประชากรเป็นตัวแทนครัวเรือนใน
จังหวัดสระบุรี จํานวน 235,103 คน กําหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสําเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน
ได้จํานวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบความรู้ แบบสอบถาม
ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและความต้องการ ระยะที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ดําเนินการเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) สร้างกระบวนการโดยการจัดสนทนากลุ่มผู้บริหาร
เครื่องมือที่ใช้ คือ ประเด็นการประชุม 2) ประเมินคุณภาพของกระบวนการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.73 ถึง 1 3) ปฏิบัติการตาม
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กระบวนการ ที่บ้านโปร่งตะแบก หมู่ 8 ตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระยะที่ 3 
ประเมินผลหลังปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมปฏิบัติการจํานวน 45 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบและแบบสอบถามชุดเดียวกับที่ใช้ในระยะที่ 1 และติดตามผลการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดสนทนากลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน ผู้นําชุมชนและตัวแทน
บริษัทเอกชนที่จัดการขยะมูลฝอยรวม 12 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นประเด็นการประเมิน การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เน้ือหาและใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ได้จัดให้มีถัง
รองรับขยะมูลฝอยไว้ตามริมถนนและที่สาธารณะ มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัดทุกวัน รวม 13 แห่ง 
เป็นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง และของเอกชน 1 แห่ง ใช้วิธีการกําจัดโดยการฝังกลบ 1 แห่ง 
การเทกอง 10 แห่ง และเผาใช้เป็นพลังงาน 2 แห่ง ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า การขนส่งมีระยะ
ทางไกลและรถต้องรอคิวในการเทขยะมูลฝอยนาน 5-14 ช่ัวโมง สถานที่กําจัด จํานวน 9 แห่ง เหลืออายุ             
การใช้งานไม่เกิน 5 ปี เกิดไฟไหม้ที่กองขยะมูลฝอยบ่อยครั้ง ขาดเคร่ืองจักรกลในการฝังกลบ ส่วน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ครัวเรือน พบว่า องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้จัด
ให้มีการอบรมและศึกษาดูงานเป็นครั้งคราว ไม่ได้จัดระบบการให้ความรู้อย่างต่อเน่ืองและเป็นขั้นตอน 
สมาชิกครัวเรือนจึงไม่เข้าใจในความร่วมมือและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
 2) ตัวแทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในระดับมาก (ร้อยละ 76.62)         
มีความตระหนักในระดับมาก (X  = 3.56, S.D. = 0.57) มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง (X  = 3.47, S.D. = 0.92) 
มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด (X  = 1.36, S.D. = 0.70)  
 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมที่ได้พัฒนาและทดลอง
ปฏิบัติการจนเป็นที่ยอมรับของผู้เก่ียวข้อง พบว่า มี 3 ขั้นตอน จํานวน 8 กิจกรรม ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเตรียม
ชุมชน มี 2 กิจกรรม คือ 1) กําหนดพ้ืนที่โดยเลือกชุมชนที่พร้อมให้ความร่วมมือ 2) ประชาสัมพันธ์และร่วมกัน
กําหนดโครงการที่ต้องการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มี 5 กิจกรรม คือ 1) อบรมให้ความรู้
โดยการบรรยายและใช้สื่อเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรแบบมีส่วนร่วม 2) สาธิตการคัดแยกและแปรรูปขยะ
อินทรีย์ 3) ฝึกทักษะการทําผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนจากเศษวัสดุ 4) ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบและองค์กร
เอกชนที่มีการนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 5) การถอดบทเรียนและวางแผนจัดการขยะมูลฝอยระหว่าง
ครัวเรือนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขั้นตอนที่ 3 การติดตามและขยายผล มี 1 กิจกรรม ได้แก่ การจัด
ประชุมและประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการไปใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยระหว่าง
ครัวเรือน ภาคเอกชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมมีความเหมาะสมทุกขั้นตอนโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.73 – 1.00 
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 4) ผลการประเมินการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม พบว่า 
ตัวแทนครัวเรือนมีความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน พบว่า เกิดการมีส่วนร่วมโดยทุกครัวเรือน
ได้คัดแยกขยะในชุมชน เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปขยะ สร้างธรรมนูญชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน                      
เกิดเครือข่ายความร่วมมือจัดระบบการนําขยะไปใช้เป็นเช้ือเพลิงระหว่างชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม  
 5) ตัวแทนครัวเรือนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
มีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.64, S.D. = 0.34) 
 
คําสําคัญ : กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการขยะมูลฝอย การมีส่วนร่วมของครัวเรือน องค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study the problems of solid waste management and the 
learning process concerning solid waste management of the household representatives of local 
administrative organizations in Saraburi province, 2) examine the knowledge, awareness, practices 
and participation in managing solid waste and the needs to develop a learning process in managing 
solid waste of household representatives, 3) develop a learning management process in participatory 
solid waste management of household representatives by local administrative organizations,          
4) assess the implementation of the learning management process in participatory solid waste 
management by comparing the knowledge, awareness, practices and participation of household 
representatives before and after learning, 5) evaluate the satisfaction of household representatives 
towards learning the management process in participatory solid waste management by local 
administrative organizations. The study focused on Saraburi province, which has a severe waste crisis 
The research and development were divided into 3 phases namely, Phase 1) investigate the 
problems and learning process of solid waste management using a group of 24 executives and 
heads of environment divisions from 12 local administrative organizations. The instrument was an 
interview form. The aim was also to examine the knowledge, awareness, practice and participation 
as well as the needs to develop a learning process using the populations of Saraburi province 
which was at 235,103 households. The samples was randomly selected with the systematic 
sampling method according to the table of Krejcie & Morgan It consisted of 400 persons. The 
instruments used were a knowledge test and a questionnaire about awareness, practice and 
participation. Phase 2) develop a participatory learning process conducted in 3 steps: 1) construct   
a process by arranging a focus group with executives and the instrument was a meeting agenda,     
2) evaluation of the quality of the process by 15 experts using an assessment form with a congruence 
index varying from 0.73 - 1, 3) operation were done according to the process in Prong Tabaek Village, 
Village No. 8, Phukhamjan sub-district, Phra -Phutthabat district, Saraburi province. The third phase was 
to assess the post-operation results with the participation of 45 household representatives. The 



 

instrument was the same questionnaire as in the first phase, and the changes in waste 
management were tracked. In addition, 12 executives and local officers, community leaders, and 
representatives from private companies managing solid waste held a group discussion. The 
instrument used was participatory assessment. The data were analyzed by content analysis and the 
statistics included mean, standard deviation and t-test. 
 The findings revealed that:  
 1) The study of the condition of solid waste management of the local administrative 
organizations in Saraburi province showed that garbage bins were provided along the roads and 
in public places with garbage trucks going to gather waste at 13 disposal sites every day. They were 
owned by 12 local organizations and one private one. The disposal of solid waste included 
1 landfill, 10 dumpsites and 2 facilities where waste was used as energy. Speaking of solid waste 
management, the researcher found that the transport services were performed over long distances 
and that it was unavoidable to wait in queue for up to 5-14 hours. The solid waste disposal sites in 
the remaining areas has not yet been utilized for 5 years. This included 9 locations with frequent fires. 
Additionally, there was a severe shortage of machines for land filling. The study of the learning 
management process about solid waste management provided for household representatives 
revealed that local administrations provided training and occasional viewings. They did not 
organize any continuing education, thus household members did not understand how to 
cooperate or handle the waste properly and systematically. 
 2) Most representatives from the households had knowledge about solid waste 
management at a high level (76.62%), with high awareness (X  = 3.56, S.D. = 0.57), moderate practices 
(X  = 3.47, S.D. = 0.92) and low participation (X  =1.36, S.D. = 0.70). 
 3) The learning process in participatory solid waste management that was developed and 
operationally tested to meet the accept ance of relevant persons has 3 steps and 8 activities: Step   
1: community preparation with 2 activities, namely (1) determination of available areas selected by 
the community for cooperation, (2) public relations and creation of projects that require learning. Step 
2: learning arrangements for participatory solid waste management including 5 activities, namely:      
(1) training and educating with lectures and media pertaining to comprehensive participatory solid 
waste management, (2) demonstration of organic waste sorting and processing, (3) skills training about 
household product inventions using unused scraps, (4) field trips for the model communities and 
private organizations utilizing waste, (5) lessons learned and participatory planning concerning solid 
waste management between the households and the local administrative organizations. The final 
step was to monitor and extend the results including 1 activity which was a meeting and participatory 
assessment to create a collaborative network to take advantage of the waste from households and 
private sector and local administrative organizations. From the process assessment done by 
the experts, it was found that participatory solid waste management was suitable with an 
index of congruence varying from 0.73- 1.00.                 



 

 4) The results of the learning process implementation for participatory solid waste 
management revealed that household representatives had knowledge, awareness, practices and 
participation higher than before learning, at the statistical significance level of 0.05. Community 
change effects showed that all households participated in separating waste in the community, the 
waste groups were merged, a community council to handle solid waste was created, and there 
was a network of cooperation to convert waste to energy. 
 5) The household representatives were overall satisfied with the learning management 
process in participatory solid waste management at the highest level (X = 4.64, S.D. = 0.34). 
 
Keywords: Learning Process, Solid Waste Management, Household’s Participatory, 
 Local Administrative Organization 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา  
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่คุกคามคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างรุนแรงขึ้นทุกวัน 
โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย เน่ืองจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในแต่ละวันมีมากเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
ขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีศักยภาพที่เพียงพอ การตกค้างของขยะมูลฝอยมีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในเขตเมือง ปริมาณกากของเสีย สารพิษที่ปนเป้ือนอยู่ในแหล่งนํ้า ดิน และอากาศ ตลอดจน
บางส่วนตกค้างอยู่ในอาหาร หากจัดการไม่ถูกวิธีก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ทําให้ประชาชนทั่วไปเสี่ยงต่ออันตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ 
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจากชุมชนทั่วประเทศมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะ
เห็นได้จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2552 ที่แสดงปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้น และการนําขยะมูลฝอยบางส่วนไปใช้ประโยชน์ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2551 โดยพบว่า 
ในปี พ.ศ. 2548 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ทั่วประเทศประมาณ 14.3 ล้านตัน หรือ
ประมาณวันละ 39,221 ตัน เฉลี่ยประมาณ 0.16 กิโลกรัม/คน/วัน และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตลอด และ
เมื่อปี พ.ศ. 2551 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ทั่วประเทศประมาณ 15.03 ล้านตัน 
หรือประมาณวันละ 41,064 ตัน เฉลี่ยประมาณ 0.64 กิโลกรัม/คน/วัน โดยเมื่อจําแนกตามเขต
ลักษณะการปกครองแล้วพบว่า เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน ในเขตกรุงเทพมหานครประมาณวันละ 
8,780 ตัน (ร้อยละ 21) ในเขตเทศบาลและเมืองพัทยาประมาณวันละ 14,915 ตัน (ร้อยละ 36) และ
ขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลประมาณวันละ 17,369 ตัน (ร้อยละ 43) ซึ่งขยะมูลฝอย
ดังกล่าวได้รับการเก็บขนและนําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลประมาณ 15,234 ตันต่อวัน            
(ร้อยละ 37) เท่าน้ัน ส่วนการนําขยะมูลฝอยกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีประมาณ 3.41 ล้านตัน (ร้อยละ 23) 
ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการกําจัด จึงเป็นปัญหาเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 
 จากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศทุก ๆ ปี โดยปี 2556 มีมูลฝอยเกิดขึ้น
ประมาณ 26.77 ล้านตัน หรือประมาณ 73,355 ตันต่อวัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 2 ล้านตันตาม
การขยายตัวของชุมชนและประชากรที่เพ่ิมขึ้นทุกจังหวัด มีวิกฤติเร่ืองการจัดการมูลฝอย โดยในปี 
2551 มีอัตราการผลิตมูลฝอยต่อคนต่อวันอยู่ที่ 1.03 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ปี 2556 มีอัตราการผลิต
มูลฝอยเพ่ิมขึ้นเป็น 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2557) 
 ปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง และนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น แต่ความสามารถในการจัดเก็บและการทําลายขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ จึงทําให้มีขยะมูลฝอย
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ตกค้างไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้นและการคาดการณ์ว่าจะมี
ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่งผลสิ้นเปลืองงบประมาณรายจ่ายไปกับการจัดการขยะมูลฝอยเป็น
จํานวนมาก ดังน้ัน การพัฒนาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยและการให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ดีจึงเป็นแนวทางหน่ึงที่จะลดปริมาณขยะมูลฝอยและแบ่งเบาภารกิจของ
หน่วยงานท้องถิ่นได้  
 การกําจัดขยะมูลฝอยให้ได้ผลดีและเกิดประโยชนสูงสุดน้ัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ
หลายประการ การคัดแยกขยะมูลฝอยก็เป็นวิธีการหน่ึงของระบบการจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยก
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ก่อนที่จะนําไปกําจัดในขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นข้ันตอนที่สําคัญในการจัดการ
กับขยะมูลฝอย เป็นการลดรายจ่าย อีกทั้งยังสร้างรายได้ที่เกิดจากการนําวัสดุที่แยกออกมาน้ันไป
จําหน่าย ซึ่งนอกจากจะเป็นการกําจัดขยะมูลฝอยโดยตรงแล้ว ยังเป็นการฝึกหรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชนให้เป็นที่เป็นทางอีกด้วย 
 จากการศึกษา ผลการวิจัยในการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมพบว่า หลังจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ปริมาณขยะมูลฝอยโดยรวมและรายประเภท  
ลดลงกว่าก่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ประชาชนมีความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้ (สุรศักด์ิ หันชัยศรี, 2554) 
 อน่ึง การจัดการขยะมูลฝอยที่ดี ต้องเริ่มจากการลดการเกิด การคัดแยก ณ แหล่งกําเนิด 
การนํากลับมาใช้ใหม่ (3Rs) เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนําไปกําจัดด้วยวิธีต่าง ๆ ให้เหลือน้อย
ที่สุด ซึ่งการพิจารณาการจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมนั้น จําเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
อัตราการเกิดและปริมาณขยะมูลฝอย ทั้งปัจจุบันและที่จะเกิดข้ึนในอนาคต วิธีการเก็บขน วิธีบําบัด
และกําจัดในปัจจุบัน โดยรูปแบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ดีน้ัน ต้องมีความเหมาะสมทั้งทาง
เศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น อย่างไรก็ตามการจัดการขยะมูลฝอยที่ ดี                
มีประสิทธิภาพและย่ังยืนน้ัน มิได้เกิดจากการจัดการและการวางแผนจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่าง
เดียว ทั้งน้ีต้องได้รับความร่วมมือที่ดีหรือการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและทิ้ง
ขยะมูลฝอย ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนนั้น ซึ่ง
กระบวนการตัดสินใจในการเลือกแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมโดยทั่วไป ต้องการ
พ้ืนฐานเรื่ององค์ประกอบและปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมท้ัง
คุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ รวมถึงประสิทธิภาพของระบบการจัดการขยะมูลฝอยใน
ปัจจุบัน และศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันของหน่วยงานท้องถิ่น เน่ืองจากแต่ละพ้ืนที่
จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ระบบการจัดการขยะมูลฝอยจะต้อง
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ออกแบบและเลือกสําหรับแต่ละพ้ืนที่ โดยไม่สามารถนําระบบที่ปฏิบัติในพ้ืนที่อ่ืน มาใช้ในพ้ืนที่ตนเอง
ได้ทันทีทันใด ดังน้ัน จึงต้องมีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือนําไปใช้ในการเลือกรูปแบบ 
เทคโนโลยี และระบบที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่น้ัน ๆ เอง 
 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดแก่ประชาชนในชุมชน โดยการให้ความรู้ เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักในภัย หรือความเดือดร้อนที่จะตามมาจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นพลังก่อเกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาให้
สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับทุกคน 
ดังน้ันทุกคนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจากสิ่งที่เราทุกคนเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมา 
และที่สําคัญเราทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 การใช้มาตรการท่ี
หลากหลายในการแก้ไขปัญหาไปพร้อม ๆ กัน เช่น มาตรการด้านสังคม ได้แก่ การรณรงค์ให้ผู้จัด
จําหน่ายสินค้ามีส่วนร่วมในการลดปริมาณบรรจุภัณฑ ์จากการจําหน่ายสินค้า การสร้างจิตสํานึกให้กับ
ประชาชน การสนับสนุนข่าวสารความรู้ มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการกําจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ังศูนย์การจัดการ
ของเสียชุมชน มาตรการด้านกฎหมาย  ได้แก่ การออกกฎระเบียบให้ประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอย 
กําหนดมาตรฐานการควบคุมการบําบัดและกําจัดมูลฝอย และมาตรการด้านการสนับสนุน ได้แก่ 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีระบบการจัดการมูลฝอย ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดและเป้าหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่มีเป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนามนุษย์ให้ลงมือกระทําเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม การ
ป้องกันปัญหาใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการลงมือกระทําโดยการตัดสินใจของผู้กระทําเอง 
และเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดี เกิดทักษะที่ถูกต้อง เกิดความ
ตระหนัก การพิจารณาตัดสินใจรับเอาวิถีการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็น
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของคนในสังคมเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่มีความยั่งยืนจําเป็นต้องให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วม  เพ่ือเรียนรู้จากการกระทํา  เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่ประชาชนได้รู้จัก 
คิดเป็น ทําเป็น โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาเป็นข้ันตอนจาก “ไม่รู้” ไปสู่  “รู้สึก” ไปสู่ “คิดจะทํา” 
ไปสู่ “การลงมือกระทํา” จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมในที่สุด  นอกจากน้ียังมีส่วนช่วยให้
ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมน้ัน ๆ ทําให้เกิดความรู้สึกหวงแหน และบํารุงรักษางานที่เกิด
จากความร่วมมือของตนเอง 
 จังหวัดสระบุรีต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 
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ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอชัยบาดาล และอําเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอปากช่อ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และ
อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ทิศใต้ติดต่อกับอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอําเภอวังน้อย 
อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอภาชี อําเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และอําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 จังหวัดสระบุรีมีประชากร ณ.ปี พ.ศ.2556 รวม 625,689 คน เป็นชาย 309,848 คน หญิง 
315,841 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 235,103 ครัวเรือน แบ่งเป็น 13 อําเภอ 111 ตําบล 973 
หมู่บ้าน การปกครองท้องถ่ินประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง 
เทศบาลตําบล 34 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 70 แห่ง (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี, 2558) 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 1.1 แผนที่จังหวัดสระบุรี 
ที่มา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี (2558) 
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 ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในทุกพ้ืนที่ของจังหวัด โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและ
พ้ืนที่ข้างเคียงชุมชนเมือง ซึ่งมีการขยายตัวของชุมชนตามทิศทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน
ปริมาณขยะในเขตชุมชนเมืองเร่ิมจะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูก
วิธีตามหลักสุขาภิบาล ปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นภายในจังหวัดสระบุรีมีปริมาณรวมปีละ 
250,074.55 ตัน  เฉลี่ยวันละ 685.14 ตัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 108 แห่ง ที่ให้บริการ
เก็บขยะจํานวน 78 แห่ง ดําเนินการเก็บขนขยะได้ 478.7 ตันต่อวัน จากขยะที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่
ให้บริการจํานวน 584.13 ตันต่อวัน ขยะมูลฝอยท่ีอยู่นอกเขตพ้ืนที่ให้บริการ 101 ตันต่อวัน 
สถานการณ์ปัญหาขยะในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากร และการขยายตัวของอุตสาหกรรม รวมท้ังการจัดการขยะขององค์การปกครองท้องถิ่น   
ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาล หรือมีพ้ืนที่กําจัดขยะแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียง ไม่มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณขยะ เช่น ขยะเปียกสามารถนํามา
ทําเป็นปุ๋ยหมักได้ หรือถ้ามีปริมาณมากพอ สามารถผลิตก๊าซเพ่ือใช้หุงต้มได้ ส่วนพลาสติก กระดาษ 
และโลหะสามารถแยกนําไปรีไซเคิลได้ การที่ยังไม่ได้มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีทําให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านกล่ิน นํ้าเสีย แมลงและสัตว์นําโรค รวมถึงผลกระทบในด้านทัศนียภาพ 
ดังเช่นปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเร่ือยมา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจานเป็นองค์กรปกครองท้องถ่ิน ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของตน ซึ่งปัจจุบันเป็นตําบลนําร่องในด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ที่ต้นทาง ซึ่งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีได้ทําการเลือกสรรจาก
แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยครัวเรือนเป็นผู้ดําเนินการในข้ันต้น เพ่ือให้เหลือขยะมูลฝอยที่ต้อง
นําไปจัดการต่อในขั้นต่อไปให้น้อยที่สุด ปัจจุบันการกําจัดขยะมูลฝอยของประชาชนเป็นไปตามความรู้
ความเข้าใจของประชาชนแต่ละคนแต่ละครัวเรือน เช่น วิธีเผาในที่โล่ง (แบบกลางแจ้ง) และการฝัง
กลบโดยครัวเรือนในชุมชนดําเนินการเอง  เป็นเหตุให้การกําจัดขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  
บางครัวเรือนที่มีพ้ืนที่น้อยก็จะนําไปท้ิงในที่สาธารณะ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบรรยากาศของชุมชน  
สภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงามเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตและอ่ืนอีกมาก 
 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการหาทางป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่
เหมาะสมในชุมชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะค้นหากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ โดยการจัด
กิจกรรมให้ความรู้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามข้ันตอน และเน้ือหาที่กําหนด จะช่วยให้
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมสูงสุดและทําให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในองค์ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติตน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหา มีแนวทางการ
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จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนและทรัพยากรท่ีมีอยู่ของชุมชน เพ่ือลดผลกระทบที่เกิด
จากปัญหาขยะมูลฝอย  ทําให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และเอ้ือต่อการดํารงชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย   
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังน้ี 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และกระบวนการเรียนรู้การจัดการ
ขยะมูลฝอยแก่ครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสระบุรี 
 1.2.2 เพ่ือศึกษา ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอย 
และความต้องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับตัวแทนครัวเรือน 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.2.3 เพ่ือพัฒนากระบวนจัดการการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม
สําหรับตัวแทนครัวเรือน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.2.4 เพ่ือประเมินผลการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมี
ส่วนร่วม ของตัวแทนครัวเรือน โดยเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม 
และผลของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ระหว่างก่อนกับหลังการเรียนรู้ 
 1.2.5 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของตัวแทนครัวเรือนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.3 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 1.3.1 ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
 1.3.2 แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education)  
 1.3.3 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยนําเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) ปัจจัยนําออก (Outputs) 

การจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- การท้ิง 
- การเก็บรวบรวม 
- การขนส่ง 

ํ ั

การจัดการขยะมูลฝอยของ
ตัวแทนครัวเรือน 

- ความรู้ 
- ความตระหนัก 
- การปฏิบัติ 
- การมีส่วนร่วม 
- ความต้องการเรียนรู้

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
- การเรียนรู้ 
- การมีส่วนร่วม 
- การสร้างกระบวนการ 
- การจัดการขยะมูลฝอย

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการ
ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ

ครัวเรือน โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดสระบุรี 

1. การสร้างกระบวนการ 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกําหนด

กระบวนการ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

กระบวนการ 
- ปรับปรุงกระบวนการ 

2. การประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- กระบวนการเรียนรู้ 
- ขั้นตอน 
- กิจกรรม 
- การมีส่วนร่วม 

ผลดําเนินการ 
- ความรู้ 
- ความตระหนัก 
- การปฏิบัติ 
- การมีส่วนร่วม 

 

ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 
- การให้ความรู้ 
- การศึกษาดูงาน 

กระบวนการ

ข้อมูลยอ้นกลับ (Feed Back)

สภาพและปัญหากระบวน       
การจัดการเรียนรูก้ารจัดการ
ขยะมูลฝอยครัวเรือนของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

- การเตรียมพ้ืนท่ี 
- การอบรมให้ความรู้ 
- การศึกษาดูงาน 

เปรียบเทียบผลของการมี
ส่วนร่วม ก่อนกับหลังการ

เรียนรู้ 
-  การท้ิง (ลด คัดแยก) 
- การใช้ประโยชน์  

(ครัวเรือน ชุมชน องค์กร) 
- การกําจัด 
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ภาพท่ี 1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 

 1.4.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติ 
และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยต่างกัน 
 1.4.2 อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกระบวนการ มีความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ 
และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเข้าร่วม 
 1.4.3 อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้การ
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ในระดับมาก 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
 1.5.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดสระบุรี โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนที่ 
 1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคร้ังนี้แบ่งตามระยะของการศึกษาเป็น 3 ระยะ คือ 
  1.5.2.1 ระยะที่ 1 ศึกษารูปแบบ ปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงความต้องการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
   ประชากรในการศึกษารูปแบบและปัญหาในการกําจัดขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี คือ ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี 12 แห่ง 
   ประชากรในการศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยคือ ตัวแทนครัวเรือนที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอย           
ในครัวเรือน ภายในเขตจังหวัดสระบุรี 13 อําเภอ จํานวน 234,785 ครัวเรือน 
   กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนครัวเรือนที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการขยะมูล
ฝอยของครัวเรือนในจังหวัดสระบุรี จํานวน 400 คน จาก 234,785 ครัวเรือน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย และ
กําหนดขนาดจากตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970)  
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ตารางที่ 1.1 จํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนในจังหวัดสระบุรีแยกตามเขตอําเภอ 
 

อําเภอ จํานวนประชากร จํานวนครัวเรอืน 
อําเภอเมืองสระบุรี 127,466 44,208 
อําเภอแก่งคอย 74,742 37,910 
อําเภอหนองแค 90,601 37,552 
อําเภอหนองแซง 15,781 4,659 
อําเภอบ้านหมอ 42,585 15,454 
อําเภอเสาไห้ 31,550 11,352 

 

ตารางที่ 1.1 (ต่อ) 
 

อําเภอ จํานวนประชากร จํานวนครัวเรอืน 
อําเภอพระพุทธบาท 63,755 22,208 
อําเภอวิหารแดง 37,753 12,242 
อําเภอมวกเหล็ก 54,014 21,878 
อําเภอหนองโดน 14,297 4,597 
อําเภอดอนพุด 6,789 2,203 
อําเภอวังม่วง 19,206 7,533 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 34,601 12,989 

รวม 613,1401 235,103 
 
ที่มา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี (2558) 
 
  1.5.2.2 ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี 
   ประชากร คือ ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจาน และผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องเช่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม เช่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมจากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7 และ
ผู้อํานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สาธารณสุข เช่นนักวิชาการด้านการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม เช่น นักพัฒนาสังคมจากศูนย์พัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ 62 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา เช่น ครู อาจารย์จากโรงเรียนในพ้ืนที่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากผู้นําชุมชน
และปราชญ์ชุมชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และปราชญ์ชุมชน 
   กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
สิ่งแวดล้อมจํานวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุขจํานวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนา
สังคมจํานวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาจํานวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้นําชุมชนจํานวน           
3 คน และปราชญ์ชุมชนจํานวน 3 คน รวมท้ังสิ้น 18 คน 

   1.5.2.3 ระยะที่ 3 เปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของอาสาสมัคร ก่อนและหลังการร่วมปฏิบัติการเรียนรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม และศึกษาความพึงพอใจของผู้ร่วมปฏิบัติการ ต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
   ประชากร คือ ตัวแทนครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจาน 
อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 9 หมู่บ้าน 993 ครัวเรือน 
   กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง เป็นตัวแทนครัวเรือนของบ้าน
โปร่งตะแบก หมู่ 8 ตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม
ดําเนินกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
(Voluntary Sampling) จํานวน 45 คน  
 1.5.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  1.5.3.1 การศึกษาคร้ังนี้มุ่งทําการศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนเพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย โดยการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งครอบคลุมหลักการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนตามหลัก 3Rs ได้แก่ ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิด (Reduce) นําวัสดุมาใช้ซ้ํา 
(Reuse) นํามาแปรสภาพหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
ณ แหล่งกําเนิดก่อนที่จะนําเข้าสู่ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มิได้มุ่ง
ทําการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบซึ่งมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
หลากหลายจํานวนมาก และมีรายละเอียดด้านเทคนิคสลับ ซับซ้อน 
  1.5.3.2 การศึกษาน้ีครอบคลุมขยะมูลฝอยที่ลักษณะแข็ง (Solid Waste) สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งสําหรับกลุ่มเป้าหมายได้ ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์
ในทางใดได้ และขยะที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษต่อกลุ่มเป้าหมาย 
  1.5.3.3 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วม ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี  โดยจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบมี
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ส่วนร่วมด้วยกระบวนการกลุ่มภายใต้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ ที่ว่าการเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต้ังแต่เริ่มต้น เพราะเป็นการให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง เข้า
ใจความต้องการและทราบถึงระดับความสามารถของตนเอง ซึ่งจะเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งมีกระบวนการทํางานตามขั้นตอนโดยใช้รูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development – R & D)   
 1.5.4 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.5.4.1 ตัวแปรอิสระ 
   ตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งน้ี  ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคลของกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
   1) อายุ ได้แก่ 14-25 ปี 26-40 ปี 41-60 ปี 61 ปีขึ้นไป 
   2) ระดับการศึกษา ได้แก่ ไม่ได้ศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช./
ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
   3) อาชีพ ได้แก่ แม่บ้าน เกษตรกร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย พนักงานบริษัทเอกชน และอื่น ๆ 
  1.5.4.2 ตัวแปรตาม 
   ตัวแปรตามในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่   
   1) ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
   2) ความตระหนักในปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย   
   3) การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
   4) การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
 1.5.5 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล อยู่ในระหว่างเดือน มิถุนายน 2557–ธันวาคม 2559   
 
1.6 คําจํากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
 1.6.1 ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการและทิ้งไป ทั้งน้ีรวมตลอดถึงเศษผ้า 
เศษอาหาร มูลสัตว์ ซากสัตว์ เถ้า ฝุ่นละออง และเศษวัสดุที่เก็บกวาดจากเคหะสถาน อาคาร ถนน 
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ และที่อ่ืน ๆ 
 1.6.2 การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการควบคุมการทิ้ง 
การจัดเก็บ การรวบรวม การขนถ่าย การขนส่ง การแปรรูปเพ่ือการใช้ประโยชน์ และการกําจัดขยะมูลฝอย          
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดในทางสุขอนามัย ทัศนียภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการยอมรับของ
สังคม 
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 1.6.3 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน หมายถึง การปฏิบัติการของสมาชิกครัวเรือนใน
การจัดเก็บ การรวบรวม การขนถ่าย การขนส่ง การแปรรูปขยะมูลฝอย โดยสมาชิกในครัวเรือนใน
กิจวัตรประจําวัน เพ่ือทําให้ขยะมูลฝอยหมดไปจากที่พักอาศัย เป็นการดูแลความสะอาดภายใน
ครัวเรือน โดยการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การแยก การทําลาย การทิ้งขยะโดยการลดการใช้            
การแปรรูป การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
 1.6.4 ภาชนะรองรับขยะ หมายถึง ถัง ตะกร้าหรือถุงที่รองรับขยะมูลฝอย โดยแยก
ประเภทขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด เพ่ือให้การจัดเก็บรวบรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลด
การปนเป้ือนของขยะที่มีศักยภาพในการนํากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งสามารถนําขยะไปกําจัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.6.5 การใช้ซ้ํา หมายถึง การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ หรือนําวัสดุ
เหลือใช้กลับมาใช้อีกในรูปลักษณะเดิม หรือเปลี่ยนรูปไปโดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือแปร
สภาพ โดยให้เกิดประโยชน์แบบเดิมหรือประโยชน์ใหม่ 
 1.6.6 การแปรรูปใช้ใหม่ หมายถึง การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือการรีไซเคิล ของสิ่งเหลือใช้หรือขยะมูลฝอยน้ัน ทั้งที่เป็นของเสีย บรรจุภัณฑ์ 
หรือวัสดุเหลือใช้ เพ่ือนํามาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 1.6.7 การทําปุ๋ยหมัก หมายถึง การนําเอาขยะที่ย่อยสลายได้มาแปรสภาพโดยวิธีการหมัก 
โดยอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรียวัตถุ 
 1.6.8 การลดการเกิดขยะมูลฝอย หมายถึง การจัดการให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงจาก
แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยให้เกิดน้อยที่สุด เช่น เลือกใช้หรือซื้อสินค้าที่ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์น้อยที่สุด การ
ไม่สนับสนุนและซื้อสินค้าประเภทใช้ได้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง การรู้จักดัดแปลง การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
อย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นต้น 
 1.6.9 การคัดแยกขยะ หมายถึง วิธีการจัดการแยกประเภทขยะมูลฝอยเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือ
ช่วยให้การจัดการทําลายหรือใช้ประโยชน์ได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแยกเป็นขยะมูลฝอยแห้ง 
ขยะมูลฝอยเปียกที่สลายได้ ขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะที่เป็นของเสียอันตราย เป็นต้น 
 1.6.10 ขยะมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย หมายถึง สิ่งเลือกใช้ที่เกิด
จากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายได้ง่ายในสภาพตามธรรมชาติ  มักเกิดจากการเตรียมการปรุงและ
ผลผลิตเกี่ยวกับอาหาร รวมทั้งเศษผัก ผลไม้ต่าง ๆ เศษใบไม้ เป็นต้น สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น การทํานํ้าหมักจุลินทรีย์ การหมักทําปุ๋ยชีวภาพ 
 1.6.11 ขยะมูลฝอยรีไซเคิล หมายถึง สิ่งเหลือใช้ที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก 
โดยผ่านกระบวนการท่ีเหมาะสมตามสภาพของวัสดุ ได้แก่ การละลาย การบดอัด คนทั่วไปนิยมเรียก
ขยะขายได้ เช่น แก้ว พลาสติก โลหะ กระดาษ เป็นต้น 
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 1.6.12 ขยะมูลฝอยอันตราย หมายถึง สิ่งเหลือใช้ที่มีองค์ประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนที่
อาจเกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรอสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากปริมาณความเข้มข้นขององค์ประกอบที่มี
ลักษณะเป็นพิษ ลักษณะทางเคมีหรือากรติดเช้ืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น หลอดไฟฟ้า 
ถ่านไฟฉาย ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ ผ้าอ้อมเด็ก
สําเร็จรูป หรือผ้าอนามัยที่ใช้แล้ว และวัสดุที่เกิดจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ป่วย เป็นต้น 
 1.6.13 ขยะมูลฝอยทั่วไป หมายถึง สิ่งเหลือใช้ที่เป็นสารอนินทรีย์ ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็น
ขยะมูลฝอยอันตราย และนํามารีไซเคิลได้ยากหรือไม่คุ้มค่าในการนํามารีไซเคิล คนทั่วไปนิยมเรียก
ขยะแห้ง เช่นเศษวัสดุก่อสร้าง เถ้า ฝุ่น เศษผง ถุงพลาสติกใส่ขนม ซองบ๊ะหมี่ โฟม ฟอยล์ที่เป้ือน
อาหาร เป็นต้น 
 1.6.14 กระบวนจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึง ขั้นตอนการจัดให้ความรู้แก่
ตัวแทนครัวเรือนในการร่วมกันทํากิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความตระหนัก นําไปสู่การปฏิบัติ และ
เป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
 1.6.15 การจัดการเรียนรู้ชุมชน หมายถึง การจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้วยการอภิปราย 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอบรม ศึกษาดูงาน และการปฏิบัติการคนในชุมชน ในการจัดการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
 1.6.16  ความตระหนัก หมายถึง การแสดงออกซึ่งความรู้สึก ความสํานึก ความคิดเห็น 
หรือการรับรู้ต่อสิ่งหน่ึง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ด้วยการพูด เขียน หรืออ่ืน ๆ โดยอาศัย
ระยะเวลาหรืออประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อม 
 1.6.17 การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อัน
จะมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง โดยการเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องเกิดจากความสมัครใจของ
ประชาชนหรือองค์กรด้วย  
 1.6.18 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง ความสามารถในการจดจํา ระลึก
เรื่องราวหรือการขยายความ ตีความ ในการจัดการขยะมูลฝอย นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นแก่ตัวแทนครัวเรือน 
 1.6.19 ธนาคารขยะ หมายถึง กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลในโรงเรียน หรือชุมชน 
โดยการร่วมมือกันของสมาชิกในการบริหารรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายขยะมูลฝอย แล้วบันทึกลง
ในสมุดคู่ฝาก ซึ่งสามารถฝากหรือถอนได้ ขยะรีไซเคิลจะถูกเก็บรวบรวมไว้และจําหน่ายให้กับซาเล้ง
หรือร้านรับซื้อของเก่าต่อไป 
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 1.6.20  สถานที่รับซื้อของเก่า หมายถึง สถานที่หรือบริเวณท่ีจัดไว้เพ่ือการซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล 
วัสดุเหลือใช้ หรือของเก่าที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น กระดาษ ขวด กระป๋อง แก้ว 
พลาสติก และวัสดุอ่ืน ๆ และมีการรวบรวมไว้เพ่ือจําหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งน้ี
ไม่รวมถึงสถานที่ดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะ หรือสถานที่รับซื้อวัสดุรีไซเคิลชุมชน หรือศูนย์วัสดุ            
รีไซเคิลชุมชนที่มีขนาดน้อยกว่าหน่ึงตันต่อวัน  
  
1.7 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ  
 1.7.1 ได้ทราบถึงสภาพ และปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และกระบวนการเรียนรู้การ
จัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี 
 1.7.2 ได้ทราบผลการศึกษา ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม และความ
ต้องการการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของตัวแทนครัวเรือนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสระบุรี 
 1.7.3 ได้กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของครัวเรือน โดย
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ต่อไป 
 1.7.4 ได้ทราบผลการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบมี
ส่วนร่วม โดยการเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการจัดการ  
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนเปรียบเทียบระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 1.7.5 ได้ทราบความพึงพอใจของตัวแทนครัวเรือนต่อกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
 1.7.6 ผลที่ได้จากการวิจัยเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการ           
ขยะมูลฝอยชุมชน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ สามารถนําไปปรับใช้วางแผนพัฒนาและ
จัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง รวมท้ังวางแผนสร้างความร่วมมือทั้งภายในชุมชนและกับองค์กร
ภายนอกชุมชน ทําให้เกิดผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบต่อไป 
 
 
 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจัยเร่ือง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วมของครัวเรือน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นวิจัยเพ่ือใช้
เป็นกรอบพ้ืนฐานและประกอบแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อจัดทํารูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตจังหวัด
สระบุรี ดังน้ัน ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงแบ่งออกเป็นส่วน ดังน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับความรู้  
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับความตระหนัก 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 2.6 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 2.7 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.8 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการกลุ่ม 
 2.9 ทฤษฎีระบบ 
 2.10 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา  
 สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environment Education) จุดเร่ิมต้นมาจากการประชุมที่เมืองทบิลิชี 
ประเทศรัสเซีย ได้เน้นบทบาทของการศึกษาที่ประชาชน เพ่ือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก และได้
วางแนวทางหลักในการจัดการศึกษาขึ้น ซึ่งมีผู้ให้ความหมายสิ่งแวดล้อมศึกษาไว้หลากหลาย ดังน้ี 
 Water (1971) ได้ให้ความหมายสิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่อยู่โดยรอบ ทั้งที่เป็นธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร มลภาวะ ทรัพยากร การอนุรักษ์ การคมนาคม เทคโนโลยี การ
วางแผนเกี่ยวกับเมืองและชนบท กับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์  
 Ed Labinowich (1971) สิ่งแวดล้อมศึกษาอาจหมายถึง การช้ีแนะแก่ประชาชนให้ได้รับ
ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ และปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบมาสู่ประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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 วินัย วีระวัฒนานนท์ (2539) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการการศึกษาที่เน้น
ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อมนุษย์ เพ่ือสร้าง 
เจตคติ พฤติกรรม และค่านิยมในอันที่จะรักษาหรือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของ
ตนเองและของมนุษย์โดยส่วนรวม 
 จากความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็น กระบวน
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้รับการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงธรรมชาติ และปัญหาที่เกิดข้ึนกับ
สิ่งแวดล้อม และเกิดความตระหนัก เจตคติ และค่านิยม ในการรู้สึกมีส่วนร่วม และหาแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องเพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหานั้น (ความหมายของสิ่งแวดล้อมศึกษา, OK nation blog, 2553)  
 สิ่งแวดล้อมศึกษาเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1970 โดยมีลักษณะเป็นกระบวนการที่จะพัฒนาพลเมือง
ของรัฐน้ัน ๆ ให้ลุกขึ้นมาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ การสร้าง
แรงจูงใจ เพ่ือให้พลเมืองเหล่าน้ันร่วมมือกันทํางาน เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กําลังเกิดขึ้น 
 ในปี ค.ศ. 1977 ที่ประชุมสิ่งแวดล้อมโลกได้กําหนดวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ 5 ข้อ 
ที่เน้นในเร่ืองการสร้างตระหนัก (Awareness) ความรู้ ความเข้าใจ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) 
ทักษะ (Skills) และการมีส่วนร่วม (Participation) สิ่งแวดล้อมศึกษาจึงเป็นพันธกรณีที่ประเทศทั่ว
โลกควรยอมรับ และนําไปปฏิบัติ สิ่งแวดล้อมศึกษาที่ดีไม่ควรหยุดเพียงแค่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวข้องเท่าน้ัน แต่ต้องช่วยให้ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดเห็นคุณค่าและทักษาที่นําความรู้
ความสามารถไปใช้ทํากิจกรรมสิ่งแวดล้อมด้วยสํานึกและความรับผิดชอบ 
 การจัดการศึกษาในระบบอาจมีความแตกต่างไปจากสองแนวคิดแรก (การตลาดเชิงสังคม
และการสื่อสารทางสิ่งแวดล้อม) ที่อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ทั้งน้ีเพราะครู
มักสอนนักเรียน “คิดอย่างไร” แต่ไม่ได้สอนให้นักเรียน “คิดเรื่องอะไร” ดังน้ันเป้าหมายของ
สิ่งแวดล้อมศึกษามุ่งที่จะให้ผู้เรียนรู้จักการต้ังประเด็นค้นหาความจริงจากปัญหา รู้จักการรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารและนํามาวิเคราะห์ เพ่ือนําไปสู่การตัดสินใช้ข้อมูลหรือการสร้างทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันของพวกเขาโดยตรง ทั้งน้ีผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีทํา
กิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพียงแค่ “ความรู้และความตระหนัก” เท่าน้ัน แต่สิ่งที่ต้องยํ้าเน้นก็คือ 
ทักษะในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับสาธารณะและประชาคมในท้องถ่ิน ดังน้ัน เป้าหมายนี้จึงยํ้าเน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม มีเจตคติเชิงบวกกับเรื่องสิ่งแวดล้อม มีสํานึกในการเป็นพลเมืองดี
ของประเทศ มีทักษะในการทํางานด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว และสังคม และ
ต้องการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา (ประสาน ตังสิกบุตร, 2557) 
 ด้านสื่อและโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นผลมาจากพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ การรับรู้
และใช้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ในบางประเทศมีความใส่ใจเรื่องน้ี โดยนําไป
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บรรจุไว้ในหลักสูตรของประเทศตน สร้างวิชาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยให้เช่ือมโยง
กับสถานการณ์ในแต่ละท้องถิ่น ทั้งน้ีเพ่ือเตรียมตัวผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อประเทศและสังคมใน
ฐานะพลเมืองดี 
 กิจกรรมส่ิงแวดล้อมศึกษามีความสะดวกท่ีจะเริ่มต้นกับระบบการจัดการศึกษานอก
โรงเรียน และการเรียนตามอัธยาศัยไปยังกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน กิจกรรมทางศาสนาในชุมชนให้
ความรู้แก่ผู้มาเยือนหรือนักท่องเท่ียว การไปเที่ยวสวนสัตว์หรือพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมส่ิงแวดล้อมศึกษา
มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าหาข้อมูล พัฒนาทักษะในการใช้ข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจใช้ข้อมูลข่าวสาร 
 ในบางประเทศส่ิงแวดล้อมศึกษาถูกกําหนดให้นําไปใช้กับการทํางานในระบบการผลิต เช่น
ในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตทางเกษตร ประมง ปศุสัตว์ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมแก่วิศวกร 
สถาปนิก ผู้นําทางด้านธุรกิจ นักกฎหมาย นักวางแผน และผู้มีอํานาจตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพ่ือให้
บุคคลเหล่าน้ันมีความเข้าใจความรู้พ้ืนฐาน หลักการ แนวคิดทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับงาน
ของพวกเขา อาทิ การให้ความรู้การจัดการพลังงาน การจัดการของเสีย การคมนาคมขนส่ง การ
พัฒนาเมือง การใช้ยวดยาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 เส้นทางของสิ่งแวดล้อมศึกษามีความเป็นมาต้ังแต่ พ.ศ. 2515 และมีพัฒนาการต่อเนื่อง
ต้ังแต่การนิยามความหมาย การรวบรวมทฤษฎี การวิจัยและการนํามาประยุกต์ใช้ มาจนถึงปัจจุบัน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 พ.ศ. 2515 องค์การสหประชาชาติได้ริเ ร่ิมให้มีการประชุมเร่ือง มนุษย์นิเวศวิทยา             
ณ กรุงสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน ซึ่งมีสาเหตุจากการที่ประชากรโลกเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในการ
ประชุมครั้งน้ันได้เน้นประเด็นบทบาทและความต้องการสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือนําความรู้และ
ประสบการณ์ไปพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 พ.ศ. 2518 มีการจัดต้ังหน่วยงานของสหประชาชาติที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า โครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (United Nation Environmental 
Program – UNEP)  
 พ.ศ. 2520 มีการประชุมที่ทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศสหภาพโซเวียต ซึ่งเน้นประเด็นบทบาท
และมุ่งจัดลําดับงานของ UNESCO ที่เก่ียวข้องกับงานสิ่งแวดล้อมขึ้น นับต้ังแต่ทฤษฎีและหลักการ 
กระบวนการพัฒนาสร้างระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมส่ิงแวดล้อมศึกษาแก่
บุคคลทุกระบบช้ัน เพ่ือกําหนดเป็นกรอบในการดําเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่ทุกประเทศ 
 พ.ศ. 2521 ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ Management and Administration of Natural Resource and 
Environment for Sustainable Development (MANRES) ส่วนหน่ึงของโครงการน้ีได้สนับสนุนให้
มีการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความตระหนักเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความช่วยเหลือกับ
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กระทรวงศึกษาธิการ ทําให้เกิดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ
อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2533 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาทั่วไปในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนให้มีความตระหนักและอุทิศตนในการร่วมมือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอได้ 
 พ.ศ. 2535 มีการจัดประชุมขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ได้กล่าวถึงสิ่งแวดล้อม
ศึกษาและการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
ให้บูรณาการอยู่ในการเรียนการสอนทุกวิชา ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการสื่อสารทุกรูปแบบ 
 พ.ศ. 2540 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมได้ทําแผนหลักและแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับประเทศ พ.ศ. 2540 – 2544 
ซึ่งมีนโยบายด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม (สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2551) 
 สิ่งแวดล้อมศึกษามีคุณลักษณะเป็นสหวิทยาการ ดังน้ันจึงนําไปปรับประยุกต์ใช้กับสาขา
อาชีพต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นสถานที่บ่มเพาะบุคคลในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงด้าน
สิ่งแวดล้อม และโรงเรียนเป็นจุดแรกที่ได้มีการนําสิ่งแวดล้อมศึกษามาใช้ประโยชน์ด้วย และมีการ
บรรจุให้หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่ระบบการศึกษาไทยต้ังแต่ พ.ศ. 2551 รวมถึงมีการจัด
หลักสูตรเชิงบูรณาการและการจัดโครงการต้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหลากหลายโครงการ เช่น
ธนาคารขยะ การประหยัดพลังงานในโรงเรียน 
 แนวทางการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษาสามารถจัดได้ทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน โดยแนวคิดในการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน จะต้องกําหนดประเด็นหรือ
เน้ือหาสาระให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากในแต่ละบุคคลจะมีระดับ
ความสามารถในการรับรู้ที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับอายุ ระดับความสนใจ ความพร้อมของบุคคล อาชีพ 
ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงการศึกษาซึ่งนอกจากการกําหนดประเด็นและเน้ือหาให้
เหมาะสมแล้ว การเลือกใช้วิธีการหรือกระบวนการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายก็เป็นสิ่งสําคัญ
เช่นกัน เพราะเด็กกับผู้ใหญ่ย่อมมีความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ที่แตกต่างกัน คนในเมืองกับคน
ในชนบทก็มีความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังน้ัน กระบวนการหรือวิธีการที่ใช้จึง
จําเป็นต้องเลือกให้เหมาะสม หรือแม้กระทั่งภาษาที่ใช้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเป้าหมายด้วยเช่นกัน 
 สรุปแล้วสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ กระบวนการท่ีทําให้คนเห็นคุณค่า เกิดความตระหนักและ
เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ด้วยการให้
โอกาสทุกคนพัฒนาความรู้ เจตคติ ทักษะการรู้จักตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติและ



 17

พฤติกรรมที่จะปกป้องและแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ตลอดจนสร้างรูปแบบการดําเนินชีวิตใหม่เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบุคคล กลุ่มและสังคม (ศุภานัน เคร่ืองคา, 2556) 

 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
 การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์มีการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมไว้หลายทฤษฎี ทั้งน้ีได้
ให้ความหมายของคําว่า “พฤติกรรม” ไว้มากมาย เช่น 
 วิมลสิทธ์ หรยางกูร (2556) กล่าวว่า พฤติกรรมมนุษย์น้ันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมทางจิตใจกับพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมที่เป็นพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมทางจิต หรือ
พฤติกรรมภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก ความเช่ือ ฯลฯ จะทําหน้าที่ควบคุมพฤติกรรม
ภายนอก 
 ชุดา จิกพิทักษ์ (2552) กล่าวว่า พฤติกรรมน้ัน หมายถึง การกระทําของบุคคลทั้งที่เป็นการ
แสดงปรากฏออกมาภายนอก และสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง 
เช่น ค่านิยมที่ยึดถือเป็นหลักในการประเมินสิ่งต่าง ๆ ทัศนคติที่เขามีต่อสิ่งต่าง ๆ ความคิดเห็น ความเช่ือ 
รสนิยมที่ถือว่าเป็นบุคลิกภาพของบุคคลน้ัน ๆ 
 อรุณ รักธรรม (2540, อ้างถึงใน นภัสวรรณ คําสิม, 2554) ได้ให้ความหมายของคําว่า 
พฤติกรรม คือ กิริยาอาการที่แสดงออก หรือเกิดปฏิกิริยาเม่ือเผชิญกับสิ่งภายนอก การแสดงออกน้ัน
อาจเกิดจากอุปนิสัยที่ได้สะสม หรือเกิดจากความเคยชินอันได้รับจากประสบการณ์และการศึกษา
อบรมก็ตาม การแสดงออกน้ีอาจเป็นได้ทั้งในรูปคล้อยตามหรือต่อต้าน และอาจเป็นได้ทั้งคุณและโทษ
ต่อเจ้าของพฤติกรรมเอง และต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก 
 จากความหมายต่าง ๆ ของพฤติกรรมที่นํามากล่าวไว้โดยสังเขป พอสรุปได้ว่า “พฤติกรรม” 
หมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ ของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ทั้งที่สังเกตได้ คือ 
พฤติกรรมที่แสดงออก และสังเกตไม่ได้ คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายใน ดังน้ันจึงอาจจําแนกการ
อธิบายเรื่องพฤติกรรมได้ ดังน้ี 
 2.2.1 กระบวนการพฤติกรรม โดยกระบวนการพฤติกรรมจะมีขั้นตอนของกระบวนการ
เกิดพฤติกรรม 3 กระบวนการ ดังน้ี (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, 2556)  
  2.2.1.1 กระบวนการรับรู้ (Perception) คือ  กระบวนการที่รับข่าวสารจาก
สภาพแวดล้อม โดยผ่านทางระบบประสาทสัมผัส กระบวนการจึงรวมถึงความรู้สึก (Sensation) 
  2.2.1.2 กระบวนการรู้ (Cognition) คือ กระบวนการที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
ทางจิตที่รวมการเรียนรู้ การจํา การคิด กระบวนการทางจิตดังกล่าวย่อมรวมถึงการพัฒนาด้วย
กระบวนการเรียนรู้ จึงเป็นกระบวนการทางปัญญาพร้อมกันในกระบวนการรับรู้และกระบวนการรู้
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เกิดจากการตอบสนองทางด้านอารมณ์ (Affect) กั้นกระบวนการรับรู้ กระบวนการรู้ และ
กระบวนการทางอารมณ์เป็นพฤติกรรมภายใน 
  2.2.1.3 กระบวนการพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม (Spatial Behavior) คือ 
กระบวนการที่บุคคลมีพฤติกรรมเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ผ่านการ
กระทํา สังเกตได้จากภายนอก เป็นพฤติกรรมภายนอกก 
 2.2.2 ประเภทของพฤติกรรม พฤติกรรมสามารถจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี 
(นภัสวรรณ คําสิม, 2554) 
  2.2.2.1 พฤติกรรมเปิดเผย (Over Behavior) หรือพฤติกรรมภายนอก เป็นการ
กระทําที่สามารถมองเห็นได้ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยการกระทํา 
  2.2.2.2 พฤติกรรมปกปิด (Covert Behavior) หรือพฤติกรรมภายใน หมายถึง 
ความรู้สึกต่าง ๆ ที่อยู่ภายในบุคคล แต่เป็นสิ่งที่สามารถประมาณได้จากพฤติกรรมภายนอก เช่น 
ความรู้สึก ความคิด อารมณ์ การรับรู้ การตัดสินใจ ทัศนคติ ความต้องการ เป็นพฤติกรรมที่ไม่
สามารถสังเกตเห็นได้นอกจากใช้เคร่ืองมือวัด 
 2.2.3 สิ่งที่กําหนดพฤติกรรม สิ่งที่กําหนดพฤติกรรมน้ัน สรุปได้เป็น 2 ประเภท  
  2.2.3.1 ลักษณะนิสัยส่วนตัว ได้แก่ ความเชื่อ หมายถึง การท่ีบุคคลคิดถึงอะไรก็ได้
ในแง่ข้อเท็จจริง ซึ่งไม่จําเป็นต้องถูกเสมอไป ความเช่ืออาจมาจากการบอกเล่า การอ่านรวมท้ังการคิด
ขึ้นมาเอง ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนยินยอมยึดถือประจําใจที่ช่วยตัดสินใจในการเลือก ทัศนคติ หรือ
เจตคติ มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล คือทัศนคติเป็นแนวโน้มหรือขั้นเตรียมของพฤติกรรม 
ถือว่าทัศนคติมีความสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมในสังคม บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่กําหนดว่าบุคคล  
หน่ึง ๆ จะปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์หน่ึง ๆ 
  2.2.3.2 กระบวนการอ่ืน ๆ ทางสังคม สิ่งกระตุ้นพฤติกรรม (Stimulus Object) และ
ความเข้มข้นของสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม แม้ว่าลักษณะนิสัยของบุคคล อันได้แก่ ความเช่ือ ค่านิยม ทัศนคติ 
บุคลิกภาพ จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก็จริง แต่พฤติกรรมจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่เกิดจากภายในบุคคล ได้แก่ การสะสมความรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ  ที่เคยได้รับ หรืออาจได้รับจาก
ภายนอก เช่น จากข่าวสาร คําบอกเล่าของบุคคล เป็นต้น (ประสาน ตังสิกบุตร, 2557) 
 สรุปได้ว่า พฤติกรรมในการกําจัดขยะ  หมายถึงการกระทําที่แสดงออกมาโดยมี
ความสัมพันธ์กับ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ดังน้ี 
 1. ความรู้ในการกําจัดขยะ เก่ียวกับโทษ ประโยชน์ ปริมาณขยะ 
 2. ทัศนคติในการกําจัดขยะ รู้จักมองปัญหาที่เกิดข้ึนเก่ียวกับด้านสุขภาพ อนามัย และ
สภาวะสิ่งแวดล้อม 
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 3. การปฏิบัติที่ถูกต้องในการกําจัดขยะ ควรมีการแยกถังขยะ นําขยะมาเป็นประโยชน์เพ่ือ
เป็นการลดปริมาณขยะ 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับความรู ้
 2.3.1 ความรู้หมายถึง ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้มีการเก็บ
รวบรวมสะสมไว้ ซึ่งได้จากการสังเกต ประสบการณ์ หรือรายงานเอกสาร 
 2.3.2 ความรู้เป็นพฤติกรรมขั้นต้นที่ผู้เรียนรู้เพียงแต่เกิดความจําได้โดยอาจจะเป็นการนึก
ได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จําได้ ความรู้ในข้ันน้ี ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับคําจํากัดความ ความหมาย 
ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้าง แลวิธีแก้ไขปัญหา 
 2.3.3 แหล่งที่มาของความรู้อาจแบ่งออกได้เป็น 5 แหล่ง (นนทยา ศิริคุณ สุกันญา ค่าเจริญ 
และธัญญ์ฐตา ฤทธ์ินรเศรษฐ์, 2549) 
  2.3.3.1 ความรู้ที่พระเจ้าเป็นผู้ให้ (Rresealed Knowledge) เป็นความรู้อมตะ 
เป็นที่เช่ือกันว่าความรู้ประเภทน้ีจะทําให้คนเป็นนักปราชญ์ ได้แก่ ความรู้ที่ได้จากคําสอนของศาสนา
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นจริงเพราะความเช่ือใครจะดัดแปลงแก้ไขไม่ได้ 
  2.3.3.2 ความรู้ที่ได้มาจากผู้เช่ียวชาญ (Authoritve Knowledge) เช่น หนังสือ
พจนานุกรม การวิจัย เป็นต้น 
  2.3.3.3 ความรู้ที่เกิดจากการหย่ังรู้ (Intuitive Knowledge)  
  2.3.3.4 ความรู้ที่ได้จากการคิดหาเหตุผล (Rational Knowledge) เป็นความรู้ที่
แสดงความเป็นจริงอยู่ในตัวเอง ปัจจัยที่ทําให้การคิดหาเหตุผลไม่ถูกต้องคือความลําเอียง ความสนใจ 
และความชอบ 
  2.3.3.5 ความรู้ที่ได้จากประสาทสัมผัส (Empirical Knowledge) ได้แก่ การเห็น 
การได้ยิน การได้จับต้อง และการสังเกต  
 2.3.4 ขั้นของการเรียนรู้ บลูม และคนอื่น ๆ (Bloom, et al., 1971, p. 320-325) ได้
กล่าวถึงพฤติกรรมว่าเป็นกิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษย์กระทํา อาจเป็นสังเกตได้หรือไม่ได้ และได้
จําแนกพฤติกรรมดังกล่าวน้ีออกเป็นหมวดหมู่ (Domain) 3 หมวดใหญ่ ๆ เรียกว่า หมวดการ ดังน้ี 
  2.3.4.1 พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ 
ความคิด หรือพฤติกรรมทางด้านสมองของบุคคลในอันที่จะทําให้มีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถ
ในการคิดเร่ืองราวต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญาการเรียน              
การสอน ในปัจจุบันยังเน้นในด้านน้ีมาก พฤติกรรมทางพุทธิพิสัยแบ่งออกได้เป็น 6 ระดับ ได้แก่              
(สุรศักด์ิ หันชัยศรี, 2554) 
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   2.3.4.1.1 ความรู้ (Knowledge) ความจําเป็นความสามารถในการเก็บ
รักษามวลประสบการณ์ต่าง ๆ จากการที่ได้รับรู้ไว้ และระลึกสิ่งน้ันได้เมื่อต้องการ เปรียบดังเทป
บันทึกเสียงหรือวีดีทัศน์ที่สามารถเก็บเสียงและภาพของเร่ืองราวต่าง ๆ ได้ สามารถเปิดฟังหรือดูภาพ
เหล่าน้ันได้เมื่อต้องการ 
   2.3.4.1.2 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการจับ
ใจความสําคัญของเรื่องได้ และสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยาย
ความ หรือการกระทําอ่ืน ๆ 
   2.3.4.1.3 การนําความรู้ไปใช้ (Application) เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถนํา
ความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความ
เข้าใจจึงจะสามารถนําไปใช้ได้ เช่น นําหลักของการใช้ภาษาไทยไปใช้สื่อความหมายในชีวิตประจําวัน
ได้ถูกต้องและเหมาะสม 
   2.3.4.1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นที่ผู้ เ รียนสามารถคิดหรือ
แยกแยะเรื่องราวต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบที่สําคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์
ของส่วนที่เก่ียวข้อง ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน เช่น
คน 2 คนมองดูต้นไม้ต้นเดียวกัน คนแรกวิเคราะห์ไม้ออกเป็น 4 ส่วน คือ ราก ลําต้น ใบ และดอก  
อีกคนหน่ึงวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนดินและส่วนใต้ดิน เป็นต้น 
   2.3.4.1.5 การสังเคราะห์  (Synthesis) ขั้น น้ี เ ป็นความสามารถท่ีจะ
ผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเร่ืองเดียวกันอย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิม 
อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย การกําหนดวางแผนวิธีการดําเนินงานขึ้น
ใหม่หรืออาจจะเกิดความคิดในอันที่จะสร้างสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาในรูปแบบหรือ
แนวคิดใหม่ 
   2.3.4.1.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินใจ
ตีราคาหรือสรุปเก่ียวกับคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งอาจเป็นไปตามเน้ือหารสาระในเรื่อง ซึ่งอาจเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับก็ได้ เช่น การสรุปว่างูเห่า
มีประโยชน์ในวิชาทางการแพทย์ แต่สังคมโดยทั่วไปจะสรุปว่างูเห่าน้ันมีโทษเพราะจะก่อให้เกิด
อันตรายถึงชีวิต 
  2.3.4.2 จิตพิสัย (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจ ซึ่งจะเก่ียวกับ
ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ เจตคติ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมของผู้เรียนใน
ด้านน้ีอาจจะไม่เกิดขึ้นในทันที ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนจะต้องใช้วิธีปลูกฝัง โดยจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา เพ่ือทําให้พฤติกรรมของผู้เรียน
เปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ ด้านจิตพิสัยจะประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ได้แก่ 
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   2.3.4.2.1 การรับรู้ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้า
อย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้าน้ันว่าคืออะไร แล้วจะแสดง
ออกมาในรูปของความรู้สึกที่เกิดขึ้น 
   2.3.4.2.2 การตอบสนอง เป็นการกระทําที่แสดงออกมาในรูปของความ
เต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้าน้ัน ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว 
   2.3.4.2.3 การเกิดค่านิยม เป็นการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับใน
สังคม ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของการยอมรับนับถือในคุณค่าน้ัน หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง
จนกลายเป็นความเช่ือแล้วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น 
   2.3.4.2.4 การจัดรวบรวม เป็นการสร้างแนวคิดและจัดระบบของค่านิยมที่
เกิดข้ึน ซึ่งจะรวบรวมค่านิยมเหล่าน้ันโดยอาศัยความสัมพันธ์กับสิ่งที่ยึดถือเพ่ือใช้เป็นหลักในการ
พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ถ้าเข้ากันได้ก็ยึดถือต่อไป แต่ถ้าขัดกันอาจจะไม่ยอมรับค่านิยมใหม่หรืออาจ
ยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า ๆ ไปก็ได้ 
   2.3.4.2.5 สร้างลักษณะนิสัยตามแบบค่านิยมที่ยึดถือเป็นการนําค่านิยมที่
ยึดถือน้ันมาใช้เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจําตัวของตนให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง 
ดีงาม พฤติกรรมด้านจิตพิสัยน้ีจะเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริมจากการได้รับรู้จาก
สิ่งแวดล้อมแล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ จากนั้นขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆ จนกลายเป็น
ค่านิยม และยังพัฒนาต่อไปเป็นความคิดอุดมคติ ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคน คนจะ
รู้ดีช่ัวอย่างไรนั้นก็เป็นผลของพฤติกรรม 
  2.3.4.3 ทักษะพิสัย  (Psychomotor Domain) เ ป็นพฤติกรรมที่ บ่ งบอกถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วชํานาญ พฤติกรรมด้านน้ีจะเห็นได้จากการกระทํา
ซึ่งแสดงผลของการปฏิบัติออกมาได้โดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวช้ีระดับของทักษะ
ที่เกิดว่ามีมากน้อยเพียงใด การที่จะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทางด้านทักษะพิสัย ผู้เรียนจะต้องพร้อมที่จะ
ใช้อวัยวะต่าง ๆ พฤติกรรมด้านทักษะพิสัยประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขั้น ดังน้ี 
   2.3.4.3.1 การรับรู้ เป็นการที่ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือ
เป็นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ 
   2.3.4.3.2 กระทําตามแบบหรือเครื่องช้ีแนะ  เป็นพฤติกรรมที่ผู้ เรียน
พยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจและพยายามทําซ้ํา เพ่ือที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรื
ออสามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนํา 
   2.3.4.3.3 การหาความถูกต้อง เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงาน
ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยเคร่ืองช้ีแนะ เมื่อไม่กระทําซ้ําแล้วก็พยายามหาความถูกต้องในการ
ปฏิบัติซึ่งจะพัฒนาเป็นรูปแบบของตัวเอง อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับตัวแบบก็ได้ 
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   2.3.4.3.4 การกระทําอย่างต่อเน่ือง หลังจากที่ได้ตัดสินใจเลือกรูปแบบที่
เป็นของตัวเองก็จะมีการกระทําตามรูปแบบน้ันอย่างต่อเน่ืองจนปฏิบัติงานที่ยุ่งยามซับซ้อนได้ เป็น
พฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และคล่องแคล่ว น่ันคือทักษะเกิดขึ้น
แล้ว การที่จะให้ผู้เรียนเกิดทักษะได้จะต้องอาศัยการฝึกฝนในเรื่องน้ันบ่อย ๆ และกระทําอย่าง
สม่ําเสมอ 
   2.3.4.3.5 การกระทําอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นพฤติกรรมสุดท้ายที่จะได้จาก
การฝึกอย่างต่อเน่ืองจนสามารถปฏิบัติสิ่งน้ัน ๆ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติดูเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมชาติ ไม่ขัดเขิน ซึ่งถือเป็นความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง 
  ขั้นของการเรียนรู้ทั้ง 3 หมวด ได้แก่ พุทธิพิสัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ
ทางสติปัญญา จิตพิสัย เป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจ และสุดท้ายก็คือ ทักษะพิสัย ซึ่งเป็นพฤติกรรม
การกระทําที่แสดงออกมา หมวดการเรียนรู้น้ีถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมทางการศึกษา ซึ่งไม่จําเป็นว่า
จะต้องเกิดขึ้นในตัวคนเป็นด้าน ๆ ไป แต่จะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันและมีความสัมพันธ์ที่เก่ียวเน่ืองกัน 
พฤติกรรมตัวใดจะเด่นหรือด้อยกว่าพฤติกรรมอ่ืนก็แล้วแต่กรณี 
  2.3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และการ
ปฏิบัติ (Practice) รูปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมที่ เ กิดจากการเรียนรู้ทั้ ง 3 ด้าน คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ สามารถสรุปรูปแบบของความสัมพันธ์ได้เป็น               
4 ลักษณะ ดังภาพประกอบ (สุรศักด์ิ หันชัยศรี, 2554) 
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ภาพท่ี 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ 
 
 จากรูปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเรียนรู้ พบว่า พฤติกรรมแต่ละด้านส่งผลให้
เกิดการปฏิบัติตามมาในข้ันตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นการกระทําของสิ่งมีชีวิตที่สามารถวัดหรือสังเกตได้ 
และในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชน โดยใช้รูปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ด้านความรู้ เจตคติ และ

รูปแบบความสัมพันธ์ของ ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ
ความรู้   เจตคติ   การปฏิบัติ 

 เจตคติเป็นตัวกลางที่เกิดจากความรู้และนาํสู่การปฏิบัติ ดังน้ันความรู้มีความสัมพันธ์กับ
เจตคติและเจตคติมีผลส่งต่อการปฏิบัติ 
รูปแบบท่ี 2. 
  ความรู้ 

การปฏิบัติ 
เจตคติ 

 ความรู้และเจตคติมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีผลทาํให้เกิดการปฏิบัติตามมา 
รูปแบบท่ี 3. 

ความรู้ 
การปฏิบัติ 

เจตคติ 
 ความรู้และเจตคติตางก็ทําให้เกิดการปฏิบัติได้ โดยที่ความรู้และเจตคติไม่จําเป็นต้อง
สัมพันธ์กัน 
รูปแบบท่ี 4. 

เจตคติ 
 

ความรู้    การปฏิบัติ 
 ความรู้มีผลต่อการปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือ ความรู้ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติ สําหรับทางอ้อมน้ันมีเจตคติเป็นตัวกลางทําให้เกิดการปฏิบัติตามมาได้ 
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การปฏิบัติ ของ Schwartz (1975, p. 28-31) เพ่ือให้ทราบถึงสภาพและปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชน ซึ่งจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจาน ต่อไป 
 2.3.6 การวัดความรู้ เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับ
การวัดความรู้ตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไป การวัดความรู้ที่นิยมกันโดยทั่วไป คือการวัดหรือ
ข้อสอบ แบบวัดหรือแบบทดสอบถือว่าเป็นสิ่งเร้าที่นําไปเร้าผู้ถูกสอบให้แสดงอาการตอบสนองออกมา
ด้วยพฤติกรรมบางอย่าง เพ่ือให้สามารถสังเกตเห็นหรือสามารถนับจํานวน ประมาณได้เพ่ือนําไปแทน
อันดับหรือคุณลักษณะของบุคคลน้ัน 
 2.3.7 รูปแบบของแบบทดสอบมีอยู่ 3 ลักษณะ ดังน้ี (นทยา ศิริคุณ สุกันญา ค่าเจริญ และ 
ธัญญ์ฐตา ฤทธ์ินรเศรษฐ์, 2549) 
  2.3.7.1 แบบทดสอบปากเปล่า เป็นการทดสอบโดยใช้การโต้ตอบด้วยวาจาหรือ
คําพูดระหว่างผู้ทําการทดสอบกับผู้ถูกทดสอบโดยตรง หรือบางคร้ังเรียกว่าการสัมภาษณ์ 
  2.3.7.2 แบบทดสอบข้อเขียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
   2.3.7.2.1 แบบความเรียง เป็นแบบที่ต้องการให้ผู้ตอบอธิบาย บรรยาย
เร่ืองราว ประพันธ์หรือวิพากษ์ วิจารณ์เร่ืองราวเกี่ยวกับความรู้น้ัน 
   2.3.7.2.2 แบบจํากัดความ เป็นข้อสอบที่ให้ผู้ตอบพิจารณาเปรียบเทียบ
ตัดสินข้อความหรือรายละเอียดต่าง ๆ มี 4 แบบ คือ ถูกผิด แบบเติมคํา แบบจับคู่ และแบบเลือกตอบ 
  2.3.7.3 ข้อสอบภาคปฏิบัติ เป็นข้อสอบที่ไม่ได้ต้องการให้ผู้ตอบสนองออกมาด้วย
คําพูดหรือเขียนเคร่ืองหมายใด ๆ แต่มุ่งให้แสดงพฤติกรรมด้วยการกระทําจริง มักเป็นข้อสอบใน
เน้ือหาวิชาที่ต้องการให้ปฏิบัติจริง 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับความตระหนัก 
 2.4.1 ความหมายของความตระหนัก มีผู้ให้ความหมายของความตระหนักไว้หลายท่าน 
โดยกล่าวว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการระลึกได้ จําได้ มีความคล้ายกับความรู้ แต่ไม่เหมือน
ความรู้เพราะความตระหนักเป็นความรู้สึกที่บุคคลเริ่มให้ความสนใจ จึงเป็นพฤติกรรมขั้นแรกของ
พฤติกรรมด้านเจตคติ แต่ไม่มีความเฉพาะเจาะจงกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง แต่บุคคลแสดงออกถึงการระลึกได้
ถึงความสําคัญ และเร่ิมให้ความสนใจกับเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์น้ัน โดยต้องอาศัยระยะเวลา 
ประสบการณ์ หรือสภาพแวดล้อมในสังคมช่วยให้เกิดความตระหนัก ความตระหนักเป็นการ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้า และจะต้องอาศัยความรู้เป็นพ้ืนฐานในการาเกิดความตระหนัก 
โดยมีผลเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะนําไปสู่ความต้ังใจ การเห็นคุณค่า การเข้าใจในคุณค่าและเลือกปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือการที่บุคคลมีความรู้ในงานประจําที่ทํา และสามารถนําความรู้น้ัน ๆ  
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ไปใช้ในการดูแลบุคคลได้ และความตระหนักน้ีเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่จะสรุปเอาจากพฤติกรรมที่
แสดงออก (เรณู รุ่งพันธ์ุ, 2553) 
  พจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education, 1973) ได้ให้ความหมายไว้
ว่า ความตระหนักหมายถึง การกระทําที่แสดงว่า จําได้ การรับรู้ หรือมีความรู้ หรือมีความสํานึก 
  พจนานุกรมเวบสเตอร์ (Webster’s Dictionary) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความ
ตระหนักหมายถึง ลักษณะหรือสภาพของความรู้สึกตัว รู้สํานึกหรือระวังระไว การรู้จักคิดหรือความ
สํานึกทางสังคมและการเมืองในระดับสูง 
  รูนส์ (Runes) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความตระหนักเป็นการกระทําที่เกิดจากความสํานึก 
  กู๊ด (Good) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความตระหนัก หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึง
การเกิดความรู้ของบุคคล หรือการที่บุคคลแสดงความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
  โวลแมน (Wolman) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความตระหนักเป็นภาวะท่ีบุคคลเข้าใจ 
หรือสํานึกถึงบางอย่างของเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือวัตถุสิ่งของได้ 
  จรินทร์ ธานีรัตน์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความตระหนัก หมายถึง ความรู้สึกหรือ
ความสํานึกหาเหตุผลในพฤติกรรมที่ได้กระทําไปทุกครั้ง 
  ประภาเพ็ญ สุวรรณ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความตระหนัก หมายถึง การท่ีบุคคลฉุก
คิดได้ หรือกการเกิดขึ้นในความรู้สึกว่ามีสิ่งหน่ึง เหตุการณ์หน่ึงหรือสถานที่หน่ึง ซึ่งการรู้สึกว่ามีหรือ
การได้ฉุกคิดถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึง เป็นความรู้สึกที่เกิดในสภาวะของจิตใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลน้ัน
สามารถจําได้หรือระลึกได้ถึงลักษณะบางอย่างของสิ่งน้ัน 
  วิชัย วงษ์ใหญ่ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความตระหนักเป็นพฤติกรรมขั้นตํ่าสุดทางด้าน
ความรู้สึก แต่ความตระหนักน้ันไม่ได้เก่ียวกับความจําหรือความระลึกได้ ความตระหนักหมายถึงความ
นึกคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสภาวะของจิตใจ 
 2.4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนัก (เรณู รุ่งพันธ์ุ, 2553) มีด้วยกันหลายปัจจัยซึ่งจาก
กรอบแนวคิดของบลูม (Bloom, 1956) กล่าวว่า การตระหนักเป็นพฤติกรรมที่ต่อเน่ืองมาจากการมี
ความรู้ กล่าวคือการที่บุคคลจะมีความตระหนักได้น้ัน จะต้องมีความรู้เป็นพ้ืนฐาน แต่นอกจากการมี
ความรู้แล้วน้ันยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความตระหนัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม และนโยบายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดความตระหนักอีกอย่างหน่ึง สามารถอธิบายได้ ดังน้ี 
  2.4.2.1 ความรู้ คือ ความสามารถเก่ียวกับการให้คําจํากัดความ ความหมาย 
ข้อเท็จจริง ทฤษฎี สิ่งที่เกิดจากข้อเท็จจริง ประสบการณ์ การสัมผัส เป็นต้น ความรู้สามารถเหน่ียวนํา
ให้เกิดความตระหนักได้ 
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  2.4.2.2 สิ่งแวดล้อมและนโยบายของหน่วยงาน หมายถึง วัตถุ สิ่งของ คน กิจกรรม 
โครงการ เหตุการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีด้วย สิ่งแวดล้อมและนโยบายเป็นสิ่งเร้าซึ่งมี
ผลต่อความตระหนักแบ่งเป็นสองประเภท คือ สิ่งแวดล้อมภายนอกและสิ่งแวดล้อมภายใน   
  สรุปได้ว่า ความตระหนัก หมายถึง การท่ีบุคคลให้ความสนใจต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น
ความนึกคิด จนเกิดการยอมรับ และเห็นความสําคัญต่อสิ่งเร้าน้ัน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ในเรื่องน้ัน หรือ
ใช้ประสบการณ์เป็นองค์ประกอบในการก่อให้เกิดความตระหนัก เป็นผลให้เกิดเป็นพฤติกรรมและ
เลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมา 
 2.4.3 การวัดความตระหนัก (กรนภา วัชระธํารงกุล, 2552) ความตระหนักเป็นพฤติกรรม
เกี่ยวกับการรู้สํานึกว่าสิ่งน้ันมีอยู่ (Conscious of Something) จําแนกและรับรู้ (Precognitive) ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อนเก่ียวกับด้านความรู้สึกและอารมณ์ ดังน้ัน การท่ีจะทําการวัดและการ
ประเมินจึงต้องมีหลักการและวิธีการ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะ จึงจะวัดความรู้สึกและอารมณ์น้ันได้ ซึ่ง
มีหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งจะนํามากล่าวไว้ ดังน้ี คือ 
  2.4.3.1 สัมภาษณ์ (Interview) อาจเป็นการสัมภาษณ์ชนิดที่มีโครงสร้างแน่นอน 
(Structure Item) โดยสร้างคําถามและมีคําตอบที่เลือกเหมือน ๆ กัน แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ
และคําถามจะต้องต้ังไว้ก่อน เรียงลําดับก่อนหลังไว้อย่างดี หรืออาจเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Item) ซึ่งการสัมภาษณ์ที่มีไว้แต่หัวข้อใหญ่ ๆ ให้ผู้ตอบมีเสรีภาพในการตอบมาก ๆ 
  2.4.3.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามอาจจะเป็นชนิดปิดหรือเปิดก็ได้ 
  2.4.3.3 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื่องมือวัดชนิดที่ตรวจสอบว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือมีไม่มีสิ่งที่กําหนดตามรายการ อาจอยู่ในรูปของการทําเครื่องหมายตอบ 
หรือเลือกว่าใช่ ไม่ใช่ก็ได้ 
  2.4.3.4 มาตรวัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) เครื่องมือน้ีเหมาะสําหรับวัด
อารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการทราบความเข้าใจว่ามีมากน้อยเพียงไรในเรื่องน้ัน 
  2.4.3.5 การเข้าใจความหมายภาษา (Semantic Differential Technique หรือ 
S.D.) เทคนิคการวัดโดยใช้ความหมายของภาษาของ ชาลล์ ออสกูด เป็นเคร่ืองมือที่วัดได้ครอบคลุม
ชนิดหน่ึง เคร่ืองมือชนิดน้ีจะประกอบด้วยเร่ืองซึ่งถือเป็น “สังกัป” และจะมีคุณศัพท์ที่ตรงข้ามกันเป็น
คู่ประกอบสังกัปน้ันหลายคู่ แต่ละคู่จะมี 2 ขั้ว ช่องจะห่างระหว่าง 2 ขั้วน้ี บ่งด้วยตัวเลข ถ้าใกล้ข้างใด
มากก็จะมีคุณลักษณะตามคุณศัพท์ของข้ัวน้ันมาก คุณศัพท์ที่ประกอบเป็น 2 ขั้วน้ี แยกออกเป็น                
3 พวกใหญ่ ๆ คือ พวกที่ เ ก่ียวข้องกับการประเมินค่า (Evaluation) พวกที่ เ ก่ียวกับศักยภาพ 
(Potential) และพวกที่เก่ียวกับกิจกรรม (Activity) 
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2.5 แนวคิดเก่ียวกับความพงึพอใจ 
 จากการศึกษาค้นคว้างานเอกสารและแนวคิดที่เก่ียวกับความพึงพอใจ และมีผู้วิจัยหลาย
ท่าน ได้ให้ความหมายแนวคิดและทฤษฎีไว้ ดังน้ี 
 โวลแมน (Wolman, 1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกมี
ความสุขเมื่อได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือตามแรงจูงใจ 
 วรูม (Vroom, 1964) ได้กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงสามารถใช้แทนกันได้ 
เพราะท้ังสองคําน้ีหมายถึง ผลที่ได้จากการท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งน้ัน ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้
เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ัน และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ 
 บาร์นาร์ด (Barnard, 1972) กล่าวถึงสิ่งจูงใจภายในหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานไว้ ดังน้ี 
 1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ฯลฯ 
 2. สิ่งจูงใจเก่ียวกับโอกาส เช่น โอกาสเก่ียวกับความมีช่ือเสียง ความมีอิทธิพลโดยการ
ได้รับตําแหน่งดี ๆ เป็นต้น 
 3. สิ่งจูงใจเก่ียวกับสภาพความช่วยเหลือการได้รับบริการต่าง ๆ 
 4. ความสามารถขององค์การที่จะให้ความพึงพอใจแก่บุคคลโดยเปิดโอกาสให้แสดงอุดม
คติโดยเสรีเพ่ือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความภูมิใจในฝีมือ และมีโอกาสได้รับสวัสดิการต่าง ๆ 
 5. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับผู้ร่วมงาน การมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับบุคคลในหน่วยงาน ความ
ผูกพันและการได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กร 
 6. สิ่งจูงใจเก่ียวกับสภาพการทํางานที่เป็นอยู่ตามปกติประจําวัน 
 7. สิ่งจูงใจเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยทางสังคม 
 8. มีความมั่นคงในการทํางานและการมีหลักประกันให้อยู่ดีกินดี 
 2.5.1 ชริณี เดชจินดา (2536) ได้กล่าว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคล
ได้รับการตอบสนองหรือสดลงหากความต้องการน้ันไม่ได้รับการตอบสนอง 
 2.5.2 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2556) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระดับความรู้สึก
ของผู้รับบริการซึ่งประกอบด้วย ดังน้ี 
  1. ความพอใจของความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 
  2. ความพอใจต่อการประสานงานของผู้บริการ 
  3. ความพอใจต่อการต้อนรับและการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ 
  4. ความพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ 
  5. ความพอใจต่อคุณภาพบริการ 
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  6. ความพอใจต่อการใช้บริการต่อการใช้จ่ายในการบริการ 
 2.5.3 อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต่อสิ่งที่ได้รับจาก
การบริการ และการนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
ไปได้ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริการ ได้แก่ 
  1. ผลิตภัณฑ์บริการ ในการนําเสนอการบริการจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มี
คุณภาพและระดับการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องแสดงให้
ผู้รับบริการเห็นถึงความเอาใจใส่ และจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการที่จะส่ง
มอบให้แก่ผู้รับบริการ 
  2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและ
รูปแบบของการบริการเทียบกับราคาค่าบริการที่จะต้องจ่ายออกไป โดยผู้ให้บริการจะต้องกําหนด
ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ และเป็นไปตามความเต็มใจที่จะจ่ายของ
ผู้รับบริการ ค่าบริการจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายและเจตคติต่อราคาของกลุ่ม
ผู้รับบริการอีกด้วย 
  3. สถานที่บริการ ผู้ให้บริการจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริการที่ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอและต้องคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการในทุกด้าน เช่น การมีสถานที่จอดรถ หรือการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งทําให้
ประเด็นด้านสถานที่ให้บริการลดลงไปได้ เป็นต้น 
  4. การส่งเสริมแนะนําบริการ ผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่
ผู้รับบริการท้ังในด้านคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ของการบริการผ่านทางสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้นําข้อมูลเหล่าน้ีไปช่วยประเมินเพ่ือตัดสินใจใช้บริการต่อไป 
  5. ผู้ให้บริการจะต้องตระหนักตนเองว่ามีส่วนสําคัญในการสร้างให้เกิดความ         
พึงพอใจในการบริการของผู้รับบริการ โดยในการกําหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการ
จะต้องคํานึงถึงผู้รับบริการเป็นสําคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการด้วย
ความสนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตสํานึกของการบริการ 
  6. สภาพแวดล้อมของการบริการ ผู้ให้บริการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงามของ
อาคารสถานที่ ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพ้ืนที่อย่างเหมาะสมลงตัว สร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กรผู้ให้บริการและสื่อภาพลักษณ์เหล่าน้ีออกไปสู่ผู้รับบริการอีกด้วย 
  7. กระบวนการบริการ ผู้ให้บริการต่างมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการ
จัดการระบบการบริการเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว และความสามารรถในการสนองต่อความต้องการของ
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ลูกค่าได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการนําบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริการและหวังต่อประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ 
 2.5.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการน้ันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 
  1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการและระวังไม่ให้เกิดสิ่งที่ตํ่ากว่าความคาดหวังน้ันได้ เพ่ือให้ผู้รับบริการ
รู้สึกยินดีและมีความสุขในการมารับบริการน้ัน ๆ 
  2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการมุ่งหวังที่จะสร้างให้มีเกิน
กว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจในบริการ
ที่ได้รับ ซึ่งเกินความคาดหวังที่ต้ังใจไว้ 
  สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง เมื่อความต้องการของ
มนุษย์ได้รับการตอบสนองท้ังทางด้านร่างการและจิตใจก็จะเกิดความพอใจ ชอบใจ เกิดเป็นทัศนคติ
ด้านบวก ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ัน และทัศนคติด้านลบที่แสดงให้เห็นถึงสภาพ
ความไม่พึงพอใจ ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ่งไม่จําเป็นต้องแสดง
หรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ ดังน้ัน ความพึงพอใจจึงเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้า
หรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของขบวนการประเมินโดยบ่งบอกถึง
ทิศทางของผลประเมินว่าจะเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก หรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ 
ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นน้ันก็ได้ 
 2.5.5 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบ
พัฒนาการจัดการขยะของ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
(องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย, 2560) พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาพัฒนาการ
จัดการขยะมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาการจัดการขยะในภาพรวมอยู่
ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.60 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาการจัดการขยะมี
ความพึงพอใจในประเด็นคําถาม “ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบ
พัฒนาการจัดการขยะ” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.60                     
2.6 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 2.6.1 ความหมายของขยะมูลฝอย  
  2.6.1.1 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2553 ได้ให้ความหมายของคําว่า ขยะมูลฝอย 
หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ 
หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน 
  2.6.1.2 ศัลยา พรรณศิริ ได้ให้ความหมายว่า ขยะ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการ
ทิ้งเพราะไร้ประโยชน์ เป็นสิ่งของใช้แล้วจากการดํารงชีวิตในแต่ละวัน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ           
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ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเรา เร่ิมต้นจากกิจกรรมในบ้าน โรงเรียน ร้านอาหาร โรงพยาบาล และ
สถานที่ทํางาน (ศัลยา พรรณศิริ, ม.ป.ป., น. 1) 
  2.6.1.3 สวัสด์ิ โนนสูง (2543) ได้ให้ความหมายว่า ขยะมูลฝอย (Waste) หมายถึง 
สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภค ซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว 
บางชนิดเป็นของแข็ง หรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียต่อสุขภาพทางกาย และจิตใจ 
เน่ืองจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคทําให้เกิดมลพิษและทัศนะอุจาด 
 2.6.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 
  2.6.2.1 ขยะมูลฝอยเปียก ได้แก่ พวกเศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม้ 
อินทรียวัตถุที่สามารถย่อยสลายเน่าเป่ือยง่ายมีความช้ืนสูง 
  2.6.2.2 ขยะมูลฝอยแห้ง ได้แก่ พวกเศษกระดาษ เศษหญ้า แก้ว โลหะ ไม้ ยาง 
พลาสติก ฯลฯ ขยะมูลฝอยชนิดน้ี จะมีทั้งที่เผาไหม้ไม่ได้ ขยะแห้งเป็นมูลฝอยที่สามารถเลือกวัสดุที่ยัง
มีประโยชน์กลับมาใช้ได้อีก โดยทําการคัดแยกมูลฝอยก่อนนําไปทิ้ง ซึ่งจะช่วยให้สามารถละปริมาณ
มูลฝอยที่จะต้องนําไปทําลายลงได้ และถ้านําส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้น้ีไปขายก็จะทําให้มีรายได้กลับมา 
  2.6.2.3 ขยะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ ของเสียที่เป็นพิษ มีฤทธ์ิกัดกร่อนและระเบิด            
ได้ง่าย ต้องให้กรรมวิธีในการทําลายเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นวัสดุที่เป็นอันตราย เช่น สารฆ่าแมลง 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีรถยนต์ หลอดไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ สเปรย์ฉีดผม ฯลฯ 
 2.6.3 Clean Association of TOKYO 23. (2014) “เราดําเนินการหลายวิธี เพ่ือส่งเสริม
ให้มีการลดลงของขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ตัวอย่างเช่น การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนประถม และการเพ่ิมความตระหนักให้แก่ชุมชนท้องถิ่น” 
  วาระแห่งชาติว่าด้วย “ขยะ” หากมองฉากมหานครโตเกียวจากเบ้ืองบนจะพบแสง
ไฟฉวัดเฉวียนสูบฉีดหล่อเลี้ยงเมืองอย่างไม่จบสิ้น การเผาผลาญพลังงานและการผลิตขยะเกิดข้ึนทุก
วินาทีในเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 13 ล้านคน หรือคิดเป็น 10% ของทั้งประเทศ จํานวน
ประชากรรวมท้ังหมดมากกว่าประเทศมากกว่าประเทศไทยเกือบเท่าตัว แต่เหตุใดจึงมีการกําจัดขยะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากความเป็นระเบียบของประชากรญี่ปุ่นเองแล้ว การแยกขยะก่อนทิ้ง
เป็นสิ่งที่แต่ละครัวเรือนต้องมีความรับผิดชอบ และการกําจัดขยะอย่างได้ผลสัมฤทธ์ิที่สุดต้องอาศัย
ระบบที่ดีด้วย 
  ในประเทศญี่ปุ่นระบบรัฐบาลท้องถ่ินมี 2 ระดับช้ัน คือ ระดับจังหวัดและระดับ
เทศบาล ซึ่งมีการบริหารงานท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่เท่ากัน เขตปกครองมีอํานาจหน้าที่ในการ
บริหารงาน 47 จังหวัด ซึ่งมหานครโตเกียวเป็นส่วนหน่ึงของเขตปกครองดังกล่าว เขตเทศบาลเป็น
หน่ายงานท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบและจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
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  ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายด้านการจัดการขยะเฉพาะ ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบการจัดการขยะ และกฎหมายดังกล่าวนํามาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ประเทศญี่ปุ่นประสบความสําเร็จในด้านการจัดการขยะสูง กฎหมายพ้ืนฐานในการสนับสนุนสังคมให้
เป็นสังคมรีไซเคิลได้ถูกนํามาบังคับใช้เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสู่สังคมรีไซเคิล ลดการใช้ทรัพยากร และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการพัฒนาข้อกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายด้านการรักษาความ
สะอาดและการจัดการขยะเพ่ือให้มีการจัดการขยะท่ีเหมาะสม กําหนดระเบียบข้อบังคับในการจัดต้ัง
โรงงานกําจัดขยะและธุรกิจด้านการกําจัดขยะ กําหนดมาตรฐานการจัดการขยะ มาตรการควบคุมการ
กําจัดขยะที่ไม่เหมาะสม และการพัฒนาการจัดการขยะโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมี
ความรับผิดชอบ 
  นอกจากน้ียังมีกฎหมายด้านการส่งเสริมการนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือส่งเสริม
การใช้ซ้ําและนํากลับมาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยคํานึงถึงหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, 
Recycle) ซึ่งได้มีการออกกฎหมายเฉพาะตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น กฎหมายรีไซเคิลภาชนะ
และบรรจุภัณฑ์ กฎหมายรีไซเคิลเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กฎหมายรีไซเคิลขยะเศษอาหาร กฎหมายรีไซเคิล
ขยะจากการก่อสร้าง และกฎหมายรีไซเคิลยานพาหนะที่หมาดอายุการใช้งานแล้ว เป็นต้น 
  ในเขตเมืองของโตเกียว 23 เขต ไม่นับรวมปริมณฑลของจังหวัดโตเกียวทั้งหมด           
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละเมืองทําหน้าที่รวบรวมและขนขยะ ส่วนการบําบัดขยะ เช่น การบําบัดด้วยเตาเผา ดําเนินการโดย
หน่วยงานดูแลความสะอาดของโตเกียว 23 (Clean Association of Tokyo 23) ซึ่งก่อต้ังโดยมติของ
ทั้ง 23 เขต และตามกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การลดและคัดแยกขยะในท้องถิ่นแต่ละเขตของกรุงโตเกียวมีการดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการเพ่ือลดปริมาณขยะทั้งในที่พักอาศัย ร้านค้า และบริษัท ทั้งยังดําเนินการตามกฎหมาย
ส่งเสริมการสร้างสังคมการนํากลับมาใช้ใหม่อย่างย่ังยืน รวมถึงกฎหมายเฉพาะของการจัดการขยะ   
แต่ละประเภทนอกจากน้ีประชาชนในกรุงโตเกียวมีการคัดแยกขยะก่อนนํามาท้ิง ณ จุดรวบรวมขยะ 
โดยแยกเป็นขยะ 4 ประเภท ดังน้ี 
  1. ขยะเผาไหม้ได้ (Combustible Waste) เช่น เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก 
  2. มูลฝอยเผาไหม้ไม่ ไ ด้ (Non-Combustible Waste) เ ช่น  โลหะ  อุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า แก้วเซรามิก 
  3. ขยะขนาดใหญ่ (Bulky Waste) เช่น เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง โต๊ะ 
  4. ขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ (Resources) เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว 
  แต่ละเมืองของกรุงโตเกียวมีการกําหนดวันและจุดสําหรับทิ้งขยะ โดยข้ึนอยู่กับชนิด
ขยะและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นอกจากน้ีแผนการดําเนินงานจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ
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ฤดูกาลและแนวโน้มของปริมาณขยะในท้องถิ่น โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการขยะสําหรับ
ขยะจากบ้านพักอาศัย ยกเว้นกรณีที่มีการทิ้งขยะปริมาณมาก ซึ่งมีการคิดค่าธรรมเนียมจากขยะ
เฉพาะขยะที่มีขนาดใหญ่และขยะจากภาคธุรกิจ  
  ขยะจากบ้านพักอาศัยจะถูกเก็บรวบรวมโดยเทศบาลท้องถิ่น ซึ่งมีการกําหนดความถ่ี
ในการเก็บรวบรวมโดยแยกตามประเภทขยะ ขยะที่เผาไหม้ได้เก็บ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ขยะท่ีเผาไหม้
ไม่ได้เก็บ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ขยะที่มีขนาดใหญ่จะทําการเก็บรวบรวมโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ประชาชนในการร้องขอให้นําไปกําจัด และขยะรีไซเคิลเก็บ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนขยะจากสํานักงาน 
ร้านค้า และอื่น ๆ จะถูกเก็บรวบรวมโดยรถเก็บขยะที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น เพ่ีอนําขยะ
ไปกําจัด ณ สถานที่กําจัดต่อไป 
  ในแต่ละเมืองมีการกําหนดรูปแบบการขนส่งขยะโดยข้ึนอยู่กับชนิดของขยะและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขยะที่เผาไหม้ได้จะถูกเก็บรวบรวมในรถเก็บขนขยะและถูกขนส่งไปยัง
โรงงานเตาเผาขยะโดยหน่วยงานด้านความสะอาด Clean Association of Tokyo 23 ซึ่งมีเตาเผา
ทั้งหมด 19 แห่ง โดยข้ีเถ้าที่เกิดจากการเผาจะถูกนําไปกําจัดโดยการฝังกลบ และนําไปแปรรูปเป็น
ตะกรัน (Slag) เพ่ือนําไปผสมกับซีเมนต์ซึ่งสามารถผลิตเป็นอัฐบล็อกหรือวัสดุสําหรับปูพ้ืนถนน 
  ขยะที่เผาไหม้ไม่ได้จะถูกเก็บรวบรวมและขนส่งไปยังโรงเผา 2 แห่ง คือ Chubo 
Incombustible Waste Processing Center หรือ Keihinjima Island Incombustible Waste 
Processing Center ขยะที่มีขนาดใหญ่จะถูกรวบรวมและขนส่งไปยังโรงงานบําบัดขยะขนาดใหญ่ ซึ่ง
ในแต่ละเมืองจะมีศูนย์สําหรับขนส่งขยะขนาดใหญ่ ซึ่งในแต่ละเมืองจะมีศูนย์สําหรับขนส่งขยะขนาด
ใหญ่ไปยังโรงงานโดยการขนส่งด้วยรถเก็บขนขยะแบบอัดเพ่ือทําให้ขยะมีขนาดเล็กลง 
  โรงงานเตาเผาที่มีอยู่ทั้ง 21 แห่ง ส่วนใหญ่จะเป็นเตาเผาระบบเผาไหม้โดยใช้แผง
ตะกรัน (Stoker Furnace Waste Incinerator) ซึ่งมีระบบป้องกันมลพิษ เช่น กลิ่น และสารไดออกซิน 
รวมท้ังมีการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงานเตาเผา ขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาบางส่วนจะนําไปกําจัดด้วยการ
ฝังกลบ และบางส่วนจะนําไปหลอมเป็นตะกรันเพ่ือนําไปผสมกับซีเมนต์ ซึ่งสามารถผลิตเป็นอิฐบล็อก
หรือวัสดุสําหรับปูพ้ืนถนนต่อไป ส่วนสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาและน้ําเสียจะถูกควบคุมเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม 
  นอกจากน้ี โรงงานเตาเผาได้มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนที่ได้จาก
การเผาขยะและการหลอมตะกรัน กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกนํามาใช้ในโรงงาน ส่วนที่เหลือจะขาย
ให้กับบริษัทที่ต้องการและบ้านเรือนในราคาที่ถูกกว่าปกติ 
  ส่วนการฝังกลบขยะเผาไหม้ไม่ได้ที่ผ่านการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลง ขยะประเภท
ขี้เถ้าจากการเผา และกากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย จะถูกนํามากําจัดโดยวิธีการฝังกลบซึ่งการ
ฝังกลบขยะที่ Outer Central Breakwater Landfill Disposal Site ถือเป็นสถานที่สุดท้ายของขยะ 
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ซึ่งสร้างขึ้นและบริหารงานโดยเทศบาลมหานครโตเกียว โดยในการฝังกลบจะให้วิธีแซนด์วิช คือ การ
เทขยะในหลุมฝังกลบสูง 3 เมตร แล้วทําการกลบดิน 50 เซนติเมตร เพ่ือเป็นการปกคลุมขยะ ทํา
สลับกันไปเร่ือย ๆ ส่วนขยะที่เป็นขี้เถ้าจะฝังกลบโดยการขุดหลุมให้เป็นคูก่อนนําข้ีเถ้าเทลงหลุมเพ่ือ
ป้องกันลมพัดขี้เถ้า 
  การดําเนินการของสถานที่ฝังกลบขยะของเทศบาลมหานครโตเกียวมีการดําเนินการ
ที่เป็นมาตรฐานตามกฎหมายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการใช้สถานที่ฝังกลบ
ได้นานที่สุด ซึ่งปัจจุบันกรุงโตเกียวอยู่ระหว่างการหาวิธีต่าง ๆ เพ่ือยืดอายุการใช้งานหลุมฝังกลบ  
 2.6.4 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร การดําเนินงานเพ่ือจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ท้องถิ่นส่วนใหญ่สามารถให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้มากขึ้น ทําให้
ปัญหาขยะตกค้างน้อยลง แต่ยังมีปัญหากําจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะ แม้จะมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบกําจัดที่ถูกสุขลักษณะมากข้ึน แต่ยังมีหลายพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ และยังมีท้องถิ่นหลายแห่งที่มีระบบแล้วก็ไม่สามารถกําจัดขยะมูลฝอยได้ 
  จากการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดต้ังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยในหลายพ้ืนที่ของ
ประเทศ ได้ข้อสรุปว่า รูปแบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นแนวทางหน่ึงในการจัดการ              
ขยะมูลฝอยที่จะแก้ไขสภาพที่เกิดขึ้น โดยเป็นการมุ่งเน้นให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันนําขยะมูลฝอยมา
กําจัดร่วมกัน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาได้ในระยะยาว การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร จะ
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาระบบการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรต้ังแต่ ระบบการเก็บรวบรวม 
การคัดแยก การนํากลับมาใช้ประโยชน์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)  
 2.6.5 หากมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกแทนที่จะนําไปกําจัด ได้แก่ ขยะอินทรีย์และวัสดุ           
รีไซเคิล ซึ่งนอกจากจะเป็นการยืดอายุของหลุมฝังกลบแล้ว ยังเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ อีกด้วย  (สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี, 2553) 
 2.6.6 การจัดการขยะมูลฝอยเน้นรูปแบบของการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการดําเนินการตามแนวทางมี ดังน้ี 
  1. การลดปริมาณการเกิดมูลฝอย โดยการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลด
การผลิตขยะมูลฝอยในแต่ละวัน ได้แก่  
   1.1 ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก นํ้ายา
ล้างจาน นํ้ายาทําความสะอาด และถ่านไฟฉาย  
   1.2 เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ มีห่อบรรจุน้อย อายุการใช้งานยาวนาน และตัว
สินค้าไม่เป็นมลพิษ  
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   1.3 ลดการใช้วัสดุที่กําจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 
  2. การคัดแยกขยะมูลฝอย ในการคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจําเป็นต้องจัด
ให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
นํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดําเนินการได้ต้ังแต่แหล่งกําเนิด โดยการจัดวางภาชนะให้เหมาะ
สมมตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการ
คัดแยกขยะมูลฝอย แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร 
 2.6.7 เน้นรูปแบบของการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่งเข้าไปทําลายด้วยระบบต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด สามารถนําขยะมูลฝอย
มาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ้ําและแปรรูปเพ่ือใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการกําจัดที่
ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือพลังงาน โดยสรุปวิธีการดําเนินการตามแนวทางมี ดังน้ี 
  1. การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการผลิต
มูลฝอยในแต่ละวัน ได้แก่ 
   1.1 ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก นํ้ายา
ล้างจาน นํ้ายาทําความสะอาดและถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็นต้น 
   1.2 เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน และ
ตัวสินค้าไม่เป็นมลพิษ 
   1.3 ลดการใช้วัสดุกําจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 
  2. จัดระบบการรีไซเคิล หรือรวบรวมเพ่ือนําไปสู่การแปรรูปเพ่ือให้ใหม่ 
   2.1 รณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่นกระดาษ 
พลาสติก และโลหะ นําไปใช้ซ้ํา หรือนําไปขาย/รีไซเคิล ขยะเศษอาหารนํามาหมักทําปุ๋ยในรูปปุ๋ยนํ้า 
หรือปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในชุมชน 
   2.2 จัดระบบที่เอ้ือต่อการทําขยะรีไซเคิล  
    2.2.1 จัดภาชนะ (ถุง/ถัง) แยกประเภทขยะมูลฝอยที่ ชัดเจนและเป็น
มาตรฐาน 
    2.2.2 จัดระบบบริการเก็บโดย 
     - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเก็บเอง โดยการจัดเก็บแบ่งเวลาการ
เก็บ เช่น หากแยกเป็นถุง 4 ถุง ขยะย่อยสลายได ้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ให้จัดเก็บ
ขยะย่อยสลายและขยะทั่วไปทุกวัน ส่วนขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายอาจจัดเก็บสัปดาห์ละครั้งหรือ
ตามความเหมาะสม 
     - จัดกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าให้ช่วยเก็บขยะรีไซเคิลใน
รูปของการรับซื้อโดยแบ่งพ้ืนที่ในการจัดเก็บและกําหนดเวลาให้เหมาะสม 
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     - ประสานงานกับร้านค้าที่รับซื้อของเก่าที่มีอยู่ในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่
ใกล้เคียงในการรับซื้อขยะรีไซเคิล 
     - จัดระบบตามแหล่งการเกิดขยะขนาดใหญ่ เช่น ตลาด โรงเรียน 
สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
   2.3 จัดกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรมหรือนักเรียนให้มีกิจกรรม/โครงการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ เช่น 
    - โครงการขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ เช่น ต้นไม้ ไข่ 
    - โครงการทําปุ๋ยนํ้า ปุ๋ยอีเอ็ม ขยะหอม ปุ๋ยหมัก 
    - โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล 
    - โครงการธนาคารวัสดุเหลือใช้ 
    - โครงการร้านค้าสินค้ารีไซเคิล 
   2.4 จัดต้ังศูนย์รีไซเคิล หากพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็น
ปริมาณมาก อาจจะมีการจัดต้ังศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งสามารถจะรองรับจากชุมชนใกล้เคียงหรือ
รับซื้อจากประชาชนโดยตรง ซึ่งอาจจะให้เอกชนชนลงทุนหรืออาจให้สัมปทานเอกชนก็ได้ 
  3. การขนส่ง 
   3.1 ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัดโดยตรง 
   3.2 ระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้างสถานีขนถ่าย 
เพ่ือถ่ายเทจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
  4. ระบบกําจัด เน่ืองจากขยะมูลฝอยใช้ประโยชน์ใหม่ได้ จึงควรจัดการเพ่ือกําจัด
ทําลายให้น้อยที่สุด ควรเลือกระบบกําจัดแบบผสมผสาน เน่ืองจากปัญหาขากแคลนพ้ืนที่ จึงควร
พิจารณาปรับปรุงพ้ืนที่กําจัดมูลฝอยที่มีอยู่เดิม และพัฒนาให้เป็นศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
   4.1 จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย ระบบกําจัดผสมผสานหลายระบบในพ้ืนที่
เดียวกัน ได้แก่ หมักทําปุ๋ย ฝังกลบ และวิธีอ่ืน ๆ เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 
 2.6.8 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
  1. ถังขยะ เพ่ือให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลด
การปนเป้ือนของขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จะต้องมีการต้ังจุด
รวบรวมขยะมูลฝอย และให้มีการแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ โดยมีถุง
บรรจุภายในเพ่ือสะดวกและไม่ตกหล่น หรือแพร่กระจาย ดังน้ี 
   1.1 ถังขยะสีเขียว สําหรับรองรับขยะสลายได้ คือ เศษอาหาร ใบไม้ เป็นต้น 
   1.2 ถังขยะสีเหลือง สําหรับรองรับขยะรีไซเคิล คือ รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถ
นํามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น 
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   1.3 ถังขยะสีเทาฝาสีส้ม สําหรับรองรับขยะมีพิษ มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง 
และภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ 
   1.4 ถังขยะสีฟ้า สําหรับเก็บขยะทั่วไป คือ รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่มีพิษ 
และไม่คุ้มค่าในการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟอล์ย
ที่เป้ือนอาหาร 
  2. ถุงขยะ สําหรับคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และจะต้องมีการคัดแยกรวบรวม
ใส่ถุงขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ ดังน้ี 
   2.1 ถุงสีเขียว สําหรับรวบรวมขยะมูลฝอยที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็วสามารถ
นํามาหมักทําปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เป็นต้น 
   2.2 ถุงสีเหลือง สําหรับรวบรวมขยะมูลฝอยที่มี อันตรายต่อสิ่งมี ชี วิตและ
สิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง 
และภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ 
   2.3 ถุงสีฟ้า สําหรับรวบรวมขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค่าใน
การรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เป้ือนอาหาร  
   เกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
   1. ควรมีสัดส่วนของถังขยะมูลฝอยจากพลาสติกที่ใช้แล้วไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 
โดยนํ้าหนัก 
   2. ไม่มีส่วนประกอบสารพิษ หากจําเป็นควรใช้สารเติมแต่งในปริมาณที่น้อย 
และไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
   3. มีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล 
   4. มีขนาดพอเหมาะ มีความจุเพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอย สะดวกต่อการ
ถ่ายเทขยะมูลฝอยและการทําความสะอาด 
   5. สามารถป้องกัน แมลงวัน หนู แมว สุนัข และสัตว์อ่ืน ๆ มิให้สัมผัสหรือคุ้ย
เข่ียขยะมูลฝอยได้ 
 2.6.9 จุดรวบรวมขยะมูลฝอยขนาดย่อย เพ่ือสะดวกในการเก็บรวบรวม และประหยัด              
จึงต้องมีการต้ังจุดรวบรวมขยะมูลฝอยขึ้นโดยจุดรวบรวมขยะมูลฝอยจะกําหนดไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ 
ได้แก่ หมู่บ้าน โรงอาหาร โรงภาพยนตร์ โดยมีภาชนะรองรับต้ังไว้เป็นจุด ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร 
กําหนดให้จุดรวบรวม 1 จุด ต่อจํานวนครัวเรือน 50-80 หลังคาเรือน 
 2.6.10 การแปรสภาพขยะมูลฝอย ในการจัดการขยะมูลฝอยอาจจัดให้มีระบบที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้วยการแปรสสภาพขยะมูลฝอย คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะทางกายภาพ เพ่ือ
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ลดปริมาณเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยวิธีคัดแยกเอาวัสดุที่สามารถหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ออกมา 
วิธีการบดให้มีขนาดเล็ก และวิธีการอัดให้เป็นก้อนเพ่ือลดปริมาตรของขยะมูลฝอย 
 2.6.11 การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะ
สมบัติของขยะมูลฝอยซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 5 แนวทางหลัก คือ 
  2.6.12 การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการนําขยะมูลฝอยที่สามารถคัด
แยกได้กลับมาใช้ใหม่ โดยจําเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ หรือแปรรูปก็ได้ 
 2.6.13 การแปรรูปเพ่ือเปลี่ยนเป็นพลังงาน เป็นการนําขยะมูลฝอยที่สามารถเปลี่ยนเป็น
พลังงานความร้อน หรือเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซชีวภาพมาเพ่ือใช้ประโยชน์ 
 2.6.14 การนําขยะมูลฝอยจําพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน หรือการประกอบ
อาหารไปเลี้ยงสัตว์ 
 2.6.15 การนําขยะมูลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบํารุงรักษาดิน เช่น การนํา
ขยะมูลฝอยสด หรือเศษอาหารมาหมักทําปุ๋ย 
 2.6.16 การนําขยะมูลฝอยปรับปรุงพ้ืนที่โดยการนําขยะมูลฝอยมากําจัดโดยวิธีฝังกลบ
อย่างถูกหลักวิชาการ จะได้พ้ืนที่สําหรับใช้ปลูกพืช สร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น 
 2.6.17 การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะ
สมบัติของขยะมูลฝอยซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 5 แนวทางหลัก ดังน้ี 
  1. การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นการนําขยะมูลฝอยที่สามารถคัด
แยกได้กลับมาใช้ใหม่ โดยจําเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ หรือแปรรูปก็ได้ 
  2. การแปรรูปเพ่ือเปลี่ยนเป็นพลังงาน เป็นการนําขยะมูลฝอยที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนหรือเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซชีวภาพมาเพ่ือใช้ประโยชน์ 
  3. การนําขยะมูลฝอยจําพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน หรือการ
ประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 
  4. การนําขยะมูลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบํารุงรักษาดิน เช่น การ
นําขยะมูลฝอยสด หรือเศษอาหารมาหมักทําปุ๋ย 
  5. การนําขยะมูลฝอยปรับปรุงพ้ืนที่โดยการนําขยะมูลฝอยมากําจัดโดยวิธีฝังกลบ
อย่างถูกหลักวิชาการ จะได้พ้ืนที่สําหรับใช้ปลูกพืช สร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น 
  ขยะมูลฝอยเป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม         
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังน้ัน ประชาชนในชุมชนต้องร่วมมือร่วมใจกันจัดการโดยการลด คัดแยก 
และนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด โดยเร่ิมจากระดับครัวเรือนขยายออกไปสู่ชุมชน 
และอิงค์กรต่าง ๆ อันจะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด การลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด 
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การคัดแยกมูลฝอยเพ่ือให้ขายได้ในราคาดี การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนและชุมชน 
รวมท้ังตัวอย่างกิจกรรมลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ซึ่งครัวเรือนและชุมชนสามารถ
ดําเนินการได้ในระดับของท้องถิ่น ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีสัดส่วนองค์ประกอบที่สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ในอัตราท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน โดยสามารถนํา
ขยะจําพวกพลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียมมารีไซเคิลได้ร้อยละ 30-35 และนําขยะอินทรีย์
หรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้มาหมักทําปุ๋ยได้ร้อยละ 45-50 แต่ปัจจุบันอัตราการนําขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มีเพียงร้อยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงเป็นอัตราที่ตํ่ามากกเมือ
เปรียบเทียบกับขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2551ข) 
 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในประเทศไทย 
 สําหรับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในประเทศไทย                   
มีกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นพ้ืนฐาน ซึ่งปัจจุบันมีการจัดทํานโยบายและแผนครอบคลุมระยะเวลา 20 ปี 
(พ.ศ. 2540-2559) ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 21 ของสหประชาชาติ มีการกําหนดนโยบายเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะน้ัน ได้แก่ นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษ
จากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งสรุปได้คือ ไห้การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ให้มีการควบคุมอันตรายจากการผลิตมูลฝอยของประชากร และการส่งเสริมการนํามูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและ/หรือบริหารและ
ดําเนินการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากขึ้น ซึ่งการดําเนินการตามแผนและแนวทางดังกล่าวยังมี
ข้อจํากัดมากมาย และจากการที่ขยะมูลฝอยนับเป็นปัจจัยการผลิต ปัจจุบันหลายหน่วยงานจึงได้
พยายามลดทอนปัญหาในเร่ืองมลภาวะจากขยะมูลฝอยโดยใช้แนวทางนํากลับมาใช้ใหม่ มีการจัดต้ัง
กลุ่มและเครือข่ายในระดับชุมชนและท้องถ่ินมากขึ้น อาทิ เครือข่ายระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นการ
รวมกลุ่มท้องถิ่นจํานวน 19 กลุ่ม ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิชุมชนไทยในการใช้รูปแบบธนาคารขยะหรือ
โครงการขยะแลกไข่ตลอดจนการจัดต้ังศูนย์การนํากลับมาใช้ใหม่ในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการใช้สาร
จุลินทรีย์ในการเร่งปฏิกิริยาขยะจากครัวเรือน (Efficiency Microorganism: EM) (วราภรณ์ ประสาทกุล, 
2540) ทั้งนี้สามารถนํารูปแบบที่ปรากฏในลักษณะการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
มาเป็นแนวทางในการพิจารณา ซึ่งสามารถกําหนดเป็นรูปแบบได้ ดังน้ี 
 รูปแบบธนาคารขยะ กรณีตัวอย่างของรูปแบบน้ี อาทิ ชุมชนห้วยทรายขาว จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดต้ังธนาคารขยะที่วิทยาลังทุ่งสง และโรงเรียน ตลอดจนชุมชนหลายแห่ง ได้
ดําเนินการในลักษณะดังกล่าว โดยมีวิธีการคล้อยกับระบบธนาคาร แต่ใช้ขยะเสมือนเป็นทรัพย์สินใน
การแลกเปลี่ยน ในหลักการคือขยะเป็นสิ่งที่มีมูลค่า มีการกําหนดราคาของขยะมูลฝอยแต่ละประเภท
ไว้ และกําหนดคุณสมบัติที่คณะทํางานในรูปแบบธนาคารจะรับซื้อไว้ให้กับผู้นําขยะมูลฝอยมาขาย 
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เมื่อรับซื้อไว้แล้วจะทําการรวบรวมเพ่ือการนําไปจําหน่ายต่อให้กับร้านค้าขนาดใหญ่ หรือนํามา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตผลที่มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าที่รับซื้อ ทําให้เกิดผลกําไร และเป็นการสร้าง
มูลค่าให้เกิดกับขยะมูลฝอย สามารถหล่อหลอมทัศนคติในการท้ิงขยะมาให้เป็นแนวทางผลประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก 
 รูปแบบขยะชีวภาพ กรณีตัวอย่างของรูปแบบน้ี อาทิ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มีขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณวันละ 5,000 กิโลกรัม ใช้วิธีจัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดซื้อ
รถเก็บขยะจํานวน 2 คัน และจ้างพนักงาน 6 คน ทําการจัดเก็บขยะของชุมชนและนําไปทิ้งที่บ่อขยะ
ของชุมชนบริเวณบ้านป่าพระบาทซ่ึงมีพ้ืนที่ 6 ไร่ โดยให้สมาชิกในชุมชนจ่ายค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
ครอบครัวละ 15 บาทต่อเดือน แต่การจัดเก็บทําได้เพยงร้อยละ 80 เท่าน้ัน เพราะจํานวนขยะมูลฝอย
มีจํานวนมากและบุคลากรมีจํานวนจํากัด ทําให้ขยะตกค้างเน่าเหม็นรบกวนชุมชน วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงรายจึงร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดู่ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแก้ปัญหาขยะ โดยทําการผลิตอินทรีย์สารเพ่ือการเกษตร ผลคือกลุ่มได้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
กว่า 5,000 กิโลกรัม และนําไปจําหน่ายได้ 
 รูปแบบผสมผสานการจัดการขยะ (Mixed Model) กรณีตัวอย่างของรูปแบบนี้ อาทิ ตําบล
นํ้าพาง อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ซึ่งชุมชนพบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือนและ
นักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ ในขณะที่ชุทมชนยังคงใช้วิธีกําจัดขยะมูลฝอยแบบเดิม ๆ คือ การเผา   
ทิ้งลงแม่นํ้า หรือทิ้งตามพ้ืนที่สาธารณะ ส่งผลให้พ้ืนที่ดินและลํานํ้าว้า ภายในตําบลนํ้าพางซึ่งใช้ในการ
บริโภคอุปโภคและใช้ในการเกษตร รวมท้ังเป็นเส้นทางล่องแก่งของนักท่องเที่ยวเกิดความสกปรก             
น่ารังเกียจ ชุมชนและองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่าชุมชนไม่ควรนํารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
แบบในเขตเมืองมาเป็นต้นแบบ เพราะนอกจากองค์การบริหารส่วนตําบลต้องใช้งบประมาณจํานวน
มากในการซื้อรถขนขยะ และการจ้างพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา 
โดยเฉพาะการกันพ้ืนที่สําหรับการรองรับการทิ้งขยะมูลฝอยซึ่งจะได้รับการต่อต้านจากชุมชนหรือทํา
ให้เกิดข้อพิพาทกับองค์การบริหารส่วนตําบล ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว                    
จึงดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบพ่ึงพาตนเองด้วยการให้คนในชุมชนลดการผลิตขยะมูลฝอยให้
น้อยที่สุด พร้อมทั้งให้มีการจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน คือลดการใช้ถึงพลาสติกด้วยการใช้
ตะกร้าไม้ไผ่ หรือถุงผ้าพร้อมกับคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้แยก
เก็บไว้เพ่ือขายให้กับพ่อค้า ส่วนขยะมูลฝอยที่ต้องกําจัดให้จัดทําหลุมขยะมูลฝอยเปียกเพ่ือฝังกลบ 
ส่วนขยะมูลฝอยแห้งทําการเผา สําหรับขยะมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ เศษกระจก จวดแก้ว ได้
นําไปทิ้งหลุมขยะรวมของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งต้องมีหมู่บ้านละ 1 หลุม รวมทั้งในการประกอบพิธีกรรมใด ๆ 
ให้ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่ ใบตองแทนภาชนะท่ีเป็นพลาสติก ขยะมูลฝอยอันตราย (ขยะมูลฝอย
มีพิษ) เช่น ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง สารกําจัดวัชพืช ให้นําไปฝังในแนวไร่ หรือแนวสวนของตนเองลึก
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อย่างน้อย 30 เซนติเมตร นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเพ่ิมมูลค่าขยะด้วยการนําขยะมูลฝอย
ประเภทถุงพลาสติก กระป๋องนํ้าอัดลม กระป๋องเบียร์ กระดาษ มาจัดทําเป็นดอกไม้รีไซเคิลเพ่ือเป็น
รายได้เสริม ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จําหน่ายหลากหลายรูปแบบ สําหรับขยะสาธารณะหรือขยะจาก
นักท่องเที่ยว ให้องค์การบริหารส่วนตําบลรับผิดชอบ พร้อมกับมีการผลักดันให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยข้ึนเป็นแนวทางปฏิบัติของชุมชน และ
กําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลตามแหล่งสาธารณะอีกด้วย 
 รูปแบบขยะแลกไข่ (Garbage for Eggs) กรณีตัวอย่างของรูปแบบนี้ อาทิ กลุ่มพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมคลองเตย ได้ก่อต้ังขึ้นเพ่ือป้องกันปัญหานําท่วมและขยะมูลฝอย โดยนําขยะมูลฝอยที่
สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้มาแลกไข่กับกลุ่ม กลุ่มก็จะนําขยะมูลฝอยไปขายและนํารายได้ที่ได้มาไป
ซื้อไข่มาหมุนเวียนต่อไป ซึ่งผลท่ีได้รับทําให้ชุมชนมีความสะอาด และชุมชนใกล้เคียงก็ปฏิบัติตามทํา
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนา 
 รูปแบบการสร้างมูลค่าขยะ/ของเก่า (Value-added Garbage) กรณีตัวอย่างของรูปแบบน้ี 
อาทิ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี โดยทุก ๆ วันจะมีผู้ว่างงานประมาณ 1,000 คน มาที่วัดเพ่ือรับ
อาหารและช่วยหมุนเวียนนําสิ่งของเก่ากลับมาใช้ใหม่ โดยทําการคัดแยกและจัดหมวดหมู่สิ่งของ ซึ่ง
บางส่วนนําไปจําหน่ายในราคาถูกให้กับผู้มีรายได้น้อย สินค้าส่วนมากมาจากการบริจาคในรูปของขยะมูลฝอย 
ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ หนังสือเก่า เสื้อผ้ารองเท้า และอื่น ๆ ซึ่งมีผู้เข้ามาใช้บริการกว่า 36,000 คน 
 รูปแบบการอนุญาตเชิงสงเคราะห์ กรณีตัวอย่างของรูปแบบนี้ อาทิ กลุ่มซาเล้งหรือกลุ่มรับ
ซื้อของเก่าในจังหวัดขอนแก่น ได้รับอนุญาตจากเทศบาลให้กลุ่มเหล่าน้ีเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งของที่
ไม่ต้องการแล้วในพ้ืนที่นําไปขาย และเทศบาลได้จ่ายเงินเล็กน้อยให้กับกลุ่มเหล่าน้ีในการคัดแยกขยะ
ทําให้บ้านเมืองสะอาดและกลุ่มมีรายได้ เป็นพลเมืองดี มีงานทํา เกิดการช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งเป็นผล
ที่เกิดตามมา 
 จากกรณีที่ได้นํามาเป็นตัวอย่างรูปแบบการดําเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอย ทําให้เกิด
ข้อควรพิจารณาและเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ซึ่งจะเห็นได้ว่าขยะมูลฝอยได้ถูกแปลงความหมายเป็นสินค้า 
ซึ่งปัญหาขยะมูลฝอยนั้นต้องการความร่วมมือความร่วมใจจากสมาชิกในชุมชนอย่างจริงจัง และความ
ร่วมมือเช่นน้ีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในชุมชนรู้ว่าสิ่งที่ทําไปนั้นทําไปเพ่ืออะไร มีประโยชน์             
มีความสําคัญ มีความหมายต่อตนเอง ต่อชุมชนอย่างไร ดังจะเห็นได้จากประเทศกําลังพัฒนาบาง
ประเทศ เร่ิมมีกระบวนการจัดการตราแนวความคิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในกระบวนการจัดการ และ
จากการวิเคราะห์พบว่าดําเนินการมักจะอยู่ในรูปโครงการด้านการสงเคราะห์ หรืออสวัสดิการภาครัฐ 
ที่มีการสั่งการจากบนลงล่าง หรือการเสริมทุนและสร้างศักยภาพให้คนกลุ่มน้ีโดยกลุ่มองค์กรเอกชน 
รวมถึงบางพ้ืนที่ของไทยมีการใช้หลักการประชาสังคมเพ่ือจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
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 ดังน้ัน จากการสังเคราะห์รูปแบบในต่างประเทศและภายในประเทศไทยพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นไปในลักษณะของพลังของชุมชน การหารายได้จากขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
ล้วนเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นพ้ืนฐานทั้งสิ้น จึงควรท่ีจะได้นํารูปแบบต่าง ๆ มาผสมผสาน 
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้เกิดการใช้ศักยภาพที่กลุ่มเหล่าน้ี ซึ่งเป็นการหา
องค์ความรู้ในรูปแบบการมีส่วนร่วมในแนวคิดการพ่ึงตนเองดังกล่าว ในบริบทของการยอมรับ
ศักยภาพของชุมชนที่สามารถแก้ปัญหาและมีการพัฒนาด้วยตัวของกลุ่มเอง ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า
เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในการแก้วิกฤติขยะมูลฝอยของชุมชนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการสร้าง
พลังเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสังคมโดยรวมเพ่ิมมากข้ึน 
 จากแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยขององค์ประกอบด้านปัจจัยการพัฒนา
อย่างย่ังยืน สิ่งสําคัญซึ่งน่าจะมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนโดยสร้างพลังในชุมชนและเข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ และดําเนินการต่อไปเร่ือย ๆ 
ได้แก่ การร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ร่วมในการจัดทําแผน ร่วมในการดําเนินการ ร่วมใน
ผลประโยชน์ และร่วมในการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้เกิดกับชุมชนและ
ส่งผลถึงคนรุ่นต่อไป ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจึงได้เลือกนํารูปแบบผสมผสานในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชน เพ่ือให้สามารถประยุกต์แนวทางการดําเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
 
2.7 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.7.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน            
อันชอบธรรมของคนทุกคนที่เราต้องเคารพให้การยอมรับและยกย่อง โดยการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงออกเก่ียวกับการปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา 
  งานพัฒนาเป็นงานที่ต้องเก่ียวข้องกับประชาชนเป็นจํานวนมาก เราจําเป็นจะต้องให้
คนหมู่มากเหล่าน้ันได้มีสิทธ์ิมีเสียงในการแสดงออก กลยุทธ์ทั้งหลายในการพัฒนาท่ีผ่านมา ยังไม่
สามารถส่งผลถึงกลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากจน และในทางตรงกันข้ามกลับส่งผลให้กลุ่มคน 
ผู้ได้เปรียบมีโอกาสมากข้ึน จึงจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาใหม่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนมากขึ้น 
  ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนา คือ 
  1. ร่วมทําการศึกษา ค้นคว้าถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน รวม
ตลอดถึงความต้องการของขุมชน 
  2. ร่วมค้นหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน 
หรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชนต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
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  3. ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไข
ตลอดจนสนองความต้องการของชุมชน 
  4. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  6. ร่วมการลงทุนในกิจกรรม โครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ
ของหน่วยงาน 
  7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้
ทําไว้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล ให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
  จากความหมายของการมีส่วนร่วมดังกล่าว ผู้ศึกษาได้สรุปความหมายว่า การมีส่วน
ร่วมหมายถึงกระบวนการที่ประชาชนได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรรมในองค์การ โดยร่วมแสดงความ
คิดเห็นและกระทําในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน ตลอดจนร่วมพิจารณากําหนดปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไป 
 2.7.2 เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation Influence Control: A-I-C)  
การพัฒนาชุมชนที่นําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน คือ การเปิดโอกาสให้บุคคลและผู้แทนของกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน 
ร่วมตัดสินใจอนาคตของชุมชน ร่วมดําเนินกิจกรรมการพัฒนา และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น  
  กระบวนการ A-I-C จะช่วยให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ 
ร่วมสร้างความเข้าใจในการดําเนินงาน สร้างการยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชน 
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนมีส่วนร่วม กระบวนการพัฒนาชุมชน
จึงเกิดความสําเร็จสูง จากประสบการณ์ในการพัฒนามีข้อสรุปที่ได้จากการนําเอากระบวนการประชุม
น้ีมาใช้ ซึ่งพบว่า 
  1. การบวนการ A-I-C ช่วยให้ประชาชนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอกชุมชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วม มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น 
  2. การวางแผนแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ประชาชน 
โดยเฉพาะผู้รู้ กลุ่มคนจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้หญิง และเยาวชน เข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด กําหนด
แนวทางการพัฒนา และจัดสรรทรัพยากร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ซึ่งเป็นการรวมพลังเชิงสร้างสรรค์ 
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  3. ประชาชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของทั้งกิจกรรม โครงการ ผล
ของการพัฒนา และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถ่ิน ทําให้เกิดความมีพลังรู้ถึงศักยภาพในการ
พ่ึงตนเอง 
  4. องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเรียนรู้ที่จะเข้าร่วมมือกันในการพัฒนาอย่าง
ประสานสอดคล้อง 
  นับได้ว่ากระบวนการ A-I-C ช่วยให้เกิดการระดมแนวคิดที่สร้างสรรค์ มีส่วนร่วม 
และเสริมพลังของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
  กระบวนการ A-I-C เป็นการประชุมที่ก่อให้เกิดการทํางานร่วมกันเพ่ือจัดทําแผน  
โดยเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
นําเสนอข้อมูลข่าวสารที่จะทําให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจํากัด และ
ศักยภาพของผู้ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้มีการระดมพลังสมองในการศึกษา 
วิเคราะห์ พัฒนาทางเลือก เพ่ือให้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเกิดการตัดสินใจร่วมกัน เกิดพลังของการ
สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพราะกระบวนการ A-I-C มีขั้นตอนสําคัญ คือ 
  1. ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation: A) คือ  ขั้นตอนการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขั้นตอนน้ีจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็น รับฟัง 
และหาข้อสรุปร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เป็นประชาธิปไตย ยอมรับในความคิดของเพ่ือนสมาชิก โดยใช้
การวาดรูปเป็นสื่อในการแสดงความคิดเห็น และแบ่งเป็น 2 ส่วน 
   1.1 (A1) การวิเคราะห์สภาพการของหมู่บ้าน ชุมชน ตําบล ในปัจจุบัน 
   1.2 (A2) การกําหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน์ อันเป็นภาพพึงประสงค์ในการพัฒนา
ว่าต้องการอย่างไร 
   โดยการวาดภาพมีความสําคัญ คือ 1. การวาดภาพจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถสร้างจินตนาการ คิด วิเคราะห์ จนสรุปมาเป็นภาพ และช่วยให้ผู้ไม่ถนัดในการเขียนสามารถ
สื่อสารได้ 2. ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมคิดและพูด เพ่ืออธิบายภาพซึ่งตนเองวาด นอกจากน้ียัง
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ ได้ซักถามข้อมูลจากภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพุดคุยและ
เปลี่ยน และกระตุ้นให้คนที่ไม่ค่อยกล้าพูดให้มีโอกาสนําเสนอ 3. การรวมภาพของแต่ละบุคคล เพ่ือ
เป็นภาพรวมของกลุ่มจะช่วยให้มีความง่ายต่อการรวบรวมแนวคิดของผู้เข้าร่วมประชุม และสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของภาพ (ภาพความคิด) และส่วนร่วมในการสร้างภาพพึงประสงค์ของกลุ่ม 4. จะช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศการประชุมให้มีความสุข และเป็นกันเอง ในบางครั้งผู้เข้าร่วมประชุมมักมองว่าการ
วาดภาพเป็นกิจกรรมสําหรับเด็ก ดังน้ันวิทยากรกระบวนการจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจ และนําเกม          
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการวางแผน การละลายพฤติกรรมกลุ่ม หรือการวาดภาพเพ่ือการแนะนําตนเอง หรือวาด
ภาพสิ่งที่ตนเองชอบ ไม่ชอบ มาใช้อุ่นเครื่องเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุม 



 44

  2. ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence: I) คือ ขั้นตอนการหาวิธีการ
และเสนอทางเลือกในการพัฒนาตามที่ได้สร้างภาพพึงประสงค์ หรือที่ได้ช่วยกันกําหนดวิสัยทัศน์ (A2) 
เป็นขั้นตอนที่จะต้องช่วยกันหามาตรการ วิธีการ และค้นหาเหตุผลเพ่ือกําหนดทางเลือกในการพัฒนา 
กําหนดเป้าหมาย กําหนดกิจกรรม และจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม โครงการ โดยแบ่งเป็น             
2 ช่วง คือ 
   2.1 (I1) การคิดเก่ียวกับกิจกรรม โครงการที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภาพ
พึงประสงค์ 
   2.2 (I2) การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม โครงการ โดย กิจกรรมหรือ
โครงการที่หมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่นทําเองได้ กิจกรรมหรือโครงการที่บางส่วนต้องการความร่วมมือ หรือ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานท่ีร่วมทํางานสนับสนุนอยู่ กิจกรรมท่ีหมู่บ้าน 
ชุมชน ตําบล              ไม่สามารถดําเนินการได้เอง ต้องขอความร่วมมือ เช่น ดําเนินการจากแหล่งอ่ืน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
  3. ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control: C) คือ ยอมรับและทํางานร่วมกัน
โดยนําเอาโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ มาสู่การปฏิบัติ และจัดกลุ่มผู้ดําเนินการซึ่งจะรับผิดชอบ
โครงการ โดยข้ันตอนกิจกรรมประกอบด้วย 
   3.1 (C1) การแบ่งความรับผิดชอบ 
   3.2 (C2) การตกลงใจในรายละเอียดของการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ 
  นอกจากน้ีผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุม คือ  รายช่ือกิจกรรม หรือโครงการที่กลุ่ม 
องค์กรชุมชนดําเนินการได้เองภายใต้ความรับผิดชอบ และเป็นแผนปฏิบัติการของหมู่บ้าน ชุมชน 
กิจกรรม โครงการที่ชุมชน หรือองค์กรชุมชนเสนอขอรับการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐที่ทํางาน หรือสนับสนุนชุมชน รายช่ือกิจกรรม โครงการที่ชาวบ้าน
ต้องแสวงหาทรัพยากร และประสานงานความร่วมมือจากภาคีความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ หรือ
องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น 
 
 
  ปัจจัยที่สําคัญที่จะช่วยให้การประชุม A-I-C ประสบความสําเร็จได้ คือ 
  1. การจัดประชุมกระบวนการ A-I-C น้ี “เน้นความเป็นกระบวนการ” จะดําเนินการ
ข้ามขั้นตอนหรือสลับขั้นตอนไม่ได้ เน้นการระดมความคิด และสร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน ให้
ความสําคัญกับการตัดสินใจ การกําหนดอนาคตร่วมกัน และเน้นการสร้างพลังความคิด วิเคราะห์ 
และเสนอทางเลือกในการพัฒนาและพลังความรัก ความเอ้ืออาทร การสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อัน
เป็นพลังเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนา 



 45

  2. การศึกษาและเตรียมชุมชน การศึกษาชุมชนเพ่ือเข้าใจสภาพของหมู่บ้าน ชุมชน 
หรือตําบล ความสัมพันธ์ของกลุ่มต่าง ๆ การทราบความสามารถ ศักยภาพของกลุ่ม สภาพการ
พ่ึงตนเอง เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอเป็นข้อเท็จจริงในการกําหนดอนาคต ทางเลือก รวมทั้ง
กลวิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา และการประสานความร่วมมือ การเตรียมชุมชนเพ่ือทําให้กลุ่ม
ต่าง ๆ ในชุมชน ประชาชนเข้าใจ และส่งผู้แทนที่มีอํานาจในการตัดสินใจของกลุ่มเข้าร่วมประชุม 
รวมท้ังมีการพิจารณาเพ่ือกระจายโอกาสให้กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น กลุ่มสตรี เด็ก 
คนจน ผู้ประสบปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น 
  3. วิทยากรกระบวนการที่เข้าใจข้ันตอนของกระบวนการ A-I-C มีประสบการณ์
ความรู้ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องในการประชุม มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา สถานการณ์เฉพาะหน้า 
สามารถไกล่เกลี่ย หรือมีวิธีในการจักการกับความขัดแย้งที่เหมาะสมในกรณีที่อาจจะเกิดข้ึน โดย
สามารถทําหน้าที่ 
  1. เตรียมชุมชน เตรียมการประชุม ดําเนินการประชุม และสรุปผล 
  2. สร้างบรรยากาศในการประชุม เพ่ือคลายความตรึงเครียดของผู้เข้าร่วมประชุม 
  3. การคุมขั้นตอนและเวลาในการดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามกระบวนการ 
  4. สรุปความเห็นที่แท้จริงของผู้เข้าร่วมประชุม โดยไม่สอดแทรกความเห็นหรือ
ทัศนะของตนเองลงไป 
  5. ในกรณีที่มีข้อถกเถียงระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเกิดความต้องการปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนเอง ผู้ดําเนินการประชุมต้องทําหน้าที่ไกล่เกลี่ย และหาข้อยุติให้ได้ 
  6. วิเคราะห์และสังเกตบรรยากาศในการประชุม สําหรับจํานวนผู้จัดการประชุม
อาจมีเพียงคนเดียวก็ได้ เป็นผู้นําการประชุม ซึ่งจะมีข้อดี คือ กระบวนการประชุมเป็นเอกภาพ
มากกว่า แต่หากไม่มั่นใจในการดูแลบรรยากาศการประชุม น่าจะจัดคณะมาช่วย โดยแบ่งหน้าที่เป็น 
ผู้จัดการประชุม ดูแลอํานวยความสะดวกท่ัวไป ได้แก่ การลงทะเบียน อาหาร เครื่องด่ืม ผู้นําการ
ประชุม ผู้จัดกิจกรรมเกมส์ สร้างบรรยากาศ เพ่ือละลายพฤติกรรม คลายเครียด และการนําเข้าสู่
ขั้นตอนแต่ละขั้นตอน ผู้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ทั้งน้ีคณะฯ จะต้องเข้าในในข้ันตอนและวิธีการให้ตรงกัน 
สอดรับกัน 
  รายละเอียดข้ันตอน กระบวนการ A-I-C กับประสบการณ์ที่นําไปใช้ ได้แก่ 
  1. การศึกษาชุมชน  เ พ่ือให้ทราบประวั ติการพัฒนา  โครงสร้างทางสั งคม 
ปัจจัยพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากรของหมู่บ้าน โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้วในรายงานการสํารวจของ
ราชการ การพูดคุยกับชุมชน การสํารวจ 
  2. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ได้ตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ประมาณ 
30-50 คน โดยการสอบถามกลุ่มต่าง ๆ และผู้นําของหมู่บ้าน 
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  3. การช้ีแจงวัตถุประสงค์ต่อผู้นําและกรรมการหมู่บ้าน และขอความเห็นในการ
จัดการประชุม ให้สะดวกราบร่ืนทุกฝ่าย 
  4. การเตรียมตัวของผู้นําการประชุม เพ่ือดําเนินการประชุมให้ราบรื่น 
  5. การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุม ได้สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องเขียน 
การจดบันทึกต่าง ๆ 
 

 
Control 
 
 
Influence 
 
 
 
 
 
Appreciation 
 
 

 
 
 
 
Appreciation (วันที่ 1 ของการประชุม) 
 
ภาพท่ี 2.2 ขั้นตอนการจัดประชุมและปฏิบัติการตามกระบวนการ A-I-C  
 
  A -0 ความเป็นมาจากอดีตเพ่ือให้เข้าใจภาพปัจจุบัน การทบทวนสถานการณ์ที่ผ่าน
มาจะช่วยให้สมาชิกมองเห็นภาพปัจจุบันและอนาคตชัดเจนข้ึน วิทยากรผู้รู้ร่วมให้ประสบการณ์
เพ่ิมเติม ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมอุ่นเคร่ืองก่อนเข้าสู่กระบวนการ A – 1 
  A – 1.1 สภาพ สถานการณ์ปัจจุบัน (60 นาที) 

C-2.2   เสนอแผนการปฏิบัติการ  กลุ่มใหญ่
C - 2.1 ทําแผนปฏิบัติการ  กลุ่มสนใจ 
C - 1 เลือกแนวทางที่สมัครใจจะทํา รายบคคล

A – 2.2 วิสัยทัศน์ร่วม      กลุ่มใหญ่

A – 2.1 เป้าหมายอนาคตที่ปรารถนา  กลุ่มย่อย

A -1.2 นําเสนอให้เข้าใจสภาพปัจจุบัน      กลุ่มย่อย

A – 1.1 เข้าใจสภาพ / สถานการณ์ปัจจุบัน    กลุ่มย่อย 

A – 0 เข้าใจอดีต ทบทวนสถานการณ์    กลุม่ใหญ่

I – 2 วิเคราะห์จําแนกจัดลําดับแนวทางสู่วิสัยทัศน์ กลุ่มใหญ่
I – 1 แนวทางส่วิสัยทัศน์ร่วม  กล่มย่อย
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  1. สมาชิกทุกคนในกลุ่มย่อยวาดภาพลงบนแผ่นกระดาษ จากมุมมองของตนเอง 
กลุ่มย่อยอาจใช้กลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มหญิงล้วน กลุ่มชายล้วน กลุ่มผู้นํา กลุ่มข้าราชการ ให้เวลาวาด
ภาพประมาณ 10 – 15 นาที 
  2. สมาชิกแต่ละคนเล่าภาพของตน สมาชิกคนอ่ืนต้ังใจฟัง และสอบถามได้ แต่ไม่มี
การวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือเปิดโอกาสให้รับฟังรับรู้ จดจําข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้สึกของผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ 
  3. ทุกคนนําภาพของตัวเองมารวมบนกระดาษแผ่นใหญ่ และช่วยกันเติมให้เป็น
ภาพรวมเพียงภาพเดียวของกลุ่ม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และยอมรับความคิดซึ่งกันและกัน 
วิทยากรพยายามกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันวาดภาพ 
  A – 1.2 นําเสนอความเข้าใจสภาพปัจจุบัน (30 นาที) ผู้แทนกลุ่มนําเสนอ อภิปราย
ความหมายภาพรวมของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มอ่ืนจะซักถามหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติม วิทยากรควรช่วยต้ัง
คําถาม เพ่ือให้การอธิบ่ายชัดเจนขึ้น 
  A – 2.1 เป้าหมายอนาคตที่ปรารถนา (60 นาที) 
  1. สมาชิกทุกคนสนกลุ่มย่อยวาดภาพจินตนาการถึงภาพชุมชน สภาพท่ีตนเองอยาก
เห็นในอนาคตที่ต้องการของกลุ่มทุก ๆ กลุ่ม 
  2. คัดเลือกอาสาสมัครช่วยกันเพ่ิมเติมภาพ สมาชิกชนกันบอกความต้องการเพ่ิมเติม 
การรวมภาพของทุกกลุ่มให้เป็นภาพเดียวกัน เป็นข้ันตอนสําคัญที่จําเป็น เพ่ือให้สมาชิกทุกคนได้สร้าง
ทิศทางไปสู่อนาคตร่วมกัน เป็นภาพเดียวกัน รู้สึกเป็นเจ้าของความคิดร่วมกัน วิทยากรกระตุ้นให้แต่
ละคนคิดในใจไว้ว่า ถ้าจะให้เป็นจริงตามภาพจะทําอย่างไรบ้าง 
  Influence (วันที่ 2 ของการประชุม) 
  I – 1 แนวทางการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ร่วม (90 นาที) 
  1. วิทยากรทบทวนวิสัยทัศน์ร่วม (Vision) และให้โอกาสสมาชิกปรับปรุงเพ่ิมเติมให้
สมบูรณ์ 
  2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มย่อยเขียนแนวทาง กิจกรรม ลักษณะโครงการบน
แผ่นกระดาษ เพ่ือให้เสนอในกลุ่มย่อยพิจารณา ให้เวลาคิดส่วนตัว 10 - 15 นาที 
  3. แต่ละคนนําเสนอแนวทาง โดยช้ีแจงเหตุผล ความจําเป็น ประโยชน์ 
  4. รวบรวมข้อเสนอแต่ละคนจัดเป็นหมวดหมู่ โดยต้องเป็นแนวทางที่กลุ่มเห็นพ้อง
ต้องกันว่าเป็นข้อเสนอของกลุ่ม 
  5. ผู้แทนกลุ่มนําเสนอสมาชิกกลุ่มช่วยกันซักถามให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
  I – 2 วิเคราะห์ จําแนก และจัดลําดับพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ร่วม (75 นาที) 
  1. พิจารณาแนวทาง กิจกรรมแต่ละข้อ โดยจัดลําดับความสําคัญ ความต้องการ 
การเก้ือหนุนจากคน องค์กรใดที่เห็นว่าสําคัญ และควรคํานึงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติ 
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  2. ผู้แทนกลุ่มคัดเลือก จัดกิจกรรมไว้เป็นประเภท โดยรวมกิจกรรมที่เหมือนกันไว้
ด้วยกัน และจัดประเภทกิจกรรมที่สมาชิกทําได้เอง กิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ขอความร่วมมือจากองค์กรนอกท้องถิ่น 
  3. เมื่อแยกประเภทแล้ว แต่ละคนพิจารณาว่าหากมีทรัพยากรจํากัด จะเลือก
โครงการใดท่ีคิดว่าสําคัญที่สุด 3 – 5 กิจกรรม โดยเขียนลําดับบนกระดาษแล้วรวมคะแนนกิจกรรมที่
ได้คะแนนมากที่สุดให้เป็นลําดับหน่ึง 
 
 
  Control 
  C – 1 เลือกแนวทาง / กิจกรรมที่จะทํา (30 นาที) 
  1. กิจกรรมท่ีสามารถทําได้เอง สมาชิกตัดสินใจเลือกที่จะทําโดยลงช่ือในกระดาษ
ของแต่ละกิจกรรม แบ่งกลุ่มย่อย ตามกิจกรรมที่สมาชิกลงช่ือไว้ 
  2. กิจกรรมที่ต้องการทําร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ สมาชิกร่วมกันเสนอมอบหมายให้
บุคคล หรือกลุ่มดําเนินการประสาน ติดตาม หรือย่ืนข้อเสนอ 
  C – 2.1 ทําแผนปฏิบัติการ (120 นาที) 
  1. จัดทําแผนปฏิบัติการที่ทําได้เอง โดยนําแนวทาง กิจกรรมต่าง ๆ ที่จําแนกกลุ่มไว้
แล้วมาทําแผนปฏิบัติการ โดยตอบคําถาม ดังน้ี 
   Q ทําอะไร (ช่ือโครงการ) 
   Q ทําแล้วได้อะไร (ผลที่คาดว่าจะได้รับ / เกิดขึ้น) 
   Q ทําอย่างไร (กิจกรรม วิธีดําเนินการ) 
   Q ต้องใช้ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณเท่าใด 
   Q ทําที่ไหน (สถานที่จะดําเนินโครงการ) 
   Q ทําเมื่อไร (วันเวลาที่จะดําเนินโครงการ) 
   Q ใครบ้างจะช่วยทํา 
   Q ใครรับผิดชอบ (ผู้ดูแล ประสานงาน) 
  2. กิจกรรมที่ต้องขอความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรอ่ืน นํามาทําแผนโดยตอบคําถาม ดังน้ี 
   ทําอะไร (ช่ือโครงการ) 
   ทําแล้วได้อะไร (ผลที่คาดว่าจะได้รับ / เกิดขึ้น) 
   ประสานงานกับหน่ายงานอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
   ใครเป็นผู้ประสานงาน ติดตามความก้าวหน้า 
  C – 2.2 เสนอแผนปฏิบัติการ (30 นาที) 
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  1. นําเสนอรายละเอียดของกิจกรรม 
  2. อภิปรายเพ่ิมเติมและตกลงดําเนินงาน มอบหมายงาน กําหนดวันเวลาสถานที่ 
  ขั้นสุดท้าย คือ การเตรียมการเพ่ือเสนอแผนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประสาน
ขอรับการสนับสนุน หรือส่งเสริมและเข้าร่วมพัฒนา (ประชาสรรณ์ แสนภักดี)  
 2.7.3 การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid waste Management) 
เป็นแนวคิดที่สอดคล้องตามนโยบายการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดตามหลัก 3R และหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถใช้เป็นกระบวนการสําหรับผู้บริหาร 
เจ้าพนักงานของเทศบาล ครัวเรือน และชุมชนต่าง ๆ ซึ่งในภาพรวมเป็นการร่วมใจเพ่ือปรับปรุงการ
จัดการมูลฝอยของครัวเรือน ในประเด็นของการจัดการจากแผนสู่การปฏิบัติภายใต้การกํากับดูแลด้าน
วิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและควบคุมกํากับและตรวจสอบการดําเนินการของ
ภาครัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูล คําช้ีแจงจากหน่วยงาน เพราะประชาชนมีสิทธิและอํานาจตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้ระบุไว้ชัดเจนในการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และอํานาจมากขึ้นในการบริหารงานแผ่นดิน ตลอดจนการมีสิทธิและอํานาจในการควบคุมกํากับ และ
ตรวจสอบการดําเนินการงานของภาครัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รับข้อมูล คําช้ีแจงจากหน่วยราชการ 
ตลอดจนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและควบคุมกํากับการดําเนินงานของภาครัฐ
มากข้ึน ทําให้บทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการกับปัญหามูลฝอยอย่างครบ
วงจร จึงได้รับการยอมรับจากรัฐ ประชาชนจึงมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในปัญหามูลฝอย ต้ังแต่ 
  1. ร่วมค้นหาปัญหา พิจารณาปัญหา และจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
  2. ร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหา 
  3. ร่วมค้นหาและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  4. ร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 
  5. ร่วมประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา (วัสสา คงนคร และคนอ่ืน ๆ, 2553) 
 2.7.4 CBM ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ การจัดดกการของขายได้ การทําปุ๋ยหมัก การ
จัดการถังมูลฝอยของตนเอง ถนนปลอดถังมูลฝอย ความถ่ีในการเก็บมูลฝอย และการชําระ
ค่าธรรมเนียมมูลฝอย นอกจากน้ีการจัดการเช่ือมโยงกับสิ่งจูงใจและการได้รับประโยชน์ร่วม การ
กํากับดูแลด้านศักยภาพของเทคนิค วิชาการ และมาตรการติดตามผล  
  ขั้นตอนที่ 1 การจัดการของขายได้ กิจกรรมอย่างแรกและง่ายที่สุดในการแนะนํา
กิจกรรมเข้าสู่ชุมชน ได้แก่ การจัดการของขายได้ การให้ความรู้กับประชาชนในการประชุมแนะนํา
ควรให้ข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับประเภทของขายได้ การคัดแยกมูลฝอยในระดับครัวเรือน นอกจากน้ี
ควรจะต้องมีรูปแบบของการจัดการของขายได้ เช่น การจัดตารางกิจกรรมของครัวเรือนและชุมชน
อย่างสมํ่าเสมอ เช่น เป็นรายสัปดาห์ รูปแบบองค์การจัดการ ควรหารือกันเพ่ิมเติมถึงรูปแบบที่
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ต้องการในการจัดการของขายได้ รูปแบบต่าง ๆ น้ันมีอยู่แล้ว โดยมีบทบาทสําคัญในการรวบรวมของ
ขายได้ให้มีปริมาณมากพอที่เอกชนจะเจ้ามารับซื้อถึงชุมชนได้ ซึ่งมีรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. ธนาคารมูลฝอยรีไซเคิล ที่อาจเปิดทําการทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
  2. ตลาดนัดมูลฝอยรีไซเคิล อีกรูปแบบหน่ึง คือ การมีผู้รับซื้อรายย่อย เช่น ซาเล้ง
ที่มารับซื้อของขายได้โดยตรงกับครัวเรือนและก็จะนําไปขายให้กับผู้รับซื้อรายใหญ่ต่อไป หรือเป็น
รูปแบบของร้านรับซื้อขนาดเล็กที่ต้ังขึ้นในชุมชน จะเป็นรูปแบบใดก็ตามควรอยู่ในดุลพินิจของชุมชน 
ซึ่งจะเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมที่สุดกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของตน 
  นอกจากจะเชิญให้ผู้รับซื้อรายใหญ่เข้าร่วมการฝึกอบรมชุมชนแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดี
ที่จะส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการรายย่อยภายในชุมชน และเกิดการยอมรับตลอดจนเป็นการสร้างงาน
อีกด้วย พบว่า มีหลายจังหวัดที่มีร้านรับซื้อของเก่าต้ังอยู่ในหนึ่งชุมขน ควรกําหนดให้มีร้านรับซื้อเพียง
หน่ึงร้านเท่าน้ันที่จะเข้าไปทําการ ซึ่งจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายพัฒนาได้ดี ทั้งน้ีการ
ตัดสินใจควรทําขึ้นโดยปรึกษาร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด 
  ขั้นตอนที่ 2 การทําปุ๋ยหมักจากมูลฝอยอินทรีย์ กิจกรรมที่สองที่น่าจะแนะนําสู่
ชุมชน เป็นการแยกมูลฝอยอินทรีย์เพ่ือนําไปทําปุ๋ยหมัก การทําปุ๋ยหมักยังไม่เป็นที่กว้างขวางนักใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในครัวเรือนในเขตเมืองที่ความรู้ที่มีอยู่เรื่องปุ๋ยหมักยังไม่เป็นที่แพร่หลาย 
ดังน้ันการแนะนําการทําปุ๋ยหมักให้กับครัวเรือนในชุมชนในระหว่างการอบรมช่วงแรกต้องเน้นหนักถึง
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีให้มาก ในช่วงเร่ิมของการทําปุ๋ยหมักจะต้องเตรียมการ ดังน้ี 
  1. แนะนําให้ครัวเรือนแยกมูลฝอยอินทรีย์ทั้งจากห้องครัวและจากในสวน และเก็บ
ไว้ต่างหาก 
  2. ต้องร่วมมือกันระหว่างเทศบาล ชุมชน และครัวเรือนในการกําหนดถึงวัสดุที่ต้อง
กการเพ่ือเริ่มงานปุ๋ยหมัก เช่น ถังเก็บ ถังหมัก หรือคอกหมัก ตลอดจนเครื่องมือที่จําเป็นในการหมักปุ๋ย 
  3. ต้องกําหนดสถานที่ที่จะวางถังหมักหรือต้ังคอกหมัก การหมักปุ๋ยสามารถทําได้ในระดับ
ชุมชน ซึ่งต้องการสถานที่กว้าง และง่ายต่อการเข้าถึงของครัวเรือนที่ต้องการเข้าร่วมทําปุ๋ย อาจใช้ที่ว่างใน
ครัวเรือนหน่ึงก็ได้ เพ่ือทําคอกหมักร่วมกันระหว่างครัวเรือนก็ได้ หรืออาจจะทําเองในแต่ละหลังคาเรือนก็ได้ 
  4. ในช่วงแรกต้องให้ความช่วยเหลือกับชุมชนในด้านวิชาการ ต้องให้ชุมชนทราบถึงวิธีการ
ทําปุ๋ยหมัก แนวทางแก้ไขหากมีปัญหาเกิดข้ึน หากมีคําถามเกิดข้ึนควรทําการตอบหรือแก้ไขให้ถูกต้อง 
  5. สิ่งสําคัญในการทําปุ๋ยหมักเมื่อได้ปุ๋ยออกมาแล้ว คือ การตลาดเพ่ือจะนําปุ๋ยหมัก
ออกจําหน่าย การหมักปุ๋ยสามารถดําเนินการได้ในระดับชุมชน เมื่อมีการดําเนินการก็จะเป็นลักษณะ
กิจกรรมทางสังคม ครัวเรือนหลายครัวเรือนจะทําการหมักปุ๋ยด้วยตนเองหรือไม่ก็ทําด้วยกันระหว่าง
ไม่กี่หลังคาเรือน ปุ๋ยหมักที่ได้สามารถนํามาใช่เองในสวนหรือนําไปขายก็ได้ 
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  ขั้นตอนที่ 3 การจัดการถังมูลฝอยของตนเอง เมื่อมีการแนะนําให้คัดแยกมูลฝอย 
การจัดการของขายได้ และมูลฝอยอินทรีย์แล้ว ลําดับต่อไปควรจะมีการแนะนําเก่ียวกับการจัดการถัง
มูลฝอย โดยให้แต่ละครัวเรือนรับผิดชอบถังมูลฝอยของตนเอง แต่ละครัวเรือนจะมีถัง 2 ใบ สําหรับ
มูลฝอยชีวภาพและมูลฝอยทั่วไป 
  ขั้นตอนที่ 4 ถนนปลอดถัง 
  ขั้นตอนที่ 5 ความถ่ีในการจัดเก็บมูลฝอย เมื่อการคัดแยกมูลฝอยและทําให้ปริมาณ
มูลฝอยที่ต้องเก็บขนกําจัดลดลงก็คือ ความถ่ีในการจัดเก็บมูลฝอยที่ลดลงตามมาด้วย 
  ขั้นตอนที่ 6 การชําระค่าธรรมเนียมมูลฝอย ทําให้ต้นทุนค่าดําเนินการในการจัดการ
มูลฝอยลดลง หรือหลักการผู้ก่อมลภาวะเป็นผู้จ่าย ทําให้เทศบาลต้องดําเนินการเพ่ือให้ผู้ที่ก่อให้เกิด
มูลฝอยมีการชําระเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 
  กรุงเทพมหานครนํากระบวนการ CBM มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการดําเนินการในลัก
กษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการจัดการมูลฝอยต้ังแต่ต้น
ทาง และจัดระบบรองรับการจัดเก็บที่กลางทางโดยสํานักงานเขตต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 12 ชุมชนนําร่อง 
และผลการดําเนินการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจกระบวนการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน
มากข้ึน สามารถคัดแยกและใช้ประโยชน์จากมูลฝอยเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนดําเนินการ คือ จาก
ร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 40 (สํานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร, 2553) 
 
2.8 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 2.8.1 ความหมายการเรียนรู้ การเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ละเอียดและซับซ้อน นัก
การศึกษาและนักจิตวิทยาชาติต่าง ๆ ได้พยายามศึกษาสภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร 
มีกระบวนการอะไรบ้างที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการถ่ายโยงความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ได้อย่างไร ทําให้เกิด
ทฤษฎีการเรียนรู้ขึ้น โดยภาพรวมแล้วความหมายของการเรียนรู้จึงหมายถึง กระบวนการที่ทําให้คน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นทั้งพฤติกรรมภายใน และพฤติกรรมภายนอกค่อนข้างถาวรและเป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวิต คนสามารถเรียนรู้ได้จากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน การใช้
เทคโนโลยี การเรียนรู้จะเกิดจากประสบการณ์ และการฝึกฝนที่ผู้สอนนํามาเสนอโดยการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ที่
จะให้เกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ได้ (สุรศักด์ิ หันชัยศรี, 2554)  
 2.8.2 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) 
เป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน 
ช่วยเหลือกันเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่มโดยจอห์นสัน และจอห์นสัน มีแนวคิดว่า ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยทั่วไปเรามักจะไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
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ส่วนใหญ่เรามักจะมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ เรียน หรือระหว่างผู้ เรียนกับบทเรียน 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติที่มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไปทั้ง ๆ ที่มีผลการวิจัยช้ีชัดเจนว่า 
ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพ่ือนร่วมช้ัน มีผลต่อการเรียนรู้มาก ซึ่งปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนมี 3 ลักษณะ คือ 
  2.8.2.1 ลักษณะแข่งขั้นกันในการเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ได้
ดีกว่าคนอ่ืน เพ่ือให้ได้คะแนนดี ได้รับการยกย่อง หรือได้รับการตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ 
  2.8.2.2 ลักษณะต่างคนต่างเรียน ผู้เรียนแต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิด
การเรียนรู้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้อ่ืน 
  2.8.2.3 ลักษณะร่วมมือกัน หรือช่วยกันในการเรียนรู้ ผู้ เรียนแต่ละคนต่างก็
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน และในขณะเด่ียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ด้วย  
   จากปฏิสัมพันธ์ใน 3 ลักษณะเราควรให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง 3 ลักษณะ 
โดยรู้จักใช้ลักษณะการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ทั้งน้ีเพราะในชีวิตประจําวันผู้เรียนจะต้อง
เผชิญสถานการที่มีทั้ง 3 ลักษณะ และเป็นการได้เรียนรู้ทักษะทาง สังคมและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่ง
เป็นทักษะที่จําเป็นอย่างย่ิงในการดํารงชีวิตด้วย ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญ 5 ประการ ดังน้ี  
   1) การพ่ึงและเก้ือกูลกัน (Positive Interdependence) กลุ่มการเรียนรู้
แบบร่วมมือจะต้องมีความตระหนักว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความสําคัญ และความสําเร็จของกลุ่ม
ขึ้นกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่ม
ประสบความสําเร็จ ความสําเร็จของบุคคลและของกลุ่มขึ้นอยู่กับกันและกัน ดังน้ัน แต่ละคนต้อง
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนและในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือ
ประโยชน ์ร่วมกัน การจัดกลุ่มเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีการพ่ึงพาช่วยเหลือเก้ือกูลกันน้ีทําได้หลายทาง เช่น การ
ให้ผู้เรียนมีเป้าหมายเดียวกันหรือให้ผู้เรียนกําหนดเป้าหมายในการทํางาน/การเรียนรู้ร่วมกัน (Positive 
goal in Interdependence) การให้รางวัลตามผลงานของกลุ่ม (Positive Reward in Interdependence) 
หรือการให้งานหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องทําหรือใช้ร่วมกัน (Positive Resource In Interdependence) 
การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการทํางานร่วมกันให้แต่ละคน (Positive role in Interdependence) 
   2) การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด (Face to face Primitive Interaction) 
การท่ีสมาชิกในกลุ่มมีการพ่ึงพาช่วยเหลือเก้ือกูลกัน เป็นปัจจัยที่จะเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
และกันในทางที่จะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไว้วางใจ ส่งเสริม และช่วยเหลือ
กันและกันในการทํางานต่าง ๆ ร่วมกันส่งผลเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
   3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน (Individual 
Accountability) สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนจะต้องมีหน้าที่รับผดชอบ และพยายามทํางานที่ได้
มอบหมายอยางเต็มความสามารถ ไม่มีใครที่จะได้รับประโยชน์โดยไม่ทําหน้าที่ของตน ดังน้ัน กลุ่มจึง
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จําเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบผลงาน ทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม วิธีการที่สามารุส่งเสริมให้
ทุกคนได้ทําหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่มีหลายวิธี และการจัดกลุ่มให้เล็ก เพ่ือจะได้มีการเอาใจใส่กันและ
กันได้อย่างทั่วถึง การทดสอบเป็นรายบุคคล การสุ่มเรียนช่ือให้รายงาน ครูสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในกลุ่ม การจัดให้กลุ่มมีผู้สังเกตการณ์ การให้ผู้เรียนสอนกันและกัน เป็นต้น 
   4) การให้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแลทักษะการทํางานกลุ่มย่อย 
(Interpersonal and small-group Skills) การเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความสําเร็จได้ต้องอาศัย
ทักษะที่สําคัญหลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทักษะการทํางาน
กลุ่ม ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหาขัดแย้ง รวมทั้งการเคารพ ยอมรับ และไว้วางใจกัน
และกัน ซึ่งครูควรสอนและฝึกให้แก่ผู้เรียนเพ่ือช่วยให้ดําเนินงานไปได้ 
   5) การวิเคราะห์กระบวนการกล่ม (Group Processing) กลุ่มการเรียนรู้
แบบร่วมมือจะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการทํางานของกลุ่ม เพ่ือช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และ
ปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มครอบคลุมการวิเคราะห์เก่ียวกับวิธีการ
ทํางานของกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม การวิเคราะห์การเรียนรู้น้ีอาจทําโดย
ครู หรือผู้เรียน หรือทั้งสองฝ่าย การวิเคราะห์กระบวนการลุ่มน้ีเป็นยุทธวิธีหน่ึงที่ส่งเสริมให้กลุ่มต้ังใจ
ทํางาน เพราะรู้ว่าจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ และช่วยฝึกทักษะการรู้คิด (Metacognition) คือสามารถ
ที่จะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนที่ได้ทําไป (Johnson & Johnson, 1994 )  
 2.8.3 การเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลดีต่อผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. มีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายมากข้ึน (Greater Efforts to Achieve) การ
เรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายเป็นผลทําให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้สูงขึ้น และมีผลงานมากขึ้น การีเรียนรู้มีความคงทนมากข้ึน (Long-term Retention) 
มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เหตุผลดีขึ้น และคิด
อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น 
  2. มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น (More Positive Relationships among 
Students) การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมีนํ้าใจนักกีฬามากข้ึน ใส่ใจในผู้อ่ืนมากขึ้น เห็นคุณค่า
ของความแตกต่าง ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ์และการรวมกลุ่ม 
  3. มีสุขภาพจิตดีขึ้น (Greater Psychological Health) การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วย
ให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองและมีความเช่ือมั่นตนเองมากขึ้น นอกจากน้ี
ยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผันแปรต่าง ๆ 
 2.8.4 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่ม หรือศึกษาด้วย
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ตนเอง ผู้เรียนจะร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ฝึกปฏิบัติการวางแผนการทํากิจกรรม การ
เรียนรู้ร่วมกันและทํารายงานผลการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต้ังแต่เร่ิมต้น เพราะเป็น
การให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง เข้าใจค้นพบตนเอง เข้าใจความต้องการและทราบถึงระดับความสามารถ
ของตนเอง ซึ่งจะเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น องค์ประกอบของ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย  
  1. ประสบการณ์ (Experience) 
  2. สะท้อนความคิด/อภิปราย (Reflection/Discussion) 
  3. ความคิดรวบยอด (Concept) 
  4. ทดลอง/ประยุกต์แนวคิด (Experimentation/Application) 
  หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
  หลักการของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการสร้างความรู้ เป็นการเรียนรู้
ที่อาศัยประสบการณ์เดิมของนักเรียน ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง ผู้เรียนสามารถกําหนด
หลักการที่ได้จากการปฏิบัติและสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือหลักการได้อย่างถูกต้อง เป็นการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนด้วยกันเอง มีการแสดงออกทั้งการเขียนและการพูด โดยมีขั้นตอน ดังน้ี  
  1. ขั้นประสบการณ์ (Experience) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจะพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียน
ดึงประสบการณ์ของตัวเองออกมาใช้ในการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับการใช้กระบวนการกลุ่มของผู้สอน ซึ่งใน
การจัดการเรียนเน้ือหาที่ใช้ในการให้ความรู้หรือนาไปสู่การสอนทักษะต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองที่
ผู้เรียนมีประสบการณ์อยู่ก่อนแล้ว 
  2. ขั้นการสะท้อนและอภิปราย (Reflection and Discussion) เป็นข้ันที่ผู้เรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม โดยผู้สอนจะเป็นผู้
กําหนดประเด็นการวิเคราะห์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความคิด ความรู้สึกของคนอ่ืนที่ต่างไปจากตนเอง 
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้กว้างขวางขึ้น การสะท้อนความคิดเห็นโดยการอภิปรายจะทาให้ได้
ข้อสรุปที่หลากหลาย นอกจากน้ี ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการทางานเป็นทีม บทบาทของสมาชิกที่ดีที่จะ
ทาให้งานสําเร็จ การควบคุมตนเองและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
  3. ขั้นความคิดรวบยอด (Concept) เป็นข้ันที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับเน้ือหาวิชา
หรือพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive) เกิดได้หลายทาง เช่น จากการบรรยายของผู้สอน การ
มอบหมายให้อ่านจากเอกสาร ตารา หรือได้จากการสะท้อนความคิดเห็นหรืออภิปรายโดยผู้สอน
อาจจะสรุปความคิดรวบยอดให้จากการอภิปรายและการนาเสนอของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนจะ
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เข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งความคิดรวบยอดน้ีจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติ หรือ
ความเข้าใจในเนื้อหาขั้นตอนของการฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จะช่วยทาให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ง่ายข้ึน  
  4. ขั้นการทดลอง/การประยุกต์แนวคิด (Experimentation/Application) ผู้เรียน
จะได้ทดลองใช้ความคิดรวบยอดหรือผลิตข้ันความคิดรวบยอดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนทนา เล่น
บทบาทสมมุติ ฯลฯ  
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจาเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 4 ขั้น 
เพราะทั้ง 4 ขั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนดึงประสบการณ์ความรู้เดิมมาใช้ใน
การเรียน ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติและได้มีโอกาสทางานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักการคิดวิเคราะห์และนําความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ (แสงดาว ถิ่นหารวงษ์, 2558) 
 2.8.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action Resrarch: PAR)  
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบของการวิจัยแบบใหม่ที่ประยุกต์
และเป็นการรวมเอาแนวความคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Research) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยเป็นการวิจัยที่เกิดข้ึนจากความคิด
ที่ว่าการวิจัยเป็นการวิจัยทางสังคมที่จะต้องใช้ทรัพยากรของสังคมในการศึกษา จึงเป็นสมบัติของ
สังคม ด้วยเหตุน้ีการวิจัยจึงควรคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด และการวิจัยที่จะให้ประโยชน์สูงสุดน้ัน 
ย่อมเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนา (Research for Development) หรือการวิจัยพัฒนา (Research and 
Development) โดยท่ีการพัฒนาและการเป็นหุ้นส่วนจะต้องเดินทางร่วมกัน ดังน้ัน ทุกคนจะต้องมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนอย่างมีเสรีและเป็นประชาธิปไตย โดยจุดที่แตกต่างกันของ
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วมคือ การวิจัยแบบมีส่วนร่วมคือ การ
วิจัยแบบมีส่วนร่วมน้ันเป็นการวิจัยที่เน้นในมอตอของการเก็บข้อมูล แต่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเป็นการประยุกต์หาวิธีการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน หรือกล่าวได้ว่า มีการแสวงหา
แนวความคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและทรัพยากรที่ผู้ถูกวิจัยมีอยู่เพ่ือช่วยในการแก้ไขปัญหา 
ชัชวาล ทัตศิวัช (2551) 
 
2.9 ทฤษฎีระบบ 
 แนวคิดและทฤษฎีระบบเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณปี 1920-1940 บรรดานักวิทยาศาสตร์
สังเกตเห็นเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลกน้ีเกิดข้ึนอย่างมีความซับซ้อน เป็นไปในลักษณะ
เดียวกัน คล้ายกัน ซึ่งเรียกว่า ความเป็นระบบ จนกระทั่งเมื่อประมาณปี 1930 Ludving Von 
Bertalanffy ค้นพบทฤษฎีระบบทั่วไป (General Systems Theory) และนําเสนอมุมมองระบบแบบ
องค์รวม 
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 ทฤษฎีระบบ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ บนโลกน้ีมีลักษณะเป็นระบบ ต้องมีองค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามท่ีได้กําหนดไว้ โดยระบบจําแนกได้เป็น            
2 ประเภท ดังน้ี 
 1. ระบบปิด (Closed System) เป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่สัมพันธ์กับระบบ
อ่ืนใด และแยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางสังคม สามารถควบคุมได้ เช่น การทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์จะต้องอยู่ในกระบวนการท่ีถูกควบคุม และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนได้
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ถูกต้อง 
 2. ระบบเปิด (Open System) เป็นระบบที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ทั้งบุคคล องค์การ 
หรือหน่วยงานในลักษณะหนึ่ง มีการเอ้ือประโยชน์พ่ึงพาซึ่งกันและกัน โดยสิ่งแวดล้อมภายนอกมีผล
หรืออิทธิพลต่อการทํางานขององค์การด้วย ไม่สามารถควบคุมได้ 
 องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 7 ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ การส่งข้อมูลป้อนกลับ การควบคุม สิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีผู้ที่ศึกษาทฤษฎี
ระบบมีหลักการจดจําซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบหลักได้ 3 ส่วน ดังน้ี 
 1. สิ่งป้อนเข้า (Input) หมายถึงปัจจัยต่าง ๆ หรือองค์ประกอบแรกนําไปสู่การดําเนินงาน
ของระบบ โดยรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการของระบบน้ัน ๆ ในระบบการศึกษา 
ตัวป้อนเข้าไป ได้แก่ นักเรียน สภาพแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียน สมุด ดินสอ และอื่น ๆ เป็นต้น 
 2. กระบวนการ (Process) คือ องค์ประกอบต่อมาของระบบ หมายถึง วิธีการท่ีจะนําไปสู่
ผลงานหรือผลผลิตของระบบ และในระบบการศึกษาได้แก่ วิธีการสอนต่าง ๆ เป็นต้น 
 3. ผลงาน (Output) หรือผลผลิต (Product) เป็นองค์ประกอบสุดท้ายของระบบ หมายถึง
ความสําเร็จในลักษณะต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล ในระบบการศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในลักษณะต่าง ๆ หรือนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถท่ีจะดํารงชีวิตใน
อนาคตได้ตามอัตภาพ เป็นต้น 
 โดยองค์ประกอบทั้ง 3 มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไม่ได้ ผสมผสานอย่าง
มีเอกภาพเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ 
 การดําเนินงานใด ๆ ก็ตามเกิดข้ึนอย่างมีระบบ เราจะเห็นถึงความเก่ียวโยงสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นองค์รวม องค์กรแห่งหนึ่งจัดกิจกรรมการแถลงข่าว เริ่มต้นด้วยการวางแผนงานในด้านต่าง ๆ 
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การจัดทําแผนงาน รูปแบบการดําเนินงาน งบประมาณ ทีมงาน พันธมิตร 
ฯลฯ ในกรอบเวลาที่กําหนด เมื่อเข้าสู่การดําเนินงานปฏิบัติจนงานเสร็จสิ้นกระบวนการ ต้อง
ประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในรูปตัวเงิน การสนับสนุน
จากสปอนเซอร์ หรือพันธมิตร อาทิ สินค้า อาหาร เครื่องด่ืม ของพรีเมียมในการทํากิจกรรม คน หรือ
องค์กรที่มีส่วนร่วม สื่อแขนงต่าง ๆ ที่เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม ฯลฯ ตลอดจนการประเมินผลจาก 
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Feedback ในการปฏิบัติงานในลักษณะ 360 องศา ปัญหา และอุปสรรค รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มี
ผลต่อการดําเนินงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงการวางแผนการปฏิบัติในครั้งต่อไป (รัฐวัชร์ พัฒนจิระรุจน์, 2557) 
 
2.10 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 พชรวรรณ ศรีวาลัย (2542) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการกําจัดขยะของประชาชนในชนบท 
จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาถึงพฤติกรรมการกําจัดขยะของประชาชนในเขตชนบท
จังหวัดนครนายก โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมในลักษณะทั่วไปของครัวเรือนในการกําจัดขยะ และความ
รับผิดชอบการกําจัดขยะของครัวเรือนของประชาชนจังหวัดนครนายก และเปรียบเทียบพฤติกรรม
และความรับผิดชอบในการกําจัดขยะของประชาชนในชนบทจังหวัดนครนายก พบว่า พฤติกรรมการ
กําจัดขยะของประชาชนในชนบทจังหวัดนครนายกอยู่ในระดับที่ “ควรปรับปรุง” ความรับผิดชอบใน
การกําจัดขยะในครัวเรือนอยู่ในระดับ “มาก” การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการกําจัดขยะและความ
รับผิดชอบในการกําจัดขยะกับตัวแปร พบว่า มีความสัมพันธ์กับเพศ สถานภาพของครอบครัว ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยรวมของทุกคนในครอบครัว อาชีพหลักของครอบครัว และได้เปรียบเทียบเป็น
รายคู่ของแต่ละกลุ่มน้ัน พบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมในการกําจัดขยะดีกว่าเพศชาย แม่บ้านและ
สมาชิกในครัวเรือนดีกว่าหัวหน้าครอบครัว ผู้ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมต้นขึ้นไปมีพฤติกรรรมและ
ความรับผิดชอบดีกว่าสมาชิกที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและตํ่ากว่า รายได้เฉลี่ยของทุกคนใน
ครอบครัว รายได้น้อยดีกว่ารายได้สูง อาชีพเกษตรกรรมจะดีกว่าอาชีพค้าขายและรับจ้าง ความ
คิดเห็นการกําจัดขยะจะอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ดังน้ันในระดับจังหวัดต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนในชนบทมีการบริหารจัดการและกําจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องมี
การรณรงค์ทุกรูปแบบเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจปัญหาขยะให้ประชาชนมีความร่วมมือและ
รับผิดชอบต่อครัวเรือน ชุมชน และสังคม ตลอดทั้งให้ความสําคัญในการลดปริมาณขยะและแยกขยะ
ก่อนนําไปกําจัด ก่อนที่ธรรมชาติจะรองรับปัญหาได้ 
 วิโรจน์ ตันติธรรม (2543) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการกําจัดขยะ ศึกษากรณีองค์การ
บริหารส่วนตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ใน
ระดับกลาง ทั้งน้ีเพราะชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนท่ีพักอาศัยเป็นเขตเจริญ ขาดความสนใจ มีอายุน้อย 
ขาดการศึกษาและมีอาศัยอยู่ไม่นาน และพบว่า การมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมจะมีมากกว่าการมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และมีแนวโน้มว่า ผู้ที่มีรายได้สูงจะมีส่วนร่วมมากกว่า มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่อาศัยในพื้นที่นานกว่าจะมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ที่อยู่
อาศัยไม่นาน 
 สุภาพร เนียมหอม (2543) ได้ศึกษาเรื่อง ประชาคมเมืองกับการจัดการขยะมูลฝอย ศึกษา
เฉพาะกรณี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาคมเมืองที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสกุลทิพย์           
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มีอายุระหว่าง 31-50 ปี อาชีพรับราชการ และพนักงานบริษัท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งเพศ
ชาย เพศหญิง มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับพอใจท่ีต้องการให้ชุมชน
และสังคมเมืองมีความสะอาดขึ้น 
 ศักด์ิสิทธ์ิ แย้มศรี (2543) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการกําจัดขยะในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําจัดขยะตํ่า 
เพราะผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นผู้เข้ามาพักอาศัยเท่าน้ัน และเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาตํ่า รายได้
น้อย มีสถานภาพเป็นผู้เช่าหรือผู้อาศัย การมีรายได้สูง มีความรู้ อายุมาก มีแนวโน้มว่าจะมีส่วนร่วม
มากและการเป็นเจ้าของบ้านจะมีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่าผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัย 
 ชัชกูล รัตนวิบูลย์ (2543) ได้ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
ชุมชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน และรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านเพศ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของแต่ละ
ครอบครัว สื่อต่างๆและประเภทชุมชนที่อยู่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอย นอกจากน้ี พบว่า ประชาชนท่ีมีความรู้ ความเข ้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน 
 สุวัฒน์ ฤทธ์ิสําเร็จ (2544) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอย : ศึกษากรณีของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ระดับการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
พบว่า เพศ สถานภาพในท่ีอยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่า เพศ สถานภาพในที่อยู่อาศัย รายได้ มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ณัฐรดี คงด่ัน (2546) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชนนมในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยด้านการลดการเกิดขยะอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ และการ
คัดแยกประเภทขยะอยู่ในระดับดี และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
โดยรวม ได้แก่ ระดับการศึกษา โดยพบว่า ประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยรวมดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เมื่อ
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พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยดานการลด
การเกิดขยะ คือ ระดับการศึกษาและจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยด้านการคัดแยกประเภทขยะ คือ ระดับการศึกษา รายได้ในครัวเรือนต่อเดือน 
และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ พบว่า ไม่มีปัจจัยส่วน
บุคคลปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
 สุพจน์ ทรัพย์ผดุงชนม์ (2546) ได้ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
กําจัดขยะมูลฝอย ศึกษากรณี เทศบาลตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการจัดการขยะ ระดับการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดย
จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่พัก
อาศัย แหล่งข่าว และความถ่ีในการรับข่าวสาร พบว่า ข้อมูลพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการดําเนินกิจกรรมมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก รองลงมาการใช้ประโยชน์การวางแผนและการติดตามประเมินผล ตามลําดับ 
เปรียบเทียบ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่พักอาศัย แหล่งข่าง และความถ่ีในการรับ
ข่าวสาร พบว่า ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่พักอาศัย แหล่งที่ได้รับข่าวสาร และความถี่ในการรับ
ข่าวสาร มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
บ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สําหรับเพศ อายุ สถานภาพ การประกอบอาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านฉาง 
 รัตนะศิริ พิมลไทย (2549) ศึกษาการคัดกรองปัจจัยที่มีผลต่อการลดปริมาณมูลฝอยชุมชน
ซึ่งมุ่งเน้นการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดและหมุนเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด ตัวแปรที่
มีผลต่อการลดมูลฝอยมีทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยผู้นํามีบทบาทและอํานาจหน้าที่เพียงพอต่อการ
ผลักดันให้เกิดการลดมูลฝอย 2) ปัจจัยเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นและต้ังใจเต็มที่ในการทํางานเพ่ือ
ลดมูลฝอย 3) ปัจจัยเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการลดมูลฝอยที่ชัดเจน               
4) ปัจจัยประชาชนให้ความร่วมมือลดปริมาณมูลฝอย และ 5) ปัจจัยการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งพัก
อาศัย ซึ่งการทวนสอบปัจจัยดังกล่าวในพ้ืนที่ตําบลกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พบว่า 
ความสําเร็จของการลดปริมาณมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นได้จากการบูรณาการทุกปัจจัยต่อตัวแปรการลด
มูลฝอย โดยควรคํานึงถึงความสอดคล้องกันและความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
 อรรถกร ชาตินําไพบูลย์ (2550) ได้ศึกษาหารูปแบบการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสม ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือให้มีปริมาณมูลฝอยที่ต้องนําไปกําจัดให้น้อย
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ที่สุด โดยศึกษาหาปริมาณมูลฝอยและองค์ประกอบมูลฝอย พร้อมทําแบบสอบถามเพ่ือศึกษาทัศนคติ
และความคิดเห ็นของอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ พนักงานและแม่บ้าน ต่อการจัดการมูลฝอยใน
ปัจจุบันและทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ือเสนอแนะวิธีการท่ีเป็นไปได้สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจาก
การศึกษาทําให้ทราบว่า มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีส่วนที่สามารถแยกเพ่ือนําไป
ขายอีกได้ในปริมาณที่สูง ซึ่งช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนําไปกําจัดยังหลุมฝังกลบเทศบาลนคร
หาดใหญ่ได้มาก แต่ต้องการระบบการคัดแยกที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บุคลากรและนักศึกษา
ของคณะทีทัศนคติที่ดีต่อการคัดแยกและมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือ 
 สมควร กาฬรัตน์ (2549) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยใน
ชุมชน เทศบาลเมืองนาสาร โดยใช้กระบวนการ A-I-C ที่พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ         
มูลฝอยในชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับ ตํ่า 
 สุรศักด์ิ หันชัยศรี (2554) การศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชน เทศบาลตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ            
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) รวม 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการรับรู้ (ขั้นเตรียม
ชุมชน) โดยการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมรับรู้ในการวิจัย การบูรณาการกับชุมชน และ
การให้ความรู้แก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ขั้นการคิดวิเคราะห์ (ขั้นศึกษาปัญหา) โดยให้ประชาชนได้เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้ันตอนของการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา กําหนดเป้าหมาย การ
แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ขั้นการวางแผน โดยให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการกําหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหา วางแผนในการดําเนินงาน และกําหนดแนวทางการประเมินผลในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขั้นการดําเนินการ โดยให้ประชาชนได้ร่วมในการลงมือปฏิบัติ การ
ปรับปรุงแก้ไข และการดําเนินการตามแผนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขั้นการประเมินผล โดย
ให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือสรุปผลดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนในอนาคตโดยชุมชนและผู้เก่ียวข้อง พบว่า     
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนดีขึ้นมาก กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนดีขึ้นมาก 
 ศุภัศร์มา ย่ีสุ่นศรี (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของความรู้ และเจตคติที่มีต่อการจัดการกับ
มูลฝอยของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลฉลุง อําเภอเมือสตูล จังหวัดสตูล ที่พบว่า เจตคติ
เก่ียวกับมูลฝอยของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลฉลุง อําเภอเมือสตูล จังหวัดสตูล อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง การจัดการมูลฝอยของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลฉลุง อําเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล อยู่ในระดับ ดี 
 อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และคนอ่ืน ๆ (2554) เทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอย สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 วิธี ดังน้ี 
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 1. ระบบหมักทําปุ๋ย เป็นการย่อยสลายโดยการย่อยสลายอินทรีย์สารโดยกระบวนการทาง
ชีววิทยาของจุลลินทรีย์เป็นตัวการย่อยสลายให้แปรสภาพเป็นแร่ธาตุที่มีลักษณะค่อนข้างคงรูป มีสีดํา
ค่อนข้างแห้ง และสามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการหมักทําปุ๋ยสามารถแบ่งเป็น 
2 กระบวนการ คือ กระบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Decomposition) ซึ่งเป็นการสร้าง
สภาวะท่ีจุลลินทรีย์ชนิดที่ดํารงชีพโดยใช้ออกซิเจนย่อยสารอาหารแล้วเกิดการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว และกลายสภาพเป็นแร่ธาตุ เป็นกระชวนการที่ไม่เกิดก๊าซกลิ่นเหม็น ส่วนอีกกระบวนการเป็น
กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Decomposition) เป็นการสร้างสภาวะให้เกิด         
จุลลิทรีย์ชนิดที่ดํารงชีพโดยใช้ออกซิเจนเป็นตัวช่วยย่อยสารอาหาร และแปรสภาพกลายเป็นแร่ธาตุ 
กระบวนการน้ีมักจะเกิดก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น เช่น ก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfide) แต่กระบวนการน้ี
จะมีผลดีที่เกิดก๊าซทีเทน (Methane Gas) ซึ่งเป็นก๊าซที่สามารถนําไปใช้ประโยชนเป็นเช้ือเพลิงได้ 
 2. ระบบการเผาในเตาเผา เป็นการทําลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาทําลายในเตาเผาที่
ได้รับการออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องให้มีอุณหภูมิในการเผาที่ 850-1,200 
องศาเซลเซียส เพ่ือให้การทําลายที่สมบูรณ์ที่สุด แต่ในการเผามักก่อให้เกิดมลพิษด้านอากาศ ได้แก่ 
ฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซพิษต่าง ๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกกไซด์ (Sulfer Dioxide) เป็นต้น นอกจากน้ีแล้วยัง
อาจเกิดไดออกซิน (Dioxins) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นสารที่กําลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 
ดังน้ันจึงจําเป็นจะต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ และดังมิให้อากาศที่ผ่านปล่องออกสู่
บรรยากาศทีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผาที่กําหนด 
 3. ระบบฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นการกําจัดขยะมูลฝอยโดย
การนําไปฝังกลบในพ้ืนที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักวิชาการท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการยินยอมจากประชาชน จากน้ันจึงทํา
การออกแบบและก่อสร้างโดยมีการวางมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การปนเป้ือน
ของน้ําเสียจากกองขยะมูลฝอยที่เรียกว่า นํ้าชะขยะมูลฝอย (Leach Ate) ซึ่งถือว่าเป็นนํ้าเสียที่มีค่า
ความสกปรกสูงไหลซึมลงสู่ ช้ันใต้ดิน ทําให้คุณภาพนํ้าใต้ดินเสื่อมสภาพลงจนส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนท่ีใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภค และบริโภค นอกจากน้ียังต้องมีมาตรการป้องกันนํ้าท่วม กลิ่นเหม็น 
และผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์ รูปแบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล อาจใช้วิธีขุดให้ลึกลงไป
ในช้ันดิน หรือการถมให้สูงข้ึนจากระดับพ้ืนดิน หรืออาจจะใช้ผสมสองวิธี ซึ่งจะข้ึนอยู่กับสภาพภูมิ
ประเทศ  
 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2558) ขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้ของเทศบาลประมาณวันละ 
90 ตัน จะนําไปกําจัดที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ที่ต้ังอยู่ที่ตําบลบ้านป้อม อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานอ่ืนนําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัดด้วย
ประมาณวันละ 50 ตัน รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ปริมาณ 
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140 ตันต่อวัน ทั้งน้ีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่มีพ้ืนที่เพียง 30 ไร่ เร่ิมใช้งานมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2529 ซึ่ง
ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ในการกําจัดเต็มพ้ืนที่ 30 ไร่ การกําจัดขยะมูลฝอยทําในลักษณะเทกองบนพ้ืน (Open 
Dumping) ซึ่งปัจจุบันมีขยะมูลฝอยกองเต็มพ้ืนที่มีสภาพเป็นภูเขา และมีขยะมูลฝอยตกค้างเกือบ 
300,000 ตัน เครื่องจักรที่ใช้ในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มีรถแม็คโครขนาด 130 แรงม้าจํานวน              
1 คัน และในแต่ละวันจะมีประชาชนคุ้ยหาเก็บขยะที่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้ (Reused) และที่
สามารถนําไปแปรรูปใหม่ (Recycle) โดยนําไปขายให้แก่ผู้รับซื้อประมาณวันละ 0.5 ตัน 
 อมรวดี กลิ่นจันทร์ (2552) ศึกษาเร่ือง ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า บุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองโดยภาพรวม
ในระดับมาก 
 อรพิน สพโชค (2537) “กระบวนการ A-I-C เป็นวิธีการที่ทําให้กลุ่มสตรีให้ความสําคัญต่อ
ความคิด และการมีส่วนร่วมต่อสมาชิกในชุมชนบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน ช่วยกระตุ้นให้เกิด
บรรยากาศและเปิดโอกาสให้ผู้แทนสตรีในระดับหมู่บ้าน ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วม
การตัดสินใจในงานพัฒนาหมู่บ้าน” และอรพิน สพโชค ยังกล่าวไว้อีกว่า “A-I-C เป็นเคร่ืองมือที่ช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และทําให้เกิดกระบวนทรรศน์ (Paradigm) ซึ่งหมายถึง ทัศนะพ้ืนฐาน 
มุมมอง ทัศนคติ ค่านิยมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างของปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นตัวกําหนดแบบ
แผน การคิด และการปฏิบัติของบุคคล ครอบครัว และชุมชน” 
 นิภา กิมสูงเนิน (2557) ศึกษาเร่ือง ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชนท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก และพึงพอใจรายข้อที่คะแนนมากท่ีสุด อยู่ในระดับ ดีมาก คือ อาจารย์มีความรู้อย่างดีใน
เน้ือหาที่สอน และมีความสามารถในการสอน 
 สุพัตรา หนูเอียด (2559) ศึกษาเร่ือง ความต้องการของชุมชนต่อการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา พบว่า ความต้องการ
ของชุมชนต่อการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสังกัดเมือง
พัทยาอยู่ในระดับ มาก 
 Contreras et al. (2008) ศึกษาการใช้ระบบการวิเคราะห์ลําดับช้ัน (Analytical Hierarchical 
Process: AHP) ร่วมกับการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Analysis: LCA) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจเลือกระบบการจัดการมูลฝอยชุมทชน AHP เป็นวิธีที่รวมเอาความสําคัญเชิง
ความสัมพันธ์ของผลกระทบแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ร่วมกับแผนการบําบัดที่ใช้เพ่ือการตัดสินใจ
ของผู้มีส่วนได้เสีย การใช้กระบวนการผลิตกาซชีวภาพและการใช้เช้ือเพลิงจากเศษเหลือ (RDF: 
Refuse Derived fuel) ในแผนการจัดการมูลฝอยเป็นทางเลือกสําหรับมูลฝอยจากบ้านเรือนใน
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สถานการณ์จริง ผลจากการใช้ AHP แสดงให้เห็นความแตกต่างของผลกระทบ น่ันคือ การปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและอุปสรรคในแง่ความสามารถรองรับได้ของหลุมฝังกลบมีผลกระทบที่สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามแผนและความเสียหายต่อสุขภาพอันเน่ืองมาจากแผนการบําบัดซึ่ง
ปรากฏในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแง่มุมที่กว้างขึ้น การใช้การลําดับความสําคัญด้วย AHP ต่อปัญหา
ด้านการตัดสินใจทําให้เกิดการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ กัน 4 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการ
ตัดสินใจ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า การใช้กระบวนการผลิตกาชีวภาพมีความเหมาะสมมากที่สุดในง่า
ของการปฏิบัติ 
 Kumar & Goel (2009) ได้ทําการศึกษาตรวจสอบรายละเอียดและสถานที่กําจัดมูลฝอย
และการจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือนําเสนอแผนการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร และเหมาะสมของ
เมือง Kharagpur ประเทศอินเดีย ซึ่งพบว่าปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึนมีปริมาณ 95 ตันต่อวัน แต่
สามารถเก็บขนได้เพียง 50 ตันต่อวัน รวมถึงการกําจัดที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยเป็นการถมทิ้งกลางแจ้ง 
(Open Dumped) และปัญหาที่สําคัญ ได้แก่ สถานที่ต้ังถังรองรับไม่เหมาะสม สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของรถเก็บขนตํ่า แรงงานไม่เพียงพอสําหรับการจัดเก็บและขนส่งมูลฝอย และไม่มีระบบ
การกําจัดมูลฝอยและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ถูกสุขลักษณะ ผลการศึกษาพบว่า มูลฝอยมีค่าความช้ืน
สูง ค่าพลังงานความร้อนตํ่า  กลยุทธ์ที่ ดีที่สุด คือ  การทําปุ๋ยหมัดแบบเติมอากาศ  Aerobic 
composting) สามารถลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องกําจัดถึงร้อยละ 80 ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
เก็บขน ขนส่งกําจัด 
 Zotos et al. (2009) ศึกษาการจัดการมูลฝอย จุดอ่อนด้อยและโอกาส (ทางเลือก) 
สําหรับหน่วยงานท้องถ่ิน ซึ่งเน้นไปยังเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปรับเปลี่ยนได้ เครื่องมือ (วิธีการ) ที่ใช้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับเทศบาลควรสามารถวัดและแยกแยะช่วงของแผนการทํางานที่
แตกต่างกันระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้ให้บริการที่เก่ียวข้องได้ โดยช่องว่างทางด้านนโยบายยัง
เป็นปัญหาสําหรับหน่วยงานท้องถิ่น ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขาดการจัดการและการสนับสนุน
การใช้นโยบาย การแยกมูลฝอย การจัดเก็บ การเฝ้าระวังและการประเมินข้อมูล และการป้องกันที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งวิธีการที่ได้ผลในการจัดการมูลฝอยแบบแยกเขต ในแต่ละท้องที่โดยไม่มีการ
วางแผนดําเนินการใช้งบประมาณและความสามารถของระบบอย่างยั่งยืนเข้ามาสนับสนุน ส่งผลให้
ท้องถิ่นยังคงมีกิจกรรมเดิม ๆ ที่ยังคงแตกต่างจากนโยบายของชาติ ทางคณะวิจัยได้พัฒนาระบบการ
จัดการมูลฝอยทั้งในระดับบ้านเรือนและระดับอ่ืน ๆ รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับการ
จัดทําแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการมูลฝอยในระดับเทศบาล 
 Suttibak & Nitivattananon (2007) ศึกษาโครงการธนาคารมูลฝอยภายในโรงเรียน 100 โรง ซึ่ง
จะเร่ิมดําเนินการเองโดยโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบทางกายภาพของ            
มูลฝอย ส่วนใหญ่เป็นกระดาษขาวที่ร้อยละ 38.9 ขวดพลาสติกร้อยละ 22.8 และแก้วร้อยละ 11.7 
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ตามลําดับ โดยผลการดําเนินการจะแปรเปลี่ยนกับความไม่แน่นอนของราคาของวัสดุรีไซเคิลและ
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการให้บริการ พบว่า การประเมินผลการปฏิบัติซึ่งพบว่า ดีในแง่
ของอัตราการเข้าร่วมการรีไซเคิล อัตราการรีไซเคิลอยู่ที่ 32 กิโลกรัมต่อวัสดุรีไซเคิลต่อปี และ
อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อต้นทุนมีค่าสูง 1.0 
 

 
 

 
 
 

 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การศึกษา เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม
ของครัวเรือน โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5 การดําเนินการวิจัย 
 3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.7 การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development – R & D) 
โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
(Qualitative and Quantitative Research) ร่วมกัน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
 3.1.1 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และกระบวนการเรียนรู้
การจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี รวมถึง
การศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
ศึกษาโดยการค้นคว้าเอกสารจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ที่ได้
รวบรวมข้อมูลระบบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในเขตจังหวัดสระบุรี
ไว้ทั้งหมด รวมถึงการเข้าพบเพ่ือสัมภาษณ์ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับระบบการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนการเข้าเย่ียมชมสถานที่กําจัดขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน เพ่ือสอบถามและเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งผู้ศึกษาได้ติดต่อขอ
อนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนํามาศึกษาและวิเคราะห์ต่อไป 
  การศึกษาคุณลักษณะประชากร สภาพและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) สํารวจความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม รวมถึงความต้องการในการ
เรียนรู้ของครัวเรือนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ 
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ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตามที่เป็นอยู่ เพ่ือให้ทราบแนวความคิดของตัวแทนครัวเรือนในการ
จัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมและแก้ปัญหาได้ตรงตามสภาพและบริบท
ของปัญหา โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบคําถามในแบบสอบถามที่เตรียมไป รวมถึงการสังเกตพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนและในที่หรือทางสาธารณะ  
  ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในระยะที่ 1 จะนําไปสู่การออกแบบเพ่ือจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ให้แก่
ตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ในระยะที่ 2 ต่อไป 
 3.1.2 ระยะที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี โดยดําเนินการเป็นขั้นตอน ดังน้ี 
  3.1.2.1 ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดพ้ืนที่เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ผู้ศึกษาได้เลือกพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจาน เป็นการเลือกแบบ
เจาะจง เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจานเป็นตําบลนําร่องในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย
จากครัวเรือน  ซึ่งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีทําการคัดเลือกไว้ เพ่ือ
พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง และจะนําไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย
ต่อไป จากน้ันจึงทําการปรึกษากับผู้ เ ช่ียวชาญท่ีได้รับการเชิญให้เข้าร่วมออกแบบการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเลือกเป็นพ้ืนที่ที่จะดําเนินการ 
  3.1.2.2 ขั้นตอนที่ 2 ประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนที่ที่ถูกเลือกทราบ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงการเข้ามาดําเนินงาน และช้ีแจงให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาขยะมูลฝอยที่เป็นอยู่ 
พร้อมขอความร่วมมือในการวิจัยคร้ังนี้ 
  3.1.2.3 ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยทําการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน
ออกแบบกระบวนการ แล้วจึงนําไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินโดยประยุกต์ใช้หลักการประเมินแบบ IOC 
ซึ่งผู้เช่ียวชาญท่ีร่วมประเมินประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม 
ด้านการศึกษาและผู้นําชุมชน เพ่ือให้ได้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับคุ้มบ้านที่
คัดเลือกไว้ โดยใช้หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง  
  3.1.2.4 ขั้นตอนที่ 4 นํากระบวนการเรียนรู้ที่ได้กําหนดไว้ไปดําเนินการกับตัวแทน
ครัวเรือนที่คัดเลือกไว้ โดยการนัดหมายประชุมที่เลือกช่วงเวลาที่ตัวแทนครัวเรือนมีความพร้อมที่สุด
และดําเนินการตามกระบวนการท่ีออกแบบไว้ 
 3.1.3 ระยะที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม 
ก่อนกับหลังการเรียนรู้ และประเมินนความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการ
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จัดการขยะมูลฝอย โดยการให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและความ
คิดเห็นหลังการดําเนินโครงการ 
  ติดตามผลจากการใช้กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
โดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามภายหลังผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย นําข้อมูลทั้งก่อนและหลังการใช้กระบวนการมาเปรียบเทียบ (เฉพาะการปฏิบัติ
และการมีส่วนร่วม ทําการดเก็บข้อมูลหลังจากการดําเนินกระบวนการแล้ว 1 เดือน) แล้วจึงนําผลมา
วิเคราะห์เพ่ือสรุปผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี 
 
 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้แบ่งตามระยะของการศึกษา 3 ระยะ คือ  
 3.2.1 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม
และความต้องการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
  ประชากรมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1) เป็นผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดสระบุรีซึ่งมีทั้งสิ้น 12 แห่ง กลุ่มที่ 2) เป็นตัวแทนครัวเรือนที่มี
บทบาทสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี 13 อําเภอ 
จํานวน 234,785 ครัวเรือน 
 
ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรในจังหวัดสระบุรี 
 

อําเภอ จํานวนประชากร จํานวนครัวเรอืน 
อําเภอเมืองสระบุรี 127,466 44,208 
อําเภอแก่งคอย 74,742 37,910 
อําเภอหนองแค 90,601 37,552 
อําเภอหนองแซง 15,781 4,659 
อําเภอบ้านหมอ 42,585 15,454 
อําเภอเสาไห้ 31,550 11,352 
อําเภอพระพุทธบาท 63,755 22,208 
อําเภอวิหารแดง 37,753 12,242 
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อําเภอมวกเหล็ก 54,014 21,878 
อําเภอหนองโดน 14,297 4,597 
อําเภอดอนพุด 6,789 2,203 
อําเภอวังม่วง 19,206 7,533 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 34,601 12,989 

รวม 613,140 234,785 
 
ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดสระบุรี (2557) 
 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1) เป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําจัดขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง  12 แห่ง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Purposive 
Sampling) เป็นกระบวนการในการให้ได้ทราบถึงวิธีการและปัญหาในการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันรวมไปถึงกระบวนการจัดการให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย และกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มที่ 2) เป็นตัวแทนครัวเรือนที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนใน
จังหวัดสระบุรี จํานวน 400 คน จาก 234,785 ครัวเรือน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย และกําหนดขนาดจาก
ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์, 2540) ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่น (Confidence Level) 95% และมีความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ในครั้งน้ี 5% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จํานวน 400 คน และผู้วิจัยกําหนดสัดส่วนจําแนกตาม
อําเภอ โดยใช้สูตร ดังน้ี 

จากสูตร  ni = nNi 
          N 
   เมื่อ  ni =  จํานวนตัวอย่างในแต่ละอําเภอ 
      n =  จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
      N =  จํานวนประชากรท้ังหมด 
      Ni =  จํานวนประชากรแต่ละอําเภอ 
   ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละอําเภอ ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.2 จํานวนครัวเรือนและกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอําเภอ 
 

อําเภอ จํานวนหลังคาเรือน จํานวนตัวอย่าง 
อําเภอเมืองสระบุรี 44,208 75 
อําเภอแก่งคอย 37,910 65 
อําเภอหนองแค 37,552 64 
อําเภอหนองแซง 4,659 8 
อําเภอบ้านหมอ 15,454 26 
อําเภอเสาไห้ 11,352 19 
อําเภอพระพุทธบาท 22,208 38 
อําเภอวิหารแดง 12,242 21 
อําเภอมวกเหล็ก 21,878 37 
อําเภอหนองโดน 4,597 8 
อําเภอดอนพุด 2,203 4 
อําเภอวังม่วง 7,533 13 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 12,989 22 

รวม 234,785 400 
 
 3.2.2 ระยะที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี 
  ประชากร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น นักวิชาการส่ิงแวดล้อมจากสํานักงานส่ิงแวดล้อมภาค 7 และผู้อํานวยการส่วน
สิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข เช่น
นักวิชาการด้านการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนา
สังคม เช่น นักพัฒนาสังคมจากศูนย์พัฒนาสังคมและสวัสดิการท่ี 62 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา เช่น
ครู อาจารย์จากโรงเรียนในพ้ืนที่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากผู้นําชุมชนและปราชญ์ชุมชน เช่น กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และปราชญ์ชุมชน 
  กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมจํานวน 
3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุขจํานวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมจํานวน 3 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาจํานวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้นําชุมชนและปราชญ์ชุมชนจํานวน 3 คน 
รวมท้ังสิ้น 15 คน 
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 3.2.3 ระยะที่ 3 เปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ก่อนและหลังการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม รวมถึงศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้
ร่วมปฏิบัติการ ต่อกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
  กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง เป็นตัวแทนครัวเรือนจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพุคําจาน ที่คัดเลือกให้เข้าร่วมดําเนินกระบวนการเรียนรู้และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
(Voluntary Sampling) จํานวน 45 คน  
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์มาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
 3.3.1 ประเด็นคําถามเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหา และกระบวนการให้
ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
 3.3.2 แบบทดสอบความรู้เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
 3.3.3 แบบสอบถามความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
 3.3.4 แบบประเมินการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
 3.3.5 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
 3.3.6 แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมความต้องการในการเรียนรู้เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 
 3.3.7 ประเด็นคําถาม และแบบบันทึกสําหรับการประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
 3.3.8 แบบประเมินคุณภาพกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 3.3.9 แบบประเมินความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
3.4 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือให้มีเน้ือหาสมบูรณ์ และ
ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ต้ังไว้ โดยการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นจากตํารา เอกสาร และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ อันได้แก่ 
 3.4.1 แบบสัมภาษณ์สภาพและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม เพ่ือประเมินสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน           
ซึ่งได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการจัดการ          
ขยะมูลฝอย และความต้องการการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดยนําแนวคิดในการจัดการ
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ขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs (กรมควบคุมมลพิษ, 2551ข) และกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน       
(ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2543) ดังน้ี 
  3.4.1.1 แบบสัมภาษณ์สภาพ ปัญหา และกระบวนการให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.4.1.2 แบบทดสอบความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน มีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (ถูก ผิด) จํานวน 20 ข้อ 
  3.4.1.3 แบบสอบถามเก่ียวกับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ครัวเรือน เป็นแบบประเมินค่าตามแนววิธีของลิเคิร์ต (Likert’Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด จํานวน 15 ข้อ 
  3.4.1.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
เป็นแบบประเมินค่าตามแนววิธีของลิเคิร์ต (Likert’Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด จํานวน 10 ข้อ 
  3.4.1.5 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
เป็นแบบประเมินค่าตามแนววิธีของลิเคิร์ต (Likert’Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด จํานวน 10 ข้อ 
  3.4.1.6 แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมความต้องการในการเรียนรู้เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย  
  3.4.1.7 ประเด็นคําถามและแบบบันทึกสําหรับการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการขยะมูลฝอย เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
  3.4.1.8 แบบประเมินคุณภาพกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการ        
ขยะมูลฝอย สําหรับผู้เช่ียวชาญ 
  3.4.1.9 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 3.4.2 เมื่อออกแบบแล้วนําเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจ วิจารณ์ แก้ไข แล้วนํามาหาหาค่าความ
เที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของแบบสอบถาม โดยเลือกข้อคําถาม
ที่มีค่าความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป (บุญชม   
ศรีสะอาด, 2545)  
  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะและ
คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจํานวน 30 คน  แล้วนํามาหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม ดังน้ี 
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  3.4.2.1 แบบทดสอบความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย หาค่าอํานาจจําแนก (r) 
ความยากง่ายของแบบสอบถามเท่ากับ 0.86 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.76 ถึง 1.00 และ               
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85  
  3.4.2.2 แบบสอบถามเก่ียวกับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.93   
  3.4.2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.87  
  3.4.2.4 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.91  
  3.4.2.5 แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมความต้องการในการการเรียนรู้เรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอย ที่ออกแบบแล้วนําไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ วิจารณ์ แก้ไข ความถูกต้องและ
ครอบคลุมของเน้ือหาสภาพขยะมูลฝอย แบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา จึงนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 
 3.4.3 ประเด็นคําถามและแบบบันทึกสําหรับผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการขยะมูลฝอย 
เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น (Discussion) ที่ออกแบบแล้วนําไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ วิจารณ์ แก้ไข 
ความถูกต้องและครอบคลุมของเนื้อหา ประเด็นคําถามและแบบบันทึกที่ได้รับการปรับปรุงแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา จึงนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 
 3.4.4 แบบประเมินคุณภาพกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่ออกแบบแล้วนําไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ วิจารณ์ แก้ไข ความถูกต้องและครอบคลุมของเนื้อหา แบบประเมินที่ได้รับ
การปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา จึงนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 
 3.4.5 แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการปรับปรุงกระบวนการ และความพึง
พอใจในกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ที่ออกแบบแล้วนําไปให้อาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจ วิจารณ์ แก้ไข ความถูกต้องและครอบคลุมของเน้ือหาสภาพขยะมูลฝอย แบบสอบถาม
ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา จึงนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 
 
3.5 การดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนในการวิจัยเป็น 3 ระยะ (Phase) โดยการผสมผสานการหาความรู้
ในเชิงระบบ (System Thinking) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 3.5.1 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ และปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย และกระบวนการเรียนรู้
การจัดการขยะมูลฝอย และศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม และความต้องการ
เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ผู้วิจัยแต่งต้ังผู้ช่วยนักวิจัยจํานวน 4 คน และ
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จัดประชุมเพ่ือปรับพ้ืนความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม พร้อมทั้งทบทวนบทบาทในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยและเป็นพ่ีเลี้ยงในกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือให้มี
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
  3.5.1.1 ส่งหนังสือเพ่ือขอข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ซึ่งรวบรวมโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระบุรี นําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วนก่อนนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  3.5.1.2 ติดต่อเข้าพบเพ่ือสัมภาษณ์บุคคลที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในการบริหารงาน 
  3.5.1.3 เข้าพบและให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามที่เตรียมมา เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เก่ียวกับความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม และความต้องการในการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน จาก 234,785 ครัวเรือนในจังหวัดสระบุรี 
ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย และกําหนดขนาดจากตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970)  
 3.5.2 ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยเชิญผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการขยะ
มูลฝอยของตําบลพุคําจาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ซึ่งจะใช้ทดสอบกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วม เมื่อได้ร่างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแล้วจึงนําเสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่กําหนดไว้แต่ละด้านจํานวนทั้งสิ้น 15 คน เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยประยุกต์ใช้หลัก IOC ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทําการประเมิน
ร่างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม จากน้ันผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์และสรุปเน้ือหาที่สําคัญเพ่ือนํามาสังเคราะห์ร่วมกับหลักการและแนวคิดที่เก่ียวกับการเรียนรู้ 
จากนั้นจึงนํากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมไปดําเนินการกับ
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดไว้จํานวน 45 คน จากครัวเรือนหมู่ 8 บ้านโปร่งตะแบก ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพุคําจาน 
 3.5.3 ระยะที่ 3 การปฏิบัติการตามกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมี
ส่วนร่วม และการประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ด้านความรู้ ความ
ตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีส่วนร่วม โดยผู้เข้าร่วมโครงการท้ัง 45 คนด้วยแบบสอบถาม ที่เน้นการติดตามและ
ประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ด้วยการเก็บข้อมูลจาก
ผู้เข้ารวมโครงการด้านการปฏิบัติและการมีส่วนร่วม ภายหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม โดยเก็บข้อมูลหลังจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแล้ว 1 เดือน เพ่ือเป็นการ
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ติดตามผลภายหลังการดําเนินกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ก่อนจะทํา
การสรุปผลการวิจัย 
 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการ ดังน้ี 
 3.6.1 ระยะที่ 1 เก็บข้อมูลสภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
จังหวัดสระบุรี โดยการขอข้อมูลจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีเป็น
การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ และรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องกับรูแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กําจัด
ขยะในพ้ืนที่ 
 เก็บข้อมูลสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนที่เก่ียวกับความรู้ ความ
ตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม และความต้องการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
และเก็บข้อมูลสภาพและปัญหากระบวนการเรียนรู้ โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลตามที่กําหนดไว้
ข้างต้นร่วมกับผู้ช่วยนักวิจัยที่แต่งต้ังทั้ง 4 คน โดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามท่ีเตรียมไป
จนครบทุกข้อ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนใน
เขตจังกวัดสระบุรี 
 3.6.2 ระยะที่ 2 ทําการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยการประชุมผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้สามารถเก็บรายละเอียดของ
การสร้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วน จากน้ัน
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และสรุปเน้ือหาที่สําคัญเพ่ือนํามาสังเคราะห์ร่วมกับหลักการและ
แนวคิดที่เก่ียวกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีส่วนร่วม 
  นํากระบวนการเรียนรู้ ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิทําการประเมินตามหลักการประเมินแบบ IOC และปรับปรุงกระบวนการให้สมบูรณ์ก่อน
นําไปใช้กับกลุ่มผู้เป็นอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ 
 3.6.3 ระยะที่ 3 เป็นการประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วม โดยเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ด้วยการ
เก็บข้อมูลจากผู้เข้ารวมโครงการภายหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการติดตาม
ประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม โดยเก็บข้อมูลเพ่ือ
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ประเมินการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมหลังจากจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแล้ว 1 เดือน เพ่ือ
เป็นการติดตามผลภายหลังการดําเนินกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ก่อน
จะทําการสรุปผลการวิจัย 
 
3.7 การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้จัดกระทําข้อมูลเชิงปริมาณโดยข้อมูลด้านความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และ
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามเคร่ืองมือที่กําหนด ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล (Preliminary Editing) ลงรหัสข้อมูล (Coding) แล้วนํามาประมวลผลโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดังน้ี 
 3.7.1 แบบทดสอบความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เป็นคําถามแบบเลือกตอบ 
คําตอบที่ถูกต้องให้ 1 คะแนน คําตอบที่ผิดให้ 0 คะแนน  
  การวิเคราะห์คะแนนหลังจากได้คะแนนของข้อคําถามแต่ละข้อแล้วจะมีการคิดค่า
คะแนนเฉล่ีย ซึ่งหาได้จากการหารผลลบระหว่างคะแนนสูงสุดกับคะแนนตํ่าสุดด้วยจํานวนอันตรภาคช้ัน 
ได้เกณฑ์การแปลผลโดยการแบ่งคะแนนตามช่วง (Interval) โดยคิดเป็นค่าร้อยละ ดังน้ี 
  ร้อยละ 81–100 หมายถึง มีความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนระดับ
มากที่สุด 
  ร้อยละ 61–80 หมายถึง มีความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนระดับมาก 
  ร้อยละ 41–60 หมายถึง มีความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนระดับปานกลาง 
  ร้อยละ 21–40 หมายถึง มีความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนระดับน้อย 
  ร้อยละ 0– 20 หมายถึง มีความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนระดับน้อยที่สุด 

 3.7.2 แบบประเมินความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นคําถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ต (Likert’s Scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

   มากที่สุด  (เห็นด้วยอย่างย่ิง) ให้ 5 คะแนน 
   มาก   (เห็นด้วย)  ให้ 4 คะแนน 
   ปานกลาง  (ไม่แน่ใจ)  ให้ 3 คะแนน 
   น้อย   (ไม่เห็นด้วย)  ให้ 2 คะแนน 
   น้อยที่สุด  (ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง) ให้ 1 คะแนน 

  การกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2535, อ้างถึงใน                 
วิมลพรรณ อาภาเวท และฉันทนา ปาปัดถา, 2554)  
  เกณฑ์ระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอย   
ในระดับมากที่สุด 



 68

  เกณฑ์ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอย   
ในระดับมาก 
  เกณฑ์ระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอย   
ในระดับปานกลาง 
  เกณฑ์ระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอย   
ในระดับน้อย 
  เกณฑ์ระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความตระหนักต่อการจัดการขยะมูลฝอย   
ในระดับน้อยที่สุด 

 3.7.3 แบบประเมินการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เป็นคําถามแบบ
ประเมินค่าตามแนววิธีของลิเคิร์ต (Likert’s Scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

   มากที่สุด  (ปฏิบัติ 7 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์) ให้ 5 คะแนน 
   มาก   (ปฏิบัติ 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์)  ให้ 4 คะแนน 
   ปานกลาง  (ปฏิบัติ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์)  ให้ 3 คะแนน 
   น้อย   (ปฏิบัติ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์)  ให้ 2 คะแนน 
   น้อยที่สุด  (ไม่เคยปฏิบัติ)   ให้ 1 คะแนน 

  จะได้ช่วงของคะแนนและกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังน้ี  (บุญชม         
ศรีสะอาด 2535, อ้างถึงใน วิมลพรรณ อาภาเวท และฉันทนา ปาปัดถา, 2554) 
  เกณฑ์ระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ
มากที่สุด 
  เกณฑ์ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ
มาก 
  เกณฑ์ระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย                
ในระดับปานกลาง 
  เกณฑ์ระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย            
ในระดับน้อย 
  เกณฑ์ระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย              
ในระดับน้อยที่สุด 

 3.7.4 แบบประเมินการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นคําถามแบบประเมินค่า
ตามแนววิธีของลิเคิร์ต (Likert’s Scale) มี 5 ระดับ คือ ไม่เคยมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมน้อยครั้ง มีส่วน
ร่วมในบางคร้ัง มีส่วนร่วมบ่อย ๆ มีส่วนร่วมเป็นประจํา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

   มากที่สุด   (มีส่วนร่วม 7 ครั้งขึ้นไป) ให้ 5 คะแนน 
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   มาก    (มีส่วนร่วม 5-6 ครั้ง) ให้ 4 คะแนน 
   ปานกลาง   (มีส่วนร่วม 3-4 ครั้ง) ให้ 3 คะแนน 
   น้อย    (มีส่วนร่วม 1-2 ครั้ง) ให้ 2 คะแนน 

  น้อยที่สุด (ไม่เคยมีส่วนร่วม) ให้ 1 คะแนน 
  จะได้ช่วงของคะแนนและกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังน้ี  (บุญชม        
ศรีสะอาด 2535, อ้างถึงใน วิมลพรรณ อาภาเวท และฉันทนา ปาปัดถา, 2554) 
  เกณฑ์ระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ
มากที่สุด 
  เกณฑ์ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับมาก 
  เกณฑ์ระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ
ปานกลาง 
  เกณฑ์ระหว่าง 1.51 -  2.50 หมายถึง มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับน้อย 
  เกณฑ์ระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ
น้อยที่สุด 
  
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 
 3.8.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.8.2 สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 1) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 2) หา             
ค่าอํานาจจําแนกรายข้อของแบบสอบถามโดยใช้ Item-total Correlation 3) หาค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบวัดความรู้ 4) หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยตามสูตรของ        
คูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) 5) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการ             
ขยะมูลฝอย ตามสูตรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient)  
 3.8.3 เก็บข้อมูลความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
นํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.8.4 เปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการจัดการ         
ขยะมูลฝอย โดยเปรียบเทียบด้วยค่า t-test (Independent) 
 



 
 

บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วมของครัวเรือน โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการ
จัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในจังหวัดสระบุรี ผู้ดําเนินการวิจัยขอนําเสนอข้อมูลที่ได้มา ดังน้ี 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในการแปลความหมาย เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง ตลอดจนความหมายที่ตรงกัน ดังน้ี 
 N หมายถึง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 X  หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean)	 
 S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t หมายถึง สถิติทดสอบที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใน t-Distribution 
 F หมายถึง สถิติทดสอบที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใน F-Distribution 

 
4.2 ผลการศึกษา สภาพ และปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัดสระบุรี 
 จากการรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 
และสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องและรับผิดชอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีที่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอยู่ในความดูแลของตนเองทั้ง 12 แห่ง และ
เอกชนอีก 1 แห่ง ซึ่งได้แก่ 1) เทศบาลเมืองสระบุรี 2) เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 3) เทศบาลตําบล
หน้าพระลาน 4) เทศบาลตําบลป๊อกแป๊ก 5) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองขีดขิน 6) เทศบาลตําบล
มวกเหล็ก 7) เทศบาลตําบลพุกร่าง 8) เทศบาลตําบลตาลเด่ียว 9) องค์การบริหารส่วนตําบลซับสนุ่น 
10) องค์การบริหารส่วนตําบลลําพญากลาง 11) เทศบาลตําบลวังม่วง 12) เทศบาลตําบลหนองแค 
13) บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) เก่ียวกับสภาพการจัดการขยะมูลฝอย และปัญหาจากการ
ดําเนินการ ผลการวิเคราะห์มี ดังน้ี 
 4.2.1 สภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ที่มีการ
จัดบริการรับขยะมูลฝอยแล้วนําไปกําจัดมีจํานวน 88 แห่ง มีสถานที่กําจัดเป็นของตนเอง 12 แห่ง อีก 
76 แห่งเก็บขนแล้วนําไปกําจัดในสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ส่วนที่เหลืออีก 20 แห่ง
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ไม่มีบริการเก็บขนหรือกําจัด เป็นหน้าที่ของครัวเรือนที่ต้องรวบรวมขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ตนเองแล้วกําจัดตามวิธีการที่กระทําต่อกันมา เฉพาะในท้องถ่ินที่มีการเก็บรวบรวมไปกําจัด                
จะมีขั้นตอนในการดําเนินการแบ่งเป็นข้ันตอนได้ 4 ขั้นตอน คือ การท้ิงขยะ การรวบรวม การขนส่ง 
การกําจัด 
 

  1) การทิ้งขยะ ท้องถ่ินจะจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยมาให้บริการประชาชน โดย
วางไว้ในที่สาธารณะส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมถนน ตามทางในหมู่บ้าน ในตลาด ฯลฯ เพ่ือให้
ประชาชนได้นําขยะมูลฝอยมาทิ้งได้สะดวก ส่วนถังรองรับขยะมูลฝอยอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไป 
บางแห่งเป็นถังที่ถูกผลิตมาเป็นการเฉพาะสําหรับรองรับขยะฝอยโดยมีสีแตกต่างกันตามประเภทของ
ขยะมูลฝอย บางแห่งอาจประยุกต์ใช้ถังที่ใช้แล้วจากกิจกรรมอ่ืน 
                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

               
ภาพท่ี 4.1 ถังรองรับขยะมูลฝอย 
 
  2) การรวบรวม ในการรวบรวมขยะมูลฝอยเพ่ือนําไปกําจัดยังสถานที่ซึ่งมีการ
จัดเตรียมไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้รถบรรทุกที่ผลิตมาเพ่ือการเก็บขนขยะมูลฝอย
โดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันบ้างตามความประสงค์ของผู้ใช้ เช่น แบบเปิดด้านข้างและ       
เทท้าย แบบอัดท้าย แบบกระบะบรรทุกฯ  
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ภาพท่ี 4.2 รถบรรทุกสําหรับเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
 

  การรวบรวมขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุกน้ัน ท้อถ่ินจะจัดสายทางในการเก็บขน และ
จัดเวลาท่ีจะทําการเก็บขนด้วย โดยศักยภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยของท้องถ่ินแต่ละแห่งอาจ
แตกต่างกัน บางแห่งอาจเก็บขนในแต่ละสายทางได้ทุกวัน แต่บางแห่งอาจเก็บวันเว้นวันหรือมากกว่า
น้ัน บนรถบรรทุกขยะมูลฝอยแต่ละคันจะมีเจ้าหน้าที่ประจํา 3 คน เป็นพนักงานขับรถ 1 คน และ
พนักงานเก็บขยะมูลฝอย 2 คน ส่วนใหญ่จะทําการเก็บขนในช่วงเวลาเช้ามืดถึงช่วงสาย และอาจมี
บางแห่งต้องเก็บในเวลาอื่นอีก เมื่อเก็บขนได้ตามกําหนดแล้วจะนําไปส่งยังสถานที่ซึ่งได้กําหนดไว้ 
  3) การขนส่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะใช้รถคันที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยใน
การขนส่งด้วย คือจะเดินทางออกจากสถานที่ต้ังไปตามหมู่บ้านหรือชุมชนตามที่ได้กําหนดไว้ เพ่ือเก็บ
ขยะมูลฝอยที่ถูกนํามาทิ้งไว้ในภาชนะบริเวณด้านหน้าบ้านเรือนหรือที่สาธารณะที่กําหนดไว้ เมื่อเก็บ
ขยะมูลฝอยได้ตามท่ีกําหนดแล้วจะทําการขนส่งไปยังสถานที่กําจัดโดยไม่ย้ายหรือถ่ายเทไปยังรถคัน
อ่ืน สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยสําหรับท้องถิ่นแต่ละแห่งอาจอยู่ใกล้หรือไกลแตกต่างกัน บางท้องถิ่น
ต้องใช้เวลานานในการขนส่ง เน่ืองจากต้องรอคิวในการเทขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.3 การขนส่งขยะมูลฝอย 

 
  4) การกําจัด วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มี 4 วิธี ได้แก่ 1) วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
จํานวน 1 แห่ง 2) วิธีการเทกองท่ีมีการควบคุม (Control Dump) จํานวน 1 แห่ง 3) วิธีการเทกอง
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กลางแจ้ง และเผากลางแจ้ง 9 แห่ง 4) วิธีการนําไปใช้เป็นพลังงาน (Waste to Energy) โดยการแยก
เอาขยะมูลฝอยที่สามารถติดไฟได้มาบีบอัดเป็นแท่ง จํานวน 2 แห่งโดยสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี จํานวน 12 แห่ง และเอกชน 1 แห่ง รวม 13 แห่ง มี
ลักษณะ ดังน้ี 
   4.1) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสระบุรี บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 
11 ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีขยะมูลฝอยบางส่วนที่กองอยู่กลางแจ้งรอการ
คัดแยกก่อนจะนําส่วนที่เหลือไปฝังกลบ ซึ่งมีขนาดกองโดยประมาณ กว้าง 40 เมตร ยาว 80 สูง           
5 เมตร จํานวน 2 กอง หรือคิดเป็นปริมาตร 320,000 ลูกบาศก์เมตร เมื่อคํานวณหาน้ําหนัก
โดยประมาณความหนาแน่นของกองขยะมูลฝอยที่ 0.30 ตันต่อลูกบาศก์เมตร ขยะที่ตกค้างมีนํ้าหนัก 
96,000 ตัน ในส่วนน้ีอาจถือได้ว่าเป็นขยะมูลฝอยตกค้าง ขณะเดียวกันขยะมูลฝอยที่ถูกฝังอยู่ใน
สถานที่กําจัดแห่งน้ี อาจมองได้อีกว่าเป็นขยะมูลฝอยตกค้างได้อีก เน่ืองจากต้องใช้พ้ืนที่ในการฝังกลบ
และรอการย่อยสลายด้วยเวลานานหลายปีจนพ้ืนที่สําหรับทําการฝังกลบอาจไม่เพียงพอ ส่วนปัญหา
การร้องเรียนของราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงมีน้อย มีเฉพาะฤดูฝนเน่ืองจากสถานท่ีอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชน มีเพียงไร่นาและบ่อดินลูกรัง  
   “...สามารถทําการฝังกลบได้หมด จึงไม่มีการรายงานขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
แต่พ้ืนที่ซึ่งใช้ฝังกลบคาดว่าอาจจะเต็มภายในปี พ.ศ. 2559 น้ี...” 

 
                                                                                 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 4.4 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสระบุรี 
ที่มา: เนตรนภา ทองเกลี้ยง นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ, สัมภาษณ์ 4 พ.ค. 2559 
 
   4.2) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท บ้านพุขามหวาน 
หมู่ 5 ตําบลพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีกองขยะสะสมในสถานท่ีประมาณ 
144,000 ตัน โดยกองขยะมีขนาดกว้าง 200 เมตร ยาว 300 เมตร สูง 8 เมตร ปริมาตรของกองขยะ 
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480,000 ลูกบาศก์เมตร ความหนาแน่นของขยะประมาณ 0.30 ตันต่อลูกบาตรเมตร นํ้าหนักของขยะ
ที่สะสมทั้งสิ้นประมาณ 144,000 ตัน 
   “...ขยะที่นํามากําจัดในสถานที่น้ีจะถูกกองไว้ก่อน โดยมีลูกจ้างของเทศบาลและผู้ที่
เก็บเศษขยะมาร่วมกับคัดแยกขยะบางส่วนออกไป ที่เหลือจะถูกนําไปฝังกลบแต่เป็นการฝังกลบแบบ
ไม่ถูกหลักวิชาการ กระทําโดยการเปิดหน้าดินให้เป็นหลุม แล้วนําขยะที่ต้องการฝังกลบลงไปในหลุม 
เมื่อขยะเต็มหลุมก็จะนําดินมากลบและขุดหลุมข้ึนมาใหม่ คาดว่าอีกประมาณ 5 ปี สถานที่กําจัดขยะ
แห่งน้ีอาจเต็ม ไม่สามารถจะรับขยะเข้ามาได้อีกหากไม่มีการแก้ไข เทศบาลเมืองพระพุทธบาทมี
นโยบายที่จะร่วมกับเอกชน เพ่ือขนขยะที่ตกค้างไปกําจัดโดยการใช้เป็นพลังงานในบริษัทของเอกชน 
แต่ประสบปัญหาเน่ืองถูกท้วงติงจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทําให้เทศบาลเมืองพระพุทธบาทยัง
ไม่สามารถลงนามในสัญญากับเอกชนได้ ส่วนปัญหาการร้องเรียนของราษฎรที่อาศัยอยู่รอบข้างของ
สถานที่กําจัดขยะมีน้อย เพราะราษฎรที่อาศัยอยู่รอบ ๆ สถานที่เป็นราษฎรที่เข้ามาร่วมคัดแยกขยะ
แล้วนําไปขาย…” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                                           
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.5 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพระพุทธบาท 
ที่มา: จิรภา ระดมสุทธิกุล ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, สัมภาษณ์ 5 พ.ค. 2559 
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   4.3) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลหน้าพระลาน บ้านหนองสามห้าง 
หมู่ 9 ตําบลหน้าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีกองขยะสะสมในสถานที่กําจัด
ประมาณ 14,400 ตัน โดยมีขนาดของกองขยะกว้าง 80 เมตร ยาว 120 เมตร สูง 5 เมตร ปริมาตร
ของขยะ 48,000 ลูกบาศก์เมตร ความหนาแน่นของกองขยะ 0.30 ตันต่อลูกบาศก์เมตร ไม่พบว่าเคย
ถูกร้องเรียนแต่อย่างใด เน่ืองจากสถานท่ีน้ันอยู่ด้านหลังของสวนป่าของสวนพฤกษศาสตร์พุแค ไม่มี
บ้านเรือนราษฎรต้ังอยู่ใกล้เคียง 
    “...ขยะที่ถูกนํามากําจัดในสถานท่ีน้ีจะถูกนํามาเทกอง และมีผู้เก็บของเก่ามาทํา
การคัดแยกขยะส่วนที่นําไปจําหน่ายได้ออกไป ส่วนขยะที่เหลือจะถูกกองเอาไว้เพ่ือทําการเผา แต่ก็มี
ปัญหาขยะตกค้างในสถานที่กําจัดตามข้อมูลเบ้ืองต้น อายุการใช้งานของสถานที่แห่งน้ีคาดว่าจะใช้ได้
อีกหลายปี...” 
 

 
 

                                                                     
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.6 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลหน้าพระลาน 
ที่มา: วิไลพร ตุลาทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ, สัมภาษณ์ 4 พ.ค. 2559 
 
 4.4) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลป๊อกแป๊ก บ้านหนองโนเหนือ 
หมู่ 3 ตําบลหนองโน อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีกองขยะตกค้างในสถานที่ประมาณ 5,400 ตัน 
โดยมีขนาดของกองขยะกว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 3 เมตร ปริมาตรของกองขยะ 18,000 
ลูกบาศก์เมตร ความหนาแน่นของกองขยะ 0.30 ตันต่อลูกบาศก์เมตร  
 “...ขยะที่ถูกส่งเข้ามาในสถานท่ีน้ีจะถูกนํามากองไว้โดยสถานที่มีรั้วคอนกรีต
ล้อมรอบ เน่ืองจากพ้ืนที่มีขนาดเล็ก ขยะจึงเต็มทําให้ต้องหยุดรับขยะเข้ามาเพ่ิม และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่งต้องนําขยะที่เก็บรวบรวมไปกําจัดยังสถานที่อ่ืน ส่วนขยะที่ตําค้างน้ียังต้องรอ
การกําจัดให้หมดสิ้นไป ส่วนปัญหาการถูกร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพบว่ามีน้อย 
เน่ืองจากสถานที่อยู่ในบริเวณท่ีเป็นท้องนาห่างจากบ้านเรือนของราษฎร จะมีกลิ่นบ้างในช่วงหน้าฝน 
ซึ่งปัจจุบันไม่มีขยะใหม่เข้ามาจึงไม่มีกลิ่น...” 
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ภาพท่ี 4.7 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลป๊อกแป๊ก 
ที่มา: มาลี พรรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน, สัมภาษณ์ 6 พ.ค. 2559 
 

 4.5) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองขีดขิน ต้ังอยู่ที่
บ้านสะพานดินดํา หมู่ 8 ตําบลบ้านหมอ อําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
 “...สถานที่แยกการรับผิดชอบเป็นสองส่วน เป็นบ่อฝังกลบและโรงงานคัดแยก
ขยะอยู่ร่วมกัน ในส่วนของการฝังกลบน้ันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ขีดขิน มีพ้ืนที่ 20 ไร่ เป็นการกําจัดแบบฝังกลบแบบไม่ถูกหลักวิชาการ มีขยะตกค้างประมาณ 
80,187 ตัน แบ่งเป็น 6 บ่อ ซึ่งถือได้ว่าปริมาณขยะเต็มพ้ืนที่แล้ว ส่วนโรงงานคัดแยกขยะอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเน้ือที่ 20 ไร่ มีการคัดแยกโดยการร่อนเอาขยะที่เป็น
ของแข็งและมีคุณสมบัติติดไฟได้จะถูกแยกไปเป็นเช้ือเพลิง ดําเนินการโดยความร่วมมือกับบริษัท
ซีเมนต์ไทยจํากัด นําเช้ือเพลิงที่ได้ไปใช้ในการเผาปูนซีเมนต์ และส่วนที่เหลือนําไปเป็นสานปรับปรุง
ดิน แต่ความสามารถในการแยกขยะสามารถคัดแยกได้ประมาณวันละ 20 ตัน ไม่เพียงพอต่อขยะที่เข้ามา
จึงเป็นสาเหตุของกองขยะตกค้างในสถานที่กําจัด คาดว่าอาจใช้สถานที่กําจัดแห่งน้ีได้อีกไม่เกิน 5 ปี...” 
 

 

 
                                                                   
 
 

 
ภาพท่ี 4.8 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารสว่นตําบลเมืองขีดขิน 
ที่มา: ชมพูนุช วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนตําบล, สมัภาษณ์ 5 พ.ค. 2559 
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 4.6) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลมวกเหล็ก บ้านเขามะกอก หมู่ 5 
ตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีกองขยะสะสมในสถานที่กําจัดประมาณ 4,320 ตัน โดย
มีขนาดของกองขยะกว้าง 60 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 3 เมตร ปริมาตรของกองขยะ 14,400 
ลูกบาศก์เมตร ความหนาแน่นของกองขยะ 0.30 ตันต่อลูกบาศก์เมตร 
  “...ขยะที่ถูกนํามาท่ีสถานที่กําจัดขยะแห่งน้ีจะถูกฝังกลบโดยการขุดหลุมเพ่ือรองรับ
ขยะ เมื่อเต็มแล้วจะทําการกลบด้วยดิน และขุดหลุมใหม่ต่อไป ซึ่งยังเป็นการฝังกลบที่ไม่ถูกหลักวิชาการ อายุ
การใช้งานของสถานที่กําจัดขยะแห่งน้ีน่าจะใช้ได้อีกมากกว่า 10 ปี ส่วนปัญหาการร้องเรียนจากราษฎรท่ีอาศัย
อยู่รอบสถานท่ีกําจัดขยะไม่พบ เน่ืองจากบริเวณรอบ ๆ สถานที่ไม่มีบ้านเรือนราษฎรอาศัยอยู่ และปัจจุบัน
สถานที่กําจัดขยะแห่งปิดทําการเพ่ือปรับปรุงวิธีดําเนินการให้ถูกหลักวิชาการ...” 

 
 
                                                                        
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.9 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลมวกเหล็ก 
ที่มา: ดารุณี ฮกหลง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข, สัมภาษณ์ 6 พ.ค. 2559 
 

 4.7) สถานที่กําจัดขยะของเทศบาลตําบลพุกร่าง บ้านหนองโคก หมู่ 8 ตําบลพุก
ร่าง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีกองขยะสะสมในสถานที่กําจัดประมาณ 4,800 ตัน โดยมี
ขนาดของกองขยะกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 5 เมตร ความหนาแน่น 0.30 ตันต่อลูกบาศก์
เมตร มีปริมาตรของขยะ 16,000 ลูกบาศก์เมตร  
 “...ขยะที่ถูกนํามายังสถานที่กําจัดแห่งน้ีจะถูกนํามากองไว้ในที่แจ้งรอการกําจัด 
และมีราษฎรบางส่วนเข้าไปเก็บขยะที่สามารถนําไปจําหน่ายได้ เพ่ือเป็นรายได้ของครัวเรือน ขยะที่
เหลือจะถูกทิ้งไว้ สถานที่กําจัดขยะแห่งน้ีน่าจะมีอายุการใช้งานอีกประมาณ 2 ถึง 3 ปี บางเวลาจะมี
ไฟไหม้กองขยะโดยไม่รู้สาเหตุ เป็นเหตุให้มีการร้องเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียงบ่อยคร้ัง...” 
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ภาพท่ี 4.10 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลพุกร่าง 
ที่มา: ส.ต.ต.นรเสฎฐ์ เจริญฤทธ์ิศักด์ิ ปลัดเทศบาล, สมัภาษณ์ 5 พ.ค. 2559 
 4.8) สถานที่กําจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลตาลเด่ียว บ้านโคกเชือก 
หมู่ 9 ตําบลตาลเด่ียว อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีปริมาณขยะสะสมประมาณ 10,800 ตัน โดย
มีขนาดของกองขยะกว้าง 60 เมตร ยาว 120 เมตร สูง 5 เมตร ความหนาแน่นของขยะ 0.30 ตันต่อ
ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรของขยะประมาณ 36,000 ลูกบาศก์เมตร  
 “...ขยะที่ถูกนํามายังสถานที่กําจัดแห่งน้ีจะถูกนําไปเทไว้ในบ่อที่ทําการขุดไว้
จํานวน 3 บ่อ ซึ่งมีขนาดของบ่อกว้าว 80 เมตร ยาว 180 เมตรและกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตรสอง
บ่อตามลําดับ เมื่อมีขยะเข้ามาจนเต็มบ่อก็จะทําการกลบด้วยดิน และทําการขุดบ่อใหม่ขึ้นมาทดแทน 
ซึ่งการฝังกลบในลักษณะน้ียังไม่ถูกหลักวิชาการ สถานที่กําจัดขยะแห่งน้ีมีอายุการใช้งานได้อีก
มากกว่า 10 ปี และไม่เคยมีปัญหาการร้องเรียนของราษฎรเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนของ
ราษฎร...” 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.11 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลตาลเด่ียว 
ที่มา: ศิริวรรณ บุตรพงษ์ หัวหน้าสํานักปลัด, สัมภาษณ์ 6 พ.ค. 2559 
 
 4.9) สถานที่กําจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลซับสนุ่น บ้านซับขาม หมู่ 4 
ตําบลซับสนุ่น อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีกองขยะตกค้างสะสมประมาณ 2,880 ตัน โดยมี
ขนาดของกองขยะกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 3 เมตร ความหนาแน่นของกองขยะ 0.30 ตันต่อ
ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรของกองขยะ 9,600 ลูกบาศก์เมตร   
 “...ขยะที่ถูกนํามายังสถานที่กําจัดแห่งน้ีจะถูกนํามาเทกองไว้เพ่ือรอการเผา มี
ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงมาคุ้ยหาขยะที่ยังมีค่าเพ่ือนําไปขาย...” 
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ภาพท่ี 4.12 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลซับสนุ่น 
ที่มา: วรวุธ เซียงคิ้ว นายกองค์การบริหารสว่นตําบล, สัมภาษณ์ 9 พ.ค. 2559 
 4.10) สถานที่กําจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลลําพญากลาง บ้านหนอง
ดินแดง หมู่ 11 ตําบลลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีกองขยะตกค้างประมาณ 
2,880 ตัน โดยมีขนาดของกองขยะกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 3 เมตร ความหนาแน่นของกอง
ขยะ 0.30 ตันต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาตรของขยะ 9,600 ลูกบาศก์เมตร  
 “...ขยะที่ถูกนํามากําจัดยังสถานที่แห่งน้ีจะถูกนํามาเทกองไว้เพ่ือรอการเผา และ
มีราษฎรบางคนเข้ามาคุยเขี่ยหาขยะที่ยังมีค่าเพ่ือนําไปขาย ขยะที่เหลือจะถูกเผาเพื่อทําลาย 
เน่ืองจากสถานที่กําจัดแห่งน้ีอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนราษฎร ปัญหาการร้องเรียนจึงมีน้อย หากมีจะ
เป็นปัญหาที่เก่ียวกับควันจากการเผาและนํ้าชะขยะซึ่งไหลไปยังที่นาของราษฎรในฤดูฝน เน่ืองจาก
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลลําพญากลางเป็นพ้ืนที่ชายเขา มีระดับสูงกว่า
พ้ืนที่ข้างเคียงเป็นสาเหตุของการไหลของนํ้าชะขยะ...” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.13 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลลําพญากลาง 
ที่มา: วิชัย เปาวิมาน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล, สัมภาษณ์ 9 พ.ค. 2559) 
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 4.11) สถานที่กําจัดขยะของเทศบาลตําบลวังม่วง บ้านคําพราน หมู่ 1 ตําบลคําพราน 
อําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี มีกองขยะตกค้างประมาณ 8,640 ตัน โดยมีขนาดของกองขยะกว้าง    
80 เมตร ยาว 120 เมตร สูง 3 เมตร ความหนาแน่นของขยะ 0.30 ตันต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาตรของ
กองขยะ 28,800 ลูกบาศก์เมตร  
 “...ขยะที่นํามากําจัดยังสถานที่กําจัดแห่งน้ีจะถูกนํามาเทกองเพ่ือรอการเผาซึ่งไม่
ถูกหลักการ ทาํให้ต้องหยุดดําเนินการช่ัวคราวเพ่ือรอการปรับปรุงวิธีการกําจัดเสียใหม ่ส่วนปัญหา
การร้องเรียนของราษฎรน้ันมีน้อย เน่ืองจากสถานที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนราษฎร...” 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.14 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลวังม่วง 
ที่มา: รุ่งอรุณ อินทร์ผาย ปลดัเทศบาล, สัมภาษณ์ 9 พ.ค. 2559 
 4.12) สถานที่กําจัดขยะของเทศบาลตําบลหนองแค บ้านหนองจระเข้ หมู่ 5 
ตําบลหนองจระเข้ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จากข้อมูลของจังหวัดพบว่าไม่มีขยะตกค้างใน
สถานที่กําจัดขยะแห่งน้ี 
 “...สถานที่กําจัดขยะแห่งน้ีมีเน้ือที่ 18 ไร่ ปัจจุบันให้เอกชนเช่าพ้ืนที่ 15 ไร่ เพ่ือ
ดําเนินการกําจัดขยะแทนเทศบาล โดยเอกชนเป็นผู้นําขยะไปทําเป็นเช้ือเพลิง แต่ปัจจุบันจากปริมาณ
ขยะของเทศบาลตําบลหนองแค 15 ตัน และขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองจระเข้และองค์การ
บริหารส่วนตําบลลําไทร อีก 15 ตัน เอกชนสามารถดําเนินการได้ประมาณ 10 ตัน ทําให้มีปัญหาขยะ
ตกค้างสะสมเป็นจํานวนมาก ขนาดของกองขยะโดยประมาณ กว้าง 60 เมตร ยาว 80 เมตร สูง            
5 เมตร คิดเป็นปริมาตร 24,000 ลูกบาศก์เมตร คํานวณเป็นนํ้าหนักจากความหนาแน่นของกองขยะที่ 
0.30 ตันต่อลูกบาศก์เมตร ขยะที่กองอยู่จะมีนํ้าหนัก 7,200 ตัน หากไม่ได้รับการแก้ไขภายในสิ้นปีน้ี
ขยะอาจเต็มและไม่สามารถรับขยะเข้ามาได้อีก ส่วนปัญหาการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่
ใกล้เคียงมีบ้างไม่มากเน่ืองจากสถานที่อยู่ห่างจากบ้านเรือนราษฎร...” 
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ภาพท่ี 4.15 สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลหนองแค 
ที่มา: สุวรรณี หอมทรัพย์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, สัมภาษณ์ 4 พ.ค. 2559 
 
 4.13) สถานที่กําจัดขยะของบริษัททีพีไอโพลีนต้ังอยู่ที่ริมถนนมิตรภาพแก่งคอย - 
มวกเหล็ก อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งรับภาระการกําจัดขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดสระบุรีและจังหวัดอ่ืน ๆ เป็นจํานวนมาก โดยการนําขยะเหล่าน้ันมาทําเป็นเช้ือเพลิงในการ
ผลิตปูนซีเมนต์ ที่ผ่านมายังสามารถรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี มีขยะตกค้าง
สะสมขนาดของกองขยะกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 5 เมตร ความหนาแน่นของขยะ 0.30 ตัน
ต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณขยะสะสม 3,600 มีปัญหาอยู่บ้างคือกลิ่นของขยะที่เข้ามารอการกําจัด
จํานวนมาก แต่เน่ืองจากสถานท่ีอยู่ห่างไกลจากชุมชนจึงยังไม่เป็นปัญหาที่รุนแรง (สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี, 2558) 
 4.2.2 ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.2.2.1 ปัญหาในการทิ้งขยะมูลฝอย 
  4.2.2.2 ปัญหาในการรวบรวมขยะมูลฝอย 
  4.2.2.3 ปัญหาในกาขนส่งขยะมูลฝอย 
  4.2.2.4 ปัญหาในการกําจัดขยะมูลฝอย 
  1) ปัญหาในการทิ้งขยะมูลฝอย จากสภาพท่ัวไปของพ้ืนที่ในแต่ละเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี พบว่ามีขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดตามริมถนน ตามที่สาธารณะ 
ในสถานที่ของเอกชนที่ไม่มีการดูแล แม้แต่รอบถังรองรับขยะมูลฝอยซึ่งท้องถิ่นจัดไว้ให้ประชาชนนํา
ขยะมูลฝอยมาทิ้ง ทําให้เกิดสภาพที่ไม่น่ามอง บางแห่งอาจเป็นที่เพาะพันธ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค 
ปัญหาที่สําคัญอีกอย่างของการทิ้งขยะมูลฝอยคือ การท้ิงขยะมูลฝอยอันตรายรวมไปกับขยะมูลฝอย
ประเภทอ่ืน ซึ่งอาจเป็นที่มาของการปนเป้ือนของสารอันตรายในสิ่งแวดล้อม 
  2) ปัญหาในการรวบรวมขยะมูลฝอย จากสภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเพ่ิมขึ้นของประชากร ทําให้มีขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นตามมาด้วย แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
เพ่ิมงบประมาณและกําลังคนในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแล้วก็ตาม แต่หลายแห่งมีปัญหาการเก็บ
ไม่ทัน ทําให้มีขยะตกค้างอยู่ในภาชนะเป็นเวลานานเกินควร มีกลิ่นเน่าเหม็น สุนัขมาคุ้ยเข่ียหาสิ่งที่
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เป็นอาหาร จนเป็นที่มาของปัญหาการต้ังถังรองรับขยะมูลฝอย เพราะแต่ละครัวเรือนไม่ต้องการให้นํา
ถังมาต้ังหน้าบริเวณบ้านของตนเอง  
  3) ปัญหาการขนส่งขยะมูลฝอย เน่ืองจากปัญหาการหาสถานที่ทิ้งได้ยาก ทําให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งต้องขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยที่อยู่
ห่างไกลจากท้องถิ่นของตนเองมาก ทําให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยบางแห่งมีสภาพ
แออัดของรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทําให้ต้องรอคิวในการเทขยะมูลฝอยเป็นเวลานาน บางเที่ยวใช้เวลา
ถึง 14 ช่ัวโมง ทําให้ไม่สามารถกลับมาทําการรวบรวมเก็บขนได้ทันเวลา สร้างความยุ่งยากในการ
จัดการตามมา 
  4) ปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี แบ่งตามสถานที่และเหตุ ได้ดังน้ี 
  ปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอยในสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
  1) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเหลืออายุกรใช้งานของพ้ืนที่น้อย (ไม่เกิน 5 ปี) จํานวน 
9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.99 
  2) ใช้วิธีการเทกองกลางแจ้งและทําการเผากลางแจ้ง จํานวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.99 
  3) ถูกร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับผลกระทบจากขยะมูลฝอย 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
66.64 
  4) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีน้อย (มีพ้ืนที่ไม่เกิน 10 ไร่) จํานวน 4 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 33.33 
  5) ทําการฝังกลบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 
  6) ไม่สามารถดําเนินการกําจัดขยะต่อไปได้ จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.99 
  7) ใช้พ้ืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 
  8) ขาดเคร่ืองจักกลในการดําเนินการฝังกลบ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 
  9) เกิดไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุบ่อยคร้ัง จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 
  ปัญหาในการกําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 108 แห่ง ได้แก่  
  1) ไม่มีสถานที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายเพ่ือนําไปกําจัดอย่างถูกวิธี 108 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100   
  2) มีภาระในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยซึ่งมีระยะทางไกล 
จํานวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.80 
  3) ต้องสํารองสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมากกว่าหน่ึงแห่ง จํานวน 6 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 5.52  
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  ปัญหาในการกําจัดขยะมูลฝอยในสถานที่ของเอกชน ได้แก่ รถเก็บขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสภาพเก่า ชํารุด ไม่เพียงพอต่อการเก็บขนขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด 
15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.91  
 4.2.3 สภาพ และปัญหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี 
  4.2.3.1 สภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแก่ครัวเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี พบว่ามีกระบวนการจัดการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย          
แก่ครัวเรือน 4 แบบ ดังน้ี 
    1) การส่ือสารผ่านเสียงตามสายและป้ายโฆษณา โดยมีการเปิดเสียงตาม
สายท่ีมีเน้ือหาเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นส่วนใหญ่ โดยจะเปิดในเวลา 6.00 น. ถึง 8.00 น. 
ในช่วงเช้าทุกวัน บางแห่งอาจใช่ป้ายโฆษณาติดตามข้างถนนสายรองในชุมชน เพ่ือชักชวนให้
ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอย 
    2) การจัดการอบรมให้ความรู้โดยการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานท่ี
น่าเช่ือถือ และมีภารกิจเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย เช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานด้านส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เน้ือหาส่วนใหญ่จะ
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของกรมควบคุมมลพิษ เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยล้นเมือง การแก้ไขปัญหาแบบ
มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การใช้หลัก 3Rs ประเภทของขยะมูลฝอยและการคัดแยก เป็นต้น 
ระยะเวลาการดําเนินการส่วนใหญ่มีระยะเวลา 1 วัน หรือ 6 ช่ัวโมง 
    3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้
จัดสรรงบประมาณ ให้ตัวแทนครัวเรือนเดินทางไปศึกษาดูงานยังชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการ
จัดการขยะมูลฝอย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ อาจมีการผ่อนคลาย
โดยให้ผู้ร่วมเดินทางได้แวะชมสถานที่ระหว่างทางที่ต้องผ่าน การศึกษาดูงานนอกสถานที่จะทําให้ผู้มา
ดูงานและเจ้าของบ้านได้มีโอกาสพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกัน 
    4) การจัดต้ังกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งจะเข้าไปในชุมชน และชักชวนชาวชุมชนให้ร่วมมือกันคัดแยกขยะมูลฝอย            
และนําขยะมูลฝอยที่มีค่ามาขายให้แก่ธนาคารขยะที่ได้จัดต้ังขึ้นโดยผู้นําชุมชน บางแห่งอาจจัดให้มี
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ โดยใช้เศษอาหารจากครัวเรือนมาเป็นวัตถุดิบและนําปุ๋ยที่ได้มาแบ่งกันใช้ในชุมชน  
  4.2.3.2 ปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแก่ครัวเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี พบว่า  
    1) ปัญหาขาดการสื่อสารความรู้การจัดการขยะมูลฝอยผ่านเสียงตามสาย
และป้ายโฆษณาของท้องถิ่นอย่างสมํ่าเสมอ สื่อทั้งสองประเภทมีข้อดีตรงสามารถถ่ายทอดสิ่งที่
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ต้องการจะถ่ายทอดได้ตลอดเวลาซ้ําได้หลายคร้ัง แต่การจัดทําสปอร์ตเสียงตามสายและป้ายโฆษณา
ให้มีความน่าสนใจก็เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญ และมักถูกละเลยความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 
อยู่เสมอ 
    2) ปัญหาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่วนใหญ่เน้นการอบรมให้ความรู้
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ในการ
จัดการขยะมูลฝอย แต่ไม่ให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ไม่ได้ฝึกให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน หลายแห่งพบว่า ประชาชนไม่ให้ความสําคัญกับปัญหาขยะมูลฝอย ประกอบกับ
การมีเวลาให้น้อย วิธีการเลือกประชาชนเข้ามาเรียนรู้ ส่วนใหญ่ให้ผู้นําชุมชนเป็นผู้ชักชวนประชาชน
มาร่วมอบรม ซึ่งอาจมีการขอร้องให้ช่วยเข้ามาอบรม ทําให้มีการหนีประชุมกลางคันบ่อยคร้ัง ส่วน
ใหญ่จะอยู่ฟังวิทยากรเพียงครึ่งวัน ทําให้ไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในปัญหาและวิธีการ ประกอบกับ
ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย และคิด
ว่าขยะมูลฝอยไม่ใช่ปัญหา และบางกลุ่มคิดว่าปัญหาขยะมูลฝอยไม่มีหนทางแก้ไขได้ ทําให้ขาดความ
ต้ังใจในการเรียนรู้ 
    3) ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าวิธีการอ่ืน แต่ก็สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ
ได้มากกว่าวิธีอ่ืน แต่มีปัญหาที่ความต้ังใจของประชาชนมักจะต้องการไปเที่ยวนอกสถานที่มากกว่า
การเรียนรู้เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย หากไม่น่าสนใจก็ไม่ไปด้วย เมื่อถึงเวลาไปศึกษาดูงานจึงมัก
หลบหลีกไม่ฟังบรรยายจากวิทยากร ทําให้ขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ตามโครงการ 
    4) ขาดการจัดต้ังกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ดี ความสําคัญของ
การจัดต้ังกลุ่มในชุมชนนั้นต้องจัดต้ังโดยความต้องการของคนในชุมชนเอง เพราะคนในชุมชนจะต้อง
เป็นผู้ร่วมกิจกรรมและรับผิดชอบต่อกลุ่มที่จัดต้ังขึ้น แต่ความเร่งด่วนของนโยบายการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเข้าไปดําเนินการจัดต้ังกลุ่มโดยไม่ให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน ซึ่งจัดต้ังได้รวดเร็ว แต่จะไม่มีความย้ังยืน 
เมื่อเจ้าหน้าที่วางมือจากการดําเนินการ กลุ่มที่จัดต้ังขึ้นก็จะยุติกิจกรรมลง 
 
4.3 ผลการศึกษาความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
และความต้องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4.3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะ ดังน้ี  
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  1) เพศ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 96.20 (385 คน) 
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 3.80 (15 คน)  
  2) อายุ ส่วนใหญ่อายุ 26-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.50 (210 คน) รองลงมามีอายุ 
46-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.80 (99 คน) อายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.00 (52 คน) และอายุ 
61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9.80 (39 คน) ตามลําดับ  
  3) ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.00 
(172 คน) รองลงมีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 27.20 (109 คน) ระดับ ปวช. ปวส. 
คิดเป็นร้อยละ 15.00 (60 คน) และระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 14.80 (59 คน) ตามลําดับ 
  4) อาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 30.50 (122 คน) 
รองลงมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 22.50 (90 คน) อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
16.50 (66 คน) อาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 10.80 (43 คน) แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 10.50 (42 คน) 
และอาชีพประกอบธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 9.20 (37 คน) ตามลําดับ 
  5) รายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ 9001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 58.20 
(233 คน) รองลงมามีรายได้ ไม่เกิน 9000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 21.20 (85 คน) มีรายได้ 
15,001-30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 19.00 (76 คน) และมีรายได้ 30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 1.50 (6 คน) ตามลําดับ 
  6) จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.20 (221 คน) รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือนไม่เกิน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 (110 คน)           
มีสมาชิกในครัวเรือน 5-7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 (64 คน) และมีสมาชิกในครัวเรือน 8 คนข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 1.20 (5 คน) ตามลําดับ 
  7) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
สระบุรี 4-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.50 (174 คน) รองลงมามีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี 
11-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 (120 คน) มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรีไม่เกิน 3 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 19.50 (78 คน) และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี 26 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.00 
(28 คน) ตามลําดับ 
 4.3.2 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง  
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ตารางที่ 4.1 ระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ระดับความรู ้ จํานวน ร้อยละ 
ระดับปานกลาง 46 11.50 

ระดับมาก 229 57.25 
ระดับมากที่สุด 125 31.25 

รวม 400 100.00 
 
  จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ความรู้ของตัวแทนครัวเรือน พบว่า ส่วนมากมี
ความรู้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 57.25 (229 คน) รองลงมามีความรู้ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
31.25 (125 คน) และมีความรู้ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 11.50 (46 คน) ตามลําดับ 
ตารางที่ 4.2 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่างจําแนกเป็นรายข้อ 
 

ข้อ รายการ 
ตอบถูก
(คน) 

ร้อยละ 
การ

แปลผล 
1 ขยะมูลฝอยเกิดจากสิ่งของเหลือจากการใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 
330 82.50 มากที่สุด

2 หลอดไฟฟ้าใช้แล้ว เศษกระจก เศษผ้า
จัดเป็นขยะมูลฝอย   

263 65.75 มาก

3 มูลสัตว์ ซากสตัว์ ไม่จัดว่าเป็นขยะมูลฝอย   143 35.75 น้อย
4 กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย 

หลอดไฟฟ้าเป็นขยะมูล ฝอยอันตราย 
361 90.25 มากที่สุด

5 กล่องนม กระดาษที่เคลือบไขมัน ซองบรรจุนํ้ายา
ชนิดเติม จัดเป็นขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปขาย 
เพ่ือรีไซเคิลได้  

211 52.75 ปานกลาง

6 ต้องแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป 
เพ่ือนําไปจัดการอย่างถูกวิธี 

389 97.25 มากที่สุด

7 การกองขยะมูลฝอยไว้กลางแจ้งช่วยลดจํานวน
แมลงวัน หนู แมลงสาป ที่เป็นพาหะนําโรค   

253 63.25 มาก

8 ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดความรําคาญจากกลิ่นเหม็น 381 95.25 มากที่สุด
9 ขยะมูลฝอยไมม่ีส่วนทําใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณใน 149 37.25 น้อย
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การกําจัดสูง  
10 การคัดแยกขยะมูลฝอยช่วยให้ปริมาณขยะมูลฝอย

ลดน้อยลง 
385 96.25 มากที่สุด

11 การคัดแยกขยะมูลฝอยทําใหเ้กิดรายได้ใน
ครัวเรือน 

368 92 มากที่สุด

12 การใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าใส่ของแทนการใช้
ถุงพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้  

391 97.50 มากที่สุด

13 การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ทํามาจากวัสดุที่ย่อย
สลายยากจําพวกโฟม/พลาสติกไม่ได้ช่วยลด
ปริมาณขยะมลูฝอย   

130 32.50 น้อย

14 ขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก กระดาษ แก้ว 
เหล็ก นํามาเปลี่ยนสภาพแล้วกลับมาใช้ใหม่           
(รีไซเคลิ) ไม่ได้ 

290 72.50 มาก

15 การนําขวดพลาสติก (ใส) กลับมาใช้ซ้ําได้อีกช่วย
ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้  

372 93 มากที่สุด

 

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ 
ตอบถูก 
(คน) 

ร้อยละ 
การ

แปลผล 
16 วัสดุเบ้ืองต้นที่ใช้ในการทํานํ้าหมักชีวภาพได้แก่ 

กากนํ้าตาล นํ้าสะอาด นํ้าหมักหัวเช้ือ        
283 70.75 มาก

17 การนําเศษอาหาร เศษผัก ใบไม้มาทําปุ๋ยหมักเป็นการลด
ปริมาณขยะมลูฝอย 

373 93.25 มากที่สุด

18 การนํายางรถยนต์เก่ามาดัดแปลงเพ่ือปลูกพืชผักสวนครัว 
ทําให้ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้   

385 96.25 มากที่สุด

19 การนําผลไม้รสเปรี้ยวมาทํานํ้ายาล้างห้องนํ้าเป็นการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแก้ปัญหาขยะมูลฝอย   

395 98.75 มากที่สุด

20 เราต้องเผาทําลายขยะมูลฝอยอันตรายด้วยตนเองก่อน
แล้วจึงนําขยะมูลฝอยที่เหลือไปทําการคัดแยก 

279 69.75 มาก

ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง - 76.62 มาก
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  จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ของประชาชนตัวแทนครัวเรือนเป็นรายข้อ 
จากจํานวนเต็ม 20 ข้อ พบว่า มีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 76.62 (400 คน) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีความรู้ตามระดับ ดังน้ี 
  ระดับมากที่สุดจํานวน 11 ข้อ ได้แก่ ข้อ 19 การนําผลไม้รสเปรี้ยวมาทํานํ้ายาล้าง
ห้องนํ้าเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก้ปัญหาขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 395 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.75 ข้อที่ 12 การใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ 
กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 391 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 ข้อที่ 6 ต้องแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจาก
ขยะทั่วไป เพ่ือนําไปจัดการอย่างถูกวิธี กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 389 คน คิดเป็นร้อยละ 97.25 ข้อ 10 
การคัดแยกขยะมูลฝอยช่วยให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดน้อยลง กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 385 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.25 ข้อ 18 การนํายางรถยนต์เก่ามาดัดแปลงเพ่ือปลูกพืชผักสวนครัว ทําให้ลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอยได้ กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 385 คน คิดเป็นร้อยละ 96.25 ข้อ 8 ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดความ
รําคาญจากกลิ่นเหม็น กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 381 คน คิดเป็นร้อยละ 95.25 ข้อ 17 การนําเศษอาหาร 
เศษผัก ใบไม้มาทําปุ๋ยหมักเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 373 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.25 ข้อ  15 การนําขวดพลาสติก  (ใส )  กลับมาใช้ซ้ํ าได้อีกช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้                    
กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 372 คน คิดเป็นร้อยละ 93 ข้อ 11 การคัดแยกขยะมูลฝอยทําให้เกิดรายได้ใน
ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 368 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ข้อ 4 กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง 
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้าเป็นขยะมูล ฝอยอันตราย กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 361 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.25 ข้อ 1 ขยะมูลฝอยเกิดจากสิ่งของเหลือจากการใช้ในชีวิตประจําวัน กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 330 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.50  
  ระดับมากจํานวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 14 ขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก กระดาษ 
แก้ว เหล็ก นํามาเปลี่ยนสภาพแล้วกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) ไม่ได้ กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 290 คน            
คิดเป็นร้อยละ 72.50 ข้อ 16 วัสดุเบ้ืองต้นที่ใช้ในการทํานํ้าหมักชีวภาพ ได้แก่ กากนํ้าตาล นํ้าสะอาด              
นํ้าหมักหัวเช้ือ กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.75 ข้อ 20 เราต้องเผาทําลายขยะมูลฝอย
อันตรายด้วยตนเองก่อนแล้วจึงนําขยะมูลฝอยที่เหลือไปทําการคัดแยก กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 279 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.75 ข้อ 2 หลอดไฟฟ้าใช้แล้ว เศษกระจก เศษผ้า จัดเป็นขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่าง
ตอบถูก 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 ข้อ 7 การกองขยะมูลฝอยไว้กลางแจ้งช่วยลดจํานวนแมลงวัน 
หนู แมลงสาป ที่เป็นพาหะนําโรค กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 
   ระดับน้อยจํานวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 9 ขยะมูลฝอยไม่มีส่วนทําให้สิ้นเปลือง
งบประมาณในการกําจัดสูง กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 ข้อ 3 มูลสัตว์ ซากสัตว์ 
ไม่จัดว่าเป็นขยะมูล ฝอย กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 และข้อ 13 การ
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หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ทํามาจากวัสดุที่ย่อยสลายยากจําพวกโฟม/พลาสติกไม่ได้ช่วยลดปริมาณ           
ขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 
  ระดับปานกลางจํานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5 กล่องนม กระดาษที่เคลือบไขมัน ซอง
บรรจุนํ้ายาชนิดเติม จัดเป็นขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปขาย เพ่ือรีไซเคิลได้ กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.75  
 4.3.3 ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4.3 ระดับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ระดับความตระหนัก จํานวน ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด    8   2.00 

ระดับมาก 214   53.50 
ระดับปานกลาง 174   43.50 

ระดับน้อย    2    0.50 
ระดับน้อยที่สุด    2    0.50 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักของตัวแทนครัวเรือน พบว่า 
ส่วนมากมีความตระหนักในระดับมาก มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.50 (214 คน) รองลงมามี
ความตระหนักระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.50 (174 คน) ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 
(8 คน) และระดับน้อยกับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.50 เท่ากัน (อย่างละ 2 คน) ตามลําดับ  
 
 
 
 
ตารางที่ 4.4 ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่างจําแนกเป็นรายข้อ 
 
ข้อ รายการ X S.D. การแปลผล
1 ปัจจุบันท้องถิ่นของเรากําลังได้รับผลกระทบจากปัญหา

ขยะมูลฝอย 
2.70 0.879 ปานกลาง

2 การช่วยกันเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในที่สาธารณะทํา 3.22 1.069 ปานกลาง
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ให้ชุมชนมีความสะอาดสวยงาม
3 ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งตามข้างถนนหรือตามที่สาธารณะ

อาจเป็นแหล่งแพร่พันธ์ุของสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค 
3.01 0.939 ปานกลาง

4 ปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่นของเราเกิดจากการที่ไม่มี
การจัดการที่ดี 

4.32 0.787 มาก

5 ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ตามข้างถนนทําให้เกิดภาพไม่น่ามอง 3.86 1.098 มาก
6 การคัดแกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนเป็นวิธีการจัดการ

ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ 
3.26 1.052 ปานกลาง

7 การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจแต่อย่างใด 3.62 1.204 มาก
8 การแปรสภาพขยะมูลฝอยโดยการนํามาประดิษฐ์เป็น

เคร่ืองใช้ภายในครัวเรือนสามารถสร้างความภูมิใจใน
ฝีมือของเราได้ 

3.54 1.345 มาก

9 สินค้าที่ผลิตมาจากวัตถุดิบรีไซเคิลมคีุณค่าน่าใช้
ใกล้เคียงกับสนิค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบใหม่ 

3.52 1.234 มาก

10 ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยไมใ่ช่ของสกปรกหรือน่า
รังเกียจแต่อย่างใด 

3.59 1.037 มาก

11 การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยต้องกระทําอย่างถูกวิธี 3.40 0.974 ปานกลาง
12 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพมีหลาย

รูปแบบ 
4.02 0.799 มาก

13 การใช้รูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของชุมชนน้ัน ๆ ด้วย 

3.37 2.297 ปานกลาง

14 การจัดการขยะมูลฝอยไม่ได้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเพียงผู้เดียวแต่เป็นหน้าท่ีร่วมกันของ
ทุกคนในชุมชน 

3.44 1.118 ปานกลาง

15 ท่านมีความภูมิใจเมื่อได้เข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่นใน
การจัดการขยะมูลฝอย 

3.16 0.904 ปานกลาง

ความตระหนกัของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม 3.56 0.572 มาก
 

 จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักของตัวแทนครัวเรือนจํานวน 400 คน 
รวม 15 ข้อ พบว่า มีความตระหนักโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X  = 3.56, S.D. = 0.572) เมื่อ
วิเคราะห์รายข้อ พบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีความตระหนักตามระดับ ดังน้ี 
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ระดับปานกลางจํานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 14 การจัดการขยะมูลฝอยไม่ได้เป็นหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเพียงผู้เดียวแต่เป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคนในชุมชน (X  = 3.44, S.D. = 
1.118) ข้อ 11 การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยต้องกระทําอย่างถูกวิธี (X  = 3.40, S.D.= 0.974) ข้อ 13 การ
ใช้รูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมของชุมชนน้ัน ๆ ด้วย               
(X = 3.37, S.D.= 0.297) ข้อ 6 การคัดแกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนเป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพ (X  = 3.26, S.D.= 1.052) ข้อ 2 การช่วยกันเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในที่สาธารณะทําให้
ชุมชนมีความสะอาดสวยงาม (X  = 3.22, S.D. = 1.069) ข้อ 15 ท่านมีความภูมิใจเมื่อได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกับท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (X  = 3.16, S.D. = 0.904) ข้อ 3 ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งตามข้าง
ถนนหรือตามที่สาธารณะอาจเป็นแหล่งแพร่พันธ์ุของสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค (X  = 3.01, S.D. = 0.939) 
และข้อ 1 ปัจจุบันท้องถิ่นของเรากําลังได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย (X = 2.70, S.D.= 0.879)   
 ระดับมากจํานวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4 ปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถ่ินของเราเกิดจาก
การที่ไม่มีการจัดการที่ดี ( X  = 4.32, S.D. = 0.787) ข้อ 12 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพมีหลายรูปแบบ (X  = 4.02, S.D. = 0.799) ข้อ 5 ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ตามข้างถนนทําให้
เกิดภาพไม่น่ามอง (X  = 3.86, S.D. = 1.098) ข้อ 7 การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจแต่อย่างใด 
(X  = 3.62, S.D. = 1.204) ข้อ 10 ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยไม่ใช่ของสกปรกหรือน่ารังเกียจแต่อย่างใด            
(X  = 3.59, S.D. = 1.037) ข้อ 8 การแปรสภาพขยะมูลฝอยโดยการนํามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ภายใน
ครัวเรือนสามารถสร้างความภูมิใจในฝีมือของเราได้ (X  = 3.54, S.D. = 1.345) และข้อ 9 สินค้าที่ผลิตมา
จากวัตถุดิบรีไซเคิลมีคุณค่าน่าใช้ใกล้เคียงกับสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบใหม่ (X  = 3.52, S.D. = 1.234)   
 4.3.4 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4.5 ระดับการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ระดับการปฏิบัติ  จํานวน ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 33    8.25 

ระดับมาก 232   58.00 
ระดับปานกลาง 88   22.00 

ระดับน้อย 26    6.50 
ระดับน้อยที่สุด 21    5.25 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของตัวแทนครัวเรือน พบว่า ส่วนมากมี
การปฏิบัติระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 58.00 (232 คน) รองลงมามีการปฏิบัติระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 22.00 (88 คน) ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.25 (33 คน) ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.50 
(26 คน) ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.25 (21 คน) ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.6 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่างจําแนกเป็นรายข้อ 
 
ข้อ รายการ X S.D. การแปลผล
1 ท่านใช้ถุงผ้าใสส่ิ่งของทดแทนการใช้ถุงพลาสติก 2.77 1.281 ปานกลาง
2 ท่านเลือกใช้สนิค้าที่มีหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ทีส่ามารถย่อย

สลายได้ง่าย 
2.42 0.906 น้อย

3 ท่านเลือกใช้ถุงพลาสติกใส่ สิ่งของรวมกันหลาย ๆ ช้ิน
แทนการใช้ถุงใส่สิ่งของใบละช้ิน 

3.73 1.178 มาก

4 ท่านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนําไปทิ้ง 3.88 1.359 มาก
5 ท่านคัดแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งเสมอ 3.13 1.252 ปานกลาง
6 ท่านคัดแยกขยะประเภทหลอดนีออนและกระป๋อง

สเปรย์ถ่านไฟฉาย ขวดยาฆ่าแมลงก่อนนําไปทิ้ง 
3.17 1.052 ปานกลาง

7 ท่านนําขวดแก้ว ขวดพลาสติกกลับมาใช้ซ้ําอีก 3.40 1.301 ปานกลาง
8 ท่านเก็บถุงพลาสติกที่มีสภาพดีกลับมาใช้ซ้าํอีก 4.10 1.180 มาก
9 ท่านเก็บกล่องกระดาษ/ หนังสือพิมพ์เก่าไว้ขาย 4.36 1.183 มาก
10 เสื้อผ้าเก่าที่ยังมีสภาพพอใช้ได้นําไปบริจาคให้ผู้อ่ืนที่เขา

ต้องการ 
3.74 1.355 มาก

การปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม 3.47 0.925 ปานกลาง
 
 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของตัวแทนครัวเรือนจํานวน 400 คน 
รวม 10 ข้อ พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X  = 3.47, S.D. = 0.925) เมื่อ
วิเคราะห์รายข้อ พบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีการปฏิบัติ ดังน้ี 
 ระดับมากจํานวน 5 ข้อ ได้แก่ข้อ 9 ท่านเก็บกล่องกระดาษ/ หนังสือพิมพ์เก่าไว้ขาย        
(X  = 4.36, S.D. = 1.183) ข้อ 8 ท่านเก็บถุงพลาสติกที่มีสภาพดีกลับมาใช้ซ้ําอีก (X  = 4.10, S.D. = 
1.180) ข้อ 4 ท่านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนําไปทิ้ง (X  = 3.88, S.D. = 1.359) ข้อ 10 เสื้อผ้าเก่าที่ยังมี
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สภาพพอใช้ได้นําไปบริจาคให้ผู้ อ่ืนที่เขาต้องการ (X  = 3.74, S.D. = 1.355) และข้อ 3 ท่านเลือกใช้
ถุงพลาสติกใส่ สิ่งของรวมกันหลาย ๆ ช้ินแทนการใช้ถุงใส่สิ่งของใบละช้ิน (X  = 3.73, S.D. = 1.178)  
 ระดับปานกลางจํานวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7 ท่านนําขวดแก้ว ขวดพลาสติกกลับมาใช้
ซ้ําอีก ( X  = 3.40, S.D. = 1.301) ข้อ 6 ท่านคัดแยกขยะประเภทหลอดนีออนและกระป๋องสเปรย์
ถ่านไฟฉาย ขวดยาฆ่าแมลงก่อนนําไปทิ้ง ( X  = 3.17, S.D. = 1.052) ข้อ 5 ท่านคัดแยกขยะเปียก
ออกจากขยะแห้งเสมอ ( X = 3.13, S.D. = 1.252) และข้อ 1 ท่านใช้ถุงผ้าใส่สิ่งของทดแทนการใช้
ถุงพลาสติก (X  = 2.77, S.D. = 1.281) 
 ระดับน้อยจํานวนหนึ่งข้อ ได้แก่ ข้อ ข้อ 2 ท่านเลือกใช้สินค้าที่มีหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์
ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย (X = 2.42, S.D. = 0.906) 
 4.3.5 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4.7 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ระดับการมีส่วนร่วม จํานวน ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด  2 0.50 

ระดับมาก  4 1.00 
ระดับปานกลาง 29 7.20 

ระดับน้อย 67 16.80 
ระดับน้อยที่สุด 298 74.50 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของตัวแทนครัวเรือน พบว่า ส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.50 (298 คน) รองลงมามีส่วนร่วมระดับน้อย          
คิดเป็นร้อยละ 16.80 (67 คน) ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 7.20 (29 คน) ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
1.00 (4 คน) ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.50 (2 คน) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.8 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่างจําแนกเป็นรายข้อ 
 
ข้อ รายการ X S.D. การแปลผล
1 ท่านเข้าร่วมประชุม/เสนอความเห็นต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไข

ปัญหาขยะมูลฝอย เสมอ 
1.54 0.849 น้อย

2 ท่านร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/แนวทางแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย 

1.44 0.856 น้อยที่สุด

3 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน 

1.45 0.908 น้อยที่สุด

4 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 1.42 0.898 น้อยที่สุด
5 ท่านมีส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 1.56 0.942 น้อย
6 ท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 1.76 1.019 น้อย
7 ท่านเป็นผู้นําในการจัดการขยะมูลฝอย 1.33 0.757 น้อยที่สุด

 
 
 

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)  
 
ข้อ รายการ X S.D. การแปลผล
8 ท่านร่วมสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการขยะมูลฝอย

เช่น แรงงาน เงิน ข้อมูลฯ 
1.62 0.934 น้อย

9 ท่านร่วมในการทําและใช้ปุ๋ยหมักจากขยะมลูฝอย 1.77 0.962 น้อย
10 ท่านเคยนําขยะมูลฝอยมาแปรสภาพเพ่ือใช้ใน

ครัวเรือนหรือแบ่งให้เพ่ือนบ้านใช้ 
1.82 1.144 น้อย

การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม 1.36 0.705 น้อยที่สุด
 

 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของตัวแทนครัวเรือนจํานวน 400 คน 
รวม 10 ข้อ พบว่า มีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด (X  = 1.36, S.D. = 0.705) เมื่อวิเคราะห์
รายข้อ พบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีส่วนร่วมตามระดับ ดังน้ี 
 ระดับน้อยจํานวน 6 ข้อ ได้แก่ข้อ 10 ท่านเคยนําขยะมูลฝอยมาแปรสภาพเพ่ือใช้ใน
ครัวเรือนหรือแบ่งให้เพ่ือนบ้านใช้ (X  = 1.82, S.D. = 1.144) ข้อ 9 ท่านร่วมในการทําและใช้ปุ๋ยหมักจาก
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ขยะมูลฝอย (X  = 1.77, S.D. = 0.962) ข้อ 6 ท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
(X =1.76, S.D. = 1.019) ข้อ 8 ท่านร่วมสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แรงงาน 
เงิน ข้อมูลฯ ( X = 1.62, S.D. = 0.934) ข้อ 5 ท่านมีส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน (X =1.56, S.D. = 0.942) และข้อ 1 ท่านเข้าร่วมประชุม/เสนอความเห็นต่าง ๆ รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย เสมอ (X = 1.54, S.D. = 0.849)   
 ระดับน้อยที่สุดจํานวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือกําหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน (X = 1.45, S.D. = 0.908) ข้อ 2 ท่านร่วมในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา/แนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย (X =1.44, S.D. = 0.856) ข้อ 4 ท่านมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ( X =1.42, S.D. = 0.898) และข้อ 7 ท่าน เป็นผู้นําในการจัดการ
ขยะมูลฝอย (X =1.33, S.D. = 0.757) 
 4.3.6 ความต้องการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4.9 ความต้องการของครัวเรือนในการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย 
 
ข้อ ความต้องการการเรียนรู้ จํานวน (คน) ร้อยละ สําดับ
1 วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ถูกต้อง 18  4.50 8
2 ขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ 34  8.50 4
3 วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกําจัด 8  2.00 9
4 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่น 29  7.25 6
5 การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 148 37.00 1
6 การรวบรวมขยะมูลฝอยจากชุมชนเพ่ือนําไปกําจัด 41 10.25 2

ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 
 

ข้อ ความต้องการการเรียนรู้ จํานวน (คน) ร้อยละ สําดับ
7 รูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอยของท้องถิ่น 30  7.50 5
8 ประเภทและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 26  6.50 7
9 นโยบายของรัฐบาลเร่ืองการบริหารขยะมูลฝอย 37  9.25 3
10 การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ 29  7.25 6

รวม 400 100 -
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 ความต้องการของตัวแทนครัวเรือนจากจํานวน 400 คน  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง             
มีคําตอบที่มีผู้ต้องการมากจัดลําดับได้ โดยตัวแทนครัวเรือนต้องการเรียนรู้มากที่สุด คือ ข้อ 5 การ
จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 37.00 (148 คน) ลําดับที่ 2 คือ ข้อ 6 การ
รวบรวมขยะมูลฝอยจากชุมชนเพ่ือนําไปกําจัด คิดเป็นร้อยละ 10.25 (41 คน) ลําดับที่ 3 คือ ข้อ 9 
นโยบายของรัฐบาลเรื่องการบริหารขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 9.25 (37คน) ลําดับที่ 4 คือ ข้อ 2 
ขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ คิดเป็นร้อยละ 8.50 (34 คน) ลําดับที่ 5 คือ ข้อ 7 รูปแบบ
การกําจัดขยะมูลฝอยของท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 7.50 (30 คน) ลําดับที่ 6 คือ ข้อ 10 การแก้ปัญหา
ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ และข้อ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่น    
คิดเป็นร้อยละ 7.25 (29 คน) ลําดับที่ 7 คือ ข้อ 8 ประเภทและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
6.50 (26 คน) ลําดับที่ 8 คือ ข้อ 1 วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 4.50 
(18 คน) และลําดับที่ 9 ข้อ 3 วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกําจัด คิดเป็นร้อยละ 2.00 (8 คน) 
 

4.4 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสระบุรี  
 4.4.1 ขั้นร่างกระบวนการได้จัดสนทนากลุ่มเพ่ือร่างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการ            
ขยะมูลฝอย มีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจํานวน 8 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหาร 2 คน ได้แก่               
นายธีระพงษ์ จองหยิน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายนฤมิต ศรีแสง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 3 คน ได้แก่ นางอัญชลี แจ้งหิรัญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
นางสาวภาสิกา กงจีน หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล นางสาวพรลักษณ์ เอบศรี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (รับผิดชอบงานสาธารณสุข) 3) กลุ่มนักวิชาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 
3 คน ได้แก่ นายฉัตรชัย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพุคําจาน ดร.วิสุทธ์ สุกรินทร์ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นางเนริณ บุญเลิศ นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อมชํานาญการ สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 7 ร่วมกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม โดยการร่วมเสนอความคิดเห็น ซึ่งมีข้อมูลด้านความรู้ ความ
ตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม และความต้องการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลจากตัวแทนครัวเรือนและนํามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน โดยพบว่าปัญหาสําคัญ คือ ตัวแทน
ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับน้อยที่สุด แล้วนํามาสังเคราะห์ ได้ข้อสรุปว่า 
กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมมี 3 ขั้นตอน และ 8 กิจกรรม และมี
ปัจจัยสนับสนุน ดังน้ี               
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  1) ขั้นตอนที่ 1 เตรียมชุมชน 
   กิจกรรมท่ี 1 กําหนดพ้ืนที่เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วม โดยการคัดเลือกชุมชนที่มีความสนใจในการจัดการขยะมูลฝอย เริ่มจากการเข้าพบ
และหารือกับผู้ในในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อผู้นําให้ความสนใจ
เข้าร่วมโครงการ จึงประสานให้นัดหมายตัวแทนครัวเรือนภายในหมู่บ้านเพ่ือจัดประชุมเตรียมความ
พร้อมของชุมชน  
   กิจกรรมท่ี 2 ประชาสัมพันธ์ต่อตัวแทนครัวเรือนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ตารางการจัดกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม ช่วงท้ายของการประชุม ผู้วิจัยจึง
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
  2) ขั้นตอนที่ 2 จัดการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
   กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจโดยการบรรยาย ชมวีดีทัศน์ เพ่ือให้ผู้
ร่วมปฏิบัติการได้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาแบบมี
ส่วนร่วม เช่น หลัก ประเภทของขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท ตลอดถึงการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละ
ประเภท  หลัก 3Rs เพ่ือการลดและการจัดการขยะมูลฝอย  
   กิจกรรมที่ 4 สาธิตการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีถูกต้อง การทําปุ๋ยหมักจากเศษ
อาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการสามารถใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยประเภท
ขยะอินทรีย์ ซึ่งมีปริมาณมากถึงร้อยละ 64 ของขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
   กิจกรรมที่ 5 ทดลองทํานํ้ายาล้างห้องนํ้าจากผลไม้ที่มีรสเปร้ียว เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติการมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากผลไม้ที่มีรสเปร้ียว ซึ่งมีปริมาณมากเกินความต้องการในบาง
ฤดู นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์แทนการทิ้งให้กลายเป็นขยะมูลฝอย และได้ใช้สิ่งที่ผลิตได้แทนการซื้อ 
   กิจกรรมที่ 6 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ
มากกว่ากิจกรรมอ่ืน แต่จะสร้างความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการขยะมูลฝอยได้เป็น
อย่างดี จากการท่ีได้พบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนที่ประสบความสําเร็จแล้ว เกิดความ
เช่ือมั่นว่าจะทําสิ่งเหล่าน้ันได้จริง 
   กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียน และวางแผนแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมนี้จะทําให้
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการได้ทบทวนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันมาตลอดโครงการ และนําประสบการณ์เหล่าน้ัน
มาเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนร่วมกัน และการวางแผนแบบมีส่วนร่วมจะทําให้เกิดความเป็นเจ้าของ
แผนงานที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา ทําให้มีแนวโน้มที่จะนําไปปฏิบัติในครัวเรือนได้  
  3) ขั้นตอนที่ 3 ติดตามผล 
   กิจกรรมที่ 8 ติดตามผลการปฏิบัติภายหลังการเข้าร่วมโครงการ ให้ข้อมูลการ
ประเมินแก่ผู้รับการประเมิน และให้การสนับสนุนชุมชน กิจกรรมน้ีนับว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญและ
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จําเป็นอีกกิจกรรมหน่ึง เน่ืองจากจะสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการทุกคนได้ดําเนินกิจกรรม
ตามแผนงานที่กําหนดอย่างต่อเน่ือง และติดเป็นนิสัยในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง อีกทั้งยัง
เป็นการช่วยเหลือผู้ร่วมปฏิบัติการบางคนที่มีความขัดข้องในการปฏิบัติบางประการ หรือผู้ที่มีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน ให้ปฏิบัติตามแผนงานได้อย่างถูกต้อง 
  ปัจจัยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม การจะ
ดําเนินการตามกระบวนการน้ีให้สําเร็จได้ต้องมีปัจจัยสนับสนุนและข้อควรระวัง ดังน้ี 
  1) ผู้ร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการน้ีจะต้องเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ และมีความ
กระตือรือร้นที่จะร่วมกันแก่ปัญหาขยะมูลฝอย 
  2) ในระหว่างดําเนินกระบวนการ วิทยากรและผู้ร่วมปฏิบัติการต้องมีการสื่อสาร
แบบสองทางตลอดกระบวนการ 
  3) ผลที่ได้จากกระบวนการจะเป็นข้อเสนอของผู้ร่วมปฏิบัติการ ซึ่งเปรียบเสมือน
ข้อตกลงที่จะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันของผู้ร่วมปฏิบัติการ 
 4.4.2 ผลการประเมินกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 15 คน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายฉัตรชัย ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพุคําจาน 2) นางสาวหทัยรัตน์ โกยทา นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพุคําจาน 3) ดร.วิสุทธ์ สุกรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสายนต์ สีหาบัว ผู้อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 2) นายสมศักด์ิ ภู่ทอง ผู้อํานวยการส่วน
สิ่งแวดล้อม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสระบุรี 3) นางเนริณ บุญเลิศ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7  
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม 3 ท่าน ได้แก่  1) นายฤทธิรุทร เขตรําพรรณ 
นักพัฒนาสังคม ศูนย์พักพิงคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดสระบุรี 2) นางสมคิด ไวทยาชีวะ เจ้าพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน ศูนย์พัฒนาสังคมและสวัสดิการท่ี 62 อําเภอพระพุทธบาท 3) นางยุวดี ปรีชาวนา 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาการอําเภอพระพุทธบาท 
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.พรชัย ด้วงทองสุข ผู้อํานวยการ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2) นาย ชาญศึก รักษาพล ครูชํานาญการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3) นาง 
อัจฉรา อาภาศิริกุล ครูชํานาญการโรงเรียนบ้านพุซาง  
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้นําชุมชน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายเลิศ อุทธาเรือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 
3 บ้านบ่อวงครุ 2) นายประวิทย์ พิมพ์แก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ 2 บ้านบ่อมะแฟน     
3) นางสาวสุนิชานันท์ ไนพิมาย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ 5 บ้านหนองใหญ่  
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  โดยหลังจากออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
แล้ว ผู้วิจัยจึงได้นําไปเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เรียนเชิญไว้ เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็นต่อ
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
 
ตารางที่ 4.10 ดัชนีความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิต่อกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
 แบบมีส่วนร่วม 
 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 

กิจกรร
มท่ี 1 

กิจกรรม
ที่ 2 

กิจกรรม
ที่ 3 

กิจกรรม
ที่ 4 

กิจกรรม
ที่ 5 

กิจกรรม
ที่ 6 

กิจกรรม
ที่ 7 

กิจกรร
มท่ี 8 

รวม 

ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข
คนที่ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 7
คนที่ 2 1 1 0 1 1 1 0 1 6
คนที่ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม  
คนที่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
คนที่ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8
คนที่ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ความเห็นของผู้ผู้ทรงคุณวุฒด้ิานพัฒนาสังคม
คนที่ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7
คนที่ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8
คนที่ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  
คนที่ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7
คนที่ 2 1 1 1 1 1 1 0 1 7
คนที่ 3 1 1 0 1 1 1 1 1 7

ความเห็นของผู้นําชุมชน
คนที่ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
คนที่ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8
คนที่ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8
รวม 15 15 11 15 15 15 12 15 113
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ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

1 1 0.73 1 1 1 0.80 1 0.94

การ 
แปลผล 

สอดคล้อง สอดคล้อง สอดคล้อง สอดคล้อง สอดคล้อง สอดคล้อง สอดคล้อง สอดคล้อง สอดคล้อง

 
 
 
 
 
 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีส่วนร่วม โดยการวิเคราะห์ด้วยค่า IOC มีผลโดยรวม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 15 คน เห็นว่า
กิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรมมีค่าดัชนีความสอดคล้องถูกต้องทุกรายการ และผลการคํานวณค่าความ
สอดคล้องของกิจกรรมท้ังฉบับ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นสอดคล้อง 113 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
120 คะแนน เมื่อคํานวณแล้วได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยรวมเท่ากับ 0.94 มีความ
สอดคล้องถูกต้อง และเมื่อวิเคราะห์รายกิจกรรมมีผล ดังน้ี 
 กิจกรรมที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 มี 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การ
กําหนดพ้ืนที่เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมที่ 2 การ
ประชาสัมพันธ์ต่อตัวแทนครัวเรือนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมที่ 4 การคัดแยก
ขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง การทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ กิจกรรมท่ี 5 การทดลองทํา
นํ้ายาล้างห้องนํ้าจากผลไม้ที่มีรสเปร้ียว กิจกรรมที่ 6 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และกิจกรรมที่ 8 
การติดตามผลการปฏิบัติภายหลังการเข้าร่วมโครงการ 
 กิจกรรมท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 มี 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 7 
การถอดบทเรียน และวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
 กิจกรรมท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.73 มี 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 3 
การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจโดยการบรรยาย ชมวีดีทัศน์ 
 ภายหลังจากได้ประเมินความสอดคล้องถูกต้องของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแล้ว ผู้วิจัยจึงได้นําไปปฏิบัติการตามกระบวนการและกิจกรรมที่กําหนดไว้ 
 4.4.3 การปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วม โดยได้นํากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมไปใช้ที่บ้านโปร่งตะแบก 
หมู่ 8 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผู้นําและตัวแทนครัวเรือนร่วมกันอาสาสมัครเรียนรู้ตามกระบวนการท่ีสร้างข้ึน 
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โดยทําการปฏิบัติการท้ังชุมชน แบ่งเป็นข้ันตอนและกิจกรรมต่าง ๆ โดยดําเนินการเป็นเวลา 2 เดือน 
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 17 มิถุนายน 2559 ดังน้ี 
  1) ขั้นตอนที่ 1 เตรียมชุมชน 
   กิจกรรมที่ 1 การกําหนดพ้ืนที่เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้แก่ บ้านโปร่งตะแบก หมู่ 8 ตําบลพุคําจาน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีจํานวน
ครัวเรือน 45 ครัวเรือน การนําเอากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมไป
ทดลองใช้จึงดําเนินการได้ไม่ยากนัก ประกอบด้วยตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติการท้ัง 
45 คน เป็นตัวแทนครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งน้ี จึงมีความร่วมมือที่ดีในการ
ดําเนินการ 
   กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์ต่อตัวแทนครัวเ รือนที่ถูกเลือกให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ ในกิจกรรมที่ 2 ผู้วิจัยในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้
ดําเนินการโดยการเข้าพบผู้นําชุมชนของบ้านโปร่งตะแบก ซึ่งได้แก่ นายชาญณรงค์ ดีบุกคํา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจาน หมู่ 8 และนายสละ นิรากรณ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
สระบุรี เพ่ือประสานให้นัดหมายตัวแทนครัวเรือนให้เข้าร่วมประชุมรับฟังคําช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และขอความร่วมมือให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งตัวแทนครัวเรือนก็เข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการเป็นอย่างดี และเต็มใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามจํานวน 45 คน ผู้ วิจัยจึงได้นัด
หมายกําหนดการโดยการจัดทําหนังสือแจ้งโครงการจากองค์การบริหารส่วนตําบล  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.16 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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 2) ขั้นตอนที่ 2 จัดการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
  กิจกรรมที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจโดยการ
บรรยายจากวิทยากร ชมวีดีทัศน์ฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจาน 
  เวลา 09.00 น. นายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีเป็นวิทยากร มีเน้ือหาของการบรรยาย ดังน้ี  
  สถานการณ์ขยะมลฝอยในปัจจุบัน เป็นการกล่าวถึงสถานการณ์ขยะมูลฝอยล้น
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ยากในการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ความส้ินเปลืองงบประมาณใน
การจัดการ รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สุดท้ายเป็นการบรรยายถึงการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี 
ซึ่งเป็นการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง ซึ่งก็คือครัวเรือนผู้เป็นเจ้าของขยะมูลฝอยเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.17 การบรรยายการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมโดยวิทยากรนายสายยนต์ สีหาบัว 
 กิจกรรมที่ 4 และกิจกรรมที่ 5 เวลา 10.30 น. นางเนริณ บุญเลิศ นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อมชํานาญการ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค7 สาธิตการแยกขยะมูลฝอย การทําปุ๋ยหมักจาก
เศษอาหาร และทดลองทํานํ้ายาล้างห้องนํ้าจากผลไม้ที่มีรสเปร้ียว มีการนําขยะมูลฝอยที่รวมกันมาใน
ภาชนะ แล้วให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองเป็นผู้คัดแยก เพ่ือให้ทราบว่าเข้าใจหรือไม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.18 การสาธิตการแยกขยะมูลฝอยโดยวิทยากร นางเนริณ บุญเลิศ 
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 เวลา 13.00 น. ดร.วิสุทธ์ สุกรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเป็นวิทยากร กล่าวถึง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม แหล่ง
เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง และเปิดประเด็นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทบทวนความคิดเก่ียวกับ
ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งได้ประเด็นที่ผู้ร่วมโครงการร่วมกันคิด ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.11 กลุ่มที่ 1 ปัญหาประชาชนไม่แยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง 
 

ประเด็น ข้อสรุปของปญัหา
1. สาเหตุ 1.1 ประชาชนไม่มีความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ดีพอ 

1.2 ประชาชนไม่ปฏิบัติตามในการแยกขยะมูลฝอยก่อนทิง้ ไม่มีความ
รับผิดชอบในชุมชน 

2. ความต้องการ 2.1 ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย
2.2 ให้ประชาชนแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง 

3. กิจกรรม 3.1 จัดให้มีการอบรมวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยและการศึกษาดูงาน 
3.2 คัดแยกขยะเพ่ือให้มีรายได้ในครอบครัวและชุมชน  

4. ผลสําเร็จ 4.1 ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอยและไม่มีขยะมูลฝอย
เกลื่อนกลาดในหมู่บ้าน 
4.2 ประชาชนมีความรับผิดชอบในเรื่องขยะมูลฝอย 

5. ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 

5.1 หมู่บ้านปลอดขยะมูลฝอย
5.2 เพ่ิมรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน 

ตารางที่ 4.12 กลุ่มที่ 2 มีปัญหาทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นที่เป็นทาง 
 

ประเด็น ข้อสรุปของปญัหา
1. สาเหตุ 1.1 มาจากคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ ความมักง่ายในการทิ้งขยะไม่เป็นท่ี

2.2 ไม่มีถังขยะหรือรถขยะให้บริการ 
2. ความต้องการ 1.1 เพ่ือให้ทุกคนมีความรับผิดชอบช่วยกันรักษาความสะอาดของชุมชนตนเอง

2.2 อยากให้มถีังขยะอยู่ในชุมชน และอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาความ
สะอาด 

3. กิจกรรม 
 

3.1 อบรมให้ความรู้กับคนในชุมชน ทุกคนจะได้เข้าใจเร่ืองทิ้งขยะไม่เป็นที่
3.2 อบรมให้คนในชุมชนรู้คุณค่าของขยะ 

4. ผลสําเร็จ 4.1 การสังเกตชุมชนของตนเอง
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4.2 การช่วยกันรักษาความสะอาด
5. ประโยชน์ที่ 
คาดว่าจะได้รับ 

5.1 ชุมชนสะอาดน่าอยู่ขึ้น
5.2 ทําให้ไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 
ตารางที่ 4.13 กลุ่มที่ 3 ขณะนี้ชุมชนประสบปัญหาขาดความรู้ในการคัดแยกขยะ 
 

ประเด็น ข้อสรุปของปญัหา
1. สาเหตุ 1.1 ประชาชนไม่เข้าอบรม

1.2 ไม่ตระหนัก ขาดความสํานึก 
2. ความต้องการ 2.1 เพ่ือให้ประชาชนเข้ารับการอบรม

2.2 อยากให้มีคนอธิบายให้มีความรู้มากขึ้น 
3. กิจกรรม 3.1 ควรมีหนังสือถึงตัวบุคคลระบุที่ตัวบุคคลให้มาอบรมจะได้เข้าใจ 

3.2 ต้องหากิจกรรมให้เข้าร่วมให้ได้ โดยผู้มีประสบการณ์ 
4. ผลสําเร็จ 4.1 ตรวจสอบจากรายช่ือและการเข้าร่วมอบรม

4.2 ดูรายช่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
5. ประโยชน์ที่ 
คาดว่าจะได้รับ 

5.1 จะได้รับความร่วมมือเพ่ิมขึ้น
5.2 จะได้รับความสําเร็จเต็ม 100% ทั้งชุมชน 

 
ตารางที่ 4.14 กลุ่มที่ 4 ขณะนี้ชุมชนประสบปัญหาคนในครอบครัวขัดแย้งกันในการจัดการขยะ 
 

ประเด็น ข้อสรุปของปญัหา
1. สาเหตุ 1.1 ขาดความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะเน่ืองจากไม่ได้มาอบรม 

1.2 ความเคยชินเพราะทําบ่อย 
2. ความต้องการ 2.2. เพ่ือให้คนในครอบครัวมีความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะด้วยกัน 

2.2 เพ่ือให้ทําตามในสิ่งที่เราทําให้ดู (คนในครอบครัว) 
3. กิจกรรม 3.1 คุยให้เข้าใจในสิ่งที่เราอบรมมา

3.2 สอนให้เขามีระเบียบวินัย 
4. ผลสําเร็จ 4.1 ปฏิบัติตามในสิ่งที่เราทําให้เขาดู และอบรมเขาให้เข้าใจ 

4.2 ความเรียบร้อยสะอาดตา 
5. ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ 

5.1 มีความสุข
5.2 มีบ้านที่สะอาด 
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 จากการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการในช่วงเช้า ประกอบกับการเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการได้ออกความคิดเห็นในหัวข้อที่วิทยากรกําหนดในช่วงบ่าย ทําให้ได้ทราบถึงทัศนะ
ในเบ้ืองต้นของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการภายหลังการให้ความรู้ 
 

       
 
ภาพท่ี 4.19 การบรรยายและทบทวนความคิดโดยวิทยากร ดร.วิสุทธ์ สุกรินทร์ 
 
 กิจกรรมที่ 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จังหวัดลําปาง 
(เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง) เวลา 09.00 น. ฟังบรรยาย เรื่อง การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเกาะคา โดย นางสาวเพ็ญภัค รัตนคําฟู นายกเทศมนตรีตําบล
เกาะคา ต่อจากน้ันจึงนําเย่ียมชมกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยตามแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาล 

                   
 
ภาพท่ี 4.20 ฟังบรรยายจากนายกเทศมนตรี และเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 
 

 กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียน และวางแผนแบบมีส่วนร่วม วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 
09.00 น. ดําเนินการโดยนายวิสุทธ์ิ สุกรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี และทีมงานวิทยากรกระบวนการ เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในวันที่ 1 
พฤษภาคม 2559 และการดูงานในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559 ก่อนจะแบ่งกลุ่มผู้ร่วมโครงการเป็น 4 กลุ่ม      
เพ่ือร่วมกันแสดงความคิดและวางแผนการจัดการขยะร่วมกัน ซึ่งผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมมี ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.15 กลุ่มที่ 1  
 

ประเด็นถอดบทเรียน ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
1. สิ่งดีดีที่ได้เห็นเป็นความสําเร็จใน
การจัดการขยะ 

1.1 ทําให้ชุมชนมีความสะอาด 
1.2 เพ่ิมรายได้ในครัวเรือนและชุมชน มีธนาคารขยะ นําวัสดุ
เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ 

2. มีปัจจัยสนับสนุนทําให้เกิด
ความสําเร็จ ได้แก่ 

2.1 มีผู้นําที่ดี นําพาสู่ความสําเร็จในชุมชน  
2.2 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึกรักชุมชน ทําให้สะอาดและมี
ความสามัคคีในชุมชน 

3. สิ่งที่จะเอามาเป็นแบบอย่าง
สําหรับหมู่บ้านเรา ได้แก่ 

3.1 พวกเรามีความรู้ในการคัดแยกขยะ  
3.2 ทําปุ๋ยหมักจากเศษผักและเศษอาหาร 

4. สิ่งที่เขาทําแล้วมีปัญหาหรือทําได้
ไม่ดี ได้แก่ 

4.1 มีบางครัวเรือนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ 
4.2 บางคนยังขาดความเข้าใจและขาดจิตสํานึกรักชุมชน 

5. สิ่งที่เป็นสาเหตุทําให้มีปัญหาน้ัน 5.1 ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ  
5.2 ประชาชนบางกลุ่มไม่มีจิตสํานึกยังทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง 

6. ท่านมีวิธีแกปั้ญหา ดังน้ี 6.1 เราต้องทําเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืนทําตามในสิ่งที่ดี  
6.2 จัดให้มีการอบรมในชุมชน ด้านการคัดแยกขยะ 

7. จากน้ีต่อไปเราจะเริ่มจัดการขยะ
ในชุมชนของเราให้สําเร็จได้อย่างไร 

7.1 ทําการคัดแยกขยะที่บ้านตนเองก่อน  
7.2 ชักชวนเพ่ือนบ้านให้ทําการคัดแยกขยะ  
7.3 รวมกลุ่มกันเพ่ือปรึกษาหาวิธีขายขยะให้ได้ราคาดี  
7.4 หาวิธีต้ังธนาคารขยะรีไซเคิล 

ตารางที่ 4.16 กลุ่มที่ 2 
 

ประเด็นถอดบทเรียน ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
1. สิ่งดีดีที่ได้เห็นเป็น
ความสําเร็จในการจัดการขยะ 

1.1 มีจิตสํานึก ความร่วมมือ ความสะอาด ความสามัคคี ดินและ
นํ้าอุดมสมบูรณ์  
1.2 การทําปุ๋ยจากการเลี้ยงไส้เดือน การทําของใช้จากขยะ 

2. มีปัจจัยสนับสนุนทําให้เกิด
ความสําเร็จ ได้แก่ 

2.1 เก็บขยะมาแลกเป็นของใช้โดยไม่ต้องใช้เงินซื้อ  
2.2 มีความร่วมมือและร่วมใจกัน 

3. สิ่งที่จะเอามาเป็น 3.1 การคัดแยกขยะ การช่วยกันทําช่วยกันคิด  
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แบบอย่างสําหรับหมู่บ้านเรา  
ได้แก่ 

3.2 นําขยะไปทําปุ๋ย นํากระดาษไปทําหมวก กระเป๋า 

4. สิ่งที่เขาทําแล้วมีปัญหา
หรือทําได้ไม่ดี ได้แก่ 

4.1 บางบ้านก็ทําตาม บางบ้านก็ยังไม่ทําตาม 
 

5. สิ่งที่เป็นสาเหตุทําให้มี
ปัญหานั้น 

5.1 ความตระหนักในปัญหา
 

6. ท่านมีวิธีแกปั้ญหา ดังน้ี 6.1 ทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อน และแนะนําสิ่งที่เราไปดูมาเพ่ือให้
เขาหัดคัดแยกขยะ  
6.2 หาสิ่งที่น่าสนใจเพ่ือมาชักจูงให้ทําตาม 

7. จากน้ีต่อไปเราจะเริ่ม
จัดการขยะในชุมชนของ 
เราให้สําเร็จได้อย่างไร 

7.1 ทําการคัดแยกขยะที่บ้านของเราก่อน  
7.2 ชักชวนเพ่ือนบ้านให้ทําตาม 

 
ตารางที่ 4.17 กลุ่มที่ 3 
 

ประเด็นถอดบทเรียน ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
1. สิ่งดีดีที่ได้เห็นเป็นความสําเร็จ
ในการจัดการขยะ 

1.1 มีความรู้ ความร่วมมือ หมู่บ้านสะอาด  
1.2 มีความคิดริเร่ิม  

2. มีปัจจัยสนับสนุนทําให้เกิด
ความสําเร็จ ได้แก่ 

2.1 ความสามัคคี ความรับผิดชอบของตนเอง  
2.2 ความร่วมแรงร่วมใจ การมุ่งมั่นและต้ังใจ 

3. สิ่งที่จะเอามาเป็นแบบอย่าง
สําหรับหมู่บ้านเรา ได้แก่ 

3.1 การคัดแยกขยะ 
3.2 การนําขยะมาทําเป็นปุ๋ย การเลี้ยงไส้เดือนโดยใช้เศษอาหา 

4. สิ่งที่เขาทําแล้วมีปัญหาหรือทํา
ได้ไม่ดี ได้แก่ 

4.1 มีความขัดแย้งอยู่บ้าง

5. สิ่งทีเ่ป็นสาเหตุทําให้มีปัญหาน้ัน 5.1 ประชาชนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  
5.2 บางส่วนยังขาดความเข้าใจ 

ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
 

ประเด็นถอดบทเรียน ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
6. ท่านมีวิธีแก้ปัญหา ดังน้ี 6.1 พบปะชุมชน ค่อย ๆ ทําความเข้าใจเป็นรายครัวเรือน 

6.2 การทําเป็นตัวอย่างที่ดี 
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7. จากน้ีต่อไปเราจะเริ่มจัดการ
ขยะในชุมชนของเราให้สําเร็จได้
อย่างไร 

7.1 เริ่มคัดแยกขยะที่บ้านของเราก่อน 
7.2 การนําขยะที่คัดแยกได้มาประดิษฐ์เป็นของใช้สอย  
7.3 นําเศษอาหารมาทําเป็นปุ๋ยหมัก  
7.4 ใช้ปุ๋ยที่ผลิตได้ในสวนครัวของเรา 

 
ตารางที่ 4.18 กลุ่มที่ 4 
 

ประเด็นถอดบทเรียน ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
1. สิ่งดีดีที่ได้เห็นเป็น
ความสําเร็จในการจัดการ 
ขยะ 

1.1 สภาพแวดล้อมและอากาศที่บริสุทธ์ิ มีกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการขยะ เช่น ธนาคารขยะ  
1.2 หมู่บ้านสะอาดเรียบร้อย 

2. มีปัจจัยสนับสนุนทําให้เกิด
ความสําเร็จ ได้แก่ 

2.1 ความร่วมมือ 
2.2 ความคิดและจิตสํานึกที่ดี 

3. สิ่งที่จะเอามาเป็นแบบอย่าง
สําหรับหมู่บ้านเรา ได้แก่ 

3.1 ความเป็นระเบียบในชุมชน 
3.2 ความรักและความเข้าใจของผู้คนในชุมชน 

4. สิ่งที่เขาทําแล้วมีปัญหาหรือ
ทําได้ไม่ดี ได้แก่ 

4.1 มีคนที่ไม่ให้ความร่วมมือ 
4.2 กว่าจะประสบความสําเร็จได้ใช้เวลากว่า 5 ปี 

5. สิ่งที่เป็นสาเหตุทําให้มี
ปัญหานั้น 

5.1 ความคิดที่ปิดก้ันของเขา 
5.2 ความไม่เข้มแข็งของผู้นําในหมู่บ้าน 

6. ท่านมีวิธีแกปั้ญหา ดังน้ี 6.1 ทําการลงพ้ืนที่เพ่ือพบกับครัวเรือนที่ยังมีปัญหา  
6.2 ดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอด้วยความอดทน 

7. จากน้ีต่อไปเราจะเริ่มจัดการ
ขยะในชุมชนของเราให้สําเร็จ
ได้อย่างไร 

7.1 เร่ิมคัดแยกขยะที่บ้านตนเองก่อน 
7.2 จัดประชุมแกนนําในแต่ละหมู่บ้าน  
7.3 ชักจูงเพ่ือนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง  
7.4 กลับมาหานายกเพ่ือปรึกษา หากพบปัญหาที่เกินกําลัง 

 
 ผลสรุปจากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 กลุ่ม ได้เป็นข้อตกลง
ที่จะริเร่ิมในการจัดการขยะในชุมชนให้สําเร็จได้ ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.19 ข้อตกลงในการจัดการขยะในชุมชน 
 
ลําดับ ข้อตกลงในการจัดการขยะในชุมชน

1 ทําการคัดแยกขยะที่บ้านของตนเองก่อน
2 ชักชวนเพ่ือนบ้านให้ทําตาม
3 นําขยะมาประยุกต์เป็นของใช้สอย
4 ขยะอินทรีย์นํามาทําเป็นปุ๋ย
5 นําปุ๋ยที่ได้มาใช้ในสวนครัว
6 จัดประชุมแกนนําในแต่ละพ้ืนที่
7 รวมกลุ่มกันเพ่ือหาวิธีขายขยะให้ได้ราคาเพ่ิมขึ้น
8 หาวิธีก่อต้ังธนาคารขยะ
9 หากพบปัญหาที่เกินความสามารถ เข้ามาปรึกษานายกเพ่ือขอความช่วยเหลือ 

 
 เวลา 16.30 น. ปิดการประชุม 
 จากการร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่วิทยากรต้ังเป็นโจทย์ให้แสดง
ความคิดเห็น ทําให้ได้ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ และนํามาสรุปได้ 9 ข้อ ซึ่งเปรียบเสมือน
เป็นคํามั่นสัญญาที่จะดําเนินกิจกรรมในการจัดการขยะ ตามความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและการดูงานใน
พ้ืนที่ซึ่งประสบความสําเร็จในการจัดการขยะมาแล้ว ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรมต่อไปจะเป็นเช่นไร ผู้วิจัย
จะได้ติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติของผู้ร่วมโครงการภายหลังจากผ่านกระบวนการแล้ว ต่อไป 

 

       
 
ภาพท่ี 4.21 แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นและร่วมวางแผนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
 
 4.4.4 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการดําเนินการตามกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่ 8 ของกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
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โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลของกลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ และ
ภายหลังจากการนํากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมมาใช้ ซึ่งการติดตาม
ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม โดยเก็บข้อมูลความรู้ ความ
ตระหนักก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ทําการรวบรวมข้อมูลก่อนร่วมปฏิบัติการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมข้อมูลหลัง
ร่วมปฏิบัติการในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ส่วนข้อมูลด้านการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมภายหลังการ
จัดกระบวนการมีการเก็บข้อมูลอีกครั้งหน่ึง โดยเก็บข้อมูลภายหลังการดําเนินการเป็นระยะเวลา       
1 เดือน รวบรวมข้อมูลในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 เพ่ือเป็นการติดตามผลภายหลังการดําเนิน
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รวบรวมข้อมูลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ส่วนกลุ่มผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติการ เป็นผู้เข้าร่วมปฏิบัติการท่ีสมัครใจเข้าร่วมปฏิบัติการจํานวน 45 คน จากบ้านโปร่งตะแบก 
หมู่ 8 ตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
  ผลการประเมินเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยของผู้ร่วมปฏิบัติการ ก่อนกับหลังการปฏิบัติการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วม ปรากฏผล ดังน้ี 
  1) ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ 
   ผู้ร่วมปฏิบัติการเป็นหญิง 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 ชาย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.7 รวม 45 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
   ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจํานวน 45 คน แบ่งตามช่วงอายุได้จํานวน ดังน้ี อายุ 46-60 ปี 
จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 อายุ 26-45 ปี จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 อายุ 61 ปี
ขึ้นไปจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 ตามลําดับ 
   ระดับการศึกษาของกลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ แยกเป็น ระดับประถมศึกษา
จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9 ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 ตามลําดับ 
   ผู้ร่วมปฏิบัติการมีอาชีพแยกออกได้ดังน้ี เกษตรกรจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.7 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้านจํานวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.1 อ่ืน ๆ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจจํานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.4  พนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4    
   รายได้ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการแบ่งเป็นช่วงได้ด้ังน้ี รายได้ไม่เกิน 9,000 บาท 
จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 รายได้ต้ังแต่ 9,001-15,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.8 รายได้ต้ังแต่ 15,001-30,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 รายได้เกินกว่า 30,000 บาท 
จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 ตามลําดับ 
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   จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังน้ี 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 ถึง 4 คน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.0 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5 ถึง 7 คน 
จํานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.1 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนไม่เกิน 2 คนจํานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 
6.7 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ต้ังแต่ 8 คนขึ้นไป จํานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามลําดับ 
   ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรีของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจําแนกเป็นช่วงได้ ดังน้ี 
กลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการท่ีอาศัยอยู่ในตําบลพุคําจาน 26 ปีขึ้นไป จํานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.2   
กลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการท่ีอาศัยอยู่ในตําบลพุคําจาน 11 ถึง 25 ปี จํานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.1 
กลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการท่ีอาศัยอยู่ในตําบลพุคําจาน 4 ถึง 10 ปี จํานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.4       
กลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการท่ีอาศัยอยู่ในตําบลพุคําจานไม่เกิน 3 ปี จํานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามลําดับ 
  2) ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ ก่อนเร่ิมโครงการ 
 
ตารางที่ 4.20 ระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ ก่อนเข้าร่วม
 โครงการ 
 

ระดับความรู ้ จํานวน ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 16 35.55 

ระดับมาก 25 55.56 
ระดับปานกลาง 4 8.89 

รวม 45 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ความรู้ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ พบว่า ส่วนใหญ่
มีความรู้ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 55.56 (25 คน) รองลงมามีความรู้ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
35.55 (16 คน) และมีความรู้ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8.89 (4 คน) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.21 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการ
 จําแนกเป็นรายข้อ 
 

ข้อ รายการ 
ตอบถูก
(คน) 

ร้อยละ 
การ

แปลผล 
1 ขยะมูลฝอยเกิดจากสิ่งของเหลือจากการใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 
37 82.20 มากที่สุด
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2 หลอดไฟฟ้าใช้แล้ว เศษกระจก เศษผ้า จัดเป็นขยะมูลฝอย 36 80.00 มาก
3 มูลสัตว์ ซากสตัว์ ไม่จัดว่าเป็นขยะมูลฝอย   32 71.10 มาก
4 กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย หลอด

ไฟฟ้าเป็นขยะมูล ฝอยอันตราย 
38 84.40 มากที่สุด

5 กล่องนม กระดาษที่เคลือบไขมัน ซองบรรจุนํ้ายาชนิดเติม 
จัดเป็นขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปขาย เพ่ือรีไซเคิลได้ 

28 62.20 มาก

6 ต้องแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เพ่ือนําไป
จัดการอย่างถูกวิธี 

38 84.40 มากที่สุด

7 การกองขยะมูลฝอยไว้กลางแจ้งช่วยลดจํานวนแมลงวัน     
หนู แมลงสาบ ที่เป็นพาหะนําโรค   

32 71.10 มาก

8 ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดความรําคาญจากกลิ่นเหม็น 40 88.90 มากที่สุด
9 ขยะมูลฝอยไมม่ีส่วนทําใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณในการ

กําจัดสูง  
32 71.10 มาก

10 การคัดแยกขยะมูลฝอยช่วยให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดน้อยลง 38 84.40 มากที่สุด
ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ 
ตอบถูก
(คน) 

ร้อยละ 
การ

แปลผล 
11 การคัดแยกขยะมูลฝอยทําใหเ้กิดรายได้ในครัวเรือน 42 93.30 มากที่สุด
12 การใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก 

ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้  
35 77.80 มาก

13 การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ทํามาจากวัสดุที่ย่อยสลาย
ยากจําพวกโฟม/พลาสติกไมไ่ด้ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย 

34 75.60 มาก

14 ขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก 
นํามาเปลี่ยนสภาพแล้วกลับมาใช้ใหม ่(รีไซเคิล) ไม่ได้ 

33 73.30 มาก

15 การนําขวดพลาสติก (ใส) กลบัมาใช้ซ้ําได้อีกช่วยลด
ปริมาณขยะมลูฝอยได้  

37 82.20 มากที่สุด

16 วัสดุเบ้ืองต้นที่ใช้ในการทํานํ้าหมักชีวภาพได้แก่ 
กากนํ้าตาล นํ้าสะอาด นํ้าหมักหัวเช้ือ        

36 80.00 มาก

17 การนําเศษอาหาร เศษผัก ใบไม้มาทําปุ๋ยหมักเป็นการลด
ปริมาณขยะมลูฝอย 

32 71.10 มาก
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18 การนํายางรถยนต์เก่ามาดัดแปลงเพ่ือปลูกพืชผักสวนครัว 
ทําให้ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้   

37 82.20 มากที่สุด

19 การนําผลไม้รสเปรี้ยวมาทํานํ้ายาล้างห้องนํ้าเป็นการใช้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก้ปัญหาขยะมูลฝอย   

36 80.00 มาก

20 เราต้องเผาทําลายขยะมูลฝอยอันตรายด้วยตนเองก่อน
แล้วจึงนําขยะมูลฝอยที่เหลือไปทําการคัดแยก 

28 62.20 มาก

ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ - 77.87 มาก
 

 จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ความรู้ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการเป็นรายข้อ จาก
จํานวนเต็ม 20 ข้อ พบว่า มีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 77.87 (45 คน) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแทนผู้ร่วมปฏิบัติการมีความรู้ตามระดับ ดังน้ี 
 รายการที่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีความรู้ในระดับมากจํานวน 12 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2 
หลอดไฟฟ้าใช้แล้ว เศษกระจก เศษผ้า จัดเป็นขยะมูลฝอย มีผู้ตอบถูก 36 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 
ข้อที่ 16 ขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก นํามาเปลี่ยนสภาพแล้วกลับมาใช้ใหม่
(รีไซเคิล) ไม่ได้ มีผู้ตอบถูก 36 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ข้อที่ 19 การนําผลไม้รสเปรี้ยวมาทํานํ้ายา
ล้างห้องนํ้า เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินแก้ปัญหาขยะมูลฝอย มีผู้ตอบถูก 36 คน คิดเป็นร้อยละ
80.00 ข้อที่ 12 การใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้  
มีผู้ตอบถูก 35 คน คิดเป็นร้อยละ 77.80 10 ข้อที่ 13 การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ทํามาจากวัสดุที่
ย่อยสลายยากจําพวกโฟม/พลาสติกไม่ได้ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยมีผู้ตอบถูก 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.60 ข้อที่ 14 การนําเศษอาหาร เศษผัก ใบไม้มาทําปุ๋ยหมัก เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย            
มีผู้ตอบถูก 33 คน คิดเป็นร้อยละ73.30 ข้อที่ 3 มูลสัตว์ ซากสัตว์ ไม่จัดว่าเป็นขยะมูลฝอย มีผู้ตอบ
ถูก 32 คน คิดเป็นร้อยละ 71.10 ข้อที่ 7 การกองขยะมูลฝอยไว้กลางแจ้งช่วยลดจํานวนแมลงวัน หนู 
แมลงสาป ที่เป็นพาหะนําโรค มีผู้ตอบถูก 32 คน คิดเป็นร้อยละ 71.10 ข้อที่ 9 ขยะมูลฝอยไม่มีส่วน
ทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการกําจัดสูง มีผู้ตอบถูก 32 คน คิดเป็นร้อยละ 71.10 ข้อที่ 17 การนํา
เศษอาหาร เศษผัก ใบไม้มาทําปุ๋ยหมักเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย มีผู้ตอบถูก 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.10 ข้อที่ 5 กล่องนม กระดาษที่เคลือบไขมัน ซองบรรจุนํ้ายาชนิดเติม จัดเป็นขยะมูลฝอยที่
สามารถนําไปขาย เพ่ือรีไซเคิลได้ มีผู้ตอบถูก 28 คน คิดเป็นร้อยละ 62.20 และข้อที่ 20 เราต้องเผา
ทําลายขยะมูลฝอยอันตรายด้วยตนเองก่อนแล้วจึงนําขยะมูลฝอยที่เหลือไปทําการคัดแยก มีผู้ตอบถูก 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 62.20 
 รายการที่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีความรู้ในระดับมากที่สุดจํานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 
11 การคัดแยกขยะมูลฝอยทําให้เกิดรายได้ในครัวเรือน มีผู้ตอบถูก 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30 ข้อ
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ที่ 8 ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดความรําคาญจากกลิ่นเหม็น มีผู้ตอบถูก 40 คน คิดเป็นร้อยละ 88.90 ข้อที่ 
4 กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้าเป็นขยะมูล ฝอยอันตราย มีผู้ตอบถูก 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 84.40 ข้อที่ 6 ต้องแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เพ่ือนําไป
จัดการอย่างถูกวิธี มีผู้ตอบถูก 38 คน คิดเป็นร้อยละ 84.40 ข้อที่ 10 การคัดแยกขยะมูลฝอยช่วยให้
ปริมาณขยะมูลฝอยลดน้อยลง มีผู้ตอบถูก 38 คน คิดเป็นร้อยละ 84.40 ข้อที่ 1 ขยะมูลฝอยเกิดจาก
สิ่งของเหลือจากการใช้ในชีวิตประจําวัน มีผู้ตอบถูก 37 คน คิดเป็นร้อยละ 82.20 ข้อที่ 15 การนํา
ขวดพลาสติก (ใส) กลับมาใช้ซ้ําได้อีกช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ มีผู้ตอบถูก 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.20 และข้อที่ 18 การนํายางรถยนต์เก่ามาดัดแปลงเพ่ือปลูกพืชผักสวนครัว ทําให้ลดปริมาณ            
ขยะมูลฝอยได้ มีผู้ตอบถูก 37 คน คิดเป็นร้อยละ 82.20 
 3) ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ร่วมปฏิบัติการ ก่อนเร่ิมโครงการ 
 
ตารางที่ 4.22 ระดับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ ก่อนเข้าร่วม
 ปฏิบัติการ 
 

ระดับความตระหนัก จํานวน ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 23 51.11 

ระดับมาก 22 48.89 
รวม 45 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ พบว่า          
มีความตระหนักระดับมากที่สุด มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.11 (23 คน) รองลงมามีความ
ตระหนักระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 48.89 (22 คน) ตามลําดับ  
 
 
ตารางที่ 4.23 ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ เข้าร่วมปฏิบัติการก่อนเข้าร่วม
 ปฏิบัติการจําแนกเป็นรายข้อ 
 
ข้อ รายการ X S.D. การแปลผล
1 ปัจจุบันท้องถิ่นของเรากําลังได้รับผลกระทบจากปัญหา

ขยะมูลฝอย 
4.02 0.892 มาก

2 การช่วยกันเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในที่สาธารณะทําให้ 4.40 0.688 มาก
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ชุมชนมีความสะอาดสวยงาม
3 ขยะมูลฝอยทีถู่กทิ้งตามข้างถนนหรือตามที่สาธารณะ

อาจเป็นแหล่งแพร่พันธ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค 
4.29 0.944 มาก

4 ปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่นของเราเกิดจากการที่ไม่มี
การจัดการที่ดี 

4.13 0.757 มาก

5 ขยะมูลฝอยทีถ่กูทิ้งไว้ตามข้างถนนทําให้เกิดภาพไม่น่ามอง 4.07 0.780 มาก
6 การคัดแกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนเป็นวิธีการจัดการ

ขยะมูลฝอยทีม่ีประสิทธิภาพ 
4.00 0.905 มาก

7 การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นสิง่ที่ไม่น่ารังเกียจแต่อย่างใด 4.27 0.751 มาก
8 การแปรสภาพขยะมูลฝอยโดยการนํามาประดิษฐ์เป็น

เคร่ืองใช้ภายในครัวเรือนสามารถสร้างความภูมิใจใน
ฝีมือของเราได้ 

4.27 0.720 มาก

9 สินค้าที่ผลิตมาจากวัตถุดิบรีไซเคิลมคีุณค่าน่าใช้ใกล้เคียง
กับสินค้าที่ผลติจากวัตถุดิบใหม่ 

4.16 0.706 มาก

10 ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยไมใ่ช่ของสกปรกหรือน่ารังเกียจ
แต่อย่างใด 

4.16 0.706 มาก

11 การแก้ไขปัญหาขยะต้องกระทําอย่างถูกวิธี 4.29 0.661 มาก
12 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพมีหลาย

รูปแบบ 
4.16 0.767 มาก

13 การใช้รูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของชุมชนน้ัน ๆ ด้วย 

4.40 0.668 มาก

14 การจัดการขยะมูลฝอยไม่ได้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเพียงผู้เดียวแต่เป็นหน้าท่ีร่วมกันของ
ทุกคนในชุมชน 

4.31 0.733 มาก

15 ท่านมีความภูมิใจเมื่อได้เข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่นใน
การจัดการขยะมูลฝอย 

4.38 0.747 มาก

ความตระหนกัของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการโดยรวม 4.23 0.505 มาก
 
 จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจํานวน       
45 คน รวม 15 ข้อ พบว่า มีความตระหนักโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X  = 4.23, S.D. = 0.505) เมื่อ
วิเคราะห์รายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีความตระหนักระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับ 
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ได้แก่ ข้อ 13 การใช้รูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของชุมชน
น้ัน ๆ ด้วย (X  = 4.40 S.D. = 0.668) ข้อ 2 การช่วยกันเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในที่สาธารณะทําให้
ชุมชนมีความสะอาดสวยงาม (X = 4.40, S.D. = 0.686) ข้อ 15 ท่านมีความภูมิใจเมื่อได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกับท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย (X  = 4.38, S.D. = 0.747) ข้อ 14 การจัดการขยะมูลฝอยไม่ได้
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเพียงผู้เดียวแต่เป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคนในชุมชน (X  = 4.31, 
S.D. = 0.733) ข้อ 11 การแก้ไขปัญหาขยะต้องกระทําอย่างถูกวิธี ( X = 4.29, S.D. = 0.661) ข้อ 3      
ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งตามข้างถนนหรือตามที่สาธารณะอาจเป็นแหล่งแพร่พันธ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค 
(X  = 4.29, S.D. = 0.994) ข้อ 8 การแปรสภาพขยะมูลฝอยโดยการนํามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ภายใน
ครัวเรือนสามารถสร้างความภูมิใจในฝีมือของเราได้ (X  = 4.27, S.D. = 0.720) ข้อ 7 การคัดแยกขยะมูล
ฝอยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจแต่อย่างใด (X  = 4.27, S.D. = 0.751) ข้อ 9 สินค้าที่ผลิตมาจากวัตถุดิบรี
ไซเคิลมีคุณค่าน่าใช้ใกล้เคียงกับสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบใหม่ (X = 4.16, S.D. = 0.706) ข้อ 10 ปุ๋ยหมัก
จากขยะมูลฝอยไม่ใช่ของสกปรกหรือน่ารังเกียจแต่อย่างใด (X  = 4.16, S.D. = 0.706) ข้อ 12 รูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพมีหลายรูปแบบ (X  = 4.16, S.D. = 0.767) ข้อ 4 ปัญหาขยะมูล
ฝอยในท้องถิ่นของเราเกิดจากการที่ไม่มีการจัดการที่ดี (X  = 4.13, S.D. = 0.757) ข้อ 5 ขยะมูลฝอยที่ถูก
ทิ้งไว้ตามข้างถนนทําให้เกิดภาพไม่น่ามอง (X  = 4.07, S.D. = 0.780) ข้อ 1 ปัจจุบันท้องถ่ินของเรากําลัง
ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย (X  = 4.02, S.D. = 0.892) และข้อ 6 การคัดแกขยะมูลฝอยจาก
ครัวเรือนเป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ (X  = 4.00, S.D. = 0.905) 
 4) การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ร่วมปฏิบัติการ ก่อนเร่ิมโครงการ 
 
ตารางที่ 4.24 ระดับการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ร่วมปฏิบัติการ ก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 

ระดับการปฏิบัติ จํานวน ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด  1  2.22 

ระดับมาก 31 68.89 
ระดับปานกลาง 13  28.89 

รวม 45 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ พบว่า มีการ
ปฏิบัติระดับ มาก มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.89 (31 คน) รองลงมามีการปฏิบัติระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 28.89 (13 คน) ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.22 (1 คน) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.25 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการ
 จําแนกเป็นรายข้อ 
 
ข้อ รายการ X S.D. การแปลผล
1 ท่านใช้ถุงผ้าใสส่ิ่งของทดแทนการใช้ถุงพลาสติก 3.24 1.062 ปานกลาง
2 ท่านเลือกใช้สนิค้าที่มีหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ทีส่ามารถย่อย

สลายได้ง่าย 
3.18 0.716 ปานกลาง

3 ท่านเลือกใช้ถุงพลาสติกใส่ สิ่งของรวมกันหลาย ๆ ช้ิน
แทนการใช้ถุงใส่สิ่งของใบละช้ิน 

3.49 1.121 ปานกลาง

4 ท่านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนําไปทิ้ง 3.82 1.072 มาก
5 ท่านคัดแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งเสมอ 3.29 0.843 ปานกลาง
6 ท่านคัดแยกขยะประเภทหลอดนีออนและกระป๋องสเปรย์

ถ่านไฟฉาย ขวดยาฆ่าแมลงก่อนนําไปทิ้ง 
3.49 0.991 ปานกลาง

7 ท่านนําขวดแก้ว ขวดพลาสติกกลับมาใช้ซ้ําอีก 3.62 0.806 มาก
8 ท่านเก็บถุงพลาสติกที่มีสภาพดีกลับมาใช้ซ้าํอีก 3.89 0.910 มาก
9 ท่านเก็บกล่องกระดาษ/ หนังสือพิมพ์เก่าไว้ขาย 4.60 0.580 มากที่สุด
10 เสื้อผ้าเก่าที่ยังมีสภาพพอใช้ได้นําไปบริจาคให้ผู้อ่ืนที่เขา

ต้องการ 
3.96 0.878 มาก

 การปฏิบัติของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการโดยรวม 3.73 0.495 มาก
 
 จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจํานวน 45 คน 
รวม 10 ข้อ พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 3.73, S.D. = 0.495) เมื่อวิเคราะห์รายข้อ 
พบว่า  
 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีการปฏิบัติระดับปานกลางมากท่ีสุดจํานวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 
ท่านเลือกใช้ถุงพลาสติกใส่ สิ่งของรวมกันหลาย ๆ ช้ินแทนการใช้ถุงใส่สิ่งของใบละชิ้น ( X  = 3.49, 
S.D. = 1.121) ข้อ 6 ท่าน คัดแยกขยะประเภทหลอดนีออนและกระป๋องสเปรย์ถ่านไฟฉาย ขวดยาฆ่าแมลง
ก่อนนําไปทิ้ง (X  = 3.49, S.D. = 0.991) ข้อ 5 ท่านคัดแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งเสมอ (X  = 3.29, 
S.D. = 0.843) ข้อ 1 ท่านใช้ถุงผ้าใส่สิ่งของทดแทนการใช้ถุงพลาสติก (X  = 3.24, S.D. = 1.062) และข้อ 2 
ท่านเลือกใช้สินค้าที่มีหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย (X  = 3.18, S.D. = 0.716) 
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 มีการปฏิบัติระดับมากจํานวน 4 ข้อ ได้แก่ข้อ 10 เสื้อผ้าเก่าที่ยังมีสภาพพอใช้ได้
นําไปบริจาคให้ผู้อ่ืนที่เขาต้องการ ( X  =3.96, S.D. = 0.878) ข้อ 8 ท่านเก็บถุงพลาสติกที่มีสภาพดี
กลับมาใช้ซ้ําอีก ( X  3.89, S.D. = 0.910) ข้อ 4 ท่านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนําไปทิ้ง ( X  = 3.82, 
S.D. = 1.072) และข้อ 7 ท่านนําขวดแก้ว ขวดพลาสติกกลับมาใช้ซ้ําอีก (X  = 3.62, S.D. = 0.806) 
 มีการปฏิบัติระดับมากที่สุดจํานวน 1 ข้อ ได้แก่ข้อ 9 ท่านเก็บกล่องกระดาษ/ 
หนังสือพิมพ์เก่าไว้ขาย (X  = 4.60, S.D. = 0.580) 
 
 5) การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ร่วมปฏิบัติการ ก่อนเร่ิมโครงการ 
 
ตารางที่ 4.26 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ ก่อนเข้าร่วม
 ปฏิบัติการ 
 

ระดับการมีส่วนร่วม จํานวน ร้อยละ 
ระดับมาก 1 2.22 

ระดับปานกลาง 4 8.89 
ระดับน้อย  34  75.56 

ระดับน้อยที่สุด  6 13.33 
รวม 45 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ พบว่า มี
ส่วนร่วมระดับ น้อย มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.56 (34 คน) รองลงมามีส่วนร่วมระดับน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.33 (6 คน) ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8.89 (4 คน) ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 2.22 (1 คน) ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.27 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ เข้าร่วมปฏิบัติการก่อนเข้าร่วม
 ปฏิบัติการจําแนกเป็นรายข้อ 
 
ข้อ รายการ X S.D. การแปลผล
1 ท่านเข้าร่วมประชุม/เสนอความเห็นต่าง ๆ รวมถึงการ

แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย เสมอ 
2.67 1.002 ปานกลาง

2 ท่านร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/แนวทางแก้ไข 2.53 0.968 ปานกลาง
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ปัญหาขยะมูลฝอย 
3 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางแก้ไข

ปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน 
2.76 1.004 ปานกลาง

4 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 2.47 1.140 น้อย
5 ท่านมีส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการจัดการขยะมูลฝอย

ในชุมชน 
2.02 0.866 น้อย

6 ท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์เก่ียวกับการจัดการขยะมลูฝอย 2.00 0.905 น้อย
7 ท่านเป็นผู้นําในการจัดการขยะมูลฝอย 2.22 0.951 น้อย
8 ท่านร่วมสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการขยะมูลฝอย

เช่นแรงงาน เงิน ข้อมูลฯ 
2.31 0.900 น้อย

 
 
ตารางที่ 4.27 (ต่อ) 
 
ข้อ รายการ X S.D. การแปลผล
9 ท่านร่วมในการทําและใช้ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย 2.07 0.915 น้อย
10 ท่านเคยนําขยะมูลฝอยมาแปรสภาพเพ่ือใช้ในครัวเรือน

หรือแบ่งให้เพ่ือนบ้านใช้ 
1.71 0.843 น้อย

การมีส่วนร่วมของผูเ้ข้าร่วมปฏิบัติการโดยรวม 2.28 0.564 น้อย
 
 จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจํานวน 
45 คน รวม 10 ข้อ พบว่า มีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X  = 2.28, S.D. = 0.564) เมื่อ
วิเคราะห์รายข้อ พบว่า 
 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีส่วนร่วมระดับน้อยจํานวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4 ท่าน มีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ( X  = 2.47, S.D. = 1.140) ข้อ 8 ท่านร่วมสนับสนุน
ทรัพยากรในการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แรงงาน เงิน ข้อมูลฯ ( X  = 2.31, S.D. = 0.900) ข้อ 7 
ท่านเป็นผู้นําในการจัดการขยะมูลฝอย (X  = 2.22, S.D. = 0.951) ข้อ 9 ท่านร่วมในการทําและใช้ปุ๋ย
หมักจากขยะมูลฝอย ( X  = 2.07, S.D. = 0.915) ข้อ 5 ท่านมีส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน ( X = 2.02, S.D. = 0.866) ข้อ 6 ท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์เก่ียวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย ( X  = 2.00, S.D. = 0.905) และข้อ 10 ท่านเคยนําขยะมูลฝอยมาแปรสภาพเพ่ือ
ใช้ในครัวเรือนหรือแบ่งให้เพ่ือนบ้านใช้ (X  =1.71, S.D. = 0.843) 
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 มีส่วนร่วมระดับปานกลางจํานวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน (X  = 2.76, S.D. = 1.004) ข้อ 1 ท่านเข้าร่วม
ประชุม/เสนอความเห็นต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย เสมอ (X  = 2.67, S.D. = 1.002) และข้อ 
2 ท่านร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/แนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย (X  = 2.53, S.D. = 0.968) 
 

4.5 การประเมินผลการใช้กระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม โดย
เปรียบเทียบผลก่อนกับหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 4.5.1 ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมด้านความรู้ 
หลังเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 
ตารางที่ 4.28 ระดับความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ ภายหลังเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 

ระดับความรู ้ จํานวน ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 36 80.00 

ระดับมาก  8 17.78 
ระดับปานกลาง  1   2.22 

รวม 45 100.00 
 จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์ความรู้ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการหลังเข้าร่วม
ปฏิบัติการ พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 (36 คน) รองลงมามี
ความรู้ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 17.78 (8 คน) และมีความรู้ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.22    
(1 คน) ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.29 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการภายหลังเข้าร่วมปฏิบัติการ
 จําแนกเป็นรายข้อ 
 

ข้อ รายการ 
ตอบถูก
(คน) 

ร้อยละ 
การ

แปลผล 
1 ขยะมูลฝอยเกิดจากสิ่งของเหลือจากการใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 
41 91.10 มากที่สุด

2 หลอดไฟฟ้าใช้แล้ว เศษกระจก เศษผ้า จัดเป็นขยะมูลฝอย 39 86.70 มากที่สุด
3 มูลสัตว์ ซากสตัว์ ไม่จัดว่าเป็นขยะมูลฝอย   38 84.40 มากที่สุด
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4 กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย หลอด
ไฟฟ้าเป็นขยะมูล ฝอยอันตราย 

43 95.60 มากที่สุด

5 กล่องนม กระดาษที่เคลือบไขมัน ซองบรรจุนํ้ายาชนิดเติม 
จัดเป็นขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปขาย เพ่ือรีไซเคิลได้ 

36 80.00 มาก

6 ต้องแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เพ่ือนําไป
จัดการอย่างถูกวิธี 

42 93.30 มากที่สุด

7 การกองขยะมูลฝอยไว้กลางแจ้งช่วยลดจํานวนแมลงวัน 
หนู แมลงสาป ที่เป็นพาหะนําโรค   

37 82.20 มากที่สุด

8 ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดความรําคาญจากกลิ่นเหม็น 43 95.60 มากที่สุด
9 ขยะมูลฝอยไม่มีส่วนทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการ

กําจัดสูง  
36 80.00 มาก

10 การคัดแยกขยะมูลฝอยช่วยให้ปริมาณขยะมูลฝอยลด
น้อยลง 

43 95.60 มากที่สุด

11 การคัดแยกขยะมูลฝอยทําให้เกิดรายได้ในครัวเรือน 43 95.60 มากที่สุด
12 การใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก ช่วย

ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้  
43 95.60 มากที่สุด

13 การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ทํามาจากวัสดุที่ย่อยสลาย
ยากจําพวกโฟม/พลาสติกไมไ่ด้ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย 

34 75.60 มาก

14 ขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก 
นํามาเปลี่ยนสภาพแล้วกลับมาใช้ใหม ่(รีไซเคิล) ไม่ได้ 

37 82.20 มากที่สุด

15 การนําขวดพลาสติก (ใส) กลบัมาใช้ซ้ําได้อีกช่วยลด
ปริมาณขยะมลูฝอยได้  

41 91.10 มากที่สุด

ตารางที่ 4.29 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ 
ตอบถูก 
(คน) 

ร้อยละ 
การ

แปลผล 
16 วัสดุเบ้ืองต้นที่ใช้ในการทํานํ้าหมักชีวภาพ ได้แก่ 

กากนํ้าตาล นํ้าสะอาด นํ้าหมักหัวเช้ือ  
41 91.10 มากที่สุด

17 การนําเศษอาหาร เศษผัก ใบไม้มาทําปุ๋ยหมักเป็นการลด
ปริมาณขยะมลูฝอย 

35 77.80 มาก

18 การนํายางรถยนต์เก่ามาดัดแปลงเพ่ือปลูกพืชผักสวนครัว 44 97.80 มากที่สุด



 120

ทําให้ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้  
19 การนําผลไม้รสเปรี้ยวมาทํานํ้ายาล้างห้องนํ้าเป็นการใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก้ปัญหาขยะมูลฝอย   
41 91.10 มากที่สุด

20 เราต้องเผาทําลายขยะมูลฝอยอันตรายด้วยตนเองก่อน
แล้วจึงนําขยะมูลฝอยที่เหลือไปทําการคัดแยก 

33 73.30 มาก

เฉลี่ยการตอบคําถามของกลุม่ตัวอย่าง - 87.78 มากที่สุด
 
 จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ความรู้ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ 45 คน หลังเข้า
ร่วมปฏิบัติการเป็นรายข้อ จากจํานวนเต็ม 20 ข้อ พบว่า มีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด             
คิดเป็นร้อยละ 87.78 (45 คน) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแทนผู้ร่วมปฏิบัติการมีความรู้ตาม
ระดับ ดังน้ี 
 รายการที่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีความรู้ในระดับมากที่สุด จํานวน 15 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 
18 การนํายางรถยนต์เก่ามาดัดแปลงเพ่ือปลูกพืชผักสวนครัว ทําให้ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ มีผู้ตอบ
ถูกคิดเป็นร้อยละ 97.80 (44 คน) ข้อที่ 4 กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย หลอด
ไฟฟ้าเป็นขยะมูลฝอยอันตราย มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 95.60 (43 คน) ข้อที่ 8 ขยะมูลฝอย
ก่อให้เกิดความรําคาญจากกลิ่นเหม็น มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 95.60 (43 คน) ข้อที่ 10 การคัดแยก
ขยะมูลฝอยช่วยให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดน้อยลง มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 95.60 (43 คน) ข้อที่ 11 
การคัดแยกขยะมูลฝอยทําให้เกิดรายได้ในครัวเรือน มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 95.60 (43 คน) ข้อที่ 
12 การใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ มีผู้ตอบถูกคิด
เป็นร้อยละ 95.60 (43 คน) ข้อที่ 6 ต้องแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เพ่ือนําไปจัดการ
อย่างถูกวิธี มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 93.30 (42 คน) ข้อที่ 1 ขยะมูลฝอยเกิดจากสิ่งของเหลือจาก
การใช้ในชีวิตประจําวัน มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 91.10 (41 คน) ข้อที่ 15 การนําขวดพลาสติก (ใส)
กลับมาใช้ซ้ําได้อีกช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 91.10 (41 คน) ข้อที่ 16 
วัสดุเบ้ืองต้นที่ใช้ในการทํานํ้าหมักชีวภาพ ได้แก่ กากนํ้าตาล น้ําสะอาด นํ้าหมักหัวเช้ือ มีผู้ตอบถูกคิด
เป็นร้อยละ 91.10 (41 คน) ข้อที่ 19 การนําผลไม้รสเปรี้ยวมาทํานํ้ายาล้างห้องนํ้า เป็นการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแก้ปัญหาขยะมูลฝอย มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 91.10 (41 คน) ข้อที่ 2 หลอดไฟฟ้าใช้แล้ว 
เศษกระจก เศษผ้า จัดเป็นขยะมูลฝอย มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 86.70 (39 คน) ข้อที่ 3 มูลสัตว์ ซาก
สัตว์ ไม่จัดว่าเป็นขยะมูลฝอย มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 84.40 (38 คน) ข้อที่ 7 การกองขยะมูลฝอย
ไว้กลางแจ้งช่วยลดจํานวนแมลงวัน หนู แมลงสาป ที่เป็นพาหะนําโรค มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 
82.20 (37 คน) และข้อที่ 14 ขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก นํามาเปลี่ยน
สภาพแล้วกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) ไม่ได้ มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 82.20 (37 คน)  
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 รายการที่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีความรู้ในระดับมากจํานวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 5 
กล่องนม กระดาษที่เคลือบไขมัน ซองบรรจุนํ้ายาชนิดเติม จัดเป็นขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปขาย 
เพ่ือรีไซเคิลได้ มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 80.00 (36 คน) ข้อที่ 9 ขยะมูลฝอยไม่มีส่วนทําให้สิ้นเปลือง
งบประมาณในการกําจัดสูง มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 80.00 (36 คน) ข้อที่ 17 การนําเศษอาหาร 
เศษผัก ใบไม้มาทําปุ๋ยหมักเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 77.80 (35 คน) 
ข้อที่ 13 การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ทํามาจากวัสดุที่ย่อยสลายยากจําพวกโฟม/พลาสติกไม่ได้ช่วย
ลดปริมาณขยะมูลฝอย มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 75.60 (34 คน) และข้อที่ 20 เราต้องเผาทําลาย
ขยะมูลฝอยอันตรายด้วยตนเองก่อนแล้วจึงนําขยะมูลฝอยที่เหลือไปทําการคัดแยก มีผู้ตอบถูกคิดเป็น
ร้อยละ 73.30 (33 คน)  
 4.5.2 ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมด้าน ความ
ตระหนัก หลังเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 
ตารางที่ 4.30 ระดับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการภายหลังเข้าร่วม
 ปฏิบัติการ 
 

ระดับความตระหนัก จํานวน ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 43 95.56 

ระดับมาก  2 4.44 
รวม 45 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ พบว่า มี
ความตระหนักระดับมากที่สุด มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.56 (43 คน) รองลงมามีความ
ตระหนักระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.44 (2 คน) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.31 ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการภายหลังเข้าร่วม
 ปฏิบัติการเป็นรายข้อ 
 
ข้อ รายการ X S.D. การแปลผล
1 ปัจจุบันท้องถ่ินของเรากําลังได้รับผลกระทบจากปัญหา

ขยะมูลฝอย 
4.56 0.586 มากที่สุด

2 การช่วยกันเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในที่สาธารณะทําให้
ชุมชนมีความสะอาดสวยงาม 

4.73 0.539 มากที่สุด

3 ขยะมูลฝอยท่ีถูกทิ้งตามข้างถนนหรือตามที่สาธารณะ
อาจเป็นแหล่งแพร่พันธ์ของสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค 

4.56 0.918 มากที่สุด

4 ปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่นของเราเกิดจากการที่ไม่มี
การจัดการที่ดี 

4.56 0.586 มากที่สุด

5 ขยะมลูฝอยที่ถกูทิ้งไว้ตามข้างถนนทําให้เกิดภาพไม่น่ามอง 4.73 0.495 มากที่สุด
6 การคัดแกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนเป็นวิธีการจัดการ

ขยะมูลฝอยทีม่ีประสิทธิภาพ 
4.47 0.694 มาก

7 การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นสิง่ที่ไม่น่ารังเกียจแต่อย่างใด 4.76 0.435 มากที่สุด
8 การแปรสภาพขยะมูลฝอยโดยการนํามาประดิษฐ์เป็น

เคร่ืองใช้ภายในครัวเรือนสามารถสร้างความภูมิใจใน
ฝีมือของเราได้ 

4.76 0.435 มากที่สุด

9 สินค้าที่ผลิตมาจากวัตถุดิบรีไซเคิลมคีุณค่าน่าใช้ใกล้เคียง
กับสินค้าที่ผลติจากวัตถุดิบใหม่ 

4.42 0.621 มาก

10 ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยไมใ่ช่ของสกปรกหรือน่ารังเกียจ
แต่อย่างใด 

4.47 0.505 มาก

11 การแก้ไขปัญหาขยะต้องกระทําอย่างถูกวิธี 4.69 0.514 มากที่สุด
12 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพมีหลาย

รูปแบบ 
4.49 0.589 มาก

13 การใช้รูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของชุมชนน้ัน ๆ ด้วย 

4.78 0.420 มากที่สุด

14 การจัดการขยะมูลฝอยไม่ได้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเพียงผู้เดียวแต่เป็นหน้าท่ีร่วมกันของ
ทุกคนในชุมชน 

4.84 0.367 มากที่สุด
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15 ท่านมีความภูมิใจเมื่อได้เข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่นใน
การจัดการขยะมูลฝอย 

4.76 0.484 มากที่สุด

ความตระหนกัของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการโดยรวม 4.33 0.208 มาก
 จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ความตระหนักของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจํานวน 
45 คน รวม 15 ข้อ พบว่า มีความตระหนักโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X  = 4.33, S.D. = 0.208) เมื่อ
วิเคราะห์รายข้อ พบว่า 
 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีความตระหนักระดับมากที่สุดจํานวน 11 ข้อ ได้แก่ข้อ14 การ
จัดการขยะมูลฝอยไม่ได้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเพียงผู้เดียวแต่เป็นหน้าที่ร่วมกันของ
ทุกคนในชุมชน (X  = 4.84, S.D. = 0.367)  ข้อ 13 การใช้รูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของชุมชนน้ัน ๆ ด้วย ( X  = 4.78, S.D. = 0.420) ข้อ 7 การคัด
แยกขยะมูลฝอยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารังเกียจแต่อย่างใด ( X  = 4.76, S.D. = 0.435) ข้อ 8 การแปรสภาพ
ขยะมูลฝอยโดยการนํามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือนสามารถสร้างความภูมิใจในฝีมือของ
เราได้ (X  = 4.76, S.D. = 0.435) ข้อ 15 ท่านมีความภูมิใจเมื่อได้เข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการ
จัดการขยะมูลฝอย ( X  = 4.76, S.D. = 0.484) ข้อ 5 ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ตามข้างถนนทําให้เกิด
ภาพไม่น่ามอง (X  = 4.73, S.D. = 0.495) ข้อ 2 การช่วยกันเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ
ทําให้ชุมชนมีความสะอาดสวยงาม ( X  = 4.73, S.D. = 0.539) ข้อ 11 การแก้ไขปัญหาขยะต้อง
กระทําอย่างถูกวิธี (X  = 4.69, S.D. = 0.514) ข้อ 1 ปัจจุบันท้องถิ่นของเรากําลังได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาขยะมูลฝอย (X  = 4.56, S.D. = 0.586) ข้อ 4 ปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่นของเราเกิดจากการ
ที่ไม่มีการจัดการที่ดี ( X  = 4.56, S.D. = 0.586) และข้อ 3 ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งตามข้างถนนหรือ
ตามท่ีสาธารณะอาจเป็นแหล่งแพร่พันธ์ุของสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค (X  = 4.56, S.D. = 0.918)  
 มีความตระหนักระดับมากจํานวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 12 รูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยที่มีประสิทธิภาพมีหลายรูปแบบ ( X  = 4.49, S.D. = 0.589) ข้อ 10 ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย
ไม่ใช่ของสกปรกหรือน่ารังเกียจแต่อย่างใด (X  = 4.47, S.D. = 0.505) ข้อ 6 การคัดแกขยะมูลฝอย
จากครัวเรือนเป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ (X  = 4.47, S.D. = 0.694) และข้อ 9 
สินค้าที่ผลิตมาจากวัตถุดิบรีไซเคิลมีคุณค่าน่าใช้ใกล้เคียงกับสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบใหม่ (X  = 4.42, 
S.D. = 0.621) 
 4.5.3 ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมด้านการ
ปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย หลังเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 
ตารางที่ 4.32 ระดับการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการภายหลังเข้าร่วมปฏิบัติการ (เก็บข้อมูล
 ภายหลังการจัดกระบวนการฯ เสร็จสิ้นแล้ว 1 เดือน) 
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ระดับการปฏิบัติ จํานวน ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 19  42.22 

ระดับมาก 20  44.45 
ระดับปานกลาง 6  13.33 

รวม 45 100.00 
 จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ พบว่า มีการ
ปฏิบัติระดับมาก มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.45 (20 คน) รองลงมามีการปฏิบัติระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.22 (19 คน) และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.33 (6 คน) ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.33 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ เข้าร่วมปฏิบัติการภายหลังเข้าร่วม
 ปฏิบัติการ เป็นรายข้อ 
 
ข้อ รายการ X S.D. การแปลผล
1 ท่านใช้ถุงผ้าใสส่ิ่งของทดแทนการใช้ถุงพลาสติก 3.62 0.960 มาก
2 ท่านเลือกใช้สนิค้าที่มีหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ทีส่ามารถย่อย

สลายได้ง่าย 
3.47 0.661 ปานกลาง

3 ท่านเลือกใช้ถุงพลาสติกใส่ สิ่งของรวมกันหลาย ๆ ช้ิน
แทนการใช้ถุงใส่สิ่งของใบละช้ิน 

4.00 0.853 มาก

4 ท่านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนําไปทิ้ง 4.16 1.043 มาก
5 ท่านคัดแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งเสมอ 4.11 0.775 มาก
6 ท่านคัดแยกขยะประเภทหลอดนีออนและกระป๋อง

สเปรย์ถ่านไฟฉาย ขวดยาฆ่าแมลงก่อนนําไปทิ้ง 
4.29 0.869 มาก

7 ท่านนําขวดแก้ว ขวดพลาสติกกลับมาใช้ซ้ําอีก 3.89 0.859 มาก
8 ท่านเก็บถุงพลาสติกที่มีสภาพดีกลับมาใช้ซ้าํอีก 4.27 0.939 มาก
9 ท่านเก็บกล่องกระดาษ/ หนังสือพิมพ์เก่าไว้ขาย 4.73 0.539 มากที่สุด
10 เสื้อผ้าเก่าที่ยังมีสภาพพอใช้ได้นําไปบริจาคให้ผู้อ่ืนที่

เขาต้องการ 
4.18 0.936 มาก

ปฏิบัติของผูเ้ข้าร่วมปฏิบัติการโดยรวม 4.29 0.695 มาก
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 จากตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจํานวน 45 คน 
รวม 10 ข้อ พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X  = 4.29, S.D. = 0.695) เมื่อวิเคราะห์ 
รายข้อ พบว่า  
 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีการปฏิบัติระดับมากจํานวน 8 ข้อ ได้แก่ข้อ 6 ท่านคัดแยก
ขยะประเภทหลอดนีออนและกระป๋องสเปรย์ถ่านไฟฉาย ขวดยาฆ่าแมลงก่อนนําไปทิ้ง ( X  =4.29, 
S.D. = 0.869) ข้อ 8 ท่านเก็บถุงพลาสติกที่มีสภาพดีกลับมาใช้ซ้ําอีก ( X  = 4.27, S.D. = 0.939) ข้อ 
10 เสื้อผ้าเก่าที่ยังมีสภาพพอใช้ได้นําไปบริจาคให้ผู้อ่ืนที่เขาต้องการ ( X  = 4.18, S.D. = 0.936) ข้อ 4 
ท่านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนําไปทิ้ง ( X  = 4.16, S.D. = 0.043) ข้อ 5 ท่านคัดแยกขยะเปียกออก
จากขยะแห้งเสมอ ( X  = 4.11, S.D. = 0.775) ข้อ 3 ท่านเลือกใช้ถุงพลาสติกใส่ สิ่งของรวมกัน           
หลาย ๆ ช้ิน แทนการใช้ถุงใส่สิ่งของใบละช้ิน (X  = 4.00, S.D. = 0.853) ข้อ 7 ท่านนําขวดแก้ว ขวด
พลาสติกกลับมาใช้ซ้ําอีก ( X  = 3.89, S.D. = 0.859) และข้อ 1 ท่านใช้ถุงผ้าใส่สิ่งของทดแทนการใช้
ถุงพลาสติก (X  = 3.62, S.D. = 0.960) 
 มีการปฏิบัติระดับมากที่สุดจํานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 9 ท่าน เก็บกล่องกระดาษ/ 
หนังสือพิมพ์เก่าไว้ขาย (X = 4.73, S.D. = 0.539) 
 มีการปฏิบัติระดับปานกลางจํานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 ท่าน เลือกใช้สินค้าที่มีหีบ
ห่อ/บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย (X  = 3.47, S.D. = 0.661) 
 4.5.4 ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมด้านการมี
ส่วนร่วม หลังเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 
ตารางที่ 4.34 การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการภายหลังเข้าร่วมปฏิบัติการ (ข้อมูลภายหลังการ
 จัดกระบวนการฯ เสร็จสิ้นแล้ว 1 เดือน) 
 

ระดับการมีส่วนร่วม จํานวน ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 2    4.44 

ระดับมาก 3    6.70 
ระดับปานกลาง 14   31.12 

ระดับน้อย 24   53.30 
ระดับน้อยที่สุด 2    4.44 

รวม 45 100.00 
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 จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ พบว่า มี
ส่วนร่วมระดับน้อย มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.30 (24 คน) รองลงมามีส่วนร่วมระดับ   
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.12 (14 คน) ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 6.70 (3 คน) ระดับมากที่สุด 
และระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.44 (2 คน) ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 4.35 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการภายหลังเข้าร่วม
 ปฏิบัติการเป็นรายข้อ 
 
ข้อ รายการ X S.D. การแปลผล
1 ท่านเข้าร่วมประชุม/เสนอความเห็นต่าง ๆ รวมถึง

การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย เสมอ 
3.13 0.944 ปานกลาง

2 ท่านร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/แนว
ทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

2.98 1.011 ปานกลาง

3 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือกําหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน 

3.16 0.999 ปานกลาง

 
 
 
ตารางที่ 4.35 (ต่อ) 
 
ข้อ รายการ X S.D. การแปลผล
4 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 2.76 1.171 ปานกลาง
5 ท่านมีส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการจัดการขยะมูลฝอยใน

ชุมชน 
2.67 1.128 ปานกลาง

6 ท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 2.53 1.140 ปานกลาง
7 ท่านเป็นผู้นําในการจัดการขยะมูลฝอย 2.80 1.160 ปานกลาง
8 ท่านร่วมสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการขยะมูลฝอย

เช่น แรงงาน เงิน ข้อมูลฯ 
2.67 1.279 ปานกลาง

9 ท่านร่วมในการทําและใช้ปุ๋ยหมักจากขยะมลูฝอย 2.47 1.100 น้อย
10 ท่านเคยนําขยะมูลฝอยมาแปรสภาพเพ่ือใช้ในครัวเรือน

หรือแบ่งให้เพ่ือนบ้านใช้ 
2.04 1.107 น้อย
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การมีส่วนร่วมของผูเ้ข้าร่วมปฏิบัติการโดยรวม 2.53 0.869 ปานกลาง
 
 จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจํานวน 
45 คน รวม 10 ข้อ พบว่า มีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X  = 2.53, S.D. = 0.869) เมื่อ
วิเคราะห์รายข้อ พบว่า  
 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีส่วนร่วมระดับปานกลาง จํานวน 8 ข้อ ได้แก่ข้อ 3 ท่านมีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน ( X  = 3.16, S.D. = 0.999)  
ข้อ 1 ท่านเข้าร่วมประชุม/เสนอความเห็นต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย เสมอ ( X  = 
3.13, S.D. = 0.869) ข้อ 2 ท่านร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/แนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
(X  =2.98, S.D. = 0.011) ข้อ 7 ท่านเป็นผู้นําในการจัดการขยะมูลฝอย ( X  = 2.80, S.D. = 0.160) 
ข้อ 4 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย (X  = 2.76, S.D. = 0.171)  ข้อ 5 ท่านมี
ส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (X  = 2.67, S.D. = 0.128) ข้อ 8 ท่านร่วม
สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แรงงาน เงิน ข้อมูลฯ (X  = 2.67, S.D. = 0.279)  ข้อ 6 
ท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย (X  = 2.53, S.D. = 0.140) 
 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีส่วนร่วมระดับน้อย จํานวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 9 ท่านร่วมในการ
ทําและใช้ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย ( X  = 2.47, S.D. = 0.100) ข้อ 10 ท่านเคยนําขยะมูลฝอยมาแปร
สภาพเพ่ือใช้ในครัวเรือนหรือแบ่งให้เพ่ือนบ้านใช้ (X  = 2.04, S.D. = 0.107) 
 4.5.5 เปรียบเทียบผลด้านความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง 
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
ตารางที่ 4.36 เปรียบเทียบความรู้ก่อนกับหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

กลุ่ม N X S.D. F Sig.
กลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ (ก่อน) 45 15.58 2.350 2.593 0.00
กลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ (หลัง) 45 17.55 1.865  

 
 จากตารางที่ 4.36 กลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติการจํานวน 45 คน ตอบคําถามก่อนการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยมีค่าเฉลี่ย 15.58 ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน 2.350 ตอบคําถามภายหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ความรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยมีค่าเฉลี่ย 17.55 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.865  
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวปรากฏว่า คํานวณได้ 2.593 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภายหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีความรู้ใน
การจัดการขยะมูลฝอยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 

 
 
ภาพท่ี 4.22 เปรียบเทียบความรู้ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการระหว่างก่อนกับหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 
 4.5.6 เปรียบเทียบผลด้านความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง 
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.37 เปรียบเทียบความตระหนักของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ ก่อนและหลังเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 

กลุ่ม N X S.D. F Sig.
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ (ก่อน) 45 4.23 0.505 1.538 0.000
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ (หลัง) 45 4.33 0.208  
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 จากตารางที่ 4.37 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจํานวน 45 คน ก่อนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยมีค่าเฉล่ีย 4.23 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.505ภายหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ความตระหนักในการจัดการขยะ
มูลฝอยมีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.208 
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวปรากฏว่าคํานวณได้ 1.538             
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ภายหลังจากการเข้าร่วมปฏิบัติการ ผู้ร่วมปฏิบัติการมีความตระหนัก
สูงกว่าก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 

 
 
ภาพท่ี 4.23 เปรียบเทียบตระหนักของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ ก่อนกับหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 
 4.5.7 เปรียบเทียบผลด้านการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมระหว่าง 
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.38 เปรียบเทียบการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ ก่อนกับหลังเข้าร่วมปฏิบัติการ 
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กลุ่ม N X S.D. F Sig.
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ (ก่อน) 45 3.73 0.495 0.000 0.000
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ (หลัง) 45 4.29 0.695  

 
 จากตารางที่ 4.38 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจํานวน 45 คน ก่อนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยมีค่าเฉลี่ย 3.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.495 ตอบคําถามภายหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการปฏิบัติในการจัดการขยะ
มูลฝอยมีค่าเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.695 
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวปรากฏว่าคํานวณได้ 0.000 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ภายหลังเข้าร่วมปฏิบัติการ ผู้ร่วมปฏิบัติการมีการปฏิบัติดีกว่าก่อน
การเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 

 
 
ภาพท่ี 4.24 เปรียบเทียบการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ ก่อนกับหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 
 4.5.8 เปรียบเทียบผลด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง 
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ 
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ตารางที่ 4.39 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ ก่อนกับหลังเข้าร่วมปฏิบัติการ 
 

กลุ่ม N X S.D. F Sig.
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ (ก่อน) 45 2.28 0.564 11.158 0.000
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ (หลัง) 45 2.53 0.869  

 
 จากตารางที่ 4.39 กลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจํานวน 45 คน ก่อนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมีค่าเฉลี่ย 2.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.564 ภายหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมี
ค่าเฉลี่ย 2.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.869 
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวปรากฏว่าคํานวณได้ 11.158            
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ภายหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการผู้ร่วมปฏิบัติการมีส่วนร่วมดีกว่าก่อน
เข้าร่วมปฏิบัติการ 
 

 
 
ภาพท่ี 4.25 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ ก่อนกับหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการ 
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 4.5.9 ผลการเปลี่ยนแปลงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ระหว่างก่อนกับหลังการ
เรียนรู้ 
 
ตารางที่ 4.40 ผลการเปลี่ยนแปลงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ระหว่างก่อนกับหลังการเรียนรู้ 
 

ก่อน หลัง
ระดับครัวเรือน

ขยะอินทรีย์ 
- ถูกทิ้งรวมกับขยะประเภทอ่ืน - แยกและส่วนใหญ่นําไปเลี้ยงสัตว์ 

- บางส่วนนําไปทําปุ๋ยหมัก 
- และแยกทิ้งในแปลงเกษตรเพื่อให้ย่อยสลายเอง
และกลายเป็นปุ๋ย 

ขยะรีไซเคิล 
- คัดแยกสิ่งที่มีมูลค่ามากเพ่ือขาย - คัดแยกสิ่งที่ขายได้ทุกชนิด
- สิ่งที่ขายได้ถูกขายแบบรวมกันหมด - สิ่งที่ขายได้ถูกแยกประเภทตามท่ีผู้รับซื้อต้องการ

ทําให้มีราคาสูงข้ึน 
- มีผู้รับซื้อมาซื้อขยะที่บ้าน - มีการจัดตลาดนัดขยะรีไซเคิลเดือนละ 1 ครั้ง ทุก

วันอาทิตย์แรกของเดือน 
ขยะท่ัวไป 
- ถูกทิ้งรวมกับขยะประเภทอ่ืน - ระยะแรกคัดแยกออกจากขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน

เพ่ือกําจัดโดยการฝังหรือเผาในพ้ืนที่หลังบ้าน 
- ภายหลังพัฒนาเป็นการแยกและนําส่งให้กับ
โรงงานปูนซีเมนต์เพ่ืออัดเป็นแท่งและใช้เป็น
เช้ือเพลิง (RDF) 

ขยะอันตราย 
- ถูกทิ้งรวมกับขยะประเภทอ่ืน - แยกและนําไปทิ้งในภาชนะท่ีองค์การบริหารส่วน

ตําบลจัดไว้ให้ 
ระดับชุมชน

กิจกรรมจิตอาสา 
- ไม่มีใครรับผิดชอบขยะมูลฝอยที่มีผู้ทิ้ง
ไว้ริมถนนโดยไม่ทราบว่าเป็นของใคร  

- ชาวบ้านร่วมใจกันเดินเก็บขยะมูลฝอยบริเวณริม
ถนนภายในหมู่บ้านทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน 
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- ร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยในวันที่จังหวัด
หรืออําเภอกําหนดให้เป็นวันสําคัญ 
ได้แก่ วันพ่อ (5 ธันวาคม) วัน
สิ่งแวดล้อม (5 มิถุนายน) 

- กลุ่มเยาวชนร่วมกันขี่จักรยานเพ่ือออกกําลังกาย  
และร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยตามเส้นทางที่ผ่านไป
ทุกวันอาทิตย์ 

- จัดตลาดนัดความดีในวันอาทิตย์แรกของเดือน 
โดยนําสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ต้องการหรือไม่ใช้แล้ว
มาบริจาคให้กับผู้อ่ืนที่ต้องการใช้หรือขาดแคลน 

- องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําป้ายประกาศติดไว้
หัวถนนและท้ายถนนให้เป็นถนนปลอดขยะ 

ตารางที่ 4.40 (ต่อ) 
 

ก่อน หลัง
กฎระเบียบ 
- ไม่มี - กําหนดให้มีธรรมนูญหมู่บ้านเก่ียวกับการจัดการขยะ 
เกียรติประวัติ / การเผยแพร่ 
- ไม่มี - ชุมชนได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดในปี 2561 
- ผู้นําชุมชนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจากท้องถิ่นต่าง ๆ 
- ได้รับเชิญให้ไปจัดซุ้มนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ในการรณรงค์ของจังหวัด 

 
 จากตารางที่ 4.40 แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนบ้านโปร่งตะแบกที่เกิดข้ึน ในระดับครัวเรือนจากเดิมที่ขยะอินทรีย์ถูกทิ้งรวมกับขยะอ่ืน  
ทําให้สภาพขยะมีความช้ืนและมีกลิ่นเหม็นจากการบูดเน่า ปัจจุบันขยะอินทรีย์ถูกแยกออกเพ่ือจัดการ
โดยการนําไปให้เลี้ยงสัตว์ ทําปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ รวมถึงการนําไปย่อยสลายโดยการลาดลงบน
กองใบไม้แห้งที่รวบรวมไว้ที่โคนต้นไม้ เพ่ือให้ย่อยสลายตามธรรมชาติกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้น้ัน 
ขยะรีไซเคิลจากเดิมเคยคัดแยกบางส่วนที่มีราคาและขายรวมกันหลายประเภททําให้ขายได้ราคาตํ่า 
ปัจจุบันมีการคัดแยกให้เป็นแต่ละประเภทตามท่ีผู้ซื้อแนะนํา และรวมกันขายซึ่งชาวบ้านเรียกว่าตลาด
นัดขยะรีไซเคิล ทําให้ขายได้ราคาสูงขึ้นมีความต่ืนตัวในการคัดแยกขยะมาขายเพ่ิมข้ึน ขยะอันตราย
ชาวบ้านจะนําไปส่งให้องค์การบริหารส่วนตําบลนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีโดยส่งให้ผู้รับกําจัดที่มี
ใบอนุญาตกําจัดขยะอันตราย โดยองค์การบริหารส่วนตําบลจะจัดภาชนะมารองรับขยะอันตราย
หมู่บ้านละ 1 แห่ง ส่วนขยะทั่วไปหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าขยะแห้งน้ัน เดิมเมื่อคัดแยกออกมาแล้วจะถูก
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นําไปเผาในบริเวณหลังบ้าน ซึ่งต่อมาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ทําข้อตกลงร่วมระหว่างเอกชน 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7 และองค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจาน เพ่ือนําขยะทั่วไปที่ผ่านการคัด
แยกแล้วนําส่งให้เอกชนนําไปทําเป็นเช้ือเพลิง (RDF) ถือเป็นความร่วมมือในระดับองค์กร ทําให้ขยะมูลฝอย
ของบ้านโปร่งตะแบกถูกจัดการอย่างถูกวิธีจนหมดไป เมื่อสามารถจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้ดี
แล้ว ในระดับชุมชนจะพบว่ามีขยะท่ีถูกทิ้งไว้ตามข้างถนนเช่ือว่าเกิดจากคนเดินทางที่โยนทิ้งจาก
รถยนต์โดยเยาวชนบ้านโปร่งตะแบกเรียกสิ่งน้ีว่าขยะอวกาศ (ไม่ทราบว่าเป็นของใคร) จึงมีกิจกรรม
ร่วมกันเดินเก็บขยะริมถนนเดือนละคร้ัง และติดป้ายประกาศว่าถนนบ้านโปร่งตะแบกเป็นถนนปลอด
ขยะ หลังจากดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยได้ดีจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว ชุมชนบ้านโปร่ง
ตะแบกจึงกําหนดกติกาขึ้นใช้ในหมู่บ้านร่วมกัน เรียกว่าธรรมนูญสุขภาพซึ่ง 6 ข้อ จากทั้งหมด 12 ข้อ 
เป็นข้อตกลงเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน หลังจากดําเนินกิจกรรมการจัดการ ขยะมูลฝอย
มาประมาณ 1 ปี บ้านโปร่งตะแบกจึงได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากส่วนราชการหลายคร้ัง รวมถึงได้รับ
เชิญให้นําผลงานไปเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ 
 
4.6 ความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
 
ตารางที่ 4.41 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการท่ีมีต่อความรู้ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ในการ
 จัดการขยะมลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
 

ความพึงพอใจ จํานวน ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 39 86.70 

ระดับมาก 6 13.30 
รวม 45  100.00 

 
 จากตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ พบว่า พึงพอใจ
ระดับมากที่สุด มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.70 (39 คน) รองลงมาพึงพอใจระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 13.30 (6 คน) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.42 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการท่ีมีต่อความรู้ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ในการ
 จัดการขยะมลฝอยแบบมีส่วนร่วม โดยแยกเป็นรายข้อ 
 
ข้อ รายการ X S.D. การแปลผล
1 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ 4.60 0.495 มากที่สุด
2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการศึกษาดูงาน 4.71 0.549 มากที่สุด
3 ความพึงพอใจต่อความคุ้มค่าในการสละเวลาเข้าร่วม

ปฏิบัติการ 4.42 
 
0.499 มาก 

4 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ตลอดเวลาที่เข้าร่วมปฏิบัติการ 4.53 

 
0.504 มากที่สุด 

5 ความพึงพอใจต่อความรู้ที่สามารถนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 4.56 

 
0.502 มากที่สุด 

6 ความพึงพอใจต่อแผนงาน และกิจกรรมทีร่ว่มกันกําหนด
ในที่ประชุม และพร้อมที่จะปฏิบัติ 4.76 

 
0.529 มากที่สุด 

7 ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการ 4.89 0.318 มากที่สุด
ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมปฏิบัติการโดยรวม 4.64 0.344 มากที่สุด

 
 จากตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจํานวน 45 คน            
เป็นรายข้อ รวม 7 ข้อ พบว่า มีมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (X = 4.64, S.D. = 0.344)  
 เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดจํานวน 6 ข้อ 
ได้แก่ ข้อ 7 ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการ (X = 4.89, S.D. = 0.318) ข้อ 6 ความพึงพอใจต่อ
แผนงาน และกิจกรรมที่ร่วมกันกําหนดในที่ประชุม และพร้อมที่จะปฏิบัติ (X = 4.76, S.D. = 0.529) 
ข้อ 2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการศึกษาดูงาน ( X = 4.71, S.D. = 0.549) ข้อ 1 ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ( X = 4.60, S.D. = 0.495) ข้อ 5 ความพึงพอใจต่อความรู้ที่สามารถ
นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน (X = 4.56, S.D. = 0.502) และข้อ 4 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นตลอดเวลาที่เข้าร่วมปฏิบัติการ (X = 4.53, S.D. = 0.504)  
 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีความพึงพอใจระดับมากจํานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 ความพึงพอใจต่อ
ความคุ้มค่าในการสละเวลาเข้าร่วมปฏิบัติการ (X = 4.42, S.D. = 0.499) 
 



บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
ของครัวเรือน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา           
(R & D) ดําเนินการวิจัยในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี และพ้ืนที่ตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Mixed Research) กับกลุ่มเป้าหมายท่ี
เป็นครัวเรือนในจังหวัดสระบุรี และผู้ร่วมปฏิบัติการในเขตตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพ และปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และกระบวนการ
เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี 2) เพ่ือ
ศึกษา ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอย และความต้องการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
3) เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของครัวเรือน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4) เพ่ือประเมินผลการใช้กระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วม เปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม ของตัวแทนครัวเรือนที่ร่วม
ปฏิบัติการ ระหว่างก่อนกับหลังการเรียนรู้ 5) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครัวเรือนต่อกระบวนการ
เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเก็บข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ และนํามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล    
พอสรุปและอภิปราบผลได้ ดังน้ี 
 
5.1 สรปุผลวิจัย 
 จากการศึกษาบริบทพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีโดยสรุป พบว่า จังหวัดสระบุรีต้ังอยู่ภาคกลางของ
ประเทศไทย ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อ
กับอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอชัยบาดาล และอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออกติดต่อกับ
อําเภอปากช่อง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ทิศใต้ติดต่อกับ
อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอําเภอวังน้อย อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         
ทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอภาชี อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีมีประชากร ณ ปี พ.ศ. 2556 รวม 625,689 คน เป็นชาย 309,848 คน 
หญิง 315,841 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 235,103 ครัวเรือน แบ่งเป็น 13 อําเภอ 111 ตําบล 973 
หมู่บ้าน การปกครองท้องถ่ินประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง 
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เทศบาลตําบล 34 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 70 แห่ง (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี, 2558) 
 การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสระบุรีโดยภาพรวม พบว่า มีการขยายตัวของชุมชนตาม
ทิศทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันขยะมูลฝอยในเขตชุมชนเมืองสระบุรีเริ่มจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน
เรื่อย ๆ และยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายใน
จังหวัดสระบุรีมีปริมาณท่ีเกิดขึ้นรวมปีละ 250,074.55 ตัน เฉลี่ยวันละ 685.14 ตัน มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจํานวนทั้งสิ้น 108 แห่ง ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 88 แห่ง ดําเนินการเก็บขน
ได้รวม 478.70 ตัน/วัน ขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้บริการจํานวน 584.13 ตัน/วัน ขยะมูลฝอยที่อยู่นอก
เขตพ้ืนที่ให้บริการ 101.00 ตัน/วัน 
 5.1.1 สภาพ และปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแก่ครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสระบุรี  
  5.1.1.1 สภาพ และปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี  
   1) สภาพการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย การทิ้ง การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการกําจัดขยะมูลฝอย  
    1.1) การท้ิงขยะ ท้องถิ่นจะจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยมาให้บริการ
ประชาชน โดยวางไว้ในที่สาธารณะส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมถนน ตามทางในหมู่บ้าน ในตลาด ฯลฯ 
เพ่ือให้ประชาชนได้นําขยะมูลฝอยมาทิ้งได้สะดวก ส่วนถังรองรับขยะมูลฝอยอาจมีลักษณะที่แตกต่าง
กันไป บางแห่งเป็นถังที่ถูกผลิตมาเป็นการเฉพาะสําหรับรองรับขยะฝอยโดยมีสีแตกต่างกันตาม
ประเภทของขยะมูลฝอย บางแห่งอาจประยุกต์ใช้ถังที่ใช้แล้วจากกิจกรรมอ่ืน 
    1.2) การรวบรวม ในการรวบรวมขยะมูลฝอยเพ่ือนําไปกําจัดยังสถานท่ี
ซึ่งมีการจัดเตรียมไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้รถบรรทุกที่ผลิตมาเพื่อการเก็บขนขยะมูลฝอย
โดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันบ้างตามความประสงค์ของผู้ใช้ เช่น แบบเปิดด้านข้างและเทท้าย 
แบบอัดท้าย แบบกระบะบรรทุกฯ 
    1.3) การขนส่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้รถคันที่เก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยในการขนส่งด้วย คือ เมื่อเก็บขยะมูลฝอยได้ตามท่ีกําหนดแล้วจะทําการขนส่งไปยังสถานที่
กําจัดโดยไม่ย้ายหรือถ่ายเทไปยังรถคันอ่ืน สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยสําหรับท้องถ่ินแต่ละแห่งอาจอยู่ใกล้
หรือไกลแตกต่างกัน บางท้องถิ่นต้องใช้เวลานานในการขนส่ง เน่ืองจากต้องรอคิวในการเทขยะมูลฝอย 
    1.4) การกําจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มี 4 รูปแบบ ได้แก่  
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     (1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  (Sanitary Landfill) 
จํานวน 1 แห่ง   
     (2) การเทกองที่มีการควบคุม (Control Dump) จํานวน 1 แห่ง  
     (3) การเทกองกลางแจ้ง และเผากลางแจ้ง 9 แห่ง  
     (4) การนําไปใช้เป็นพลังงาน (Waste to Energy) จํานวน 2 แห่ง 
   2) ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสระบุรี มีปัญหาสําคัญโดยสรุป ดังน้ี 
    2.1) ปัญหาในการทิ้งขยะมูลฝอย จากสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ในแต่ละเขต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสระบุรี จะพบเห็นขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดตามริมถนน 
ตามท่ีสาธารณะ ในสถานที่ของเอกชนที่ไม่มีการดูแล แม้แต่รอบถังรองรับขยะมูลฝอยซึ่งท้องถิ่นจัดไว้
ให้ประชาชนนําขยะมูลฝอยมาทิ้ง ทําให้เกิดสภาพที่ไม่น่ามอง บางแห่งอาจเป็นที่เพาะพันธ์ุของสัตว์ที่
เป็นพาหะนําโรค ปัญหาที่สําคัญอีกอย่างของการทิ้งขยะมูลฝอย คือ การทิ้งขยะมูลฝอยอันตรายรวม
ไปกับขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน ซึ่งอาจเป็นที่มาของการปนเป้ือนของสารอันตรายในสิ่งแวดล้อม 
    2.2) ปัญหาในการรวบรวมขยะมูลฝอย จากสภาพการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของประชากร ทําให้มีขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นตามมาด้วย แม้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเพ่ิมงบประมาณและกําลังคนในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแล้วก็ตาม แต่หลายแห่งมี
ปัญหาการเก็บไม่ทัน ทําให้มีขยะตกค้างอยู่ในภาชนะเป็นเวลานานเกินควร มีกลิ่นเน่าเหม็น สุนัขมา
คุ้ยเขี่ยหาสิ่งที่เป็นอาหาร จนเป็นที่มาของปัญหาการต้ังถังรองรับขยะมูลฝอย เพราะแต่ละครัวเรือนไม่
ต้องการให้นําถังมาต้ังหน้าบริเวณบ้านของตนเอง  
    2.3) ปัญหาการขนส่งขยะมูลฝอย เน่ืองจากปัญหาการหาสถานที่ทิ้งได้
ยาก ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งต้องขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ที่อยู่ห่างไกลจากท้องถิ่นของตนเองมาก ทําให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยบางแห่งมี
สภาพแออัดของรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทําให้ต้องรอคิวในการเทขยะมูลฝอยเป็นเวลานาน บางเที่ยวใช้
เวลาถึง 14 ช่ัวโมง ทําให้ไม่สามารถกลับมาทําการรวบรวมเก็บขนได้ทันเวลา สร้างความยุ่งยากในการ
จัดการตามมา 
    2.4) ปัญหาการกําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสระบุรี มีปัญหาโดยสรุป ดังน้ี 
     (1) ขาดเคร่ืองจักรกลในการดําเนินการฝังกลบ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33 
     (2) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมี น้อย  (มี พ้ืนที่ ไม่ เกิน  10 ไ ร่ )   
จํานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33    
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     (3) ไม่สามารถดําเนินการกําจัดขยะต่อไปได้ จํานวน  3 แห่ง              
คิดเป็นร้อยละ 24.99     
     (4) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเหลืออายุกรใช้งานของพ้ืนที่น้อย 
(ไม่เกิน 5 ปี) จํานวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.99      
     (5) ทําการฝังกลบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 4 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 33.33      
     (6) ใช้วิธีการเทกองกลางแจ้งและทําการเผากลางแจ้ง จํานวน 9 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 74.97      
     (7) เกิดไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุบ่อยคร้ัง จํานวน 1 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 8.33      
     (8) ถูกร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับผลกระทบจากขยะมูลฝอย 
8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.64      
     (9) ใช้พ้ืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 
  5.1.1.2 สภาพและปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี 
   1) สภาพการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี 
    1.1) กระบวนการเรียนรู้ในการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี เน้นการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดย
การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือให้ครัวเรือนนําไปปฏิบัติตาม 
    1.2) กระบวนการเรียนรู้ในการการศึกษาดูงานนอกสถานที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าวิธีการอ่ืน แต่ก็สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และนําไปใช้ในครัวเรือนได้ 
    1.3) การสื่อสารความรู้การจัดการขยะมูลฝอยผ่านเสียงตามสายและ
ป้ายโฆษณาของท้องถิ่น สื่อทั้งสองประเภทมีข้อดีตรงสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการจะถ่ายทอดได้
ตลอดเวลาซ้ําได้หลายคร้ัง 
    1.4) การจัดต้ังกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งความสําคัญของ
การจัดต้ังกลุ่มในชุมชนน้ันต้องจัดต้ังโดยความต้องการของคนในชุมชน และคนในชุมชนเป็น
ผู้ดําเนินการเอง 
   2) ปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแก่ครัวเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี พบว่า  
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    2.1) ปัญหาด้านรูปแบบของการจัดการเรียน รู้  ส่วนใหญ่ ไม่ ใ ห้
ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ไม่ได้ฝึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หลายแห่ง
พบว่าประชาชนไม่ให้ความสําคัญกับปัญหาขยะมูลฝอย ประกอบกับการมีเวลาให้น้อย วิธีการเลือก
ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ ส่วนใหญ่ให้ผู้นําชุมชนเป็นผู้ชักชวนประชาชนมาร่วมอบรม ซึ่งอาจมีการ
ขอร้องให้ช่วยเข้ามาอบรม ทําให้มีการหนีประชุมกลางคันบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จะอยู่ฟังวิทยากรเพียง
ครึ่งวัน ทําให้ไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา ประกอบกับประชาชนส่วน
ใหญ่คิดว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย และคิดว่าขยะมูลฝอยไม่ใช่
ปัญหา และบางกลุ่มคิดว่าปัญหาขยะมูลฝอยไม่มีหนทางแก้ไขได้ ทําให้ขาดความต้ังใจในการเรียนรู้ 
    2.2) ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีปัญหาที่ความต้ังใจของประชาชนมักจะต้องการไปเที่ยวนอกสถานท่ี
มากกว่าการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย หากไม่น่าสนใจก็ไม่ไปด้วย เมื่อถึงเวลาไปศึกษาดูงาน
จึงมักหลบหลีกไม่ฟังบรรยายจากวิทยากร ทําให้ขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ตามโครงการ 
    2.3) ปัญหาขาดการสื่อสารความรู้การจัดการขยะมูลฝอยผ่านเสียงตาม
สายและป้ายโฆษณาของท้องถิ่นอย่างสมํ่าเสมอ แต่การจัดทําสปอร์ตเสียงตามสายและป้ายโฆษณาให้
มีความน่าสนใจก็เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญ และมักถูกละเลยความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
อยู่เสมอ 
    2.4) ขาดการจัดต้ังกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอย ความเร่งด่วน
ของนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเข้าไป
ดําเนินการจัดต้ังกลุ่มโดยไม่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน ซึ่งจัดต้ังได้
รวดเร็ว แต่จะไม่มีความย้ังยืน เมื่อเจ้าหน้าที่วางมือจากการดําเนินการ กลุ่มที่จัดต้ังข้ึนก็จะยุติ
กิจกรรมลง 
 5.1.2 ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอย และ
ความต้องการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยสรุปพบว่า  
  1) ความรู้ พบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับมาก              
เมื่อแยกเป็นรายข้อ มีความรู้ระดับมากที่สุดจํานวน 11 ข้อ โดย 3 ลําดับแรก ได้แก่ ข้อ 19 การนํา
ผลไม้รสเปร้ียวมาทํานํ้ายาล้างห้องนํ้าเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก้ปัญหาขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่าง
ตอบถูก 395 คน คิดเป็นร้อยละ 98.75 ข้อที่ 12 การใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าใส่ของแทนการใช้
ถุงพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 391 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 และ
ข้อที่ 6 ต้องแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เพ่ือนําไปจัดการอย่างถูกวิธี กลุ่มตัวอย่าง
ตอบถูก 389 คน คิดเป็นร้อยละ 97.25  
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   ระดับมากจํานวน 5 ข้อ โดย 3 ลําดับแรก ได้แก่ ข้อ 14 ขยะมูลฝอยประเภท
ถุงพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก นํามาเปลี่ยนสภาพแล้วกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) ไม่ได้ กลุ่มตัวอย่าง
ตอบถูก 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 ข้อ 16 วัสดุเบ้ืองต้นที่ใช้ในการทํานํ้าหมักชีวภาพได้แก่ 
กากนํ้าตาล นํ้าสะอาด นํ้าหมักหัวเช้ือ กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.75 และข้อ 20                
เราต้องเผาทําลายขยะมูลฝอยอันตรายด้วยตนเองก่อนแล้วจึงนําขยะมูลฝอยที่เหลือไปทําการคัดแยก             
กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.75 
   ระดับน้อยจํานวน 3 ข้อ ได้แก่  ข้อ 9 ขยะมูลฝอยไม่มีส่วนทําให้สิ้นเปลือง
งบประมาณในการกําจัดสูง กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 ข้อ 3 มูลสัตว์ ซาก
สัตว์ ไม่จัดว่าเป็นขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 และข้อ 13 การ
หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ทํามาจากวัสดุที่ย่อยสลายยากจําพวกโฟม/พลาสติกไม่ได้ช่วยลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 
   ระดับปานกลางจํานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5 กล่องนม กระดาษที่เคลือบไขมัน ซอง
บรรจุนํ้ายาชนิดเติม จัดเป็นขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปขาย เพ่ือรีไซเคิลได้ กลุ่มตัวอย่างตอบถูก 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.75  

2) ความตระหนัก ตัวแทนครัวเรือนมีความตระหนักโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความตระหนักระดับปานกลางจํานวน 8 ข้อ โดย 3 ลําดับแรก ได้แก่     
ข้อ 11 การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยต้องกระทําอย่างถูกวิธี (X = 3.40, S.D. = 0.974) ข้อ 14 การจัดการ
ขยะมูลฝอยไม่ได้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเพียงผู้เดียวแต่เป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน
ในชุมชน (X = 3.44, S.D. = 1.118) และข้อ 13 การใช้รูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของชุมชนน้ัน ๆ ด้วย (X = 3.37, S.D. = 2.297) 

 ระดับมากจํานวน 7 ข้อ โดย 3 ลําดับแรกได้แก่ ข้อ 4 ปัญหาขยะมูลฝอยใน
ท้องถิ่นของเราเกิดจากการท่ีไม่มีการจัดการที่ดี (X = 3.56, S.D. = 0.572) ข้อ 12 รูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพมีหลายรูปแบบ (X  = 3.56, S.D. = 0.572) และข้อ 5 ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้
ตามข้างถนนทําให้เกิดภาพไม่น่ามอง (X  = 3.56, S.D. = 0.572) 

3) การปฏิบัติ ตัวแทนครัวเรือนมีการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติระดับมากจํานวน 5 ข้อ โดย 3 ลําดับ
แรก ได้แก่ ข้อ 9 ท่านเก็บกล่องกระดาษ/หนังสือพิมพ์เก่าไว้ขาย (X = 4.36, S.D. = 1.183) ข้อ 8 ท่าน
เก็บถุงพลาสติกที่มีสภาพดีกลับมาใช้ซ้ําอีก (X = 4.10, S.D. = 1.180) และข้อ 4 ท่านคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนนําไปทิ้ง (X = 3.88, S.D. = 1.359)   

 ระดับปานกลางจํานวน 5 ข้อ โดย 3 ลําดับแรก ได้แก่ ข้อ 7 ท่านนําขวดแก้ว 
ขวดพลาสติกกลับมาใช้ซ้ําอีก (X = 3.40, S.D. = 1.301) ข้อ 6 ท่านคัดแยกขยะประเภทหลอดนีออน
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และกระป๋องสเปรย์ถ่านไฟฉาย ขวดยาฆ่าแมลงก่อนนําไปทิ้ง (X = 3.17, S.D. = 1.052) และข้อ 5 ท่าน
คัดแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งเสมอ (X = 3.13, S.D. = 1.252)   

4) การมีส่วนร่วม ตัวแทนครัวเรือนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมใน
ระดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีส่วนร่วม ระดับน้อยจํานวน 6 ข้อ โดย 3 ลําดับแรก
ได้แก่ ข้อ 10 ท่านเคยนําขยะมูลฝอยมาแปรสภาพเพ่ือใช้ในครัวเรือนหรือแบ่งให้เพ่ือนบ้านใช้      
(X = 1.82, S.D. = 1.144) ข้อ 9 ท่านร่วมในการทําและใช้ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย (X  = 1.776, S.D.  = 0.962) 
และข้อ 6 ท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย (X  = 1.76, S.D. = 1.019 

 ระดับน้อยที่สุดจํานวน 4 ข้อ โดย 3 ลําดับแรก ได้แก่ ข้อ 4 ท่านมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย (X  = 1.42, S.D. = 0.898) ข้อ 2 ท่านร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/
แนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย (X  = 1.44, S.D. = 0.856) และข้อ 3 ท่านมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน (X  = 1.45, S.D. = 0.908)  

5) ความต้องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ลําดับที่ 1 ข้อ 5 การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับท้องถ่ิน คิดเป็น
ร้อยละ 37.00 (148 คน) ลําดับที่ 2 ข้อ 6 การรวบรวมขยะมูลฝอยจากชุมชนเพ่ือนําไปกําจัด ลําดับที่ 
3 ข้อ 9 นโยบายของรัฐบาลเรื่องการบริหารขยะมูลฝอย ลําดับที่ 4 ข้อ 2 ขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอย
ทั้งระบบ ลําดับที่ 5 ข้อ 7 รูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอยของท้องถิ่น ลําดับที่ 6 ข้อ 10 การแก้ปัญหา   
ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ และข้อ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยในท้องถ่ิน ลําดับที่ 
7 ข้อ 8 ประเภทและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ลําดับที่ 8 ข้อ 1 วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ที่ถูกต้อง ลําดับที่ 9 ข้อ 3 วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกําจัด  

 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนระดับ “มาก” แต่พบว่า มีปัญหาขยะมูลฝอยเกือบเต็มพ้ืนที่ของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสภาพที่กําจัดได้ยากเน่ืองจากไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก           
ต้นทาง น่ันหมายถึงความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง
ไม่ได้ถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งที่บ่งบอกได้ คือ การมีส่วนร่วมของ  
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซึ่งการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ    
กลุ่มตัวอย่างมีระดับ “น้อยที่สุด” จึงเป็นที่มาของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หากต้องการแก้ไขปัญหาน้ีจึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ให้มากย่ิงขึ้น 
 5.1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ
ครัวเรือน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  5.1.3.1 ขั้นร่างกระบวนการได้จัดสนทนากลุ่มเพ่ือร่วมกันร่างกระบวนการเรียนรู้   
ในการจัดการขยะมูลฝอย มีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจํานวน 8 คน ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหาร             
2 คน ได้แก่ นายธีระพงษ์ จองหยิน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายนฤมิต ศรีแสง ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 3 คน ได้แก่ นางอัญชลี แจ้งหิรัญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
นางสาวภาสิกา กงจีน หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล นางสาวพรลักษณ์ เอบศรี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (รับผิดชอบงานสาธารณสุข) 3) กลุ่มนักวิชาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม 
3 คน ได้แก่ นายฉัตรชัย สินธพวงศานนท์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพุคําจาน     
ดร.วิสุทธ์ สุกรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นางเนริณ 
บุญเลิศ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชํานาญการ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ร่วมกันออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม โดยการร่วมเสนอความคิดเห็น ซึ่งมี
ข้อมูลด้านความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม และความต้องการเรียนรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากตัวแทนครัวเรือนและนํามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน โดยพบว่าปัญหา
สําคัญ คือ ตัวแทนครัวเรือนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับน้อยที่สุด แล้วนํามา
สังเคราะห์ ได้ข้อสรุปว่า กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมมี 3 ขั้นตอน 
และ 8 กิจกรรม และมีปัจจัยสนับสนุน ดังน้ี                              
   1) กระบวนการมีขั้นตอนทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน 8 กิจกรรม ดังน้ี 
    1.1) ขั้นตอนที่ 1 เตรียมชุมชน  
     กิจกรรมที่ 1 กําหนดพื้นที่เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม โดยการคัดเลือกชุมชนที่มีความสนใจในการจัดการขยะมูลฝอย เริ่มจาก
การเข้าพบและหารือกับผู้ในในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อผู้นําให้
ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จึงประสานให้นัดหมายตัวแทนครัวเรือนภายในหมู่บ้านเพ่ือจัดประชุม
เตรียมความพร้อมของชุมชน  
     กิจกรรมท่ี 2 ประชาสัมพันธ์ต่อตัวแทนครัวเรือนให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตารางการจัดกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม ช่วงท้ายของการ
ประชุม ผู้วิจัยจึงเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
    1.2) ขั้นตอนที่ 2 จัดการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
     กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจโดยการบรรยาย ชมวีดี
ทัศน์ เพ่ือให้ผู้ร่วมปฏิบัติการได้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ตลอดจนวิธีการ
แก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม เช่น หลัก ประเภทของขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท ตลอดถึงการจัดการขยะ
มูลฝอยแต่ละประเภท หลัก 3Rs เพ่ือการลดและการจัดการขยะมูลฝอย  
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     กิจกรรมท่ี 4 สาธิตการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง การทําปุ๋ย
หมักจากเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการสามารถใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
ประเภทขยะอินทรีย์ ซึ่งมีปริมาณมากถึงร้อยละ 64 ของขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
     กิจกรรมที่ 5 ทดลองทํานํ้ายาล้างห้องนํ้าจากผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากผลไม้ที่มีรสเปร้ียว ซึ่งมีปริมาณมากเกินความต้องการใน
บางฤดู นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์แทนการทิ้งให้กลายเป็นขยะมูลฝอย และได้ใช้สิ่งที่ผลิตได้แทนการซื้อ 
     กิจกรรมที่ 6 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ในกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมที่ใช้
งบประมาณมากกว่ากิจกรรมอ่ืน แต่จะสร้างความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการขยะมูลฝอยได้
เป็นอย่างดี จากการที่ได้พบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนที่ประสบความสําเร็จแล้ว เกิด
ความเช่ือมั่นว่าจะทําสิ่งเหล่าน้ันได้จริง 
     กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียน และวางแผนแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมน้ี
จะทําให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการได้ทบทวนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันมาตลอดโครงการ และนําประสบการณ์
เหล่าน้ันมาเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนร่วมกัน และการวางแผนแบบมีส่วนร่วมจะทําให้เกิดความเป็น
เจ้าของแผนงานที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา ทําให้มีแนวโน้มที่จะนําไปปฏิบัติในครัวเรือนได้  
    1.3) ขั้นตอนที่ 3 ติดตามผล 
     กิจกรรมที่ 8 ติดตามผลการปฏิบัติภายหลังการเข้าร่วมโครงการ 
ให้ข้อมูลการประเมินแก่ผู้รับการประเมิน และให้การสนับสนุนชุมชน กิจกรรมน้ีนับว่าเป็นกิจกรรมที่
สําคัญและจําเป็นอีกกิจกรรมหน่ึง เน่ืองจากจะสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการทุกคนได้ดําเนิน
กิจกรรมตามแผนงานที่กําหนดอย่างต่อเน่ือง และติดเป็นนิสัยในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง 
อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ร่วมปฏิบัติการบางคนที่มีความขัดข้องในการปฏิบัติบางประการ หรือผู้ที่มี
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ให้ปฏิบัติตามแผนงานได้อย่างถูกต้อง 
     การคํานวณค่าความสอดคล้องทั้งฉบับ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
ว่าทุกข้ันตอนและกิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องทุกข้อ ในจํานวนทั้งหมด 8 กิจกรรม มีค่า IOC 
อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00  
   2) ปัจจัยสนับสนุนกระบวนการให้สามารถจะประสบความสําเร็จได้ 
นอกเหนือจากกระบวนการท่ีดีแล้ว ประกอบด้วย 
    2.1) ต้องพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ มีความตระหนัก มีการปฏิบัติใน
การจัดการขยะมูลฝอยในระดับท่ีดีขึ้น 
    2.2) ต้องให้ประชาชนมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
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  5.1.3.2 ผลการประเมินกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 15 คน พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้            
3 ขั้นตอน 8 กิจกรรมมีความสอดคล้องเหมาะสมท้ังหมด โดยทุกรายการมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.73 – 
1.00 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ (IOC = 0.60 ขึ้นไป) 
  5.1.3.3 ผลการปฏิบัติการตามกระบวนการและกิจกรรมท้ัง 3 ขั้นตอน 8 กิจกรรม 
พบว่า ดําเนินการที่บ้านโปร่งตะแบก หมู่ 8 ตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดย
ใช้เวลา 2 เดือน เร่ิมต้ังแต่ 
   ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมชุมชน  
   กิจกรรมที่ 1 การกําหนดพ้ืนที่เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบมีส่วนร่วม เน่ืองจากบ้านโปร่งตะแบบเป็นหมู่บ้านที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ได้คัดเลือกเพ่ือให้เป็นหมู่บ้านนําร่องในการพัฒนาบ้านต้นแบบในการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง  
   กิจกรรมท่ี 2 การประชาสัมพันธ์ต่อตัวแทนครัวเรือนที่ถูกเลือกให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ โดยการเข้าพบผู้นําชุมชนของบ้านโปร่งตะแบก ซึ่ง ได้แก่ นายชาญณรงค์ 
ดีบุกคํา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจาน หมู่ 8 และนายสละ นิรากรณ์ สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดสระบุรี เพ่ือประสานให้นัดหมายตัวแทนครัวเรือนให้เข้าร่วมประชุมรับฟังคําช้ีแจงถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ และขอความร่วมมือให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งตัวแทนครัวเรือนก็เข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี และเต็มใจสมัครเข้าร่วมโครงการ มีตัวแทนครัวเรือนสมัครใจ
เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมปฏิบัติการจํานวน 45 คน ผู้วิจัยจึงได้นัดหมายกําหนดการโดยการจัดทําหนังสือแจ้ง
โครงการจากองค์การบริหารส่วนตําบล  
   ขั้นตอนที่ 2 จัดการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
   กิจกรรมที่ 3 วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจโดยการ
บรรยายจากวิทยากร ชมวีดีทัศน์ฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจาน 
   เ วลา  09 . 00  น .  นายสายยน ต์  สีหา บัว  ผู้ อํ านวยการสํ า นักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีเป็นวิทยากร มีเน้ือหาของการบรรยาย ดังน้ี  
   สถานการณ์ขยะมลฝอยในปัจจุบัน เป็นการกล่าวถึงสถานการณ์ขยะมูลฝอยล้น
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ยากในการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ความส้ินเปลืองงบประมาณในการ
จัดการ รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สุดท้ายเป็นการบรรยายถึงการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี          
ซึ่งเป็นการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง ซึ่งก็คือครัวเรือนผู้เป็นเจ้าของขยะมูลฝอยเอง 
   กิจกรรมที่ 4 และกิจกรรมท่ี 5 เวลา  10.30 น .  นางเณริน บุญเลิศ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค7 สาธิตการแยกขยะมูลฝอย การทําปุ๋ย
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หมักจากเศษอาหาร และทดลองทํานํ้ายาล้างห้องนํ้าจากผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว มีการนําขยะมูลฝอยที่
รวมกันมาในภาชนะ แล้วให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองเป็นผู้คัดแยก เพ่ือให้ทราบว่าเข้าใจหรือไม่ 
เวลา 13.00 น. ดร.วิสุทธ์ สุกรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระบุรีเป็นวิทยากร กล่าวถึง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม แหล่งเรียนรู้การจัดการ
ขยะมูลฝอยจากต้นทาง และเปิดประเด็นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทบทวนความคิดเกี่ยวกับปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งได้ประเด็นที่ผู้ร่วมโครงการร่วมกันคิดจากการให้ความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการในช่วงเช้า ประกอบกับการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการได้ออกความคิดเห็น
ในหัวข้อที่วิทยากรกําหนดในช่วงบ่าย ทําให้ได้ทราบถึงทัศนะในเบ้ืองต้นของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ
ภายหลังการให้ความรู้ 
   กิจกรรมท่ี 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จังหวัด
ลําปาง (เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง) เวลา 09.00 น. ฟังบรรยาย เรื่อง การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเกาะคา โดย นางสาวเพ็ญภัค รัตนคําฟู นายกเทศมนตรี
ตําบลเกาะคา ต่อจากน้ันจึงนําเย่ียมชมกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยตามแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาล 
   กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียน และวางแผนแบบมีส่วนร่วม วันที่ 5 พฤษภาคม 
2559 เวลา 09.00 น. ดําเนินการโดยนายวิสุทธ์ิ สุกรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และทีมงานวิทยากรกระบวนการ เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และการดูงานในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559 ก่อนจะ
แบ่งกลุ่มผู้ร่วมโครงการเป็น 4 กลุ่มเพ่ือร่วมกันแสดงความคิดและวางแผนการจัดการขยะร่วมกัน ซึ่ง
ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมมี ดังน้ี 1) ทําการคัดแยกขยะที่บ้านของตนเองก่อน 2) ชักชวน
เพ่ือนบ้านให้ทําตาม 3) นําขยะมาประยุกต์เป็นของใช้สอย 4) ขยะอินทรีย์นํามาทําเป็นปุ๋ย 5) นําปุ๋ยที่
ได้มาใช้ในสวนครัว 6) จัดประชุมแกนนําในแต่ละพ้ืนที่ 7) รวมกลุ่มกันเพ่ือหาวิธีขายขยะให้ได้ราคา
เพ่ิมขึ้น 8) หาวิธีก่อต้ังธนาคารขยะ 9) หากพบปัญหาที่เกินความสามารถ เข้ามาปรึกษานายกเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือ 
   ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการดําเนินการตามกระบวนการเรียนรู้ในการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม  
   กิจกรรมที่ 8 ทําการเก็บข้อมูลของผู้ เข้าร่วมปฏิบัติการก่อนการใช้
กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และเก็บ
ข้อมูลหลังการร่วมปฏิบัติการในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ส่วนข้อมูลด้านการปฏิบัติและการมีส่วน
ร่วมภายหลังการจัดกระบวนการมีการเก็บข้อมูลอีกคร้ังหนึ่ง โดยเก็บข้อมูลภายหลังการดําเนินการ
เป็นระยะเวลา 1 เดือน รวบรวมข้อมูลในวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รวบรวมข้อมูลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 
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  5.1.3.4 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วม ของ
ผู้ร่วมปฏิบัติการก่อนกับหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม พบว่า  
   1) ผู้ร่วมปฏิบัติการมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (ก่อน X  = 15.58, S.D. = 2.350 กับหลัง X  = 17.55, S.D. = 1.865)  
   2) ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (ก่อน X  = 4.23, S.D. = 0.505 กับหลัง X = 4.33, S.D. = 0.208)  
   3) การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (ก่อน X  = 3.73, S.D. = 0.495 กับหลัง X  = 4.29, S.D. = 0.695)   
   4) และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (ก่อน X  = 2.28, S.D. = 0.564 กับหลัง X  = 2.53, S.D. = 0.869)  
  5.1.3.5 ผลการเปลี่ยนแปลงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ภายหลังจากการ
ดําเนินกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลง
ภายในชุมชนบ้านโปร่งตะแบก โดยขยะทั้ง 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 
และขยะทั่วไป ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีจนไม่มีขยะมูลฝอยให้เป็นปัญหาในการจัดการต่อไป             
มีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเก็บขยะในที่สาธารณะทําให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ย่ิงขึ้น จนกลายเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 
จากส่วนราชการหลายรายการ และชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทําธรรมนูญสุขภาพของหมู่บ้าน มีการ
กําหนดกติกาในการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
   จากสภาพการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเดิมที่ไม่ได้แยกขยะมูลฝอยแต่ทิ้ง
รวมกัน โดยขยะอินทรีย์ถูกทิ้งรวมกับขยะอ่ืน ทําให้สภาพขยะมีความช้ืนและมีกลิ่นเหม็นจากการบูดเน่า 
ปัจจุบันขยะอินทรีย์ถูกแยกออกเพ่ือจัดการโดยการนําขยะอินทรีย์ไปใช้เลี้ยงสัตว์ ทําปุ๋ยหมัก นํ้าหมัก
ชีวภาพ รวมถึงการนําไปย่อยสลายโดยการนําไปเทบนกองใบไม้แห้งที่รวบรวมไว้ที่โคนต้นไม้ โดยใช้ตา
ข่ายทําเป็นที่กั้นรอบต้นไม้ป้องกันการกระจัดกระจาย เพ่ือให้ย่อยสลายตามธรรมชาติกลายเป็นปุ๋ย
ให้กับต้นไม้และลดการเผาใบไม้แห้ง ขยะรีไซเคิลจากเดิมเคยคัดแยกแล้วนําขยะส่วนที่ขายได้ไปขาย
รวมกันหลายประเภท ทําให้ขายได้ราคาตํ่า ปัจจุบันมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้เป็นแต่ละประเภท
ตามท่ีผู้ซื้อต้องการ และรวมกันขายโดยจัดเป็นตลาดนัดขยะรีไซเคิลทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ทําให้
ขายได้ราคาสูงข้ึน มีความต่ืนตัวในการคัดแยกขยะมาขายเพ่ิมขึ้น ส่วนขยะอันตรายชาวบ้านได้
รวบรวมไปทิ้งที่ภาชนะรองรับขยะอันตรายที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดไว้เป็นตู้แดงรอบรับ หมู่ละ 
1 แห่ง เพ่ือให้แยกตามประเภท หลังจากน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลจึงทําหน้าที่รวบรวมนําไปกําจัด
อย่างถูกวิธี โดย อบต. ได้นําส่งให้บริษัทผู้รับกําจัดที่มีใบอนุญาตกําจัดขยะอันตราย ส่วนขยะทั่วไป
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าขยะแห้งน้ัน เดิมเมื่อคัดแยกแล้วจึงถูกนําไปเผาในบริเวณหลังบ้าน ซึ่งต่อมา
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องค์การบริหารส่วนตําบลได้ทําข้อตกลงร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับบริษัทเอกชนที่รับ
ขยะแห้งไปเป็นเช้ือเพลิงในโรงปูนซีเมนต์ คือ บริษัท เทอร์มัลเทค จํากัด และสํานักงานส่ิงแวดล้อม
ภาค 7 เพ่ือนําขยะทั่วไปที่ผ่านการคัดแยกแล้วนําส่งให้เอกชนนําไปทําเป็นเช้ือเพลิง Refuse Derived 
Fuel (RDF) ทําให้ขยะมูลฝอยของบ้านโปร่งตะแบกถูกจัดการอย่างถูกวิธีจนหมดไป ส่วนขยะมูลฝอย
ที่มีคนภายนอกชุมชนที่ขับรถผ่านมาถูกทิ้งไว้ตามข้างถนนทุกวันซึ่งชาวบ้านเรียกว่าขยะอวกาศ ได้มี
การจัดการโดย กลุ่มเยาวชนที่ขี่จักรยานออกกําลังกายจํานวน 20 คน ได้ร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยริม
ทางทุกวันอาทิตย์ และมีกิจกรรมชาวบ้านร่วมกันเดินเก็บขยะริมถนนเดือนละครั้งในวันอาทิตย์แรก
ของเดือน และติดป้ายประกาศให้ถนนบ้านโปร่งตะแบกเป็นถนนปลอดขยะ หลังจากดําเนินกิจกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยแล้ว ชุมชนบ้านโปร่งตะแบกร่วมกันกําหนดกติกาที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะ
มูลฝอย เรียกว่าธรรมนูญสุขภาพทั้งหมด 12 ข้อ โดยมีจํานวน 6 ข้อเป็นข้อตกลงเรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอยของหมู่บ้าน หลังจากดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยมา 1 ปี บ้านโปร่งตะแบกจึงได้รับ
รางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และเกียรติบัตรจากส่วนราชการหลายคร้ัง รวมถึงได้รับเชิญให้
นําผลงานไปเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ 
  5.1.3.6 ผลประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X  = 4.64,              
S.D. = 0.344) เมื่อแยกตามรายด้านพบว่า ผู้ร่วมปฏิบัติการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการอบรม 2) ด้านการศึกษาดูงาน 3) ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 4) ด้าน
ความรู้ที่สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 5) ด้านแผนงานและกิจกรรมที่ร่วมกันกําหนดในที่
ประชุม 6) ด้านภาพรวมของโครงการ และพึงพอใจในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความคุ้มค่าในการ
สละเวลาเข้าร่วมปฏิบัติการ  
 
5.2  อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีที่ได้ดําเนินมา จึงนํามาอภิปรายได้ ดังน้ี 
 5.2.1 สภาพและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด
สระบุรี 
  5.2.1.1 สภาพการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย การทิ้ง การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการกําจัดขยะมูลฝอย มีดังน้ี 
   1) การท้ิงขยะ  ท้องถิ่นจะจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยมาให้บริการ
ประชาชน โดยวางไว้ในที่สาธารณะส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมถนน ตามทางในหมู่บ้าน ในตลาด ฯลฯ 
เพ่ือให้ประชาชนได้นําขยะมูลฝอยมาทิ้งได้สะดวก ส่วนถังรองรับขยะมูลฝอยอาจมีลักษณะที่แตกต่าง
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กันไป บางแห่งเป็นถังที่ถูกผลิตมาเป็นการเฉพาะสําหรับรองรับขยะฝอยโดยมีสีแตกต่างกันตาม
ประเภทของขยะมูลฝอย บางแห่งอาจประยุกต์ใช้ถังที่ใช้แล้วจากกิจกรรมอ่ืน 
   2) การรวบรวม ในการรวบรวมขยะมูลฝอยเพ่ือนําไปกําจัดยังสถานที่ซึ่งมี
การจัดเตรียมไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้รถบรรทุกที่ผลิตมาเพ่ือการเก็บขนขยะมูลฝอย
โดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันบ้างตามความประสงค์ของผู้ใช้ เช่น แบบเปิดด้านข้างและ             
เทท้าย แบบอัดท้าย แบบกระบะบรรทุกฯ 
   3) การขนส่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะใช้รถคันที่เก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยในการขนส่งด้วย คือเมื่อเก็บขยะมูลฝอยได้ตามที่กําหนดแล้วจะทําการขนส่งไปยังสถานที่กําจัดโดย
ไม่ย้ายหรือถ่ายเทไปยังรถคันอ่ืน สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยสําหรับท้องถิ่นแต่ละแห่งอาจอยู่ใกล้หรือไกล
แตกต่างกัน บางท้องถิ่นต้องใช้เวลานานในการขนส่ง เน่ืองจากต้องรอคิวในการเทขยะมูลฝอย 
   4) การกําจัดขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีใช้
วิธีการ ดังน้ี  
    4.1) การกําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม 
108 แห่ง มี 5 รูปแบบ ได้แก่  
     (1) ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 4 แห่ง  
     (2) เทกองที่มีการควบคุม (Control Dump) 2 แห่ง  
     (3) เทกองและเผากลางแจ้ง (Open Dump, Open Burn) 20 แห่ง  
     (4) นําไปใช้เป็นพลังงาน (Waste to Energy) จํานวน 62 แห่ง  
     (5) ครัวเรือนจัดการขยะที่ต้นทาง จํานวน 20 แห่ง 
    4.2) การกําจัดที่ ใ ช้ ในสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน           
12 สถานที่ และเอกชน 1 สถานที่ มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 
     (1) ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 1 แห่ง  
     (2) เทกองที่มีการควบคุม (Control Dump) 1 แห่ง 
     (3) เทกองและเผากลางแจ้ง (Open Dump, Open Burn) 9 แห่ง  
     (4) นําไปใช้เป็นพลังงาน (Waste to Energy) 2 แห่ง 
    ซึ่งสอดคล้องกับยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2558) ที่ศึกษาเร่ือง การจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลพระนครศรีอยุธยา พบว่าขยะมูลฝอยของเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้ของเทศบาลประมาณวันละ 90 ตัน จะนําไปกําจัดที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาล ที่ต้ังอยู่ที่ตําบลบ้านป้อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
หน่วยงานอ่ืนนําขยะมูลฝอยมาร่วมกําจัดด้วยประมาณวันละ 50 ตัน รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ปริมาณ 140 ตันต่อวัน ทั้งน้ีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยท่ีมีพ้ืนที่
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เพียง 30 ไร่ เร่ิมใช้งานมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2529 ซึ่งปัจจุบันใช้พ้ืนที่ในการกําจัดเต็มพ้ืนที่ 30 ไร่ การ
กําจัดขยะมูลฝอยทําในลักษณะเทกองบนพ้ืน และสอดคล้องกับอรรถกร ชาตินําไพบูลย์ (2550) ที่ศึกษา
หารูปแบบการจัดการมูลฝอยที่เหมาะสม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือให้
มีปริมาณมูลฝอยที่ต้องนําไปกําจัดให้น้อยที่สุด ซึ่งจากการศึกษาทําให้ทราบว่า มูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีส่วนที่สามารถแยกเพ่ือนําไปขายอีกได้ในปริมาณที่สูง ซึ่งช่วยลดปริมาณ     
มูลฝอยที่ต้องนําไปกําจัดยังหลุมฝังกลบเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มาก แต่ต้องการระบบการคัดแยกที่มี
ประสิทธิภาพ แต่แตกต่างกับ แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรของกรมควบคุมมลพิษ 
(2547) ที่เน้นรูปแบบการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้สามารถลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่งเข้าไปทําลายด้วยระบบต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด สามารถนําขยะมูลฝอยมา
ใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ้ําและแปรรูปเพ่ือใช้ใหม่ รวมถึงการกําจัดที่ได้ผลพลอยได้ เช่น      
ปุ๋ยหมัก หรือพลังงาน โดยสรุปวิธีการดําเนินการตามแนวทาง คือ 1) การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย 
รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการผลิตมูลฝอยในแต่ละวัน 2) จัดระบบการรีไซเคิล หรือ
รวบรวมเพ่ือนําไปสู่การแปรรูปเพ่ือใช้ใหม่ 3) จัดกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรมหรือนักเรียนให้มีกิจกรรม/
โครงการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 4) จัดต้ังศูนย์รีไซเคิลในพ้ืนที่ 
    การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะทํา
การเก็บขนแล้วนําไปรวบรวมไว้ที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งแต่เดิมนั้นจะทําการเผากลางแจ้งหรือ
ฝังกลบแบบไม่ถูกสุขลักษณะ ในปัจจุบันจะทําเช่นน้ันไม่ได้ เน่ืองจากการเผากลางแจ้งจะก่อให้เกิด
มลภาวะอย่างกว้างขวางต่อชุมชนรอบข้าง การฝังกลบก็อาจเกิดการรั่วไหลของน้ําชะขยะออกสู่
สิ่งแวดล้อมได้ เมื่อดําเนินการตามท่ีเคยปฏิบัติมาไม่ได้จึงเก็บขยะมูลฝอยไว้ในสถานที่เพ่ือหาทางกําจัด
ที่เหมาะสมต่อไป เมื่อยังไม่มีวิธีการที่เหมาะสมจึงกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง สถานที่กําจัดขยะในเขตจังหวัดสระบุรีก็เช่นเดียวกัน 
ดังน้ัน หากมีการดําเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบ
วงจรของกรมควบคุมมลพิษ ที่เร่ิมต้ังแต่การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยโดยประชาชน มีการ
จัดระบบการรีไซเคิล การมีกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย และมีศูนย์รีไซเคิลขยะ
มูลฝอยในพ้ืนที่ ก็จะทําให้ปัญหาขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนที่กําจัดลดน้อยลง และสามารถดําเนินการได้อย่าง
ย่ังยืนต่อไป 
  5.2.1.2 ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยในสถานท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
   กลุ่มที่ 1 ปัญหาการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยของตนเองรวม 12 แห่ง พบว่ามีปัญหา ดังน้ี  
   1) ขาดเคร่ืองจักรกลในการดําเนินการฝังกลบ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33            
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   2) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีน้อย (มีพ้ืนที่ไม่เกิน 10 ไร่) จํานวน 4 แห่ง     
คิดเป็นร้อยละ 33.33  
   3) ไม่สามารถดําเนินการกําจัดขยะต่อไปได้ จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.99  
   4) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเหลืออายุการใช้งานของพ้ืนที่น้อย (ไม่เกิน 5 ปี) 
จํานวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.99      
   5) ทําการฝังกลบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33  
   6) ใช้วิธีการเทกองกลางแจ้งและทําการเผากลางแจ้ง จํานวน 9 แห่ง           
คิดเป็นร้อยละ 74.97  
   7) เกิดไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุบ่อยคร้ัง จํานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.33  
   8) ถูกร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับผลกระทบจากขยะมูลฝอย 8 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 66.64  
   9) ใช้พ้ืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 
   กลุ่มที่ 2 ปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้ง 108 แห่ง พบว่ามีปัญหา ดังน้ี  
   1) ไม่มีสถานที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายเพ่ือนําไปกําจัดอย่างถูกวิธี 
108 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100  
   2) ต้องสํารองสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมากกว่าหน่ึงแห่ง จํานวน 6 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 5.52  
   3) มีภาระในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยซึ่งมีระยะ
ทางไกล จํานวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.80 
   กลุ่มที่ 3 ปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานท่ีของเอกชน
จํานวน 62 แห่ง ได้แก่  
   1) รถเก็บขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสภาพเก่า ชํารุด  
ไม่เพียงพอต่อการเก็บขนขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.91 
   2) การนําขยะมูลฝอยไปส่งต้องใช้เวลานาน บางครั้งใช้ระยะเวลาถึง 18 ช่ัวโมง  
   วิธีการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสระบุรี
ที่ใช้อยู่ เป็นการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดจากการใช้สอยและทิ้งจากครัวเรือน โดยขาดการ
วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพในหลายด้าน เช่น การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งเข้าไปทําลายด้วย
ระบบต่าง ๆ ให้เหลือน้อยที่สุด ความสามารถในการนําขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนของการ
ใช้ซ้ําและแปรรูปเพ่ือใช้ใหม่ รวมถึงการกําจัดขยะมูลฝอยที่ได้ผลพลอยได้ จึงเป็นสาเหตุของปัญหาที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2558) ที่ศึกษาเร่ือง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยใน
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ชุมชนเทศบาลพระนครศรีอยุธยา พบว่า การกําจัดขยะมูลฝอยทําในลักษณะเทกองบนพ้ืน (Open 
Dumping) ซึ่งปัจจุบันมีขยะมูลฝอยกองเต็มพ้ืนที่มีสภาพเป็นภูเขา และมีขยะมูลฝอยตกค้างเกือบ 
300,000 ตัน แต่แตกต่างกับแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยในมหานครโตเกียว  Clean 
Association of TOKYO 23 (2014) ที่กล่าวว่า “เราดําเนินการหลายวิธี เพ่ือส่งเสริมให้มีการลดลง
ของขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ตัวอย่างเช่น การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถม และ
การเพ่ิมความตระหนักให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน” และแตกต่างกับอัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และคนอ่ืน ๆ 
(2554) ที่ศึกษาเร่ือง แนวทางการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พบว่า 
เทคโนโลยีการกําจัดขยะมูลฝอย สามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังน้ี 1) ระบบหมักทําปุ๋ย 2) ระบบการ
เผาในเตาเผา 3) ระบบฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล ทั้งน้ี เป็นผลมาจากการจัดการขยะมูลฝอยโดยท่ี
หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการแต่เพียงผู้เดียว และถือปฏิบัติมาตลอด โดยไม่มีการปรับปรุงวิธีการ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจากพฤติกรรมการก่อให้เกิดขยะมูลฝอยของ
ประชาชน การเพ่ิมขึ้นของประชากร ประเภทของขยะมูลฝอยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น
ภาชนะพลาสติกที่มีความคงทนของวัสดุและกลายมาเป็นขยะมูลฝอยที่มีความคงทนต่อการย่อยสลาย 
ทั้งน้ี ผลของการวิจัยน้ีไม่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการที่ใช้ในมหานคร
โตเกียว คือ การคัดแยกขยะตามประเภทก่อนส่งให้กับท้องถิ่น หรืออัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และคนอ่ืน ๆ 
(2554) ที่เสนอแนวทางการกําจัดขยะที่สถานที่กําจัด เป็นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย
แห่งมีข้อจํากัดด้านการงบประมาณ กําลังคน และสถานที่ที่เหมาะสมในการกําจัดขยะมูลฝอย ใน
อนาคตจังหวัดสระบุรีได้จัดให้มีคลาสเตอร์ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพเป็นผู้ดําเนินการ และให้ท้องถิ่นอ่ืน ๆ มาเป็นผู้ร่วมกําจัด โดยมีการจัดการขยะมูล
ฝอยจากต้นทางประกอบด้วย จะทําให้ลดปริมาณของขยะที่จะต้องนําส่ง และการกําจัดเป็นไปโดยไม่
ยุ่งยากนัก จะทําให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
น้อยกว่าที่เป็นอยู่น้ี และเป็นขยะมูลฝอยที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงขยะมูลฝอยขั้นสุดท้าย
ที่ต้องนําไปกําจัดก็จะดําเนินการกําจัดได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเต็ม
พ้ืนที่ของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอย่างที่เป็นอยู่ในขณะน้ี เมื่อจัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไป
ตามหลักการที่กล่าวมา จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ให้ลุล่วงผ่านไปได้ และเกิดความย่ังยืนในการ
จัดการขยะมูลฝอยต่อไปในอนาคต 
 5.2.2 สภาพและปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแก่ครัวเรือน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  5.2.2.1 สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแก่ครัวเรือน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   1) ด้านรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ ส่วนใหญ่เน้นการอบรมให้ความรู้ด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยมาบรรยายให้ผู้เข้าร่วมอบรมฟัง แต่มีข้อสังเกตที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ ไม่ได้ฝึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   2) ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าวิธีการอ่ืน แต่ก็สามารถสร้างความรู้ความ
เข้าใจได้มากกว่าวิธีอ่ืน 
   3) ด้านการสื่อสารความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยผ่านเสียงตามสายและ
ป้ายโฆษณา ซึ่งสื่อทั้งสองประเภทน้ีมขี้อดีที่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการจะถ่ายทอดได้ตลอดเวลาซ้ํา
ได้หลายคร้ัง 
   4) ด้านการจัดต้ังกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอย ความสําคัญของการ
จัดต้ังกลุ่มในชุมชนน้ันต้องจัดต้ังโดยความต้องการของคนในชุมชนเอง เพราะคนในชุมชนจะต้องเป็น 
ผู้ร่วมกิจกรรมและรับผิดชอบต่อกลุ่มที่จัดต้ังขึ้น 
  5.2.2.2 ปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแก่ครัวเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1) ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการจัดอบรมให้ความความรู้ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
มาบรรยายให้ผู้เข้าร่วมอบรมฟัง หลายแห่ง พบว่า ประชาชนไม่ให้ความสําคัญกับปัญหาขยะมูลฝอย 
ประกอบกับการมีเวลาให้น้อย วิธีการเลือกประชาชนเข้ามาเรียนรู้ ส่วนใหญ่ให้ผู้นําชุมชนเป็นผู้
ชักชวนประชาชนมาร่วมอบรม ซึ่งอาจมีการขอร้องให้ช่วยเข้ามาอบรม ทําให้มีการหนีประชุมกลางคัน
บ่อยคร้ัง ส่วนใหญ่จะอยู่ฟังวิทยากรเพียงคร่ึงวัน ทําให้ไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในปัญหาและวิธีการ 
ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอย 
และคิดว่าขยะมูลฝอยไม่ใช่ปัญหา และบางกลุ่มคิดว่าปัญหาขยะมูลฝอยไม่มีหนทางแก้ไขได้ ทําให้ขาด
ความต้ังใจในการเรียนรู้ 
   2) ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีปัญหาที่ความต้ังใจของประชาชนมักจะต้องการไปเที่ยวนอกสถานท่ีมากกว่า
การเรียนรู้เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย หากไม่น่าสนใจก็ไม่ไปด้วย เมื่อถึงเวลาไปศึกษาดูงานจึงมัก
หลบหลีกไม่ฟังบรรยายจากวิทยากร ทําให้ขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ตามโครงการ 
   3) สื่อสารความรู้การจัดการขยะมูลฝอยผ่านเสียงตามสายและป้ายโฆษณา
ของท้องถิ่น การจัดทําสปอร์ตเสียงตามสายและป้ายโฆษณาให้มีความน่าสนใจก็เป็นสิ่งที่จะต้องให้
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ความสําคัญ แต่มักถูกละเลยเสมอ ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยผ่านสื่อทั้งสองจึงยังไม่ค่อยจะ
เห็นผลมากนัก 
   4) การจัดต้ังกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้วยความเร่งด่วนของ
นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งเข้าไปดําเนินการ
จัดต้ังกลุ่มโดยไม่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน ซึ่งจัดต้ังได้รวดเร็ว แต่
จะไม่มีความย้ังยืน เมื่อเจ้าหน้าที่วางมือจากการดําเนินการ กลุ่มที่จัดต้ังขึ้นก็จะยุติกิจกรรมลง 
   จากปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแก่ครัวเรือน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ที่พบว่า ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําให้
ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ซึ่งเห็นได้ว่าวิธีการท่ีดําเนินการอยู่
ไม่ได้ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และการ
ปฏิบัติ (Practice) ซึ่งสอดคล้องกับ พชรวรรณ ศรีวาลัย (2542) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการกําจัด
ขยะของประชาชนในชนบท จังหวัดนครนายก พบว่า พฤติกรรมการกําจัดขยะของประชาชนในชนบท
จังหวัดนครนายกอยู่ในระดับที่ “ควรปรับปรุง” แต่ขัดแย้งกับ สุรศักด์ิ หันชัยศรี (2554) ที่ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลฆ้องชัย
พัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่กล่าวว่า รูปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ พบว่า พฤติกรรมแต่ละ
ด้านส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตามมาในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นการกระทําของสิ่งมีชีวิตที่สามารถวัดหรือ
สังเกตได้ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
   ในการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หากให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ และจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์ของพฤติกรรมข้างต้น จะทําให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยได้ และเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีความย่ังยืนกว่าที่
ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
 5.2.3 ความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ การมีส่วนร่วม และความต้องการการเรียนรู้ใน
การจัดการขยะมูลฝอยของตัวแทนครัวเรือนในจังหวัดสระบุรี 
  5.2.3.1 ความรู้ของตัวแทนครัวเรือน พบว่า ส่วนมากมีความรู้ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีความรู้ระดับมากที่สุดจํานวน 11 ข้อ ข้อที่สําคัญ คือ 
การนําผลไม้รสเปร้ียวมาทํานํ้ายาล้างห้องนํ้าเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก้ปัญหาขยะมูลฝอย การใช้
ตะกร้าหรือถุงผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ และต้องแยกขยะมูลฝอย
อันตรายออกจากขยะทั่วไป เพ่ือนําไปจัดการอย่างถูกวิธี  
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  5.2.3.2 ความตระหนักของตัวแทนครัวเรือน พบว่า มีความตระหนักระดับมาก  
เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีความตระหนักระดับปานกลางจํานวน 8 ข้อ ข้อที่
สําคัญ คือ การจัดการขยะมูลฝอยไม่ได้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเพียงผู้เดียวแต่เป็น
หน้าที่ร่วมกันของทุกคนในชุมชน การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยต้องกระทําอย่างถูกวิธี และการใช้
รูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของชุมชนน้ัน ๆ ด้วย   
  5.2.3.3 การปฏิบัติของตัวแทนครัวเรือน พบว่า มีการปฏิบัติระดับ มาก  เมื่อ
วิเคราะห์รายข้อ พบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีการปฏิบัติระดับมากจํานวน 5 ข้อ ข้อที่สําคัญ คือ ท่านเก็บ
กล่องกระดาษ/ หนังสือพิมพ์เก่าไว้ขาย ท่านเก็บถุงพลาสติกที่มีสภาพดีกลับมาใช้ซ้ําอีก และ ท่านคัด
แยกขยะมูลฝอยก่อนนําไปทิ้ง  
  5.2.3.4 การมีส่วนร่วมของตัวแทนครัวเรือน พบว่า มีส่วนร่วมระดับน้อยที่สุด เมื่อ
วิเคราะห์รายข้อ พบว่า ตัวแทนครัวเรือนมีส่วนร่วมระดับน้อยจํานวน 6 ข้อ ข้อที่สําคัญ คือ ท่านเคย
นําขยะมูลฝอยมาแปรสภาพเพ่ือใช้ในครัวเรือนหรือแบ่งให้เพ่ือนบ้านใช้ ท่านร่วมในการทําและใช้ปุ๋ย
หมักจากขยะมูลฝอย และท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย  
  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ “มาก” มีความตระหนักใน
การจัดการขยะมูลฝอยในระดับ “มาก” มีการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ “มาก” มีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับ “น้อยที่สุด” สอดคล้องกับการศึกษาของ สมควร กาฬรัตน์ 
(2549) ที่ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เทศบาลเมืองนาสาร 
โดยใช้กระบวนการ A-I-C ที่พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในชุมชนโดยรวมอยู่ใน
ระดับ “ตํ่า” และสอดคล้องกับ ศักด์ิสิทธ์ิ แย้มศรี (2543) ที่ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการกําจัดขยะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการกําจัดขยะตํ่า แต่แตกต่างกับการศึกษาของ สุพจน์ ทรัพย์ผดุงชนม์ (2546) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย ศึกษากรณี เทศบาลตําบลบ้านฉาง 
อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ที่พบว่า ข้อมูลพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการดําเนินกิจกรรมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาการใช้ประโยชน์การวางแผนและการติดตามประเมินผล ตามลําดับ และแตกต่างกับ
วิโรจน์ ตันติธรรม (2543) ที่ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการกําจัดขยะ ศึกษากรณีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับกลาง 
   ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะมีในระดับตํ่า สืบเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน เน้นการให้บริการแก่ประชาชนในทุกด้าน ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยก็
เช่นกัน สิ่งที่ปรากฏให้เห็นจึงเป็นการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เพียงฝ่ายเดียว 
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โดยคิดว่าจะสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เป็นเช่นน้ัน เพราะการจัดการขยะมูลฝอยนั้น 
ถ้าจะให้เกิดผลในทางการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ต้องให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของขยะมูลฝอยนั้น
มีส่วนร่วมในการจัดการด้วย ต้ังแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยให้เหลือน้อยที่สุด มีการจัดการขยะมูลฝอย  
ที่เกิดขึ้นตามลักษณะของขยะมูลฝอยนั้น ก่อนที่จัดส่งส่วนที่เหลือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
นําไปกําจัดขั้นสุดท้ายในปริมาณท่ีไม่มากเกินขีดความสามารถในการดําเนินการ 
  5.2.3.5 ความต้องการการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน เมื่อ
จัดลําดับพบว่ามีความต้องการ 3 ลําดับแรก คือ 1) การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับท้องถิ่น    
คิดเป็นร้อยละ 37.00 (148 คน) 2) การรวบรวมขยะมูลฝอยจากชุมชนเพ่ือนําไปกําจัด คิดเป็นร้อยละ 
10.25 (41 คน) 3) นโยบายของรัฐบาลเรื่องการบริหารขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 9.25 (37 คน) 
และมีความต้องการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อวิเคราะห์เป็น
รายการ พบว่า ส่วนมากต้องการให้มีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่น ต้องการท่ีจะทราบ
ขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอย และรวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอย  
จึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุพัตรา หนูเอียด 
(2559) ที่ศึกษาเรื่อง  ความต้องการของชุมชนต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ที่พบว่า ความต้องการของชุมชน
ต่อการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับอมรวดี กลิ่นจันทร์ (2552) ที่ศึกษาเร่ืองความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่พบว่าบุคลากรมีความต้องการพัฒนา
ตนเองโดยภาพรวมในระดับมาก  
 5.2.4 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี  
  มีขั้นตอนและกระบวนการ ดังน้ี 
  กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีมี 3 ขั้นตอน 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมชุมชน 2) ขั้นจัดการเรียนรู้การ
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 3) ขั้นประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับสุรศักด์ิ หันชัยศรี (2554) ที่
ศึกษาเรื่องกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เทศบาลตําบลฆ้อง
ชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR) รวม 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการรับรู้ (ขั้นเตรียมชุมชน) โดยการจัดกิจกรรมให้
ประชาชนได้เข้ามาร่วมรับรู้ในการวิจัย การบูรณาการกับชุมชน และการให้ความรู้แก่ชุมชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ขั้นการคิดวิเคราะห์ (ขั้นศึกษาปัญหา) โดยให้ประชาชนได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นตอน
ของการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา กําหนดเป้าหมาย การแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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ขั้นการวางแผน โดยให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา วางแผนในการ
ดําเนินงาน และกําหนดแนวทางการประเมินผลในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขั้นการดําเนินการ 
โดยให้ประชาชนได้ร่วมในการลงมือปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไข และการดําเนินการตามแผนในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขั้นการประเมินผล โดยให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือสรุปผลดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาขยะมูล
ฝอยชุมชนในอนาคตโดยชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนดีขึ้นมาก กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนดีขึ้นมาก และสอดคล้อง
กับ เรณู รุ่งพันธ์ุ (2553) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนัก มีด้วยกันหลายปัจจัย สามารถอธิบาย
ได้ว่า ความรู้ คือ ความสามารถเกี่ยวกับการให้คําจํากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี สิ่งที่เกิด
จากข้อเท็จจริง ประสบการณ์ กรสัมผัส เป็นต้น ความรู้สามารถเหน่ียวนําให้เกิดความตระหนักได้ 
สิ่งแวดล้อมและนโยบายของหน่วยงาน หมายถึงวัตถุ สิ่งของ คน กิจกรรม โครงการ เหตุการณ์ต่าง ๆ 
รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีด้วย สิ่งแวดล้อมและนโยบายเป็นสิ่งเร้าซึ่งมีผลต่อความตระหนัก
แบ่งเป็นสองประเภท คือ สิ่งแวดล้อมภายนอกและสิ่งแวดล้อมภายใน ดังน้ัน แนวคิดในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมคร้ังน้ี จึงมุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมกับการจัดการขยะมูลฝอยให้มากที่สุด ต้ังแต่ขั้นของการศึกษาและค้นคว้าหาสาเหตุของปัญหา 
ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา มีส่วนร่วมในการดําเนินการ และร่วมติดตาม ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 5.2.5 การประเมินผลการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมี
ส่วนร่วม โดยเปรียบเทียบผลก่อนกับหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการ 
  จากการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมโดย
ตัวแทนครัวเรือนจํานวน 45 คน ผลการประเมินพบว่าผู้ที่ผ่านการเรียนรู้มีความรู้อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด มีความตระหนักอยู่ในระดับ มาก มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
เปรียบเทียบกับก่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีความรู้ในระดับ มาก มีความตระหนัก
อยู่ในระดับ มาก มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ น้อย  
  ภายหลังจากการเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูล
ฝอยของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการแล้ว ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการมีความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมปฏิบัติการทุกรายการ การที่ผู้ร่วมปฏิบัติการ
ตามกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
มีความรู้ ความตระหนัก การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน
ทุกรายการ อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ทั้ง 3 ขั้นตอน ส่งผลให้ผู้ร่วมปฏิบัติการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านและชาวบ้าน 



 150

รวมถึงชาวบ้านและวิทยากร ทําให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาขยะมูลฝอยได้ ทําให้ผู้
ปฏิบัติการแต่ละคนเป็นแรงจูงใจให้กันและกัน จนนําไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาโดย มีอิทธิพลของกลุ่ม
เป็นส่วนเสริม ซึ่งสอดคล้องกับ สุรศักด์ิ หันชัยศรี (2554) ที่ศึกษาเร่ือง กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนดีขึ้นมาก และกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนดีขึ้นมาก และสอดคล้องกับอภิชาติ ต้ังปรัชญากูล (2560) ที่พบว่า 
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.2.6 ผลการเปลี่ยนแปลงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
  ผลการเปลี่ยนแปลงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ภายหลังจากการดําเนิน
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงภายใน
ชุมชนบ้านโปร่งตะแบก โดยขยะทั้ง 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะ
ทั่วไป ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีจนไม่มีขยะมูลฝอยให้เป็นปัญหาในการจัดการต่อไป มีกิจกรรม    
จิตอาสาเพ่ือเก็บขยะในที่สาธารณะทําให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ย่ิงข้ึน จนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบใน
การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) จากส่วน
ราชการหลายรายการ และชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทําธรรมนูญสุขภาพของหมู่บ้าน มีการกําหนดกติกา
ในการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สอดคล้องกับ ไพรัตน์ เตชะรินทร์ 
(2527) ที่ได้กล่าวถึงข้ันตอนการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการ
พัฒนา คือ 1) ร่วมทําการศึกษา ค้นคว้าถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน รวมตลอดถึง
ความต้องการของขุมชน 2) ร่วมค้นหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของ
ชุมชน หรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชนต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 3) ร่วม
วางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไขตลอดจนสนองความ
ต้องการของชุมชน 4) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 5) ร่วม
จัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6) ร่วมการลงทุนใน
กิจกรรม โครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน 7) ร่วมปฏิบัติตาม
นโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และ 8) ร่วมควบคุม ติดตาม 
ประเมินผล และร่วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีได้ทําไว้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล ให้ใช้
ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 5.2.7 การประเมินความพึงพอใจของตัวแทนครัวเ รือนที่ เข้า ร่วมปฏิบัติการตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
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  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดคือ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ตลอดเวลาที่เข้าร่วมปฏิบัติการ การนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน แผนงาน และกิจกรรมที่ร่วมกัน
กําหนดขึ้นซึ่ง สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการร่วมโครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบพัฒนาการจัดการขยะ (2560) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งฝาย อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง ที่พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาการจัดการขยะมีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.60 ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบมีความพึงพอใจต่อ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน
โครงการหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาการจัดการขยะ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 94.60 และสอดคล้องกับ 
มณีวรรณ ต้ันไทย (อ้างถึงใน มาลัย โห้ประเสริฐ, 2557) ที่ให้แนวคิดว่า ความพึงพอใจหลังการได้รับ
บริการเป็นระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการในคุณลักษณะของบริการ 5 ด้าน 
ดังน้ี 1) ด้านความสะดวกที่ได้รับ 2) ด้านตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านคุณภาพของบริการท่ีได้รับ 
4) ด้านระยะเวลาในการดําเนินการ และ 5) ด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมี
ส่วนร่วมของครัวเรือน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1) การจัดการขยะมูลฝอยควรเร่ิมต้นต้ังแต่ระดับครัวเรือนซึ่งเป็นผู้ผลิตขยะมูลฝอย 
เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนํามากําจัดยังปลายทาง การกําจัดขยะมูลฝอยที่ปลายทาง ณ 
สถานที่กําจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการรวมกลุ่มและให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพียงพอเป็นผู้ดําเนินการกําจัด โดยท้องถิ่นอ่ืน ๆ เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
  2) ในการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง ควรให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากกว่าการออกมาตรการให้ประชาชนต้องปฏิบัติตาม โดยควรเร่ิมต้ังแต่การร่วมคิดวิเคราะห์
ปัญหา การหาแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนถึงการออกแบบกิจกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 
  3) การนํากระบวนการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมไปใช้ ควรมี
การปรับปรุงให้เหมาะสมกับชุมชนที่จะนําไปใช้ด้วย เช่น ขนาดของชุมชนที่แตกต่างกัน สภาพของ
ชุมชนที่เป็นเมืองหรือชนบท และอื่น ๆ 
  4) ผู้บริหารท้องถ่ินควรให้ความสําคัญกับการติดตาม ประเมินผล ภายหลังจากจัด
กิจกรรมให้ความรู้ในการจัดการขยะจากต้นทางแก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองและย่ังยืนต่อไป 
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  5) การประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมปฏิบัติการ ทําให้ได้รับความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหา และมีการปฏิบัติอย่างย่ังยืน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1) ควรศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างครบวงจร 
โดยใช้ระยะเวลาในการติดตามผลการศึกษาในนานย่ิงขึ้น เพ่ือศึกษาความย่ังยืนของโครงการ 
  2) ควรศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนที่มีขนาดพ้ืนที่ จํานวนประชากร และลักษณะ
ประชากรท่ีแตกต่างกัน เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
  3) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วน 
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในจังหวัดสระบุร ี
 

คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยและพัฒนาเท่าน้ัน 
 2. แบบสอบถามน้ีใช้ 1 ฉบับต่อ 1 คน ให้เขียนเคร่ืองหมาย √ ลงใน (  ) หรือเขียน
ข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 3. แบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังน้ี 
 4. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
2) ความตระหนักต่อปัญหาของขยะมูลฝอยที่มีต่อชุมชน 
3) การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
4) การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
5) ข้อเสนอแนะ 

ความร่วมมือตอบแบบสอบถามของท่านมีประโยชน์ต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 

 
 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือ 
 
 

นายธีระพงษ์ จองหยิน 
  (ผู้ดําเนินงานวิจัย) 
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        หมายเลข....................... 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดสระบุร ี

 

คําชี้แจง : ทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน (  ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่กําหนดให้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

(   ) ชาย    (   ) หญิง  
2. อายุ...................ปี 
3. ระดับการศึกษา 

(   ) ประถมศึกษา   (   ) มัธยมศึกษา 
(   ) ปวช/ปวส    (   ) ปริญญาตรี 
(   ) สูงกว่าปริญญาตรี 

4. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี......................ปี 
5. อาชีพ 

(   ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน  (   ) เกษตรกร 
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(   ) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (   ) ธุรกิจส่วนตัว 
(   ) พนักงานบริษัทเอกชน  (   ) อ่ืนๆ ระบุ............................. 

6. รายได้เฉลี่ยในครัวเรือน..........................บาท/เดือน 
7. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน..........................คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ข้อ คําถาม ถูก ผิด
แหล่งที่มาและประเภทของขยะมูลฝอย
1 ขยะมูลฝอยเกิดจากสิ่งของเหลือจากการใช้ในชีวิตประจําวัน  
2 หลอดไฟฟ้าที่ใช้แล้ว เศษกระจก เศษผ้า จัดว่าเป็นขยะมูลฝอย  
3 ซากสัตว์ มูลสตัว์ ไม่จัดว่าเป็นขยะมูลฝอย  
4 กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า จัดเป็นขยะ

มูลฝอยอันตรายทั้งหมด 
 

5 กล่องนม กระดาษที่เคลือบไขมัน ซองบรรจุนํ้ายาที่ใช้ในครัวเรือนชนิดเติม 
จัดเป็นขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปขายเพ่ือการรีไซเคิลได้ 

 

6 ต้องแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป เพ่ือนําไปจัดการ
อย่างถูกวิธี 

 

ผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย
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7 การกองขยะมูลฝอยไว้ในจํานวนมาก ๆ ช่วยลดจํานวนแมลงวัน หนู แมลง
สาป ที่เป็นพาหะนําโรค 

 

8 ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดความรําคาญจากกลิ่นเหม็น  
9 ขยะมูลฝอยไมไ่ด้มีส่วนทําใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสิ้นเปลือง

งบประมาณสูง 
 

10 การคัดแยกขยะมูลฝอยช่วยให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดน้อยลง  
11 การคัดแยกขยะมูลฝอยทําใหค้รัวเรือนมีรายได้ด้วย  
การลด และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
12 การใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะ

มูลฝอยได้ 
 

13 การหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ทํามาจากวัสดุที่ย่อยสลายยาก จําพวกโฟม 
หรือ อ่ืน ๆ ไมไ่ด้ช่วยให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 

 

14 ขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก นํามาเปลี่ยนสภาพ
แล้วกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคลิ) ไม่ได้ 

 

15 การนําขวดพลาสติก (ใส) กลบัมาใช้ซ้ํา ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้  
16 วัสดุเบ้ืองต้นที่ใช้ในการทํานํ้าหมักชีวภาพได้แก่ กากนํ้าตาล นํ้าสะอาด นํ้า

หมักหัวเช้ือ 
 

ทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอย
17 การนําเศษอาหาร เศษผัก ใบไม้มาทําปุ๋ยหมักเป็นการลดปริมาณ

ขยะมูลฝอย 
 

 

ข้อ คําถาม ถูก ผิด
18 การนํายางรถยนต์เก่ามาดัดแปลงเพ่ือปลูกพืชผักสวนครัว ทําให้ลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยได้   
 

19 การนําผลไม้รสเปรี้ยวมาทํานํ้ายาล้างห้องนํ้าเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แก้ปัญหาขยะมูลฝอย   

 

20 เราต้องเผาทําลายขยะมูลฝอยอันตรายด้วยตนเองก่อน แล้วจึงนําขยะมูล
ฝอยที่เหลือไปทําการคัดแยกอีกครั้งหน่ึง 
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ส่วนที่ 3 ความตระหนักในปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
 
ข้อ 

ข้อความ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ในปัจจุบันท้องถิ่นของเรากําลังได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาขยะมูลฝอย 

  

2 การช่วยกันเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ 
ทําให้ชุมชนมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

  

3 ขยะมูลฝอยทีถู่กทิ้งตามข้างถนนหรือตามที่
สาธารณะอาจเป็นแหล่งแพรพั่นธ์ุของสัตว์ที่เป็น
พาหะนําโรคได้ 

  

4 ปัญหาขยะมูลฝอยในท้องถิ่นของเรา เกิดจากการที่
ไม่มีการจัดการที่ดีพอ 

  

5 ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งตามข้างถนน ทําให้เกิดภาพท่ีไม่
น่ามอง 

  

6 การคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน เป็นการ
จัดการขยะมูลฝอยที่มีประสทิธิภาพมากวิธีหน่ึง 

  

7 การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เป็นการกระทําที่ไม่
น่ารังเกียจแต่อย่างใด 

  

8 การแปรสภาพขยะมูลฝอย โดยการนํามาประดิษฐ์
เป็นเคร่ืองใช้ในครัวเรือน สามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจในฝมีือของเราได้ 

  

9 สินค้าที่ผลิตมาจากวัสดุรีไซเคลิ มีคณุค่าน่าใช้
ใกล้เคียงกับสนิค้าที่ผลิตจากวัสดุใหม ่

  

10 ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย ไมใ่ช่ของสกปรกหรือน่า
รังเกียจแต่อย่างใดหากกระทําอย่างถูกวิธีการ 
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ข้อ ข้อความ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

11 การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบันต้อง
ทําอย่างถูกวิธีการจึงจะได้ผล 

  

12 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพมี
หลากหลายรูปแบบ 

  

13 การใช้รูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสทิธิภาพ 
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของชุมชนน้ัน ๆ  ด้วย 

  

14 การจัดการขยะมูลฝอยไม่ได้เป็นหน้าที่ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นหน้าท่ี
ร่วมกันของทุกคนในชุมชน 

  

15 ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

  

 
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ข้อ ข้อความ 
มาก
ที่สุด

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
1 ท่านใช้ถุงผ้าใสส่ิ่งของทดแทนการใช้ถุงพลาสติก   
2 ท่านเลือกใช้สนิค้าที่มีหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ทีส่ามารถ

ย่อยสลายได้ง่าย หรือรีไซเคลิได้ 
  

3 ท่านเลือกใช้ถุงพลาสติกใส่สิ่งของรวมกันหลาย ๆ
ช้ิน แทนการใช้ถุงใส่สิ่งของใบละช้ิน 

  

ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 
4 ท่านคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนําไปทิ้งเสมอ   
5 ท่านคัดแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งเสมอ   
6 ท่านคัดแยกขยะประเภทหลอดนีออน กระป๋อง

สเปรย์ ถ่านไฟฉาย ขวดยาฆ่าแมลง ออกจากขยะ
ประเภทอ่ืนก่อนนําไปทิ้ง 
 

  

ด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ 
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7 ท่านนําขวดแก้ว ขวดพลาสติก กลับมาใช้ซ้ําอีก   
8 ท่านเก็บถุงพลาสติกที่มีสภาพดี เพ่ือนํากลับมาใช้ซ้ํา   
9 ท่านเก็บกล่องกระดาษ/หนังสือพิมพ์เก่ เพ่ือไว้ขาย   
10 เสื้อผ้าเก่าที่ยังมีสภาพพอใช้ได้ นําไปบริจาคให้กับ

ผู้อ่ืนที่เขามีความต้องการ 
  

ส่วนที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

ข้อ ข้อความ 
มาก
ที่สุด 

มาก
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ร่วมแสดงความคิดเห็น/ร่วมวางแผน
1 การเข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นในเร่ือง

ขยะของชุมชน 
 

2 การร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาหรือที่มาของขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

 

3 ท่านเคยเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

 

4 ท่านร่วมเสนอแผนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

 

5 ท่านร่วมเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน ด้วยวิธีการที่ท่านคิดขึน้ 

 

ร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับขยะมูลฝอย
6 ท่านร่วมรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมกันจัดการ

ขยะมูลฝอย 
 

7 ท่านมักเป็นผู้นําให้กับเพ่ือนบ้านในการจัดการ
กับขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ 

 

8 ท่านสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการขยะมูล
ฝอย เช่น เงิน แรงงาน หรืออ่ืน ๆ 

 

9 ท่านร่วมกับเพ่ือนบ้านทําปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ใน
การเกษตรหรืออ่ืน ๆ 

 

10 ท่านเคยนําของเหลือใช้มาแปรสภาพเพ่ือใช้ใน
ครัวเรือน หรือแบ่งให้เพ่ือนบ้านใช้ 
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ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

แบบสํารวจความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ต่อกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของครัวเรือน 

 ผู้ดําเนินโครงการได้ยกร่างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักต่อปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูก
วิธี ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
 ในการน้ีผู้ดําเนินโครงการได้ประยุกต์หลักการหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(IOC) มาใช้กับกิจกรรมที่กําหนดไว้ในกระบวนการน้ี เพ่ือเสนอให้ท่านได้ให้ความเห็นต่อกิจกรรมเป็น
รายกิจกรรม เพ่ือผู้ดําเนินโครงการจะได้นําความเห็นของท่านไปคํานวณหาความเหมาะสมของ
กิจกรรมในกระบวนการต่อไป 
 

ขั้นตอนดําเนินการ/กิจกรรมสําคัญ 
เห็น
ด้วย 
1 

ไม่
แน่ใจ 

0 

ไม่เห็น
ด้วย 
-1 

1. สํารวจปัญหาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. และการจัดการขยะ
มูลฝอยของครัวเรือน 

  

2. เตรียมพ้ืนท่ี 
2.1 ลงพ้ืนท่ีประชุมชี้แจงโครงการ (ตัวแทนครัวเรือนในพื้นท่ี) 

  

3. ประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อยกร่างกระบวนการฯ   
4. เสนอร่างกระบวนการฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (IOC)   
5. ดําเนินกระบวนการ (ร่าง) 
5.1 อบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะของครัวเรือน 
      5.1.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
      51.2 ผลกระทบจากการมีขยะมูลฝอยสะสมในพ้ืนท่ี 
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      5.1.3 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 
              5.1.3.1 หลัก 3Rs (Reuse/Reduce/Recycle) 
              5.1.3.2 การคัดแยกขยะ (ขยะอินทรีย์,ขยะรีไซเคิล,ขยะ  
                        ท่ัวไป,ขยะอันตราย) 
                        5.1.3.3 แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง/  
                                  เทคนิคและวิธีการจัดการขยะมูลฝอย 

         (บรรยาย/สาธิต/วีดีทัศน์/อ่ืนๆ) 
6. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (พ้ืนท่ีซ่ึงประสบความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย)   
7. การวัดผลของโครงการ (ช่วงท่ี1)

7.1 วัดความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการ 
7.2 ประเมินความตระหนักหลังเข้าร่วมโครงการ 
7.3 ประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการ 

  

8. การจัดทํา แผน/โครงการ/กิจกรรม โดยใช้เทคนิคกระบวนการวางแผน
แบบมีส่วนร่วม (AIC) 

  

 

 

ขั้นตอนดําเนินการ/กิจกรรมสําคัญ 
เห็น
ด้วย 
1 

ไม่
แน่ใจ 

0 

ไม่เห็น
ด้วย 
-1 

9. การวัดผลของโครงการ (ช่วงท่ี 2)
9.1 การเย่ียมบ้านครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
9.2 ให้คําแนะนําเพ่ิมเติม 
9.3 ประเมินผลการปฏิบัติโดยการสังเกต 
9.4  ประเมินพฤติกรรมหลังเข้าร่วมโครงการ                                    

(ประเมินหลังจบโครงการแล้ว 2 ครั้ง ห่างกันคร้ังละ 1 เดือน) 
9.5 สรุปผล 

  

 
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

อธิบายคําสําคญั 
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 กระบวนการ A-I-C เป็นกระการประชุมที่ก่อให้เกิดการทํางานร่วมกันเพ่ือจัดทําแผน โดย
เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นําเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่จะทําให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจํากัด และศักยภาพของผู้ที่
เก่ียวข้องต่าง ๆ เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้มีการระดมพลังสมองในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา
ทางเลือก เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา เกิดการตัดสินใจร่วมกัน เกิดพลังของการสร้างสรรค์
และรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพราะกระบวนการ A-I-C มีขั้นตอนสําคัญ คือ 

1. ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation : A) 
2. ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence : I) 
3. ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control : C) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อ 
กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  

วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2559 
ณ ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ี

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง        หน้าข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม 
1. เพศ   ชาย  หญิง      2.   อายุ....................ปี 

  
3. ฐานะในครัวเรือน    พ่อบ้าน  แม่บ้าน  อ่ืน ๆ 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้  
 ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 
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รายการ 
ความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้ฯ
5 4 3 2 1

1. ความพึงพอใจต่อการอบรมให้ความรู้   
2. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน   
3. ความคุ้มค่าต่อการสละเวลาเข้าร่วมโครงการ   
4. ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

ตลอดเวลาที่ร่วมโครงการน้ี 
  

5. ท่านคิดว่าจะสามารถนําความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันของท่านได้  

  

6. ความพึงพอใจต่อแผนงาน และกิจกรรมทีร่ว่มกัน
กําหนดในที่ประชุม และพร้อมที่จะปฏิบัติ 

  

7. ความพึงพอใจโดยรวม ต่อกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมตามโครงการน้ี 

  

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

(ขอบพระคุณผูเ้ข้าร่วมอบรมที่กรุณาตอบแบบสอบถามน้ี) 
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ขยะอินทรีย์ถูกนําไปใช้ประโยชน์ 
 

 
 
ขยะรีไซเคิลถูกคัดแยกไว้ขาย 
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ตลาดนัดขยะรีไซเคิล 
 

 
 
ขยะอันตรายถูกส่งให้ท้องถ่ินนําไปกําจัดอย่างถูกวิธี 
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ความแตกต่างของ RDF ที่ได้จากต้นทาง (ครัวเรือน) และปลายทาง (บ่อขยะ) 
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ขยะอันตรายถูกส่งไปกําจัดยังสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้กําจัดของเสีย 



 180

 

 
 
ร่วมใจกันเก็บขยะตามข้างทางในบริเวณหมู่บ้าน 
 

 
 
เยาวชนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะข้างทาง 
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ถนนบ้านโปร่งตะแบกปลอดขยะ 
 

 
 
ประกาศธรรมนูญสุขภาพบ้านโปร่งตะแบก (6 ข้อจาก 12 ข้อ เป็นเรื่องการจัดการขยะ) 
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ตลาดนัดความดีนําของที่ไม่ใช้มาบริจาค 
 

 
 
จัดซุ้มนิทรรศการในการรณรงค์ของจังหวัดสระบุรี 



 

ประวตัิผู้วิจยั 
 
ช่ือ –นามสกุล นายธีระพงษ์ จองหยิน
วัน เดือน ปี ทีเ่กิด 8 ตุลาคม 2502
สถานที่เกิด  จังหวัดสระบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน 46/1 หมู1่ ตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท  

จังหวัดสระบุรี 
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2547 
พ.ศ. 2553 
 
พ.ศ. 2553 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2526-2531 
พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2548-2552 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน 

บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด 
ประกอบธุรกิจ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

ตําแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ทํางานปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตําบลพุคําจาน อําเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี 
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