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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 25๖๒ - เดือน
มีนาคม 25๖๓ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการขยะในชุมชน 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้
ทัศนคติ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนและปริมาณขยะในชุมชนก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบ
กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน ๓๘ คน และกลุ่มผู้แทนจาก
ครัวเรือนจานวน 100 ครัวเรือน ใช้รูปแบบกระบวนการของ Kemmis and Mc Taggart (1988) มาใช้เป็น
กรอบดาเนินการโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผน
(Planning) การวางแผนการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติงาน (Action) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสังเกตผล
ติดตามประเมินผล (Observation) และ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสะท้อนผล (Reflection) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ในการจัดการขยะในชุมชน ทัศนคติในการจัดการ
ขยะในชุมชน การปฎิบัติในการจัดการขยะในชุมชน และแบบบันทึกปริมาณขยะในชุมชนเก็บข้อมูลก่อนการ
พัฒนารูปแบบ และหลังการพัฒนารูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวนและร้อยละ
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ paired t-test
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 77.7 มีช่วงอายุ 22-59
ปีร้อยละ 58.5 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่าว่าปริญญาตรี ร้อยละ 96.9 อาชีพทาเกษตรกรรมร้อยละ 76.9
รายได้อยู่ในช่วง5,001-10,000 บาท ร้อยละ 52.3 หลังจากได้รับการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะในชุมชน
พบว่า เกิดรูปแบบการจัดการขยะในชุมชน คือ 1) สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยการสร้างชุมชน
ต้นแบบในการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง คือ บ้าน วัด โรงเรียนผ่านขบวนการ 3R สู่ชุมชน คือ
Reduce, Reuse และ Recycle การนากลับมาใช้ใหม่สู่ชุมชนปลอดขยะ 2) กองทุนขยะและธนาคารขยะ 3)
ปุ๋ ย น้ าหมัก ชีว ภาพ 4) ปุ๋ ย หมัก ชีว ภาพเพื่อใช้ใ นการบารุ งผั กในแปลงผั ก รวมชุ มชน 5) แหล่ งเรีย นรู้ ด้า น
เศรษฐกิจพอเพียงและผักปลอดสารพิษ และเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทัศนคติ การปฎิบัติการจัดการขยะใน
ชุมชน มากกว่าก่อนการพัฒนารูปแบบ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณขยะในชุมชนก่อนการพัฒนารูปแบบ พบว่า หลังการพัฒนารูปแบบปริมาณขยะลดลงน้อย
กว่าก่อนการพัฒนารูปแบบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีปริมาณขยะก่อนการพัฒนารูปแบบ
216.75 กิโลกรัม (SD.= 24.23) หลังการพัฒนารูปแบบมีปริมาณขยะ 102.65 กิโลกรัม จะเห็นได้ว่า การ
พัฒนารูปแบบการจัดการขยะในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จะช่วยสร้างความตระหนักในการจัดการ
ขยะให้กับ ประชาชนได้อย่างต่อเนื่ อง สามารถลดปริมาณขยะในชุมชนลงได้ เกิดเป็นชุมชนต้นแบบในการ
จัดการขยะ ซึ่งสามารถนาไปขยายผลในชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
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1. บทนา
ปัญหามูลฝอยเป็นปัญหาเร่งด่วนและรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุก ๆ หน่วยงานไม่ว่า
ภาครัฐ ภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยในแต่
ละปีปริมาณมูลฝอยในชุมชนมีประมาณ 15.20 ล้านตัน แต่ได้รับการกาจัดถูกต้องเพียง ร้อยละ 38 และนา
กลับมาใช้ใหม่เพียงร้อยละ 26 เท่านั้น ส่วนของเสียอันตรายมีประมาณ 3.10 ล้านตัน [1] ตาบลดอนทรายมี
ปริมาณขยะ 40 ตันต่อวัน ซึ่งเฉลี่ยต่อคนจะก่อให้เกิดขยะในปริมาณ 2.56 กิโลกรัมต่อวัน [2] ซึ่งมาจากการ
ดารงชีวิตของคนในชุมชน และการท่องเที่ยว ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทุกวัน ทาให้มีขยะตกค้างเป็นจานวนมาก ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนด้านสุขภาพ เช่น ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์นาโรคต่าง ๆ เช่น ยุง หนู แมลงวัน ฯ และเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคทางตรง เช่น โรคระบบทางเดิน
อาหารและน้า จานวน ๑๘ ราย โรคไข้เลือดออกจานวน ๕ ราย ในปี ๒๕๖๑ เป็นต้น นอกจากนี้ยังทาให้เกิด
การปนเปื้อนของสารพิษในสิ่งแวดล้อม โดยทิ้งวัตถุสารเคมียาฆ่าแมลงลงคูคลอง ทาให้มีผู้ป่วยแผลพุพองจาก
การลงน้าหาสัตว์น้าในคลอง จานวน ๓ ราย [3] ที่ผ่านมาการดาเนินการแก้ไขปัญหาการลดปริมาณขยะใน
ชุมชนจะอาศัยแต่ทางภาครัฐอย่างเดียว ศักยภาพและขีดความสามารถของประชาชนในด้านการจัดการและ
แก้ไขปัญหาขยะในชุมชนขาดประสิทธิภาพ ไม่ยั่งยืน และไม่ได้รับความสาคัญ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้อง
อาศัยความความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกระบวนการในการสร้างความตระหนัก
และแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ [4]
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการขยะในชุมชน
2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน และปริมาณ
ขยะในชุมชน ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบ
3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 25๖๒ - เดือน
มีนาคม 25๖๓ โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย เลือกแบบเจาะจง มี 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จานวน 3๘ คน ประกอบด้วย (1) นายก เทศมนตรี . จานวน 1 คน (2) ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 1 คน (3) ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน จานวน ๓ คน (4) สมาชิกสภาเทศบาลตาบล จานวน ๖ คน (5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน จานวน 1๖ คน (6) ตัวแทนกลุ่มประชาชน จานวน 10 คน (7) ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 3 คน (8)
ตัวแทนครูในโรงเรียน จานวน 1 คน (9) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จานวน 1 คน 2) กลุ่มประเมินผลลัพธ์คือผู้แทน
จากครัวเรือนจานวน 100 ครัวเรือน ได้แก่ หัวหน้าครอบครัว หรือตัวแทนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปโดยสมัครใจ
ใช้ รู ป แบบกระบวนการของ Kemmis and Mc Taggart (1988) มาใช้ เ ป็ น กรอบด าเนิ น การโดยการ
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ประยุ กต์ ใช้ก ระบวนการวางแผนแบบมีส่ ว นร่ ว ม ประกอบด้ว ยขั้ นตอนที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning) การ
วางแผนการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติงาน (Action) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสังเกตผลติดตามประเมินผล
(Observation) และ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสะท้อนผล (Reflection)
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามลั กษณะส่ ว นบุคคล ความรู้ในการจัดการขยะในชุมชน ทัศนคติในการ
จัดการขยะในชุมชน การปฎิบัติในการจัดการขยะในชุมชน และแบบบันทึกปริมาณขยะในชุมชน
2. ใช้รูปแบบประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการจัดการขยะในชุมชน
3. แบบสนทนากลุ่ม สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1) ปัญหาขยะในชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง
(2) วิสัยทัศน์การจัดการขยะในชุมชน (3) แนวทางหรือกิจกรรมการพัฒนาการจัดการขยะในชุมชน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่าน ซึ่งได้ค่า IOC = 0.8 จากนั้นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชาชนที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จานวน 30 คน ในตาบลนาขยาด อาเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง และนาผลไปวิเคราะห์เพื่อปรั บปรุ งแบบสอบถามให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ ในหมวดของความรู้ และ
ทัศนคติในการจัดการขยะในชุมชน หาค่าความเชื่อมั่นโดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาช
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยแบบสอบถามมี ค่าสั มประสิ ท ธิแอลฟ่ า เท่า กับ 0.88 และ 0.82
ตามลาดับ
5. ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
๑. ระยะเตรียมการวางแผน (Planning)
1) จัดทาประชาคมโดยพบว่า ปัญหาขยะมีประชาชนมีความต้องการแก้ไขปัญหา เป็นปัญหาอันดับ 1
ขอความเห็นจากประชาคม เพื่อหาแนวการแก้ไขร่วมกัน
2) ศึกษาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะ แนวทางการคัดแยกให้เข้ากับบริบท
ของครั ว เรื อ น โรงเรี ย น และวั ด แนวคิ ด ทฤษฎี ใ นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ PRECEDE-PROCEED Model
Reinforcement, Social Learning Theory และ OTTAWA Charter
3) จั ด ท าแบบสอบถามเพื่ อ หาสาเหตุ ห ลั ก ของปั ญ หาขยะของชุ ม ชน โดยใช้ PRECEDE-Model
ประกอบด้วยแบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการคัดแยกขยะ
4) ทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดวัตถุประสงค์ กลวิธี และออกแบบกิจกรรมที่
พัฒนาตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว สู่ระดับชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน
5) จัดทาแบบวัดความรู้ และทัศนคติก่อนและหลังพัฒนารูปแบบ และแบบทดสอบประเมินทักษะการ
คัดแยกขยะ และแจกสมุดบันทึกพฤติกรรมการคัดแยกขยะของครัวเรือน ประเมินผลการคัดแยกโดยบันทึก
ข้อมูลในสมุดบันทึก และรายงานผลไปยังชุมชนเพื่อติดตามและสรุปผลข้อมูลภาพรวมในชุมชน
6.)ดาเนินการประชุมวางแผนงานกิจกรรมโดยจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชุนโดยใช้
เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม A-I-C ในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการขยะในชุมชน
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2. ระยะดาเนินการลงมือปฏิบัติงาน (Action)
1.) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ตามครัวเรือนในชุมชน
2.) ดาเนินการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้มาจากการประชุมโดยใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมA-I-Cในการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการขยะในชุมชน
2.1) เพิ่มปั จ จัย น า โดยให้ ความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของขยะที่มีในชุมชน การคัดแยกตาม
ประเภท การใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือน
2.2)ปรั บ เปลี่ ย นทั ศนคติ โ ดยใช้ ตั ว แบบชุ มชนต้น แบบที่จั ดการตนเองในการจั ดการขยะ
เพื่อให้เกิดพฤติกรรม การคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเอง
2.3)สร้างปัจจัยเอื้อ โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning ,ธนาคารรับฝากขยะทุกวันที่ ๕ ของเดือน
2.4)พัฒนาปัจจัยเสริม โดยพัฒนาศักยภาพของอสม.,แกนนาชุมชน ให้สามารถมีทักษะในการ
สื่อสารให้ครัวเรือนทราบในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ที่ถูกต้อง การรวมกลุ่มของผู้นาชุมชน อปท. รพ.สต.
และ อสม.ทุกหมู่บ้าน เพื่อช่วยกันดูแลให้ถนน คูถนน สะอาดเป็นเส้นทางที่สร้างจิตสานักลดการทิ้งขยะตลอด
เส้นทางถนน
3. ระยะติดตามประเมินผล สังเกตผลติดตามประเมินผล (Observation)
ประเมินผลการดาเนินการตามแผนงานการพัฒนารูปแบบที่กาหนดขึ้นทั้งหมด โดยประเมินก่อนและ
หลังดาเนินการ
4. ขั้นสะท้อนการปฏิบัติ (Reflection)
น าข้อมูล ที่ได้จ ากขั้น ตอนการปฏิ บัติมาวิเคราะห์ ร่ว มกัน เพื่อหากลวิธีในการปฏิ บัติและปรับปรุ ง
รูปแบบ การสะท้อนการปฏิบัติ โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทาเกิดการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบเป็นวงจรขึ้น
ต่อเนื่องกันไป ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการปรับปรุงและกระชับให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบท
ของชุมชน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เป้าหมายไว้
6. การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
วิเคราะห์ ข้อมูลด้านลักษณะประชากรของกลุ่ มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ pair t-test ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ก่อน
และหลังการทดลอง โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 77.7 มี
ช่ ว งอายุ 22-59 ปี ร้ อ ยละ 58.5 ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ าว่ า ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 96.9 อาชี พ ท า
เกษตรกรรมร้อยละ 76.9 รายได้อยู่ในช่วง5,001-10,000 บาท ร้อยละ 52.3
2. เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน ก่อนและหลังการดาเนิน
ประชุมเชิงปฏิบัติการพบว่า ความรู้เกียวกับการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนในค่าเฉลี่ย ความรู้ก่อนดาเนินการ
พัฒนาศักยภาพการคัดแยกมูล ฝอย มีค่าเฉลี่ ยความรู้เท่ากั บ 13.35 คะแนน (SD=2.34) หลังดาเนินการ
พัฒ นาศักยภาพการคัดแยกมูล ฝอย มีค่าเฉลี่ ยความรู้เท่ากับ 16.37 คะแนน (SD=2.12) และเมื่อนาไป
ทดสอบทางสถิติพบว่า ค่ าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย หลังกิจกรรมมีค่ามากกว่า
ก่อนกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p <0.001) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
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ด้านทัศนคติ ก่อนดาเนินการมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ 2.15 คะแนน (SD=0.23) หลังดาเนินการมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.61 คะแนน (SD=0.19) และเมื่อนาไปทดสอบทางสถิติพบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนทัศนคติของประชาชนในการคัดแยกมูล ฝอย มีค่าเฉลี่ ยคะแนนทัศนคติห ลั งกิจกรรมมากกว่าก่อน
กิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(p <0.001) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ด้านการปฏิบัติ ก่อนดาเนินการพัฒนาศักยภาพการคัดแยกมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติเท่ากับ 2.08
คะแนน (SD=2.28) หลังดาเนินการพัฒนาศักยภาพการคัดแยกมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติเท่ากับ 2.43
คะแนน (SD=2.22) และเมื่อนาไปทดสอบทางสถิติพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติของประชาชนในการคัด
แยกมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติหลังกิจกรรมมากกว่าก่อนกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p <0.001)
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนก่อนและหลังพัฒนา
กระบวนการ
รายละเอียด
1.ความรู้ในการคัดแยกมูลฝอย
ก่อนดาเนินการ
หลังดาเนินการ
2.ทัศนคติการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน
ก่อนดาเนินการ
หลังดาเนินการ
3.การปฏิบัติการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน
ก่อนดาเนินการ
หลังดาเนินการ

X

S.D.

t

p-value

13.35
16.37

2.34
2.12

-14.86

<0.001

2.15
2.71

0.23
0.19

-14.18

<0.001

2.08
2.63

0.28
0.22

-18.43

<0.001

4. เปรียบเทียบปริมาณขยะในชุมชนก่อนการพัฒนารูปแบบ พบว่า หลัง ดาเนินการพัฒนารูปแบบ
ปริ มาณขยะลดลงน้ อยกว่าก่อนดาเนิน การพัฒ นารูปแบบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมี
ปริมาณขยะก่อนการพัฒนารูปแบบ 216.75 กิโลกรัม (S.D.= 24.23) หลังการพัฒนารูปแบบมีปริมาณขยะ
102.65 กิโลกรัม (S.D.= 3.26) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณขยะในชุมชนก่อนและหลังพัฒนารูปแบบการจัดการขยะในชุมชน
ปริมาณขยะในชุมชน
ก่อนดาเนินการ
หลังดาเนินการ

X

216.75
102.65

S.D.
24.23
3.26

t
5.64

p-value
<0.001
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5. แนวทางการดาเนินการพัฒนาการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนควนเหลง หมู่ที่ ๕ ตาบลดอน
ดอนทราย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
1) สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยการสร้างชุมชน ต้นแบบในการรณรงค์คัดแยก
ขยะมู ล ฝอยตั้ งแต่ ต้ น ทาง คื อ บ้ า น วั ด โรงเรี ยนผ่ า นขบวนการ 3 R สู่ ชุ ม ชน คื อ Reduce, Reuse และ
Recycle การนากลับมาใช้ใหม่สู่ชุมชนปลอดขยะ
๑.๑ ขยะรีไซเคิล
-แปรรู ป ได้ โดยการคั ด แยกขายให้ ร้ า นรั บ ซื้ อ ,กองทุ น ธนาคารขยะของ
หมู่บ้าน
-แปรรูปไม่ได้ ดาเนินการคัดแยกนาส่งเทศบาลรวบรวมบริหารจัดการใน
ชุมชน
๑.๒ ขยะย่อยสลายได้
-นาไปใช้ประโยชน์ เช่น เลี้ยงสัตว์ทาเป็นอาหารให้ หมู ปลา ไก่ ทาปุ๋ยใน
ครัวเรือน ระบบหมักทาปุ๋ยของชุมชน ซึ่งเป็นของเหลือใช้จากงานวัด งานบุญ งานศพ งานประเพณี
๑.๓ ขยะทั่วไป
-นาไปใช้ประโยชน์ โดยการนาไปประดิษฐ์เป็นสิ่ งของต่างๆ เช่นกระถาง
ต้นไม้ หมวก เป็นต้น
๑.๔ ขยะอันตราย
-นารวบรวมเก็บไว้ที่ศาลาหมู่บ้าน จากนั้นส่งต่อให้เทศบาลตาบลดอนทราย
เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานของจังหวัดทาลาย
2) กองทุนขยะและธนาคารขยะ ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน
3) ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
4) ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการบารุงผักในแปลงผักรวมชุมชน
5) แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและผักปลอดสารพิษ
๘.อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการคั ดแยกมูลฝอยของประชาชนบ้านควนเหลง
หลังกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยที่มากกว่าก่อนการทากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กัลยรัตน์ ดารา [5] ได้
ศึกษาการพัฒนากิจกรรมคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยของผู้นาชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลมหาราช อาเภอ
มหาราช จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ทั ศ นคติ ข องผู้ น าชุ ม ชนก่ อ นและหลั ง การเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการศึกษาและเพื่อการพัฒนากิจกรรมคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยของผู้นาชุมชน ผลการวิจัย พบว่า
(1) ระดับความรู้ของผู้นาชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.05) และสอดคล้องกับ กรวิทย์ แก้วจันทา [6] ด้านความรู้และ
การรับรู้ในการคัดแยกมูลฝอยหลังดาเนินการพัฒนาศักยภาพการคัดแยกมูล ฝอย มีความรู้และการรับรู้เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.001 ,95% CI = -4.24 ถึง -3.71) ด้านทัศนคติในการคัดแยกมูลฝอยหลัง
ดาเนินการพัฒนาศักยภาพการคัดแยกมูลฝอยมีทัศนคติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.001 ,95% CI
= -0.596 ถึง -0.492) ด้านการปฏิบัติในการคัดแยกมูลฝอยหลังดาเนินการพัฒนาศักยภาพการคัดแยกมูล
ฝอยมีการปฏิบัติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001 , 95% CI = -0.599 57 – 0.495)
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อัตราการเกิดปริมาณมูลฝอยก่อนทากิจกรรมพัฒนากระบวนการมีปริมาณเฉลี่ย 0.41 กิโลกรัม/คน/
วัน อัตราการเกิดปริมาณมูลฝอยหลังกิจกรรมมีปริมาณ เฉลี่ย 0.28 กิโลกรัม/คน/วัน โดยมีอัตราการเกิดมูล
ฝอยที่ลดลง 0.13 กิโลกรัม/คน/วัน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Kemmis, S. & Taggart, R.M. [7] ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชุ ม ชนและการรี ไ ซเคิ ล ในประเทศอัง กฤษท าให้ ปริ ม าณมูล ฝอยลดลง และการศึ กษาของ Tai [8] ได้
ทาการศึกษาการเปรียบเทียบการเก็บรวบรวมและการคัดแยกมูลฝอยชุมชนในประเทศจีนพบว่า อัตราการเกิด
ปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอยชุมชน เมืองปักกิ่งและเมืองเซี่ยงไฮ้ มีมากกว่าเทศบาลอื่นๆ เนื่องจากมี
การคัดแยกมูลฝอยและการนามูลฝอย กลับมาใช้ใหม่ในครัวเรือนแต่ละชุมชน
แนวทางการพัฒนาของประชาชนบ้านควนเหลงมีกิจกรรม 1) สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
โดยการสร้ างชุมชน ผ่านขบวนการ 3R สู่ ชุมชน คือ Reduce, Reuse และ Recycle 2) กองทุนขยะและ
ธนาคารขยะ 3) ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ 4) ตลาดนัดปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นการนาขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย มาแลก
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 5) แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและผักปลอดสารพิษ ซึ่งสอดคล้องกับ รุจิรา ยะนะโชติ.
[9] ศึกษาความร่วมมือของประชาชนในโครงการคัดแยกมู ลฝอย กรณีศึกษา เทศบาลตาบลร่องคา อาเภอร่อง
คา จังหวัด กาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่มได้แก่ ประชาชน จานวน 272 คน และกลุ่มตัวแทนชุมชน จานวน
82 คน มาร่วมแก้ไขปัญหามูลฝอยในชุมชน ได้ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านชุมชนสวยงาม โครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน และโครงการหลักสูตรท้องถิ่น “ชุมชนสะอาดน่าอยู่ ” และ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งกิจกรรมนี้ส่งผลทาให้เกิดการพัฒนาการคัดแยกมูลฝอยใน
ครัวเรื่อนของประชาชนบ้านกล้วยเภาอย่างต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับ ทัศนียา นิลพุดซา [10] ได้สรุป
ประเด็นสาคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาการคัดแยกมูลฝอยของ
ชุมชน โดย (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุน/จัดสรรงบประมาณบางส่วน เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ มู ล ฝอย และการคั ด แยกมู ล ฝอย และจั ด หาอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การคั ด แยกมู ล ฝอย (2) ควรมี ก าร
ประชาสั มพัน ธ์เกี่ย วกับ การคัดแยกมูล ฝอยอย่างต่อเนื่อง โดยประชาสั มพันธ์ผ่ านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และ (3) ควรมีสถานที่รับซื้อมูลฝอยในชุมชน หรือจัดให้มีรถรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อมูล
ฝอยรีไซเคิลจากชุมชนเดือนละครั้ง
๙.สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การพัฒนาการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือน ด้วยการจัด กระบวนการโดย
ศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้วย PRECEDE Model และประยุกต์ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
บ้านควนเหลง หมู่ที่ ๕ ตาบลดอนทราย จังหวัดพัทลุง ด้วยการทากิจกรรม 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) สร้างการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยการสร้างชุมชน ผ่านขบวนการ 3R สู่ชุมชน คือ Reduce, Reuse และ Recycle
2) กองทุนขยะและธนาคารขยะ 3) ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ 4) ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการบารุงผักในแปลงผักรวม
ชุมชน 5) แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและผักปลอดสารพิษส่งผลให้ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การคัดแยกมูลฝอยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนการดาเนินกิจกรรม และอัตราการเกิดปริมาณมูลฝอยลดลง 0.14
กิโลกรัม/คน/วัน อีกทั้งประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 0.15 กิโลกรัมต่อวัน การศึกษาครั้ง
นี้ได้เกิดการพัฒนาการคัดแยกมูลฝอย ในครัวเรือนตามความต้องการของประชาชนแบบมีส่วนร่วมได้

8

11. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจา
นาผลของการศึกษาไปวางแผนจัดทางบประมาณร่วมกับเทศบาลตาบลดอนทราย เพื่อจัดกระบวนการจัดการ
ขยะในชุมชนทั้งตาบล ส่งผลให้งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์ที่ดี ชุมชนมีความสะอาด ลดความชุกของค่าดัชนีลูกน้า
ยุงลาย ทาให้ไม่มีไข้เลือดออกในชุมชนในช่วงพัฒนากระบวนการ
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