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การศึกษาวิจัยการจัดการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน ต าบลหนองซอน 
อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์เส้นทางขยะต าบลหนองซอนที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้าน เพ่ือค้นหาแนวคิดและแนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของชุมชนใน
ระดับหมู่บ้านและระดับต าบลหนองซอน และเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการจัดกระบวนการ
ท างานเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องในชุมชน และปฏิบัติการจัดการขยะ
ของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน มีระยะเวลาการศึกษา 14 เดือน (1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563) โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
จ านวน 399,150 บาท  

การศึกษาใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ กล่าวคือมีการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ
กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองจิก หมู่ 8 บ้านหนองจิก หมู่ 13 และบ้านหนองซอน หมู่ 
15 ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน ได้แก่ ประวัติศาสตร์
ชุมชน การสนทนากลุ่มย่อย การใช้แผนที่ความคิด แบบสอบถาม ฯลฯ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยชุมชนให้เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้อาวุโสในชุมชน สมาชิกอบต. รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในพ้ืนที่ และมีการ
ใช้งานข้อมูลมาออกแบบแนวทางในการปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการขยะของชุมชน  

จากผลการศึกษา พบว่า ด้านพัฒนาการในการจัดการขยะของพ้ืนที่เป้าหมาย พบว่า ทั้ง 3 ชุมชนมีจุด
เปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนมีถังขยะคือก่อนปี 2548 เป็นยุคที่ชาวบ้านจัดการขยะในครัวเรือน
กันเองตามความเข้าใจ ซึ่งบางวิธีจัดการได้ไม่ถูกต้อง และยุคหลังปี 2548 ซึ่งมีถังขยะแล้ว ชุมชนลดการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนลง แล้วน าไปทิ้งลงถังที่ อบต.หนองซอนจัดเป็นจุดไว้ให้ในชุมชนแทน ส่งผลให้เกิด
ปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ขยะล้นถัง ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ชาวบ้านขาดการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง มีการใช้
งบประมาณในการจัดเก็บขยะเพ่ิมข้ึนทุกปี ด้านความรู้ในการจัดการขยะของชุมชน พบว่าชุมชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และการจัดการขยะแต่ละประเภท ซึ่งส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมน าขยะไปทิ้งรวมกองไว้ในถังเดียว ชุมชนเกิดปริมาณขยะเยอะเกินความจ าเป็น และการเผาขยะผิด
ประเภทที่ก่อให้เกิดมลภาวะชุมชน ด้านพฤติกรรมการสร้างขยะในชุมชน พบว่าชุมชนมีพฤติกรรมสร้างขยะ
ในช่วงเช้ามากที่สุด รองลงมาเป็นช่วงเย็น และช่วงกลางวัน ภาพรวมคนในชุมชนผลิตขยะประมาณ 0.91 
กิโลกรัมต่อวัน  

ด้านแนวทางในการจัดการขยะของชุมชน พบว่าชุมชนมีศักยภาพในการจัดการขยะได้ โดยมีแนวทาง
ที่เหมาะสม 7 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 การไม่เพ่ิม หรือลดจ านวนการใช้ขยะพลาสติกและโฟม แนวทางที่ 
2 การใช้วัสดุทดแทนพลาสติก แนวทางที่ 3 การคัดแยกขยะ แนวทางที่ 4 การเปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์ 
แนวทางท่ี 5 การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้องแก่คนในชุมชน แนวทางที่ 6 การใช้กติกาชุมชน 
ในการจัดการขยะ และแนวทางท่ี 7 การคืนถังขยะแก่ อบต.หนองซอน เพ่ือให้ชุมชนจัดการขยะที่ต้นทาง 
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ด้านผลการปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือน พบว่า ชุมชนได้เลือกแนวทางจัดการขยะ 3 แนวทาง 
เพ่ือทดลองท าในครัวเรือน ได้แก่ การคัดแยกขยะ การจัดการขยะเปียก และการลดจ านวนการใช้พลาสติก
และโฟม โดย มีอาสาสมัครในพ้ืนที่เป้าหมายหมู่บ้านละ 10-12 ครอบครัวเป็นแกนน าจัดการขยะ ผลการ
ปฏิบัติการจัดการขยะพบว่า แกนน าครอบครัวจัดการขยะทั้ง 3 พ้ืนที่สามารถจัดการขยะได้ด้วยตนเอง โดย
พ้ืนที่ที่มีคะแนนสูงสุดในระดับปฏิบัติมากที่สุดได้แก่ บ้านหนองจิก หมู่ 13 คิดเป็นร้อยละ 60.71 รองลงมาเป็น
บ้านหนองจิกหมู่ 8 คิดเป็นร้อยละ 58.03  และบ้านหนองซอนหมู่ 15 ร้อยละ 41.82 ตามล าดับ ส่วนคะแนน
ปฏิบัติปานกลางสูงที่สุดได้แก่ บ้านหนองซอนหมู่ 15 คิดเป็นร้อยละ 48.96 รองลงมาเป็นบ้านหนองจิกหมู่ 8 
คิดเป็นร้อยละ 29.46 และบ้านหนองจิก หมู่ 13 ร้อยละ 26.78 ทั้งนี้การปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือน 
อาจยังไม่เห็นรูปธรรมในเชิงผลการเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะชุมชนเพ่ิงเริ่มลงมือปฏิบัติการ ยังไม่สามารถ
วัดผลการเปลี่ยนแปลงได้เท่าที่ควร สาเหตุเพราะสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
งานวิจัย แต่ทั้งนี้ในแง่การท างานพัฒนาชุมชน กระบวนการหนุนเสริมติดตามความเปลี่ยนแปลง จะยังมีการ
ขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต 

ด้านการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ ได้ด าเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัย โดยมีกระบวนการเพ่ิมพูน
ทักษะด้านต่างๆ ให้นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดประชุม การฝึกอบรมทักษะนักวิจัย การลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูล เป็นต้น ผลจากกระบวนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ในการวิจัยพบว่า คนรุ่นใหม่มีรู้ความเข้าใจต่อ
ปัญหาขยะเพ่ิมมากขึ้น มีทักษะการใช้เครื่องมือวิจัย รวมถึงภาวะผู้น าที่จ าเป็นต่อการท างานชุมชน เช่น การ
กล้าแสดงความคิดเห็น การเคารพความเห็นต่าง นักวิจัยสามารถใช้เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการท างานได้ เช่น 
Mind mapping แผนที่เดินดิน เส้นเวลา เป็นต้น นักวิจัยได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลชุมชน โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ใน
การเก็บข้อมูล ได้แก่ การจดบันทึก ผู้สัมภาษณ์หลัก ผู้จับประเด็น และเขียนกระดาน รวมทั้งฝึกเขียนรายงาน
วิจัยหลังจากเก็บข้อมูลมาแล้ว นอกจากนี้การท ากิจกรรมนอกเวลาร่วมกันกับทีมวิจัย เช่น การกินข้าวร่วมกัน 
การเล่นกีฬา การช่วยเหลืองานส่วนตัว สามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทีมวิจัย ท าให้
เข้าใจกันมากขึ้น และกล้าที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบนความคิดเห็นที่แตกต่าง 

การอภิปรายผลการศึกษา เกิดข้อค้นพบดังนี้ 1) แนวทางการจัดการขยะในครัวเรือน ที่ค้นพบและ
ทดลองปฏิบัติการนั้น ยังไม่สามารถสรุปผลในเชิงรูปธรรมได้ ว่าสามารถแก้ปัญหาขยะในครัวเรือน / ชุมชน ได้
มากน้อยขนาดไหน เนื่องจากยังอยู่ระหว่างปฏิบัติการ แต่มีข้อสังเกตว่าแนวทางจัดการขยะที่ด าเนินการอยู่ 
เกิดผลการเรียนรู้แก่แกนน าครอบครัวในด้านที่ดี เช่น แกนน ามีความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้อง มีทักษะใน
การจัดการขยะในครัวเรือนได้ เกิดความตระหนักต่อปัญหาการจัดการขยะ โดยเฉพาะปัญหาไมโครพลาสติก 
คนในครอบครัวมีความตื่นตัวในการจัดการขยะ และมีระเบียบวินัยต่อการรักษาความสะอาดในครัวเรือนเพ่ิม
มากขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีแนวทางจัดการขยะอ่ืนๆที่ค้นพบจากการศึกษา แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
ได้แก่ การใช้กติกาชุมชน มาก าหนดมาตรการร่วมกันในการลด และจัดการขยะชุมชน การคืนถังขยะ โดยส่งถัง
ขยะคืนแก่ อบต.หนองซอน เพ่ือให้เกิดการจัดการขยะในระดับครัวเรือน ซึ่งในแง่การท างานพัฒนากับชุมชน 
จ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนกันต่อ 2) การเสริมกระบวนการทางความคิดและข้อมูลแก่คนในชุมชน โดยน าเสนอ
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ปัญหาสถานการณ์ขยะของโลก ข้อมูลจากผลการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การศึกษาดูงาน การจัดอบรม และการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการจัดการขยะ
ในชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการใส่ใจต่อปัญหาสถานการณ์ขยะในชุมชน และลุกขึ้นมาจัดการ
กับปัญหา 

ด้านข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัย และข้อเสนอจากทีมวิจัยรวมทั้งชุมชน มีดังนี้  
1) ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย พบว่า ควรมีการพัฒนาเชิงความรู้ต่อยอดจากกระบวนการจัดการขยะ ใน

ส่วนของการน าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาจัดการให้เกิดประโยชน์ เช่น การท าเสื่อจากซองน้ ายาซักผ้า เสื่อจากขวด
น้ าอัดลม เป็นต้นโดยการสนับสนุนองค์ความรู้แก่ชาวบ้าน เพ่ือสร้างคุณค่าจากสิ่งของ และเสริมรายได้แก่
ชุมชน ควรสร้างกลไกในการขับเคลื่อนประเด็นการจัดการขยะในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน เช่น ธนาคารขยะ 
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีชาวบ้านในการจัดการขยะต้นทาง เป็นต้น โดยเน้นพัฒนาแกนน าในชุมชนให้สามารถ
ขับเคลื่อนงานได้ และควรมีการประสานความร่วมมือในการจัดการขยะกับหน่วยงานรัฐ องค์กรชุมชนในพ้ืนที่
ในการท างานรณรงค์ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้เกิดความตระหนักในการจัดการขยะ  

2) ข้อเสนอแนะจากชุมชน พบว่า เสนอให้มีการขยายผลโดยเพ่ิมแกนน าจัดการขยะไปสู่ครอบครัว
อ่ืนๆในชุมชนให้ครบทุกครอบครัว และเสนอว่าอยากให้ อบต.หนองซอน มีการจัดอบรมให้ความรู้การจัดการ
ขยะบางประเภทที่ชุมชนสามารถท าได้ เช่น การจัดการขยะเปียกอย่างต่อเนื่อง เสนอให้ท างานเชิงความคิดกับ
ชุมชนให้มาก เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม จนเกิดความตระหนัก เช่น การจัดอบรม การท ากิจกรรมกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้อยากให้มีการจัดตั้งกลุ่มทางการจัดการขยะที่ชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมกับท้องถิ่นและเสนอให้
มีการท าแผนจัดการขยะของชุมชนโดยน างบประมาณจากการจัดเก็บขยะของ อบต.หนองซอนมาสนับสนุน 
และเสนอให้ อบต.หนองซอน มีการจัดท าแผนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมทุกหมู่บ้าน เช่น การคืนถังขยะ การ
จัดกิจกรรมดีเดย์รณรงค์จัดการขยะทุกเดือน เน้นท าโดยไม่มีงบประมาณ เช่น การเดินรณรงค์ในชุมชน หรือ
ตลาดนัด เป็นต้น  

3) ข้อเสนอแนะต่องานวิจัย พบว่า ควรมีการศึกษาต่อไปในประเด็นการสร้างความตื่นตัวในการจัดการ
ขยะต้นทาง จะมีรูปแบบ วิธีการอย่างไรให้คนในชุมชนได้เกิดความตระหนักลุกขึ้นมาจัดการขยะด้วยตนเอง 
เพราะจากผลการศึกษาคนในชุมชนบางส่วนมีความรู้ ความเข้าใจที่ดีในการจัดการขยะแต่ยังไม่ลงมือท า 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 โครงการศึกษาวิจัยการจัดการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน ต าบล  

หนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เป็นกระบวนการท างานที่ไม่ใช่แค่ท าวิจัย  เพราะใน

กระบวนการเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้ให้แก่ทั้งผู้ศึกษา คนรุ่นใหม่ ชาวบ้าน และอปท. ได้แลกเปลี่ยนถกเถียงกัน 

บนฐานข้อมูลและประสบการณ์ชีวิตของคนในพ้ืนที่ รวมทั้งได้ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น เก็บข้อมูลวิจัย 

อบรมพัฒนาความคิดและทักษะท าวิจัย ดูงานนอกห้องเรียน ไปจนถึงนั่งดื่มด่ าข้าวปลาอาหารด้วยกัน ดังนั้น  

สิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่แค่ข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ได้ทั้งเพ่ือน พ่ี น้อง และมิติชีวิตด้านอ่ืนที่อธิบายผ่านการเขียน

ไม่ได้  

ขอบคุณพ่ีน้องทุกท่านในพ้ืนที่ที่ท าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ หวังใจอย่างยิ่งว่า งานวิจัยเล่มนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อการน าไปใช้งานได้จริง และแน่นอนว่าในพื้นที่ศึกษาเองก็เห็นการไปต่อหลังจากนี้เช่นกัน  

 

 ยงยุทธ พงสาลี และคณะ 

      มกราคม 2564 



 
 

บอกเล่าเพ่ือความเข้าใจร่วมกัน 

 

 การศึกษาวิจัยการจัดการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน ต าบลหนองซอน 

อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เป็นกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือ

แก้ปัญหาขยะของชุมชน ดังนั้นกระบวนการด าเนินงานทุกขั้นตอนจึงมีคนรุ่นใหม่ ผู้น าชุมชน แกนน าชาวบ้าน

ในชุมชนเป็นเข้ามาเป็นเรี่ยวแรงที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาในครั้งนี้ ชุมชนได้เรียนรู้การท างานวิชาการ 

ไปพร้อมกับงานพัฒนา ผลการศึกษาในแง่มุมมองการพัฒนาจะพบว่า แนวทางการจัดการขยะและการทดลอง

ปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือนนั้น ตั้งอยู่บนฐานของชุมชน เป็นข้อเสนอที่มาจากคนในชุมชน และคนใน

ชุมชนได้เป็นผู้ลุกขึ้นมาทดลองจัดการขยะตามแนวทางที่ค้นพบด้วยตัวเอง แต่ในมุมมองเชิงวิชาการ การวิจัย

ศึกษาในครั้งนี้ ระเบียบวิธีวิจัย และข้อมูลสนับสนุนในเชิงวิชาการต่างๆ พบว่าเป็นความท้าทายต่อกระบวนการ

เรียนรู้ของทีมวิจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามก็ท าให้ทีมวิจัยชุมชนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้

เป็นผู้ลงมือท าเอง เป็น “นักวิจัย” ไทบ้าน เป็นผู้ศึกษาและน าข้อมูลมาแก้ไขปัญหาของชุมชน  



ฉ 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยการจัดการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน ตําบลหนองซอน
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เส้นทางขยะตําบลหนองซอนที่ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้าน เพ่ือค้นหาแนวคิดและแนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของชุมชนในระดับ
หมู่บ้านและระดับตําบลหนองซอน และเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการจัดกระบวนการ
ทํางานเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องในชุมชน และปฏิบัติการจัดการขยะ
ของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ กล่าวคือมีการศึกษาข้อมูลสถานการณ์
ปัญหาขยะกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองจิก หมู่ 8 บ้านหนองจิก หมู่ 13 และบ้าน
หนองซอน หมู่ 15 ตําบลหนองซอน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน ได้แก่
ประวัติศาสตร์ชุมชน การสนทนากลุ่มย่อย การใช้แผนที่ความคิด แบบสอบถาม ฯลฯ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนให้เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ผลการศึกษาวิจัย
การจัดการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชนตําบลหนองซอน สรุปได้ดังนี้ 

ด้านพัฒนาการจัดการขยะ พบว่า ทั้ง 3 ชุมชนมีจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนมี    
ถังขยะคือก่อนปี 2548 และยุคหลังจากมีถังขยะป ี2548 ด้านสถานการณ์ขยะของชุมชน พบว่าชุมชนมีความรู้
การจัดการขยะที่ดีแต่ยังขาดการลงมือปฏิบัติ ชุมชนมีพฤติกรรมสร้างขยะจํานวน 0.91 กิโลกรัมต่อวัน 
องค์ประกอบของขยะที่นํามาทิ้งในถัง พบว่า ขยะประเภททั่วไปร้อยละ 55 ขยะเปียกร้อยละ 27.0 ขยะรีไซเคิล  
ร้อยละ 14.0 และขยะอันตรายร้อยละ 4.0 ด้านรูปแบบการจัดการขยะของชุมชน พบว่า มี 7 แนวทางที่
สามารถเป็นทางเลือกในการจัดการขยะ ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่เพ่ือหนุนเสริมการศึกษาวิจัย 
พบว่า นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจปัญหาขยะ ทักษะ
การใช้เครื่องมือวิจัย รวมถึงภาวะผู้นําที่จําเป็นต่อการทํางานชุมชน  

ผลการปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือน พบว่า แกนนําครอบครัวจัดการขยะทั้ง 3 พ้ืนที่สามารถ
จัดการขยะได้ด้วยตนเอง โดยพ้ืนที่ที่มีระดับปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ บ้านหนองจิก หมู่ 13 ร้อยละ 60.71 
รองลงมาเป็นบ้านหนองจิกหมู่ 8 ร้อยละ 58.03 และบ้านหนองซอนหมู่ 15 ร้อยละ 41.82 นอกจากนี้ พบว่า
แกนนํามีความรู้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง โดยเฉพาะความรู้เรื่องขยะ 4 ประเภท มีการคัด รู้
วิธีจัดการขยะแต่ละประเภทมาก  

การอภิปรายผลการศึกษา พบว่า แนวทางการจัดการขยะในครัวเรือน ที่ค้นพบและทดลองปฏิบัติการ 
ยังไม่สามารถสรุปผลในเชิงรูปธรรมได้ว่าสามารถแก้ปัญหาขยะในครัวเรือน / ชุมชน มากน้อยขนาดไหน 
เนื่องจากยังอยู่ระหว่างปฏิบัติการ แต่มีข้อสังเกตว่าแนวทางจัดการขยะที่ดําเนินการอยู่ เกิดผลการเรียนรู้แก่
แกนนําครอบครัวในด้านที่ดี เช่น แกนนํามีความรู้ที่ถูกต้อง มีทักษะในการจัดการขยะในครัวเรือนได้ เกิดความ  
ตระหนักต่อปัญหาขยะ โดยเฉพาะปัญหาไมโครพลาสติก คนในครอบครัวมีความตื่นตัวในการจัดการขยะ และ
มีระเบียบวินัยต่อการรักษาความสะอาดในครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น ด้านองค์ความรู้และความเปลี่ยนแปลงในการ
แก้ปัญหาขยะในชุมชน พบว่า เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆจากการศึกษา เช่น ชุดข้อมูลการเรียนรู้เรื่องสถานการณ์
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ปัญหาขยะระดับโลกที่เชื่อมโยงกับปัญหาขยะในชุมชน เกิดชุดความรู้เรื่องอายุขัยของขยะมูลฝอย เกิดชุด
ความรู้เรื่องการจัดการ ขยะเปียกในครัวเรือน เป็นต้น ด้านบทเรียนกระบวนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ 
พบว่า เกิดกระบวนการที่เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ของ คนรุ่นใหม่ 4 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการประชุม          
2) กระบวนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 3) การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล และ 4) การทํากิจกรรมสันทนาการ           
ด้านข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการพัฒนาเชิงความรู้ต่อยอดจากกระบวนการจัดการขยะ ควรมีการสร้างกลไก
ในการขับเคลื่อนประเด็นการจัดการขยะในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน เช่น ธนาคารขยะ ศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยีชาวบ้านในการจัดการขยะต้นทาง เป็นต้น เสนอให้มีการขยายผลโดยเพ่ิมแกนนําจัดการขยะไปสู่
ครอบครัวอ่ืนๆในชุมชน อยากให้ทํางานเชิงความคิดกับชุมชนให้มาก เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม จนเกิดความ
ตระหนัก นอกจากนี้อยากให้มีการจัดตั้งกลุ่มทางการจัดการขยะที่ชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมกับท้องถิ่นและเสนอให้
มีการทํา แผนจัดการขยะของชุมชนโดยนํางบประมาณจากการจัดเก็บขยะของ อบต.หนองซอนมาสนับสนุน  
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

บทที่ 1  

บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

สถานการณ์ขยะในอ าเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามก าลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤติ เนื่องจากมีแหล่งทิ้ง
ขยะแห่งเดียว คือ บ่อขยะเทศบาลต าบลเชียงยืน โดยที่มีต าบลที่น าขยะไปทิ้งที่บ่อแห่งนี้จ านวน 6 ต าบล 
ก่อให้เกิดปริมาณขยะเฉลี่ยเดือนละ 400 ตัน และท าให้บ่อขยะใกล้เต็ม คาดว่าจะสามารถรองรับขยะได้อีกไม่
เกิน 2 ปี ขณะที่การจัดการขยะในแต่ละต าบลยังไม่มีแนวทางในการลดปริมาณขยะในชุมชนลงได้ เพราะ
ชุมชนเองมีทัศนะว่าการจัดการขยะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น ดังนั้น จึงปล่อยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบกรับหน้า
ที่นี้ต่อไป ปัจจัยที่ท าให้เกิดจ านวนขยะเพ่ิมขึ้นที่ส าคัญคือ พฤติกรรมการบริโภคของคนที่มากขึ้นของคนใน
ชุมชนเนื่องจากมีรายได้สูงจากการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุเนื่องมาจากบริบททางเศรษฐกิจของ
อ าเภอเชียงยืนที่ชาวบ้านในชุมชนมีลักษณะความสัมพันธ์ในเชิงกับการค้าขาย เป็นผู้ประกอบการมาตั้งแต่ใน
อดีตจนถึงปัจจุบันการ  ดังนั้นชาวบ้านในแต่ละต าบลขออ าเภอเชียงยืนจึงมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
ประกอบไปด้วยการค้าขายสินค้าและเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การค้าขายหัวหอมกระเทียมแห้ง กล้าไม้ ลูก
ปลา ไข่ไก่ ที่นอน ฯลฯ  รวมทั้งเป็นลักษณะผู้ประกอบการขายส่ง นอกจากนี้มีชาวบ้านในบางต าบลที่ท า
เกษตรกรรมในระบบพันธะสัญญา ปลูกเมล็ดพันธุ์ขายให้บริษัทต่างชาติ สภาพทางเศรษฐกิจเหล่านี้ท าให้ชุมชน
มีรายได้จากการประกอบอาชีพค่อนข้างสูง และมีการจับจ่ายใช้สอยและการบริโภคจึงสูงตามไปด้วย  ตลอดจน
มีการบริโภคท่ีไร้ขีดจ ากัดก่อให้เกิดปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น  
 การจัดการขยะในระดับชุมชนต่างๆ ในต าบลหนองซอนที่ผ่านมาและเป็นอยู่ในปัจจุบัน ได้มอบหมาย
ให้เป็นหน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน ทั้งนี้ ต าบลหนองซอนเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอเชียง
ยืนที่ชุมชนมีการประกอบอาชีพค้าขายที่เข้มข้น โดยร้อยละ 80 ของชาวบ้านในต าบลประกอบอาชีพขาย
หอมแดง ไข่ไก่ ลูกเป็ด โทรศัพท์เก่า ฯลฯ มีรายได้เฉลี่ยแต่ละครัวเรือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน 
สถานการณ์ปัญหาขยะในต าบลหนองซอนก็มีสภาพปัญหาไม่ต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ดังกล่าว  แม้ว่า ในต าบลหนอง
ซอนมีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอนเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บขยะทั้งต าบล รวม 16 หมู่บ้าน แต่ปัญหาที่
พบคือ รถเก็บขยะของ อบต. เกิดความเสียหาย สามารถใช้ได้เพียงคันเดียว ท าให้มาจัดเก็บขยะได้เฉลี่ยเดือน
ละ 1 ครั้ง  ส่วนชาวบ้านในชุมชนเองไม่มีความรู้ในการจัดการขยะในครัวเรือน ไม่มีการคัดแยกขยะ ดังจะเห็น
ได้จากเศษวัสดุต่างๆ ที่ใช้ไม่ได้แล้วจะถูกน ามาทิ้งถังขยะทั้งหมด เช่น กิ่งไม้ เศษไม้ เศษปูน แม้กระทั่งเศษ
อาหารต่างๆ จึงเกิดขยะล้นถังและส่งกลิ่นเน่าเหม็นในชุมชน ขณะเดียวกันชุมชนเองก็ยังไม่เห็นความส าคัญของ
การลดปริมาณขยะ และชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงปัญหาการทิ้งขยะแบบกระจัดกระจายทั่วไป
ภายหลังการบริโภคว่าสามารถก่อให้เกิดปัญหาภาพแวดล้อมของชุมชนตามมาอย่างไร 

สาเหตุส าคัญของการที่ขยะที่ล้นเกินของชุมชนนั้นมาจากมาจากการบริโภคที่เพ่ิมขึ้นสูงขึ้น และการที่
คนในชุมชนขาดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อขยะที่เกิดขึ้นดังกล่าว คือ การที่ชาวบ้านในชุมชนมองว่า
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การจ่ายเงินค่าขยะให้หน่วยงานในท้องถิ่นในแต่ละเดือน คือการสมทบเงินให้หน่วยงานในท้องถิ่นจัดการขยะไป
แล้ว ดังนั้น จึงเป็นภารกิจของท้องถิ่นท่ีต้องจัดการขยะ จัดเก็บให้ตรงเวลา และไม่ให้ขยะล้นถังเป็นเวลานานใน
ชุมชน ซึ่งความเข้าใจลักษณะท าให้เกิดปรากฎการณ์การทิ้งทุกอย่างลงขยะขยะแบบไม่คัดแยก ได้แก่ การน า
ลูกชมพู่สุกที่หล่นหน้าบ้าน น าไปทิ้งไว้ในถังขยะ การน าเศษปูนที่หลงเหลือจากการก่อสร้างไปทิ้งลงถัง หรือ
แม้กระท่ังน าเศษอาหารที่บูดเน่า เหลือกิน ไปทิ้งถังขยะ และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานในท้องถิ่นเพียง
ฝ่ายเดียว  ในท านองเดียวกัน ที่ตลาดนัดชุมชนบ้านหนองซอน ตั้งอยู่ในบ้านหนองซอนหมู่ที่ 3  ซึ่งจัดให้มี
ตลาดขึ้นทุกวันพุธและวันอาทิตย์ ก็มีขยะที่เกิดจากการจับจ่ายซื้อของในตลาดนัด เช่น ถุงพลาสติก ไม้เสียบ
อาหาร แก้วพลาสติก และหีบห่ออาหารต่างๆ ที่ถูกทิ้งอย่างกระจัดกระจายภายหลังตลาดเลิก และรอการเก็บ
กวาดจากพระวัดราษฎร์สังคม เนื่องจากตลาดแห่งนี้เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของวัดราษฎร์สังคม โดยร้านค้าทุก
ร้านในตลาดต้องจ่ายเงินค่าแผงให้วัดเป็นค่าเช่าที่และค่าท าความสะอาด จึงเห็นว่าเป็นภาระของทางวัดในการ
เก็บกวาดและรับผิดชอบขยะที่เกิดจากการบริโภคในตลาด 

ส่วนสถานการณ์ขยะในระดับครัวเรือนนั้น  คณะศึกษาวิจัยได้พบข้อมูลว่า ขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน 
มาจากการบริโภค ถึงร้อยละ 80 และส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก หีบห่อใส่อาหารและสินค้า เป็นเศษเปลือกหัว
หอม กระเทียม นอกจากนี้ยังมีขยะประเภทอ่ืนอีก ได้แก่ ใบไม้  ผลไม้ เศษอาหาร แก้วและกระดาษ ขยะ
เหล่านี้ชาวบ้านในชุมชนจัดการโดยน ามาทิ้งที่ถังขยะ เผา และทิ้งตามที่สาธารณะ และมีประมาณร้อยละ 5  
ของขยะทั้งหมด ที่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยแยกขยะจ าพวกที่ขายได้ไว้ต่างหาก เช่น ขวดแก้ว ขวด
พลาสติก กระดาษ เหล็ก เป็นต้น ซึ่งจาการสอบถามเหตุผลของครัวเรือนที่ท าการคัดแยกขยะ พบว่าต้องการ
เป็นแบบอย่างของคนในชุมชนเพราะ ชาวบ้านที่ท าการคัดแยกมีบทบาทเป็นผู้น า ชาวบ้านบางส่วนได้รับรู้
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะจากการเข้าร่วมเวทีประชุมของหน่วยงานราชการ จึงคิดว่าชุมชนต้องรับผิดชอบ
ร่วมกัน รวมทั้งขยะในครัวเรือนหลายอย่างสามารถน าไปขายได้และคัดแยกได้ง่าย เช่น ขวดต่างๆ  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของชาวบ้านและภาคีพัฒนาในชุมชนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในเรื่องเส้นทางขยะของชุมชน และมีความสามารถในพยายามค้นหาแนวทางที่ท าให้ชุมชนเกิด
ความตระหนักในสถานการณ์ปัญหาขยะล้นเกิน โดยการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระดับครัวเรือน รวมทั้งมีแนว
ทางการท างานที่สร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและทุกหน่วยงานของชุมชนเพ่ือจัดการขยะอย่างยั่งยืนใน
ระดับต าบล  เกิดการมีส่วนร่วมและรลงมือท าร่วมกันในกระบวนการศึกษาวิจัย วิเคราะห์  ข้อมูลสถานการณ์
ปัญหาขยะทั้งในระดับครัวเรือและระดับต าบล เพ่ือให้เห็นข้อมูลเส้นทางขยะ ว่าขยะมาจากไหน ลักษณะและ
ประเภทของขยะเป็นอย่างไร สาเหตุที่ท าให้ขยะจึงล้นเกิน ร่วมกันสะท้อนปัญหาขยะในพ้ืนที่ ระดมความคิด
ร่วมกันในการหาแนวทางจัดการขยะอย่ายั่งยืนร่วมกันทั้งในระดับครัวเรือนและระดับต าบล  น าข้อมูลและองค์
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน และร่วมกันในการปฏิบัติการตาม
แผน ด้วยรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และอยู่บนฐานศักยภาพของชุมชน พร้อมทั้งมี
การสังเกตการณ์ปัจจัยทีส่นับสนุนและที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ มีการสะท้อนกลับโดย
การร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงการท างานในช่วงต่อไป 
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รวมทั้งจัดให้มีการสรุปบทเรียนเพ่ือพัฒนาการไปสู่การพัฒนาต่อไปทั้งด้านการศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  

สิ่งส าคัญในการด าเนินโครงการนี้ คือ การใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมบน
ฐานชุมชนในการเสริมสร้างศักยภาพคนท างานซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ท างานใกล้ชิดกับชาวบ้านในชุมชน 
ให้สามารถเสริมสร้างศักยภาพชาวบ้านในการท าการศึกษาวิจัยในประเด็นที่มาจากปัญหาและต้องการของคน
ในชุมชนเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของชุมชน  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการท างานกับชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม และเอ้ืออ านวยให้เกิดการขับเคลื่อนขององค์กรชุมชนที่สามารถลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาของตนเอง
ในชุมชนด้วยตัวเองได้อย่างเข้มแข็ง และสะสมประสบการณ์และพัฒนาเป็นขบวนการของชุมชนและสังคมที่มี
พลังในการจัดการปัญหาอื่นๆได้ต่อไป ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงเห็นความส าคัญในการเป็นเวทีให้หลายๆฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะวิจัยขับเคลื่อนงานโดยตลอดกระบวนการ อันหมายรวมถึง คนรุ่นใหม่ในต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านต่างๆ ภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานการณ์ปัญหาขยะ ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน วัดราษฎร์สังคม ผู้น าชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองซอน 
โรงเรียนบ้านหนองซอน และ สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองซอน  
 

1.2 โจทย์กำรวิจัย 

1. เส้นทางขยะต าบลหนองซอนมาจากไหน ไปสู่อะไร ขยะเกิดจากอะไร ส่งผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านและต าบลหนองซอนอย่างไร เป็นปัญหารุนแรงมากน้อยเพียงใด 

2. แนวคิดและแนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนระดับ
หมู่บ้านและระดับต าบลหนองซอนเป็นอย่างไร มีแนวทางการสร้างรูปธรรมที่เป็นแบบอย่าง (Model) อย่างไร 

3. แนวทางการจัดกระบวนการท างานของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน

และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในชุมชนในการศึกษาปัญหาและปฏิบัติการพัฒนาเรื่องการจัดการขยะของ

ชุมชนอย่างยั่งยืน ในระดับหมูบ้านและต าบลหนองซอนเป็นอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวิเคราะห์เส้นทางขยะต าบลหนองซอนมาจากไหน และผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้าน
ในชุมชนหมู่บ้านและต าบลหนองซอน  

2. ค้นหาแนวคิดและแนวทางการจัดการขยะอย่างยั่ งยืน และแนวทางการสร้างรูปธรรมที่เป็น
แบบอย่าง (Model) ของชุมชนในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลหนองซอน  

3. เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการจัดกระบวนการท างานเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ

ชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในชุมชน เพ่ือศึกษาปัญหาและปฏิบัติการพัฒนาเรื่องการจัดการขยะ

ของชุมชนอย่างยั่งยืน ในระดับหมูบ้านและต าบลหนองซอน 
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1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.4.1 พ้ืนที่ด าเนินการ  
บ้านหนองซอนหมู่ 15 และบ้านหนองจิก หมู่ 8 และหมู่ 13 ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน  

จงัหวัดมหาสารคาม 
1.4.2 ประชากร หรือกลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วย 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก 30 คน ได้แก่ บ้านหนองซอน หมู่ 15 จ านวน 10 คน บ้านหนองจิกหมู่ 8 และ

หมู่ 13 หมู่บ้านละ 10 คน  
 2. กลุ่มเป้าหมายรอง จ านวน 170 คน ได้แก่ ชาวบ้านทั่วไปในบ้านหนองซอนหมู่ 15 บ้านหนองจิก 
หมู่ 8 และ 13 

1.4.3 ระยะเวลาในการศึกษา 
1 ปี 3 เดือน (ต.ค. 62 ถึง ธ.ค. 64) 

 

1.5 ค ำนิยำม / ค ำส ำคัญ 

 ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เราไม่ต้องการ ที่เป็นของแข็งหรืออ่อน มีความชื้น ได้แก่ เศษ
กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะกล่องใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงวัตถุ
อ่ืน สิ่งใดที่เก็บกวาดได้จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะ
เปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย  
 ขยะทั่วไป หมายถึง ขยะประเภทอ่ืนๆ ที่ย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่าถ้าน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น 
พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร เป็นต้น หรือขยะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
 ขยะเปียก หมายถึง ขยะจ าพวกเศษอาหาร เศษใบไม้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถน าไปผลิต
เป็นพลังงานประเภทต่างๆ เช่น Biogas, Biomass นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตปุ๋ยได้ด้วย 
 ขยะรีไซเคิล หมายถึง เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ สามารถน าไปรีไซเคิลได้ 
เพ่ือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง 
 ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุที่
ท าให้เกิดโรคหรือเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน เข่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋อง
สเปรย์ เป็นต้น ควรน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีเพ่ือไม่ให้รั่วซึมลงแหล่งน้ า หรือชั้นผิวดิน 

การจัดการขยะ หมายถึง แนวคิด แนวทาง และหลักการให้ขยะมีการดูแล และด าเนินการอย่างเป็น
ระบบเพ่ือลดปัญหาและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ด้วยหลัก 5 R  ดังนี้ 

Reduce  การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง 
Reuse การน ามาใช้ซ้ า เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็นต้น 
Repair การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้ 
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Reject การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ 
Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนน ากลับมาใช้ได้ใหม่ โดยน าไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง 
การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีโอกาสแสดงทัศนะและ

เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้ง มีการน าความคิดเห็นดังกล่าว ไป
ประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐ มีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายของสังคม และ
จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพ่ือหาทางออกท่ีดีที่สุดสาหรับทุกคน 

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน หมายถึง การจัดกระบวนการเพ่ือให้คนในชุมชนเกิดการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ความเข้าใจ ที่น าไปสู่การน าใช้ความรู้และประสบการณ์ไปประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน  

การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง รูปแบบของการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการในการด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพของคนในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป ไม่ละเมิดสิทธิหรือลดทอนความสามารถของคนรุ่นต่อไปใน
การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง โดยเน้นคน
เป็นศูนย์กลาง (People Centred Development) และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มใน
กระบวนการพัฒนาที่มีบูรณาการ (Integrated) เป็นองค์รวม (Holistic) มีดุลยภาพ (Balance) ครอบคลุมทุก
มิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จิตใจ วัฒนธรรม ฯลฯ รวมทั้งมีความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนได้
อย่างเท่าเทียมกัน พ่ึงพาอาศัยกัน เคารพซึ่งกันและกัน และอยู่อย่างผาสุกร่วมกันของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม”
(มณฑาวดี ครุธมีชัย, 2561) 
 

1.6 วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 

1.5.1 การบริหารจัดการงานวิจัย (เช่น การท าความเข้าใจร่วมกับชุมชน การประชุมทีมวิจัย การ
อบรมเสริมศักยภาพการเก็บข้อมูล ฯลฯ) 
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and development) โดยการใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ  โดยแบ่งช่วงการด าเนินงานออกเป็น 3 
ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ เป็นการเตรียมความพร้อมของคณะท างานวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการทุกส่วน 
รวมทั้งเตรียมเครื่องมือท าการวิจัย และเสริมสร้างศักยภาพทีมวิจัย ฯลฯ ตามข้ันตอนต่อไปนี้   
  1. ชี้แจงโครงการร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ประชุมทีมวิจัย เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้ชัดเจนร่วมกัน รวมทั้ง ออกแบบ
ค าถาม เตรียมเครื่องมือวิจัยต่างๆ 
  3. อบรมพัฒนาพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย PAR CBR 
  4. เตรียมลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
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ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับโจทย์วิจัย น าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบข้อมูล ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลโดยทีมวิจัย และ
สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่การให้ข้อมูลจนถึงการเรียนรู้
จากข้อมูล พร้อมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลโดยชุมชน และผู้วิจัยเป็นระยะๆ ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล 
  2. ประชุมทีมวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ค้นพบ ทุกๆ 2 เดือน 
  3. จัดระบบข้อมูล 

4. วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
5. จัดล าดับความส าคัญปัญหา 
6. จัดท าร่างรายงานชุดที่ 1 เพื่อเตรียมน าเสนอข้อมูลคืนให้ชุมชนพิจารณาและตรวสอบ 

ระยะที่ 3 ลงมือปฏิบัติการ เป็นระยะที่น าข้อมูล/ข้อค้นพบจากการศึกษา มาออกแบบแผนปฏิบัติการ
เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือตรวจสอบโจทย์วิจัยที่ตั้งไว้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเป็นอาสาสมัครปฏิบัติการตาม
แผน และมีการติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. คืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยน าเสนอร่างรายงาน ชุดที่ 1 
2. ระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา และท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาร่วมกัน 
3. ท ารายงานชุดที่ 2 
4. ลงมือปฏิบัติการจริงในพื้นท่ี  
5. ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 ระยะที่ 4  เป็นระยะของการสรุปบทเรียน และ ถอดบทเรียนการด าเนินโครงการวิจัย ให้เห็นภาพรวม
ทั้งหมด ตามข้ันตอนต่อไปนี้    

1. สรุปบทเรียน/ ถอดบทเรียน 
2. จัดท ารายงานชุดที่ 3 ฉบับสมบูรณ์ 

 

1.7 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.7.1 เชิงการวิจัย 
1) ชาวบ้านในต าบลหนองซอนทั้งระดับหมู่บ้านและระดับต าบล มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ

ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาขยะของชุมชน และตระหนักในความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะอย่างยั่งยืน 

2) เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการท างานของชุมชนแบบมีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการขยะ
อย่างยั่งยืนโดยชุมชน 

3) เกิดการรวบรวมกรณีศึกษาที่เป็นต้นแบบ (Best practice) ในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนเพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนต าบลหนองซอนต่อไป 
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1.7.2 เชิงการพัฒนา 
1) เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรรมในเรื่องการจัดการขยะจากพ่ึงภายนอก สู่การพึ่งตนเอง 
2) เกิดทีมวิจัยคนรุ่นใหม่และทีมวิจัยชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และความสามารถ 

ในการจัดกระบวนการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม และการท างานเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนและภาคี
พัฒนาต่างๆในการร่วมกันลงมือท ากิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในเรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  

3) เกิดความร่วมมือระว่างชุมชนกับองค์กรต่างๆในท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่มาจากความ
ต้องการของประชาชน 

4) มีรูปธรรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน รวมทั้งรูปธรรมที่สามารถเป็นต้นแบบ (Best practice) ใน
การจัดการขยะอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  

5) มีคณะท างานในระดับหมู่บ้านและต าบลที่มาร่วมกันท างานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนโดยเริ่มจากประเด็นเรื่องการจัดการขยะ  

6) เยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวบ้านในชุมชน พัฒนาศักยภาพและมีบทบาทส าคัญในการท างานเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนและหน่วยงานต่างๆเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

7) เกิดการประสานความร่วมมือกับชาวบ้านในหมู่บ้านและต าบล และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการขยะอย่างยั่งยืน  

8) เกิดกระบวนการท างานและผลงานศึกษาวิจัยและปฏิบัติการจริงในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่
สามารถน าเสนอในระดับนโยบายท้องถิน่ 
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บทที่ 2  

การทบทวนเอกสาร 

  

การน าเสนอแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  

โดยได้น าแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง มาปรับใช้ในการด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเรื่องขยะมูลฝอย 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ 

2.3 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.4 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

2.5 ความรู้เดิม / ต้นทุน / ศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะ 

 

2.1 แนวคิดเรื่องขยะมูลฝอย 

กรมควบคุมมลพิษ (2550, น. 5-8) ให้ค านิยามขยะหรือมูลฝอย (Solid Waste) คือเศษกระดาษ  

เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ 

เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ

อันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงาน ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551, น. 4-6) ได้แบ่งขยะมูลฝอย

ออกเป็น 4 ชนิด คือ 

1) ขยะย่อยสลาย (Degraded Waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 

สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้นแต่ไม่รวมถึงซาก

หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ 

ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋อง

เครื่องดื่ม เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ใช้แล้ว เป็นต้น 

3) ขยะอันตราย (Hazardous Waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่มีองค์ประกอบหรือ

ปนเปื้อนวัตถุอันตราย ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรควัตถุ
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กัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง 

วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจทาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือ

สิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารก าจัด

ศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 

4) ขยะทั่วไป (General Waste) หรือมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย 

ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก

เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 

พฤติกรรมเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งบุคคลแสดงออกโดยผู้อ่ืนอาจเห็นได้ เช่น การยิ้ม การเดิน หรือผู้อ่ืน

อาจเห็นได้ยากต้องใช้เครื่องมือช่วย เช่น การเต้นของหัวใจ พฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคลแสดงออกมานั้น มีผล

มาจากการเลือกปฏิกิริยาตอบสนองที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดตามสถานการณ์นั้น  ๆ พฤติกรรมหรือการกระท า 

ใดๆ จะมีพ้ืนฐานมาจากความรู้ และทัศนคติที่คอยผลักดันให้เกิดพฤติกรรม ซ่ึงแต่ละคนจะมีพฤติกรรมแตกต่าง

กันออกไป เนื่องจากได้รับความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ไม่เท่ากัน มีการตีความสารที่รับมาไปคนละทิศคนละทางท า

ให้เกิดการเรียนรู้ และการสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องความรู้ที่ไม่เท่ากัน 

1. องค์ประกอบของพฤติกรรม 

1.1 การรับรู้ (Perception) การรับรู้เป็นการแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต่การมีสิ่งเร้า

มากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้าและส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพ่ือการแปลความ 

1.2 การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร

อันเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่ผลจากการตอบสนองของสัญชาติญาณ อุบัติเหตุ หรือความ

บังเอิญ โดยกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการต่อเนื่องเชื่อมโยงจากการรับรู้ 

1.3 การคิด (Thinking) การคิด เป็นกระบวนการของสมอง ในการสร้างสัญลักษณ์ หรือภาพให้

ปรากฏในสมอง เพ่ือเป็นตัวแทนของวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการคิดนั้น 

มีความสัมพันธ์ระดับสติปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ความคิดรวบยอด (concept) เป็นล าดับขั้นที่เกิดจากการทางานของสมองในการจัดกลุ่ม

หรือการสรุปรวมที่จะท าความเข้าใจในสิ่งของบุคคล เรื่องราว ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับรู้หรือต่อ

ความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าคืออะไร 
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2) จินตนาการ (imagination) เป็นการสร้างภาพขึ้นในสมองตามความนึกคิดของตนเองเป็น

ผลมาจากการสะสมการรับรู้จากประสบการที่ผ่านมาผสมกับความต้องการ ความสนใจ ความคาดหวัง 

อารมณ์และความรู้สึกของบุคคล การจิตนาการในสิ่งเดียวกันของบุคคลแต่ละคนจะแตกต่างกัน

ออกไป 

1.4 สติปัญญา (Intelligence) เป็นความสามารถในตัวบุคคล ที่จะทราบได้จากพฤติกรรมที่บุคคล

แสดงออก ระดับของสติปัญญาสังเกตได้จากการแสดงออกที่มีความคล่องแคล่ว  รวดเร็ว ความถูกต้อง

ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาและการปรับตัว การใช้แบบทดสอบวัดสติปัญญาจะท าให้ทราบระดับ 

สติปัญญาชัดเจนขึ้น 

1.5 เจตคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในทางบวกหรือทางลบ เช่น พอใจ หรือไม่พอใจ 

เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบ ต่อบุคคล หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด สภาวะนี้เป็นแรงที่จะก าหนดทิศทาง

ของพฤติกรรมของบุคคลต่อเหตุการณ์ สิ่งของ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1.6 อารมณ ์(Emotion) อารมณ ์เป็นสภาวะทางจิตใจ ที่มีต่อสิ่งเร้า ซึ่งมีผลต่อร่างกาย และการแสดง

พฤติกรรมของบุคคล 

1.7 ความเชื่อ (Beliefs) เป็นการยอมรับนับถือเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ

ความคิดเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้ หรืออาจตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับ ศรัทธา โดยปราศจากเหตุผลหรือ

การพิสูจน์ใดๆ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรม เราไม่อาจสังเกตความเชื่อได้โดยตรง แต่จะสังเกตได้

จากพฤติกรรมที่บุคคลกระท า และสันนิษฐานว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความเชื่อ ความเชื่อไม่

จ าเป็นต้องมีเหตุผลแต่เป็นการก าหนดขึ้นจากสิ่งที่บุคคลต้องการจะเชื่อในสิ่งใด เขาสามารถเชื่อในสิ่งใดเขา

สามารถเชื่อในอะไรและเขาถูกวางเงื่อนไขในสิ่งที่เชื่อมาอย่างไร  อีกประการหนึ่งความเชื่อนั้นท าให้เขา

ตอบสนองความต้องการพื้นฐานได้ (“การพัฒนาตน,” ม.ป.ป., น. 3-4) 

2. กระบวนการเกิดพฤติกรรม 

2.1 กระบวนการรับรู้ (Perception Process) โดยมีสิ่งเร้าผ่านระบบประสาทสัมผัส ระบบสมองและ

สรุปเป็นความคิดรวบยอด 

2.2 กระบวนการคิดและเข้าใจ (Cognition Process) เรียกว่ากระบวนการทางปัญญา ซึ่งประกอบไป

ด้วย การเรียนรู้ การคิด การจ า ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์หรือเกิดการพัฒนาจากการเรียนรู้ 

2.3 กระบวนการแสดงออก (Spatial Behavior Process) หลังจากผ่านขั้นตอนกระบวนรับรู้ การคิด

และการเข้าใจแล้วบุคคลจะมีอารมณ์ตอบสนอง ต่อสิ่งนั้นแต่ยังมิได้แสดงออกให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ 

3. ประเภทของพฤติกรรม 

3.1 พฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิด (Inherited behavior) 
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1) เป็นพฤติกรรมง่าย ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่ง

ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้มาก่อน มีแบบแผนที่แน่นอนเฉพาะตัว สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะแสดงลักษณะ

เหมือนกันหมด 

2) รีเฟล็กซ์ (Reflex) เป็นพฤติกรรมที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มา

กระตุ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใด เช่น ไอ จาม 

3) พฤติกรรมแบบรีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง (Chain of Reflex) ประกอบไปด้วยพฤติกรรมย่อย ๆ

หลาย ๆ พฤติกรรมที่เป็นปฏิกิริยารีเฟลกซ์ แต่เดิมใช้คาว่า สัญชาตญาณ (Instinct) เช่น การดูดนม

ของทารก การสร้างรังของนก 

4) พฤติกรรมแบบไคนีซีส (Kinesis) เป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยการเคลื่อนที่

ทั้งตัวแบบมทีิศทางไม่แน่นอน 

5) พฤติกรรมแบบแทกซีส (Taxis) เป็นพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่เข้าหาหรือหนีจากสิ่งเร้า

อย่างมีทิศทางแน่นอน 

3.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ (Learned behavior) 

1) เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้โดยอาศัยประสบการณ์หรือการเรียนรู้ของสัตว์  พฤติกรรมแบบ

ส่วนนี้ส่วนใหญ่พบในสัตว์ชั้นสูงที่มีระบบประสาทท่ีเจริญดี 

2) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข (Conditioning) เป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองสิ่งเร้าที่ไม่

แท้จริง เช่นเดียวกับสิ่งเร้าที่แท้จริง 

3) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบฝังใจ (Imprinting) เป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองสิ่งเร้าในช่วงแรก

ของชีวิตด้วยการจดจ าสิ่งเร้าต่าง ๆ ได ้

4) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการ

เรียนรู้เลือกตอบสนองสิ่งเร้าที่เป็นผลดีหรือพอใจ 

5) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบใช้เหตุผล (Reasoning) การแสดงออกโดยการใช้สติปัญญาใน

การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

 

4. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท าให้เกิดพฤติกรรม 

4.1 ปัจจัยทางชีวภาพ ประกอบด้วย พันธุกรรม และระบบการท างานของร่างกาย 

4.2 ปัจจัยทางด้านสังคม 

4.3 ปัจจัยทางจิตวิทยา 
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1) แรงจูงใจ เป็นแรงผลักดันจากภายในที่ท าให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองอย่างมีทิศทางและมี

เป้าหมาย 

2) การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการปรับพฤติกรรมของมนุษย์ที่

เกิดข้ึนจากประสบการณ์ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

4.4 ปัจจัยทางจริยธรรม 

1) ความรู้เชิงจริยธรรม คือ การมีความรู้ว่าในสังคมของตนนั้นถือการกระทาชนิดใดที่เลว

หรือไม่ด ี

2) เจตคติเชิงจริยธรรม คือ ความรู้สึก หรือการรับรู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและ

พฤติกรรมจริยธรรมต่าง ๆ ว่าตนชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้นเพียงใด 

3) เหตุผลเชิงจริยธรรม คือ การที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกที่จะทาหรือไม่กระท า

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

4) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม คือ การที่บุคคลกระทาพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบหรือตาม

กฎเกณฑ์ของสังคม (“พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม,” ม.ป.ป.) 

5. พฤติกรรมในการก าจัดขยะของครัวเรือน 

พฤติกรรมในการก าจัดขยะของครัวเรือน หมายถึง การกระท าก าจัดขยะที่แสดงออกมาโดยมี

ความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (เอกนรินทร์ กลิ่นหอม, 2553, น. 24, อ้างถึงใน 

สมัชญา หนูทอง,2556, น. 32) 

1. ความรู้ในการก าจัดขยะเกี่ยวกับโทษ ประโยชน์ และปริมาณขยะ 

2. ทัศนคติในการก าจัดขยะ รู้จักมองปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัยและสภาวะ

สิ่งแวดล้อม 

3. การปฏิบัติที่ถูกต้องในการก าจัดขยะ ควรมีการแยกถังขยะ น าขยะมาเป็นประโยชน์โดยใช้หลัก 

5Rs เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะ หลัก 5Rs ได้แก่ 

Reduce หมายถึง การลดปริมาณขยะด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือเป็นขยะน้อย 

Reuse หมายถึง การน าขยะกลับไปใช้ซ้ า การใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ าแล้วซ้ าอีกตามรูปแบบที่เป็นต้นก าเนิด 

Recycle หมายถึง การแปลงผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ใหม่ 

Reject หมายถึง การปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการก าจัด 

Response หมายถึง ผู้ทิ้งขยะยอมตอบรับที่จะคัดแยกขยะ 

 



13 
 

โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ทั้งนี ้ปัจจัยในการเกิดปัญหาขยะมูลฝอย เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่กระท าทั้งที่เป็นผลผลิต

ในชีวิตประจ าวัน ทางการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดังนั้นถ้าประชาชนอาศัยอยู่รวมกันมาก หรืออยู่

รวมกันอย่างหนาแน่น ก็สามารถก่อให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้นได้ (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2540, น. 

20 อ้างถึงใน จิรพรรณ กองสุวรรณ, 2549, น. 11) ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนจะมีลักษณะ 

ปริมาณและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหา และปริมาณ

ของขยะมูลฝอยที่มีอยู่ ดังนี้ 

1. ลักษณะของชุมชนหรือที่ตั้งของท้องถิ่น ถ้าอยู่ในชุมชนเมือง หรือท้องถิ่นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่ด ีก็จะเกิดปัญหาและปริมาณของขยะมูลฝอยที่มาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ในการใส่อาหาร และบรรจุ 

ภัณฑ์อ่ืน ๆ มากกว่าชุมชนในชนบท หรือท้องถิ่นท่ีห่างไกลความเจริญ 

2. ฤดูกาล ฤดูกาลใดที่มีผลไม้มาก เช่น เงาะ ทุเรียน ล าไย ก็จะเกิดปัญหาและปริมาณของขยะมูลฝอย 

มากขึ้นด้วย พร้อมทั้งเกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่เกิดจากแมลงวันและสัตว์อ่ืน  ๆ ที่เป็นพาหะน าโรค

ได้มากกว่านอกฤดูกาล 

3. ความหนาแน่นของประชากรในชุมชน ในชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรมากหรือเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ประชากรให้ความนิยมไปท่องเที่ยวมาก ก็จะเกิดปัญหาและปริมาณของขยะมูลฝอยมากข้ึน 

4. อุปนิสัยของประชาชนในชุมชน ในชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจ หรือมีการจราจรที่ติดขัดมาก มักจะเกิด

อุปนิสัยการบริโภคอาหารประเภทจานด่วน (Fast-food) เพ่ือแข่งขันกับเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด จึงท าให้เกิด

ปัญหาและปริมาณของขยะมูลฝอยที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่อาหารและน้ าดื่มเป็นจ านวนมาก 

5. ความสม่ าเสมอของการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ถ้าการบริการจัดเก็บมีอย่างสม่ าเสมอ คือมีการ

จัดเก็บทุกวัน ปัญหาและปริมาณของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะลดลงได้ ท าให้ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างอันเป็นบ่อ

เกิดของการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ และจากการคุ้ยเขี่ยของสุนัขและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค เช่น หนู 

แมลงสาบ 

6. กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ (Legislation) ถ้ากฎหมายมีบทลงโทษกับผู้ที่กระท าความผิดที่

รุนแรง และปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่ปล่อยปะละเลยต่อผู้ที่ละเมิดท าให้บ้านเมืองสกปรก เช่น ลงโทษผู้ที่ทิ้งขยะ

มูลฝอยไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด ทิ้งขยะมูลฝอยไม่ลงถังหรือภาชนะที่จัดเตรียมให้ ซึ่งจะท าให้ปัญหาและ

ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงได้ เพราะเป็นการบังคับให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นอย่าง

เคร่งครัด  
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2.3 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สมหมาย กิตยากุล (2542, น. 27) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนของประชาชน คือ การเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม พิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ

อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง มนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ได้รับ 

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน พร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกัน

ต้องยอมรับด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ ถ้ามีโอกาสและได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้อง 

2. องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 

1) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2541, น. 10) ได้กล่าวว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนานั้น 

ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  โดยมีนักพัฒนาหรือนักวิชาการจาก

ภายนอกเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ฯลฯ จากการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า โดยส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเริ่มจากการ

ค้นหาปัญหาและสาเหตุการวางแผนด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงาน การร่วมรับผลประโยชน์ 

และการติดตามประเมินผล 

2) ความส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ได้มีผู้ให้ความหมายความส าคัญของการมีส่วนร่วมไว้ ดังต่อไปนี้ 

วันชัย วัฒนศัพท์ (2544) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมไว้ 8 ประการ คือ 

(1) เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจบ่อยครั้งที่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อให้เกิดการ

พิจารณาทางเลือกใหม่แทนวิธีการที่ได้เคยใช้กันมาในอดีต สาธารณชนมักจะมีข้อมูลที่ส าคัญซึ่งท าให้เกิดความ

แตกต่างในการที่จะน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจ ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างโครงการที่ประสบความส าเร็จ

และไม่ประสบความส าเร็จ 

(2) การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลาการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับ

อย่างสูงต่อการตัดสินใจโดยกลุ่มซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจนั้นๆ ในการนี้ก็จะช่วยลดความขัดแย้ง

ระหว่างการน าไปปฏิบัติ ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งโดยทั่วไปอาจจะแพงกว่าค่าใช้จ่ายในการท า

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(3) การสร้างฉันทามติ (Consensus building) การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้าง

ข้อตกลงที่ม่ันคงและยืนยาว 
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(4) การเพ่ิมความง่ายต่อการน าไปปฏิบัติการมีส่วนร่วมท าให้คนเรามีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ

ของการตัดสินใจ และเม่ือได้ร่วมตัดสินใจแล้วเขาย่อมต้องการที่จะเห็นสิ่งนั้นน าไปปฏิบัติได ้ 

(5) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิด

โอกาสที่คู่กรณีจะแสดงความต้องการของกลุ่ม สามารถลดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงที่อาจจะเป็นไปได้ 

(6) การด ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมวิถีทางที่จะน าไปสู่ความชอบธรรมและการด ารง

อยู่ของความชอบธรรมคือจะต้องใช้กระบวนการที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนซึ่งให้

สาธารณชนมีส่วนร่วม 

(7) การคาดคะเนความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน 

(8) การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน  

สิ่งส าคัญของการมีส่วนร่วม คือ การให้การศึกษาต่อสาธารณชนที่ดีขึ้น และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนยังเป็นเวทีการฝึกท่ีมีประสิทธิภาพของผู้น าท้องถิ่นอีกด้วย 

 

2.4 รายงานที่เกี่ยวข้อง 

1) งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ต าบลหนอง
แสงอ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (วิธวัฒน์ สวาศรี และคณะ, 2546) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ผลกระทบและการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของต าบลหนองแสง แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของต าบลหนองแสง และเพ่ือหารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมและยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบที่
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของต าบลหนองแสงได้ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การสร้างการรับรู้ร่วมกัน โดยใช้
เครื่องมือหลักคือ การจัดเวทีประชาคมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามารับรู้ปัญหา และสะท้อนความคิดเห็น 
รวมทั้งออกแบบกระบวนการศึกษาวิจัย การเก็บข้อมูลและรับฟังผลร่วมกัน รูปแบบที่ 2 รูปแบบการศึกษา
ข้อมูล รูปแบบนี้ใช้วิธีให้ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเป็นทีมวิจัยในการศึกษาข้อมูล ทั้งเรื่องสถานการณ์
ปัญหา ปริมาณขยะ เส้นทางของขยะ และการสัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบ รูปแบบที่ 3 การสะท้อนปัญหา
ร่วมกัน รูปแบบนี้ใช้วิธีให้สะท้อนปัญหาผ่านกิจกรรมต่างๆที่จัดร่วมกัน เช่น การจัดเวที การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การจัดกลุ่มย่อย ทั้งการพูด การเขียน และวาดรูป และรูปแบบสุดท้าย การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหา
จัดการขยะที่เหมาะสม โดยเน้นไปที่การเขียนโครงการเพ่ือระดมทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน ามา
จัดการปัญหาขยะ เช่น โครงการคัดแยกขยะ โครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ รวมทั้งการเชื่อมกับ อปท.เพ่ือบรรจุ
แผนการจัดการขยะไว้ในข้อบัญญัติต าบล 
 2) รูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของภาคีชุมชนโนนเมือง อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู (สุวัฒน์ ทานุมา และคณะ, 2556) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบ
มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาหลักของการทิ้งขยะเกิดจากจิตส านึกของคนในชุมชน และไม่เห็น
ความส าคัญในการคัดแยกขยะ ก่อให้เกิดปริมาณขยะ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ มี
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ขยะเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 815 กิโลกรัม ขยะเปียกเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 624 กิโลกรัม, ขยะที่ต้องก าจัด/ท าลาย
เกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 619 กิโลกรัม และขยะพิษเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 76 กิโลกรัมต่อวัน โดยขยะเหล่านี้มีวิธีการ
จัดการขยะร่วมกัน 5 ภาคี ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์การบริหารส่วนต าบล ใช้วิธี
จัดการขยะที่หลากหลาย ได้แก่ การกองทิ้งไว้ การเผา การขุดหลุมฝังกลบ การน าไปทิ้งพ้ืนที่นอกหมู่บ้าน การ
น าไปท าปุ๋ยหมัก การขาย และการน ากลับมาใช้ใหม่ จากนั้นได้ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการด้วยวิธี
ต่างๆ แล้วพบว่า การจัดการด้วยวิธีเผา และกองทิ้งไว้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ได้แก่ เกิดกลิ่นเน่าเหม็น
ท าลายบรรยากาศของชุมชน, ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกับระบบทางเดินหายใจ และเป็นแหล่ง
ก่อก าเนิดเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธุ์พาหะน าโรค ส าหรับรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม พบว่าคือ การใช้
วิธีการการรีไซเคิลโดยท าโครงการธนาคารขยะ สามารถลดปริมาณการเผาขยะลงได้ รวมทั้งรูปแบบการใช้
กิจกรรมสร้างความตระหนัก และทักษะความรู้ต่างๆ ได้แก่ การจัดศึกษาดูงาน การจัดค่ายครอบครัวปลอด
ขยะ การเดินรณรงค์คัดแยกขยะ การท าบ่อแก๊สจากขยะ การท าถังเผาขยะในครัวเรือน ส าหรับข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนา ได้แก่ การให้ อปท.ท างานทางความคิดกับประชาชนในพ้ืนที่อย่างจริงจัง เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม การท าข้อตกลงร่วมกันในการจัดการขยะของชุมชน และการสนับสนุนองค์
ความรู้และงบประมาณในการจัดการขยะของชุมชน 

3) แนวทางการจัดการขยะของเด็กและเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (พัสรินณ์ พันธุ์แน่น และคณะ, 2556) ศึกษาสถานการณ์ขยะในชุมชน บทเรียน
และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชน ผลการศึกษาพบว่ามีขยะเกิดขึ้นในครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 4.7 
กิโลกรัมต่อวัน หรือคนละประมาณ 1-1.6 กิโลกรัมต่อวัน ขยะที่เกิดขึ้นมีหลากหลายชนิด โดยส่วนใหญ่เป็น
ชนิดที่สามารถแยกขายและท าประโยชน์ได้ มีส่วนน้อยที่น าไปทิ้ง ที่ผ่านมาการจัดการขยะยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เพราะขาดความร่วมมือจากประชาชน ดังนั้นแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน แบงออก
เป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ตองรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ เพ่ือให้ปริมาณขยะที่ทิ้งน้อยลง และน าขยะรี
ไซเคิลมาขาย ตลอดจนเน้นทิ้งขยะในถังรวม  ระยะต่อไป คือ การท าธนาคารขยะ โดยร่วมมือกับเครือข่าย 
เพ่ือให้มีปริมาณขยะรีไซเคิลมากพอที่จะท าให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องอ่ืน ๆ มีบุคลากรผลัดเปลี่ยนกันระหว่ าง
ชุมชนเครือข่ายให้มีอ านาจต่อรองเรื่องราคาที่จะท าให้มูลค่าของขยะสูงกว่าการขายให้กับคนกลาง  อย่างไรก็
ตาม งานวิจัยนี้ไดท าให้เด็กและเยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับความคิดและพฤติกรรม เช่นเดียวกับ
ผู้ใหญ่ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าผลส าเร็จของการจัดการขยะที่เกิดขึ้น 
ส่วนหนึ่งมาจากการท างานทางความคิดกับคนในชุมชนก่อนโดยใช้รูปแบบการรณรงค์ การให้ข้อมูล และการ
ประสานความร่วมมือภาคีท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมในกระบวนการท างาน 
 4) โครงการศึกษารูปแบบและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ของ
ชาวบ้าน ในกรณีชุมชนบะขามและชุมชนการเคหะเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (จารุณี สุตะชา 
และคณะ, 2559) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือการจัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนและประสบการณ์เดิมของชุมชนทั้งสองแห่งมีต้นทุนในเรื่องการท างาน
จัดการขยะมาก่อน ท าให้สามารถออกแบบการเรียนรู้การจัดการขยะแก่คนในชุมชนได้ นอกจากนี้การสร้าง
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อาสาสมัครจัดการขยะในชุมชนขึ้นมาท าหน้าที่ต่างๆ ด้วยตัวเองก็เป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดการจัดการขยะที่เป็น
รปูธรรม 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในการท างานจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และการ
กระตุ้นให้ชุมชนสามารถลุกขึ้นมารับผิดชอบจัดการขยะด้วยตัวเอง พบว่าการท างานมีอยู่ 2 รูปแบบ รูปแบบ
แรก คือ การใช้กิจกรรมเป็นตัวกระตุ้นและสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ เช่น การจัดประชุม การจัด
อบรม การจัดค่ายครอบครัวปลอดขยะ การเดินรณรงค์ การน าพาคัดแยกขยะ การศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่ง
รูปแบบนี้ท าให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมนั้นๆ และเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะได้ 
รูปแบบที่สอง คือ การใช้ข้อมูลและสถานการณ์ปัญหาขยะในพ้ืนที่เป็นตัวกระตุ้นสร้างความเข้าใจ เช่น 
การศึกษาข้อมูลปริมาณขยะในชุมชน เส้นทางขยะในครัวเรือน ข้อมูลผลกระทบจากการก าจัดขยะแบบผิดวิธี 
เป็นต้น รูปแบบนี้ ช่วยให้ชุมชนเห็นข้อมูลขยะในครัวเรือนตัวเอง ท าให้มองเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น และเกิด
การลงมือจัดการขยะด้วยตัวเอง 
 
2.5 ความรู้เดิม / ต้นทุน / ศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะ 
 เพ่ือให้เห็นว่าชุมชนเองก็มีต้นทุนความรู้เดิมในการจัดการขยะเช่นเดียวกัน และจะได้ช่วยอธิบายสิ่งที่
เกิดข้ึนในงานวิจัยให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน จึงได้รวบรวมความรู้การจัดการปัญหาขยะของชุมชนเป้าหมายให้เห็นไว้
ดังนี้  
 ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ปัจจุบันชุมชนจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน น าไปทิ้งลงถังที่อบต.หนองซอนจัดไว้ให้ (ถังขยะสีน้ าเงิน) มีทั้ง
รายที่คัดแยกก่อนและไม่ได้คัดแยก ดังนั้นขยะในถังของชุมชนจึงเต็มไปด้วยขยะทุกประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป 
ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก และขยะอันตราย นอกจากนี้เมื่อดูข้อมูลตามตารางที่ 1 ยังพบว่าชุมชนมีวิธีจัดการขยะ
ที่เกิดขึ้นตามประเภทของขยะต่างๆ ด้วย เช่น หากเป็นขยะจ าพวกถุงพลาสติก เศษกระดาษ กล่องโฟม หรือ
ขยะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จะรวบรวมไว้ในถุง ในถังพลาสติก ตระกร้าพลาสติกก่อนแล้วจึงน าไปทิ้งในถังสีน้ าเงิน 
หรือน าไปเผาในที่ส่วนตัว และหรือน าไปทิ้งในที่สาธารณะ หากเป็นขยะเศษอาหาร มีทั้งน าไปทิ้งถังขยะสีน้ า
เงิน สาดทิ้งข้างบ้าน และให้สัตว์เลี้ยง หากเป็นขยะเศษใบไม้ กิ่งไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง มีทั้งน าไปทิ้งถังขยะสีน้ า
เงิน เผาหลังบ้าน และทิ้งในที่สาธารณะหมู่บ้าน หากเป็นขยะจ าพวกขวดแก้ว ขวดพลาสติก เศษเหล็ก ฯลฯ มี
การแยกรวมไว้ต่างหากเพ่ือน าไปขายให้รถรับซื้อของเก่า หรือทิ้งรวมในถังขยะสีน้ าเงิน 
 
ตารางท่ี 1 วิธีการจัดการขยะท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

ขยะทีเ่กิดขึ้นในชุมชน วิธีการจัดการของชุมชน 

ถุงพลาสติก เศษกระดาษ ฯลฯ - ทิ้งขยะทุกย่างที่ไม่ได้ใช้แล้วลงในถัง เช่น ถุงพลาสติก โฟม เศษอาหาร 

หลอดไฟ ฯ 

- จัดการเผา 
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ขยะทีเ่กิดขึ้นในชุมชน วิธีการจัดการของชุมชน 

ขยะที่สร้างรายได้ เช่น ขวดแก้ว 

ขวดพลาสติก 

- แยก ขวดพลาสติก ขวดแก้วไว้ขายให้รถรับของเก่า 

ขยะเศษอาหาร - น าไปให้สัตว์เลี้ยง 

- สาดทิ้งบริเวณบ้าน 

- ทิ้งรวมในถังขยะ 

เศษใบไม้ เศษก่ิงไม้ - รวมกองไว้ท าปุ๋ย  

- เผารวมกับขยะพลาสติก 

- ทิ้งลงถังขยะ 

ขยะพิษ เช่น ยาฆ่าหญ้า/แมลง 

หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย  (ขยะ

อันตราย) 

- แยกท้ิงไว้ในถังขยะอันตราย 

- ทิ้งในที่สาธารณะ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า/เศษเหล็ก - น าไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อของเก่า 

 
การจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน มีการจัดการขยะที่ปลายทางตั้งแต่ปี 2545 โดยมีการเก็บ
รวบรวมขยะจากชุมชนน ามาจัดการเอง มีการตั้งถังสีน้ าเงินจัดเก็บขยะไว้ทุกหลังคาเรือนโดยเก็บเงินจาก
ชาวบ้านหลังละ 20 บาทต่อเดือน น าไปทิ้งที่บ่อขยะอ าเภอเชียงยืนตันละ 600 บาท นอกจากนี้ก็มีการท า
แผนการแก้ปัญหาขยะไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 ถึง 2565) จัดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่  1  รณรงค์เสริมสร้างความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยให้มีการคัดแยกและก าจัดขยะตามหลักสุขาภิบาล คลองสวยน้ าใส 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
งานที่

รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ 3 
 
 

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้น
ในชุมชน 
 

1 โครงการ - - - 50,000 
อบต. 

- 1 แห่ง ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 
หน้าบ้านหน้ามองและ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างก าแพงและถมที่
สาธารณะ (รอบท่ีสาธารณะ
หนองน้อย) หมู่ 3 
 

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้น
ในชุมชน 
 

1 โครงการ - - - - 100,00
0 
อบต. 

1 แห่ง ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 
หน้าบ้านหน้ามองและ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ 6 
 
 

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้น
ในชุมชน 
 

1 โครงการ - - - 50,000 
อบต. 

- 1 แห่ง ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 
หน้าบ้านหน้ามองและ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 



 
 

โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ 8 
 
 

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้น
ในชุมชน 
 

1 โครงการ - - - - 50,000 
อบต. 

1 แห่ง ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 
หน้าบ้านหน้ามองและ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองค้อ  หมู่ 8 
 
 

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้น
ในชุมชน 
 

1 โครงการ - - - 50,000 
อบต. 

- 1 แห่ง ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 
หน้าบ้านหน้ามองและ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองมะโม  หมู่ 9 
 
 

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้น
ในชุมชน 
 

1 โครงการ - - - 50,000 
อบต. 

- 1 แห่ง ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 
หน้าบ้านหน้ามองและ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หมู่บ้าน   
หมู่ 12 
 

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้น
ในชุมชน 
 

1 โครงการ - - - - 50,000 
อบต. 

1 แห่ง ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 
หน้าบ้านหน้ามองและ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

 
8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ

หมู่บ้าน   
หมู่ 15 
 

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้น
ในชุมชน 
 

1 โครงการ - - - - 50,000 
อบต. 

1 แห่ง ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 
หน้าบ้านหน้ามองและ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
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9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองม่วง  
หมู่ 16 
 

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้น
ในชุมชน 
 

1 โครงการ - - - 50,000 
อบต. 

- 1 แห่ง ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 
หน้าบ้านหน้ามองและ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

10 โครงการรณรงค์การรักษาความ
สะอาดถนน 
ภายในชุมชน 
 

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้น
ในชุมชน 
 

1 โครงการ - - - - 50,000 
อบต. 

16 หมู่ ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 
หน้าบ้านหน้ามองและ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส่วน
สาธารณะ
สุขฯ 

11 โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอย 
(ถังขยะ)  
 

เพ่ือรวบรวมขยะให้ถูก
สุขลักษณะและป้องกัน
เชื้อโรค 

80 ถัง/ปี - - 100,00
0 
อบต. 

- - 16 
หมู่บ้าน 

มีถังขยะรองรับปริมาณ
ขยะเพียงพอ 

กอง
สาธารณ
สุขฯ 

12 
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชนโดยการจัดตั้งธนาคารขยะ  
 

ลดปริมาณขยะและน า
ขยะมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางชีวภาพ 

1 โครงการ - - 100,00
0 
อบต. 

- - 16 
หมู่บ้าน 

ให้ประชาชนมีการ
บริหารและมีการก าจัด
ขยะได้ด้วยตนเองอย่าง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณ
สุขฯ 

13 ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ 
 
 

เพ่ือให้การก าจัดขยะ
ให้เป็นระบบไม่เกิด
ปัญหากับประชาชน 

16 หมู่ - - 800,00
0 
อบต. 

- - 16 
หมู่บ้าน 

ชุมชนสะอาดน่าอยู่ ไม่
เกิดขยะมูลฝอยเป็นพิษ 

กอง
สาธารณ
สุขฯ 

14 โครงการรณรงค์การก าจัดขยะ
และลดปริมาณขยะภายในชุมชน 

เพ่ือให้การก าจัดขยะ
ให้เป็นระบบไม่เกิด

1 ครั้ง/วัน - - - 50,000 
อบต. 

- 1 แห่ง ชุมชนสะอาดน่าอยู่ ไม่
เกิดขยะมูลฝอยเป็นพิษ 

กอง
สาธารณ
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 ปัญหากับประชาชน สุขฯ 
15 

โครงการคลองสวย น้ าใส 
 
 

เพ่ือให้น้ าในคูคลอง
ไหลได้อย่างสะดวก
และน้ ามีคุณภาพที่ดี 

1 โครงการ - - 50,000 
อบต. 

- - 1 แห่ง คู คลองมีความสะอาด 
ปราศจากวัชพืชต่างๆ
และน้ าไหลได้สะดวก
ขึ้น 

กอง
สาธารณ
สุขฯ 

16 
โครงการหน้าบ้าน น่ามอง 
 
 

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้น
ในชุมชน 
 

1 โครงการ - - 50,000 
อบต. 

- - 1 แห่ง ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 
หน้าบ้านหน้ามองและ
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
สาธารณ
สุขฯ 

17 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ
ในชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในต าบลหนอง
ซอน   

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ้น
ในชุมชนและประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะ 

1 โครงการ - - 50,000 
อบต. 

- - 1 แห่ง ชุมชนสะอาดน่าอยู่
และมีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย ตลอดจน
คุณภาพชีวิตที่ดีของคน
ในชุมชน 

กอง
สาธารณ
สุขฯ 

รวม 17 โครงการ 
 

- 
 

-      - - - 

 



23 

 

โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

บทที่ 3  

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

วิธีด าเนินการวิจัยใช้แนวคิดการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นในการท างานที่ เน้นให้ทีมวิจัยในชุมชนเป็น

ผู้ด าเนินการศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง เริ่มจากเก็บข้อมูล ทบทวนสถานการณ์ ตั้งค าถาม วางแผนหาข้อมูล 

ทดลองท า วิเคราะห์ สรุปผลการท างาน และหาค าตอบเพื่อปรับปรุง กล่าวคืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นงานวิจัย

ที่เน้นให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัยตั้งแต่เริ่มคิด ตั้งค าถาม วางแผน และค้นหาค าตอบอย่าง

เป็นระบบ เป็นรูปธรรมโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริง ซึ่งท าให้ชุมชนได้เรียนรู้  สร้างผลงาน มีความ

แข็งแกร่งขึ้นในการแก้ปัญหาของตนเองและสามารถใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาอ่ืนๆในท้องถิ่นโดยมี

กระบวนการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นเหตุผล 

 

3.2 ขั้นตอนกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายหลัก ทีมวิจัย และ

นักพัฒนาเอกชนในพื้นท่ี เป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชาวบ้านมีการจัดการขยะที่เหมาะสมกับ

ชุมชน และเกิดความยั่งยืน  

การด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย 4 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ เป็นการเตรียมความพร้อมของคณะท างานวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการทุกส่วน 
รวมทั้งเตรียมเครื่องมือท าการวิจัย และเสริมสร้างศักยภาพทีมวิจัย ฯลฯ ตามข้ันตอนต่อไปนี้   
  1. ชี้แจงโครงการร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ประชุมทีมวิจัย เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้ชัดเจนร่วมกัน รวมทั้ง ออกแบบ
ค าถาม เตรียมเครื่องมือวิจัยต่างๆ 
  3. อบรมพัฒนาพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย PAR CBR 
  4. เตรียมลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับโจทย์วิจัย น าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบข้อมูล ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลโดยทีมวิจัย และ
สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่การให้ข้อมูลจนถึงการเรียนรู้
จากข้อมลู พร้อมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลโดยชุมชน และผู้วิจัยเป็นระยะๆ ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล 
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  2. ประชุมทีมวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ค้นพบ ทุกๆ 2 เดือน 
  3. จัดระบบข้อมูล 

4. วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
5. จัดล าดับความส าคัญปัญหา 
6. จัดท าร่างรายงานชุดที่ 1 เพื่อเตรียมน าเสนอข้อมูลคืนให้ชุมชนพิจารณาและตรวจสอบ 

ระยะที่ 3 ลงมือปฏิบัติการ เป็นระยะที่น าข้อมูล/ข้อค้นพบจากการศึกษา มาออกแบบแผนปฏิบัติการ
เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือตรวจสอบโจทย์วิจัยที่ตั้งไว้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเป็นอาสาสมัครปฏิบัติ การตาม
แผน และมีการติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. คืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยน าเสนอร่างรายงาน ชุดที่ 1 
2. ระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา และท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาร่วมกัน 
3. ท ารายงานชุดที่ 2 
4. ลงมือปฏิบัติการจริงในพื้นท่ี  
5. ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 ระยะที่ 4  เป็นระยะของการสรุปบทเรียน และ ถอดบทเรียนการด าเนินโครงการวิจัย ให้เห็นภาพรวม
ทั้งหมด ตามข้ันตอนต่อไปนี้    

1. สรุปบทเรียน/ ถอดบทเรียน 
2. จัดท ารายงานชุดที่ 3 ฉบับสมบูรณ์ 

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บและวิเครำะห์ข้อมูล 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ Time line (เส้นเวลา)ใช้ในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล

พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในมิติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแผนที่เดินดินและแบบส ารวจ

สภาพพ้ืนที่ ใช้ภาพตัดขวางและภาพถ่ายทางอากาศในการศึกษาลักษณะและสภาพของพ้ืนที่ การใช้ผังวงจร

การผลิต เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนการสนทนากลุ่มย่อยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกการเก็บข้อมูลเชิงลึก

จากกรณีศึกษา การศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่รวมทั้งการค้นคว้างานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล กรณขี้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูล

เชิงคุณภาพใช้การอุปนัยวิเคราะห์และการวิเคราะห์เชื่อมโยง สาเหตุปัจจัย ในและนอกชุมชน ปรากฏการณ์ที่

เกิดข้ึน ผลกระทบของปรากฏการณ์ และแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคตพร้อมกับการถอดบทเรียนหลังเสร็จสิ้น

การท ากิจกรรมทุกกิจกรรม 

ความรู้ที่ใช้ในการวิเคราะห์  มาจากความรู้จากการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ร่วมกับความรู้และ

ปรากฏการณ์ภายนอกชุมชน โดยการเชิญผู้รู้จากนอกชุมชนเข้าร่วมในการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติการด้วย  
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ส่วนกลุ่มเป้าหมายในการวิเคราะห์ข้อมูล เน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก เสริมด้วยกลุ่มเป้าหมายรอง ชาวบ้านที่สนใจ

ทั่วไป รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3.4 กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

 การด าเนินงานโครงการวิจัย นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามโจทย์วิจัยแล้ว สิ่งที่ต้องท าให้ได้

มากกว่าคือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้เกิดขึ้นในการศึกษาวิจัย ดังนั้นกระบวนการที่ตามมาคือ การ

ประสานงานท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องงานวิจัย การจัดประชุมทีมวิจัยชุมชน การพัฒนาศักยภาพ

ทีมวิจัยด้านทักษะการเก็บข้อมูล ฯลฯ รวมการท ากิจกรรมทั้งสิ้น 22 ครั้ง ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 โดยจัดเป็น

หมวดหมู่กิจกรรมไว้เพ่ือให้เห็นเนื้อหาของการท ากิจกรรมแต่ละหมวด ซึ่งจะได้อธิบายกระบวนการเหล่านี้ให้

เห็นภาพรวมกิจกรรมแต่ละหมวดต่อไป 

ตำรำงท่ี 2 แสดงกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของกำรด ำเนินงำนศึกษำวิจัยระยะท่ี 1 แยกตำมหมวดกิจกรรม 

หมวดที่ 1 กำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนด ำเนินงำนโครงกำร 
ล ำดับ วัน-เวลำ กำรประชุม วัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

1 5 ตุลาคม 2562 เพ่ือเตรียมน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ขยะ และ
รายละเอียดโครงการวิจัยในพื้นที่ต่อชุด
โครงการฯ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
ณ อาศรมต้นบาก 

- ทีมวิจัยชุมชน 

2 15 ตุลาคม 2562 น าเสนอข้อมูลสถานการณ์ขยะ และ
รายละเอียดโครงการวิจัยในพื้นที่ต่อชุด
โครงการฯ ณ มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 

- ทีมวิจัยชุมชนโครงการ
ย่อย 
- ตัวแทนจากส่วนกลาง 

3 21 ตุลาคม 2562 เพ่ือประชุมก าหนดวันจัดเวทีประชุมชี้แจง
โครงการระดับต าบล และก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวที ณ อาศรมต้นบาก 

- ทีมวิจัยชุมชน 

4 2 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือออกแบบกระบวนการประชุมชี้แจง
โครงการฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ,แบ่ง
บทบาทหน้าที่ทีมวิจัย และทบทวนความพร้อม
การประสานผู้เข้าร่วม ณ อาศรมต้นบาก 

- ทีมวิจัยชุมชน 

หมวดที่ 2 กำรจัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงกำรและกระบวนกำรด ำเนินงำนกับชุมชน 
ล ำดับ วัน-เวลำ กำรประชุม วัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

1 8 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือประชุมชี้แจงโครงการวิจัยกับชุมชนระดับ
ต าบล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน 

- ตัวแทนชาวบ้านหนอง
ซอน 16 หมู่บ้าน 
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

- ทีมวิจัยชุมชน 
- อบต.หนองซอน 
- ตัวแทนโรงเรียน 
- ตัวแทน อสม. 
- วัดราษฎร์สังคม 

2 11 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือเตรียมการจัดประชุมชี้แจงโครงการย่อย
ระดับหมู่บ้าน และแบ่งบทบาทหน้าที่ทีมวิจัย
เพ่ือฝึกน าการประชุม ณ อาศรมต้นบาก 

- ทีมวิจัยชุมชน 

3 15 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงโครงการระดับ
หมู่บ้าน ณ บ้านหนองจิก หมู่ 8 และ 13  

- ชาวบ้านหนองจิก หมู่ 8 
และหมู่ 13  
- ทีมวิจัยชุมชน 

4 25 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือก าหนดวันจัดเวทีประชุมพัฒนาศักยภาพ
ทีมวิจัย และเตรียมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
เวท ีณ อาศรมต้นบาก 

- ทีมวิจัยชุมชน 

5 28 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงโครงการระดับ
หมู่บ้าน ณ บ้านหนองซอน หมู่ 15 

- ชาวบ้านหนองซอน  
หมู่ 15 
- ทีมวิจัยชุมชน 

6 30 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงโครงการระดับ
หมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองซอน  
หมู่ 3 

- ชาวบ้านหนองซอน  
หมู่ 3 
- ทีมวิจัยชุมชน 

7 2 พฤษภาคม 2563  ประชุมทบทวนข้อมูลงานวิจัย - ทีมวิจัยชุมชน 
8 12 พฤษภาคม 2563 ประสานชุมชนเรื่องการน าเสนอข้อมูลวิจัย - ทีมวิจัยชุมชน 
9 15 พฤษภาคม 2563 ปรึกษานายอ าเภอเรื่องการจัดประชุมใน

หมู่บ้าน 
- ทีมวิจัยชุมชน 

10 21-23 พฤษภาคม 
2563 

ลงพื้นที่น าเสนอข้อมูลแบบน็อคดอร์กับชุมชน - ทีมวิจัยชุมชน 

11 3 มิถุนายน 2563 ประชุมกับทีมกลางเรื่องงานข้อมูล - ทีมวิจัยชุมชน 
12 11 กรกฎาคม 2563 มอส.ลงพื้นที่ติดตาม ถอดบทเรียน - ทีมวิจัยชุมชน 
13 14 กรกฎาคม 2563 ประสานชุมชนเรื่องวันคืนข้อมูลชุมชน - ทีมวิจัยชุมชน 
14 16 กรกฎาคม 2563 ประชุมแนวทางการน าเสนอข้อมูลวิจัยกับ

ชุมชน 
- ทีมวิจัยชุมชน 

15 17 กรกฎาคม 2563 น าเสนอข้อมูลระดับต าบล พร้อมระดมแนวทางุ - ชาวบ้านหนองซอน  
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

จัดการขยะ - ทีมวิจัยชุมชน 
16 7 สิงหาคม 2563  ศึกษาดูงานการจัดการขยะ อบต.สมเด็จ 

กาฬสินธุ์ 
- แกนน าจัดการขยะ 
- ทีมวิจัยชุมชน 

17 26 สิงหาคม 2563 สรุปการเรียนรู้ศึกษาดูงานกับชุมชน - แกนน าจัดการขยะ 
- ทีมวิจัยชุมชน 

18 15 ตุลาคม 2563  สรุปการเรียนรู้ครึ่งทางการจัดการขยะใน
ครัวเรือน 
 

- แกนน าจัดการขยะ 
- ทีมวิจัยชุมชน 

หมวดที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัย 
ล ำดับ วัน-เวลำ กำรประชุม วัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

1 12 ธันวาคม 2562 เพ่ือออกแบบและแตกกรอบค าถามวิจัย 
ณ อาศรมต้นบาก 

- ทีมวิจัยชุมชน 

2 13 ธันวาคม 2562 เพ่ือออกแบบเครื่องมือวิจัยที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ 
mind mapping ณ อาศรมต้นบาก 

- ทีมวิจัยชุมชน 

3 14 ธันวาคม 2562 เพ่ือแตกกรอบค าถามวิจัยเพิ่มเติม แบ่งหน้าที่
นักวิจัยเพื่อทดสอบแบบสัมภาษณ์ และทบทวน
ความพร้อมในการประสานงานกับชุมชนใน
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ อาศรมต้นบาก 

- ทีมวิจัยชุมชน 

4 19 ธันวาคม 2562 เพ่ือทดสอบแบบสอบถามการวิจัย ณ ศาลา
บ้านหนองซอน หมู่ 15 

- ชาวบ้านหนองซอน  
หมู่ 15 
- ทีมวิจัยชุมชน 

5 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือประชุมเตรียมเก็บข้อมูลวิจัย ณ อาศรมต้น
บาก 

- ทีมวิจัยชุมชน 

6 6 กุมพาพันธ์ 2563 เพ่ือเก็บข้อมูลงานวิจัยเพ่ิมเติม ณ บ้านหนอง
จิก หมู่ 8 และ 13 

- ชาวบ้านหนองจิก หมู่ 8 
และหมู่ 13  
- ทีมวิจัยชุมชน 

7 17 มีนาคม 2563 เพ่ือเก็บข้อมูลวิจัยเพิ่มเติม ณ บ้านหนองซอน
หมู่ 15  

- ชาวบ้านหนองซอน  
หมู่ 15 
- ทีมวิจัยชุมชน 

8 23 มีนาคม 2563 เพ่ือประชุมทีมวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 
ณ อาศรมต้นบาก 
 

- ทีมวิจัยชุมชน 
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

9 10-12 ตุลาคม 2563 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะในครัวเรือน และ
เก็บข้อมูลผลการจัดการขยะ 

- ทีมวิจัยชุมชน 

หมวดที่ 4 กำรพัฒนำศักยภำพ/ทักษะทีมวิจัย 
ล ำดับ วัน-เวลำ กำรประชุม วัตถุประสงค์กำรจัดกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

1 2 ธันวาคม 2562 เพ่ือออกแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพทีม
วิจัย ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ,แบ่งบทบาท
หน้าที่ทีมงาน และทบทวนความพร้อมการ
ประสานผู้เข้าร่วม ณ อาศรมต้นบาก 

- ทีมวิจัยชุมชน 

2 7-8 ธันวาคม 2562 เพ่ืออบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1  
ณ ศูนย์หัตถกรรมโนนดอกจาน ต.ไผ่ อ.เมือง  
จ.กาฬสินธุ์ 

- ทีมวิจัยชุมชน 
- ตัวแทน อบต.หนอง
ซอน 

3 9-12 มกราคม 2563 เพ่ืออบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 2  
ณ บ้านสวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย 
จ.มหาสารคาม 

- ทีมวิจัยชุมชน 
- มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ
สังคม 

4 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ืออบรมการจัดการขยะกับ อบต.หนองซอน 
และคัดแยกประเภทขยะ ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองซอน 

- ทีมวิจัยชุมชน 
- ตัวแทนชาวบ้านหนอง
ซอน 16 หมู่ 

5 7 พฤษภาคม 2563 อบรมเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล - ทีมวิจัยชุมชน 
 

6 5-7 ก.ย. 63 อบรมการโค้ชชิ่ง ที่ชุมพร - ทีมวิจัยชุมชน 
 

 

3.4.1 หมวดที่ 1 กำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนด ำเนินงำนโครงกำร 

การด าเนินงานกิจกรรมในช่วงระยะเวลานี้ เป็นการประชุมเพ่ือพัฒนาร่างโครงการวิจัย โดยได้ประชุม
กับแกนน าคนรุ่นใหม่ต าบลหนองซอนและภาคีในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทีมคนรุ่นใหม่ที่พัฒนามาจาก
ฐานงานเด็กเยาวชนและเอดส์/เพศ มีการจัดวงเพ่ือแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงสถานการณ์ปัญหาขยะในชุมชน 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและได้รวบรวมข้อมูลน าไปพัฒนาเป็นร่างโครงการวิจัย นอกจากนี้ได้จัดวง
แลกเปลี่ยนถึงเรื่องการพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยระหว่างโครงการ ให้มีทักษะในการท างานวิจัย การท างานเป็น
ทีม เพ่ือน าข้อเสนอไปออกแบบกระบวนการเรียนรู้กับทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันการพัฒนาร่าง
โครงการวิจัยที่ประชุมกันภายในทีมแล้ว ยังได้น าเสนอต่อทีมส่วนกลาง มีการปรับแก้ร่างโครงการเพ่ือพัฒนาให้
สมบูรณ์ จนกระท่ังได้รับการพิจารณาให้ด าเนินงานโครงการในที่สุด 
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

3.4.2 หมวดที่ 2 กำรจัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงกำรและกระบวนกำรด ำเนินงำนกับชุมชน 
 กระบวนการในช่วงเวลานี้ ส่วนใหญ่เป็นการเตรียมความพร้อมกับพ้ืนที่ศึกษาวิจัย โดยการจัดประชุม
ชี้แจงโครงการระดับต าบล วัตถุประสงค์คือเพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องรายละเอียดโครงการวิจัย การระดม
สถานการณ์ปัญหาภาพรวมขยะในต าบลหนองซอน และเติมความรู้ด้านปัญหาขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน ผู้น าชุมชน 16 
หมู่บ้าน ตัวแทนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองซอน ตัวแทนโรงเรียนในพ้ืนที่ 3 แห่ง และตัวแทน อสม. ผลที่
เกิดข้ึนจากการประชุมพบว่า ผู้น าชุมชนและโรงเรียนสนับสนุนให้เกิดการจัดการขยะโดยชุมชนเอง เพราะเป็น
ปัญหาเรื้อรังมายาวนาน โดยอยากให้มีพ้ืนที่ในการท าเป็นตัวอย่างก่อน เช่น บ้านหนองซอนหมู่ 15 ที่เคยท า
กิจกรรมจัดการขยะกับคนในชุมชน จากนั้นค่อยขยายไปสู่บ้านอ่ืนๆทั้งต าบล ส่วนในระดับโรงเรียนอยากให้ท า
กับเด็กนักเรียนประถม โดยมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก แต่ส าหรับเรื่องการศึกษาวิจัย 
เสนอให้มีตัวแทนคนรุ่นใหม่จากหมู่บ้านน าร่องเข้าไปร่วมเป็นทีมวิจัยด้วย  

ขณะเดียวกันก็ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการระดับหมู่บ้านด้วย โดยเฉพาะพ้ืนที่หลัก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านหนองจิก หมู่ 8 และหมู่ 13 และบ้านหนองซอน หมู่ 15 วัตถุประสงค์คือเพ่ือเปิดวงแลกเปลี่ยนกับคนใน
ชุมชนในการสร้างความเข้าใจเรื่องกระบวนการวิจัย และเป็นการเตรียมความพร้อมกับชุมชนในการเป็นผู้ให้
ข้อมูลและทดลองปฏิบัติการตามแนวทางที่ค้นพบ นอกจากนี้ได้เติมเนื้อหาเรียนรู้เรื่องขยะกับความรับผิดชอบ
ของชุมชน โดยลงไปจัดประชุมกลุ่มย่อยทั้งสิ้น 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 15 พฤศจิกายน บ้านหนองจิกหมู่ 8 หมู่ 15 , 
วันที่ 28 พฤศจิกายน บ้านหนองซอน หมู่ 15 และวันที่ 30 พฤศจิกายน บ้านหนองซอนหมู่ 3 ผลการลง
ประชุมกลุ่มย่อยในชุมชน พบว่า มีการเสนอตัวแทนคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้เข้ามาร่วมเป็นทีมวิจัย ได้แก่ บ้าน
หนองจิกหมู่ 13 นายพรชัย แสงทอง สมาชิกอบต.หนองซอน , บ้านหนองจิกหมู่ 8 นายสงกรานต์ บัวชาลี 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองจิกหมู่ 8  และบ้านหนองซอนหมู่ 15 ได้แก่นายจีระศักดิ์ แสนดะหมื่น, นางสาวสุดาพร 
แสนหูม และนางสาวสุดารัตน์ สีดาช่วย ซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทในชุมชนทั้งเป็นผู้น าท้องถิ่น 
และแกนน าในการท างานพัฒนาชุมชน ส่วนการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือชี้แจงโครงการระดับหมู่บ้านอ่ืนๆ ทีมวิจัย
ได้วางแผนว่าจะลงไปท าความเข้าใจเรื่องงานวิจัยให้ครบทุกหมู่บ้าน โดยใช้รูปแบบจัดประชุมกลุ่มย่อยใน
หมู่บ้านหลัก และใช้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในชุมชนกับหมู่บ้านทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม
ด้วยข้อจ ากัดเรื่องเวลา และกิจกรรมที่หลากหลาย ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานในส่วนนี้ได้ 

นอกจากนี้ ทีมวิจัยเองก็ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะทีมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการ
ท ากิจกรรม และเตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่ประชุมชาวบ้านทุกครั้ง ซึ่งบางครั้งทีมวิจัยอาจเข้าร่วมได้ไม่
ครบเนื่องจากทีมวิจัยบางส่วนเป็นคนท างานเต็มเวลา ดังนั้นช่วงที่ว่างจึงสามารถมาร่วมได้  
 
 3.4.3 หมวดที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่จัดมากที่สุด เพราะก่อนจะลง
พ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล ต้องออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูล และพัฒนาทักษะการเก็บข้อมูลของทีมวิจัยด้วย 
นอกจากนี้เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ต้องน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือน าไปเขียนผลการวิจัยศึกษา ดังนั้น
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กระบวนการจึงเป็นไปตามขั้นตอนเบื้องต้น อย่างไรก็ตามสามารถสรุปภาพรวมของกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในระยะที่ 1 ได้ดังนี ้
 การออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูล กิจกรรมนี้เกิดข้ึนในหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลวิจัย ทั้งการ
อบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยที่ผู้วิจัยต้องเข้าใจโจทย์การศึกษา และค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับโจทย์ที่ตั้งไว้ 
และการจัดประชุมเพ่ือออกแบบเครื่องมือวิจัยโดยตรงกับทีมวิจัยเอง แต่โดยสรุปแล้วเครื่องมือวิจัยที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์, แผนที่ความคิด, แผนที่ชุมชน, ตาราง, เส้นเวลา และแบบสอบถาม 
นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดระบบข้อมูลดิบให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น การค านวณหาอัตรา
ร้อยละ การใช้แผนภูมิ เป็นต้น  

การทดสอบแบบสอบถามการวิจัย เป็นการทดสอบร่างแบบสัมภาษณ์โดยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลวิ จัยกับ
ชุมชนบ้านหนองซอนหมู่ 15 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ศาลากลางบ้านหนองซอน หมู่ 15 โดยก่อนหน้า
การทดสอบแบบสอบถาม ได้มีการแตกกรอบค าถามวิจัยเพ่ิมเติมจากเวทีพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย จนมีความ
ชัดเจนมากกว่าเดิม และได้ใช้เครื่องมือแตกกรอบวิจัยมาออกแบบค าถาม ก าหนดผู้ให้ข้อมูล ช่วยท าให้เห็นว่า
ค าถามข้อไหนควรใช้เครื่องมือแบบไหนเก็บข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลตามโจทย์วิจัย หลังการทดสอบแบบสอบถามการวิจัย ได้อธิบายโจทย์
การศึกษาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น โจทย์วิจัยข้อที่ 1 การค้นหาเส้นทางขยะต าบลหนองซอน หมายถึง
การค้นหาพัฒนาการปัญหาการจัดการขยะของชุมชนเป็นอย่างไร มีจุดเปลี่ยนหรือสถานการณ์แบบใดที่ท าให้
เกิดการปรับเปลี่ยน โดยแตกออกมาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ พัฒนาการ/ประวัติศาสตร์การจัดการขยะของ
ชุมชน และพฤติกรรมในการก่อให้เกิดขยะในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โจทย์วิจัย
ข้อที่ 2 คือ แนวคิดและแนวทางการจัดการขยะของชุมชน โจทย์ข้อนี้อธิบายถึงแนวทางการสร้างรูปธรรมใน
การจัดการขยะของชุมชนเป็นอย่างไร ซึ่งจะน าเสนอผ่าน 2 ประเด็น ได้แก่ ต้นทุนรูปแบบการจัดการขยะของ
ชุมชน และแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน และโจทย์วิจัยข้อที่ 3 คือ แนวทางการจัด
กระบวนการท างานของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ในชุมชน หมายถึงกระบวนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนร่วมกับการศึกษาวิจัยนั้นเป็นอย่างไร ผลที่
เกิดข้ึนเป็นอย่างไร ซึ่งในหัวข้อนี้ ไม่มีระเบียบวิธีวิจัยศึกษาอย่างเป็นระบบ แต่เป็นการสรุปกระบวนการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในการมีส่วนร่วมต่อการศึกษาวิจัย  
 3.4.4 หมวดที่ 4 กำรพัฒนำศักยภำพ/ทักษะทีมวิจัย 
 การพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยคนรุ่นใหม่ เป็นอีกกระบวนหนึ่งที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ของทีมวิจัย โดยช่วง
ที่ผ่านมา ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยอย่างเป็นทางการไปแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เป็นการจัด
อบรมภายในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์หัตถกรรมโนนดอกจาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยด้านการท างานเป็นทีม ภาวะผู้น าในการสร้างการมีส่วนร่วม การแตก
กรอบค าถามวิจัย และเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล การอบรมทีมวิจัยในครั้งนี้นอกจากมีทีม
วิจัยคนรุ่นใหม่ที่เป็นแกนหลักจ านวน 11 คนแล้ว ยังได้ชวนคนรุ่นใหม่ทั่วไปในชุมชนที่จะมีส่วนช่วยท างาน
พัฒนาในอนาคตเข้ามาร่วมด้วยทั้งสิ้น 25 คน เนื้อหากระบวนการฝึกอบรม ได้แก่ การท างานเป็นทีม/ภาวะ
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ผู้น า โดยใช้เกมเดินเป็ดสร้างการเรียนรู้ ผลการสรุปบทเรียนหลังเล่นเกมพบว่า ผู้เข้าร่วมเห็นเรื่องการสื่อสาร
ของคนในกลุ่ม เห็นความร่วมมือในการท างานให้ได้ตามเป้าหมาย การกล้าออกไปท างานเพ่ือส่วนรวม กล้าที่
จะท้าทายตัวเอง ด้านกระบวนการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาวิจัย ใช้เครื่องมือ Mind 
mapping มาเรียนรู้ เพราะเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการจัดระบบข้อมูล และความคิด โดยได้ให้ผู้เข้าร่ วมฝึกใช้ 
Mind mapping แตกค าถามวิจัย ส่วนกระบวนการแตกกรอบค าถามการวิจัย ได้น าโจทย์วิจัยเรื่องพฤติกรรม
การสร้างขยะของคนในชุมชน และแนวทางในการจัดการขยะ มาแตกประเด็นค าถามเพ่ิมเติมให้ชัดเจนมากขึ้น 
จากนั้นแบ่งกลุ่มทีมวิจัยฝึกทดลองเก็บข้อมูลตามโจทย์โดยใช้เครื่องมือ Mind mapping นอกจากกระบวนการ
ข้างต้นแล้ว ได้สอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้อ่ืนๆที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม การเคารพซึ่งกัน
และกัน และเสริมความรู้เรื่องการจัดการขยะเข้าไปด้วย เช่น กระบวนการสเปคตรัม กระบวนการเรียนรู้เรื่อง
ผลกระทบของการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
 การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยครั้งที่ 2 จัดโดยมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม เมื่อวันที่ 10-12 
มกราคม 2563 ณ บ้านสวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีทีมวิจัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 12 คน 
ซึ่งเป็นทีมเดิมกับที่เคยผ่านการอบรมครั้งที่ 1  กระบวนการอบรมมีเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การ
เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่วนที่ 2 ได้แก่ การเรียนรู้
เครื่องมือการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม ส่วนที่ 3 ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลตามโจทย์วิจัยในพ้ืนที่จริง 
และส่วนที่ 4 การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติเก็บข้อมูลชุมชนและสรุปการเรียนรู้ ผลการฝึกอบรมช่วยให้ทีมวิจัย 
เห็นศักยภาพตนเอง เข้าใจกระบวนการศึกษาวิจัยมากยิ่งขึ้น เพ่ิมพูนทักษะการการท างานวิจัยสามารถใช้
เครื่องมือวิจัยเก็บข้อมูลกับชุมชนได้ และมองเห็นความส าคัญของการท างานพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน  
 นอกจากการพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย ด้วยกระบวนการฝึกอบรมแล้ว ยังได้ออกแบบให้ทีมวิจัยได้เกิด
การเรียนรู้ระหว่างทางอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อมูลวิจัย การช่วยกัน
เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย การสร้างพื้นที่ปลอดภัยรับฟังความคิดเห็นต่อเรื่องชีวิต การท างาน และอ่ืนๆ ท าให้ทีม
วิจัยเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งข้ึน เห็นคุณค่ากันและกัน และเสริมพลังต่อการท างานพัฒนาชุมชนร่วมกันต่อไป  
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บทที่ 4  

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เลือกพ้ืนที่ศึกษาที่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8, หมู่ 13 และบ้านหนองซอน หมู่ 15  

ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและต้นทุนในการจัดการขยะ มีผู้น าที่เข้มแข็ง

และพร้อมให้ความร่วมมือ จึงคัดเลือกเป็นตัวแทนชุมชนในการศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้เห็นภาพรวมสภาพแวดล้อม

ของชุมชนที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ศึกษา จึงได้อธิบายไว้ในตอนต้นของบทนี้ จากนั้นจะเป็นการน าเสนอผล

การศึกษาตามวัตถุประสงค์งานวิจัยต่อไป 

 

4.1 บริบทพ้ืนที่ / สภาพชุมชน 

 4.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

1) ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน ตั้งอยู่ในต าบลหนองซอน อ าเภอหนองซอน จังหวัดมหาสารคาม 

เดิมมีฐานะเป็นสภาต าบลหนองซอนและได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอนตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2540 

2) อาณาเขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอนมีพ้ืนที่ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนดังนี้ 

  ทิศเหนือ เขตติดต่อ  ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

  ทิศตะวันออก เขตติดต่อ  ต าบลโพนทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

  ทิศตะวันตก เขตติดต่อ  ต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

  ทิศใต้  เขตติดต่อ  ต าบลเขื่อน อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

3) ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศต าบลหนองซอนเป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ ไม่มีภูเขา มีแหล่งน้ าตาม

ธรรมชาติ และคลองส่งน้ าชลประทานไหลผ่านเขตต าบลตามแนวด้านทิศตะวันตกไปทางทิศ

ตะวันออกยาวประมาณ 10 กิโลเมตร สามารถใช้เพาะปลูกท าการเกษตร และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้เป็น

อย่างดี 

4) เขตการปกครอง 

  เขตการปกครองในต าบลแบ่งออกเป็น 16 หมู่บ้าน ได้แก่ 
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ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

  หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน 

  หมู่ที่ 2 บ้านหนองซอน 

  หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอน 

  หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก 

  หมู่ที่ 5 บ้านหนองซอน 

  หมู่ที่ 6 บ้านขี 

  หมู่ที่ 7 บ้านกลางใหญ่ 

  หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิก 

  หมู่ที่ 9 บ้านมะโม 

  หมู่ที่ 10 บ้านมะโมเหนือ 

  หมู่ที่ 11 บ้านกลางน้อย 

หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์พัฒนา 

  หมู่ที่ 13 บ้านหนองจิกพัฒนา 

  หมู่ที่ 14 บ้านมะโมใต้ 

  หมู่ที่ 15 บ้านอุดมสุข 

  หมู่ที่ 16 บ้านหนองม่วงพัฒนา 

5) ประชากร 

  - ประชากรรวม  6,772 คน 

  - ชาย   3,288 คน 

  - หญิง   3,484 คน 

  - จ านวนครัวเรือน 2,003 ครัวเรือน 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนประชากรของชุมชนแยกตามเขตการปกครองแต่ละหมู่บ้าน 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ครัวเรือน 
รายชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านหนองซอน 138 143 281 83 นายไพศาล  โคค า 

2 บ้านหนองซอน  209 208 417 109 นายสมควร  โคค า 

3 บ้านหนองซอน  349 384 733 251 นายยงยุตร์ หีบแก้ว 
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ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ครัวเรือน 
รายชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 

4 บ้านหนองเม็ก  187 250 437 121 นายทองสุข เดชอาญา 

5 บ้านหนองซอน  274 263 537 139 นายทองค า  สีท ามา 

6 บ้านขี  244 258 502 139 นายเวียงสันต์  ขันถม 

7 บ้านกลางใหญ่  113 129 242 69 นายชูวัตร  อุปจันโท 

8 บ้านหนองจิก  223 242 465 146 นางพิกุล  ไตยวิภาค 

9 บ้านมะโม   187 207 394 127 นาทองปาน  สุขสาเกษ 

10 บ้านมะโมเหนือ   312 325 637 173 นายกงทอง  สารสวัสดิ์ 

11 บ้านกลางน้อย  113 138 251 76 นายฉลาด  นามมูลตรี 

12 บ้านราษฎรพัฒนา  160 170 330 92 นายร่วมจิตร  หีบแก้ว 

13 บ้านหนองจิกพัฒนา  115 102 217 56 นายค ามูล  ดรบ้านเขียว 

14 บ้านมะโมใต ้ 315 309 624 212 นายค าปน  ค าโพน 

15 บ้านอุดมสุข 141 161 302 85 นายไพบูรณ์  ศรีพิจิตร (ก านัน) 

16 บ้านหนองม่วงพัฒนา   208 195 403 125 นายค าจันทร์  กงเพชร 

รวมทั้งสิ้น 3,288 3,484 6,772 2,003  

(ข้อมูลจาก อบต.หนองซอน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561) 

4.1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ 

1) อาชีพ 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม เช่น ท านาข้าว เลี้ยงวัว/ควาย  อาชีพรองคือ 

ค้าขาย ในเขตและนอกเขตต าบล 

2) หน่วยธุรกิจในเขตต าบล 

  - ปั้มน้ ามัน  3 แห่ง 

  - โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง 

  - โรงส ี   23 แห่ง 

  4.1.3 สภาพทางสังคม 

1) การศึกษา 

  - โรงเรียนประถมศึกษา   2 แห่ง 
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  - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง 

2) สถาบันศาสนา 

  - วัดพุทธ 7 แห่ง 

3) สาธารณสุข 

  - สถานีอนามัย 1 แห่ง 

  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 99 

4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  - สถานีต ารวจต าบล  1 แห่ง  

5) อ่ืน ๆ  

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3 แห่ง 

  - ศูนย์ข้อมูลต าบล 1 แห่ง 

 

4.1.4 การบริการพื้นฐาน 

1) การคมนาคม  

  - ถนนสายหลักท่ีติดต่อกับอ าเภอลาดยางแล้วทั้งหมด 

  - ถนนภายในหมู่บ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 70 % 

2) การโทรคมนาคม  

  - ตู้โทรศัพท์ 4 แห่ง 

3) การไฟฟ้า 

  - มีไฟฟ้าใช้ 16 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบ 100 % 

4) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  - ล าห้วย 1 แห่ง 

  - หนองน้ า 17 แห่ง 

5) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

  - ฝาย  2 แห่ง 

  - บ่อน้ าตื้น 7 แห่ง 

  - บ่อโยก  30 แห่ง 

  - ประปา 9 แห่ง 

 6) รถบริการเก็บขยะ 1 คน 
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4.1.5 ข้อมูลอ่ืน ๆ  

1) มวลชนจัดตั้ง 

  - ลูกเสือชาวบ้าน   2 รุ่น 300 คน 

  - กลุ่มสตรีหมู่บ้าน  16 คณะ  

  - กลุ่มสตรีต าบล   1 คณะ 

  - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 16 หมู่บ้าน 96 คน 

 

4.1.6 ความเชื่อมโยงของพ้ืนที่กับประเด็นการศึกษา 

 เหตุผลที่เลือกพ้ืนที่วิจัยศึกษาท่ีบ้านหนองจิก หมู่ 8 หมู่ 13 และบ้านหนองซอน หมู่ 15 เนื่องจากเป็น

พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต้นทุนในการจัดการขยะ กล่าวคือบ้านหนองซอนหมู่ 15 เคยมีกิจกรรมจัดการขยะภายใน

ชุมชนเมื่อปี 2562 โดยการคืนถังขยะเพ่ือให้คนในชุมชนจัดการขยะกันเอง ซึ่งเป็นมติของชุมชน อย่างไรก็ตาม

การก่อเกิดกิจกรรมนี้ ส่วนหนึ่งมาจากวิสัยทัศน์การท างานของผู้น าชุมชน ส่วนบ้านหนองจิก หมู่ 8 และหมู่ 15 

ซึ่งถือเป็นคุ้มบ้านเดียวกันมาก่อน ผู้น าทั้ง 2 หมู่บ้าน มีความตั้งใจท างานจัดการขยะกับชุมชนมาโดยตลอด 

และเคยร่วมกิจกรรมอบรมการจัดการขยะกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน รวมทั้งมีประสบการณ์จาก

การศึกษาดูงานจัดการขยะพ้ืนที่อ่ืนๆ นอกจากนี้สภาพบริบทภายในชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน มีความคล้ายคลึงกับ

หมู่บ้านอ่ืนๆ ในต าบลหนองซอน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เป็นชุมชนที่ท าอาชีพค้าขายร้อยละ 70 ชุมชนมีสภาพ

คล่องทางเศรษฐกิจที่ดีจากการค้าขาย และสถานการณ์ปัญหาขยะในชุมชนก็ไม่แตกต่างจากหมู่บ้านอ่ืน เช่น

พบปัญหาขยะล้นถัง ชุมชนขาดการจัดการขยะ และมีการบริโภคในครัวเรือนที่สูง ดังนั้นทีมวิจัยจึงมองว่าเป็น

พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการศึกษาวิจัย และการเป็นพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติการทดลองจัดการขยะเพ่ือขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆ 

ในอนาคต  

 

4.2 พัฒนาการจัดการขยะของชุมชน 

 ในหัวข้อนี้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาด้านพัฒนาการ หรือประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์

ปัญหาขยะและการจัดการขยะของชุมชนทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีระดมกลุ่มย่อย และสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4 ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดการขยะของชุมชน พบว่า ช่วงระหว่างปี 

พ.ศ. 2525-2538 ชุมชนเริ่มพบเห็นขยะพลาสติก ขวดแก้ว และเศษวัสดุก่อสร้าง ขณะนั้นยังไม่มีมาตรการหรือ

กฎกติกาใดท่ีพูดถึงเรื่องการจัดการขยะ ดังนั้น ชุมชนจึงจัดการขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนด้วยตัวเอง ได้แก่ ใช้วิธี

เผา โดยน าขยะที่รวบรวมได้ในครัวเรือนมาเผาในบริเวณบ้าน หรือน าออกไปเผาที่เรือกสวนไร่นา คิดเป็นร้อย
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ละ 80% รองลงมาจัดการโดยการฝัง ประมาณ 15% และฝังหรือทิ้งตามพ้ืนที่สาธารณะ ประมาณ 5% การ

จัดการขยะแบบเผาในสมัยนั้น ยังไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนมากนักเพราะบ้านเรือนและประชากรไม่เยอะ

เหมือนทุกวันนี้ ปี 2540 มีการจัดประชาคมพูดถึงเรื่องการจัดการขยะเป็นครั้งแรก ชาวบ้านลงมติว่าอยากให้มี

การน าถังขยะมาใช้ในชุมชน ปี 2545-2548 ขยะเริ่มมีปริมาณมากขึ้นและเห็นได้ชัดเจน เริ่มมีการวางแผนการ

ก าจัดขยะเกิดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐจาก อบต.หนองซอนเข้ามาช่วย และมีการน ารถเก็บขยะมาใช้จัดเก็บขยะ

ในชุมชนแต่มีข้อก าหนดควบคู่ไปด้วยโดยจัดเก็บแค่อาทิตย์ละครั้ง  ดังนั้นในยุคนี้แต่ละครัวเรือนจะมีถังจัดเก็บ

ขยะตั้งไว้หน้าบ้านทุกหลัง ปี 2556 อบต.หนองซอน มีการจัดศึกษาดูงานเรื่องขยะในพ้ืนที่รูปธรรม และให้

ชาวบ้านน าแนวคิดมาปรับใช้ในครัวเรือน ดังนั้นในยุคนี้ชาวบ้านจึงมีการคัดแยกขยะมากขึ้น ปี 2560 จากการ

ที่รัฐบาลจัดท าแผนแม่บทเรื่องการจัดการขยะปี 2559 ส่งผลให้ อบต.หนองซอน ต้องมีการเพ่ิมถังขยะอันตราย

ในชุมชนเพ่ือรวบรวมไว้ไปก าจัดในแหล่งที่ถูกต้อง โดย 1 หมู่บ้าน จะมีถังขยะอันตรายไม่น้อยกว่า 1 จุด 

ส าหรับในปัจจุบัน (พ.ศ.2562) มีมาตรการในการจัดการขยะชัดเจนมากขึ้น และมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ

คนในชุมชนเรื่องการจัดการขยะ ชุมชนที่มีความโดดเด่นเรื่องจัดการขยะคือ บ้านหนองซอนหมู่ 15 มีการคืนถัง

ขยะแก่ อบต.หนองซอน โดยให้ครัวเรือนจัดการขยะเอง 

 จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดการขยะของชุมชนจะพบว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น 

น่าจะมากจากปัจจัยภายนอก ทั้งเรื่องนโยบายภาครัฐและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้อง

ศึกษาเพ่ิมเติมว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการจัดการขยะ และปัจจัยดังกล่าวเป็นอย่างไร จะท าให้เห็นภาพ

ความเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับมิติอ่ืนๆ ด้วย  

 

ตารางท่ี 4 ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดการขยะของชุมชน 

ช่วงเวลา (พ.ศ.) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2525-2540 ชุมชนเริ่มพบเห็นขยะพลาสติก ขวดแก้ว และเศษวัสดุก่อสร้าง ขณะนั้นยังไม่มี

มาตรการหรือกฎกติกาใดท่ีพูดถึงเรื่องการจัดการขยะ 

 

2540 มีประชาคมเรื่องการแก้ปัญหาขยะ 

 

2545-2548 ขยะเริ่มเยอะและเห็นได้ชัด เริ่มมีการวางแผนการก าจัดขยะเกิดขึ้น โดยมีทาง อบต . 

เข้ามาช่วย มีรถเก็บขยะประจ า มีถังขยะ มีนโยบายการแยกขยะ แต่มีข้อก าหนดควบคู่

ไปด้วย คือ จะมีการจัดเก็บอาทิตย์ละครั้ง   
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ช่วงเวลา (พ.ศ.) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 

2556 มีการจัดศึกษาดูงานเรื่องขยะและชาวบ้านน ามาปรับใช้ มีการคัดแยกขยะมากขึ้น 

 

2560 มีถังแยกขยะอันตราย 

 

ปัจจุบัน (2562) มีมาตรการในการจัดการขยะชัดเจนมากขึ้น และมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับคนใน

ชุมชนเรื่องการจัดการขยะ ชุมชนที่มีความโดดเด่นเรื่องจัดการขยะคือ บ้านหนองซอน

หมู่ 15 มีการคืนถังขยะแก่ อบต.หนองซอน โดยให้ครัวเรือนจัดการขยะเอง 

 

4.3 ความรู้และพฤติกรรมในการจัดการขยะของชุมชน 

4.3.1 ความรู้ความเข้าใจของชุมชนในการจัดการขยะ  

ในหัวข้อนี้จะน าเสนอให้เห็นภาพของความรู้ในการจัดการขยะของชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ว่าความรู้ความ

เข้าใจของชุมชนต่อเรื่องขยะ จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการจัดการขยะของชุมชนอย่างไร ซึ่งจากผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชนทั้ง 3 แห่ง โดยเริ่มจากบ้านหนองจิก หมู่ 8

และหมู่ 13 ตามตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชนบ้านหนองจิก 

หมู่ 8 และหมู่ 13 พบว่า จากผู้ตอบค าถามจ านวน 19 คน สามารถตอบค าถามได้ถูกต้องคิดเป็น ร้อยละ 77.2 

ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 21.63 และตอบไม่แน่ใจร้อยละ 1.17 โดยค าถามที่ตอบถูกมากที่สุด คือ “การปฏิเสธ

ใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้า แต่น าตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต หรือภาชนะอ่ืนๆไปใช้แทนสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอย

ในชุมชนได้” คิดเป็นร้อยละ 94.73 รองลงมาเป็นค าถาม “แบตโทรศัพท์มือถือ กระป๋องยาฆ่าหญ้า หลอด

ไฟฟ้า สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้” คิดเป็นร้อยละ 89.47 ส่วนค าถามที่ตอบผิดมากที่สุดคือ “วิธีการ

จัดการขยะประเภท ถุงพลาสติก กล่องโฟม สามารถท าลายได้ด้วยการเผาทิ้ง” คิดเป็นร้อยละ 31.57 

รองลงมาเป็นค าถาม “การจัดการขยะ หมายถึง การน าขยะทุกประเภทไปทิ้งลงถัง หรือทิ้งในที่สาธารณะของ

ชุมชน” คิดเป็นร้อยละ 26.31  

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชนบ้านหนองจิก หมู่ 8 และ

หมู่ 13 

ค าถาม ตอบถูก ตอบผิด ไม่แน่ใจ 

1. ก่อนน าขยะมูลฝอยไปทิ้งทุกครั้ง ไม่จ าเป็นต้อง 15 = 78.94 3 = 15.78 1 = 5.26 
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

คัดแยกขยะสามารถน าไปทิ้งได้เลย 

2. การจัดการขยะ หมายถึง การน าขยะทุกประเภท

ไปทิ้งลงถัง หรือทิ้งในที่สาธารณะของชุมชน 

13 = 68.42 5 = 26.31 1 = 5.26 

3. วิธีการจัดขยะประเภท ถุงพลาสติก กล่องโฟม 

สามารถท าลายได้ด้วยการเผาทิ้ง 

13 = 68.42 6 = 31.57  

4. การปฏิเสธใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้า แต่น า

ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต หรือภาชนะอ่ืนๆไปใช้แทน

สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนได้ 

18 = 94.73 1 = 5.26  

5. แบตโทรศัพท์มือถือ กระป๋องยาฆ่าหญ้า หลอด

ไฟฟ้า สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ 

17 = 89.47 2 = 10.53  

 

ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลบ้านหนองซอนหมู่ 15 ตามตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชนบ้านหนองหมู่ 15 พบว่า จากผู้ตอบค าถามจ านวน 23 คน สามารถตอบ

ค าถามได้ถูกต้องคิดเป็น ร้อยละ 73.43 ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 22.22 และตอบไม่แน่ใจร้อยละ 4.35 โดย

ค าถามที่ตอบถูกมากที่สุด คือ “การปฏิเสธใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้า แต่น าตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต หรือภาชนะ

อ่ืนๆไปใช้แทนสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนได้” คิดเป็นร้อยละ 82.61 รองลงมาเป็นค าถาม “การ

จัดการขยะ หมายถึง การน าขยะทุกประเภทไปทิ้งลงถัง หรือทิ้งในที่สาธารณะของชุมชน” ตอบถูกคิดเป็นร้อย

ละ 76.26 รองลงมาได้แก่ “แบตโทรศัพท์มือถือ กระป๋องยาฆ่าหญ้า หลอดไฟฟ้า สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

ได้” คิดเป็นร้อยละ 73.91 “ก่อนน าขยะมูลฝอยไปทิ้งทุกครั้ง ไม่จ าเป็นต้องคัดแยกขยะสามารถน าไปทิ้งได้

เลย” ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 69.57 และ “วิธีการจัดขยะประเภท ถุงพลาสติก กล่องโฟม สามารถท าลายได้

ด้วยการเผาทิ้ง” คิดเป็นร้อยละ 60.87 ส่วนค าถามที่ตอบผิดมากที่สุดคือ “วิธีการจัดขยะประเภท ถุงพลาสติก 

กล่องโฟม สามารถท าลายได้ด้วยการเผาทิ้ง” ตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 30.43 รองลงมาเป็นค าถาม “ก่อนน า

ขยะมูลฝอยไปทิ้งทุกครั้ง ไม่จ าเป็นต้องคัดแยกขยะสามารถน าไปทิ้งได้เลย” ตอบผิดคิดเป็นร้อยละ 26.09 

ส าหรับค าถามที่ตอบไม่แน่ใจ ตอบมากที่สุดคือ “การปฏิเสธใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้า แต่น าตะกร้า ถุงผ้า 

ปิ่นโต หรือภาชนะอ่ืนๆไปใช้แทนสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนได้” คิดเป็นร้อยละ 13.04 รองลงมา

เป็นค าถาม “วิธีการจัดขยะประเภท ถุงพลาสติก กล่องโฟม สามารถท าลายได้ด้วยการเผาทิ้ง” และ “แบต

โทรศัพท์มือถือ กระป๋องยาฆ่าหญ้า หลอดไฟฟ้า สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้” ตอบไม่แน่ใจเท่ากันคิดเป็น

ร้อยละ 8.70 
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชนบ้านหนองซอนหมู่ 15 

ค าถาม ตอบถูก ตอบผิด ไม่แน่ใจ 

1. ก่อนน าขยะมูลฝอยไปทิ้งทุกครั้ง ไม่จ าเป็นต้องคัดแยก

ขยะสามารถน าไปทิ้งได้เลย 

16 = 69.57 6 = 26.09 1 = 4.34 

2. การจัดการขยะ หมายถึง การน าขยะทุกประเภทไปทิ้ง

ลงถัง หรือทิ้งในที่สาธารณะของชุมชน 

18 = 76.26 4 = 17.39 1 = 4.34 

3. วิธีการจัดขยะประเภท ถุงพลาสติก กล่องโฟม 

สามารถท าลายได้ด้วยการเผาทิ้ง 

14 = 60.87 7 = 30.43 2 = 8.70 

4. การปฏิเสธใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้า แต่น าตะกร้า ถุง

ผ้า ปิ่นโต หรือภาชนะอ่ืนๆไปใช้แทนสามารถลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยในชุมชนได้ 

19 = 82.61 1 = 4.34 3 = 13.04 

5. แบตโทรศัพท์มือถือ กระป๋องยาฆ่าหญ้า หลอดไฟฟ้า 

สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ 

17 = 73.91 4 = 17.39 2 = 8.70 

 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะของของชุมชนทั้ง 3 พ้ืนที่ พบว่า 

ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และการจัดการขยะแต่ละ

ประเภท ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมน าขยะไปทิ้งรวมกองไว้ในถังเดียว ชุมชนเกิดปริมาณขยะเยอะเกิน

ความจ าเป็น และการเผาขยะผิดประเภทที่จะก่อให้เกิดมลภาวะแก่ชุมชนในอนาคต อย่างไรก็ตามข้อมูล

เบื้องต้นอาจยังไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนในการสรุปภาพรวมทั้งชุมชนได้ทั้งหมด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ให้

ข้อมูลมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดของชุมชน ดังนั้นในระยะต่อไปจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม

โดยใช้สูตรการสุ่มตัวอย่างที่น่าเชื่อถือได้ เช่น สูตรทาโร่ ยามาเน่ 

 กระนั้นเพ่ือให้เห็นว่าความรู้เรื่องขยะที่ชุมชนมี กับพฤติกรรมการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นมี

ความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร จึงต้องไปดูที่พฤติกรรมของคนในชุมชนและปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ซึ่งในหัวข้อ

ต่อไปจะได้น าเสนอเรื่องนี้ 

 4.3.2 พฤติกรรมในการสร้างขยะของชุมชน 

 ในหัวข้อนี้จะเป็นการน าเสนอภาพของการสร้างขยะในชุมชน รวมถึงแหล่งที่มาและปริมาณขยะที่

เกิดข้ึนทั้งหมด เริ่มจากการวิเคราะห์การสร้างขยะโดยภาพรวมในแต่ละวันของชุมชนทั้ง 3 พ้ืนที่ตามตารางที่ 7

พบว่า ชุมชนผลิตขยะมากที่สุดในช่วงเช้าคิดเป็นร้อยละ 65 เพราะเป็นช่วงที่ชุมชนจับจ่ายซื้อของมาท าอาหาร

หรือซื้ออาหารส าเร็จ รวมทั้งการซื้อของเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ได้แก่ ถุงพลาสติก, ถุงแกง-ยางรัด, กล่องโฟม, กล่องนม
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,ซองกาแฟ-โอวัลติน, ผ้าอนามัย, ไม้ปิ้งไก-่ลวด, หลอดพลาสติก, ผ้าอ้อมส าเร็จรูป ส่วนช่วงรองลงมาพบว่า เป็น

ช่วงเย็นมีการสร้างขยะคิดเป็นร้อยละ 26 ส่วนหนึ่งมีอาหารเหลือมาจากช่วงเช้าและกลางวัน นอกนั้นเป็นการ

ซื้อเพ่ิมเติมและซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขยะที่พบ ได้แก่ ถุงพลาสติก, ถุงแกง-ยางรัด, ขวดเหล้า-เบียร์, กล่อง

นม, ถุงขนม และผ้าอ้อมส าเร็จรูป ส่วนช่วงที่เกิดขยะน้อยที่สุดคือช่วงกลางวันคิดเป็นร้อยละ 9 ขยะที่พบ 

ได้แก่ ถุงพลาสติก, ถุงแกง-ยางรัด, กล่องโฟม, กล่องนม, แก้วพลาสติก, หลอดพลาสติก และถุงเครื่องปรุง 

ตารางท่ี 7 ผลการสร้างขยะแต่ละประเภทท่ีเกิดขึ้นแต่ละช่วงเวลา คิดเป็นอัตราร้อยละ 

เช้า กลางวัน เย็น 

ถุงพลาสติก, ถุงแกง-ยางรัด, กล่อง

โฟม, กล่องนม,ซองกาแฟ-โอวัลติน, 

ผ้าอนามัย, ไม้ปิ้งไก่-ลวด, หลอด

พลาสติก, ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 

ถุงพลาสติก, ถุงแกง-ยางรัด, กล่อง

โฟม, กล่องนม, แก้วพลาสติก, 

หลอดพลาสติก, ถุงเครื่องปรุง 

ถุงพลาสติก, ถุงแกง-ยางรัด, 

ขวดเหล้า-เบียร์, กล่องนม, ถุง

ขนม, ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 

65 % 9 % 26 % 

 

ด้านแหล่งที่มาของขยะที่ชุมชนเข้าถึงและไปซื้อหรือไปรับบริการมา จากตารางที่ 8 ประเภทขยะที่พบ

ในชุมชนจ าแนกตามแหล่งที่มา พบว่าชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งที่มาของขยะได้หลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็พบ

ประเภทขยะที่แตกต่างกัน ได้แก่ ร้านค้าชุมชน ขยะที่พบ เช่น ถุงพลาสติก, ขวดพลาสติก, หนังยาง, ถุงขนม, 

กระป๋องกาแฟ, กระป๋องเบียร์, กล่องนม, ถุงผงซักผ้า, ยาสระผม และไม้ปิ้งไก่กับลวด เป็นต้น ตลาดนัด ขยะที่

พบ เช่น ถุงพลาสติก/ถุงใส่อาหารส าเร็จรูป, กระดาษ/กล่องกระดาษ, หนังยาง กล่องโฟม, ไม้ลูกชิ้น, ไม้ปิ้งไก่ 

และถุงใส่ผัก เป็นต้น ห้างสรรพสินค้า ขยะที่พบ เช่น ถุงพลาสติก , บรรจุภัณฑ์ท าความสะอาด และกล่อง

กระดาษที่มากับเครื่องใช้ไฟฟ้า วัด ขยะที่พบ เช่น ถุงใส่ธูปเทียน, ขวดน้ า, แก้วน้ า, กระป๋องกาแฟ, ขวด

เครื่องดื่มชูก าลัง และซองกระดาษ เป็นต้น ร้านอาหารในชุมชน ขยะที่พบ เช่น กล่องโฟม , หนังยาง, 

ถุงพลาสติก, ช้อนส้อมพลาสติก, ถุงเครื่องปรุง, ตะเกียบ เป็นต้น บริษัทขนส่งไปรษณีย์ ขยะที่พบ เช่น เทปกาว

, กล่องกระดาษ, ซองจดหมาย, แผ่นกันกระแทก เป็นต้น รถเร่ขายของ ขยะที่พบ เช่น ถุงพลาสติก, หนังยาง, 

ไม้ปิ้งไก่-ลวด, กล่องโฟม เป็นต้น และโรงพยาบาล ขยะที่พบ เช่น ถุงยา , แผงยา, บรรจุภัณฑ์ยา เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามยังไม่ได้ส ารวจปริมาณที่พบว่า ขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นมาจากแหล่งใดมากที่ สุด แต่พอคาดเดา

ได้ว่าน่าจะมาจากร้านค้าและร้านอาหารในชุมชนมากที่สุดเพราะอยู่ใกล้กับชาวบ้านและเข้าถึงได้ง่าย 
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ตารางท่ี 8 ประเภทขยะที่พบในชุมชนจ าแนกตามแหล่งที่มา 

แหล่งที่มาของขยะ ประเภทขยะที่พบ 

ร้านค้า ถุงพลาสติก, ขวดพลาสติก, หนังยาง, ถุงขนม, กระป๋องกาแฟ 

กระป๋องเบียร์, กล่องนม, ถุงผงซักผ้า, ยาสระผม, ไม้ปิ้งไก่กับลวด 

ฯลฯ 

ตลาดนัด ถุงพลาสติก/ถุงใส่อาหารส าเร็จรูป, กระดาษ/กล่องกระดาษ, หนังยาง 

กล่องโฟม, ไม้ลูกชิ้น, ไม้ปิ้งไก,่ ถุงใส่ผัก 

ห้างสรรพสินค้า ถุงพลาสติก, ผงซักผ้า, กล่องกระดาษที่มากับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

วัด ถุงใส่ธูปเทียน, ขวดน้ า, แก้วน้ า, กระป๋องกาแฟ, ขวดเครื่องดื่มชูก าลัง 

, ซองกระดาษ 

ร้านอาหาร กล่องโฟม, หนังยาง, ถุงพลาสติก, ช้อนส้อมพลาสติก, ถุงเครื่องปรุง, 

ตะเกียบ 

ขนส่ง เทปกาว, กล่องกระดาษ, ซองจดหมาย, แผ่นกันกระแทก 

รถเร่ขายของ ถุงพลาสติก, หนังยาง, ไมป้ิ้งไก-่ลวด, กล่องโฟม 

โรงพยาบาล ถุงยา, แผงยา, บรรจุภัณฑ์ยา 

เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนได้มากยิ่งขึ้น ในประเด็นนี้จึงน าเสนอภาพรวม

ของปริมาณขยะที่ถูกจัดเก็บโดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน โดยแยกเป็นภาพรวมต าบลและพ้ืนที่

การศึกษา จากผลการศึกษาตามตารางที่ 9 ปริมาณการเก็บขยะและค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะ ของ อบต.หนอง

ซอน ปี 2562 จ าแนกรายเดือน พบว่า อบต.หนองซอนจัดเก็บขยะทั้งต าบลในปี พ.ศ. 2562 ได้จ านวน 

772.18 ตัน รวมค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอยู่ที่ 617,745 บาท โดยเดือนที่จัดเก็บขยะได้มากที่สุดคือเดือน

กันยายน จ านวน 88,830 กิโลกรม หรือ 88.83 ตัน คิดเป็นค่าใช้จ่าย 71,064 บาท รองลงมาคือเดือนเมษายน 

จัดเก็บขยะได้ 81,730 กิโลกรัม หรือ 81.73 ตัน คิดเป็นค่าใช้จ่าย 65,384 บาท ส่วนเดือนที่เก็บขยะได้

ปริมาณน้อยที่สุดคือเดือนธันวาคม เก็บได้ 15,921 หรือ 15.92 ตัน คิดเป็นค่าใช้จ่าย 12,737 บาท 

ตารางที่ 9 ปริมาณการเก็บขยะและค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะของ อบต.หนองซอน ปี 2562 จ าแนกราย

เดือน 

เดือน ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) ค่าใช้จ่ายการทิ้งขยะ (บาท) 

มกราคม 62,030 49,624 

กุมภาพันธ์ 36,400 29,120 
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เดือน ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) ค่าใช้จ่ายการทิ้งขยะ (บาท) 

มีนาคม 62,410 49,928 

เมษายน 81,730 65,384 

พฤษภาคม 81,400 65,120 

มิถุนายน 72,120 57,696 

กรกฎาคม 70,490 56,392 

สิงหาคม 69,660 55,728 

กันยายน 88,830 71,064 

ตุลาคม 70,210 56,168 

พฤศจิกายน 60,980 48,784 

ธันวาคม 15,921 12,737 

รวม 
772,181 

772.18 ตัน/ปี 
617,745 บาท 

 

 และเพ่ือให้เห็นปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในหนึ่งเดือนของชุมชนในต าบลหนองซอนว่ามีการจัดเก็บขยะแต่

ละหมู่บ้านได้ปริมาณเท่าใด จากผลการศึกษาตามตารางที่ 10 ตารางปริมาณการจัดเก็บขยะของ อบต.หนอง

ซอนที่รวบรวมได้เฉลี่ยต่อเดือนจ าแนกรายหมู่บ้าน พบว่า ภาพรวมการจัดเก็บขยะของต าบลหนองซอนโดย

เฉลี่ยอยู่ที่ 177.5 ตัน โดยหมู่บ้านที่มีปริมาณขยะมากที่สุดคือบ้านหนองซอน หมู่ที่ 3 พบปริมาณขยะ 19.9 

ตัน รองลงมาได้แก่ บ้านมะโมหมู่ 10 มีปริมาณ 17.3 ตัน ทั้งนี้ปริมาณขยะที่พบในชุมชนมีความสัมพันธ์กับ

ประชากรในพ้ืนที่ ร้านค้าชุมชน และตลาดนัดชุมชนด้วย ซึ่งบ้านหนองซอนหมู่ 3 เป็นหมู่บ้านที่มีประชากร

มากที่สุด และยังเป็นที่ตั้งของตลาดนัดชุมชนทุกวันพุธ และวันอาทิตย์อีกด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อดูค่าเฉลี่ยการ

สร้างขยะรายคนของต าบลหนองซอน พบว่า อยู่ที่ 0.91 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ

ข้อมูลการสร้างขยะต่อประชากรในประเทศไทยปี 2561 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน

มากคือ 1.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

 

 

 

 



44 
 

โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

ตารางท่ี 10 ปริมาณการจัดเก็บขยะของ อบต.หนองซอนที่รวบรวมได้ต่อเดือนจ าแนกรายหมู่บ้าน 

กลุ่มที่ หมู่ บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 

จ านวน

ครัวเรือน 

(รวม) 

จ านวน

ประชากร 

(คน) 

ปริมาณขยะ/วัน 

(อัตราการเกิดขยะ

0.91ก.ก/คน/วัน) 

(ก.ก./วัน) 

ปริมาณขยะ

ต่อเดือน 

(ตัน) 

1 

9 บ้านมะโม 125 

499 

390 355 10.7 

10 บ้านมะโมเหนือ 172 635 578 17.3 

14 บ้านมะโมใต้ 202 629 316 9.5 

2 

1 บ้านหนองซอน 82 

311 

282 257 7.7 

5 บ้านหนองซอน 137 541 492 14.8 

12 บ้านราษฎรพัฒนา 92 331 301 9.0 

3 

2 บ้านหนองซอน 108 

305 

414 377 11.3 

11 บ้านกลางน้อย 75 256 233 7.0 

16 
บ้านหนองม่วง

พัฒนา 
127 399 363 10.9 

4 
3 บ้านหนองซอน 247 

316 
730 664 19.9 

7 บ้านกลางใหญ่ 69 241 219 6.6 

5 
4 บ้านหนองเม็ก 118 

201 
441 401 12.0 

15 อุดมสุข 83 306 278 8.3 

6 

6 บ้านขี 138 

337 

496 451 13.5 

8 บ้านหนองจิก 144 470 428 12.8 

13 บ้านหนองจิกพัฒนา 55 223 203 6.1 

รวม 1,969 1,969 6,784 4,070 177.5 

  

 อย่างไรก็ตามเม่ือดูผลการศึกษาปริมาณขยะในพ้ืนที่เป้าหมาย พบปริมาณขยะที่ใกล้เคียงกับภาพรวม

ต าบล โดยจากตารางที่ 11 ผลการศึกษาปริมาณขยะของพ้ืนที่ศึกษาเฉลี่ยต่อเดือน พบว่าทั้ง 3 หมู่บ้านมี

ปริมาณขยะ 27.2 ตัน/เดือน หรือ 909 กิโลกรัมต่อวัน โดยหมู่บ้านที่มีปริมาณขยะมากที่สุดได้แก่ บ้านหนอง
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ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

จิก หมู่ 8 พบปริมาณขยะ 12.8 ตัน/เดือน หรือ 428 กิโลกรัมต่อวัน รองลงมาได้แก่ บ้านหนองซอนหมู่ 15 มี

ปริมาณขยะ 8.3 ตัน/เดือน หรือ 278 กิโลกรัมต่อวัน และบ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ 13 มีปริมาณขยะ 6.1 ตัน/

เดือน หรือ 278 กิโลกรัมต่อวัน  

 จากข้อมูลผลการศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการจัดการขยะของชุมชนที่สัมพันธ์สอดคล้องกัน จึง

พอสรุปได้ว่าชุมชนพ้ืนที่ศึกษา จ าเป็นต้องมีความรู้เรื่องขยะ และความรู้การจัดการขยะที่ถูกต้องเพ่ือลด

ปริมาณการเกิดขยะในชุมชนให้ได้มากกว่านี้ 

   

ตารางท่ี 11 ผลการศึกษาปริมาณขยะของพื้นที่ศึกษาเฉลี่ยต่อเดือน 

หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

(คน) 

ปริมาณขยะต่อวัน 

(อัตราการเกิดขยะ 

0.91 กก./คน/วัน) 

ปริมาณขยะต่อเดือน 

(ตัน) 

บ้านหนองซอน หมู่ 15 306 278 8.3 

บ้านหนองจิก หมู่ 8 470 428 12.8 

บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ 13  223 203 6.1 

รวม 999 909 27.2 

 

4.4 รูปแบบการจัดการขยะของชุมชน 

 เมื่อเห็นภาพของปัญหาขยะ และความรู้/พฤติกรรมในการจัดการขยะของชุมชนแล้ว ในหัวข้อนี้จะ

น าเสนอรูปแบบในการจัดการขยะของชุมชน รวมทั้งข้อดีข้อเสียของการจัดการแต่ละรูปแบบ โดยจากตารางที่ 

12 รูปแบบการจัดการขยะของพ้ืนที่ศึกษาแยกเป็นก่อนและหลังมีถังขยะ พบว่า หากเป็นขยะถุงพลาสติก และ

เศษกระดาษ (ขยะทั่วไป) ก่อนมีถังชุมชนจัดการโดยรวบรวมไว้แล้วน าไปเผาบริเวณบ้าน หรือในที่นาชุมชน 

หรือน าไปฝังดิน และทิ้งในที่สาธารณะ หลังจากมีถัง ชุมชนน าขยะทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทิ้งลงถังขยะ เช่น 

ถุงพลาสติก โฟม เศษอาหาร หลอดไฟ ฯลฯ และบางส่วนน าไปเผา ส่วนขยะที่สร้างรายได้ เช่น ขวดแก้ว ขวด

พลาสติก ก่อนและหลังมีถังขยะชุมชนจัดการเหมือนกัน คือ แยกไว้รอขายให้รถรับซื้อของเก่า ส่วนขยะที่เป็น

เศษอาหาร ก่อนมีถังขยะใช้วิธีขุดหลุมฝัง สาดทิ้งบริเวณบ้าน หรือน าไปให้สัตว์เลี้ยง หลังจากมีถังขยะชุมชน

จัดการเหมือนเดิม แต่บางส่วนน าเศษอาหารมาทิ้งรวมในถังขยะด้วย ขยะเศษใบไม้/เศษกิ่งไม้ ก่อนมีถังขยะกับ

หลังมีถังขยะชุมชนจัดการเหมือนกันคือรวมกองไว้ท าปุ๋ย และเผารวมกับขยะพลาสติก แตกต่างกันเพียงหลังมี

ถังขยะจะน าขยะเหล่านี้ไปทิ้งลงถังด้วย ส่วนขยะอันตราย ก่อนมีถังชุมชนจัดการโดยน าไปฝังไว้บริเวณบ้าน 

ตามทุ่งนา หรือท้ิงไว้ตามพ้ืนที่สาธารณะ หลังจากมีถังขยะจัดการโดยแยกท้ิงไว้ในถังขยะอันตราย และบางส่วน
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ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

น าไปทิ้งในที่สาธารณะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เศษเหล็ก ก่อนและหลังมีถังขยะจัดการเหมือนกัน คือ รวบรวมไว้แล้ว

น าไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อของเก่า ส่วนขยะถุงบรรจุหอมแดง ถุงบรรจุปลา ก่อนและหลังมีถังขยะ

ชุมชนจัดการเหมือนกัน คือ ล้างแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ ส่วนอันที่ใช้ไม่ได้แล้วน าไปทิ้ง และบางส่วนบรรจุดิน

น าไป “อัดโสก” คือการน าถุงบรรจุดินไปอุดบริเวณคันนาที่มีรูรั่ว 

 

ตารางท่ี 12 รูปแบบการจัดการขยะของพ้ืนที่ศึกษาแยกเป็นก่อนและหลังมีถังขยะ 

ขยะที่ชุมชนจัดการ 
รูปแบบการจัดการขยะ 

ก่อนมีถังขยะ หลังมีถังขยะ 

ถุงพลาสติก เศษกระดาษ ฯลฯ - รวบรวมไว้แล้วน าไปเผา  

- ฝัง 

- ทิ้งในที่สาธารณะ 

- ทิ้งขยะทุกย่างที่ไม่ได้ใช้แล้ว

ลงในถัง เช่น ถุงพลาสติก โฟม 

เศษอาหาร หลอดไฟ ฯ 

- จัดการเผา 

ขยะที่สร้างรายได้ เช่น ขวดแก้ว 

ขวดพลาสติก 

- แยก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว

ไว้ขายให้รถรับของเก่า 

- แยก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว

ไว้ขายให้รถรับของเก่า 

ขยะเศษอาหาร - ใช้วิธีขุดหลุมฝัง  

- สาดทิ้งบริเวณบ้าน 

- น าไปให้สัตว์เลี้ยง 

- น าไปให้สัตว์เลี้ยง 

- สาดทิ้งบริเวณบ้าน 

- ทิ้งรวมในถังขยะ 

เศษใบไม้ เศษก่ิงไม้ - รวมกองไว้ท าปุ๋ย  

- เผารวมกับขยะพลาสติก 

- รวมกองไว้ท าปุ๋ย  

- เผารวมกับขยะพลาสติก 

- ทิ้งลงถังขยะ 

ขยะพิษ เช่น ยาฆ่าหญ้า/แมลง 

หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย  (ขยะ

อันตราย) 

- น าไปฝังไว้บริเวณบ้าน ตาม

ทุ่งนา  

- ทิ้งไว้ตามพ้ืนที่สาธารณะ 

- แยกท้ิงไว้ในถังขยะอันตราย 

- ทิ้งในที่สาธารณะ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า/เศษเหล็ก - น าไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้า

ที่มารับซื้อของเก่า 

- น าไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้า

ที่มารับซื้อของเก่า 

ถุงบรรจุหอมแดง ถุงบรรจุปลา - ล้างแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 

- อันที่ใช้ไม่ได้แล้วน าไปทิ้ง 

- บรรจุดินน าไป “อัดโสก” 

- ล้างแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 

- อันที่ใช้ไม่ได้แล้วน าไปทิ้ง 

- บรรจุดินน าไป “อัดโสก” 
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ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

 ด้านผลการศึกษาข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการจัดการขยะในชุมชน เป็นการสะท้อนความคิดเห็นจาก
ชุมชน ช่วยท าให้เห็นภาพว่าแต่ละวิธีการจะพัฒนาต่ออย่างไร ซึ่งจากผลการศึกษาตามตางที่ 13 ข้อดี-ข้อเสีย 
ของรูปแบบการจัดการขยะในชุมชน พบว่า วิธีจัดการแบบเผา มีข้อดีคือ การเผาใบไม้ เศษไม้ในที่นาสามารถ
น าไปเป็นปุ๋ยได้ ส่วนข้อเสีย ท าให้มีควัน ฝุ่นละออง และอากาศเป็นพิษ วิธีจัดการเศษอาหารโดยการฝัง ข้อดี
คือ เป็นปุ๋ยในดิน ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ท าง่ายและสามารถจัดการเองได้ในครัวเรือน ข้อเสียส าหรับพ้ืนที่ที่ไม่มี
พ้ืนดินท าให้ไม่สามารถขุดหลุมฝังได้ ต้องทิ้งลงถังขยะ วิธี จัดการทิ้งลงถังขยะ ข้อดีคือจัดการง่าย สะดวก 
ข้อเสียคือ  ขยะล้นถัง ส่งกลิ่นเหม็น ผู้คนมักง่าย ไม่มีการแยกขยะ เกิดปัญหาช่วงหน้าฝน ส่วนวิธีการคัดแยก
ขยะ ข้อดีคือจัดการง่ายในครัวเรือนตนเอง และสามารถน าไปขายสร้างรายได้ ส่วนวิธีการทิ้งตามข้างทาง และ
พ้ืนที่สาธารณะ ข้อดีมองไม่เห็น แต่ชุมชนรู้สึกชินกับการทิ้งข้างทางแล้ว ส่วนข้อเสียคือสกปรก ไม่สบายตา 
 

ตารางท่ี 13 ข้อดี-ข้อเสีย ของรูปแบบการจัดการขยะในชุมชน  

รูปแบบจัดการขยะ ข้อดี ข้อเสีย 

จัดการโดยวิธีการเผา เผาใบไม้ เศษไม้ในที่นาสามารถ

น าไปเป็นปุ๋ยได ้

ท าให้มีควัน ฝุ่นละออง อากาศเป็น

พิษ 

จัดการเศษอาหารโดยการฝัง เป็นปุ๋ยในดิน ไม่ส่งกลิ่น ท าง่าย

และสามารถจัดการเองได้เลยใน

ครัวเรือน 

ส าหรับในพ้ืนที่ ที่ไม่มีพ้ืนดินท าให้

ไม่สามารถขุดหลุมฝังได้ 

จัดการทิ้งลงถังขยะ จัดการง่าย สะดวก - ขยะล้น ส่งกลิ่นเหม็น ผู้คนมัก

ง่าย ไม่มีการแยกขยะ  

- เกิดปัญหาช่วงหน้าฝน 

การแยกขยะ จัดการง่ายในครัวเรือนของตนเอง 

สามารถน าไปขายได้สร้างรายได ้

ไม่มี 

ทิ้งตามข้างทาง พ้ืนที่สาธารณะ 

ดอนปู่ตา 

มองไม่เห็นข้อดี แต่รู้สึกชินกับการ
ทิ้งข้างทางแล้ว 

สกปรก ไม่สบายตา 
 

 

เพ่ือให้เห็นภาพมากขึ้นว่าขยะท่ีชุมชนจัดการนั้น ในถังขยะมีประเภทขยะอะไรบ้าง และแต่ละประเภท

ชุมชนมีความสามารถจัดการได้มากน้อยแค่ไหน ในประเด็นนี้จึงน าเสนอผลการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน

ว่าในถังขยะที่ชุมชนทิ้งนั้นมีอะไรบ้าง และสัดส่วนเป็นอย่างไร โดยผลการศึกษาการคัดแยกขยะมูลฝอยใน

ชุมชนแยกตามพ้ืนที่ จากแผนภูมิที่ 1 ร้อยละขององค์ประกอบขยะมูลฝอยบ้านหนองจิก หมู่ 8 พบว่า สัดส่วน
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ขยะมูลฝอยที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกคิดเป็นร้อยละ 31 เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงแกง หีบห่อพลาสติก

ต่างๆ รองลงมา ได้แก่ ขยะเศษอาหาร/ขยะเปียก คิดเป็นร้อยละ 23.4 เช่น เศษอาหาร เศษผลไม้ เศษขนม 

ฯลฯ รองลงมา ได้แก่ ขยะอ่ืนๆที่แยกประเภทไม่ได้ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 15.2 เช่น ผ้าอนามัย ผ้าอ้อม 

กระดาษทิชชู่ ฯลฯ รองลงมา ได้แก่ ขยะกระดาษ และขยะอันตรายมีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 9.4 

รองลงมาเป็นขยะเศษผ้า สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.9 และอันดับสุดท้ายขยะเศษแก้ว สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.7 

ซึ่งหากแยกออกเป็นประเภทขยะตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะ

อันตราย จะพบว่า สัดส่วนของประเภทขยะที่พบมากที่สุด ได้แก่ ขยะประเภททั่วไป คิดเป็นร้อยละ 54.1 

รองลงมาเป็นขยะเปียกสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 23.4 รองลงมา ได้แก่ ขยะรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 13.1 และ

ขยะอันตรายสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 9.4  

 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละขององค์ประกอบขยะมูลฝอยบ้านหนองจิก หมู่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบขยะมูลฝอย บา้นหนองจกิ หมู่ 8 

พลาสตกิ 

เศษอาหาร/ขยะ
เปียก 
อ่ืนๆ แยกประเภท
ไมไ่ด ้
กระดาษ 

ขยะอนัตราย 

เศษผา้ 

เศษแกว้ 

31.0 
% 

23.4 % 15.2 % 

9.4 % 

7.9 % 

9.4 % 

3.7 % 
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

พ้ืนที่ต่อมาบ้านหนองจิก หมู่ 13 ผลการศึกษาการคัดแยกขยะมูลฝอยตามแผนภูมิที่ 2 ร้อยละของ

องค์ประกอบขยะมูลฝอยบ้านหนองจิก หมู่ 13 พบว่า สัดส่วนขยะมูลฝอยที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกคิด

เป็นร้อยละ 27 เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงแกง หีบห่อพลาสติกต่างๆ รองลงมา ได้แก่ ขยะอ่ืนๆที่แยกประเภท

ไม่ได้ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 22.6 เช่น ผ้าอนามัย ผ้าอ้อม กระดาษทิชชู่ ฯลฯ รองลงมา ได้แก่ ขยะเศษ

อาหาร/ขยะเปียก มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 21.7 รองลงมา ได้แก่ ขยะกระดาษ และขยะเศษแก้วมีสัดส่วน

เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ขยะเศษผ้า สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.3 ขยะอันตรายร้อยละ 2.57 และอันดับ

สุดท้ายขยะโลหะ สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.9 ซึ่งหากแยกออกเป็นประเภทขยะตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ขยะ

เปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย จะพบว่า สัดส่วนของประเภทขยะที่พบมากที่สุด ได้แก่ ขยะ

ประเภททั่วไป คิดเป็นร้อยละ 53.9 รองลงมาเป็นขยะเปียกกับขยะรีไซเคิลเท่ากัน สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 21.7 

และอันดับสุดท้ายได้แก่ ขยะอันตรายสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.57 

 

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละขององค์ประกอบขยะมูลฝอยบ้านหนองจิก หมู่ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบขยะมูลฝอย บา้นหนองจกิ หมู่ 13 

พลาสตกิ 

อ่ืนๆ แยกประเภท
ไมไ่ด ้
เศษอาหาร/ขยะเปียก 

กระดาษ 

เศษแกว้ 

เศษผา้ 

ขยะอนัตราย 

โลหะ 

27.0 
% 

22.6 

%
21.7 

%

10.4 % 

10.4 % 

4.3 % 

0.9 % 2.57 % 
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 พ้ืนที่สุดท้าย ได้แก่ บ้านหนองซอน หมู่ 15 ผลการศึกษาการคัดแยกขยะมูลฝอยตามแผนภูมิที่ 3  

ร้อยละขององค์ประกอบขยะมูลฝอยบ้านหนองซอน หมู่ 15 พบว่า สัดส่วนขยะมูลฝอยที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะ

พลาสติกคิดเป็นร้อยละ 36.8 เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงแกง หีบห่อพลาสติกต่างๆ รองลงมา ได้แก่ ขยะเศษ

อาหาร/ขยะปียก สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 32.8 เช่น เศษอาหาร เศษผลไม้ เศษขนม เป็นต้น รองลงมาได้แก่ 

ขยะอ่ืนๆที่แยกประเภทไม่ได้ สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.2 เช่น ผ้าอนามัย ผ้าอ้อม กระดาษทิชชู่ ฯลฯ 

รองลงมา ได้แก่ ขยะเศษผ้า สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 9.5  รองลงมา ได้แก่ ขยะกระดาษ คิดเป็นร้อยละ 7.2 

และอันดับสุดท้ายขยะเศษไม้ สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.2 ซึ่งหากแยกออกเป็นประเภทขยะตามมาตรฐานสากล 

ได้แก่ ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย จะพบว่า สัดส่วนของประเภทขยะที่พบมากที่สุด 

ได้แก่ ขยะประเภททั่วไป คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาเป็นขยะเปียก สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 36  

ขยะรีไซเคิลสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.2 ส่วนขยะอันตรายไม่พบ  

 

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละขององค์ประกอบขยะมูลฝอยบ้านหนองซอน หมู่ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบขยะมูลฝอย บา้นหนองซอน หมู่ 15 

พลาสตกิ 

เศษอาหาร/ขยะ
เปียก 
อ่ืนๆ แยกประเภท
ไมไ่ด ้
เศษผา้ 

กระดาษ 

เศษไม ้

36.8 
% 

32.8 
% 

13.2 
% 

9.5 % 

7.2 % 

3.2 % 
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

 อย่างไรก็ตามเมื่อดูภาพรวมสัดส่วนของประเภทขยะของพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 3 พ้ืนที่ พบว่า ขยะประเภท

ทั่วไปมีสัดส่วนคิดเป็นร้อย 55 รองลงมาเป็น ขยะเปียกสัดส่วนร้อยละ 27.0 ขยะรีไซเคิลสัดส่วนร้อยละ 14.0 

และขยะอันตรายสัดส่วนร้อยละ 4.0 ตามล าดับ ดังนั้นเมื่อดูจากศักยภาพของชุมชนที่น่าจะสามารถจัดการขยะ

เองได้ เช่น ขยะรีไซเคิลและขยะเปียก จะพบว่ามีเพียงขยะทั่วไปและขยะอันตรายเท่านั้นที่ชุมชนจัดกา รเอง

ไม่ได้ อย่างไรก็ดีการศึกษาประเภทขยะท่ีคัดแยกโดย อบต.หนองซอนนั้น ในขยะพลาสติกมีขวดพลาสติกต่างๆ 

ปะปนอยู่ในกองนี้ด้วย ซึ่งขยะเหล่านี้สามารถจัดการเป็นขยะรีไซเคิลได้ ดังนั้นข้อมูลสัดส่วนการคัดแยกขยะ

พลาสติกท่ีศึกษาไว้ อาจมีสัดส่วนที่น้อยกว่านี้ 

 

4.5 แนวทางการจัดการขยะของชุมชน 

 จากผลการศึกษาในเบื้องต้น ท าให้เห็นว่าชุมชนเผชิญสถานการณ์ขยะในชุมชนอย่างไร และจัดการกับ
ปัญหาขยะอย่างไรบ้าง ซึ่งในหัวข้อนี้จะได้น าเสนอแนวทางการจัดการขยะที่ชุมชนคิดว่าดี สามารถลงมือท าได้
เลย และเกิดความยั่งยืนในการจัดการปัญหาขยะได้ในอนาคต ผลการศึกษาจากตารางที่ 14 สรุปแนวทางและ
กระบวนการในการจัดการขยะของชุมชน พบว่า มี 7 แนวทางที่ชุมชนได้น าเสนอ ได้แก่ แนวทางที่ 1 การไม่
เพ่ิม หรือลดจ านวนการใช้ขยะพลาสติกและโฟม โดยงดการใช้พลาสติกและโฟมในงานบุญประเพณีชุมชน และ
ให้มีการใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก การไปกินอาหารที่ร้านค้าเพ่ือลดกล่องโฟม เป็นต้น แนวทางที่ 2 การใช้วัสดุ
ทดแทน โดยไปจ่ายตลาด ให้ใช้ถุงผ้าหรือใช้ตะกร้าใส่สิ่งของ หรือใช้วัสดุอ่ืนๆที่สามารถทดแทนการเกิดขยะ
ทั่วไปได้ แนวทางที่ 3 การคัดแยกขยะ โดยให้ชุมชนคัดแยกขยะให้ถูกต้องก่อนทิ้งลงถัง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะ
เปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย แนวทางที่ 4 เปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์ น าเศษอาหารที่เหลือไปเลี้ยง
สัตว์ หรือขุดหลุมฝังไว้ท าปุ๋ยหมัก และการท าสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ เช่น ซองกาแฟ กล่องนม 
แนวทางท่ี 5 อบรมให้ความรู้ โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้องแก่คนใน
ชุมชน เพื่อรับมือกับการจัดการขยะในครัวเรือน แนวทางที่ 6 ใช้กติกาชุมชน มีการก าหนดมาตรการในการลด 
และจัดการขยะอย่างจริงจังกับคนในชุมชน ร้านค้า และตลาดนัดชุมชน เช่น งดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น 
แนวทางที่ 7 การคืนถังขยะ โดยส่งคืนถังขยะคืนแก่ อบต.หนองซอน เพ่ือให้เกิดการจัดการขยะในระดับ
ครัวเรือน  
 อย่างไรก็ตามแนวทางการจัดการขยะเบื้องต้น จ าเป็นต้องน าไปประชาคมชาวบ้านในพ้ืนที่ก่อน เพ่ือ
ตัดสินใจร่วมกันว่า จะเลือกใช้แนวทางใดที่เหมาะสมกับชุมชนตนเอง และทดลองปฏิบัติการให้เห็นบทเรียน
และความส าเร็จต่อไป 
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
ตารางท่ี 14 สรุปแนวทางและกระบวนการในการจัดการขยะของชุมชน 

ล าดับ แนวทาง กระบวนการ 
1 ไม่เพ่ิม หรือลดจ านวนการใช้ขยะพลาสติก

และโฟม 
- งดการใช้พลาสติกและโฟม ในงานบุญประเพณีใน
ชุมชน ให้มีการใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก 
- กินอาหารที่ร้านค้าเพ่ือลดกล่องโฟม 

2 ใช้วัสดุทดแทนเพ่ือลดขยะท่ัวไป ไปจ่ายตลาด ให้ใช้ถุงผ้าหรือใช้ตะกร้าใส่สิ่งของ โดย
เริ่มที่ตัวเราก่อน 

3 การคัดแยกขยะ  - คัดแยกขยะให้ถูกต้องก่อนทิ้งลงถัง ได้แก่ ขยะ
ทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 
 

4 เปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์ - น าเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์หรือขุดหลุมฝังท าปุ๋ย
หมัก 
- ท าสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ เช่น ซองกาแฟ 
กล่องนม 

5 อบรมให้ความรู้ - มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการ
ขยะที่ถูกต้อง  

6 ใช้กติกาชุมชน - สร้างมาตรการการลด และจัดการขยะอย่างจริงจัง
กับคนในชุมชน ร้านค้า และตลาดนัดชุมชน 

7 การคืนถังขยะ - ส่งคืนถังขยะ แก่ อบต.หนองซอน เพ่ือให้เกิดการ
จัดการขยะในระดับครัวเรือน  

 

4.6 การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ในการแก้ไขปัญหาขยะ 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัย กระบวนการจากส่วนกลางที่

ออกแบบไว้เป็นพื้นที่เติมเต็มทักษะและความคิดในการท างานให้แก่นักวิจัยคนรุ่นใหม่ได้ นอกจากนี้ในพ้ืนที่เอง

ก็มีกระบวนการเพ่ิมพูนทักษะด้านต่างๆ ให้นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดประชุม ออกแบบให้เกิดการมี

ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ โดยให้ทีมวิจัยได้มีบทบาทแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน าความเห็นไปปรับใช้กับการ

ท างาน การฝึกอบรมนักวิจัย ช่วยพัฒนาทักษะการท างานวิจัยให้สามารถด าเนินงานโครงการได้ การลงพ้ืนที่

เก็บข้อมูล มีการแบ่งบทบาทให้ทีมวิจัยรุ่นใหม่ ท าหน้าที่เก็บข้อมูลตามบทบาทท่ีตนเองถนัด เช่น การจดบันทึก 
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

การเป็นผู้น าสัมภาษณ์ การจับประเด็น เป็นต้น ดังข้อมูลแสดงไว้ในตารางที่ 15 สรุปกระบวนการพัฒนาทีม

วิจัยคนรุ่นใหม่และผลที่เกิดขึ้น 

 

ตารางท่ี 15 สรุปกระบวนการพัฒนาทีมวิจัยคนรุ่นใหม่และผลที่เกิดขึ้น 

กระบวนการพัฒนา ผลที่เกิดขึ้น 

การจัดประชุม (เวที

ทางการ/เวทีไม่เป็น

ทางการ) 

- นักวิจัยคนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการพัฒนาร่างโครงการ 

การจัดประชุมชี้แจงโครงการ การประชุมย่อยภายในทีม เป็นต้น แม้ทีมวิจัยคนรุ่นใหม่

อาจเข้าร่วมไม่ได้ครบทุกครั้ ง แต่ทุกครั้ งที่ เข้ามาร่วม จะมีการอัพเดตข้อมูล

ความก้าวหน้าต่างๆให้เข้าใจก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง และได้เปิดให้มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นต่อการท างาน การเตรียมงาน การประสานงาน เป็นต้น  

การฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพ 

- มีคนรุ่นใหม่ในชุมชนจ านวน 11 คน ที่อยากเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาขยะ เข้ามามี
บทบาทในทีมวิจัย และมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย ได้แก่ การร่วมประชุมเสนอ
ความคิดเห็น การออกแบบค าถามวิจัย การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล เป็นต้น 
- เกิดการพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยและคนรุ่นใหม่ในชุมชน ด้านความรู้ความเข้าใจ
ปัญหาขยะ ทักษะการใช้เครื่องมือวิจัย รวมถึงภาวะผู้น าที่จ าเป็นต่อการท างานชุมชน 
เช่น การกล้าแสดงความคิดเห็น การเคารพความเห็นที่แตกต่าง เป็นต้น 
- ได้เรียนรู้เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาวิจัย เช่น Mind mapping แผนที่เดิน
ดิน เส้นเวลา เป็นต้น 
- ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่ฝึกเก็บข้อมูลชุมชน โดยได้แบ่งบทบาทหน้าที่ในการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ จดบันทึก ผู้สัมภาษณ์หลัก ผู้จับประเด็นและเขียนกระดาน รวมทั้งฝึกเขียน
รายงานวิจัยหลังจากเก็บข้อมูลมาแล้ว 

ก า ร ล ง พ้ื น ที่ เ ก็ บ

ข้อมูล 

- ได้แบ่งบทบาทให้ทีมวิจัยมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 พ้ืนที่ โดยน า

ทักษะและแนวคิดการท าวิจัยที่ได้ฝึกอบรมมาใช้ ทั้งการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย การ

สัมภาษณ์เชิงเดี่ยว และการเก็บแบบสอบถาม  

- มีการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล และดูความก้าวหน้าของข้อมูลร่วมกัน 

การท ากิจกรรมนอก

เ ว ล า  /  กิ จ ก ร ร ม

สันทนาการ 

- การท ากิจกรรมนอกเวลาร่วมกันกับทีมวิจัย ได้แก่ การกินข้าวร่วมกัน การเล่นกีฬา 

การช่วยเหลืองานส่วนตัวช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทีมวิจัย ท าให้

เข้าใจกันมากขึ้น และกล้าที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบนความคิดเห็นที่แตกต่าง  
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จากตารางที่ 15 จะเห็นได้ว่ากระบวนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ตลอดโครงการ มี
กระบวนการที่ป้อนให้กับทีมวิจัยทั้งสิ้น 4 กระบวนการ คือ 1) การจัดประชุม ได้แก่ การประชุมเพ่ือเตรียมงาน 
การประชุมท าความเข้าใจโครงการ การประชุมติดตามความก้าวหน้า การประชุมกับชุมชน โดยมีทั้งการจัด
ประชุมเป็นทางการและไม่เป็นทาง โดยเน้นให้ทีมวิจัยมีบทบาทแสดงความคิดเห็น และบทบาทในที่ประชุม
ทุกๆครั้ง 2) การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ การจัดกระบวนการฝึกฝนด้านความคิดและทักษะแก่ทีมวิจัย
ให้สามารถท างานวิจัยได้ด้วยตนเอง เช่น การจดบันทึก การแสดงความคิดเห็น การใช้เครื่องมือวิจัย ทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการเขียนรายงานวิจัย ทักษะการโค้ชชิ่ง เป็นต้น 3) การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ได้แก่ การ
มอบหมายบทบาทให้นักวิจัยท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือที่ได้เรียนรู้น าไปใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เป็นต้น 4) การท ากิจกรรมนอกเวลา/
กิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ การหาเวลาว่างท ากิจกรรมผ่อนคลายร่วมกัน เช่น การทานอาหารร่วมกัน การไป
เรียนรู้ชีวิตนอกสถานที่ การจัดงานวันเกิด ฯลฯ เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยน
พูดคุยกับทีมวิจัยในทุกๆเรื่อง ทั้งเรื่องงาน เรื่องชีวิต เรื่องสุขภาพ ท าให้ทีมวิจัยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและ
สามารถเปิดรับการเรียนรู้ได้ทุกเรื่อง  

จากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว น ามาสู่การถอดการเรียนรู้ของทีมวิจัย ซึ่งสามารถสรุปให้เห็นว่าทีม
วิจัยเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างดังต่อไปนี้ 

ด้านความรู้  
- ทีมวิจัยได้รู้จักชุมชนตนเองมากยิ่งขึ้น จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ท าให้เข้าใจชุมชนมากขึ้น รวมทั้ง

เข้าใจความต้องการของชุมชน และอยากเรียนรู้ชุมชนให้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
- ได้ค้นคว้าข้อมูลปัญหาสถานการณ์ขยะ เกิดความรู้ใหม่ๆ ในการเลือกใช้สื่อสารกับชุมชน โดยเน้น

ข้อมูลที่ใกล้ตัว เชื่อมโยงกับชุมชนได้ เช่น ข้อมูลอายุขยะ ปัญหาไมโครพลาสติก ข้อมูลด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ เป็นต้น  

- เกิดความรู้ความเข้าใจในการท างานวิจัยมากขึ้น เห็นว่าการสื่อสารข้อมูลเชิงวิชาการให้ชุมชนเข้าใจ
ง่ายต้องเลือกใช้ค าที่เหมาะสม  

- ได้รับความรู้ใหม่จากการฝึกอบรม เช่น การเป็นที่ปรึกษา (Coaching) ในชุมชน 
ด้านทักษะ 
 - ได้มีโอกาสแสดงออกมากขึ้น ทั้งการพูดในที่สาธารณะ การถกเถียงแลกเปลี่ยนกับทีมวิจัย การ

ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  
- ได้น าความรู้จากการโค้ช มาใช้ในการค้นหาสาเหตุของปัญหา มีการรวบรวมปัญหาจากชุมชน และ

แนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เห็นความส าคัญของการพูดคุยในกลุ่มย่อยท าให้ได้รู้ปัญหาใน
การท างานมากขึ้น เพราะกลุ่มใหญ่บางคนอาจไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 

- ได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือวิจัย PAR โดยน ามาออกแบบกระบวนการเรียนรู้กับชุมชนและทีมวิจัย 
รู้สึกสนุกกับการท างาน เป็นวงที่ทุกคน “คิดน ากัน แก้ปัญหาน ากัน” 
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- ได้เกิดการลงมือปฏิบัติการจัดการขยะไปพร้อมกับชุมชนอย่างเข้มงวด ฝึกการลดใช้สิ่งของที่จะ
ก่อให้เกิดขยะ เช่น ปฏิเสธถุงพลาสติก เลือกใช้แก้วส่วนตัว เลือกใช้กล่องอาหารพลาสติกแทนกล่องโฟม เป็น
ต้น พยายามท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง และบอกเล่าความรู้เรื่องปัญหาขยะแก่คนในชุมชน  

 
 
ด้านทัศนคติต่อการท างานวิจัยกับชุมชน 

 - เกิดความความท้าทายต่อการท างานสร้างจิตส านึกของคนในชุมชน ในการช่วยกันแก้ปัญหาขยะ 
การสร้างกลไกแก้ปัญหาระดับชุมชน ยังขาดตัวกลางในการเชื่อมร้อยคนท างาน ขาดแรงจูงใจ ต้องวิเคราะห์
ชุมชนด้วยว่าพร้อมจะขับเคลื่อนไปด้วยกันไหม  
 - การท างานช่วงแรก ชุมชนมองเราเป็น “หน้าใหม่” ในบทบาทนักวิจัย จึงไม่ค่อยให้ความไว้วางใจ ไม่
อยากมีส่วนร่วม ไม่อยากตอบค าถาม แต่พอได้ลงชุมชนถี่มากขึ้น ทั้งจัดกลุ่มย่อย หรือเดินเข้าหาแบบเคาะ
ประตูบ้าน (Knock Door) ชุมชนเห็นบทบาทเรา มีความกระตือรือร้นและพร้อมให้ความร่วมมือมากขึ้น 
 - มีข้อเสนอที่เป็นความต้องการของชุมชน ท าให้เห็นว่าชุมชนอยากจะไปต่ออย่างไรในการแก้ปัญหา
ขยะ ทีมวิจัยจะพัฒนาความคาดหวังชุมชน หรือหนุนเสริมต่อไปอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน ไม่หายไป 
 

4.7 การปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือน  
 จากข้อมูลผลการศึกษาแนวทางการจัดการขยะในครัวเรือน ซึ่งเป็นต้นทุนเดิมที่ชุมชนและครอบครัว
ได้มีการท ามา 7 แนวทาง ได้แก่ การไม่เพ่ิม หรือลดจ านวนการใช้ขยะพลาสติกและโฟม, การใช้วัสดุทดแทน
เพ่ือลดขยะท่ัวไป, การคัดแยกขยะ, การเปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์, การอบรมให้ความรู้, การใช้กติกาชุมชน 
และการคืนถังขยะ แต่หลังจากที่มีกระบวนการคัดเลือกแนวทางจัดการขยะในครัวเรือน โดยใช้วิธีการลงส ารวจ
ความเห็นของครัวเรือนในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 78 คน โดยน าเอา 4 แนวทางที่ครอบครัวสามารถจัดการ
ได้มาให้เลือก ได้แก่ การไม่เพ่ิม หรือลดจ านวนการใช้ขยะพลาสติกและโฟม, การใช้วัสดุทดแทนเพ่ือลดขยะ
ทั่วไป, การคัดแยกขยะ และการเปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์ ส่วนอีก 3 แนวทางที่เหลือเป็นแนวทางที่
จ าเป็นต้องเชื่อมกับชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอนนั้นจะได้หยิบยกไปแลกเปลี่ยนกันต่อ  

ผลการคัดเลือกแนวทางจัดการขยะตามตารางที่ 16 ที่ให้ครัวเรือนเป้าหมายในชุมชนเลือก พบว่าจาก
จ านวนคนในครัวเรือน 78 คน เลือกแนวทางการจัดการขยะล าดับที่ 1 ได้แก่ การคัดแยกขยะ คิดเป็นร้อยละ 
33.80 ค าอธิบายของแนวทางนี้ได้แก่ การคัดแยกขยะไว้ตามประเภทขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะ
เปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายเพ่ือลดการจัดการขยะที่ปลายทาง แนวทางการจัดการขยะที่ถูกเลือกเป็น
ล าดับที่ 2 ได้แก่ การเปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์ ในที่นี่คือการจัดการขยะเปียก มีผู้เลือกคิดเป็นร้อยละ 25.56 
โดยเน้นจัดการขยะเศษอาหารที่เกิดขึ้นในครัวเรือน น าไปท าปุ๋ยหมัก หรืออ่ืนๆที่ชุมชนสนใจ แนวทางจัดการ
ขยะล าดับที่ 3 ได้แก่ การไม่เพ่ิม หรือลดจ านวนการใช้พลาสติกและโฟม มีผู้เลือกแนวทางนี้คิดเป็น ร้อยละ 
19.64 และแนวทางจัดการขยะล าดับที่ 4 การใช้วัสดุทดแทนเพ่ือลดขยะทั่วไปมีผู้เลือกคิดเป็นร้อยละ 15.17 
โดยจะเลือกเอา 3 แนวทางข้างต้นมาปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือนต่อไป 
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ตารางท่ี 16 ผลการเลือกแนวทางการจัดการขยะในครัวเรือนเรียงตามล าดับคิดเป็นอัตราร้อยละ 

ล าดับ แนวทางการจัดการขยะในครัวเรือน ร้อยละ 

1 การคัดแยกขยะ  33.80 

2 การเปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์ (การจัดการขยะเปียก) 25.56 

3 ไม่เพ่ิม หรือลดจ านวนการใช้พลาสติกและโฟม 19.64 

4 ใช้วัสดุทดแทนเพ่ือลดขยะท่ัวไป 15.17 

  
อย่างไรก็ตาม การลงมือปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือน ตามแผนการที่วางไว้นั้นคือช่วงระหว่าง

เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนนั้น ไม่สามารถด าเนินงานได้ทันที เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ท าให้มีมาตรการป้องกันโรคหลายอย่างท่ีเป็นข้อจ ากัดต่อการด าเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือน
มิถุนายน เช่น ไม่สามารถจัดประชุมในชุมชนได้ ไม่สามารถเดินทางออกนอกพ้ืนที่ได้ เป็นต้น รวมถึงความวิตก
กังวลของพ่ีน้องประชาชนในชุมชนต่อการท ากิจกรรมต่างๆด้วย ท าให้เกิดความล่าช้าในการเตรียมการ
ปฏิบัติการจัดการขยะ ทั้งการจัดประชุมน าเสนอความก้าวหน้าผลการศึกษาวิจัย การส ารวจความเห็นต่อ
แนวทางจัดการขยะ การศึกษาดูงานจัดการขยะนอกสถานที่ ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบไว้ จึงถูกเลื่อน
ออกไป การลงมือปฏิบัติการจัดการขยะจึงเริ่มต้นได้จริงประมาณกลางเดือนกันยายน ดังนั้นจึงยังไม่สามารถ
สรุปผลการปฏิบัติการจัดการขยะที่สมบูรณ์ได้ ในที่นี้จึงเป็นการน าเสนอผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติการ
จัดการขยะในครัวเรือนเท่านั้น ซึ่งได้น าเสนอไว้ในล าดับถัดไป 
  

4.7.1 ผลการปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือน 
จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ปฏิบัติการจัดการขยะเพ่ือทดลองจัดการขยะตามแนวทางที่ค้นพบใน

งานวิจัยนั้น ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้เพราะผลกระทบจากโควิด -19 อย่างไรก็ดีเมื่อได้ติดตาม
ความก้าวหน้าการจัดการขยะของครัวเรือนแกนน า 30 ครอบครัว ที่ได้ลงมือปฏิบัติการจัดการขยะ 3 แนวทาง 
ก็ช่วยท าให้เห็นภาพว่า ครอบครัว/ชุมชนมีการเรียนรู้อย่างไรบ้าง เป็นแนวทางการท างานกับในอนาคตด้วยว่า
ชุมชนจะไปต่ออย่างไรกับการแก้ปัญหาขยะ 

จากการลงติดตามหนุนเสริมแกนน าครอบครัวจัดการขยะจ านวน 32 ครอบครัว โดยได้เลือกวิธีจัดการ
ขยะ 3 แนวทางได้แก่ การคัดแยกขยะ การจัดการขยะเปียก และการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม วิธีประเมินใช้
การเก็บแบบสอบถามเพ่ือวัดผล และประเมินจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการประเมินด้าน
พฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนตามตารางที่ 17 พฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนจ าแนกตาม
ระดับการปฏิบัติ พบว่า บ้านหนองจิกหมู่ 8 แกนน าจัดการขยะมีการคัดแยกขยะในระดับปฏิบัติมากที่สุด 
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มากกว่าในระดับอ่ืนๆ โดยมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้ในถังหรือภาชนะคัดแยก ปฏิบัติมากที่สุด  100 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นการแยกขยะทั่วไปปฏิบัติมากที่สุดเท่ากันกับการแยกขยะอันตราย คือ ร้อยละ 87.5 
ส่วนที่ปฏิบัติมากที่สุดรองลงมาได้แก่ มีการคัดแยกขยะมูลฝอยทุกครั้งก่องทิ้ง เท่ากันกับการคัดแยกขยะเปียก
ไว้ในถังต่างหาก คิดเป็นร้อยละ 62.5 ระดับการปฏิบัติล าดับที่ 2 ได้แก่ปฏิบัติปานกลาง มีพฤติกรรม 2 อย่างที่
ปฏิบัติเท่ากันคือ การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง และการแยกขยะเปียก คิดเป็นร้อยละ 37.5 และระดับ
พฤติกรรมที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดมีพฤติกรรมเดียว ได้แก่ การแยกขยะอันตรายไว้ต่างหาก คิดเป็นร้อยละ 
12.5 ภาพรวมพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแกนน าบ้านหนองจิก หมู่ 8 จะพบว่าส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะ
จ าแนกตามประเภทไว้ทุกครั้งในระดับปฏิบัติมากที่สุด 
ตารางที่ 17 พฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนจ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกนน าบ้านหนองจิก 
หมู่ 8 

พฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
ปฏิบัติ

น้อยที่สุด 
ปฏิบัติน้อย 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
มากที่สุด 

ท่านมีการคัดแยกขยะมูลฝอยทุกครั้ง ก่อนทิ้งลงถัง   37.5 62.5 
ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะเปียก ใส่ไว้ในถังขยะ
เปียกต่างหาก 

  37.5 62.5 

ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะรีไซเคิล ใส่ไว้ในถังขยะรี
ไซเคิลต่างหาก 

   100 

ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะทั่วไป ใส่ไว้ในถังขยะ
ทั่วไปต่างหาก 

  12.5 87.5 

ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะอันตราย ใส่ไว้ในถังหรือ
ถุงขยะอันตรายต่างหาก 

12.5   87.5 

 
ด้านพฤติกรรมการจัดการขยะเปียก ตามตารางที่ 18 พฤติกรรมการจัดการขยะเปียก/เศษอาหาร ใน

ครัวเรือนจ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกนน าบ้านหนองจิก หมู่ 8 พบว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดเป็น
ล าดับ 1 ได้แก่ การน าขยะเปียกไปจัดการท าปุ๋ยหมัก ปฏิบัติมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาเป็นการ
จัดการขยะเปียกด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การทิ้งลงถัง ปฏิบัติมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.5 ส่วนระดับการปฏิบัติ
น้อยที่สุดล าดับ 1 ได้แก่ การจัดการขยะเปียกโดยน าไปให้สัตว์เลี้ยง ปฏิบัติน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75 หาก
มองภาพรวมของพฤติกรรมการจัดการขยะเปียกจะเห็นว่าแกนน าจัดการขยะเปียกโดยน าไปท าปุ๋ยหมัก
มากกว่าวิธีอ่ืนๆ 
ตารางท่ี 18 พฤติกรรมการจัดการขยะเปียก/เศษอาหาร ในครัวเรือนจ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกน
น าบ้านหนองจิก หมู่ 8 

พฤติกรรมการจัดการขยะเปียก/เศษอาหาร ในครัวเรือน 
ปฏิบัติ

น้อยที่สุด 
ปฏิบัติน้อย 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
มากที่สุด 
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ท่านมีการจัดการขยะเปียกโดยน ามาหมักเป็นปุ๋ย   12.5 87.5 
ท่านมีการจัดการขยะเปียกโดยน าไปเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน 75  12.5 12.5 
ท่านจัดการขยะเปียกด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การทิ้งลงถังขยะมูลฝอย   37.5 37.5 

 
ด้านพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตามตารางที่ 19 พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน จ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกนน าบ้านหนองจิก หมู่ 8 พบว่าระดับการปฏิบัติมากที่สุดล าดับ 1 
ได้แก่ การบอกกล่าวให้สมาชิกในครัวเรือนให้ใช้สินค้าที่เกิดขยะน้อยที่สุด เท่ากันกับการเลือกใช้ถุงผ้าหรือ
ตะกร้า ฯลฯ ในการไปจ่ายตลาด แทนการใช้ถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 75 ล าดับรองลงมา ได้แก่ การให้
ค าแนะน าแก่เพ่ือนบ้าน เพ่ือช่วยกันลดขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 50 ล าดับน้อยที่สุดของการปฏิบัติระดับนี้
ได้แก่ การลดการใช้โฟมจากร้านอาหาร โดยน าปิ่นโต ทัพเปอร์แวร์ หรือถ้วยจาน ไปใส่อาหารแทน คิดเป็นร้อย
ละ 12.5 ส่วนพฤติกรรมอ่ืนๆที่น่าสนใจ พบว่า มีการปฏิเสธรับถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของจากร้านค้า มีระดับ
การปฏิบัติปานกลางคิดเป็นร้อยละ 62.5 ปฏิบัติมากที่สุดร้อยละ 25 และปฏิบัติน้อยที่สุด ร้อยละ 12.5  
 ภาพรวมของพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน จะเห็นว่าชุมชนมีพฤติกรรมลดขยะมูลฝอย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติปานกลางกับปฏิบัติมากที่สุด 
 
ตารางท่ี 19 พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน จ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกนน าบ้านหนอง
จิก หมู่ 8 

พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอย 
ปฏิบัติ

น้อยที่สุด 
ปฏิบัติน้อย 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
มากที่สุด 

ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดขยะมากเกินความจ าเป็น   62.5 37.5 
ท่านบอกกล่าวให้สมาชิกในครัวเรือนให้ใช้สินค้าที่เกิดขยะน้อย
ที่สุด 

  25 75 

ท่านให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ช่วยกันลดขยะ 12.5 12.5 25 50 
ท่านปฏิเสธรับถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของจากร้านค้า 12.5  62.5 25 
ท่านเลือกใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า ฯลฯ ในการไปจ่ายตลาด แทนการ
ใช้ถุงพลาสติก 

  25 75 

ท่านลดการใช้โฟมจากร้านอาหาร โดยน าปิ่นโต ทัพเปอร์แวร์ 
หรือถ้วยจาน ไปใส่อาหารแทน  

12.5 12.5 62.5 12.5 

 
ส าหรับพฤติกรรมการจัดการขยะของแกนน าบ้านหนองจิกหมู่ 13 จากตารางที่ 20 พฤติกรรมการคัด

แยกขยะในครัวเรือนจ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกนน าบ้านหนองจิก หมู่ 13 พบว่า แกนน าจัดการขยะมี
การคัดแยกขยะในระดับปฏิบัติมากที่สุด มากกว่าในระดับอ่ืนๆ โดยมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้ในถังหรือ
ภาชนะคัดแยก ปฏิบัติมากที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นการคัดแยกขยะมูลฝอยทุกครั้งก่อนทิ้ง เท่ากัน
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กับการแยกขยะทั่วไป ใส่ไว้ในถังขยะทั่วไปต่างหาก คิดเป็นร้อยละ 87.5 ระดับการปฏิบัติล าดับที่ 2 ได้แก่
ปฏิบัติปานกลาง ล าดับที่ 1 ได้แก่ มีการคัดแยกขยะเปียก ใส่ไว้ในถังขยะเปียกต่าง คิดเป็นร้อยละ 37.5 ล าดับ
รองลงมาได้แก่ มีการแยกขยะอันตราย ใส่ไว้ในถังหรือถุงขยะอันตรายต่างหาก คิดเป็นร้อยละ 25 ภาพรวม
พฤติกรรมการคัดแยกขยะของแกนน าบ้านหนองจิก หมู่ 13 จะพบว่า ส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะจ าแนกตาม
ประเภทไว้ทุกครั้งในระดับปฏิบัติมากที่สุด 

 
ตารางที่ 20 พฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนจ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกนน าบ้านหนองจิก 
หมู่ 13 

พฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
ปฏิบัติ

น้อยที่สุด 
ปฏิบัติน้อย 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
มากที่สุด 

ท่านมีการคัดแยกขยะมูลฝอยทุกครั้ง ก่อนทิ้งลงถัง   12.5 87.5 
ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะเปียก ใส่ไว้ในถังขยะ
เปียกต่างหาก 

  37.5 62.5 

ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะรีไซเคิล ใส่ไว้ในถังขยะ
รีไซเคิลต่างหาก 

   100 

ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะทั่วไป ใส่ไว้ในถังขยะ
ทั่วไปต่างหาก 

  12.5 87.5 

ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะอันตราย ใส่ไว้ในถัง
หรือถุงขยะอันตรายต่างหาก 

  25 75 

 
 

ด้านพฤติกรรมการจัดการขยะเปียก ตามตารางที่ 21 พฤติกรรมการจัดการขยะเปียก/เศษอาหาร ใน
ครัวเรือนจ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกนน าบ้านหนองจิก หมู่ 13 พบว่า พฤติกรรมจัดการขยะเปียกโดย
น ามาหมักเป็นปุ๋ย มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาเป็นปฏิบัติปานกลาง ร้อยละ 25 
และปฏิบัติน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.5 ส่วนการจัดการขยะเปียกโดยน าไปเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนปฏิบัติมาก
ที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 87.5 และปฏิบัติน้อยที่สุด 12.5 ส่วนการจัดการขยะเปียกด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การทิ้งลงถัง
ขยะมูลฝอย เช่น การเทลงดิน เทตามโคนต้นไม้ ระดับสูงสุดคือปฏิบัติปานกลางคิดเป็นร้อยละ 75 และปฏิบัติ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 25 ภาพรวมการจัดการขยะเปียกของแกนน าบ้านหนองจิก หมู่ 13 พบว่าคะแนน
สูงสุดของการปฏิบัติคือการจัดการขยะโดยน าไปเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา
เป็นการจัดการขยะเปียกด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การทิ้งลงถังขยะมูลฝอย 
 
ตารางท่ี 21 พฤติกรรมการจัดการขยะเปียก/เศษอาหาร ในครัวเรือนจ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกน
น าบ้านหนองจิก หมู่ 13 
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

พฤติกรรมการจัดการขยะเปียก/เศษอาหาร ในครัวเรือน 
ปฏิบัติ

น้อยที่สุด 
ปฏิบัติน้อย 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
มากที่สุด 

ท่านมีการจัดการขยะเปียกโดยน ามาหมักเป็นปุ๋ย 12.5  25 62.5 
ท่านมีการจัดการขยะเปียกโดยน าไปเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน 12.5   87.5 
ท่านจัดการขยะเปียกด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การทิ้งลงถังขยะมูลฝอย   75 25 

 
ด้านพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตามตารางที่ 22 พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน จ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกนน าบ้านหนองจิก หมู่ 13 พบว่าคะแนนการปฏิบัติสูงสุดของ
พฤติกรรม คือ การบอกกล่าวให้สมาชิกในครัวเรือนใช้สินค้าที่เกิดขยะน้อยที่สุด ในระดับปฏิบัติมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 62.5 คะแนนการปฏิบัติรองลงมาเท่ากัน 3 พฤติกรรม ได้แก่ การให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนบ้าน 
เพ่ือให้ช่วยกันลดขยะ การปฏิเสธรับถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของจากร้านค้า และการเลือกใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า 
ฯลฯ ในการไปจ่ายตลาด แทนการใช้ถุงพลาสติก อยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนคะแนน
สูงสุดของระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ การลดใช้โฟมจากร้านอาหาร โดยน าปิ่นโต ทัพเปอร์แวร์ หรือถ้วย
จาน ไปใส่อาหารแทน คิดเป็นร้อยละ 37.5 อย่างไรก็ตามพฤติกรรมลดขยะในหัวข้อนี้แกนน าอธิบายว่า ลดใช้
ถุงพลาสติกและโฟมจากร้านอาหารในชุมชนโดยไปนั่งกินที่ร้านแทนการซื้อมากินที่บ้าน  ภาพรวมของ
พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือนของแกนน าบ้านหนองจิก หมู่ 13 จะเห็นว่าชุมชนมีพฤติกรรมลดขยะ
มูลฝอยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติปานกลางกับปฏิบัติมากที่สุด 
 
ตารางท่ี 22 พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน จ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกนน าบ้านหนอง
จิก หมู่ 13 

พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอย 
ปฏิบัติ

น้อยที่สุด 
ปฏิบัติน้อย 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
มากที่สุด 

ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดขยะมากเกินความจ าเป็น 12.5 12.5 37.5 37.5 
ท่านบอกกล่าวให้สมาชิกในครัวเรือนให้ใช้สินค้าที่เกิดขยะ
น้อยที่สุด 

 12.5 25 62.5 

ท่านให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ช่วยกันลดขยะ 12.5  37.5 50 
ท่านปฏิเสธรับถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของจากร้านค้า   50 50 
ท่านเลือกใช้ถุงผ้าหรือตระกร้า ฯลฯ ในการไปจ่ายตลาด 
แทนการใช้ถุงพลาสติก 

 25 25 50 

ท่านลดการใช้โฟมจากร้านอาหาร โดยน าปิ่นโต ทัพเปอร์
แวร์ หรือถ้วยจาน ไปใส่อาหารแทน  

37.5 12.5 12.5 12.5 
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ส าหรับพฤติกรรมการจัดการขยะของแกนน าบ้านหนองซอนหมู่ 15 ตามตารางที่ 23 พฤติกรรมการ
คัดแยกขยะในครัวเรือนจ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกนน าบ้านหนองซอน หมู่ 15 พบว่า เกือบทุก
พฤติกรรมมีระดับการปฏิบัติที่มากที่สุด และปฏิบัติปานกลาง โดยระดับการปฏิบัติมากที่สุดมีคะแนนเท่ากัน 2 
พฤติกรรม ได้แก่ มีการคัดแยกขยะทั่วไป ใส่ไว้ในถังขยะทั่วไปต่างหาก และมีการแยกขยะอันตราย ใส่ไว้ในถัง
หรือถุงขยะอันตรายต่างหาก คิดเป็นร้อยละ 57.2 รองลงมาเป็นระดับคะแนนการปฏิบัติปานกลางสูงที่สุด
เท่ากัน 2 พฤติกรรม ได้แก่ การคัดแยกขยะมูลฝอยทุกครั้ง ก่อนทิ้งลงถัง และมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ใส่ไว้ใน
ถังขยะรีไซเคิลต่างหาก คิดเป็นร้อยละ 57.2  

 
ตารางท่ี 23 พฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนจ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกนน าบ้านหนองซอน
หมู่ 15 

พฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
ปฏิบัติ

น้อยที่สุด 
ปฏิบัติน้อย 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
มากที่สุด 

ท่านมีการคัดแยกขยะมูลฝอยทุกครั้ง ก่อนทิ้งลงถัง   57.2 42.8 
ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะเปียก ใส่ไว้ในถังขยะ
เปียกต่างหาก 

 14.3 42.8 42.8 

ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะรีไซเคิล ใส่ไว้ในถังขยะรี
ไซเคิลต่างหาก 

  57.2 42.8 

ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะทั่วไป ใส่ไว้ในถังขยะ
ทั่วไปต่างหาก 

  42.8 57.2 

ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะอันตราย ใส่ไว้ในถังหรือ
ถุงขยะอันตรายต่างหาก 

  42.8 57.2 

 
ด้านพฤติกรรมการจัดการขยะเปียก ตามตารางที่ 24 พฤติกรรมการจัดการขยะเปียก/เศษอาหาร ใน

ครัวเรือนจ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกนน าบ้านหนองซอน หมู่ 15 พบว่า พฤติกรรมจัดการขยะเปียก
โดยน ามาหมักเป็นปุ๋ย มีคะแนนระดับการปฏิบัติปานกลางสูงที่ คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมาเป็นปฏิบัติน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.6 พฤติกรรมอ่ืนๆพบว่า การจัดการขยะเปียกโดยน าไปเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน ระดับ
ปฏิบัติปานกลางกับปฏิบัติมากที่สุดมีคะแนนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ส่วนการจัดการขยะเปียกด้วยวิธีอ่ืนๆ 
ที่ไม่ใช่การทิ้งลงถังขยะมูลฝอย เช่น เทใส่โคนต้นไม้ น าไปใส่ในนา มีคะแนนสูงที่สุดคือระดับปฏิบัติปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 42.8 ภาพรวมการจัดการขยะเปียกของแกนน าบ้านหนองซอนหมู่ 15 จะพบว่าส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 24 พฤติกรรมการจัดการขยะเปียก/เศษอาหาร ในครัวเรือนจ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกน
น าบ้านหนองซอน หมู่ 15 
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โครงการวิจัยการจดัการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 
ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

พฤติกรรมการจัดการขยะเปียก/เศษอาหาร ในครัวเรือน 
ปฏิบัติ

น้อยที่สุด 
ปฏิบัติน้อย 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
มากที่สุด 

ท่านมีการจัดการขยะเปียกโดยน ามาหมักเป็นปุ๋ย 28.6  71.4  
ท่านมีการจัดการขยะเปียกโดยน าไปเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน   42.8 42.8 
ท่านจัดการขยะเปียกด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การทิ้งลงถังขยะ
มูลฝอย 

14.3  42.8 14.3 

 
ด้านพฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตามตารางที่ 25 พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน จ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกนน าบ้านหนองซอน หมู่ 15 พบว่าคะแนนสูงที่สุดอยู่ในระดับ
ปฏิบัติมากที่สุดเท่ากัน 3 พฤติกรรม ได้แก่ การเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดขยะมากเกินความจ าเป็น การบอก
กล่าวให้สมาชิกในครัวเรือนให้ใช้สินค้าที่ เกิดขยะน้อยที่สุด และการแนะน าเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ช่วยกันลดขยะ 
คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมาคือ การเลือกใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า ฯลฯ ในการไปจ่ายตลาด แทนการใช้
ถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 57.2 ส่วนคะแนนสูงสุดในระดับปฏิบัติปานกลาง คือการปฏิเสธรับถุงพลาสติกเวลา
ไปซื้อของจากร้านค้าคิดเป็นร้อยละ 85.7 รองลงเป็นการลดใช้โฟมจากร้านอาหาร โดยน าปิ่นโต ทัพเปอร์แวร์ 
หรือถ้วยจาน ไปใส่อาหารแทน คิดเป็นร้อยละ 71.4 หัวข้อนี้ชุมชนอธิบายว่าเน้นการท าอาหารกินที่บ้าน
มากกว่าไปซื้อกลับบ้าน หรือไปกินอาหารที่ร้านแทน  
 
ตารางท่ี 25 พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน จ าแนกตามระดับการปฏิบัติของแกนน าบ้านหนอง
ซอน หมู่ 15 

พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอย 
ปฏิบัติ

น้อยที่สุด 
ปฏิบัติน้อย 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
มากที่สุด 

ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดขยะมากเกินความจ าเป็น   28.6 71.4 
ท่านบอกกล่าวให้สมาชิกในครัวเรือนให้ใช้สินค้าที่เกิดขยะ
น้อยที่สุด 

  28.6 71.4 

ท่านให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ช่วยกันลดขยะ   28.6 71.4 
ท่านปฏิเสธรับถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของจากร้านค้า   85.7 14.3 
ท่านเลือกใช้ถุงผ้าหรือตระกร้า ฯลฯ ในการไปจ่ายตลาด 
แทนการใช้ถุงพลาสติก 

  42.8 57.2 

ท่านลดการใช้โฟมจากร้านอาหาร โดยน าปิ่นโต ทัพเปอร์
แวร์ หรือถ้วยจาน ไปใส่อาหารแทน  

28.6  71.4  

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือนกับแกน

น าทั้ง 3 พ้ืนที่จะเห็นว่า ในแง่การปฏิบัติให้เกิดการจัดการขยะในครัวเรือน แกนน าสามารถท าได้ด้วยตนเอง
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โดยพื้นที่ท่ีมีคะแนนสูงสุดในระดับปฏิบัติมากที่สุดได้แก่ บ้านหนองจิก หมู่ 13 คิดเป็นร้อยละ 60.71 รองลงมา
เป็นบ้านหนองจิกหมู่ 8 คิดเป็นร้อยละ 58.03  และบ้านหนองซอนหมู่ 15 ร้อยละ 41.82 ตามล าดับ ส่วน
คะแนนปฏิบัติปานกลางสูงที่สุดได้แก่ บ้านหนองซอนหมู่ 15 คิดเป็นร้อยละ 48.96 รองลงมาเป็นบ้านหนองจิก
หมู่ 8 คิดเป็นร้อยละ 29.46 และบ้านหนองจิก หมู่ 13 ร้อยละ 26.78 อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการจัดการขยะ
ของพ้ืนที่ศึกษา 3 แห่งนี้ มีการสนับสนุนความรู้และอุปกรณ์ในการจัดการขยะจากโครงการวิจัย ได้แก่ ถังคัด
แยกขยะ ถังจัดการขยะเปียก และถุงผ้า ให้แก่แกนน าทั้ง 32 คน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปฏิบัติการ  

 
ตารางท่ี 26 ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนจ าแนกตามหมู่บ้าน 

หมู่บ้าน 
ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน 

ปฏิบัติ
น้อยที่สุด 

ปฏิบัติน้อย 
ปฏิบัติ 

ปานกลาง 
ปฏิบัติ 

มากที่สุด 
บ้านหนองจิก หมู่ 8 8.92 1.78 29.46 58.03 
บ้านหนองจิก หมู่ 13 6.25 4.46 26.78 60.71 
บ้านหนองซอน หมู่ 15 5.10 1.02 48.96 41.82 

ข้อสังเกตจากการปฏิบัติการจัดการขยะในแง่ผลการเปลี่ยนแปลงในครัวเรือน อาจยังไม่เห็นข้อมูลเชิง
รูปธรรม ณ ตอนนี้ ว่าแนวทางการจัดการขยะ 3 แนวทางนี้ สามารถลดปริมาณการจัดการขยะในครัวเรือนได้
อย่างไร หรือสามารถแก้ปัญหาขยะในครัวเรือนได้อย่างไรบ้าง เพราะยังไม่สามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงได้
ทันที เนื่องจากแกนน าจัดการขยะเพ่ิงเริ่มลงมือจัดการขยะในครัวเรือนได้ไม่นาน สาเหตุเพราะสถานการณ์การ
ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานวิจัย แต่อย่างไรก็ดีในแง่การท างานพัฒนาชุมชน กระบวนการ
หนุนเสริมติดตามผลความเปลี่ยนแปลง จะมีการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต  

แต่เพ่ือให้เห็นมิติของการเรียนรู้การจัดการขยะในครอบครัว จึงได้มีการระดมสมองกลุ่มย่อยแบ่งตาม
หมู่บ้าน ในประเด็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการจัดการขยะในครัวเรือนของแกนน าทั้ง 32 คน และได้สรุปผลการ
ระดมสมองไว้ แยกตามหมู่บ้าน พบว่าบ้านหนองจิก หมู่ 8 มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง โดยเฉพาะ
ความรู้เรื่องประเภทขยะ 4 ประเภท มีการคัดแยกขยะไว้ให้ อบต.หนองซอนจัดการต่อ ไม่ทิ้งรวมในถังเดียว
เหมือนเดิม รู้วิธีจัดการขยะแต่ละประเภทมากขึ้นด้วย เช่น วิธีการท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร รู้ชนิดและราคา
ของขยะรีไซเคิลเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ได้ท าให้เกิดความสนใจอยากเรียนรู้เทคนิคการเกษตรอ่ืนๆ จากการ
จัดการขยะเปียก เช่น หลุมคีย์โฮ เพอร์มาคัลเจอร์ การท าน้ าหมักหน่อกล้วย การท าน้ ายาล้างจาน เป็นต้น 
ด้านผลส าเร็จพบว่า การจัดการขยะในครัวเรือนคาดว่าจะสามารถช่วย อบต.หนองซอนลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บขยะได้ เนื่องจากไม่น าขยะแต่ละประเภททิ้งรวมในถังเหมือนเดิม ปริมาณขยะที่จะจัดการจริงๆลดลง 
นอกจากนี้ท าให้คนในครอบครัวรวมทั้งตนเองมีระเบียบวินัยเพ่ิมมากขึ้น เพราะมีวินัยในการจัดการขยะ ด้าน
ปัญหาอุปสรรค พบว่า แกนน าจัดการขยะแค่หมู่บ้านละ 10 ครอบครัว ยังไม่เพียงพอ เพราะยังพบปัญหาการ
ทิ้งขยะไม่แยกประเภทอยู่ อย่างไรก็ตามแกนน าก็มีการแนะน า และส่งต่อความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่คน
อ่ืนๆในชุมชน ซึ่งท าให้บางครอบครัวปฏิบัติตามได้ ด้านข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนแก้ปัญหาขยะใน
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อนาคต พบว่า เสนอให้มีการขยายผลโดยเพ่ิมแกนน าจัดการขยะไปสู่ครอบครัวอ่ืนๆในชุมชนให้ครบทุก
ครอบครัว และเสนอว่าอยากให้ อบต.หนองซอน มีการจัดอบรมให้ความรู้การจัดการขยะบางประเภทที่ชุมชน
สามารถท าได้ เช่น การจัดการขยะเปียกอย่างต่อเนื่อง  
 ผลการเรียนรู้การจัดการขยะในครอบครัว บ้านหนองจิก หมู่ 13 พบว่า ได้รู้วิธีการคัดแยกแต่ละ
ประเภท เห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของขยะพลาสติก โดยเฉพาะไมโครพลาสติกที่ตอนนี้มีการกระจายไป
ในสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต อยู่ในอาหารปลาหมึก ปลาทู รวมทั้งในร่างกายมนุษย์ ท าให้อยากลดการใช้พลาสติก
ในชีวิตประจ าวันลง ด้านผลส าเร็จพบว่า ท าให้ครอบครัวมีการดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านมากขึ้น บ้าน
น่าอยู่ ลดการเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมีได้เพราะท าปุ๋ยหมักเศษอาหารใช้แทน เกิดรายได้
จากการขายขยะแม้เล็กน้อยแต่มีคุณค่า ด้านปัญหาอุปสรรค พบว่า หากจะขยายผลให้ได้ทุกครอบครัวใน
ชุมชนทันที จะส าเร็จยาก เพราะชุมชนยังติดอยู่กับความเคยชินในการจัดการขยะตามอัธยาศัย ขาดการมีส่วน
ร่วม ควรเริ่มจากครอบครัวอาสาก่อน และวัสดุอุปกรณ์ที่แจกให้ยังไม่เพียงพอ อยากได้ถังแยกขยะรีไซเคิลเพ่ิม 
ด้านข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนต่อ พบว่า อยากให้ท างานเชิงความคิดกับชุมชนให้มาก เน้นให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม จนเกิดความตระหนัก เช่น การจัดอบรม การท ากิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อยากให้มี
การจัดตั้งกลุ่มทางการจัดการขยะที่ชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมกับท้องถิ่นและเสนอให้มีการท าแผนจัดการขยะของ
ชุมชนโดยน างบประมาณจากการจัดเก็บขยะของ อบต.หนองซอนมาสนับสนุน  
 ผลการเรียนรู้การจัดการขยะในครอบครัว บ้านหนองซอน หมู่ 15 พบว่า ได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ
ที่ถูกต้อง เพราะเป็นชุมชนแรกที่น าร่องคืนถังขยะ ได้รู้ประโยชน์ของขยะแต่ละประเภท มีการคัดแยกขยะที่
สามารถขายได้เก็บไว้ให้ผู้รับซื้อขยะในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้านผลส าเร็จพบว่า ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
ครัวเรือนลดลง ชุมชนมีความสะอาดตามากขึ้น ด้านปัญหาอุปสรรค พบว่า ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการ
คัดแยกขยะอย่างจริงจัง อบต.หนองซอนยังไม่พร้อมสนับสนุนให้เกิดการคัดแยกขยะครอบคลุมทุกครอบครัว 
ด้านข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อนต่อ พบว่า จะร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะระดับครัวเรือนโดย
อาศัยแกนน า 10 ครอบครัวไปก่อน และจะมีการสนับสนุนอุปกรณ์จัดการขยะเพ่ิมเติมได้แก่ ท่อปูนส าหรับ
จัดการขยะเปียก โดยจะมอบให้ครอบครัวที่มีพ้ืนที่ดินบริเวณบ้านก่อน อยากมีการแบ่งโซนการจัดการขยะ
ภายในชุมชนตัวเอง แยกตามซอย โดยใช้หลายวิธีการในการชักชวน เช่น การตรวจสอบ การประเมิน การ “ไป
เว้าฮอดบ้าน” และเสนอให้ อบต.มีการจัดท าแผนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมทุกหมู่บ้าน เช่น การคืนถังขยะ 
การจัดกิจกรรมดีเดย์รณรงค์จัดการขยะทุกเดือน เน้นท าโดยไม่มีงบประมาณ เช่น การเดินรณรงค์ในชุมชน 
หรือตลาดนัด เป็นต้น  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยการจัดการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน ต าบลหนองซอน 

อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์เส้นทางขยะต าบลหนองซอนที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้าน เพ่ือค้นหาแนวคิดและแนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของชุมชนใน
ระดับหมู่บ้านและระดับต าบลหนองซอน และเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการจัดกระบวนการ
ท างานเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องในชุมชน และปฏิบัติการจัดการขยะ
ของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ กล่าวคือมีการศึกษาข้อมูลสถานการณ์
ปัญหาขยะกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองจิก หมู่ 8 บ้านหนองจิก หมู่ 13 และบ้าน
หนองซอน หมู่ 15 ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน ได้แก่ 
ประวัติศาสตร์ชุมชน การสนทนากลุ่มย่อย การใช้แผนที่ความคิด แบบสอบถาม ฯลฯ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนให้เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน โดยกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้อาวุโสในชุมชน สมาชิกอบต. รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในพ้ืนที่ 
และมีการใช้งานข้อมูลมาออกแบบแนวทางในการปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการขยะของชุมชน จาก
กระบวนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี ท าให้เกิดข้อค้นพบ และแนวทางในการ
ขับเคลื่อนงานต่อในอนาคต โดยในบทนี้จะได้แบ่งการน าเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา  
5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาวิจัยการจัดการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชนต าบลหนอง
ซอน สรุปเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย ได้ดังนี้  

5.1.1 พัฒนาการจัดการขยะในพื้นที่เป้าหมาย  
ในหัวข้อนี้จะแบ่งการน าเสนออกเป็น 2 ส่วนคือ พัฒนาการในการจัดการขยะของชุมชน และ

สถานการณ์ขยะของชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับความรู้และพฤติกรรมในการจัดการขยะของชุมชน  
ประเด็นแรก ผลการศึกษาพัฒนาการในการจัดการขยะของพ้ืนที่เป้าหมาย 3 พ้ืนที่ ได้แก่ บ้านหนอง

จิก หมู่ 8 บ้านหนองจิก หมู่ 13 และบ้านหนองซอน หมู่ 15 ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม โดยเน้นไปที่การศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะของชุมชน พบว่า ทั้ง 3 ชุมชน
มีจุดเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนมีถังขยะคือก่อนปี 2548 เป็นยุคที่ชาวบ้านจัดการขยะใน
ครัวเรือนกันเองตามความเข้าใจ คือใช้วิธีการเผา โดยน าขยะที่รวบรวมได้ในครัวเรือนมาเผาในบริเวณบ้าน 
หรือน าออกไปเผาที่เรือกสวนไร่นา คิดเป็นร้อยละ 80% รองลงมาจัดการโดยการฝัง ประมาณ 15% และทิ้ง
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ตามพ้ืนที่สาธารณะ ประมาณ 5% ขยะในยุคนั้นยังมีปริมาณไม่มากประกอบกับประชากรในชุมชนก็ไม่
หนาแน่น จึงไม่ส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนมากนัก แต่หลังจากมีถังขยะในปี 2548 ชุมชนลดการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนลง ส่วนใหญ่น าไปทิ้งลงถังที่ อบต.หนองซอนจัดเป็นจุดไว้ให้ในชุมชน ส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมา เช่น ขยะล้นถัง ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ชาวบ้านขาดการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และมีการใช้งบประมาณในการ
จัดเก็บขยะเพ่ิมข้ึนทุกป ีโดยล่าสุดปี พ.ศ.2562 อบต.ใช้งบจัดเก็บขยะจ านวน 772.18 ตัน เป็นจ านวนเงินรวม 
617,745 บาท 

ประเด็นที่สอง สถานการณ์ขยะของชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับความรู้และพฤติกรรมในการจัดการ
ขยะของชุมชน การศึกษาในหัวข้อนี้เน้นไปที่การศึกษาด้านความรู้ และพฤติกรรมในการจัดการขยะของชุมชน 
ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ในด้านความรู้และพฤติกรรมในการจัดการขยะของชุมชน พบว่าชุมชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และการจัดการขยะแต่ละประเภท ซึ่งส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมน าขยะไปทิ้งรวมกองไว้ในถังเดียว ชุมชนเกิดปริมาณขยะเยอะเกินความจ าเป็น และการเผาขยะผิด
ประเภทที่ก่อให้เกิดมลภาวะชุมชน 
 ด้านพฤติกรรมการสร้างขยะในชุมชน พบว่าชุมชนมีพฤติกรรมสร้างขยะในช่วงเช้ามากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 65 เพราะเป็นช่วงที่ชุมชนจับจ่ายซื้อของมาท าอาหารหรือซื้ออาหารส าเร็จ รวมทั้งการซื้อของเบ็ดเตล็ด
อ่ืนๆ รองลงมาเป็นช่วงเย็นมีการสร้างขยะคิดเป็นร้อยละ 26 และช่วงกลางวันสร้างขยะคิดเป็นร้อยละ 9 
ภาพรวมคนในชุมชนผลิตขยะต่อวันประมาณ 0.91 กิโลกรัม  

ผลการศึกษาปริมาณขยะของพ้ืนที่ศึกษาเฉลี่ยต่อเดือน พบว่าทั้ง 3 หมู่บ้านมีปริมาณขยะ 27.2 ตัน/
เดือน หรือ 909 กิโลกรัมต่อวัน โดยหมู่บ้านที่มีปริมาณขยะมากที่สุดได้แก่ บ้านหนองจิก หมู่ 8 พบปริมาณ
ขยะ 12.8 ตัน/เดือน หรือ 428 กิโลกรัมต่อวัน รองลงมาได้แก่ บ้านหนองซอนหมู่ 15 มีปริมาณขยะ 8.3 ตัน/
เดือน หรือ 278 กิโลกรัมต่อวัน และบ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ 13 มีปริมาณขยะ 6.1 ตัน/เดือน หรือ 278 
กิโลกรัมต่อวัน และเมื่อศึกษาองค์ประกอบของขยะที่น ามาทิ้งในถัง พบว่า ขยะประเภททั่วไปมีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อย 55 รองลงมาเป็น ขยะเปียกสัดส่วนร้อยละ 27.0 ขยะรีไซเคิลสัดส่วนร้อยละ 14.0 และขยะอันตราย
สัดส่วนร้อยละ 4.0 ตามล าดับ ดังนั้นเมื่อดูจากศักยภาพของชุมชนที่น่าจะสามารถจัดการขยะเองได้ เช่น ขยะรี
ไซเคิลและขยะเปียก จะพบว่ามีเพียงขยะทั่วไปและขยะอันตรายเท่านั้นที่ชุมชนจัดการเองไม่ได้  

5.1.2 รูปแบบการจัดการขยะของชุมชน 
ผลการศึกษารูปแบบการจัดการขยะของชุมชน พบว่าชุมชนมีศักยภาพในการจัดการขยะเองได้ เพราะ

พบรูปแบบการจัดการที่หลากหลาย  เช่น จัดการโดยวิธีการเผา จัดการเศษอาหารโดยการฝัง จัดการทิ้งลงถัง
ขยะการคัดแยกขยะ และท้ิงตามข้างทาง พื้นที่สาธารณะ อย่างไรก็ตามวิธีจัดการขยะบางวิธียังปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
เพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นจึงมีการรวบรวมข้อเสนอแนวทางการจัดการขยะที่ชุมชนคิดว่า
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ พบว่า มี 7 แนวทาง ได้แก่  

แนวทางที่ 1 การไม่เพ่ิม หรือลดจ านวนการใช้ขยะพลาสติกและโฟม โดยงดการใช้พลาสติกและโฟม
ในงานบุญประเพณีชุมชน และให้มีการใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก การไปกินอาหารที่ร้านค้าเพ่ือลดกล่องโฟม 
เป็นต้น  
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แนวทางท่ี 2 การใช้วัสดุทดแทน โดยไปจ่ายตลาด ให้ใช้ถุงผ้าหรือใช้ตะกร้าใส่สิ่งของ หรือใช้วัสดุอ่ืนๆ
ที่สามารถทดแทนการเกิดขยะท่ัวไปได้  

แนวทางที่ 3 การคัดแยกขยะ โดยให้ชุมชนคัดแยกขยะให้ถูกต้องก่อนทิ้งลงถัง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะ
เปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย  

แนวทางที่ 4 เปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์ น าเศษอาหารที่เหลือไปเลี้ยงสัตว์ หรือขุดหลุมฝังไว้ท าปุ๋ย
หมัก และการท าสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ เช่น ซองกาแฟ กล่องนม  

แนวทางท่ี 5 อบรมให้ความรู้ โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้อง
แก่คนในชุมชน เพ่ือรับมือกับการจัดการขยะในครัวเรือน  

แนวทางที่ 6 ใช้กติกาชุมชน มีการก าหนดมาตรการในการลด และจัดการขยะอย่างจริงจังกับคนใน
ชุมชน ร้านค้า และตลาดนัดชุมชน เช่น งดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น  

แนวทางที่ 7 การคืนถังขยะ โดยส่งคืนถังขยะคืนแก่ อบต.หนองซอน เพ่ือให้เกิดการจัดการขยะใน
ระดับครัวเรือน 

5.1.3 การเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่เพื่อหนุนเสริมและมีส่วนร่วมกับกระบวนการศึกษา 
การท างานเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ เพ่ือหนุนเสริมและมีส่วนร่วมกับกระบวนการ

ศึกษา ได้ด าเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัย โดยมีกระบวนการเพ่ิมพูนทักษะด้านต่างๆ ให้นักวิจัยทั้งสิ้น 4 
กระบวนการ คือ  

1) การจัดประชุม ได้แก่ การประชุมเพ่ือเตรียมงาน การประชุมท าความเข้าใจโครงการ การประชุม
ติดตามความก้าวหน้า การประชุมกับชุมชน โดยมีทั้งการจัดประชุมเป็นทางการและไม่เป็นทาง โดยเน้นให้ทีม
วิจัยมีบทบาทแสดงความคิดเห็น และบทบาทในที่ประชุมทุกๆครั้ง  

2) การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ การจัดกระบวนการฝึกฝนด้านความคิดและทักษะแก่ทีมวิจัย
ให้สามารถท างานวิจัยได้ด้วยตนเอง เช่น การจดบันทึก การแสดงความคิดเห็น การใช้เครื่องมือวิจัย ทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการเขียนรายงานวิจัย ทักษะการโค้ชชิ่ง เป็นต้น  

3) การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ได้แก่ การมอบหมายบทบาทให้นักวิจัยท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือที่ได้เรียนรู้น าไปใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน การตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เป็นต้น  

4) การท ากิจกรรมนอกเวลา/กิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ การหาเวลาว่างท ากิจกรรมผ่อนคลายร่วมกัน 
เช่น การทานอาหารร่วมกัน การไปเรียนรู้ชีวิตนอกสถานที่ การจัดงานวันเกิด ฯลฯ เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้าง
พ้ืนที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับทีมวิจัยในทุกๆเรื่อง ทั้งเรื่องงาน เรื่องชีวิต เรื่องสุขภาพ ท าให้ทีม
วิจัยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสามารถเปิดรับการเรียนรู้ได้ทุกเรื่อง  

จากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถสรุปให้เห็นว่าทีมวิจัยเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

ด้านความรู้ - ทีมวิจัยได้รู้จักชุมชนตนเองมากยิ่งขึ้น จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ท าให้เข้าใจชุมชนมาก
ขึ้น รวมทั้งเข้าใจความต้องการของชุมชน และอยากเรียนรู้ชุมชนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้เกิดการค้นคว้าข้อมูลปัญหา
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สถานการณ์ขยะ ท าให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ ในการเลือกใช้สื่อสารกับชุมชน โดยเน้นข้อมูลที่ใกล้ตัว เชื่อมโยงกับ
ชุมชนได้ เช่น ข้อมูลอายุขยะ ปัญหาไมโครพลาสติก ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ เป็นต้น  
เกิดความรู้ความเข้าใจในการท างานวิจัยมากขึ้น เห็นว่าการสื่อสารข้อมูลเชิงวิชาการให้ชุมชนเข้าใจง่ายต้อง
เลือกใช้ค าที่เหมาะสม ได้รับความรู้ใหม่จากการฝึกอบรม เช่น การเป็นที่ปรึกษา (Coaching) ในชุมชน 

ด้านทักษะ - ทีมวิจัยได้มีโอกาสแสดงออกมากขึ้น ทั้งการพูดในที่สาธารณะ การถกเถียงแลกเปลี่ยน
กับทีมวิจัย การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ได้น าความรู้จากการโค้ช มาใช้ในการค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา มีการรวบรวมปัญหาจากชุมชน และแนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เห็นความส าคัญ
ของการพูดคุยในกลุ่มย่อยท าให้ได้รู้ปัญหาในการท างานมากขึ้น เพราะกลุ่มใหญ่บางคนอาจไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็น ได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือวิจัย PAR โดยน ามาออกแบบกระบวนการเรียนรู้กับชุมชนและทีมวิจัย ท า
ให้รู้สึกสนุกกับการท างาน เป็นวงที่ทุกคน “คิดน ากัน แก้ปัญหาน ากัน” ได้เกิดการลงมือปฏิบัติจัดการขยะไป
พร้อมกับชุมชนอย่างเข้มงวด ฝึกการลดใช้สิ่งของที่จะก่อให้เกิดขยะ เช่น ปฏิเสธถุงพลาสติก เลือกใช้แก้ว
ส่วนตัว เลือกใช้กล่องอาหารพลาสติกแทนกล่องโฟม เป็นต้น พยายามท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง และบอกเล่า
ความรู้เรื่องปัญหาขยะแก่คนในชุมชน  

ด้านทัศนคติต่อการท างานวิจัยกับชุมชน - เกิดความความท้าทายต่อการท างานสร้างจิตส านึกของคน
ในชุมชน ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะ การสร้างกลไกแก้ปัญหาระดับชุมชน ยังขาดตัวกลางในการเชื่อมร้อย
คนท างาน ขาดแรงจูงใจ ต้องวิเคราะห์ชุมชนด้วยว่าพร้อมจะขับเคลื่อนไปด้วยกันไหม การท างานช่วงแรก 
ชุมชนมองเราเป็น “หน้าใหม่” ในบทบาทนักวิจัย จึงไม่ค่อยให้ความไว้วางใจ ไม่อยากมีส่วนร่วม ไม่อยากตอบ
ค าถาม แต่พอได้ลงชุมชนถี่มากขึ้น ทั้งจัดกลุ่มย่อย หรือเดินเข้าหาแบบเคาะประตูบ้าน (Knock Door) ท าให้
ชุมชนเห็นบทบาทเรา มีความกระตือรือร้นและพร้อมให้ความร่วมมือมากขึ้น  มีข้อเสนอที่เป็นความต้องการ
ของชุมชน ท าให้เห็นว่าชุมชนอยากจะไปต่ออย่างไรในการแก้ปัญหาขยะ ทีมวิจัยจะพัฒนาความคาดหวังชุมชน 
หรือหนุนเสริมต่อไปอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน ไม่หยุดชะงัก 

5.1.4 ผลการปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือน 
การปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือน ชุมชนได้เลือกแนวทางจัดการขยะ 3 แนวทาง เพ่ือทดลองท า

ในครัวเรือน ได้แก่ การคัดแยกขยะ การจัดการขยะเปียก และการลดจ านวนการใช้พลาสติกและโฟม โดย 3 
แนวทางดังกล่าวมาจากกระบวนการคัดเลือกโดยชุมชน มีอาสาสมัครในพ้ืนที่เป้าหมายหมู่บ้านละ 10-12 
ครอบครัวเป็นแกนน าจัดการขยะ และมีการสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดการขยะ ได้แก่ ถังคัดแยกขยะ ถัง
จัดการขยะเปียก และถุงผ้า ผลการปฏิบัติการจัดการขยะพบว่า แกนน าครอบครัวจัดการขยะทั้ง 3 พ้ืนที่
สามารถจัดการขยะได้ด้วยตนเอง โดยพ้ืนที่ที่มีคะแนนสูงสุดในระดับปฏิบัติมากที่สุดได้แก่ บ้านหนองจิก หมู่ 
13 คิดเป็นร้อยละ 60.71 รองลงมาเป็นบ้านหนองจิกหมู่ 8 คิดเป็นร้อยละ 58.03  และบ้านหนองซอนหมู่ 15 
ร้อยละ 41.82 ตามล าดับ ส่วนคะแนนปฏิบัติปานกลางสูงที่สุดได้แก่ บ้านหนองซอนหมู่ 15 คิดเป็นร้อยละ 
48.96 รองลงมาเป็นบ้านหนองจิกหมู่ 8 คิดเป็นร้อยละ 29.46 และบ้านหนองจิก หมู่ 13 ร้อยละ 26.78  

อย่างไรก็ดีการปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือนครั้งนี้  อาจยังไม่เห็นรูปธรรมในเชิงผลการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะชุมชนเพ่ิงเริ่มลงมือปฏิบัติการ ยังไม่สามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงได้เท่าที่ควร 
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ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

สาเหตุเพราะสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานวิจัย แต่ทั้งนี้ในแง่การท างาน
พัฒนาชุมชน กระบวนการหนุนเสริมติดตามความเปลี่ยนแปลง จะยังมีการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต  

ขณะเดียวกันได้มีการสรุปผลการเรียนรู้การจัดการขยะในครัวเรือนโดยวิธีระดมกลุ่มย่อยแยกตาม
หมู่บ้าน ท าให้เห็นมิติการเรียนรู้ที่เกิดจากการจัดการขยะในครัวเรือนของแกนน า ซึ่งสรุปแยกเป็นหมู่บ้านได้
ดังนี้ บ้านหนองจิก หมู่ 8 พบว่า แกนน ามีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง โดยเฉพาะความรู้เรื่องประเภท
ขยะ 4 ประเภท มีการคัดแยกขยะไว้ให้ อบต.หนองซอนจัดการต่อ ไม่ทิ้งรวมในถังเดียวเหมือนเดิม รู้วิธีจัดการ
ขยะแต่ละประเภทมากข้ึนด้วย เช่น วิธีการท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร รู้ชนิดและราคาของขยะรีไซเคิลเพ่ิมมาก
ขึ้น นอกจากนี้ได้ท าให้เกิดความสนใจอยากเรียนรู้เทคนิคการเกษตรอ่ืนๆ จากการจัดการขยะเปียก เช่น หลุม
คีย์โฮ เพอร์มาคัลเจอร์ การท าน้ าหมักหน่อกล้วย การท าน้ ายาล้างจาน เป็นต้น ด้านผลส าเร็จพบว่า การจัดการ
ขยะในครัวเรือนคาดว่าจะสามารถช่วย อบต.หนองซอนลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะได้ เนื่องจากไม่น าขยะ
แต่ละประเภททิ้งรวมในถังเหมือนเดิม ปริมาณขยะที่จะจัดการจริงๆลดลง นอกจากนี้ท าให้คนในครอบครัว
รวมทั้งตนเองมีระเบียบวินัยเพ่ิมมากขึ้น เพราะมีวินัยในการจัดการขยะ ด้านปัญหาอุปสรรค พบว่า แกนน า
จัดการขยะแค่หมู่บ้านละ 10 ครอบครัว ยังไม่เพียงพอ เพราะยังพบปัญหาการทิ้งขยะไม่แยกประเภทอยู่ 
อย่างไรก็ตามแกนน าก็มีการแนะน า และส่งต่อความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่คนอ่ืนๆในชุมชน ซึ่งท าให้บาง
ครอบครัวปฏิบัติตามได้ 

ผลการเรียนรู้การจัดการขยะในครอบครัว บ้านหนองจิก หมู่ 13 พบว่า แกนน าได้รู้วิธีการคัดแยกขยะ
แต่ละประเภท เห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของขยะพลาสติก โดยเฉพาะไมโครพลาสติกที่ตอนนี้มีการ
กระจายไปในสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต อยู่ในอาหารปลาหมึก ปลาทู รวมทั้งในร่างกายมนุษย์ ท าให้อยากลดการใช้
พลาสติกในชีวิตประจ าวันลง ด้านผลส าเร็จพบว่า ท าให้ครอบครัวมีการดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านมาก
ขึ้น บ้านน่าอยู่ ลดการเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมีได้เพราะท าปุ๋ ยหมักเศษอาหารใช้แทน 
เกิดรายได้จากการขายขยะแม้เล็กน้อยแต่มีคุณค่า ด้านปัญหาอุปสรรค พบว่า หากจะขยายผลให้ได้ทุก
ครอบครัวในชุมชนทันที จะส าเร็จยาก เพราะชุมชนยังติดอยู่กับความเคยชินในการจัดการขยะตามอัธยาศัย 
ขาดการมีส่วนร่วม ควรเริ่มจากครอบครัวอาสาก่อน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีแจกให้ยังไม่เพียงพอ 

ผลการเรียนรู้การจัดการขยะในครอบครัว บ้านหนองซอน หมู่ 15 พบว่า ได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ
ที่ถูกต้อง เพราะเป็นชุมชนแรกที่น าร่องคืนถังขยะ ได้รู้ประโยชน์ของขยะแต่ละประเภท มีการคัดแยกขยะที่
สามารถขายได้เก็บไว้ให้ผู้รับซื้อขยะในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้านผลส าเร็จพบว่า ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
ครัวเรือนลดลง ชุมชนมีความสะอาดตามากขึ้น ด้านปัญหาอุปสรรค พบว่า ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการ
คัดแยกขยะอย่างจริงจัง อบต.หนองซอนยังไม่พร้อมสนับสนุนให้เกิดการคัดแยกขยะครอบคลุมทุกครอบครัว 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
  จากผลการศึกษาวิจัยการจัดการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน ต าบล
หนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ท าให้เกิดข้อค้นพบดังนี้  
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 5.2.1 แนวทางการจัดการขยะในครัวเรือน ที่ค้นพบและทดลองปฏิบัติการนั้น ยังไม่สามารถสรุปผลใน
เชิงรูปธรรมได้ ว่าสามารถแก้ปัญหาขยะในครัวเรือน / ชุมชน ได้มากน้อยขนาดไหน เนื่องจากยังอยู่ระหว่าง
ปฏิบัติการ แต่มีข้อสังเกตว่าแนวทางจัดการขยะที่ด าเนินการอยู่ เกิดผลการเรียนรู้แก่แกนน าครอบครัวในด้าน
ที่ดี เช่น แกนน ามีความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้อง มีทักษะในการจัดการขยะในครัวเรือนได้ เกิดความ
ตระหนักต่อปัญหาการจัดการขยะ โดยเฉพาะปัญหาไมโครพลาสติก คนในครอบครัวมีความตื่นตัวในการ
จัดการขยะ และมีระเบียบวินัยต่อการรักษาความสะอาดในครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน 

นอกจากนี้ยังมีแนวทางจัดการขยะอ่ืนๆที่ค้นพบจากการศึกษา แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
ได้แก่ การใช้กติกาชุมชน มาก าหนดมาตรการร่วมกันในการลด และจัดการขยะชุมชน การคืนถังขยะ โดยส่งถัง
ขยะคืนแก่ อบต.หนองซอน เพ่ือให้เกิดการจัดการขยะในระดับครัวเรือน ซึ่งในแง่การท างานพัฒนากับชุมชน 
จ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนกันต่อ 

5.2.2 องค์ความรู้ และความเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน จากการท างานร่วมกันกับ
ชุมชนและทีมวิจัย นอกจากเกิดชุดข้อมูลปัญหาขยะ และแนวทางการจัดการขยะของต าบลหนองซอนแล้ว ยัง
เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการศึกษา และลงมือปฏิบัติด้ วยเช่นกัน ได้แก่ เกิดชุดข้อมูลการเรียนรู้เรื่อง
สถานการณ์ปัญหาขยะระดับโลกที่เชื่อมโยงกับปัญหาขยะในภูมิภาคและชุมชน เกิดชุดความรู้เรื่องอายุขัยของ
ขยะมูลฝอย เกิดชุดความรู้เรื่องการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบน
ฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและพฤติกรรมของแกนน าในชุมชนอย่าง
เห็นได้ชัด เช่น ครอบครัวมีวินัยในการรักษาความสะอาดมากขึ้น มีการบอกต่อความรู้แก่คนอ่ืนๆในชุมชน 
รวมทั้งกระตุ้นให้คนจัดการขยะมากขึ้น และพยายามเสนอความเห็นให้เกิดกลไกจัดการขยะในชุมชนที่มีความ
ยั่งยืน  
 5.2.3 การเสริมกระบวนการทางความคิดและข้อมูลแก่คนในชุมชน โดยน าเสนอปัญหาสถานการณ์
ขยะของโลก ข้อมูลจากผลการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การจัด
อบรม และการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการจัดการขยะในชุมชน เป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการใส่ใจต่อปัญหาสถานการณ์ขยะของชุมชนตนเอง และลุกข้ึนมาจัดการกับปัญหา 

5.2.4 บทเรียนจากกระบวนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ จากการสรุปบทเรียนกระบวนการพัฒนา
คนรุ่นใหม่เพ่ือหนุนเสริมการท างานวิจัย และเป็นพ้ืนที่เรียนรู้การท างานเปลี่ยนแปลงตัวเองและชุมชนของคน
รุ่นใหม่ พบว่า เกิดกระบวนการที่เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ 4 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการประชุม 
ได้แก่ การจัดประชุมทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ ให้ทีมวิจัยได้มีส่วนร่วมกับวงประชุมอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งการแสดงความคิดเห็น การช่วยจดบันทึก การติดกระดาษ-เขียนกระดาน 2) กระบวนการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ ได้แก่ การจัดกระบวนการฝึกฝนด้านความคิดและทักษะแก่ทีมวิจัยให้สามารถท างานวิจัยได้ด้วย
ตนเอง เช่น การจดบันทึก การแสดงความคิดเห็น การใช้เครื่องมือวิจัย ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการ
เขียนรายงานวิจัย ทักษะการโค้ชชิ่ง เป็นต้น ทั้งนี้มีการจัดวงย่อยเพ่ือให้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง  (AAR) 
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในทีมวิจัยทุกครั้ง 3) การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ได้แก่ การมอบหมายบทบาทให้นักวิจัยท า
หน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือที่ได้เรียนรู้น าไปฝึกเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายผู้ให้
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สัมภาษณ์ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน มีการประเมินผลการใช้เครื่องมือ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล 4) การท ากิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ การหาเวลาว่างท ากิจกรรมผ่อนคลายร่วมกัน เช่น การทาน
อาหารร่วมกัน การไปเรียนรู้ชีวิตนอกสถานที่ การจัดงานวันเกิด ฯลฯ เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยใน
การแลกเปลี่ยนพูดคุยกับทีมวิจัยในทุกๆเรื่อง ทั้งเรื่องงาน เรื่องชีวิต เรื่องสุขภาพ ท าให้ทีมวิจัยมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันและสามารถเปิดรับการเรียนรู้ได้ทุกเรื่อง  

อย่างไรก็ดี การท างานกับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะการสร้างการเรียนรู้เรื่องงานวิจัย ยังพบข้อจ ากัดที่
จ าเป็นจะต้องออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น ความเข้าใจ
เรื่องหลักการท าวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การไม่ใช้
ความคิดเห็นส่วนตัวไปตัดสินข้อมูลที่เกิดขึ้น การเลือกใช้ค าพูดในการท างานกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน เป็นต้น  

5.2.5 ความท้าทายในการขับเคลื่อนงานต่อข้างหน้า ความท้าทายต่อการท างานในอนาคตของชุมชน
คือ จะท าอย่างไรให้เกิดการสร้างจิตส านึกคนในชุมชนในการช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะ การสร้างกลไกแก้ปัญหา
ระดับชุมชน ยังขาดตัวกลางในการเชื่อมร้อยคนท างาน ขาดแรงจูงใจ ต้องวิเคราะห์ชุมชนที่เหลือด้วยว่าพร้อม
จะขับเคลื่อนไปด้วยกันหรือไม่ เพราะเป็นความต้องการของแกนน าในชุมชนที่อยากเห็นการไปต่อด้วยตนเอง 
อยากเชื่อมโยงการท างานกับ อบต.หนองซอน ในการตั้งกลไกจัดการขยะที่ชุมชนขับเคลื่อนเอง โดยให้อบต.
สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะสรุปบทเรียนจากการสนับสนุนงบของกองทุน สปสช.ต าบล น ามา
ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ครอบครัวอ่ืนๆในชุมชน รวมทั้ง 16 หมู่บ้านในต าบลหนองซอน  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ในหัวข้อนี้ เป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็น
จากชุมชน และจากคณะผู้ศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการขับเคลื่อนงานและศึกษาต่อในอนาคต โดยมี
ข้อเสนอดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 

 ควรมีการพัฒนาเชิงความรู้ต่อยอดจากกระบวนการจัดการขยะ ในส่วนของการน าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว
มาจัดการให้เกิดประโยชน์ เช่น การท าเสื่อจากซองน้ ายาซักผ้า เสื่อจากขวดน้ าอัดลม เป็นต้นโดยการ
สนับสนุนองค์ความรู้แก่ชาวบ้าน เพ่ือสร้างคุณค่าจากสิ่งของ และเสริมรายได้แก่ชุมชน  

 ควรมีการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนประเด็นการจัดการขยะในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน เช่น 
ธนาคารขยะ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีชาวบ้านในการจัดการขยะต้นทาง เป็นต้น โดยเน้นพัฒนาแกน
น าในชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ 

 ควรมีการประสานความร่วมมือในการจัดการขยะกับหน่วยงานรัฐ องค์กรชุมชนในพ้ืนที่ในการท างาน
รณรงค์ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้เกิดความตระหนักในการจัดการขยะ 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะจากชุมชน 

 เสนอให้มีการขยายผลโดยเพ่ิมแกนน าจัดการขยะไปสู่ครอบครัวอ่ืนๆในชุมชนให้ครบทุกครอบครัว 
และเสนอว่าอยากให้ อบต.หนองซอน มีการจัดอบรมให้ความรู้การจัดการขยะบางประเภทที่ชุมชน
สามารถท าได้ เช่น การจัดการขยะเปียกอย่างต่อเนื่อง 

 อยากให้ท างานเชิงความคิดกับชุมชนให้มาก เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม จนเกิดความตระหนัก เช่น การ
จัดอบรม การท ากิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อยากให้มีการจัดตั้งกลุ่มทางการจัดการ
ขยะที่ชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมกับท้องถิ่นและเสนอให้มีการท าแผนจัดการขยะของชุมชนโดยน า
งบประมาณจากการจัดเก็บขยะของ อบต.หนองซอนมาสนับสนุน 

 เสนอให้ อบต.หนองซอน มีการจัดท าแผนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมทุกหมู่บ้าน เช่น การคืนถังขยะ 
การจัดกิจกรรมดีเดย์รณรงค์จัดการขยะทุกเดือน เน้นท าโดยไม่มีงบประมาณ เช่น การเดินรณรงค์ใน
ชุมชน หรือตลาดนัด เป็นต้น 

5.3.3 ข้อเสนอแนะต่องานวิจัย 

 ควรมีการศึกษาต่อไปในประเด็นการสร้างความตื่นตัวในการจัดการขยะต้นทาง จะมีรูปแบบ วิธีการ
อย่างไรให้คนในชุมชนได้เกิดความตระหนักลุกขึ้นมาจัดการขยะด้วยตนเอง เพราะจากผลการศึกษา
คนในชุมชนบางส่วนมีความรู้ ความเข้าใจที่ดีในการจัดการขยะแต่ยังไม่เกิดการลงมือท า 
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c) การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือPAR :  

 ทีมศึกษาวิจัย “รูปแบบการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว เพ่ือการป้องกันแก้ไข

ปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่น กรณีศึกษา ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม” 

สนับสนุนโดย องค์กรอาสาสมัครอังกฤษ (VSO) 

 ทีมศึกษาวิจัย “แนวทางลดผลกระทบจากการเกษตรในระบบพันธะสัญญา กรณี

ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านแบก หมู่ที่ 1,7,8 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ” 

สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ทีมศึกษาวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบตลาดชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัย

ด้านการผลิต และบริโภคอาหารกรณีตลาดเขียวต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม” สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

2. นางสาวอัฉรา แก้วมาศ (เมย์) อายุ 28 ปี 

a) จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

b) ประสบการณ์การท างานชุมชน : ผู้จัดกระบวนการฝึกอบรมเยาวชนให้ความรู้เรื่องเอดส์ 

ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้โครงการป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน จ.มหาสารคาม สถาบันชุมชนอีสาน 

 ผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการคนรุ่นใหม่เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 1 โดย

มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม ปี พ.ศ.2557-2558 
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c) การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือPAR : เคยเข้าร่วมอบรมการท างานวิจัยชุมชนแบบมีส่วน

ร่วมกับองค์กร VSO  

 ทีมศึกษาวิจัย “รูปแบบการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว เพ่ือการป้องกันแก้ไข

ปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่น กรณีศึกษา ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม” 

สนับสนุนโดย องค์กรอาสาสมัครอังกฤษ (VSO) 

 ทีมศึกษาวิจัย “แนวทางลดผลกระทบจากการเกษตรในระบบพันธะสัญญา กรณี

ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านแบก หมู่ที่ 1,7,8 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ” 

สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ทีมศึกษาวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบตลาดชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัย

ด้านการผลิต และบริโภคอาหารกรณีตลาดเขียวต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม” สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

3. นายปรัชชา พรมน้ า(เอ) อายุ 27 ป ี

a) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

b) ประสบการณ์การท างานชุมชน : ผู้จัดกระบวนการฝึกอบรมเยาวชนให้ความรู้เรื่องเอดส์ 

ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้โครงการป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน จ.มหาสารคาม สถาบันชุมชนอีสาน 

c) การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือPAR : ไม่มี 

 

4. น.ส.สุดาพร นามสกุล แสนหูม (จิ๊บ) อายุ  29 ปี 

a) จบการศึกษาระดับ ปวช. การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

b) ประสบการณ์การท างานชุมชนแบบมีส่วนร่วม : ไม่มี 

c) การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือPAR : (ไม่มี) 

 

5. นายพีรพงศ์ สังวรณ์ (บอย) 29 ปี 

a) จบการศึกษา ระดับ  

b) ประสบการณ์การท างานชุมชนแบบมีส่วนร่วม : ผู้จัดกระบวนการฝึกอบรมเยาวชนให้ความรู้

เรื่องเอดส์ ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้โครงการป้องกันการ

แพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน จ.มหาสารคาม สถาบันชุมชนอีสาน 

c) การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือPAR : (ไม่มี) 
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6. นางสาวพนิดา สังวรณ์ (บิว) อายุ 28 ปี 

a) จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเชียง

ยืน จังหวัดมหาสารคาม 

b) ประสบการณ์การท างานชุมชนแบบมีส่วนร่วม : ไม่มี 

c) การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือPAR : (ไม่มี) 

 

7. นายเวียงสรรค์ ภูศรี (สรรค์) อายุ 39 ปี 

a) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

b) ประสบการณ์การท างานชุมชนแบบมีส่วนร่วม : ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

c) การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือPAR : ประสบการณ์การท างานกับชุมชน  

 การศึกษาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคริตี้ จ.กาญจนบุรี  

 การศึกษาการปนเปื้อนปรอทเหมืองทองค าภูทับฟ้า จ.เลย  

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่โปรแตส จ.อุดรธานี 

 

8. นางสาวสุดารัตน์ สีดาช่วย (ออย) อายุ 23 ปี 

a) จบการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองซอน ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียง

ยืน จังหวัดมหาสารคาม 

b) ประสบการณ์การท างานชุมชนแบบมีส่วนร่วม : ไม่มี 

c) การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือPAR : (ไม่มี) 

 

9. นายโกวิท ขันเงิน (ปูเป้) อายุ 37 ปี 

a) จบการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอ

เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

b) ประสบการณ์การท างานชุมชน : ผู้จัดกระบวนการฝึกอบรมเยาวชนให้ความรู้เรื่องเอดส์ 

ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้โครงการป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน จ.มหาสารคาม 
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c) การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือPAR : เคยเข้าร่วมอบรมการท างานวิจัยชุมชนแบบมีส่วน

ร่วมกับองค์กร VSO  

 ทีมศึกษาวิจัย “รูปแบบการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว เพ่ือการป้องกันแก้ไข

ปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่น กรณีศึกษา ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม” 

สนับสนุนโดย องค์กรอาสาสมัครอังกฤษ (VSO) 

 

10. นายประยุทธ ขันเงิน (บอย) อายุ 24 ปี 

a) จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

b) ประสบการณ์การท างานชุมชน : ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเยาวชนให้ความรู้เรื่องเอดส์ 

ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้โครงการป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน จ.มหาสารคาม 

c) การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือPAR : ทีมศึกษาวิจัย “รูปแบบการสื่อสารเรื่องเพศใน

ครอบครัว เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่น กรณีศึกษา ต.หนองซอน อ.เชียงยืน 

จ.มหาสารคาม” สนับสนุนโดย องค์กรอาสาสมัครอังกฤษ (VSO) 

d) ผ่านการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการคนรุ่นใหม่เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 3 โดยมูลนิธิ

อาสาสมัครเพ่ือสังคม  

 

11. นายศักดิ์ดาวุฒิ บุนนาค (ก็อต) อายุ 24 ปี 

a) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ่โรงเรียน Kirseberg เมือง Malmö ประเทศ Sweden

และก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

b) ประสบการณ์การท างานชุมชน  : ไม่มี 

c) การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือPAR : ไม่มี 

 

12. นายจีรศักดิ์  แสนดะหมื่น (ฟิวส์) อายุ 28 ปี 

a) ที่อยู่  28 หมู่ 15 ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

b) จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 

c) ประสบการณ์การท างานชุมชน : เคยร่วมงานด้านสุขภาวะชุมชนที่อ าเภอนาดูน จ.

มหาสารคาม 

d) การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือPAR : ไม่มี 
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13. สุภารัตน์ บุราณรมย์ (อ๋อย) อายุ 38 ปี 

a) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  

b) ประสบการณ์การท างานชุมชนแบบมีส่วนร่วม : ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 

c) การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือPAR : การศึกษาการจัดการขยะในชุมชน ต.เขวา จ.

มหาสารคาม  

 

14. นายพรชัย แสงทอง(พร) อายุ 39 ปี 

a) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

b) ประสบการณ์การท างานชุมชนแบบมีส่วนร่วม : ด ารงต าแหน่งสมาชิก อบต. ,อาสาเกษตรกร 

,อาสาหมอดิน เป็นต้น 

c) การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมหรือ PAR : ไม่มี 
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ภาคผนวก ข รูปภาพกิจกรรม 

น าเสนอข้อมูลสถานการณ์ขยะ และร่างโครงการวิจัยในพ้ืนที่ต่อชุดโครงการฯ  

ณ มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 
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ประชุมชี้แจงโครงการวิจัยกับชุมชนระดับต าบล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
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ประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงโครงการระดับหมู่บ้าน ณ บ้านหนองจิก หมู่ 8 และ 13 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
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ประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงโครงการระดับหมู่บ้าน ณ บ้านหนองซอน หมู่ 15 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
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ประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงโครงการระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองซอน หมู่ 3 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1  

ณ ศูนย์หัตถกรรมโนนดอกจาน ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 

7-8 ธันวาคม 2562 
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ทดสอบแบบสอบถามการวิจัย ณ ศาลาบ้านหนองซอน หมู่ 15 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 
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เพ่ืออบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 2  

ณ บ้านสวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

วันที่ 9-12 มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

เก็บข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติม ณ บ้านหนองจิก หมู่ 8 และ 13 

วันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2563 
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เก็บข้อมูลวิจัยเพิ่มเติม ณ บ้านหนองซอนหมู่ 15 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 
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ลงพื้นที่น าเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบเคาะประตูบ้าน 

วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2563 
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มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมลงพ้ืนที่ติดตาม ถอดบทเรียนการด าเนินงาน 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 
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จัดเวทนี าเสนอผลการศึกษาวิจัยระยะท่ี 1 พร้อมระดมแนวทางุจัดการขยะ 

17 กรกฎาคม 2563 
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ศึกษาดูงานการจัดการขยะ อบต.สมเด็จ กาฬสินธุ์ 

7 สิงหาคม 2563 
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สรุปการเรียนรู้ศึกษาดูงานกับแกนน าจัดการขยะ 

26 สิงหาคม 2563 
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ฝึกอบรมการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน 

16 กันยายน 2563 
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ติดตามหนุนเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน 
10-12 ตุลาคม 2563 
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สรุปการเรียนรู้ครึ่งทางการจัดการขยะในครัวเรือน 
15 ตุลาคม 2563 
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ภาคผนวก ค แบบสอบถามการศึกษาวิจัย และรายชื่อผู้ให้ข้อมูล 

ร่างแบบสัมภาษณ์การเก็บข้อมูล 

โจทย์วิจัย ค าถามย่อย เครื่องมือ ผู้ให้ข้อมูล 

1. สถานการณ์ปัญหาขยะใน
ชุมชน ? 

1. พัฒนาการปัญหาขยะในชุมชนเป็นอย่างไร 
1.2 มีจุดเปลี่ยน / เหตุการณ์ใดบ้างที่ส่งผลต่อ
สถานการณ์ปัญหาขยะในชุมชน  
2. ปัญหาขยะในชุมชนมีเรื่องอะไรบ้าง อย่างไร 
2.1 มีปัญหาขยะเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
อ่ืนๆในชุมชน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ 
3. แผนที่ขยะในชุมชน ?  
3.1 ในชุมชนมีจุดจัดการขยะ ที่ไหนบ้าง 

 เส้นเวลา (Time 
line) 

 กลุ่มย่อย 

 แผนที่ขยะ 

- ผู้น าชุมชน 
- ส.อบต. 
- ผู้อาวุโสใน
ชุมชน 
- คนในชุมชน 

2. ความรู้ในการจัดการขยะ
ของคนในชุมชนเป็นอย่างไร ? 

  ใช้แบบสอบถาม - ผู้น าชุมชน 
- ส.อบต. 
- ผู้อาวุโสใน
ชุมชน 
- คนในชุมชน 

3. พฤติกรรมในการสร้างขยะ
ของคนในชุมชนเป็นอย่างไร ? 

1. โดยเฉลี่ยในแต่ละวัน ครอบครัวของท่านสร้าง
ขยะจ านวนเท่าใด อะไรบ้าง และแต่ละอย่างมา
จากไหน 
2. ขยะที่เกิดข้ึนในครัวเรือนของท่าน มีวิธี
จัดการอย่างไรบ้าง 

 กลุ่มย่อย 

 ตารางขยะแต่ละ
ครัวเรือน 

- ผู้น าชุมชน 
- ส.อบต. 
- ผู้อาวุโสใน
ชุมชน 
- คนในชุมชน 

4. รูปแบบวิธีการในการ
จัดการขยะอย่างยั่งยืน 
 

1. พัฒนาการในการจัดการขยะของชุมชนเป็น
อย่างไร(หลังจากไล่พัฒนาการจัดการขยะของ
ชุมชน เห็นรูปแบบของการจัดการขยะในชุมชน) 
1.1 มีกลุ่ม/บุคคล/องค์กรใดบ้างที่ ท าเรื่องการ
จัดการขยะในชุมชน 
2. แต่ละรูปแบบ/วิธีการ มีข้อดี-ข้อเสียในการ
จัดการขยะอย่างไรบ้าง 
3. รูปแบบ/วิธีการ จัดการขยะที่ยั่งยืนใน
ความคิดของท่านเป็นอย่างไร 
 

 Mind mapping - ผู้น าชุมชน 
- ส.อบต. 
- ผู้อาวุโสใน
ชุมชน 
- คนในชุมชน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการขยะในครัวเรือน/ชุมชน 

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  

ต าบลหนองซอน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

1. คิดว่าประเภทของขยะมีอะไรบ้าง ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. คิดว่าขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้มีอะไรบ้าง ? (อย่างไร) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. คิดว่าการจัดการขยะที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. เราสามารถจัดการขยะด้วยตัวเราเองได้หรือไม่ ท าอย่างไรบ้าง ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



99 
 

 

6. อ่านข้อความต่อไปนี้ให้เข้าใจ แล้วใส่เครื่องหมาย     ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

(ถามรายคน) 

ค าถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

1. ก่อนน าขยะมูลฝอยไปทิ้งทุกครั้ง ไม่จ าเป็นต้องคัดแยกขยะสามารถ

น าไปทิ้งได้เลย 

   

2. การจัดการขยะ หมายถึง การน าขยะทุกประเภทไปทิ้งลงถัง หรือทิ้ง

ในที่สาธารณะของชุมชน 

   

3. วิธีการจัดขยะประเภท ถุงพลาสติก กล่องโฟม สามารถท าลายได้

ด้วยการเผาทิ้ง 

   

4. การปฏิเสธใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้า แต่น าตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต หรือ

ภาชนะอ่ืนๆไปใช้แทนสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนได้ 

   

5. แบตโทรศัพท์มือถือ กระป๋องยาฆ่าหญ้า หลอดไฟฟ้า สามารถทิ้งรวม

กับขยะท่ัวไปได ้
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แบบสัมภาษณ์การจัดการขยะในครัวเรือน 
โครงการศึกษาวิจัยการจัดการขยะอย่างยั่งยืนบนฐานความร่วมมือของเยาวชนและชุมชน 

บ้านหนองจิก หมู่ 8 หมู่ 13 และบ้านหนองซอน หมู่ 15 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจความตระหนักของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน 
โดยการคัดแยกขยะครัวเรือน 
 ตอนที่ 3 ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนในครัวเรือนที่ต้องก าจัด ต่อ 1 วัน 
 ตอนที่ 4 การปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือน 

ตอนที่ 5 ผลการเรียนรู้การปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือน 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเติมข้อความหรือตัวเลขและใส่   ลงในช่อง (   ) หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงเก่ียวกับ
ตัวท่าน 
1. ชื่อ - นามสกุล.........................................................................................  

2.  เพศ 

 (   )  ชาย (   )  หญิง (   )  เพศทางเลือก 

3.   อายุ…………………..ปี 

4.   ระดับการศึกษา 

 (   )  มัธยมศึกษาตอนต้น  (   )  มัธยมศึกษาตอนปลาย (   )  ปริญญาตรี 

 (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  (   )  อื่นๆ โปรดระบุ…………............ 

5.   อาชีพ  

 (   )  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  (   )  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 (   )  พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง  (   )  เกษตรกรรม/ชาวสวน/ชาวไร่ 

 (   )  อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................  
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6.   รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 (   )  ต่ ากว่า 5,000 บาท  (   )  5,000 – 10,000 บาท 

 (   )  10,000 – 15,000 บาท (   )  15,000 บาทข้ึนไป 

7.   ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

 (   ) น้อยกว่า 3 ปี   (   )  3-5 ปี 

 (   )  5 ปีขึ้นไป 

ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการคัดแยกขยะ

ครัวเรือน 

ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงในช่อง (   ) หน้าข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก  
 ที่สุด โดยก าหนดค าตอบเป็นคะแนน 5 ระดับ คือ 
 5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ความรู้ 

1. การรักษาความสะอาดในชุมชนเป็นหน้าที่ของทุกคน  

     

2. การทิ้งขยะลงถังเป็นหน้าที่ท่ีทุกคนพึงปฏิบัติ      

3. การจัดหาถังขยะเป็นหน้าที่ที่ทุกบ้านต้องจัดหาเอง      

4. หากไม่มีถังขยะหน้าบ้าน สามารถน าขยะไปทิ้งในที่สาธารณะได้      

5. หากไม่มีถังขยะ สามารถเก็บขยะไว้แล้วน ามาทิ้งเมื่อพบถังขยะ      
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6. การคัดแยกมูลฝอยท าให้ลดปริมาณขยะ      

7. การท าความสะอาดหน้าบ้านเป็นหน้าที่ของตนเองไม่ใช่หน้าที่ของ

หน่วยงานรัฐ 

     

8. การท าความสะอาดในชุมชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ      

ความคิด 

9. การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติ 

     

10. หากชุมชนไม่ท าการคัดแยกขยะมูลฝอยจะท าให้หน่วยงานของรัฐต้องมี

รายจ่ายเพิ่มขึ้น 

     

11. ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ถือว่าไม่เป็นความผิดเพราะหน่วยงานรัฐจะต้อง

รับผิดชอบเอง 

     

12. การทิ้งขยะไม่เลือกที่ หากคนในชุมชนทิ้งคนละชิ้นจะท าให้ขยะเกลื่อน

ชุมชนได้ 

     

13. หากทุกคนท าความสะอาดหน้าบ้านและคัดแยกขยะมูลฝอยจะท าให้

ชุมชนน่าอยู่มากข้ึน 

     

14. การคัดแยกขยะก่อนทิ้งท าให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ      

15. การคัดแยกมูลฝอยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ      

ลงมือท า 

16. ปัจจุบันท่านทิ้งขยะลงที่จัดเก็บทุกครั้ง 

     

17. ปัจจุบันท่านคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง      

18. ท่านจัดหาที่รองรับขยะบริเวณหน้าบ้านเอง      

19. ท่านร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานรัฐรณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย

ทุกครั้ง 
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20. ท่านมีการคัดแยกขยะอันตรายทุกครั้ง      

21. ขยะอินทรีย์น ามาท าปุ๋ยหมัก เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน      

22. ท่านมีการน าขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่เป็นประจ า      

23. ขยะที่มีค่า ท่านได้คัดแยกขยะและน าไปจ าหน่ายทุกครั้ง      

24. ในที่สาธารณะ ท่านได้ทิ้งขยะตามประเภทของถังที่หน่วยงานรัฐได้

จัดเตรียมไว้ให้ทุกครั้ง 

     

 

ตอนที่ 3 ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในครัวเรือนของท่านที่ต้องก าจัด ต่อ 1 วัน 

1. ขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ใบไม้  จ านวน…………………ก.ก : วัน 

2. ขยะรีไซเคิล ได้แก่  

    พลาสติก จ านวน………………..ชิ้น  ขวดแก้ว…………...ชิ้น 

    กระดาษ จ านวน………………..ก.ก.  อลูมิเนียม………….ชิ้น 

เหล็ก ทองแดง สังกะสี จ านวน…………..ชิ้น ขวดน้ า..................ชิ้น 

3. ขยะทั่วไป ได้แก่  ถุงพลาสติก กล่องโฟม   จ านวน……………….ชิ้น/ก.ก.: วัน 

4. ขยะอันตราย ได้แก่ กระป๋องสเปรย์ ขวดน้ ายาท าความสะอาด กระป๋องสี ทินเนอร์ หลอดไฟ 

แบตเตอรี่โทรศัพท์ แบตเตอร์รี่รถยนต์ ถ่านไฟฉาย น้ ามันเครื่อง  จ านวน………….ชิ้น 

ตอนที่ 4 การปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือน 

4.1 การคัดแยกขยะในครัวเรือน 

พฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
ปฏิบัติน้อย

ที่สุด 
ปฏิบัติน้อย 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
มากที่สุด 

ท่านมีการคัดแยกขยะมูลฝอยทุกครั้ง ก่อนทิ้งลงถัง     
ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะเปียก ใส่ไว้ในถังขยะ     



104 
 

พฤติกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
ปฏิบัติน้อย

ที่สุด 
ปฏิบัติน้อย 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
มากที่สุด 

เปียกต่างหาก 
ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะรีไซเคิล ใส่ไว้ในถัง
ขยะรีไซเคิลต่างหาก 

    

ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะทั่วไป ใส่ไว้ในถังขยะ
ทั่วไปต่างหาก 

    

ท่านและคนในครอบครัว มีการแยกขยะอันตราย ใส่ไว้ในถัง
หรือถุงขยะอันตรายต่างหาก 

    

 

4.2 การจัดการขยะเปียก / เศษอาหาร 

พฤติกรรมการจัดการขยะเปียก/เศษอาหาร ในครัวเรือน 
ปฏิบัติน้อย

ที่สุด 
ปฏิบัติน้อย 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
มากที่สุด 

ท่านมีการจัดการขยะเปียกโดยน ามาหมักเป็นปุ๋ย     
ท่านมีการจัดการขยะเปียกโดยน าไปเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน     
ท่านจัดการขยะเปียกด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การทิ้งลงถังขยะมูล
ฝอย 

    

 

4.3 พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมการลดขยะมูลฝอย 
ปฏิบัติน้อย

ที่สุด 
ปฏิบัติน้อย 

ปฏิบัติ 
ปานกลาง 

ปฏิบัติ 
มากที่สุด 

ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดขยะมากเกินความจ าเป็น     
ท่านบอกกล่าวให้สมาชิกในครัวเรือนให้ใช้สินค้าที่เกิดขยะ
น้อยที่สุด 

    

ท่านให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ช่วยกันลดขยะ     
ท่านปฏิเสธรับถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของจากร้านค้า     
ท่านเลือกใช้ถุงผ้าหรือตระกร้า ฯลฯ ในการไปจ่ายตลาด แทน
การใช้ถุงพลาสติก 

    

ท่านลดการใช้โฟมจากร้านอาหาร โดยน าปิ่นโต ทัพเปอร์แวร์ 
หรือถ้วยจาน ไปใส่อาหารแทน  
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ตอนที่ 5 ผลการเรียนรู้การปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือน 

5.1 ท่านและครอบครัวได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการจัดการขยะในครัวเรือน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2 หลังจากมีการจัดการขยะในครัวเรือนแล้ว เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในครัวเรือนอย่างไรบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.3 ข้อจ ากัด / ปัญหา / ความท้าทาย ในการจัดการขยะในครัวเรือน (เรื่องใดท่ียังไม่สามารถท าได้ บ้าง) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 


