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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กิจกรรมการรณรงค์เชิงกลยุทธ์ในการเพิ่ม
ประสิทธิผลการจัดการขยะในครัวเรือน โดยมุ่งเป้าหมายไปที่การให้ความรู้ที่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
และส่งเสริมการปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของท้องถิ่น มีการน ารูปแบบวิธีการ
ในการจัดการขยะในครัวเรือนที่ประสบความส าเร็จมาปรับใช้ในพื้นที่กลุ่มทดลอง ซึ่งใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี
หลัก คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) และวิธีการวิจัย
แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อท าการรณรงค์เชิงกลยุทธ์
ในการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการขยะในครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า หลังจากมีการวางแผนและการ
รณรงค์การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมแล้ว ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น มีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น 
และเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีชุมชน รูปแบบของกระบวนการการมีส่วน
ร่วมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามาร่วมคิดและร่วมท านั้นช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือซึ่งกันและกัน ท าให้งานบรรลุเป้าหมาย โดยมีเงื่อนไขแห่งความส าเร็จ คือ 
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง การผลิตและใช้สื่อให้ตรงกับสภาพปัญหาของบุคคลผู้รับสื่อ 
และการใช้สื่อรณรงค์อย่างมุ่งเน้นเป้าหมายและต่อเนื่อง   
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Abstract 
This research is aimed at investigating the strategies used for campaign in order to 

increase the efficiency of household waste management.  The goals of using these 
activities were to provide accurate knowledge, adjust attitude and enhance solutions 
suitable for the problems with the local contexts. A model of successful household waste 
management methods was brought into the study area and applied as an experiment. 
Two main research methods were adopted in this research operation – participatory action 
research and experiment.  The quasi experimental research emphasized on the use of media 
and activities for strategic campaigning to increase the household waste management efficiency. 
The results revealed that after planning and campaigning to enhance the participation on 
the waste management people’ s knowledge increased; they had more open attitude. 
Accurate as well as appropriate practices were adopted suitable for the local community 
and the environment.  Patterns of participatory process resulted from mutual efforts of 
local administrative organization, private sector and local people operational in building 
relations and cooperation between different parties.  Consequently, the campaign was 
successful. Conditions of this achievement included analysis of factors causing problems, 
production and utilization of media suitable for problems faced by receivers, and consistent 
and continuous use of media in campaigning.  

  
Keywords: Strategic Campaign, Participation Process, Waste Management, Effectiveness 
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บทน ำ   
 ขยะมูลฝอยที่มาจากการบริโภคมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง 
โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละคนจะสร้างขยะวันละ 0.64 กิโลกรัม แต่คนเมืองจะสร้างขยะประมาณวันละ 1.2 
กิโลกรัมต่อคน ในปัจจุบันมีคนเมืองอยู่ประมาณ 3,000 ล้านคนทั่วโลก รวมแล้วจะสร้างขยะ 1,314 ล้าน
ตันต่อปี และในปี 2025 ธนาคารโลกประเมินว่าประชากรเมืองจะเพิ่มข้ึนเป็น 4,300 ล้านคน แต่ละคนจะ
สร้างขยะโดยเฉลี่ยต่อวัน 1.42 กิโลกรัม รวมแล้วคนท้ังโลกจะสร้างขยะประมาณ 2,228 ล้านตันต่อปี 
พร้อมคาดว่าต้นทุนการจัดการขยะเหล่านี้จะเพิ่มจากปีละ 205,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 375,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศยากจนจะใช้เงินมากขึ้นอย่างมากในด้านการก าจัดขยะในชุมชนเมือง 
รายงานเร่ือง What a waste: a global  review of solid waste management ของธนาคารโลกระบุ
ไว้ว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเป็นบริการส าคัญที่สุดที่ฝ่ายบริหารต้องจัดหาให้
ประชาชนในทุกประเทศ ทั้งในประเทศรายได้น้อยและในประเทศรายได้ปานกลาง เพราะหากจัดการ
ปัญหาขยะไม่ดีก็จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสุขภาพคน สิ่งแวดล้อมของเมืองและของโลก และระบบ
เศรษฐกิจ (Daniel & Perinaz, 2012) 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาขยะมูลฝอยเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงต้อง
ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน
พิเศษ 1899 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557) ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยมีทั้งปัญหาปริมาณของขยะสะสม 
ปริมาณขยะที่ประชาชนผลิตขึ้นในแต่ละวัน และปัญหาการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) เช่น ในการให้บริการไม่ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ การขาดสถานที่ทิ้งขยะและต้องน าไป
ทิ้งห่างไกลจากพื้นท่ีมาก  ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะ ซ่ึงเป็นภาระด้านงบประมาณจ านวนมาก 
ส่วนระบบการก าจัดขยะขนาดใหญ่ของรัฐบาลจ านวน 18 แห่งในจังหวัดต่าง ๆ ยังไม่พร้อมที่จะเปิด
ด าเนินการได้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต่อต้าน (Pollution Control Department, 2014) ในขณะที่
ประชาชนเองยังขาดความรู้ความเข้าใจในการก าจัดขยะ ท าให้เกิดปัญหาในการก าจัดขยะในครัวเรือนที่
เป็นต้นทางของปัญหาขยะ ซึ่งไม่มีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และขาดความ
ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่ครัวเรือนเป็นผู้ผลิตขยะ โดยมีความคิดว่าการจัดการขยะเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของ อปท. และต้องเป็นผู้ด าเนินการน าขยะไปก าจัด ข้อมูลปริมาณขยะของ อปท. 
แสดงให้เห็นตามตารางที่ 1  
 
ตำรำงที่ 1 แสดงปริมำณขยะที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ตำมช่วงปริมำณที่ก ำหนด 
 

ล าดับที ่ ปริมาณขยะ(ตัน/วัน) จ านวน(แห่ง) ร้อยละ 

1 น้อยกว่า 5 6,152 79.1 
2 5 – 10   990 12.7 
3 11 – 25   467  6.0 
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ล าดับที ่ ปริมาณขยะ(ตัน/วัน) จ านวน(แห่ง) ร้อยละ 

4 26 – 50    99  1.3 
5 51 – 100    33  0.4 
6 มากกว่า 100    35  0.5 

          รวม         7,776  
 

ที่มา: ปรับปรุงจาก อ านวย ทองสถิตย์: เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องทางออกการจัดการขยะชุมชน
ของประเทศไทยคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญการแก้ไขการบริหารจัดการขยะชุมชน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ณ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 มีนาคม 2559 
 
 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า อปท.ที่มีขยะที่เกิดขึ้นน้อยกว่า 5 ตัน/วัน มี 6,152 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 79.1 และ อปท. ที่มีขยะเกิดขึ้น มากกว่า 5 ตัน ถึง 10 ตัน/วัน มี 990 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.7 
แสดงว่าจ านวน อปท. ที่มีขยะเกิดขึ้นไม่เกิน 10 ตัน มีถึง 7,142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.8 จากอปท.
ทั้งหมด ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่จะต้องได้รับการแก้ไขในเร่ืองการจัดการขยะด้วยชุมชนเอง  ไม่ปล่อยจนเป็น
ปัญหาใหญ่ขึ้นมา  โดย อปท. แต่ละแห่งควรมีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพถูกหลักวิชาการ อาจขอ
ความร่วมมือกับชุมชนให้ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง และอาจขอความร่วมมือ สนับสนุนจากภาครัฐ
หรือเอกชนให้เข้าไปมีส่วนร่วม และเร่ิมจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง  
 ในปี พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอแกลง มีขยะเกิดขึ้นประมาณ 52.56 ตัน
ต่อวัน ขณะที่ประชาชนก็มีแนวโน้มการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความ
สะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวัน ในขณะเดียวกัน จากการส ารวจเบื้องต้นของผู้วิจัย โดยการสุ่มน า
ขยะมาเทกอง แยกประเภทของขยะพบว่ามีขยะที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อีกมากกว่าร้อยละ 90 
ส่วนที่เป็นขยะจริง ๆ มีน้อยกว่าร้อยละ 10 และจากการตรวจดูที่ทิ้งขยะของหมู่บ้าน พบว่าขยะส่วนใหญ่
มาจากครัวเรือน และมีการจัดการที่ไม่ถูกหลักวิชาการ ผู้วิจัยเห็นว่าครัวเรือนสามารถจัดการขยะให้ลดลง
ได้ถึงร้อยละ 90 ถ้ามีการคัดแยกขยะ และมีการจัดการขยะอย่างเหมาะสมถูกวิธี แต่ที่ผ่านมาครัวเรือน
ขาดการจัดการขยะที่ถูกต้อง จึงท าให้เกิดขยะสะสมในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ชุมชน ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน จากปัญหาในชุมชนก็ขยายเป็นวงกว้างจนส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต และงบประมาณของ อปท. ที่ต้องหมดไปกับการจัดการขยะ ซึ่งสถานการณ์ปัญหาขยะ และ
ศักยภาพในการจัดการขยะของอ าเภอแกลง เองซึ่งมีจ านวน อปท. 17 แห่ง มีปริมาณขยะรวม 19,812 
ตัน/ปี มีค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและก าจัด 31,150,799 บาท/ปี แต่มีรายได้จากการจัดเก็บขยะ 
13,562,799 บาท/ปี ท าให้มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ 18,097,720 บาท/ปี ซึ่งเป็นภาระด้านงบประมาณ
ของทางราชการอย่างมาก ดังตารางที่ 2  
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ตำรำงที่ 2  ปริมำณขยะและกำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อ ำเภอแกลง 
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2557 

ที ่ ต าบล ปริมาณขยะ
(ตัน/ปี) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท/ปี) 

รายได้จากการจัดการ
ขยะ (บาท/ปี) 

ก าไร/ขาดทุน 
 

1 ทต.เมืองแกลง 6,999.00 14,073,600.00 8,293,046.70 -5,780,553.30 
2 ทต.สุนทรภู่  120.00 6,657,446.00 387,680.00 -6,269,766.00 
3 ทต.ทุ่งควายกิน   2,894.87 1,940,281.92 790,792.93 -1,149,488.99 
4 ทต.กองดิน    60.00 880,817.28 161,090.00 -719,727.28 
5 ทต.ปากน้ าประแส     882.70 596,615.85 133,680.00 -462,935.85 
6 ทต.เนินฆ้อ     310.25 765,123.80 175,540.00 -589,583.80 
7 ทต.บ้านนา    1,638.00   1,056,000.00 413,530.00   -642,470.00 
8 ทต.สองสลึง   480.00    344,720.00 285,880.00  -58,840.00 
9 อบต.กระแสบน    96.00    300,000.00 452,960.00   +152,960.00 
10 อบต.กองดิน      106.46   704,600.00 273,760.00   -430,840.00 
11 อบต.คลองปูน      611.16      409,477.20 227,720.00 -181,757.20 
12 อบต.ชากโดน   768.00   496,420.00 303,740.00   -192,680.00 
13 อบต.ทางเกวียน 1,460.00      300,000.00 597,910.00   -297,910.00 
14 อบต.ทุ่งควายกิน  1,030.27     690,277.80 253,420.00 -436,857.80 
15 อบต.พังราด 646.00   1,092,000.00 243,440.00   -848,560.00 
16 อบต.วังหว้า 72.00 300,000.00 256,940.00 +43,060.00 
17 อบต.ห้วยยาง   1,008.00 543,420.00 311,650.00   -231,770.00 

รวม 19,182.71 31,150,799.85 13,562,779.63 -18,097,720.22 
 

ที่มา: ส านักงานอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ตุลาคม 2558 
 

 อ าเภอแกลงมีประชากร 130,016 คน (ณ วันท่ี 30 เมษายน 2559) มีพื้นท่ี 788.46 ตร.กม. 
ความหนาแน่น 164.90 คน/ตร.กม. แบ่งการปกครองเป็น 15 ต าบล 197 หมู่บ้าน ซึ่งมี อปท. 17 แห่ง 
ที่ยังคงประสบปัญหาการจัดการขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน จาก
ข้อมูลที่ส ารวจพบว่า ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในอ าเภอแกลงทั้ง 17 อปท. มีแนวโน้นที่จะเพิ่มข้ึน โดยแปรผัน
ตามจ านวนประชากร การเติบโตของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะของ อปท. เช่นไม่มีที่ทิ้งขยะภายในชุมชน ต้องเก็บขนขยะไปทิ้งในสถานที่ของเอกชนท าให้
ต้องสูญเสียงบประมาณจ านวนมากทั้งในการเก็บขนและการก าจัดขยะสว่นมากโดยไม่จ าเป็น แทนที่จะน า
เงินไปพัฒนาบ้านเมือง อย่างไรก็ดี มีต าบลหนึ่งของอ าเภอแกลงที่ประสบความส าเร็จ (Best Practice) 
ในด้านการจัดการขยะคือเทศบาลต าบลปากน้ าประแส โดยผู้น าท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการ
ขยะได้ร่วมมือกับประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในชุมชนในการแก้ไขปัญหาจนมีแนวทางในการก าจัด
ขยะของตนเอง ซึ่งผู้วิจัยใช้เป็นต้นแบบในการน าไปทดลองใช้ในพื้นที่ใกล้เคียง 
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 ด้วยเห็นถึงปัญหาปริมาณขยะ การจัดการขยะ และผลกระทบที่เกิดจากขยะ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
ว่า “ขยะเกิดขึ้นที่ใดต้องก าจัดที่นั่น” จึงจะช่วยลดปัญหาการจัดการขยะอย่างได้ผล เช่น เมื่อขยะเกิดขึ้น
ในครัวเรือนก็ต้องมีการก าจัดขยะภายในครัวเรือนเองก่อน หรือเกิดที่โรงเรียน โรงงาน ก็ต้องด าเนินการ
ก าจัดขยะให้ได้มากที่สุดที่ต้นทาง เป็นต้น โดยเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน จึงได้มีการ
รณรงค์การจัดการขยะในระดับครัวเรือนในชุมชนน าร่อง เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาของ
ชุมชนที่เกิดจากขยะ มีทัศนคติที่เอ้ืออ านวย และมีการปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีตาม
หลักวิชาการ โดยร่วมกันคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกรับผิดชอบของทุกคนใน
ชุมชน และผู้น าชุมชนโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้น าในพื้นที่ประชาชนกลุ่มผู้มีจิตอาสา และภาคเอกชน   
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการใช้วิธีการรณรงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
การจัดการขยะในครัวเรือน โดยมุ่งเป้าหมายไปที่การให้ความรู้ที่ถูกต้อง การมีทัศนคติที่เอ้ืออ านวย และมี
การปฏิบัติเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ด้วยการน ารูปแบบวิธีการจัดการขยะในครัวเรือนใน
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ประสบความส าเร็จมาปรับใช้ 
 
วิธีกำรวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) ในการค้นหาปัญหาร่วมกันระหว่างคนในชุมชนกับผู้วิจัยและใช้แนวคิดเก่ียวกับความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติ (KAP Theory) ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการ
ปฏิบัติ (Practice) ในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยท าการรณรงค์ใช้สื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนและใช้การวิจัย
แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) มาประกอบกันในการด าเนินการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้ 

 

กำรคัดเลือกพื้นที่ศึกษำและกลุ่มเป้ำหมำย 
พื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เป็นกลุ่มทดลอง    

ในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 3 ต าบลได้แก่ต าบลวังหว้า ต าบลกร่ า และต าบลบ้านนา โดยมีเกณฑ์
คัดเลือกพื้นที่ดังนี้ 1) ต าบลวังหว้ามี อบต.วังหว้าเป็น อปท. ขนาดเล็ก มีสภาพชุมชนเป็นชุมชนเกษตร 2) 
ต าบลกร่ า มีเทศบาลต าบลสุนทรภู่เป็น อปท. ขนาดใหญ่ มีสภาพชุมชนกึ่งเมืองและมีบ้านเรือนหนาแน่น 
มีแหล่งท่องเที่ยว (หาดแหลมแม่พิมพ์) และ 3) ต าบลบ้านนา มีเทศบาลต าบลบ้านนาที่เป็น อปท. ขนาด
กลาง มีสภาพชุมชนเป็นชุมชนเกษตรมีบ่อขยะรองรับการท้ิงขยะของ อปท. ต่าง ๆ ในพื้นที่อ าเภอแกลง 
ส่วนการคัดเลือกกลุ่มบุคคลส าหรับศึกษา ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างในต าบลกลุ่มทดลอง ต าบลละ 
50 คน  3 ต าบลรวมประชากรกลุ่มทดลอง 150 คน โดยท าการสุ่มแบ่งกลุ่ม จากประชากรช่วงอายุ 15-
25 ปีในอัตราส่วนร้อยละ 20 ช่วงอายุ 26-59 ปี ร้อยละ 60 และช่วงอายุ 60-75 ปี ร้อยละ 20 ส่วนกลุ่ม
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เปรียบเทียบได้คัดเลือกจากอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  จ านวน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลช้างข้าม 
ต าบลนายายอาม และต าบลสนามไชย ซึ่งมีลักษณะของสภาพพื้นที่ ขนาดของ อปท. และประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันกับต าบลกลุ่มทดลองในอ าเภอแกลง โดยคัดเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างต าบลละ 
50 คน เช่นเดียวกับในต าบลทดลอง จ านวน 3 ต าบล รวมประชากรกลุ่มตัวอย่าง 150 คน    

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ด าเนินการโดยการส ารวจในช่วงแรกของการวิจัย ก่อน
การรณรงค์เชิงกลยุทธ์ในการจัดการขยะ โดยใช้แบบส ารวจเป็นเครื่องมือเพื่อศึกษาปริมาณขยะ รายได้
และค่าใช้จ่ายของ อปท. และส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะก่อนการรณรงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อคัดเลือก
ประเด็นปัญหาส าคัญเร่งด่วน ซึ่งได้ผลคือ มีประเด็นปัญหาด้านความรู้ 8 ข้อ ทัศนคติ 8 ข้อ และการ
ปฏิบัติ 16 ข้อ รวมทั้งหมด 32 ข้อ  ซึ่งน าไปใช้เป็นฐานในการรณรงค์ในล าดบัต่อไป และใช้แบบสัมภาษณ์
เพื่อประเมินผลการทดลอง (Post-test) เป็นการรวบรวมข้อมูลหลังทดลอง เพื่อเปรียบเทียบค่าของตัว
แปรเดียวกันกับการรับรู้ก่อนการทดลองว่ามีคะแนนหลังการรณรงค์ดีกว่าก่อนการรณรงค์หรือไม่ 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ด าเนินไปควบคู่กับการขับเคลื่อน
เชิงทดลองในการจัดการขยะในพื้นที่ศึกษา 2 รูปแบบ คือ (1) กำรรณรงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการใช้สื่อต่าง ๆ หลายชนิด ได้แก่ ใบบอก(ตอกย้ า) จดหมายข่าว แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ ไวนิล
ประชาสัมพันธ์ สื่อเสียง สื่อภาพยนตร์ การประชุม การสาธิต สื่อบุคคลและผู้น าในพื้นที่ โดยมุ่งเป้าหมาย
เพื่อการให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและการจัดการขยะของครัวเรือนและชุมชน ได้ท าการ
ปล่อยสื่อในเวลาที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องซ้ า ๆ เป็นเวลา 6 เดือน รวมทั้งมีการปรับปรุงสื่อเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ กระตุ้นให้ปรับทัศนคติ และเกิดการปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎี KAP ดังที่กล่าวมาแล้ว 
มาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างหรือผู้รับสาร ซึ่งเป็นผู้ที่น่าจะได้รับผลกระทบทางสังคมจากการรับสารนั้น ๆ 
โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทั้ง 3 ตัวแปร คือ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ กล่าวคือเมื่อผู้รับสารได้รับ
สาร ก็จะท าให้เกิดความรู้ ซึ่งจะมีผลให้ปรับทัศนคติ และก่อให้เกิดการปฏิบัติที่เหมาะสมตามมา (2) กำร
สร้ำงกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม เป็นความพยายามกระตุ้นและเชิญชวนให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะอย่างเป็นกระบวนการ ในพื้นที่ต าบลที่เป็นกลุ่มทดลองทั้ง 3 ต าบล เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) โดยเริ่มจากการค้นหาสาเหตุของปัญหาร่วมกัน ในขณะเดียวกันยังกระตุ้นเพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักให้เกิดขึ้นในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือของชุมชน 
โดยท าควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการขยะของ อปท. ในด้านวัสดุอุปกรณ์ ถังขยะ และเวลา
ในการเก็บขนขยะ ซึ่งต้องนัดหมายกับประชาชนให้ตรงกัน จัดรูปแบบของการจัดการ อาทิ การไม่มีถัง
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ขยะตั้งอยู่หน้าบ้าน (ชุมชนไร้ถังขยะ) แต่มีถังขยะรวมตั้งตามจุดที่เหมาะสม การฝังกลบขยะโดยไม่เผา 
การน าเศษอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือนมาใช้ประโยชน์โดยการน ามาเป็นอาหารสุกรหรือน าไปท าน้ าหมัก
ชีวภาพ เป็นต้น ในการรณรงค์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมนี้ได้ใช้กิจกรรมของภาครัฐ คือโครงการถนน
สะอาดหน้าบ้านน่ามอง โครงการที่ริเริ่มโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน และโครงการประกวด
ของภาคเอกชน เช่น โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย (จ ากัด) 
ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นเครื่องมือด้วย วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในช่วงของการ
ขับเคลื่อนนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในฐานะผู้ร่วมในระดับ
แกนน าของการขับเคลื่อน มีการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการสังเกต ในขณะเดียวกัน มีการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการในประเด็นส าคัญ ๆ กับผู้เข้าร่วมในการขับเคลื่อนด้วย 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามประเภทของข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลที่ได้จาการส ารวจปัญหาส าคัญก่อนการรณรงค์เพื่อการ
จัดการขยะ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ตามลักษณะของตัวแปร เพื่อ
น ามาจ าแนกว่าปัญหาใดมีความส าคัญเร่งด่วนในแต่ละประเด็น ส่วนข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเพื่อ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงหลังจากการรณรงค์เพื่อจัดการขยะ ได้น ามาวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนน
ในแต่ละข้อและประเด็น ระหว่างก่อนและหลังการรณรงค์ ด้วยการวิเคราะห์ Paired T-Test   
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ด้วยการบันทึกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมระหว่างการ
รณรงค์เพื่อการจัดการขยะ การประชุมกลุ่ม และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการแล้วน ามาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการท าความเข้าใจเนื้อหา หาความสอดคล้องของเนื้อหาจากแหล่งและ
วิธีการที่แตกต่างกัน จ าแนกประเภทตามหัวข้อและประเด็น (Typological Analysis) ตีความหาความ
เชื่อมโยงระหว่างหัวขอ้ ประเด็น กับบริบทของแต่ละชุมชน/ท้องถิ่น แล้วสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย (Analytic 
Induction) 
 
ผลกำรวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการรณรงค์เชิงกลยุทธ์ผ่านการใช้สื่อที่
หลากหลายเพื่อมุ่งเป้าหมายในด้านการให้ความรู้ที่ถูกต้อง การมีทัศนคติที่เอ้ืออ านวย และมีการปฏิบัติที่
เหมาะสมในการจัดการขยะในครัวเรือนให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น การด าเนินงานเริ่มด้วยการส ารวจก่อน
การรณรงค์ หลังจากนั้นจึงได้มีการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาเหล่านี้เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนและก าหนด
เป้าหมายในการรณรงค์ร่วมกันกับชาวบ้าน ซึ่งใช้วิธีการประชุมกลุ่ม (Focus Group) และจัดเวทีสัมมนา
ในการก าหนดเป้าหมายร่วมกันดังกล่าว แล้วจึงก าหนดรูปแบบการใช้สือ่ต่าง ๆ ร่วมกับการจัดกิจกรรม ซึ่ง
ได้น ามาใช้ผสมผสานอย่างสอดคล้องในการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ ผลการวิจัยที่ส าคัญสามารถ
น าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้  
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ผลกำรวิเครำะห์และคัดเลือกประเด็นปัญหำกำรรณรงค์ 
 ในการคัดเลือกประเด็นปัญหาที่จะใช้ในการรณรงค์เพื่อการจัดการขยะ พบว่าในปัญหา 3 ด้านมี
ประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญ 32 ประเด็นแต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างประเด็นปัญหาบางประเด็นที่ได้สรุปเป็น
ประเด็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนในการจัดการขยะ ซึ่งได้จากผลการสัมภาษณ์ก่อนการรณรงค์ และได้น ามา
ก าหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างคนในชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้บริหารของ อปท.และผู้วิจัย ด้วยการประชุม
กลุ่ม รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 3 
 
ตำรำงที่ 3 ตัวอย่ำงประเด็นปัญหำส ำคัญบำงประเด็นที่ได้คัดเลือกเพื่อกำรรณรงค์เชิงกลยุทธ์และ 
           เป้ำหมำยกำรรณรงค์  

ประเด็นปัญหำ เป้ำหมำยกำรรณรงค์ 
ด้ำนควำมรู ้
   1. ประชาชนไม่รู้ถึงโทษของโฟมและพลาสติกที่ย่อย
สลายยาก และเป็นอันตรายต่อชีวิต 
   2. ประชาชนไม่รู้ว่าครัวเรือนของตนผลิตขยะเป็น
ภาระของสังคมในปริมาณมาก เช่น ผลิตขยะรีไซเคิล 
ร้อยละ 30 และขยะอินทรีย์ถึง ร้อยละ 40 
   3. ประชาชนไม่รู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้
งบประมาณแผ่นดินจัดการขยะเดือนละ 40 บาทขึ้นไป
ต่อครัวเรือน 

 
1. ให้รู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง 
2. ลดการใช้ถุงพลาสติก/ โฟม ขยะที่ย่อยสลายยาก และ
ท าลายยาก 
3. สร้างความเข้าใจให้รู้สภาพการผลิตขยะในครัวเรือน
ของตน 
4. ให้รู้ว่าการจัดการขยะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระทาง
งบประมาณแผ่นดิน ที่จะน าไปใช้พัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง 
ๆ 

ด้ำนทัศนคติ 
1. ประชาชนมีทัศนคติ เชิ งลบต่อการท าตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือคัด
แยกก่อนก าจัด 

 
1. ให้ตระหนักในหน้าที่ในการจัดการขยะด้วยตนเอง 
2. ให้เปลี่ยนทัศนคติไปเป็นเชิงสร้างสรรค์ในการจัดการ
ขยะ 
3. สร้างจุดเว้าวอน (Emotional Appeal) ให้เกิดความ
รักในชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

ด้ำนกำรปฏิบัต ิ
1. ประชาชนมีการก าจัดขยะ 10 ประเภท ได้แก่ เศษ
อาหาร เศษผักผลไม้ เศษปลา/เศษใบไม้ กิ่งไม้/เศษผ้า 
หนัง เบาะ/เศษโลหะ/แบตเตอรี่/หลอดไฟ/ถ่านไฟฉาย/
โฟม/กระป๋องเคมี /ถุงพลาสติกอย่างไม่ถูกวิธี 
2. ครัวเรือนมีการจัดการขยะแต่ละประเภทในระยะเวลาที่
ก าหนด เช่น ขยะอินทรีย์ได้น าไปท าน้ าหมัก 2 คร้ัง/เดือน 
ขยะรีไซเคิลน าไปคัดแยกและขาย 2 คร้ัง/เดือน ขยะ
อันตรายน าไปจัดการอย่างถูกวิธี 1 คร้ัง/2เดือน เป็นต้น 
 

 
1. ให้รู้ว่ามีวิธีการปฏิบัติต่อขยะของแต่ละประเภทได้อย่าง
ถูกต้อง  
 
 
2. เปรียบเทียบกับการที่เคยมกีารปฏิบัติในการก าจัดขยะ
แต่เดิมให้เห็นวิธีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงหลังจากรณรงค์  
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ผลกำรรณรงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อกำรจัดกำรขยะ 
 ผลกำรทดลองใช้สื่อในกำรรณรงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อกำรจัดกำรขยะ ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน
ด้ำนควำมรู้ทัศนคติและกำรปฏิบัติดังต่อไปนี ้
 1) ด้านความรู้ มีการใช้สื่อหลายชนิดในการรณรงค์เป็นการสื่อสารระหว่างผู้วิจัยซึ่งใช้ชื่อแทน
นามตนเองว่า “จอมยุทธ์สุดสาคร”กับประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่การท าใบบอก (ตอกย้ า) ให้ความรู้ตั้งแต่
ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 5 อย่างต่อเนื่อง โดยการแจกจ่ายให้ประชาชนในที่ประชุมสัมมนาแต่ละต าบล และมี
การอ่านให้ฟัง เพ่ือให้เข้าใจร่วมกันและตรงกัน โดยอธิบายถึงเป้าหมายในแต่ละประเด็นปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นยังมีการผลิตเอกสารให้ความรู้เฉพาะเรื่อง เช่น การท าน้ าหมักชีวภาพการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ ภัย
เงียบจากกล่องโฟมกินสบายแต่ตายเร็ว ได้จัดท าจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ประเภทของขยะ 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 
จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ได้ย้ าถึงประเด็นความรู้ที่ประชาชนมีความรู้ไม่ถูกต้องและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
(ไวนิล) ขนาด 1 × 2 เมตร เพื่อใช้แสดงขณะเดินรณรงค์และติดตั้งในสถานที่สัญจร เช่น ให้ทุกครัวเรือน
ช่วยกันคัดแยกขยะ 4 ประเภท (มีรายละเอียดของขยะแต่ละประเภท) ขยะเป็นหน้าที่ของทุกคน ต้อง
ช่วยกันจัดการไม่ใช่ภาระของเทศบาลและองค์การปกครองส่วนต าบล (อบต.) โดยใช้ข้อความต่อไปนี้ 
   “คนรุ่นใหม่ใส่ใจคัดแยกขยะ เลิกการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก”  
   “ไปจ่ายตลาดใช้ถุงผ้า ตะกร้า ของตนเอง” 
   “คัดแยกขยะสักนิด แล้วคิดก่อนทิ้ง รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดโรคภัย” 
   “ชุมชนร่วมด้วยช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และขยะหมดไปได้ด้วยครอบครัวเราเอง” 
 ในการรณรงค์ให้ความรู้นี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของอปท.และผู้น าชุมชนในพื้นที่ 
เป็นอย่างดีในการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ได้เข้าร่วมการประชุมกับประชาชนทุกครั้ง อนุญาตให้ใช้
เสียงตามสายแจ้งข่าวสารให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดแสดงชุดนิทรรศการให้ความรู้ ในการ
ประชุมสัมมนาและโอกาสต่าง ๆซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้ติดตาม เกิดการรับรู้ และมีการวิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับวิธีการและความเป็นไปได้ของการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการปัญหาขยะของชุมชน  
ในช่วงแรก ๆ ต่อมาประชาชนได้รวมตัวเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความเห็นสอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหาและ 
ได้มีการเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของ อปท. ในพื้นที่และผู้วิจัยในการรณรงค์  นอกจากนี้ ในระหว่าง 
ที่มีการท างานเพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์ร่วมกัน ประชาชนยังน าเสนอข้อมูลประสบการณ์ในพื้นที่ของตน 
เพื่อน ามาใช้ในการปรับการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชนอันจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
ถูกต้อง ประชาชนจึงมีความพึงพอใจและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
 2) ด้านทัศนคติ ในการรณรงค์ด้านทัศนคติ คณะท างานได้เพิ่มการใช้สื่อรณรงค์ที่ส าคัญ คือ 
ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เก็บขยะในหัวใจคน” มีเนื้อหาที่มุ่งให้เข้าถึงจิตใจของผู้ชม คือ พ่อผู้เป็นเจ้าของ
โรงงานปล่อยสารเคมีพิษลงในล าคลอง ในขณะที่ลูกชายเป็นนักเรียนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีจิตอาสา
ช่วยเหลือชุมชนในการเก็บขยะที่ถูกทิ้งลงบนถนนหนทางและล าคลอง แต่ด้วยการที่ลูกชายสงสัยว่า
โรงงานของพ่อจะปล่อยขยะที่เป็นสารเคมีพิษลงในล าคลองเอง จึงได้ไปถามพ่อของตน แต่ถูกพ่อดุว่าอย่าง
รุนแรง ซึ่งพ่อก็รู้สึกเสียใจที่ต่อว่าลูก เพราะพ่อรักลูกมาก ในเวลาต่อมาลูกชายได้กลับไปที่ล าคลองอีกครั้ง
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เพื่อเก็บขยะที่พ่อทิ้งไว้ แต่เกิดอุบัติเหตุผลัดตกลงไปในล าคลอง ท าให้ได้รับสารเคมีพิษเข้าไปในร่างกาย 
พ่อจึงรู้สึกผิดมากที่โรงงานของตนปล่อยสารเคมีพิษไปท าร้ายลูกชายของตนเอง แต่ด้วยความรู้สึกผูกพัน
ในความเป็นพ่อลูกกัน พ่อจึงกล่าวค าขอโทษและการขอกลับตัวกลับใจหลายครั้งในขณะที่เฝ้าดูลูกอยู่ข้าง
เตียงในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล เมื่อลูกได้ฟื้นขึ้นมา หลังจากนั้นทั้งสองพ่อลูกได้ร่วมมือกันแก้ไข
ความผิดพลาดและช่วยกันจัดการขยะให้กับชุมชน ไม่ทิ้งสารพิษลงในแม่น้ าล าคลองอีกต่อไป 
 เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้ ท าให้ผู้ชมเกิดความสะเทือนใจมาก เพราะสะท้อนถึงความเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว การเอาเปรียบสังคม และท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่รับรู้ถึงบาปบุญคุณโทษของเจ้าของ
โรงงาน อีกทั้งยังไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ต่อเมื่อมีเหตุที่ท าร้ายบุคคลอันเป็นที่รักของตน เกิด
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงขึ้นแล้ว จึงจะเกิดความส านึกขึ้น แต่บางคร้ังก็สายเกินที่จะแก้ไขได้ ในขณะ
ที่คนในชุมชนเองก็ขาดจิตส านึก ละเลยเพิกเฉยต่อการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เมื่อผู้วิจัยได้น าภาพยนตร์สั้นนี้
ไปให้กลุ่มทดลองได้ชมและวิจารณ์ ท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของชุมชนว่า ต้องมีส านึกรัก
ชุมชนของตนและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา สมาชิกในชุมชนจึงร่วมคิดร่วมท าอย่างสมัครใจในเวลาต่อมาโดย
ไม่ย่อท้อแม้จะมีอุปสรรคต่าง ๆ เกิดขึ้น ในที่สุดชุมชนได้ช่วยกันหาทางออกในการแก้ปัญหาโดยมีการปรบั
ทัศนคติมายอมรับว่าคนในชุมชนมีสว่นท าให้เกิดปัญหาขยะและเป็นหน้าทีใ่นการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิง้
ให้เทศบาลน าไปก าจัดจึงเกิดผลส าเร็จในการจัดการขยะในครัวเรือนในเวลาต่อมา 
 3) ด้านการปฏิบัติ ได้มีการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการขยะหลายวิธี ได้แก่ แผ่นพับที่อธิบายวิธีการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ การท าน้ าหมักชีวภาพอธิบายประเภท
ของขยะ 4 ประเภท และการคัดแยกขยะลงถังสี 4 สี ให้ถูกประเภท แสดงราคาขยะรีไซเคิลเมื่อมีการแยก
ชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ออกจากกันแล้วท าให้มีราคาสูงขึ้น การรณรงค์ไม่เผาขยะ โดยน าแผ่นพับไปแจกจ่าย
ควบคู่กับการประชุมชี้แจงให้ประชาชนและนักเรียนได้รับรู้ถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อีกทั้งยังมีการใช้
สื่อเสียงเรื่อง “ถ้าเราไม่เผาขยะโลกก็จะไม่ร้อนมาเผาเราเอง” ซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายถึงโทษและภัยของการเผา
ขยะ และให้ใช้วิธีฝังกลบโดยการร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติจริงในการคัดแยกขยะ
ในระดับครัวเรือนและมีการน าขยะประเภทต่าง ๆ ไปจัดการอย่างเหมาะสมในระดับชุมชนในเวลาต่อมา 
 
ข้อค้นพบจำกกำรใช้สื่อและกำรจัดกิจกรรมในกำรรณรงค์เชิงกลยุทธ์  
 ผลของการใช้สื่อประกอบกับกระบวนการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (PAR) สามารถน าเสนอ เป็น
รายต าบลดังต่อไปนี้ 
 1) ต าบลวังหว้า มีความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นด้วยความสามัคคีของผู้น าในพื้นที่ คือ ก านนั  
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่  โดยใช้ 
“โครงการถนนสะอาดหน้าบ้านน่ามอง” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเป็น
ตัวเชื่อม ท าให้ประชาชนได้รับความรู้ มีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์สูง ไปสู่การปฏิบัติในการรักษาความสะอาด
ภายในชุมชน ด้วยการจัดปลูกต้นไม้ริมถนนหน้าบ้านและจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีการ
จัดการขยะในครัวเรือน  ด้วยการจัดท าภาชนะรองรับขยะทั้ง 4 ประเภท จากวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเปน็
ถังขยะ ไม่ต้องซื้อถังขยะใหม่สิ้นเปลืองงบประมาณ และรณรงค์การไม่เผาขยะลดโลกร้อน ด้วยการน าขยะ
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อินทรีย์และเศษอาหารมาท าน้ าจุลินทรีย์ อีเอ็ม การท าปุ๋ยหมัก เป็นส่วนกลางของชุมชนและแบ่งปันให้
สมาชิกในชุมชน ประกอบกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชนหลายคนมีความเอาใจใส่อย่างมาก มีการ
ออกแบบการพัฒนาจัดการขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งของผลส าเร็จด้วย ข้อสังเกต
ส าคัญที่พบคือ การที่จะท าให้กิจกรรมการจัดการขยะมีความต่อเนื่องนั้น ประชาชนต้องเห็นประโยชน์ท่ี
ชัดเจน และมีความพร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียว 
 2) ต าบลกร่ า เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ยังขาดการจัดการขยะ มีถังขยะไม่เพียงพอท าให้ชุมชน 
ทิ้งขยะล้นถัง โดยเฉพาะบริเวณข้างทางถนนสายวงเวียนใน-แหลมแม่พิมพ์ ซึ่งมีร้านค้าขายอาหารท่ี
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจ านวนมาก แม้ว่าเทศบาลต าบลสุนทรภู่ได้จัดท าแผนในการรณรงค์แก้ไขแล้ว 
แต่ก็ยังไม่มีวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งประชาชนบางส่วนมีการจัดการขยะกันเอง โดยการเก็บรวบรวมขยะรี
ไซเคิลมากองไว้หน้าบ้าน และขาย ส่วนขยะอินทรีย์และขยะอ่ืน ๆ มักจะทิ้งรวมกันในถังหน้าบ้าน รอให้
เทศบาลต าบลสุนทรภู่มาเก็บขน ต่อมาเทศบาลได้เข้ามาประชุมตามโครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัด
แยกขยะที่ต้นทาง (ชุมชนไร้ถัง)” และก าหนดจุดที่ทิ้งขยะรวม 6 จุด มีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการรวม 200 ครัวเรือน
ท าให้ขยะอินทรีย์ เศษอาหารลดลง ร้อยละ 50 จึงเป็นความส าเร็จที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ประชาชนมีความตั้งใจอยากให้บ้านเรือนสะอาดเป็นที่ชื่นชมของผู้คนที่ใช้เส้นทางไปแหลมแม่พิมพ์ และ
ยังมีความร่วมมือของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาตามโครงการ “ขยะแลกแต้ม” ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเก็บรวบรวม
ขวดน้ าพลาสติกที่ใช้แล้ว มาส่งมอบให้คณะกรรมการของโรงเรียนเปลี่ยนเป็นคะแนนความประพฤติ 
 3) ต าบลบ้านนา  เป็นชุมชนที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะอยู่พอสมควร และจากการ
เอาใจใส่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านนา กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลบ้านนา  
โดยร่วมกันจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลและมีคณะกรรมการรองรับการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อได้มี
การรณรงค์เพิ่มขึ้น และจากการที่ผู้วิจัยแนะน าการคัดแยกขยะเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น กระดาษสี ให้
แยกออกจากกระดาษขาวด า หรือกระป๋องอลูมิเนียมกับสังกะสี เป็นต้น รวมทั้งการให้มีผู้มารับซื้อน้ ามัน
พืชที่ใช้แล้ว และการก าจัดขยะดัวยวิธีการหมักท าปุ๋ย ท าให้ระบบการจัดการขยะของชุมชนได้รับการ
พัฒนาต่อยอด และยังได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนชมุชนบ้านทุ่งเค็ด ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ที่ได้เข้ามาร่วม
กับชุมชนในการคัดแยกขยะและไม่เผาใบไม้ กิ่งไม้  ซึ่งเยาวชนเหล่านี้นับเป็นพลังที่สร้างสรรค์และเป็นจิต
อาสาไปสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป  
 
ข้อค้นพบที่ได้จำกกำรรณรงค์กำรจัดกำรขยะในครัวเรือน 

1. การออกนโยบายของรัฐหรือผู้บริหารของ อปท. ในการจัดการขยะนั้น จ าเป็นต้องมีความร่วมมือ
กันทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบและชุมชนซึ่งผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติได้จริง และเป็นผู้ที่
จะต้องขจัดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีวิธีสร้างการยอมรับแก่ประชาชน
ในพื้นที่เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 

2. ผู้บริหารต้องไม่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือสนับสนุนผลประโยชน์ทางการเมืองใด ๆ 
มิเช่นนั้นประชาชนจะขาดความเชื่อถือไว้วางใจ จนเกิดการต่อต้านระบบการจัดการขยะแม้ว่าระบบการ
จัดการขยะจะดีมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม 
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3. การจัดการขยะสามารถริเริ่มจากประชาชน ชุมชน ครอบครัว โรงเรียน หน่วยงาน และ
สถานที่ต่าง ๆ หากสถานที่นั้น ๆ มีความตระหนัก ในปัญหา มีธรรมะในใจ และศึกษาท าความเข้าใจดัง
หลักการทรงงานชองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คือ ระเบิดจากข้างใน 
จะค้นพบหนทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอน 
 
ผลกำรเปรียบเทียบคะแนน KAP ก่อนและหลังกำรรณรงค์ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ  

ก่อนจะมีการรณรงค์กับกลุ่มทดลอง ได้มีการส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 3 ด้าน ใน
ชุมชนกลุ่มทดลอง และในชุมชนกลุ่มเปรียบเทียบ เมื่อน าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า คะแนนการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะ จ านวน 8 ข้อ เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ข้อละ 1 คะแนน รวม 8 คะแนน   2) ด้านทัศนคติ จ านวน 8 ข้อ เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ ค าตอบเป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 4 ระดับ  และ 3) ด้านการปฏิบัติ จ านวน 16 ข้อ
เกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือน ค าตอบเป็นแบบกรอกข้อมูล  ให้ 2 คะแนน เมื่อจ านวนครั้งของการ
ปฏิบัติสูงกว่าค่าเฉลี่ย ให้ 1 คะแนน เมื่อจ านวนครั้งของการปฏิบัติเท่ากับค่าเฉลี่ย และให้ 0 เมื่อจ านวน
คร้ังของการปฏิบัติต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ปรากฏผลดังตารางที่ 4  
 
ตำรำงที่ 4  คะแนนด้านความรู้ (K) ทัศนคติ (A) และการปฏิบัติ (P) ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการรณรงค์  
 

กลุ่มตัวอย่ำง    S.D. t Sig 
ด้ำนที่ 1 คะแนนด้ำนควำมรู้ (K) 
ก่อนการรณรงค์ ( n = 150)  4.15  .86 30.28 .00 
หลังการรณรงค์ ( n = 150)  6.96  .70   
ด้ำนที่ 2 คะแนนด้ำนทัศนคติ (A) 
ก่อนการรณรงค์ ( n = 150)  3.39  .32 13.09 .00 
หลังการรณรงค์ ( n = 150)  3.83  .30   
ด้ำนที่ 3 คะแนนด้ำนกำรปฏิบัติ (P) 
ก่อนการรณรงค์ ( n = 150)  .55  .52 17.62 .00 
หลังการรณรงค์ ( n = 150)  1.58  .49   

 

 จากตารางที่ 4 ปรากฏว่า คะแนนด้านความรู้ของกลุ่มทดลองก่อนการรณรงค์ ( x = 4.15 , S.D. = 
.86) และหลังการรณรงค์ ( x = 6 .69, S.D. = .70) คะแนนด้านทัศนคติของกลุ่มทดลองก่อนการรณรงค์ ( x = 
3.39 , S.D. = .32) และหลังการรณรงค์ ( x = 3.83 , S.D. = .30) และคะแนนด้านการปฏิบัติของกลุ่มทดลอง
ก่อนการรณรงค์ ( x = .55 , S.D. = .52)  และหลังการรณรงค์ ( x = 1.58 , S.D. = .49) ปรากฏว่าทั้งสามด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

x
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ตำรำงที่ 5 คะแนนด้านความรู้ (K) ทัศนคติ (A) และการปฏิบัติ (P) ของ*กลุ่มเปรียบเทียบ 
        

กลุ่มเปรียบเทียบ    S.D. t Sig 
ด้ำนที่ 1 คะแนนด้ำนควำมรู้ (K) 
ผลการตอบแบบสอบถามครั้งแรก (n = 150)  3.96  .55 .30 .76(ns) 
ผลการตอบแบบสอบถามครั้งที่สอง (n = 150)  3.95  .58   
ด้ำนที่ 2 คะแนนด้ำนทัศนคติ (A) 
ผลการตอบแบบสอบถามครั้งแรก (n = 150)  2.58  .71 .46 .64(ns) 
ผลการตอบแบบสอบถามครั้งที่สอง (n = 150)  2.62  .71   
ด้ำนที่ 3 คะแนนด้ำนกำรปฏิบัติ (P) 
ผลการตอบแบบสอบถามครั้งที่แรก (n = 150)  .58  .49 .14 .88(ns) 
ผลการตอบแบบสอบถามครั้งที่สอง (n = 150)  .59  .49   

 

* หมายเหตุ  กลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้ผ่านการรณรงค์เชิงกลยุทธ์แต่ได้ท าแบบสัมภาษณ์ 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้ง
ห่างกัน 6 เดือน  
 

 จากตารางที่ 5 ปรากฏว่า คะแนนด้านความรู้ของกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการรณรงค์ ( x = 3.96 , S.D. 
= .55) และหลังการรณรงค์ ( x = 3.95, S.D. = .58) คะแนนด้านทัศนคติก่อนการรณรงค์ ( x = 2.58 , S.D. = 
.71) และหลังการรณรงค์ ( x = 2.62, S.D. = .71) และคะแนนด้านการปฏิบัติก่อนการรณรงค์  ( x = .58, S.D. 
= .49)  และหลังการรณรงค์( x  = .59 , S.D. = .49) ปรากฏว่าทั้งสามด้านไม่แตกต่างกัน  
 
ตำรำงที่ 6  คะแนนด้านความรู้ (K) ทัศนคติ (A) และการปฏิบัติ (P) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
                หลังการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

กลุ่มตัวอย่ำง  S.D. t Sig 
ด้ำนที่ 1 คะแนนด้ำนควำมรู้ (K) 
กลุ่มทดลอง (n=150) 6.96 .70 41.00 .00 กลุ่มเปรียบเทียบ (n=150) 3.95 .58 
ด้ำนที่ 2 คะแนนด้ำนทัศนคติ(A) 
กลุ่มทดลอง (n=150) 3.83 .30 17.94 .00 
กลุ่มเปรียบเทียบ (n=150) 2.62 .71              
ด้ำนที่ 3 คะแนนด้ำนการปฏิบัติ(P) 
กลุ่มทดลอง(n=150) 

 
     1.58 

 
.49 

 
16.27 

 
.00 

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=150) .59 .69   

x

x
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 จากตารางที่ 6 ปรากฏว่า คะแนนด้านความรู้ของกลุ่มทดลองหลังการรณรงค์ มีค่า ( x  = 6.96,  
S.D. = .70) และกลุ่มเปรียบเทียบหลังการรณรงค์ ( x = 3.95 , S.D. = .58) คะแนนด้านทัศนคติของกลุ่ม
ทดลองหลังการรณรงค์ ( x = 3.83 , S.D. = .30) และกลุ่มเปรียบเทียบหลังการรณรงค์ ( x  = 2.62 , S.D. = .71) 
และคะแนนด้านการปฏิบัติของกลุ่มทดลองหลังการรณรงค์ ( x = 1.58 , S.D. = .49) และกลุ่มเปรียบเทียบ
หลังการรณรงค์ ( x = .59 , S.D. = .69) ปรากฏว่าทั้งสามด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

จะเห็นได้ว่าคะแนนความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
เปรียบเทียบไม่แตกต่างกันก่อนการรณรงค์ และเมื่อสิ้นสุดการรณรงค์ทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ พบว่า ปรากฏว่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
จึงสรุปได้ว่าการรณรงค์ที่ด าเนินมาทั้งหมดได้ผล 
 
สรุปผลกำรวิจัย 

จากผลการทดลองการรณรงค์ในแต่ละต าบล ซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานด้านบริบทที่แตกต่างกัน จึงต้อง
ใช้รูปแบบ/วิธีการรณรงค์ที่ต่างกัน โดยที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความร่วมแรงร่วมใจของ
ประชาชน เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการรณรงค์จากการด าเนินการรณรงค์อย่างเป็นกระบวนการจน
สิ้นสุดโครงการ ปัญหาที่พบก็มักจะต่างกันด้วย บางต าบลเมื่อมีปัญหาอาจจะต้องทบทวนแล้วย้อนมาปรับ
ด้วยการวิเคราะห์และจัดล าดับปัญหาใหม่ เพื่อน ามาพิจารณาการใช้สื่อและวิธีการรณรงค์ที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ผลจากการด าเนินงานท าให้ได้แนวทางที่สามารถสรุปรูปแบบกระบวนการรณรงค์เชิงกลยุทธ์ในการ
จัดการขยะในครัวเรือนได้ดังแผนภูมิที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
แผนภูมิที่ 1 รูปแบบกระบวนกำรรณรงค์เชิงกลยุทธ์ที่ประสบควำมส ำเร็จ และแนวทำงในกำรบริหำร 
พัฒนำกำรจัดกำรขยะในครัวเรือน 

1. ส ารวจ 
- ข้อมูลพื้นฐาน 
- ความรู ้
- ทัศนคต ิ
- การปฏิบัตซิึ่งสามารถวัดคะแนนได้ 

2. วิเคราะห/์จัดล าดับความ 
ส าคัญของปัญหาก าหนด
วัตถุประสงค์ 

3. ร่วมพัฒนาสื่อ 
ออกแบบ/ทดสอบ 

5. สรุปผล และ 
ประเมินผล 

4. รณรงค์โดยใช้สื่อ
อย่างหลากหลาย
และเหมาะสมกับ
ข้อมูลพื้นฐานและ
ทรัพยากร 

7. รูปแบบการ
รณรงค์ท่ีเหมาะสม
เพื่อเผยแพร ่

ไม่ประสบผลส าเร็จ 

6. ประสบผลส าเร็จ
โดยมีความรู้ทัศนคติ 
ที่เพ่ิม ขึ้นและมีการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมซึ่ง
วัดคะแนนได ้
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 ส าหรับกระบวนการรณรงค์เชิงกลยุทธ์การในการจัดการขยะในครัวเรือน จากประสบการณ์ใน
การวิจัยนี้สามารถถอดบทเรียนน ามาสรุปกระบวนการท างานว่ามีขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) ส ารวจสภาพบริบทของพื้นที่ที่ต้องการรณรงค์โดยวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานว่ามีสภาพแวดล้อม 
ความเป็นชุมชนเมืองหรือชุมชนเกษตรมีจ านวนครัวเรือน มีแหล่งท่องเที่ยว โรงงาน โรงเรียน ร้านค้า      
ที่เป็นแหล่งก าเนิดขยะ การมีความร่วมมือของประชาชน อปท. ผู้น าและองค์กรประชาชนในพื้นที่ 
 2) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยให้ประชาชนเป็นผู้คิดและเป็นผู้
พิจารณาก าหนดแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานราชการ 
 3) ส ารวจความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติ และข้อมูลที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ในพื้นที่ที่ต้องการรณรงค์โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อวัดผลคะแนนได้ 
 4) วิเคราะห์สภาพปัญหาประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้ความรู้จัดล าดับประเด็นหรือความส าคัญ
ของปัญหาเร่งด่วนของพื้นที่และก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการรณรงค์ตามตัวอย่างที่ดีและที่
ประชาชนเห็นเหมาะสมร่วมกัน 
 5) พัฒนาสื่อ/กิจกรรมที่มีในพื้นที่/กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการรณรงค์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
ความจ าเป็นเร่งด่วนของพื้นที่มาใช้ โดยการคัดเลือกสื่อและกิจกรรมของตัวอย่างที่ดี (Best Practice) 
พิจารณาแล้วว่าสามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกัน 
 6) รณรงค์โดยการใช้สื่อ/ข่าวสาร/ตามประเภทสื่อต่าง ๆ/โดยมีวิธีการที่จะใช้รณรงค์และการจัด
กิจกรรมร่วมกับการใช้สื่ออย่างผสมผสานไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการฝึกอบรมปฐมนิเทศผู้ใช้สื่อและ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการรณรงค์ 
 7) ปฏิบัติการรณรงค์ด้วยสื่อหลากหลายและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ มุ่งเป้าหมายต่อการแก้ไขตาม
ประเด็นปัญหาอย่างต่อเนื่องซ้ า ๆ 
 8) ประเมินผลการรณรงค์ทั้งการใช้สื่อและกิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จโดยการก าหนดรูปแบบ
การรณรงค์และปรับปรุงสื่อ รวมทั้งกิจกรรมหลังการรณรงค์ให้เหมาะกับพื้นที่และเผยแพร่ต่อไป 
 9) ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ประสบผลส าเร็จน ากลับไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา และก าหนดเป้าหมายอีกคร้ัง 
 10) สร้างจิตส านึกให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องในการรักษาสภาพการปฏิบัติการจัดการขยะใน
ครัวเรือนให้อยู่ตลอดไปอย่างยั่งยืน 
 
อภิปรำยผล 
  ผลการศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการจัดการขยะที่ประสบผลส าเร็จนั้ น จะต้อง
ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ในการรณรงค์อย่างถูกต้อง สร้างความ
ร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกัน โดยผู้น าชุมชนมีบทบาทส าคัญในการแนะน าให้ใช้วิธีการที่ถูกต้อง เพื่อ
ท าให้ประชาชนในหมู่บ้านยอมรับการปฏิบัติ อย่างเต็มใจและต่อเนื่องในเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อค้นพบจากการศึกษาของ Narong (2010) โดยมีแนวคิดในการโน้มน้าวจิตใจ และร่วมมือในการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง เป็นการมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม ค านึงถึงทุกปัจจัยอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการใช้
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หลักยุทธศาสตร์ มาวางแผนในการรณรงค์ มีการผลิตสื่อต่าง ๆ ที่จะใช้ซึ่งต้องมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลังการใช้สื่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังที่อธิบายโดย Adhikarya (1994) ทั้งนี้ควรเลือกรณรงค์ใน
ประเด็นที่มีความวิกฤติก่อน โดยในแต่ละชุมชนหรือพื้นที่ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทอย่างส าคัญ 
จึงจะประสบผลส าเร็จ ซึ่งสามารถอภิปรายผลส าเร็จและสะท้อนข้อค้นพบในแต่ละต าบลที่ศึกษา
ดังต่อไปนี้ 
 ต าบลกร่ า ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น และเป็นเส้นทางผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ที่ไม่เหมือนกับพื้นที่
อ่ืน เป็นชุมชนที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในต าบล มาสนับสนุนจัดกระบวนการ
รณรงค์ต่างๆ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ สร้างจิตส านึก เพิ่มความรู้ให้กับประชาชน การจัดกระบวนการให้เกิด
การยอมรับจึงท าได้ไม่ยาก เพราะในหลักการของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยทั่วไปแล้ว เมื่อ
บุคคลทั่วไปมีความรู้และเห็นปัญหาค่อนข้างดี ก็จะปฏิบัติตามนั้น ดังที่ Rogers (1978) ได้อธิบายไว้ ซึ่ง
กรณีของการจัดขยะก็เช่นกัน ถ้าบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้อง ก็จะสามารถจัดการขยะ
ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญคือ ในต าบลกร่ ามีการรณรงค์ในระดับเด็กและเยาวชนด้วย 
ปรากฏการณ์นี้น่าจะช่วยปลูกฝังจิตส านึกที่ดีแก่คนรุ่นใหม่ในการจัดการขยะให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
ดังที่ Rattikan (2011) ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในเทศบาลเมืองแม่
โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 ต าบลบ้านนา เกิดจากการเอาใจใส่ของผู้น าชุมชน โดยเฉพาะผู้น าชุมชนที่เป็นผู้น าทางความคิด 
ซึ่งมักจะเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและมีอิทธิพลต่อการปรับเปลีย่นความคิดและพฤติกรรมของสมาชกิ
ชุมชน ดังที่ Solomon (2007) ได้อธิบายไว้ นอกจากนี้ ยังมีการใช้สื่อในการรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้อง
และสอดคล้องกับปัญหาและปูมหลังประสบการณ์ของประชาชน สอดคล้องกับค าแนะน าของ Narong 
(2010) โดยมีการใช้สื่อที่หลากหลายให้ถึงผู้รับโดยทางตรง เพื่อให้สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับสื่อได้
ง่าย มีการให้ค าแนะน าเพิ่มเติม เมื่อผู้รับสื่อไม่เข้าใจ หรือยังไม่เปลี่ยนการปฏิบัติหรือทัศนคติ ดังที่ 
Narinchai (1996) ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ การด าเนินการในลักษณะนี้ช่วยให้ประชาชนทั่วไป ยอมรับแนวคิด 
และปรับทัศนคติในการจัดการขยะ โดยน าไปปฏิบัติตามในที่สุด 
 ต าบลวังหว้า เกิดจากความสามัคคีของผู้น าในท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลต่อ
การปรับเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของประชาชนในชุมชนเช่นเดียวกับในชุมชนบ้านนา โดยผู้น าเหล่านี้
ได้ชักจูงชาวบ้านให้เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดการขยะ ด้วยการให้ข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมากนัก ซึ่งวิธีการที่ไม่เป็นทางการนี้มักจะใช้ได้ผลในการท างานกับ
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนดั้งเดิม ดังค าอธิบายของ Schiffman & Kanuk (2007) กระบวนการในการ
สื่อสารเน้นแบบแผนการด าเนินการที่ใกล้เคยีงกับสภาพสงัคม และเข้ากันได้กับผู้น าทางความคิด ทั้งนี้ต้อง
อาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้น าทางความคิด ที่มักจะแสวงหาความรู้ ข้อมูลและข่าวสารที่ทันสมัย
อยู่เสมอมาผสมผสานด้วย 
 การพัฒนาสื่อเชิงกลยุทธ์ ท าให้ทราบว่าแนวทางใดท่ีควรเลือกใช้ในการแก้ปัญหาในแต่ละ
ช่วงเวลา และแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการเลือกแนวทางเสริมที่เหมาะสม โดยจะต้องท าการส ารวจความรู้
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ทัศนคติ และการปฏิบัติให้ชัดเจน ซึ่งจะได้น ามาพัฒนาได้ตรงประเด็นปัญหา และการเสริมสร้างจุดแข็งให้
บุคคลเป้าหมายให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหามากที่สุด 

การรณรงค์เชิงกลยุทธ์ ที่ประสบผลส าเร็จและสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารการ
พัฒนาการจัดการขยะในครัวเรือน น ามาปรับปรุงใช้กับพื้นที่อ่ืน ๆ ได้นั้น จะต้องให้ความส าคัญกับการ
ส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการลงพื้นที่เป้าหมายจริงด้วยตนเอง มีการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาใช้ใน
กระบวนการณรงค์ให้เหมาะสม ด้วยการใช้สื่อหลากหลายชนิด ให้เหมาะกับเรื่องหรือประเด็นท่ีต้องการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งบางครั้งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ด้วย นอกจากนี้ยังต้องพึ่ งพาความ
ร่วมมือจากผู้น าท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้น าทางความคิดที่มักจะมีอิทธิพลต่อการยอมรับความรู้ใหม่  ๆ การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการร่วมมือปฏิบัติของคนชุมชน  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการรณรงค์การจัดการขยะในครัวเรือน  
1) การด าเนินกิจกรรมและการใช้สื ่อผู ้ด าเนินการต้องใกล้ชิดกับชุมชนในการด าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีการสื่อสารสองทาง และ
การกระจายสื่อในช่องทางที่เหมาะสม โดยเน้นการเพิ่มพูนความรู้ให้มีเนื้อหาน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นกระบวนการ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในทุกขั้นตอน อีกทั้งควรมีการ
ก าหนดเวลาที่ชัดเจนและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

2) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต้องท าความเข้าใจกับบริบทของชุมชนที่เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการจัดการขยะ โดยต้องมีการศึกษาอย่างชัดเจน ถึงลักษณะและเงื่อนไขต่างๆ ของพื้นที่ วิถีการ
ด าเนินชีวิต วัฒนธรรมประเพณี บทบาทของผู้น า รวมถึงการสนับสนุนร่วมมือของอปท.และองค์กร
ในชุมชน เช่น โรงเรียน วัด มัสยิด กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ โดยพยายามเข้าหาและชักชวนตัวผู้น าของ
กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสอดคล้องกับบริบท และวิถีของคนในชุมชน  
  3) ควรจัดระบบการจัดการให้ขั ้นตอนต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกัน เช่น หากประชาชนได้คัดแยกขยะแต่เจ้าหน้าที่เก็บขยะไปเทกองร่วมกัน การคัดแยก
ขยะของประชาชนก็ไม่เกิดประโยชน์และมีทัศนคติไม่ดีตามมา  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะในครัวเรือน 
ทั้งการคัดแยกขยะแต่ละประเภท และวิธีการใช้ประโยชน์จากขยะอย่างเหมาะสม จึงจ าเป็นที่ทุกภาคส่วน
จะต้องร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่คนทุกกลุ่มในทุกระดับตั้งแต่นักเรียน เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน ผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการรณรงค์ในสถานท่ีต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดขยะต้นทางตั้งแต่ครัวเรือน 
ชุมชน โรงเรียน วัด มัสยิด โรงงาน  ส านักงาน ร้านค้า แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า อาคารที่พัก ฯลฯ 
และพร้อมกบัการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงสร้างสรรค์มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม 
และต่อเนื่อง 



สิทธิชัย สวัสดิ์แสน  และ  นรินทร์ชัย พัฒนพงศา 111

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 19 ฉบับท่ี 2 / 2560

 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
การรณรงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละพื้นที่ในเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนจะให้เกิดประสิทธิผลนั้น

ต้องศึกษาสภาพโดยทั่วไปของแต่ละพื้นที่ก่อนเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีสภาพแวดล้อมและวิถีการด าเนินชีวิต
ที่ต่างกันจึงควรใช้กระบวนการบริหารจัดการและวิธีการด าเนินการที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นจึงต้องศึกษา
บริบทของแต่ละพื้นที่ และเงื่อนไขที่เก่ียวข้องในแต่ละชุมชนให้ชัดเจน อันจะช่วยให้สามารถก าหนดการใช้
สื่อกิจกรรมในการรณรงค์ได้อย่างตรงกับปัญหา และเหมาะสมกับบริบท นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญ
กับผู้น าชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการขับเคลื่อนการรณรงค์ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพ
ของผู้น าให้สามารถแสดงบทบาทผู้น าในการวางแผนและก าหนดแนวทางการจัดการขยะของชุมชน  
โดยเน้นการช่วยเหลือตนเองก่อนที่จะพึ่งพาองค์กรภายนอก 

 
ข้อเสนอส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

 เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์อย่างชัดเจนว่าสื่อประเภทใดให้ผลดีมากหรือ
น้อยกว่ากันในการรณรงค์การจัดการขยะ และยังไม่ได้เปรียบเทียบถึงผลหรือประสิทธิภาพของการใช้สื่อ
ประเภทต่าง ๆ จึงควรท าการวิจัยเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้สื่อในการรณรงค์การ
จัดการขยะ โดยเน้นความเหมาะสมกับแต่ละประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้อง 
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