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บทคดัย่อ 

 การวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research One Group Pretest-Posttest Design) วตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนโดยใชห้ลกั 5 Rs ในหมู่ท่ี 4 บา้นสามจบ ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทราย
ทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร จ านวน 140 คน โดยให้ความรู้หลกัการจดัการขยะมูลฝอยโดยใชห้ลกั 5 Rs แก่กลุ่ม
ทดลอง เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและแบบบนัทึกการวดัปริมาณขยะมูลฝอย วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
Paired T - Test ก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ 95%  ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาขยะ
ชุมชนและค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ของประชาชนในการจดัการขยะโดยใชห้ลกั 5 Rs ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P-value < 0.0001)  และการศึกษาประสิทธิผลของโครงการจากการส ารวจ
ปริมาณขยะของกลุ่มตวัอย่าง 20 ครัวเรือน พบว่า ปริมาณขยะทั้ ง 3 คร้ัง เท่ากบั 190.20 167.60 และ 168.70 กิโลกรัม 
ตามล าดบั 

 
ABSTRACT 

 This Quasi-Experimental Research One Group Pretest - Posttest Design aimed to study effectiveness of 
community waste management by using 5 Rs Program. The study area located at village no.4 Bansamjob, Thung Sai 
sub-district, Kamphaeng Phet Province. There were 140 villagers have been trained on 5 Rs Program. The data were 
collected by using questionnaire and solid wastes quantity recorded methods. The descriptive statistic and Paired T-
test were used for data analysis at The 95% confidence interval (95%CI). The results found that there were 
significantly (p-value < 0.001) on the perception and knowledge of waste management by using 5 Rs, included before 
and after participated in the project. In addition the effectiveness of the project waste management by using quantity 
of household solid wastes in 3 times, there were 190.20, 167.60 and 168.70 kgs respectively. 
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บทน า 
 ปัจจุบนัมีประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเมือง  

3,000 ล้านคนทั่วโลกและแต่ละคนท าให้ เกิดขยะ
ประมาณวนัล่ะ 1.2 กิโลกรัม (The World Bank, 2013)  
ดังนั้ นเม่ือรวมแลว้จะสร้างขยะประมาณปีละ  1,300 
ล้าน ตันต่ อ ปี  และใน ปี  ค .ศ . 2025 ธน าคารโลก 
คาดการณ์วา่ จ านวนประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเมือง
จะเพ่ิมข้ึนและจะมีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนประมาณ 2,200  
ลา้นตนัต่อปี ท าให้ตน้ทุนในการจัดการขยะมูลฝอย
เพ่ิมข้ึนตามปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน (The World Bank, 
2013; Solid Waste & Recycling Magazine, 2012) 
ในขณะท่ีสถานการณ์ขยะมูลฝอยประเทศไทยปี  
พ.ศ.2554 ในเขตเทศบาล มีปริมาณขยะมูลฝอย 19,011 
ตันต่อวัน  และปี พ .ศ . 2555 มีปริมาณขยะมูลฝอย 
25,046 ตนัต่อวนั โดยมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน (กรมควบคุม
มลพิษ, 2556) 

การเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในหลายๆ ดา้น เช่น ปัญหากล่ิน
เหม็นขยะมูลฝอยชุมชน จะก่อให้เกิดความร าคาญแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี  ปัญหาน ้ าเน่าเสียจากการท่ีขยะมูล
ฝอยมีอินทรีย์สารเน่าเป่ือยปะปนอยู่ ส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์น ้ า  ก่อให้เกิดระบบ
นิเวศน์เส่ือมโทรม เป็นต้น  (สลักจิต, 2557; สุพตัรา, 
2553) 

เทศบาลต าบลทุ่งทรายเป็นเทศบาลต าบล
ขนาดเล็ก ตั้ งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอทราย
ทองวฒันา จังหวดัก าแพงเพชร  ประกอบด้วย 17 
หมู่บา้น  จ านวนประชากร 9,134 คน  เป็นชุมชนท่ีมีการ
ขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว (เทศบาลต าบล
ทุ่งทราย, 2557) การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการ
ขยายตวัของชุมชนในต าบลทุ่งทรายน้ี ก่อให้เกิดการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอย ซ่ึงในปัจจุบนัเทศบาล
ต าบลทุ่งทราย มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ียวนัละ 9 ตนั 
และเทศบาลสามารถเก็บขนได้เพียงวนัละ 3 ตนั โดย
ครอบคลุมพ้ืนท่ีร้อยละ  9.57 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด (90.80 
ตารางกิโลเมตร) และจ านวนครัวเรือนท่ีไดรั้บบริการ

เก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 1,148 หลงัคาเรือน คิดเป็น
ร้อยละ  37.90 จากหลงัคาเรือนทั้งหมด  (3,029 หลงัคา
เรือน)  แสดงให้เห็นว่ายงัคงมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
ตกค้างอยู่ ใน ชุมชน อีกจ านวนมาก  (ส านักงาน
ท รัพ ยาก รธรรม ช าติ แล ะ ส่ิ งแวดล้อ ม จั งห วัด
ก าแพงเพชร, 2556) 

จากสถานการณ์และสภาพปัญหาดังกล่าว 
เพื่อให้การจดัการปัญหาขยะมูลฝอยเป็นไปอยา่งย ัง่ยืน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรรณรงคใ์ห้ประชาชนมีการคดั
แยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะท่ีจะถูกไป
ก าจดั  ณ  บ่อขยะ และยงัเป็นการรักษาสภาพแวดลอ้ม
ของชุมชนทอ้งถ่ิน ให้สะอาดสวยงาม ดงันั้นการศึกษา
ในคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา  การจัดการขยะ
ชุมชนโดยใชห้ลกั 5 Rs ในต าบลทุ่งทราย เพ่ือตอ้งการ
ทราบศักยภ าพการลดขยะของชุมชนจากการ
ด าเนินงานการจดัการขยะชุมชนโดยใชห้ลกั 5 Rs  โดย
ใชก้รณีศึกษาหมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบล  ทุ่งทราย 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั  

ศึกษาประสิทธิผลของการจดัการขยะมูลฝอย
ชุมชนโดยใช้หลัก 5 Rs ด้านการรับรู้ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากปัญหาขยะมูลฝอยและด้านความรู้ในการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 5 Rs ก่อนเข้าร่วม
โครงการและหลังเข้าร่วมโครงการและเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยก่อนใชห้ลกั 5 Rs และ
หลงัใชห้ลกั 5 Rs 

 
วธีิการวจิยั 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง ชนิด
กลุ่มเดียว วดัสองคร้ัง (Quasi-Experimental Research 
One Group Pretest - Posttest Design) กลุ่มตวัอยา่ง คือ 
ประชากรในหมู่ท่ี 4 บ้านสามจบ ต าบลทุ่งทราย ผ่าน
การคัดเลือกค านวณจากสูตรการค านวณค่าสัดส่วน
ประชากรจ านวน 140 คน  เป็นผู ้รับผิดชอบในการ
จัดการขยะหรือตวัแทนครอบครัว โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ในการ
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คดัเลือกตวัแทนเก็บขอ้มูล กลุ่มทดลองได้รับการให้
ความรู้หลักการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 5 Rs 
ป ระกอบไปด้วย  R.1 (Reduce), R.2 (Reuse), R.3 
(Repair), R.4 (Recycle)  แ ล ะ  R.5 (Reject) ท่ี ผู ้ วิ จั ย
สร้างข้ึนตามแนวคิดทฤษฏีแบบแผนความเช่ือด้าน
สุขภาพ (Health Belief Model) ประกอบด้วย การ
อบรมใหค้วามรู้การจดัการขยะชุมชนโดยใชห้ลกั 5 Rs  
สาธิตการคดัแยกขยะ สาธิตการแปรรูปขยะ และการ
จัดตั้ งธนาคารขยะ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และแบบบนัทึกปริมาณขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได ้มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ท าการอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตวัอยา่งดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียเก่ียวกับการ

รับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาขยะมูลฝอยและ
ความรู้ของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยโดยใช้
หลกั 5 Rs  ภายในกลุ่ม ใชส้ถิติ Paired T-Test ก าหนด
ระดบัค่าความเช่ือมัน่ 95%  

 
ผลการวจิยั 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีจ านวนทั้งส้ิน 140 คน มี

อายุเฉล่ีย 40.72 ปี โดยมีอายุตั้ งแต่ 20-59 ปี ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.3 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่มีลกัษณะของครอบครัว

เป็นครอบครัวเด่ียว คิดเป็นร้อยละ 77.1 มีสภาพเป็นผู ้

อยู่อาศัยในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 59.3 มีจ านวน

สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย  4.89 คน โดยมีจ านวน

สมาชิกในครัวเรือนตั้งแต่ 2-12 คน ส่วนใหญ่เรียนจบ

การศึกษาชั้ นประถมศึกษา คิด เป็น ร้อยละ 52.0 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา/ท า

ไร่/เล้ียงสตัว ์คิดเป็นร้อยละ 53.6 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

6,442.14 บาท อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตั้ งแต่ 1-59 ปี 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 แสดงคุณลกัษณะของผูร่้วมโครงการ 
  

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

 

57 

83 

 
40.7 
59.3 

อายุ (ปี) 

    20 – 29   

    30 – 39  

    40 – 49  

    50 – 59  

 

24 

38 

35 

43 

 

17.0 

27.0 

25.0 

31.0 

Mean = 40.72 (S.D. = 10.94) Min.= 20  Max.= 59  

ลักษณะครัวเรือน 

     ครอบครัวเด่ียว 
     ครอบครัวขยาย 

 

108 

32 

 

77.1 

22.9 

สถานภาพในครัวเรือน 

     เจา้บา้น 

     ผูอ้ยูอ่าศยั 

 

57 

83 

 

40.7 

59.3 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 

     1 – 4  

     5 – 8  

     9 – 12  

 

81 

45 

14 

 

58.0 

32.0 

10.0 

     Mean = 4.89  (S.D. = 2.38) Min.= 2  Max.= 12  

ระดับการศึกษา 

     ประถมศึกษา 

     มธัยมศึกษาตอนตน้  

     มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

     อนุปริญญา/ปวส. 

     ปริญญาตรี 

     สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

73 

28 

24 

5 

9 

1 

 

52.0 

20.0 

17.1 

3.8 

6.4 

0.7 

อาชีพหลัก 

    วา่งงาน 

    ท านา/ท าไร่/เล้ียงสัตว ์

    รับจา้ง 

    คา้ขาย 

    ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

 

7 

75 

45 

11 

2 

 

6.0 

53.6 

32.1 

7.9 

1.4 

 
 
 

- 596 -



 
 

MMO2-4 

ตารางที ่1 แสดงคุณลกัษณะของผูร่้วมโครงการ (ต่อ) 
 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน (บาท/เดือน) 

    0 - 5,000  

    5,000 - 10,000  

   10,001 - 15,000 

   15,001 - 20,000   

 

77 

41 

14 

8 

 
55.0 

30.0 

10.0 

  5.0 

Mean = 6,442.14 (S.D. = 4,652.42) Min.= 0 Max.= 20,000 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทราย 

    1 – 10  

    11 – 20  

    21 – 30  

    31 – 40  

    41 – 50   

    51 ปี ขึ้นไป 

15 

29 

31 

28 

29 

8 

10.7 

20.7 

22.1 

20.0 

20.7 

5.8 

    Mean = 31.39 (S.D. = 13.883) Min.= 1 Max.= 59  
 

 จากผลการศึกษาการรับ รู้ผลกระทบต่อ

สุขภาพจากปัญหาขยะชุมชนของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ก่อนและหลังการด าเนินโครงการ พบว่าก่อนการ

ด าเนินโครงการผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีระดบัการรับรู้มาก 

ร้อยละ 60.0 ท่ีเหลือร้อยละ 40.0 มีระดบัการรับรู้ปาน

กลาง ในขณะท่ีหลังการด าเนินโครงการพบว่า

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีระดบัการรับรู้ในระดบัสูงเพ่ิมมาก

ข้ึน คิดเป็นร้อยละ 99.3 และระดบัการรับรู้ปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 0.7 และ และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าไม่มี

ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับการรับรู้น้อยทั้ งก่อนและ

หลงัการด าเนินโครงการ รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่2  แสดงระดบัการรับรู้ผลกระทบตอ่สุขภาพ
จากปัญหาขยะชุมชนก่อนและหลงัการ
ด าเนินโครงการ 

 

ระดับการรับรู้ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดบัการรับรู้นอ้ย 0 0.0 0 0.0 

ระดบัการรับรู้ปาน

กลาง 

56 40.0 1 0.7 

ระดบัการรับรู้มาก 84 60.0 139 99.3 

รวม 140 100.0 140 100.0 

 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการ
รับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาขยะชุมชนก่อน
และหลงัการด าเนินโครงการ พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
มีการรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาขยะชุมชน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95% (P-value < 0.0001) รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

  

ตารางที ่3  แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ผลกระทบต่อ
                สุขภาพจากปัญหาขยะชุมชนก่อนและหลงั
                การด าเนินโครงการ 

 

 Mean 

differences 

t df 95% CI P-value 

 Lower Upper 

การรับรู้ -13.178 -17.044 139 -14.707 -11.649 < 0.0001 

 

 จากผลการศึกษาความรู้ในการจัดการขยะ

โดยใชห้ลกั 5 Rs ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการก่อนและหลงั

การด าเนินโครงการ พบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ

ผู ้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้มาก ร้อยละ 45.0 

รองลงมามีระดับระดับความรู้ปานกลาง และระดับ

ความรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 43.6 และ 11.4  ตามล าดับ  

ภายหลงัการเขา้ร่วมโครงการพบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

มีความรู้ในระดับสูงเพ่ิมมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 80.0 

และระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ ในขณะ
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ท่ี ไ ม่ มี ผู ้ เข้ า ร่ วม โครงก าร มี ระดับ ค วาม รู้น้ อ ย 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
  

ตารางที ่4  แสดงระดบัความรู้ในการจดัการขยะโดยใช้
                หลกั 5 Rs ก่อนและหลงัการด าเนินโครงการ 

 

ระดับความรู้ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

ความถี ่ ร้อยละ ความถี ่ ร้อย

ละ 

ระดบัความรู้นอ้ย 16 11.4            0 0.0 

ระดบัความรู้ปานกลาง 61 43.6 28 20.0 

ระดบัความรู้มาก 63  45.0                  112 80.0                    

รวม 140 100.0 140 100.0 
 

 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความรู้
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการในการจดัการขยะโดยใชห้ลกั 5 Rs 
ก่อนและหลังการด าเนินโครงการ พบว่าผู ้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ในการจดัการขยะโดยใชห้ลกั 5 Rs 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95% (P-value < 0.0001) รายละเอียดดงัตารางท่ี 5 

  

ตารางที ่5  แสดงการเปรียบเทียบความรู้ในการจดัการ 
ขยะ โดยใชห้ลกั 5 Rs ก่อนและหลงัการด าเนิน
โครงการ 

 

 Mean 

differences 

t df 95% CI P-value 

 Lower Upper 

ความรู้ -1.628 -8.644                   139 -2.001 -1.256 < 0.0001 
 

การศึกษ าป ระสิท ธิผลของการด าเนิ น

โครงการ ด้วยวิธีการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือนของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 20 ครัวเรือน 

โดยการเก็บรวบรวมปริมาณขยะทั้งหมด 3 คร้ัง ไดแ้ก่ 

คร้ังท่ี 1 ส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยก่อนการด าเนิน

โครงการ  คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 เป็นการส ารวจปริมาณ

ขยะมูลฝอยภายหลงัการด าเนินโครงการ จากผลการ

ส ารวจปริมาณขยะทั้ง 3 คร้ัง พบวา่ปริมาณขยะคร้ังท่ี 1  

ค ร้ังท่ี  2 และ ค ร้ังท่ี  3 เท่ ากับ  190.20, 167.60 และ 

168.70 กิโลกรัม ตามล าดับ รายละเอียดดังแสดงใน

ตารางท่ี 6 
 

ตารางที ่6  แสดงปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก่อน
                และหลงัการด าเนินโครงการ 

 

ปริมาณขยะ      CW*      RW*    HW*     GW*       Sum      Mean       S.D.    

  คร้ังท่ี 1           81.20     44.00    17.00     49.40      190.20      9.510    

1.359 

  คร้ังท่ี 2           72.50     37.00    12.70     45.40      167.60      8.380    

1.219 

  คร้ังท่ี 3           75.00     36.20    12.30     45.20      168.70      8.435    

1.261                            

หมายเหตุ : CW* หมายถึง ขยะยอ่ยสลาย (Compostable  waste), RW* 
หมายถึง ขยะรีไซเคิล (Recyclable  waste), HW* หมายถึง ขยะอนัตราย 
(Hazardous waste) และ GW* หมายถึง ขยะทัว่ไป (General  waste) 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
1.  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีการรับรู้ผลกระทบ

ต่อสุขภาพจากปัญหาขยะมูลฝอย และ มีความรู้ในการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 5 Rs เพ่ิมมากข้ึน
ภายหลงัจากการด าเนินโครงการ อาจเน่ืองจากกิจกรรม
การด าเนินโครงการ ประกอบไปดว้ย กิจกรรมการให้
ความรู้เก่ียวกับอันตรายจากขยะมูลฝอย  การจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยใช้หลกั 5 Rs แก่ผูรั้บผิดชอบในการ
จัดการขยะหรือตัวแทนครัวเรือน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุมาลี  (2554) ท่ีพบว่าภายหลังการ
ฝึกอบรมด้วยโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้ทฤษฏีแบบ
แผนความเช่ือดา้นสุขภาพ  กลุ่มศึกษามีการรับรู้โอกาส
เส่ียง  การรับรู้ความรุนแรง  การรับรู้ประโยชน์การ
จดัการขยะในครัวเรือนมากข้ึน และมีพฤติกรรมในการ
จัดการขยะมูลฝอยได้ถูกต้องเหมาะสมมากข้ึน และ
การศึกษาของมลฤดี (2555) ท่ีพบว่า พฤติกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคดัแยกขยะท่ีกลุ่มตวัอย่างมีหรือหรือ
ได้รับในระดับมาก ได้แก่ความรู้ในการคัดแยกขยะ 
รวมทั้ งการศึกษาของบุญจง (2554) ท่ีพบว่า ความรู้
เก่ียวกับมูลฝอยชุมชนมีความสัมพนัธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการคัดแยกมูลฝอยชุมชนแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
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ขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือ การ
ท่ีพบว่าผู ้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ก่อนเข้าร่วม
โครงการมีระดับการรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ปัญหาขยะอยูใ่นระดบัท่ีมาก ทั้งน้ีอาจจะวเิคราะห์ไดว้า่ 
คนในชุมชนไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาขยะและการ
จัดการขยะผ่านส่ือต่างๆ ท่ี มีการเผยแพร่กันอย่าง
แพร่หลาย  โดยเฉพาะ ส่ือหนังสือพิมพ ์และโทรทศัน์ 
เช่น  ข่าวปัญหาขยะโดยเฉพาะในชุมชนเมือง  การ
รณรงค ์การคดัแยกขยะ การลดปริมาณขยะดว้ยการใช้
ถุงผา้แทนการใช้ถุงพลาสติก เหล่าน้ีเป็นต้น และยงั
รวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะผ่าน
หลักสูตรการเรียนการสอนในระบบการศึกษา  ส่ิง
เหล่าน้ี  น่าจะถือได้ว่ามีส่วนส าคัญท่ีสนับสนุนให้
ระดับการรับรู้เก่ียวกบัปัญหาขยะและการจดัการขยะ
ของคนในชุมชนอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยภายหลังการใช้
หลกัการจดัการขยะ 5 Rs มีปริมาณลดลง อาจเน่ืองจาก
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูล
ฝอย  โดยใช้หลัก 5 Rs แก่ผู ้รับผิดชอบหรือตัวแทน
ครัวเรือน ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการแปรรูปขยะต่างๆ 
เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการน าหลกัการดงักล่าวไปใชใ้น
การจัดการขยะภายในค รัวเรือนของตน เอง ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ สยาม  และปิยะรักษ ์(2553) ท่ี
พบว่าเม่ือครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างมีการคัดแยก
ประเภทของขยะมูลฝอยก่อนท้ิง เป็นเวลา 1 เดือน ท า
ใหมี้ปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือนท่ีตอ้งน าไปก าจดั 
เท่ ากับ  162.09 กิโลกรัม จากป ริมาณขยะมูลฝอย
ทั้ งหมด 647.79 กิโลกรัม  และหากทุกครัวเรือนใน
ชุมชนมีการคดัแยกขยะมูลฝอยจะมีปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีตอ้งน าไปก าจดั 6,828.38 กิโลกรัม จากปริมาณขยะ
มูลฝอยทั้งหมด 24,292.13 กิโลกรัม 

3. ในดา้นความยัง่ยืนของโครงการ จะเห็น
วา่ เม่ือมีการกระตุน้คนในชุมชนผ่านการให้ขอ้มูลทั้ง
ในแง่ของผลกระทบของขยะต่อสุขภาพและการให้
ความรู้ในการจัดการขยะโดยใช้หลัก 5 Rs จะพบว่า
ระดับการรับรู้เพ่ิมข้ึนมากอย่างมีนัยส าคัญ  ในแง่น้ี

สะท้อนให้เห็นว่าหากมีการให้ขอ้มูลและการรณรงค์
ผ่านส่ือต่างๆ ในระดบัชุมชนอย่างต่อเน่ือง จะช่วยให้
สามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนได้อย่าง
ย ัง่ยนื 

 
ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

1. จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าการ
อบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยโดยใช้
หลกั 5 Rs ส่งใหเ้กิดประสิทธิผลของการจดัการขยะมูล
ฝอยชุมชน ดงันั้นเพ่ือให้การจดัการขยะมูลฝอยชุมชน
มีประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง ควรเพ่ิมจ านวนคร้ังของ
การอบรมใหม้ากข้ึน  

2.  ควรท าการศึกษาข้อมู ลเพ่ิ มเติม  เช่น
กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาตลอด
ตลอดจนการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วม
ในการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน อนัจะน าไปสู่
การจดัการขยะมูลฝอยท่ีย ัง่ยนื 
  

กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผู ้บังคับบัญชาของผู ้วิจัย และ

ชาวบา้นหมู่ 4 บา้นสามจบ ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทราย

ทองวฒันา จังหวดัก าแพงเพชร ทุกท่านท่ีให้ความ

ร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ผูว้จิยัเป็นอยา่งดีใน

การเขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล  
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