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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษากระบวนการนําเคร่ืองบดย่อยขยะ

เอนกประสงคไ์ปใชใ้นเขตอาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 2) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการ 
นาํเคร่ืองบดยอ่ยขยะเอนกประสงคไ์ปใชใ้นอาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ และ 3) ศึกษาบทบาทของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีมีต่อกระบวนการนาํเคร่ืองบดย่อยขยะ
เอนกประสงคไ์ปใชใ้นเขตอาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยศึกษาการนําเคร่ืองบดย่อยขยะ
เอนกประสงคไ์ปใช ้12 กรณีศึกษา ครอบคลุมพื้นท่ี 12 ตาํบลในอาํเภอสารภี ซ่ึงในแต่ละกรณีศึกษา
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกตาํบลละ 1 หมู่บา้นท่ีนาํ 
เคร่ืองบดย่อยขยะเอนกประสงคไ์ปใชไ้ดอ้ย่างต่อเน่ือง หรือไดรั้บรางวลัระดบัหมู่บา้น นอกจากน้ี
ผูว้ิจัยได้ใช้วิ ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสนทนากลุ่มกับผูใ้ห้ข้อมูล 3 กลุ่ม คือ 
 1) ภาคประชาชน ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีเคยใชเ้คร่ืองบดย่อยขยะเอนกประสงค ์ 2) หน่วยงาน 
ส่วนภู มิภาค  ได้แ ก่  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมจังหวัด เ ชียงใหม่  
โรงพยาบาลสารภี และสาํนกังานเกษตรอาํเภอสารภี 3) หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เทศบาลและ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอสารภี 12 แห่ง รวมจาํนวนทั้งส้ิน 64 คน 

ผลการศึกษาพบว่า พื้นท่ีท่ีมีการยอมรับเคร่ืองบดย่อยขยะเอนกประสงค์เร็วนั้ น 
มีกระบวนการทั้งหมด 8 กระบวนการ คือ 1) การรับรู้ปัญหา 2) การวางแผน 3) การคดัเลือกพื้นท่ี
ชุมชน 4) การนาํแผนไปปฏิบติั 5) การประชาสัมพนัธ์ 6) การประเมินผลการดาํเนินงานเบ้ืองตน้  
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7) การปรับปรุงแกไ้ขระหว่างดาํเนินการ และ 8) การติดตามประเมินผลและเผยแพร่ผลงาน  
ส่วนพื้นท่ีท่ีมีการยอมรับเคร่ืองบดย่อยขยะเอนกประสงค์ช้านั้น จะมี 3 กระบวนการ คือ  
1) การรับมอบเคร่ืองบดยอ่ยขยะเอนกประสงคจ์ากทางอาํเภอสารภี 2) การเขียนเอกสารขอยืมใช้
เคร่ืองบดยอ่ยขยะเอนกประสงค ์3) การส่งเคร่ืองบดยอ่ยขยะเอนกประสงคคื์นแก่ผูรั้บผดิชอบ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการนาํเคร่ืองบดยอ่ยขยะเอนกประสงคไ์ปใชน้ั้น สามารถนาํมา
จดักลุ่มไดเ้ป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั คือ 1) กลุ่มปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย ดา้นบริบทชุมชน ดา้นผูน้าํ
ชุมชน ดา้นการส่ือสาร ดา้นความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ ดา้นบุคลากรขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และดา้นงบประมาณสนบัสนุน 2) ปัจจยัคุณลกัษณะของเคร่ืองบดยอ่ยขยะเอนกประสงค ์
ประกอบด้วย ด้านความยุ่งยากการใช้งานของเคร่ืองบดย่อยขยะเอนกประสงค์ ด้านประโยชน์ 
ท่ีได้รับ ด้านความสอดคล้องกับส่ิงท่ีมีอยู่เดิม ด้านสังเกตเห็นผลได้ ด้านความสามารถนําไป 
ทดลองใช้ 3) กลุ่มปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ดา้นการสนับสนุน 
จากหน่วยงานรัฐภายนอก ดา้นการเมือง และดา้นกฎหมาย 

ส่วนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการนําเคร่ืองบดย่อยขยะเอนกประสงค์ไปใช้ พบว่ามีบทบาท 8 ด้าน คือ  
1) ดา้นการให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน 3) ดา้นการประชาสัมพนัธ์  
4) ดา้นการประสานงานและอาํนวยความสะดวก 5) ดา้นการดาํเนินงาน 6) ดา้นการติดตามและ
ประเมินผล 7) ดา้นการสนบัสนุนอาชีพเกษตรอินทรีย ์8) ดา้นการต่อยอดกิจกรรม 

ทั้งน้ีผูว้ิจัยได้เสนอแนะให้ประชาชนในพ้ืนท่ีอาํเภอสารภีสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างหมู่บา้น/ชุมชน โดยใหป้ระชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน 
ท่ีมีการยอมรับเคร่ืองบดย่อยขยะเอนกประสงคเ์ร็วเป็นผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้ให้แก่ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ ท่ีจะเร่ิมดําเนินการนําเคร่ืองบดย่อยขยะเอนกประสงค์ไปใช้ในพื้นท่ี  
ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งทาํงานแบบประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ
การให้ความรู้ การฝึกอบรมและเพ่ิมความถ่ีในการให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองบดย่อย
ขยะเอนกประสงค ์
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ABSTRACT 

 
The objectives of the research are to 1) study the process of utilizing the multi-purpose 

waste pulverizing machine in Saraphi district, Chiang Mai province area, 2) study the factors 
those affect the utilizing process in Saraphi district, Chiang Mai province area and  
3) study the role of the local administration and other government units in the utilizing process in 
Saraphi district, Chiang Mai province area. 

This thesis studied the application of the multi-purpose waste pulverizing machine by 
using qualitative case study method. Twelve sub-districts in Saraphi district, selected by using 
purposive sampling methods on a condition that the village must had continually used the multi-
purpose waste pulverizing machine or was granted the village-level award, were used as case 
studies. Then several in-depth interviews and focus groups were executed afterward with three 
groups of informants; 1) residences which include the inhabitants who had used the multi-purpose 
waste pulverizing machine 2) representatives from Provincial Administration including Natural 
Resources and Environment Bureau of Chiang Mai, Saraphi hospital and Saraphi District 
Agricultural Extension Office and 3) representatives from relevant Local Administrative 
Organizations. In total, 64 informants were interviewed. 

The result reveals that the area that early adopted the multi-purpose waste pulverizing 
machine has eight adoption processes; 1) problem realization, 2) planning, 3) community area 
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selection, 4) implementation, 5) public relation, 6) performance evaluation, 7) adjustment and 8) 
performance assessment and promulgation. And the area that slowly adopted has only three 
processes; 1) receiving of the machine from the Saraphi district office, 2) submission of the 
application form to borrow the machine and 3) returning of the machine to the responsible person. 

The factors which affect the adoption speed can be grouped into 3 groups;  
1) internal factors which comprise of kinship relation, community leader, community context and 
communication, 2) attributes of multi-purpose waste pulverizing machine which comprise of 
relative advantage, compatibility, complexity, trialability and observability and 3) external factors 
which comprise of personnel, political, budget and law. 

The roles of the local administration and other government units that affect the 
adoption speed are 1) the role of preliminary information distribution 2) the role of participation 
in the planning process 3) the role of public relation 4) the role of coordination 5) the role of 
operation 6) the role of participation in evaluation and assessment 7) the role of supporting 
organic agriculture and 8) the role of prolonging the activity. 

In summation, the study suggests that there should be a learning network in Saraphi 
district for exchanging the experience between the villages/communities by letting the residences 
in the early-adoption area to convey the knowledge to other villages/communities which is about 
to launch the multi-purpose waste pulverizing machine campaign. Besides, the Local 
Administration Organization should closely coordinate with the residences to assist, educate, train 
and increase the frequency of communication with the residences about the multi-purpose waste 
pulverizing machine. 
 


