
Model of Success: MIS for Sustainable Model

MIS for Sustainable Model ขับเคลื่อนผ่านการด าเนินโครงการ “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์: การศึกษาการด าเนินโครงการบริษัทขยะจ าลองแบบมีส่วนร่วมของต าบล

หนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา” โดยศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดบริษัทขยะจ าลอง 

และพัฒนารูปแบบที่พึงประสงค์ของการด าเนินการบริษัทขยะจ าลองแบบมีส่วนร่วมของต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอก

ค าใต้จังหวัดพะเยา เพื่อให้ชุมชนรู้จักคัดแยกขยะและน าขยะมูลฝอยมาขายกับบริษัทจ าลองหนองหล่มเพื่อลดขยะและ

สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

รูปแบบของการด าเน ินการบริษัทขยะจ าลองแบบมีส ่วนร่วมของต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ 

จังหวัดพะเยา

กระบวนการจัดตั้งบริษัทขยะจ าลองบ้านหนองหล่ม 

ได้ด าเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีการจัดตั ้ง

คณะกรรมการบริษัทขยะจ าลองฯ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

การด าเน ินงาน ซึ ่งคณะกรรมการดังกล่าว เป ็นต ัวแทน

ชาวบ้านในพื ้นที ่ต าบลหนองหล่ม และผู้น าชุมชนที่เข้าร่วม

โครงการด้วยความสมัครใจ รวมถึงได้รับการประสานงานและ

สนับสนุนจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล

ต า บลหนองหล ่ม  โ ดย ได ้ก า หนดบทบาทหน ้า ที ่ข อ ง

คณะกรรมการตามโครงสร้างองค์กร ดังนี้

Strategic Approach

Signature Product

เป้าหมายของโครงการ

“การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์: 

การศึกษาการด าเนินโครงการบริษัทขยะจ าลองแบบมีส่วนร่วม ของต าบลหนองหล่ม 

อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา”



1. ประธาน มีหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายของบริษัท พิจารณาแผนการลงทุน มีอ านาจในการท านิติกรรมผูกพันบริษัท ตาม

ขอบเขตที่ก าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท และการด าเนินงานต่าง ๆ 

ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

2. รองประธาน มีหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของ

บริษัท และมีอ านาจในลงนามแทนประธานในกรณีที่ประธานไม่อยู่ และการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการ

3. เลขานุการ มีหน้าที่จัดท าและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และ

รายงานประจ าปีของบริษัท จัดท าหนังสือนัดประชุม และและการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายตาม มติที่ประชุม

คณะกรรมการ

4. เหรัญญิก มีหน้าที่รับเงินและการเบิกจ่ายเงิน จัดท าบัญชีและคุมรายรับ-รายจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของ

เอกสารทุกประเภทเกี่ยวกับการเงิน

5. งานทะเบียน มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนสมาชิก รับสมัครสมาชิก และตรวจหลักฐานต่าง ๆ

6. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของบริษัท และประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ

7. คณะกรรมการ มีหน้าที่ดูแลจัดการซื้อ-ขายขยะ และประสานงานระหว่างบริษัทกับคู่ค้า เตรียมความพร้อมดูแล

รักษาบริษัทและบริเวณซ้ือ–ขายขยะ ดูแลและตรวจสอบสต็อคขยะที่ท าการซื้อขาย รงมถึงด าเนินงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีคณะนักวิจัยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้การ

สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน ร่วมประชุมวางแผน และติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

ในการด าเนินงานได้เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการวิจัยในลักษณะของการ Sharing Knowledge ทั้งนักวิจัย 

และชุมชน ที่ท าให้เกิดกระบวนการท างานในมิติเชิงพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการ เกิดประโยชน์ท้ังสองฝ่าย โดยใช้แนวคิดของ Cohen 

and Uphoff (1980) เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

2) การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติและด าเนินกิจกรรม 

3) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและรับผลประโยชน์ 

โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย 

การพูดคุย ภาพถ่าย เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งบริษัทขยะจ าลองที่พึงประสงค์ ตลอดจนและการ

สัมภาษณ์แกนน าการจัดการขยะในชุมชนหนองหล่ม และชาวบ้านในต าบลหนองหล่มที่ใช้บริการบริษัทขยะจ าลอง เกี่ยวกับ

ผลกระทบของการจัดตั้งบริษัทขยะจ าลองใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ

วิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 



ปัจจัยท่ีส่งผลให้โครงการบริษัทขยะจ าลองฯ ประสบผลส าเร็จ เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดย

ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินโครงการ ประกอบกับความตั้งใจจริง

ของคณะท างาน ที่ร่วมกับแกนน าชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ อย่างมีระบบ และมีการประชุมระดมความคิดเห็น วาง

แผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จุดหมายที่ส าคัญของการจัดตั้งบริษัทขยะจ าลองฯ ไม่ใช่รายได้จากการซื้อ-ขายขยะ 

แต่เป็นปริมาณขยะในชุมชนลดลง ชุมชนมีความเข้าใจถึงลักษณะของขยะที่สามารถสร้างมูลค่า และน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ 

รวมท้ัง ท าให้เกิดการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย

ต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีแหล่งน้ าที่เอื้อต่อการท าการเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการท านา รองลงมาคือการท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและรับราชการ 

นอกจากนั้นต าบลหนองหล่ม ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย และมีกิจกรรมภายในชุมชนที่หลากหลาย จึงได้รับ

การผลักดันให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการส่งเสริมกิจกรรม

ทางการท่องเที่ยวแล้ว การรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้เรียบร้อยและสะอาดตา ยังถือเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่จะท า

ให้บ้านหนองหล่ม เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอย่างยั่งยืน

คณะฯ ได้ด าเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในเร่ือง การวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างกระบวนการ

บริหารจัดการขยะ บ้านสันจกปก ต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ในปี พ .ศ. 2559 ในการด าเนิน

โครงการ พบว่า ครัวเรือนลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดขยะ และให้ความส าคัญต่อการแยกขยะเพื่อการพานิชย์มากขึ้น (วีระ

พงษ์ กิติวงค์ และคณะ, 2560) อย่างไรก็ตามชุมชนอื่นๆ ในอ าเภอดอกค าใต้ ยังมีความรู้และจัดการขยะเพื่อการ

พานิชย์อยู่ในระดับปานกลาง และยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า (อริยา เผ่า

เครื่อง และคณะ, 2561)

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

บริบทพื้นท่ี 



ในการศึกษาการด าเนินโครงการบริษัทขยะจ าลองแบบมีส่วนร่วมของต าบลหนองหล่มฯ ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานร่วมกับชุมชน และแนวคิด Green Enterprise อันน ามาซึ่งกรอบ

การด าเนินงาน ดังนี้

กระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วม

1. การร่วมวางแผนการ

2. การร่วมท ากิจกรรมและด าเนินงาน

3. การร่วมประเมินผลการด าเนินงาน

Green Enterprise

1. การบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืน

2. การจัดการทุนมนุษย์

รูปแบบที่พึงประสงค์ของการด าเนินงาน

บริษัทขยะจ าลองแบบมีส่วนร่วมของ

ต าบลหนองหล่ม อ า เภอดอกค า ใ ต้ 

จังหวัดพะเยา

นอกจากนั้น ยังได้ศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบของโซ่อุปทานธุรกิจบริการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ า 

ได้แก่ ผู้น าขยะรีไซเคิลรายย่อยมาจ าหน่ายให้กับบริษัทรับซื้อของเก่า ตลอดจนถึงธุรกิจปลายน้ า ได้แก่ กลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ท าการรีไซเคิลขยะประเภทต่างๆ อีกทั้งยังได้ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ เพื่อน ามาปรับใช้ในการ

ด าเนินงานให้ตรงตามบริบทของชุมชน ต่อไป

องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานท่ีใช้ในการพัฒนาพื้นที่ 

ในปี พ.ศ. 2562 คณะฯ ได้ส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนอื่นในอ าเภอดอกค าใต้ ในการจัดการขยะใน

ชุมชนอย่างยั่งยืน พบว่า ต าบลหนองหล่มเป็นอีกหนึ่งต าบลที่มีการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะ และมีความต้องการในการจัดตั้ง

องค์กรเพื่อรับซื้อขยะภายในชุมชน ดังนั้น คณะฯ จึงได้จัดท าโครงการ “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม คณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร์: การศึกษาการด าเนินโครงการบริษัทขยะจ าลองแบบมีส่วนร่วมของต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอก

ค าใต้ จังหวัดพะเยา” โดยน าศาสตร์หลักของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ การจัดการธุรกิจ การตลาด 

การเงินและการบัญชี การประชาสัมพันธ์ และการท่องเที่ยว รวมถึงแนวคิด หลักการจัดการแบบมีส่วนร่วม และแนวคิด 

Green Enterprise มาช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดตั้งบริษัท

ขยะจ าลองฯ เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีพึงประสงค์ของการด าเนินการบริษัทขยะจ าลองแบบมีส่วนร่วมของต าบลหนองหล่ม อ าเภอ

ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ต่อไป



รูปแบบที่พึงประสงค์ของการด าเนินการบริษัทขยะจ าลองฯ

1. เตรียม

ข้อมูล

2. 

วิสัยทัศน์ 

3. พันธกิจ

4.

โครงสร้าง

บริษัท

5. 

ประชาสัม

พันธ์

6.

กิจกรรม

การมีส่วนร่วมใน

การลงมือปฏิบัติ

และด าเนินกิจกรรม

การมีส่วนร่วมใน

การวางแผน

การมีส่วนร่วมใน

การประเมินผล 

และรับผลประโยชน์

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)

ผู้มีส่วนร่วมในชุมชน

- วัยท างาน

- ผู้สูงอายุ

- เด็ก/เยาวชน

ผู้มีส่วนร่วมในชุมชน

- วัยท างาน

- ผู้สูงอายุ

- เด็ก/เยาวชน

ผู้มีส่วนร่วมในชุมชน

- วัยท างาน

- ผู้สูงอายุ

- เด็ก/เยาวชน

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม



การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

ด้านสังคม

จากการจัดตั้งบริษัทขยะจ าลอง และเปิดให้บริการรับซื้อของเก่าและขยะ

ในวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ท าให้คนในชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

โดยการมาขายขยะให้กับบริษัทขยะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง มีการเปลี่ยนแปลงวิถี ชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยชุมชนให้ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการลด 

คัดแยกขยะจากบ้านและน ามาจ าหน่ายที่บริษัทขยะจ าลองฯ ได้ รวมทั้ง ยังส่งเสริมให้เด็กๆ 

ในชุมชนได้รับการปลูกฝัง และมีจิตส านึกการคัดแยกขยะและเกิดการใช้ เวลา ว่าง

ให้เป็นประโยชน์ ท าให้รู้จักวินัยในการออม มองเห็นประโยชน์และคุณค่าของขยะ ทั้งนี้ 

มีเด็กเยาวชนจ านวน 3 คน มาขอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน เพราะเห็นว่า

เป็นกิจกรรมที่สนุก และสร้างรายได้ให้กับพวกเขา 

“มีเด็ก 3 คน มาขายขยะทุกคร้ัง และบอกอยากจะมาท างานด้วย เพราะว่า

มันสนุกดี แถมได้เงินไปหยอดกระปุกด้วย พี่เลยชวนให้เด็กๆ เข้าไปขายขยะที่บ้านถ้ า

ด้วยเลย” (เลขานุการบริษัทขยะจ าลองหนองหล่ม, 2562)

อีกทั้งพบว่า บริษัทขยะจ าลองเป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

มาชุมนุมในเวลาว่าง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนชุมชนด้วย ดังค า กล่าว

ของผู้สูงอายุในชุมนท่ีว่า 

“เวลาที่เขามาซื้อ-มาขายขยะ แม่ก็มาเอามาขายด้วย ขายเสร็จแล้วก็นั่ง ดู

เขาท ากัน […] มากันหลายคนอยู่นะ สนุกดี แม่ก็อยู่จนเขาเลิกกันเลย”

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ชาวบ้านต าบลหนองหล่ม ได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะจากหน่วยงานต่างๆ 

และผู้น าในชุมชน ท าให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการคัดแยกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขยะ

ที่เกิดในงานทางสังคน เช่น งานศพ หรือ กิจกรรมในชุมชน เช่น การแข่งกีฬา หลังจาก

เสร็จกิจกรรมต่างๆ ชาวบ้านเก็บขยะโดยเฉพาะแก้วน้ าพลาสติก มาขายให้กับบริษัท

ขยะจ าลอง ท าให้ชุมชนมีปริมาณขยะลดลง ส าหรับขยะเปียก จ าพวกเศษอาหารที่เหลือ 

จากรับประทาน สามารถน าไปหมักท าเป็นปุ๋ย ส าหรับบ ารุงดิน ต้นไม้ ดอกไม้ และพืชผัก 

สวนครัว อีกทั้ง ท าให้ชุมชนดูสะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อย และยังช่วยลดมลภาวะ

เป็นพิษเนื่องจากขยะอันตราย และขยะติดเชื้อจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



1 คณะ 1 Signature

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Research

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ดร.นิรมล พรมนิล, ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ, 

อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ, ดร.ฑาริกา พลโลก, 

อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ และ ดร.ณปภา สุวรรณรงค์

ด้านเศรษฐกิจ 

จากการเปิดให้บริการของบริษัทขยะ ท าให้คณะกรรมการบริษัทสามารถสร้าง

รายได้ให้กับตนเอง เพิ่มขึ้น โดยมีการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 คร้ัง นอกจากนั้น ยังสามารถ

ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ส าหรับการน าขยะรีไซเคิลที่สามารถคัดแยกเพื่อน าไปขาย

ต่อได้ เช่น กระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว เหล็ก โลหะ เป็นต้น ถึงแม้ว่า จะเป็นรายได้ที่ม่

มากนัก ( คร้ังละประมาณ 10-100 บาท) แต่เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเศรษฐกิจ ใน

ชุมชนได้ในระดับหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากการที่ชุมชนมีการน าเงินที่ได้จากการขายขยะ

เล็กๆน้อยๆ ไปซื้อของ ในชุมชน “พี่เอาขยะมาขายได้ 20 บาท 30 บาท ก็พอเอาไปซื้อ

ผัก ซื้อหมูในตลาดได้ เสริมกันไป” (แม่บ้านท่ี น าขยะมาจ าหน่าย, 2562)


