
โครงการบริการวิชาการ MIS คายเยาวชน รักษดอกคําใต รุนที่ 7

“Green heart เปล่ียนขยะใหมีคา สูการพัฒนาธุรกิจเพ่ือชุมชน”

จากผลสํารวจปญหาในชุมชนหมูบานสันจกปก ตําบลดอกคํา ใต อํา เภอดอกคํา ใต จังหวัดพะเยา 

ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา  พบวา ปญหาภายในชุมชนท่ีเปนปญหาเรงดวน

และควรไดรับการแกไขมากท่ีสุด คือ  ปญหาการจัดการขยะ และขยะสวนใหญเกิดจากการท้ิงขยะไมถูกท่ี เชน การโยนขยะ

ออกมาจากตัวรถ และบางครัวเรือนท่ีนําขยะไปท้ิงบริเวณหลังหมูบาน (วีระพงษ กิติวงศ และวงเดือน ศักด์ิบุญเรือง, 

2559)  

จากปญหาดังกลาว ทางคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรจึงไดจัดทํา โครงการ 1 คณะ 

1 โมเดล เพือ่นําความรูทางวิชาการเขาไปแกไขและพัฒนาชุมชนในเร่ือง การจัดการขยะท่ีหมูบานสันจกปก ตําบลดอกคําใต 

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อสรางใหเปนชุมชนตนแบบดานการจัดการขยะ โดยมีการทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมการ

จัดการขยะภายในชุมชน เชน กิจกรรมขยะแลกไข กิจกรรมรณรงคลดการใชถุงพลาสติก กิจกรรมผาปาขยะ เปนตน ซ่ึงใน

สวนของขยะท่ีสามารถนํามาแปรรูปไดก็มีผูสูงอายุนํามา แปรสภาพจากขยะกลายเปนท่ีเสียบตนผาปา หรือตะกรา (วีระพงษ 

กิติวงศ และวงเดือน  ศักด์ิบุญเรือง, 2559)

จากการใหความรูในเร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอย ในโครงการ MIS คายเยาวชน รักษดอกคําใต รุนท่ี 6 

“ปลูกฝงตนกลา เพิ่มมูลคาขยะชุมชน” เยาวชนไดตระหนักในเร่ืองการคัดแยกขยะมากข้ึนแตรายไดท่ีไดจากการคัดแยกขยะ

อยูในระดับครัวเรือน (นวพร เกษสุวรรณ, 2561.) ซ่ึงทางคณะผูจัดทําโครงการไดเล็งเห็นวาขยะมูลฝอยท่ีไดคัดแยกมาน้ัน 

สามารถนํามาสรางรายไดใหกับเยาวชนสูธุรกิจเชิงพาณิชยไดมากข้ึน เชน การประดิษฐของท่ีระลึก, ของชํารวย, ของใช เปน

ตน และถือเปนอีกหน่ึงชองทางในการจัดการขยะในชุมชน ท่ีสรางรายไดใหกับเยาวชน รวมท้ังเปนการสงเสริมการทองเท่ียว

ใหกับอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาไดอีกดวย

จากเหตุผลขางตน ทางคณะผูจัดทําโครงการจึงไดจัดโครงการ  MIS คายเยาวชน รักษดอกคําใต รุนท่ี 7 

“Green heart เปล่ียนขยะใหมีคา สูการ พัฒนาธุรกิจเพื่อชุมชน” เพื่อสรางความรูใหกับเยาวชนในอําเภอดอกคําใต  

จังหวัดพะเยา ในเร่ืองการสรางมูลคาขยะและสามารถสรางรายไดจากขยะสูธุรกิจชุมชน

บริบทชุมชน



1. แนวคิดเร่ืองการสื่อสารเพื่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม

2. แนวคิด 7 Green

3. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

4. แนวคิดเร่ืองเครือขาย (Network)

5. แนวคิดการสื่อสารแบบมีสวนรวม 

วัตถุประสงคหลัก  

1. เพื่อสงเสริมการสรางมูลคาจากขยะสูการพัฒนาธุรกิจชุมชนใหแกเยาวชนในเขตอําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพือ่ใหเยาวชนมีความรูการสรางมูลคาขยะ 

2. เพือ่ใหเยาวชนมีทัศนคติท่ีดีในการสรางมูลคาขยะ

3. เพือ่ใหเยาวชนสามารถสรางมูลคาขยะในเชิงพาณิชย

เปาหมาย 

1. เยาวชนมีความรูในการสรางมูลคาขยะ รอยละ 85

2. เยาวชนมีสามารถสรางมูลคาขยะในเชิงพาณิชย รอยละ 80

3. เยาวชนสามารถสรางโมเดลตนแบบ (Prototype) จากขยะ กลุมละ  1 ตนแบบ จํานวน 9 กลุม (กลุมละ 10 คน )  

ความสําเร็จ

1. เยาวชนมีความรูและแนวคิดจากการสรางมูลคาขยะในเชิงพาณิชย

2. เยาวชนมีทัศนคติในเชิงบวกตอการสรางมูลคาจากขยะมูลฝอย

3. เยาวชนสามารถสรางโมเดลตนแบบ (Prototype) จากขยะ  จํานวน 9 โมเดล 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เปาหมายความสําเร็จของโครงการ

องคความรูท่ีใชในการดําเนินโครงการ หรือแนวคดิ



ในการดําเนินโครงการไดมีการบูรณาการกับรายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง

นิเทศศาสตร โดยไดมอบหมายใหนิสิตเปนผูออกแบบกิจกรรม วางแผนการดําเนินโครงการ รวมถึงเปนกําลังหลักในการ

ดําเนินโครงการ โดยมีคณาจารยผูรับผิดชอบโครงการทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียงคอยกํากับการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะรวมถึง 

คําแนะนําอยางใกลชิดในทุกข้ันตอน ดังนี้

1. ประชุมกําหนดบทบาทหนาท่ี

2. รวบรวมขอมูล และเก็บขอมูลภาคสนาม 

3. วางแผนงานและเขียนโครงการ

4. ติดตอประสานงาน

5. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ

6. เผยแพรสื่อรณรงคและสื่อประชาสัมพันธโครงการ

7. ประชาสัมพันธโครงการ (road show) จัดใหมีการแนะนํากิจกรรมใหกับเยาวชน ท่ีโรงเรียนมัธยมในพื้นท่ี

อําเภอดอกคาํใต จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนงําเมืองวิทยาคม โรงเรียนดอกคาํใตวิทยาคม และโรงเรียนถ้ําปนวิทยาคม

8. ดําเนินกิจกรรม MIS คายเยาวชนรักษดอกคําใต รุนท่ี 7 “Green heart : เปล่ียนขยะใหมีคา สูการพัฒนา

ธุรกิจเพื่อชุมชน” โดยใชแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และแบงเยาวชนท่ีเขารวมโครงการเปนกลุม เพื่อระดม

ความคิดเห็น ตามกระบวนการ Design Thinking ในประเด็น “เปล่ียนขยะใหเปนเงินงายนิดเดียว” รวมถึงมอบหมายใหแต

ละกลุมจัดทําแบบจําลอง (Prototype) จากการระดมความคิดเห็นของกลุม และนําเสนอเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูแนวความคิด 

9. ติดตามผลการดําเนินโครงการ ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินโครงการ 

วิธีการดําเนินโครงการ 



1 คณะ 1 Signature

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาAcademic services

ผูรับผิดชอบโครงการ 

อาจารยนวพร เกษสุวรรณ, ดร.วารัชต มัธยมบุรุษ, 

ดร.สาธิต เช้ืออยูนาน, อาจารยกมลพงศ รัตนสงวนวงศ

และอาจารยวิราพร โชตปิญญา

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น

ดานสังคม 

เกิด เครือข าย ในกลุม

เยาวชนของอําเภอดอก

คําใตท่ีรวมเปนแกนนําใน

การจัดการขยะในชุมชน

ดานส่ิงแวดลอม

กลุมเยาวชนในอําเภอ

ด อ ก คํ า ใ ต มี ค ว า ม

ตระหนักในปญหาเรื่อง

ขยะ และมีสวนรวมใน

การจัดการขยะในชุมชน

ดานเศรษฐกิจ 

เยาวชนสามารถสรางโมเดล

ตนแบบ (Prototype) จาก

ขยะ ท่ีสามารถพัฒนาให

เปนสินคา/บริการ เพ่ือการ

สรางรายไดใหกับเยาวชนใน

อนาคต
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