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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                 ในอดีตมนุษยมีการดํารงชีวิตไมซับซอน  และความเจริญทางวัตถุก็มีนอยกวาปจจุบันเปน
อยางมาก  ขยะจากบานเรือนจึงกลายเปนปญหาเพียงเล็กนอย  แมจะมีการนําขยะมาเททิ้งนอกบาน  
หรือเททิ้งลงในแมน้ําลําคลองธรรมชาติทั่วไปก็สามารถรองรับขยะได  มีการยอยสลายและถูกทําลาย
ไปไดอยางรวดเร็ว  แตเนื่องจากความเจริญเติบโตของชุมชน  การขยายตัวของเมือง  การพัฒนา
อุตสาหกรรมตางๆ ไดกอใหเกิดปญหาขยะที่เริ่มตนจากครัวเรือน  ชุมชนและประเทศ  ขยะเกิด
จากพฤติกรรมโดยทั่วไปของมนุษยที่ดํารงชีวิตอยูในประจําวัน  ขยะจึงเปนสิ่งของที่เหลือใชจาก
กิจกรรมตางๆ ซ่ึงเราไมมีความตองการที่จะใชส่ิงนั้นๆ แลวทําการกําจัดขยะดวยวิธีการตางๆ โดย
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการกําจัดขยะอยางถูกตองตามหลักสุขอนามัยจนทําใหเกิดผล
กระทบตางๆ เชน  เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  สภาพอากาศเปนพิษ  ทําใหเกิดน้ําเสีย  มีผลกระทบ
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนเพราะมีการปนเปอนของเชื้อโรคจากขยะ เนื่องมาจากมีการ
แพรกระจายของเชื้อโรคไปสูคนทั้งทางอากาศ  ทางน้ําและอื่นๆ 
                 ประเทศไทยกําลังพัฒนาประเทศจากสังคมเกษตรกรรมสูสังคมอุตสาหกรรม  จนทําให
เกิดมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเดิมของประชาชนในพื้นที่  โดยแตเดิมพื้นที่สวนใหญในชนบทใช
เปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรถูกเปลี่ยนเปนนิคมอุตสาหกรรม  มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญที่ตองการใชพื้นที่จํานวนมาก  ตองใชแรงงานคนจํานวนมากเพื่อเพิ่มผลผลิตใหกับ
โรงงานอุตสาหกรรม  เกิดการอพยพของแรงงานจากชนบทมาสูเมือง  มีการรวมตัวกันอยูเปนกระจุก
กลายเปนชุมชนอยางหนาแนนเปนเมืองขนาดใหญ  เมื่อมีการรวมตัวของชุมชนซึ่งปญหามักตามมา
อยางมากคือ  ปญหาขยะเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก  โดยที่ปริมาณขยะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกๆ ป  จาก
ขอมูลของกรมควบคุมมลพิษพบวาในป  พ.ศ. 2540  มีปริมาณขยะที่เกิดจากชุมชนทั่วประเทศมีจํานวน
ถึง  13.5  ลานตันหรือประมาณ  37,000  ตันตอวัน  มีอัตราการเพิ่มปริมาณขยะมูลฝอยประมาณรอยละ  
3  ตอป  สามารถใหบริการเก็บขนขยะไดเพียงรอยละ  70-80  เทานั้น  (กรมควบคุมมลพิษ,  2547,  
หนา 1)  ตอมาในป พ.ศ.2543  ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากชุมชนทั้งหมดวันละ 
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38,280  ตัน  หรือปละ  13.9  ลานตัน  เปนผลจากประชากรในเขตเมืองในอัตราเฉลี่ย  1  กิโลกรัม
ตอคนตอวัน  หรือคิดเปนรอยละ  55  สวนการผลิตขยะในเขตนอกเมืองในอัตราเฉลี่ย  0.4  กิโลกรัม
ตอคนตอวัน  และมีสถิติขยะมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ  0.7  ตอป  (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม,  
2546,  หนา  4)      
                 พฤติกรรมของคนแตละคนมีสามัญสํานึกในการทิ้งขยะไมเหมือนกันบางคนมีจิตสํานึกที่ดี
ใหความรวมมือกับชุมชนทิ้งขยะในที่รองรับขยะ การใชส่ิงของตางๆ โดยคํานึงถึงการลดปริมาณขยะ
รูจักวิธีนําขยะกลับมาใชใหม วิธีใชส่ิงของใหเกิดคุณคามากที่สุด แตในดานตรงกันขามกับบางคนที่
ขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด การทิ้งขยะเรี่ยราดสกปรก ไมทิ้งขยะลงในที่รองรับ  ใชส่ิงของ
ฟุมเฟอยส้ินเปลือง  การไมรูจักวิธีนําขยะกลับมาใชใหม ทําใหขยะเพิ่มมากขึ้นอยางหลีกเล่ียงไมได 
โรงงานอุตสาหกรรมก็ผลิตส่ิงของตางๆ ออกมา  แตก็จะมีส่ิงของที่เหลือจากการผลิตจะเปนกาก
ของเสีย  เศษวัสดุตางๆ ถาไมรูจักควบคุมกากของเสียจากโรงงานก็จะเปนพิษตอชุมชน  เศษวัสดุ
ตางๆ ก็จะเปนขยะตกคางอยูเปนจํานวนมาก  ถาเศษวัสดุเหลือใชเปนวัตถุมีพิษก็จะเกิดอนัตรายตอ
ชุมชนที่อยูรอบขางและผูมีหนาที่กําจัดขยะดวย      
                 องคการบริหารสวนตําบลโปง  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเดิมมีสภาพความเปนอยู
แบบชนบทเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และปจจุบันมีการอพยพ
ของประชาชนจากภูมิภาคอื่นมาอาศัยอยูในพื้นที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากทุกวัน แตเนื่องจากมีพื้นที่
ติดตอกับเมืองพัทยาซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีการยายอพยพของประชาชน
จากภูมิภาคอื่นมาอาศัยพื้นที่ตําบลโปงเปนที่อยูอาศัยทําการคาขาย  ขายบริการตางๆ ใหแกนักทองเที่ยว
ทําใหสภาพพื้นที่ชุมชนเดิมเปนชนบทกลายเปนชุมชนหนาแนน  ในรายงานขององคการบริหาร
สวนตําบลโปงในป  2539  พบวาประชากรรวม  5,400  คน  มีครัวเรือน  1,070  ครัวเรือน  แตใน
ปจจุบันป  2548  มีประชากร  รวมทั้งสิ้น  6,803  คน  มีครัวเรือน  3,009  ครัวเรือน  (องคการบริหาร
สวนตําบลโปง,  2548,  หนา 9)           
                  จากสภาพปญหาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากสภาพชนบทกลายเปนกึ่งเมอืงกึ่งชนบท  
ประชาชนมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ  วัฒนธรรมตางๆ มาอยูรวมกันทําใหเกิดปญหาตามมาอยาง
หลีกเลียงไมได  ก็คือ  ปญหาการเพิ่มขึ้นของขยะเพราะเดิมจากรายงานขององคการบริหารสวนตําบลโปง 
เมื่อในป พ.ศ.2538  เร่ิมมีการกอตั้งองคการบริหารสวนตําบล  (อบต.)  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2357  ยังไมเกิดปญหาขยะตกคาง  มีปริมาณขยะเกิดขึ้นเพียง
เฉลี่ยวันละ  5  ตัน  ประชาชนมีการใชวิธีการกําจัดขยะแบบเดิมๆ คือ  วิธีการเผา  การฝงกลบเอง
ตามบานเรือน  จนกระทั่งตอมาเมื่อสภาพปญหามีการอพยพของประชาชนมาอยูอาศัยในพื้นที่มากขึ้น  
ประชาชนไมสามารถกําจัดขยะดวยวิธีเดิมๆ ไดอีกแลว  การเผาขยะในบานเรือนจะทําใหเกิดความ
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เดือดรอนแกบานเรือนขางเคียง  การฝงกลบเองก็ไมมีสถานที่เพียงพอ  จากรายงานพบวาในป พ.ศ. 2542  
พบวาปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ  10–15  ตันตอวัน  (องคการบริหารสวนตําบลโปง, 2546, หนา 2)  
                  องคการบริหารสวนตําบลโปง  ไดออกขอกําหนดเรื่องขยะ  พ.ศ. 2542  เพื่อใหมีผลบังคับ
ใชในการรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของชมุชน  เร่ิมกําหนดแผนและดําเนินการ
ใหบริการจัดเก็บขยะมาตั้งแตป  พ.ศ. 2542  เปนตนมา  โดยในระยะเริ่มตนที่มีรถบริการจัดเก็บขยะ
แบบอัดทาย  10  ลูกบาศกเมตร  บรรทุกไดเที่ยวละ  3  ตัน  บริการจัดเก็บขยะ  วันละ  1  เที่ยว  โดยมี
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดเก็บขยะโดยตรง  3  คน  คือ  พนักงานขับรถ  1  คน  และพนักงาน
ประจํารถขยะอีก  2  คน  พรอมจัดใหมีถังรองรับขยะขนาด  200  ลิตร  ตั้งไวที่ขางถนนหนาบานเรือน  
1  หลัง/1  ถัง  ของครัวเรือนที่ใหความรวมมือชําระคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะ  โดยยังไมไดจัดระเบียบ
การวางตั้งถังรองรับขยะและยังไมไดกําหนดแผนเสนทางการเดินรถจัดเก็บขยะที่แนนอน  แตมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมความรุนแรงของปญหาวาชุมชนไหน  ซอยไหนมีปญหาขยะตกคาง
มากก็จะมีความถี่ในการจัดเก็บบอยครั้ง  ทําใหประสบปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํา  คือบางชุมชน  
บางซอยมีขยะตกคางหลายวันเกินไป  ตอมาจากรายงานองคการบริหารสวนตําบลโปง  ป พ.ศ. 
2546-2547  พบวา  ปริมาณขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการเพิ่มขึ้นของประชาชนที่อพยพมา
ตั้งอยูบานเรือนอาศัยในพื้นที่  ทําใหมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย  20  ตัน/วัน  ทําใหตองเพิ่มจํานวน
เที่ยวในการจัดเก็บจากวันละ  1  เที่ยวเพิ่มเปนวันละ  2  เที่ยว  จึงสามารถแกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง  
แตก็ยังมีปริมาณขยะเหลือตกคางอีกวันละ  14-15  ตัน/วัน  การใชงบประมาณในการบริหารจัดการ
ขยะในดานตางๆ เชน  งบประมาณในการซื้อรถบรรทุกขยะ  1,300,000  บาท  จัดซื้อถังรองรับขยะ  
100,000  บาท  คาจางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  150,000  บาทตอป  และคาน้ํามันเชื้อเพลิง  80,000  บาท  
ตอป  และคาวัสดุบาํรุงรักษาปละ  50,000  บาท/ป  ซ่ึงมีคาใชจายที่ผูกพันตอเนื่องก็คือคาจางเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ  คาน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยปละ  350,000  บาท  ในป  พ.ศ. 2546  เปนตนมา  มีการเพิ่มพนักงาน
ประจํารถขยะจากเดิมมีอยู  2  คน  เปน  3  คน  ทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้นอีก  เฉลี่ย  400,000  บาท/ป  
องคการบริหารสวนตําบลไดทําการสุมตรวจสอบน้ําหนักขยะที่สามารถจัดเก็บใหไดมากที่สุดใน
แตละวันแลวนําไปชั่งน้ําหนักของขยะ  ปรากฏวาสามารถจัดเก็บไดเฉล่ีย  4.56  ตัน/วัน  (องคการ
บริหารสวนตาํบลโปง,  2548,  หนา 2) 
                  จากการที่องคการบริหารสวนตําบลโปง ไดเพิ่มจํานวนเที่ยวในการจัดเก็บขยะจากเดิมวันละ 
1  เที่ยวรถ  เพิ่มเปนวันละ  2  เที่ยวรถ  ทําใหปญหาขยะตกคางลดนอยลง  แตก็ยังไมสามารถกําจัด
ขยะใหหมดสิ้นไปในแตละวัน  พบวายังมีขยะตกคางตามถังรองรบัขยะอีกเปนจํานวนมากและมีขยะ
ตกหลนตามทางสาธารณะและสวนสาธารณะอยูตลอดเวลา  ทําใหสภาพแวดลอมไมสวยงาม  เสีย
ภาพพจนที่ดีของเมือง  ปญหาการใหความรวมมือของประชาชนในการทิ้งขยะลงถังรองรับขยะ  ซ่ึง
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องคการบริหารสวนตําบลโปงจัดเตรียมไวให  ประชาชนยังใหความรวมมือนอย  ขาดจิตสํานึกที่ดี
ในการรักษาความสะอาดของบานเมือง  การทิ้งขยะไมเปนที่  การไมทิ้งขยะลงถังรองรับเนื่องจาก
เพราะความคุนเคยจากสภาพเดิมที่เคยเปนพื้นที่ชนบทและประชาชนเคยอยูอาศัยแบบไรระเบียบ
มานาน  เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากชนบทกลายเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  ทําใหประชาชนมี
ปญหาการปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมใหม  ประชาชนมีความหลากหลายทั้งอายุ  การศึกษา 
รายได  สภาพความเปนอยู  อาชีพ  สถานภาพสังคมที่แตกตางกันในปจจุบัน  การดําเนินการกําจัด
ขยะสามารถดําเนินการสําเร็จไดในระดับหนึ่ง  แตยังไมสามารถกําจัดใหหมดสิ้นไปตามปริมาณ
ขยะเพิ่มมากขึ้น  องคการบริหารสวนตําบลโปงไดพยายามปรับปรุงวิธีการกําจัดขยะดวยวิธีตางๆ 
ซ่ึงตองเพิ่มศักยภาพในการกําจัดขยะ  ทั้งวัสดุอุปกรณรวมทั้งบุคลากรใหเพิ่มมากขึ้น  เพื่อใหเพียง
พอที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหหมดสิ้นไป  ตามปริมาณการเพิ่มของขึ้นของขยะจากประชาชนและ
นักทองเที่ยวที่มาพักอาศัยอยูในพื้นที่ 
                    ดังนั้นเพื่อเปนการศึกษาการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม  องคการ
บริหารสวนตําบลโปง  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญที่จะตองศึกษาวิธีการ
มีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาขยะ  เพื่อสรางแนวคดิการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของ
ชุมชนแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลโปงใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
               1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน 
  1.2.2  เพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาขยะมูลฝอยชุมชน 
 1.2.3  เพื่อหาแนวคิดการแกไขปญหาขยะมลูฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม     
 1.2.4  เพื่อลดปญหาขยะมูลฝอยและประชาชนเกิดการมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ขยะมูลฝอย  
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

 การวิจัยการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม  ทําใหองคการบริหาร
สวนตําบลโปงมีขอมูลเพียงพอในการบริหารจัดการปญหา  โดยเกิดจากการมีขบวนการเรียนรูรวมกัน
ของประชาชน/หมูบาน  มีรูปแบบในการแกไขปญหาโดยขบวนการมีสวนรวมของประชาชน  ทําให
องคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางการแกไขปญหาขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนตอเนื่อง 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

              ในการวิจัยการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวมครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(Participatory  Action  Research : PAR)  เก็บขอมูลตามกลุมตัวอยาง  ดังนี้ 
 1.4.1  กลุมขาราชการที่มีหนาท่ีเก่ียวของ  ไดแก  ผูบริหาร  อบต.  พนักงานและลูกจางที่
ทําหนาที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บขยะ  จํานวน  10  คน 
 1.4.2  กลุมผูนําชุมชน  ไดแก  กํานัน  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  สมาชิก อบต. 
อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  จํานวน  45  คน  จากทั้งหมดของหมูบาน  9  หมูบานๆ ละ  5  คน  
 1.4.3  กลุมประชาชน  จํานวน  180  ครัวเรือน  ไดแก  หัวหนาครัวเรือนหรือผูแทน  ที่มี
ถังรองรับขยะวางตั้งไวที่หนาบานเรือน  โดยกําหนดครัวเรือนในซอยของหมูบานๆ ละ  2  ซอย  ซ่ึง
เปนครัวเรือนที่อยูตนซอย  กลางซอย  และสุดซอยของทั้งหมด  9  หมูบาน ๆ ละ  20  คน 
                 ขอมูลหมูบานที่ทาํการศึกษาในเขตตําบลโปงจํานวน  9  หมูบาน  มีดังนี้  คือ 
 

  ตาราง 1  ประชากรตําบลโปง 
 

 

หมูที่ ช่ือหมูบาน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน 
1 บานหนองน้ําเตาลอย    318 340   658 328 
2 บานโปงกลาง               602 576 1,178 481 
3 บานโปงลาง                 342 378   720 298 
4 บานมาบประชันลาง     178 219   397 181 
5 บานมาบประชันบน     479 563 1,042 416 
6 บานคลองใหญ             239 265   504 256 
7 บานโปงบน                  278 305   583 386 
8 บานสํานักตะแบก         248 241   489 212 
9 บานหนองตาอุน           408 514   922 451 

รวม    3,092     3,401     6,493    3,009 

 
(ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลโปง, 2548, หนา 10) 
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                  การวิจัยการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม  องคการบริหารสวน
ตําบลโปง  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเปนขั้นตอน  ในการวิจัย
คร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  มีขั้นตอนการดําเนินการ  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ขั้นตอนการประสานพื้นที่  กําหนดวิธีการดําเนนิการดังนี ้
       1.1  คัดเลือกชุมชน  โดยกําหนดการคัดเลือกวิจัยขอมูลปญหาขยะมูลฝอยในเขต
พื้นที่  หมูที่ 1 บานหนองน้ําเตาลอย  ตําบลโปง  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เปนหมูบานทดลอง
โครงการพัฒนา  เนื่องจากเปนหมูบานชมุชนที่ไมใหญเกินไป  ชุมชนไมมีความแตกตางกันมากนัก
ในดานอาชีพ  ความเปนอยู  ศาสนา  และคาดวาจะไดรับความรวมมือจากประชาชนในหมูบาน  
เปนโครงการที่สามารถดําเนินการไดโดยใชเวลาไมมากนักและนําไปปรับใชในหมูบานอื่นอยาง
ตอเนื่อง 
            1.2  การสรางความสัมพันธกับชุมชน  เปนการสรางความเปนกันเองกับชุมชนให
ความใกลชิดกับชุมชน  เพื่อเปนการทําใหการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ประกอบกับผูวิจัยมี
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลโปงที่ดูแลพื้นที่ในการปกครอง  และมีความคุนเคยกับชุมชน
อยูบางแลว 
 ขั้นที่  2  ขั้นเริ่มวิจัย  ดําเนนิการดังนี ้
     2.1  รวบรวมขอมูลเบื้องตน  จากขอมูลเดิมของปญหาขยะมูลฝอย  การสังเกต  
และขอมูลจากเอกสารตางๆ เพื่อนําเสนอแกชุมชน  เชน  แผนพัฒนา  ขอมูลการรายงานขององคการ
บริหารสวนตําบล 
     2.2  ชี้แจงทําความเขาใจกับชุมชนเกี่ยวกับวัตถุประสงคการทําวิจัย ประโยชนที่
จะไดรับและการที่จะเขามามีสวนรวมของประชาชน  ซ่ึงผูนําชุมชนจะเปนตัวหลักในการชวยกระตุน
ใหเกิดการรวมมือของชุมชน 
        2.3  ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม  โดยวิธีการสอบถามขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก การ
สนทนากลุม  แบบสอบถามจากหัวหนาครัวเรือน  การทําเวทีประชาคมตําบลเพื่อรวบรวมขอมูล
ประกอบการศึกษาวิจัย 
             2.4  ศึกษาวิเคราะหปญหาชุมชน  ในขั้นตอนนี้เนนการศึกษาวิเคราะหปญหา
ของชุมชน  การใหความรูแกประชาชนโดยเนนกระบวนการเรียนรู  ดวยวิธีใหมีการอภิปรายปญหา  
วิเคราะหปญหา แนวทางแกไข  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อประเมินปญหาและ
ความเปนไปไดในการแกไขปญหา 
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 ขั้นที่  3  ขั้นพฒันามุงแกปญหาชุมชน   มีวธีิดําเนินการดงันี้ 
      3.1  พิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ  ซ่ึงในขั้นตอนให
ความสําคัญกับแกนนําในชุมชน  เปนผูมีสวนรวมอยางจริงจังในการกําหนดปญหา  โดยประเมินจาก
ประโยชนสูงสุดที่จะไดรับ  ความเปนไปไดของโครงการ  และความตองการของชุมชน 
    3.2  กําหนดแผนงานโครงการ  เปนกระบวนการตัดสินใจเพื่อคัดเลือกโครงการ
และกิจกรรมที่จะตองดําเนินการ  เพื่อใหไดรับความมั่นใจวาโครงการที่ไดรับเลือกมานั้นชาวบาน
เขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน  ใหทุกคนตกลงกันและแบงหนาที่ความรับผิดชอบ  ซ่ึงจะตองไดรับ
ความยินยอมของทุกฝาย 
    3.3  การนําแผนไปทดลอง  เปนการตัดสินใจทดลองปฏิบัติตามโครงการที่ไดมี
การตกลงกัน 
    3.4  การติดตามประเมินผล  เปนการตรวจสอบของชาวบานวากิจกรรมที่ทําไปนั้น
สามารถดําเนินงานไปไดอยางตอเนื่องเหมาะสม  มีปญหาอุปสรรคอยางไรบาง  เพื่อจะไดมีการ
ปรับเปลี่ยนแกไขวิธีการดําเนินการใหเกิดความเหมาะสม 
    3.5  การประเมินผลโครงการ  ใชวิธีการจัดกลุมอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการ
ดําเนินโครงการ  เพื่อหาขอบกพรองในการนําไปแกไขโครงการเดิมใหมีความสมบูรณ 
                  การกําหนดขั้นตอนดังกลาว  เปนการแสดงเพื่อใหเห็นความชัดเจนในการปฏิบัติและเปน
แนวทางในการพิจารณาดําเนินงานในแตละระยะของโครงการ  ซ่ึงในทางปฏิบัติขั้นตอนตางๆ จะมี
ระยะเวลาดําเนินการคาบเกี่ยวกันหรือกระทําไปพรอมๆ กันหรืออาจจําเปนตองเริ่มตนใหมอีกครั้ง
จึงจะเริ่มขั้นตอนตอไป  ทั้งนี้เพราะกระบวนการทํางานวิจัยและพัฒนารวมกับชาวบาน  ในรูปแบบ
ที่เปนการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งนั้น  ไมสามารถทําใหสําเร็จในขั้นตอนภายในระยะเวลา
อันรวดเร็วได   เนื่องจากชุมชนมีสภาพปญหาพื้นฐานความเขาใจปญหา  ความพรอมของแตละพื้นที่
ชุมชนมีความแตกตางกัน 
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ศึกษาสภาพปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน 
             - เอกสารรายงาน 

      - สัมภาษณเชิงลึก 
      - สนทนากลุม 
      - แบบสอบถาม 

 
 
วิเคราะหปญหา  สาเหตุของปญหาขยะมูลฝอย     
และนําเสนอตอผูมีสวนรวม 
 
 
จัดทําโครงการพัฒนา 
         - ประชุมผูมีสวนรวมพิจารณาขยะมลูฝอยและการแกไขปญหา 
         - เลือกพืน้ที่จัดทําโครงการ 
         - ดําเนนิกิจกรรมโครงการพัฒนา 
         - ติดตามโครงการ 
         - ประชุมสรุปผล  (เปรียบเทียบน้ําหนักขยะ กอน-หลัง) 
 
 
ประเมินผลการดําเนินโครงการ 
          -ปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานในสวนที่เปนปญหา 

 
ภาพ 1  กรอบปฏิบัติการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม 
 

1.6  สมมติฐานการวิจัย 
 
                 1.6.1  เมื่อนําวิธีการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวมมาใชในการ
ดําเนินงาน  มีผลทําใหน้ําหนักขยะลดลง 
              1.6.2  การใชโครงการพัฒนาแบบมีสวนรวม  สามารถแกไขปญหาขยะมลูฝอยของชุมชนได  
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1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
                  การมีสวนรวมของชุมชน  หมายถึง  การที่ผูนําชุมชน  ประชาชนและขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบล  เขามามีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา  การทําแผนโครงการ  รวมกันบริหารจัดการ  
และดําเนินโครงการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลโปง   
                  องคการบริหารสวนตําบล  (อบต.)  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบลโปง  อําเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 
                 ประชาชน  หมายถึง  ประชาชนที่อยูอาศัยในพื้นที่ตําบลโปง  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 
                  ผูนําชุมชน  หมายถึง  บุคคลที่มีหนาที่ปฏิบัติงานตําแหนงปกครอง  บริหารหรือเปนตัวแทน
ของสวนราชการในเขตพื้นที่ของตําบลโปง 
                  ปญหาขยะมูลฝอย  หมายถึง  ปญหาที่เกิดขึ้นจากการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแตการทําให
เกิดขยะ  จนถึงการกําจัดขยะหรือทําใหขยะหมดสิ้นไปของตําบลโปง  
                อสม.  หมายถึง  อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลโปง   
                 ประชาคมตําบล  หมายถึง  การรวมกลุมผูนําชุมชน  กลุมองคกร  ประชาชนตําบลโปง 
โดยมีวัตถุประสงครวมกัน 
 
 
          


