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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
                  การวิจัยการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  มีการใชระเบียบวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  โดยศึกษาวิจัยประชากรที่
อาศัยในเขตพื้นที่ตําบลโปง  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ซ่ึงไดกําหนดกลุมตัวอยางตามความ
เหมาะสมของชุมชนโดยคํานึงถึงการจัดเก็บที่เพียงพอและจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมภายหลัง 
 

3.1  ประชากรกลุมตัวอยาง 
 
                3.1.1  ประชากรที่ดําเนินการวิจัย 
              การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยกับประชากรที่อาศัยในเขตพื้นที่ตําบลโปง  
อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  กําหนดตัวอยางตามความเหมาะสมของชุมชน โดยคํานึงถึงการจัดเก็บ
ขอมูลที่เพียงพอในการศึกษาวิจัยขอมูลปญหา ซ่ึงถาหากไมเพียงพอก็จะจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมภายหลัง  
ประชากรที่ทําการวิจัยเปนกลุมประชากรในหมูบาน  9  หมูบาน  จํานวน  3,009  ครัวเรือน  โดย
แบงเปนจํานวน  3  กลุม  คือ  กลุมขาราชการเจาหนาที่  กลุมผูนําชุมชน  และกลุมประชาชนที่เปน
หัวหนาครัวเรือนหรือผูแทน การพิจารณาเลือกกลุมตัวอยางไดพิจารณาจากขอมูลดังนี้ 
                                1)  กลุมขาราชการเจาหนาที่  จํานวน  10  คน  ประกอบดวย  ผูบริหาร  พนักงาน
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานจัดเก็บขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล  จัดเก็บขอมูลโดย
วิธีสัมภาษณเชิงลึก  (In-depth   Interview) 
                    2)  ผูนําชุมชน  จํานวน  45  คน  ประกอบดวย  กํานัน  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  (อบต.)  อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  จากทั้งหมด  9  หมูบานๆ ละ 
5  คน  จัดเก็บขอมูลโดยวิธีสนทนากลุม  (Focus  Group) 
                                3)  ประชาชน  จํานวน  180  คน  เปนหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือนที่
ทิ้งขยะลงถังรองรับ  และรวมมือจายคาธรรมเนียมจัดเก็บขยะขององคการบริหารสวนตําบล  ไดกําหนด
ครัวเรือนในซอยของหมูบานๆ ละ  2  ซอย  เปนครัวเรือนที่ตั้งอยูตนซอย  กลางซอยและสุดซอยของ
ทั้งหมด  9  หมูบานๆ ละ  20  คน  เพื่อใหมีการกระจายกลุมที่ตอบแบบสอบถามไมใหกระจุกตัวใน
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ที่ใดที่หนึ่ง  จัดเก็บรวมทั้งสิ้น  180  คน  หรือ  180  ตัวอยาง  จัดเก็บขอมูลโดยใชวิธีตอบแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  ซ่ึงกําหนดการเลือกตัวอยางที่เปนกลุมตัวอยางใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางที่ไมเปนไป
ตามโอกาสทางสถิติ  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์,  2540,  หนา 75-76)  แบบกลุมตัวอยางสาํรวจ
แบบเจาะจง  (Purposive  Sample)   
               3.1.2  บทบาทของผูวิจัย 

    ผูวิจัยดํารงตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลโปง  ซ่ึงเปนขาราชการประจําและเปน
หัวหนาขาราชการประจําและพนักงานจาง  ไดมีการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  และหนาที่ในการบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนทั้งดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  ตามนโยบายของขาราชการฝายการเมืองท่ีเปนผูบริหารฝายการเมืองและตามนโยบาย
ของรัฐบาล  ดวยการนํานโยบายสูการปฏิบัติใหบรรลุผลตามนโยบายตางๆ ที่กําหนดไว  
 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 
               3.2.1  ขั้นศึกษาสภาพปญหาและสาเหตุปญหาขยะมูลฝอย 
          เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นศึกษา
สภาพปญหาและสาเหตุปญหาขยะมูลฝอย  ตามรายละเอียดดังนี้ 
                   1)  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของของการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  
การสังเกตลักษณะทั่วไปของปญหาขยะมลูฝอยของชุมชน   
                    2)  การศึกษาขอมูลการสนทนากลุม  จากกลุมผูนําชุมชนกํานัน  ผูใหญบาน  ผูชวย
ผูใหญบาน  สมาชิก อบต. และ อสม. หมูบานละ  5  คน  จากทั้งหมด  9  หมูบาน  รวมทั้งสิ้น  45  คน 
(ประเด็นการประชุมสนทนากลุมปรากฏในภาคผนวก  ค)    
                    3)  การสัมภาษณเชิงลึก  จากกลุมขาราชการเจาหนาที่  ผูบริหาร  พนักงานและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานจัดเก็บขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  10  คน
(ประเด็นการสัมภาษณเชิงลึกปรากฏในภาคผนวก  ง) 
            4)  เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามหัวหนาครวัเรือน  จํานวน  180  ชุด  โดย
พิจารณาจากครัวเรือนที่อยูในซอยของหมูบานๆ ละ  2  ซอย  เปนครัวเรือนที่อยูตนซอย  กลางซอย  
และสุดซอย  แบบสอบถามที่เปนเครื่องในการวจิัย ประกอบดวย  4  สวน  ดังนี ้
            สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับบุคคล/ครัวเรือน  ซ่ึงเปนคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของ
บุคคล  ประกอบดวย  จาํนวนสมาชิกในครวัเรือน  เพศ  อายุ  การศกึษา  อาชีพ  รายได  และสถานภาพ
ในที่อยูอาศยั  ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  วิเคราะหขอมูลดวยการใชคาจํานวนและรอยละ 
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               สวนที่ 2  พฤติกรรมการกําจัดขยะ  เปนคําถามเกี่ยวกับการเลือกวิธีการกําจัดขยะของ
ประชาชนและการแยกนําขยะไปใชประโยชนกอนทิ้ง จํานวน  6  วิธี  คือ  เผา  ฝง  ดัดแปลงการนําไปใช  
การนํากลับไปใชใหม  การทิง้ลงถังขยะ  และขาย  โดยใหผูตอบแบบสอบถามวาเลือกวิธีใด  เกณฑ
การใหคะแนนพิจารณาจากการตอบแบบสอบถามจากการใชคาจํานวนและรอยละเปนเกณฑวา
เลือกใชวิธีใดมากที่สุด  
         สวนที่ 3  การรับรูเกี่ยวกับนโยบายการจดัการขยะ  เปนคําถามที่ประกอบดวยการรับรูเกี่ยวกับ
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอย  โดยใหผูตอบเลือกวาทราบหรือไมทราบ  เกณฑการใหคะแนนพิจารณา
จากการตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยใชคาจํานวนและรอยละ 
            สวนที่ 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการขยะ  จะเปนคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยของ อบต. และขอเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาจํานวนและรอยละ  หาความตรงตามเนื้อหา  (Content Validity)  จากการนําเครื่องมือ
ที่สรางขึ้นไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ  4  คน  จากมหาวิทยาลัยบูรพา  นักวิชาการสาธารณสุขสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ   
                  3.2.2  ขั้นสรุปปญหาและนําเสนอตอชุมชน 
                          1)  นําผลจากการวิเคราะหขอมูล  การเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร  การสังเกต  การ
สัมภาษณเชิงลึก  การสมัมนากลุมและจากแบบสอบถาม  เพื่อทําการสรุปสภาพปญหา  สาเหตุของ
ปญหาและแนวทางการแกไขปญหา  
                          2)  นําเสนอที่ประชุมประชาคมเพื่อกําหนดโครงการพัฒนา  โดยใหกําหนดชื่อ
โครงการ  วัตถุประสงคที่สอดคลองกับเปาหมายของโครงการ  การใหความรูความเขาใจในวิธีการ
รวมโครงการกิจกรรม  การวางแผนกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหา  และแนวทางการ
แกไขปญหาที่สามารถปฏิบัตไิด  ทําการประเมินผลเพื่อใหรูวาโครงการสามารถปฏิบัติไดและบรรลุ
วัตถุประสงค  ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนหลังเขารวมโครงการ 
                    3)  มีการประเมินผลโครงการ  ผูวิจัยเลือกวิธีการประเมินความรูเกี่ยวกับวิธีการกําจัด
ขยะที่ถูกตอง  เปรียบเทียบความรูกอนและหลังเขารวมโครงการ  การสังเกตพฤติกรรมการทิ้งขยะ  
การแยกขยะดวยการนําไปใชประโยชนกอนทิ้งแลวชั่งน้ําหนักขยะเปรียบเทียบกอน–หลังดําเนิน
โครงการพัฒนา  
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3.3  วิธีการวิเคราะหขอมลู 
 
                 3.3.1  ขอมูลท่ีไดจากทําการศึกษาขอมูลเอกสาร  ใชการวิเคราะหเนือ้หาขอมูลและนําเสนอ
ผลในลักษณะการบรรยายความ 
                 3.3.2  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก  ใชการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลและ
นําเสนอในลักษณะการบรรยายความ 
                 3.3.3  วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม  ใชการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลและนําเสนอ
ในลักษณะการบรรยายความ 
                 3.3.4  วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  พฤติกรรมการกําจัดขยะ  การรับรูเกี่ยวกับนโยบายจัดการ
ขยะและความคิดเห็นเกี่ยวกบันโยบายการจัดการขยะของกลุมตัวอยาง  โดยมีการใชคาจํานวนและ
รอยละ 
        3.3.5  นําผลการวิเคราะหจากขอ 3.3.1-ขอ 3.3.4  มาดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนา  นําไป
ทดลองใชในพื้นที่หมูที่  1  บานหนองน้ําเตาลอย  ตําบลโปง  เปนหมูบานทดลอง  เนื่องจากชุมชน
ไมมีความแตกตางกันมากนักในดานอาชีพความเปนอยู  ศาสนา  มีสภาพปญหาที่เหมือนกันกับทุก
หมูบานและคาดวาจะไดรับความรวมมือจากประชาชนในหมูบาน  และเปนโครงการที่สามารถ
ดําเนินการไดโดยใชเวลาไมมากนัก  มีการนําแบบอยางแนวทางการแกไขปญหาไปปรับใชหมูบาน
อ่ืนอยางตอเนื่อง 
                3.3.6  การประเมินผลโครงการพัฒนา  ใชวธีิการวเิคราะหเปรียบเทยีบ  การชั่งน้ําหนักกอน
และหลังรวมโครงการ  โดยใช  Paired  t-test 

 
3.4  ขั้นตอนการจัดทําโครงการพัฒนา 
 
                  ขั้นตอนการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยใชระเบียบวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  แบงออกเปน  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
                    3.4.1  ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการประสานพืน้ท่ี 

              1.  การคัดเลือกชุมชน  โดยกาํหนดการคดัเลือกวิจยัขอมูลปญหาขยะมูลฝอยในเขต
พื้นที่หมูที่ 1  ตําบลโปง  อําเภอบางละมุง  จังหวดัชลบุรี 
   2.  การสรางความสัมพันธกับชุมชน  เปนการสรางความเปนกันเองกับชุมชน  ให
ความใกลชิดกับชุมชนเพื่อทําใหการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  เนื่องจากผูวิจัยดํารงตําแหนง
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ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโปง ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลพื้นที่ในการปกครองอยูแลวจึงไม
จําเปนตองเร่ิมตนใหมเพราะมีความคุนเคยอยูเปนประจําอยูแลว สามารถดําเนินการวิจัยขอมูล
ปญหาขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโปงไดเลย 
                 3.4.2  ขั้นท่ี 2  ขั้นเริ่มวิจัย 
                            1.  ขั้นที่มีการรวบรวมขอมูลเบื้องตน  จะการศึกษาขอมูลเดิมจากปญหาขยะมูลฝอย
ดวยวิธีการสังเกต  ศึกษาขอมูลจากเอกสาร  เพื่อนําเสนอใหแกชุมชน  เชน  แผนพัฒนา  ขอมูลการ
รายงานขององคการบริหารสวนตําบล 
                            2.  ขั้นที่มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูนําชุมชน  เกี่ยวกับวัตถุประสงคในการทําวจิัย  
ช้ีแจงถึงประโยชนที่จะไดรับและการที่จะเขามามีสวนรวมของประชาชน  ผูนําชุมชนจะเปนตัวหลัก
ในการชวยกระตุนใหเกิดการรวมมือของชุมชน 

             3.  ขั้นที่มีการสอบถามขอมูล  สัมภาษณผูนําชุมชน  การทําเวทีประชาคมหมูบาน 
การทําเวทีประชาคมตําบล  เพื่อที่จะไดรวบรวมขอมูลประกอบการศึกษาวิจัย 
                           4.  ขั้นที่มีการศึกษาวิเคราะหปญหาของชุมชน  ขั้นตอนนี้เนนการศึกษาวิเคราะห
ปญหาของชุมชน  การใหความรูแกประชาชนโดยเนนกระบวนการเรียนรู  การฝกปฏิบัติ  ดวยวิธีการ
อภิปรายถกปญหาเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ของประชาชน  เพื่อประเมินปญหาและความเปนไปได
ในการแกไขปญหา 
                 3.4.3  ขั้นท่ี  3  ขั้นพัฒนามุงแกปญหาชุมชน  มีวิธีการดําเนนิการดังนี ้

            1.  การพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ ซ่ึงในขั้นตอนให
ความสําคัญกับแกนนําในชุมชน  เปนผูมีสวนรวมอยางจริงจังในการกําหนดปญหา  โดยประเมินจาก
ประโยชนสูงสุดที่จะไดรับ  ความเปนไปไดของโครงการ  ความตองการของชุมชน 

             2.  กําหนดแผนงานโครงการ  เปนกระบวนการตัดสินใจเพื่อคัดเลือกโครงการและ
กิจกรรมที่จะตองดําเนินการ เพื่อใหไดรับความมั่นใจวาโครงการที่ไดรับเลือกมานั้นชาวบานไดเขา
มารวมทุกขั้นตอน  ใหทุกคนตกลงกันและแบงหนาที่ความรับผิดชอบ  จะตองไดรับความยินยอม
ของทุกฝาย 
                         3.  มีการนาํแผนไปทดลอง  ในขั้นตอนนี้เปนการตัดสินใจที่จะทดลองปฏิบัติตาม
โครงการที่ไดตกลงกัน 
                            4.  มีการติดตามประเมินผล  เปนการตรวจสอบของชาวบานวากิจกรรมที่ทําไปนั้น
สามารถดําเนินงานไปไดอยางตอเนื่องเหมาะสม  มีปญหาอุปสรรคอยางไรบาง  เพื่อจะไดมีการ
ปรับเปลี่ยนแกไขวิธีการดําเนินการใหเกิดความเหมาะสม 
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                 5.  มีการประเมนิผลโครงการพฒันา  โดยใชวธีิการจดักลุมอภิปรายเกีย่วกบักระบวนการ
ดําเนินโครงการ  เพื่อหาขอบกพรองในการนําไปแกไขโครงการเดิมใหมีความสมบรูณ 
                  การกําหนดขั้นตอนดังกลาว  การปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ จะมีระยะเวลาดําเนินการคาบ
เกี่ยวกันหรือกระทําไปพรอมๆ กัน  หรืออาจจําเปนตองเริ่มตนใหมอีกครั้งแลวจึงจะเริ่มขั้นตอนตอไป
เพราะวากระบวนการทํางานวิจัยและพัฒนารวมกับชาวบาน  เปนรูปแบบที่เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง
จะไมสามารถทําใหสําเร็จในขั้นตอนภายในระยะเวลาอันรวดเร็วได เพราะวาชุมชนมีสภาพปญหา   
ความเขาใจปญหา  การเรียนรู  ความพรอมของแตละพื้นที่ชุมชนมีความแตกตางกัน 
         
 
 
 
 
 


