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บทคัดยอ 
 

การศึกษา การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในชุมชน ตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง จงัหวัดชลบุรี มวีัตถุประสงค 3 ประการคือ   เพื่อวิเคราะหบริบทชุมชนที่
เชื่อมโยงกับการเกดิปญหาขยะมูลฝอย  เพื่อสรางการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในชุมชนใน
การวิเคราะหปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน รวมดําเนนิกจิกรรมเพื่อแกไขปญหาและรวมประเมินผล
ความสําเร็จของการแกไขปญหา   และเพือ่สรางยุทธศาสตรในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

ประชากรในการวิจัยคือผูประกอบการรานคาในชุมชนใน 14 หมูของตําบลหนองปรือ
จํานวน 672 คน  กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือผูประกอบการรานคาในชุมชนในหมู 1 จํานวน 78 คน 
เครื่องมือในการวิจยัประกอบดวยแบบบันทกึการสังเกต แบบบันทกึขอมูล และแนวทางการสนทนากลุม  

ผลการวิจัยพบวา  ปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนไดแก ปญหาขยะมูลฝอยลนถังและขยะ  
มูลฝอยตกคาง และบริเวณจุดทิ้งขยะมูลฝอยมีสภาพสกปรกและมกีล่ินเหม็นรบกวน สาเหตุของปญหา
คือการที่ชุมชนไมมีการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้ง สําหรับการดําเนินการผูประกอบการรานคาใน
ชุมชนไดคัดเลือกกิจกรรมการคัดแยกขยะมลูฝอย โดยคัดแยกเปนขยะมลูฝอยขายไดและขายไมได 
มาดําเนนิการในหมู 1 ใชระยะเวลา 30 วนั รวมถึงการรณรงคประชาสัมพันธใหชุมชนมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอย และจากการประเมินผลความสําเร็จพบวาขยะมูลฝอยในพื้นที่ลดลง ทําใหสามารถลดปญหา
ขยะมูลฝอยลนถังและขยะมลฝอยตกคางลงได นอกจากนั้น ผูประกอบการรานคาในชุมชนมีรายได
จากการขายขยะมูลฝอย  การวิจยัในครัง้นี้ทาํใหไดยุทธศาสตรการคดัแยกขยะมูลฝอยของชุมชนที่ใช
แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในชุมชนผานทางวิธีการจัดกระบวนการเรยีนรู 
คําสําคัญ  การมีสวนรวม  ขยะมูลฝอย  รานคาชุมชน 
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ABSTRACT 
 

The purpose of the research was to study the community context related to garbage 
problems, to create participation among shop entrepreneurs in analyzing the garbage problems, 
and to set up activities for garbage solution including evaluation of the project, and examing 
strategies of management. 

The population in the study was 672 shop entrepreneurs of 14 villages in Nongprue 
Sub-District, in Cholburi.  The sample of the study was 78 shop entrepreneurs of  Moo 1 village.  
The research tools included observation and record forms  and focus groups.  

The results indicated that garbage problems were due to inadequate garbage containers, 
the smell and dirtiness from where the garbage containers located.  The cause of  the problem was 
concerned the shop entrepreneurs did not separate the garbage.  In the problem solving process, 
the shop entrepreneurs selected the garbage separation activities to be conducted for 30 days.  In 
addition, the garbage management was campaigned to the public and the evaluation of the project 
success  was  monitored.  As  a  result, the  garbage  surplus  was  decreased  and  the  shop  
entrepreneurs earned extra income.  From the study, the strategy gained was to utilize community 
participation through learning processes in finding garbage solution. 
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