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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

การวิจยันี้   เปนการวจิัยที่ชุมชนเขามามีสวนรวม ตั้งแตขัน้ตอนการวิเคราะหปญหาสาเหตุ
และแนวทางแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน  รวมทั้งดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน
ตามแนวทางที่สรางขึ้น ตลอดจนการประเมินผลความสําเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

3.1.1  ประชากรในขั้นตอนการเตรียมการวิจัย   
ประชากรในขัน้ตอนการเตรยีมการวจิัย  คอืประชาชนของตําบลหนองปรือทั้งหมด 46,098 

คน กลุมตัวอยาง คือประชาชนจํานวน 28 คน  ประกอบดวยผูพักอาศยั จํานวน 14 คน และประชาชน
ที่ประกอบกิจการรานคาในชุมชน จํานวน 14 คน จาก 14 หมู  ใชวิธีการคัดเลือกแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2544, หนา 115)  

3.1.2  ประชากรในขั้นตอนการวิเคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาขยะมลูฝอยในชุมชน  
ประชากรในขัน้ตอนการวิเคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชมุชน  

คือผูประกอบการรานคาในชุมชน ใน 14 หมู จํานวน 672 คน  กลุมตัวอยาง คือผูประกอบการรานคา
ในชุมชนที่คัดเลือกจากประชากรแตละหมู ๆ ละ 3 คน รวม 42 คน  โดยใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2544, หนา 117) คือขอความรวมมือใหสมาชิก อบต. 
แตละหมูคัดเลือกผูประกอบการรานคาในพื้นที่ของตนเอง โดยเกณฑในการคดัเลือกประกอบดวย   

1)  เปนผูประกอบการรานคาในชุมชนที่ทิ้งขยะมูลฝอยตั้งแต 20 ลิตรตอวนั ขึน้ไป   
2)  เปนผูประกอบการรานคาในชุมชนทีไ่มมกีารคดัแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้ง  
3)  เปนผูประกอบการรานคาในชุมชนที่ตัง้รานคาอยูในถนนสายหลักของตําบล 

3.1.3   ประชากรในขัน้ตอนการดาํเนนิการและการประเมนิผลความสาํเร็จของการแกไข 
            ปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน   
ประชากรในขัน้ตอนการดําเนินการและการประเมนิผลความสําเรจ็ของการแกไขปญหาขยะ

มูลฝอยในชุมชน  คือผูประกอบการรานคาในชุมชน ในหมู 1 จาํนวนทั้งสิ้น 78 คน  สวนการกาํหนดให
พื้นทีห่มู 1 เปนพืน้ที่เปาหมายในการดําเนนิกิจกรรมการแกไขปญหาขยะมูลฝอยเนื่องจาก 
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1)  เปนพืน้ที่ทีม่ีขยะมูลฝอยตกคาง  ทั้งนี้ ตําบลหนองปรือมีขยะมูลฝอยตกคางในหมู 1 
หมู 5  หมู 6  และหมู 10  จํานวน 1 ตนั  5 ตัน  1 ตัน  และ 3 ตัน ตามลําดับ  โดยหมู 5 และหมู 10 มี
ขยะมูลฝอยตกคางในปรมิาณมากแตไมเหมาะสมที่จะกําหนดเปนพืน้ที่ดาํเนนิกจิกรรมการแกไขปญหา
ในการวิจัยนี้ เพราะมีพื้นที่ตดิตอกับเมืองพทัยาทาํใหการบริหารจัดการและการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย
ก้ํากึ่งกนัระหวาง 2 หนวยงาน คือ อบต. หนองปรือ และเมืองพัทยา 

2)  เปนพืน้ที่ทีป่ระชาชนมีความตื่นตวัในการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภาครัฐ 
3)  เปนพืน้ที่ทีถู่กกําหนดมาจากขั้นตอนการวิเคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไข

ปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน โดยในการจัดสนทนากลุมผูประกอบการรานคาในชุมชน เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2549 ไดตัดสินใจรวมกันใหนําแนวทางการแกไขปญหาขยะมลูฝอยที่ชุมชนรวมกันสรางขึน้
ไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่หมู 1 เปนระยะเวลา 1 เดือน 

ดังนั้น  กลุมตวัอยางในขั้นตอนการดําเนนิการและการประเมินผลความสําเร็จของการ
แกไขปญหาขยะมูลฝอยในชมุชนจะเปนกลุมเดยีวกนักับประชากร คือผูประกอบการรานคาในชุมชน 
ในพื้นทีห่มู 1 จํานวน 78 คน 
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเลือกใชแบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึก
ขอมูล และแนวทางการสนทนากลุม โดยมรีายละเอียด ดงันี้  

3.2.1  สวนประกอบของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1)  เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนการเตรียมการวิจัย  เปนแบบบันทึกการสังเกตเพื่อใชสังเกต

บริบทชุมชนใน 14 หมู รวม 28 จุดคือ แตละหมูสังเกตบานพักอาศยั 1 จดุ และรานคา 1 จุด  โดยใช
แบบบันทึกการสังเกตแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Observation) เพื่อสังเกตบริบททั่วไปของ 
ชุมชน  โดยมปีระเด็นการสังเกต ดังนี ้

(1)  สวนที่ 1  ประกอบดวย วัน/เดือน/ป ทีท่ําการสังเกต จุดที่ทําการสังเกตโดยระบุ
เปนหมู และการระบุประเภทกลุมเปาหมายโดยแยกเปนบานพักอาศยัและผูประกอบการรานคาในชุมชน 

(2)  สวนที่ 2  ประกอบดวย ประเด็นการสังเกต 3 ขอ คือ (1)  แหลงที่นาํขยะมูลฝอย
ไปทิ้ง ลักษณะพื้นที่จดุรองรบัขยะมูลฝอยวาอยูหางไกลชมุชน เอื้อประโยชนในการทิง้ หรือมีปริมาณ
ภาชนะรองรับเพียงพอหรือไม ตลอดจนความสะอาดรอบ ๆ จุดทิ้งขยะ   (2)  ลักษณะการทิ้ง เปนการ
ใสถุงกอนนําไปทิ้งหรือเทขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับโดยตรง หรือวางกองไวขางถัง  (3)  การ
คัดแยกขยะมูลฝอย โดยสังเกตจากจดุที่ทิ้งขยะมูลฝอยวามกีารคัดแยกขยะมูลฝอยที่ขายได หรือเปน
การทิ้งทุกอยางรวมกัน 
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2)  เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนการวิเคราะหปญหาสาเหตแุละแนวทางแกไขปญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน  ใชแนวทางการสนทนากลุม ประกอบดวยหัวขอ ดังนี ้

(1)  สถานภาพชุมชนในดานกายภาพ ขอมูลพื้นฐานดานประชากร เพือ่สราง
ความคุนเคยใหกลุมเปาหมายและเชิญชวนใหเกดิการสนทนาในเรื่องตาง ๆ ที่ตองการพูดคยุให
กลุมเปาหมายทราบ  เมื่อคุนเคยแลวจึงเขาสูประเด็นปญหาขยะมูลฝอย 

(2)  การนําเสนอปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน  เพื่อเปดโอกาสใหทุกคนไดนําเสนอ
ปญหาตามความคิดเห็นของตนเอง  และมกีารอภิปรายเพื่อสรุปปญหา 

(3)  การนําเสนอสาเหตุของปญหาและแนวทางแกไข  เพื่อเปนการเปดโอกาสให
ทุกคนไดนําเสนอแนวทางแกไขปญหา  และความตองการในเรื่องขยะมูลฝอยที่ตองการให อบต. 
ดําเนินการ 

(4)  การกําหนดเปาหมายและความตองการของชุมชน การตัดสินใจคัดเลือกแนวทาง
และวิธีการทีน่าํมาใชในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชน  

(5)  การกําหนดกิจกรรม  ระยะเวลา  ผูมีสวนรวม  และเปาหมายในการปฏิบัติ   
(6)   การใหความรู  วิธีปฏิบัตใินการคัดแยกขยะมูลฝอยตามแนวทางที่ชุมชนตองการ 
(7)  วิธีประเมนิผลความสําเร็จ 

3)   เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนการดําเนินการแกไขปญหาขยะมลูฝอยในชุมชน เปนแบบบันทกึ
ขอมูลมีลักษณะปลายเปด (Opened End) ประกอบดวยคณุลักษณะสวนบคุคลของผูประกอบการรานคา
ในชุมชน (ช่ือ-ช่ือสกุล เพศ อายุ และประเภทรานคา) ลักษณะหรือวิธีการขายขยะมูลฝอย  น้ําหนักขยะ
มูลฝอยที่ขายได รายไดจากการขายขยะมูลฝอย  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติและขอเสนอแนะ 

4)  เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนการประเมินผลความสําเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอย
ในชุมชน  ใชแนวทางการสนทนากลุม ซ่ึงประกอบดวยหัวขอ ดังนี ้

(1)  การประเมนิจํานวนผูประกอบการรานคาชุมชนที่รวมและไมรวมคัดแยกขยะมูลฝอย  
(2)  ปริมาณขยะที่คัดแยกเพื่อนาํไปขาย  และปรมิาณขยะที่ทิ้งลงถังขยะของ อบต. หนองปรือ 
(3)  รายไดที่มาจากการขายขยะมูลฝอย 
(4)  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ 
(5)  สรุปรูปแบบในการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 
(6)  สรุปผลการเรียนรู 

3.2.2  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
1)   ศึกษารายละเอียดจากเอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอย  สถิติ

ขยะมูลฝอยและประเภทขยะมูลฝอยของ อบต. หนองปรอื (2549, หนา 15-18) และทีเ่กี่ยวของกับการ
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สังเกตการปฏิบัติของผูทิ้งขยะมูลฝอย จดุรองรับหรือที่ทิ้งขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย ของ 
พโยม รุจิรัสสวรวงศ (2543, หนา 53-54) 

2)  สรางแบบบันทึกการสังเกตและแบบบนัทึกขอมูล   กาํหนดประเด็นที่จะสังเกตและ
บันทึกที่เกี่ยวของกับแหลงที่นําขยะมูลฝอยไปทิ้ง ลักษณะการทิ้งขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะมูลฝอย 
โดยปรับปรุงจากวิธีการและประเดน็สังเกตการณ การปฏิบัติของประชาชนผูทิ้งขยะมลูฝอย จดุรองรับ
ที่ทิ้งขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะมูลฝอย ของ พโยม รุจิรัสสวรวงศ (2543, หนา 53-54) สวนการ
กําหนดประเดน็ที่จะบนัทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับการคัดแยกขยะมูลฝอย และการจําแนกประเภทของ
ขยะมูลฝอย ปรับปรุงจากการจําแนกประเภทขยะมูลฝอยของ อบต. หนองปรือ (2549, หนา 15-18)  

3)  นําแบบบนัทึกการสังเกตและแบบบนัทกึขอมูล  ที่ปรับปรุงขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา 
และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงตอเนื้อหา 

4)  นําแบบบนัทึกการสังเกตและแบบบนัทกึขอมูล  ไปใชบันทึกผลการสังเกต การทิ้ง
ขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในตําบลหนองปรือ   และใชจดบันทึกขอมูล
น้ําหนกัขยะมลูฝอย  และรายไดจากการขายขยะมูลฝอยของผูประกอบการรานคาในชุมชน ในพืน้ที่
หมู 1 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

3.3.1  การเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนการเตรียมการวจัิย  
1)  ศึกษาขอมลูเอกสารการปฏิบัติงาน และสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับขยะมลูฝอย เพื่อใหได

ขอมูลบริบทชุมชน ความหนาแนนของประชากร ปริมาณขยะมูลฝอยและประเภทขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคาง และการดําเนินงานดานขยะมูลฝอยของ อบต. หนองปรือ โดยทําการศึกษา
ในเดือนกันยายน 2549 

2)  การสังเกตขอมูลบริบทชุมชน และลักษณะการทิ้งขยะมูลฝอย  โดยใชแบบบันทึก
การสังเกต เพือ่บันทึกขอมูลในชุมชนทั้ง 14 หมู รวม 28 จุด  โดยดําเนนิการในสัปดาหที่ 3-4 ของ
เดือนกนัยายน 2549 

ขอมูลที่ไดในขั้นตอนนี้จะนาํไปใชเปนขอมูลเบื้องตนในการจัดสนทนากลุม ตอไป             
3.3.2  การเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนการวิเคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไข  

                         ปญหาขยะมลูฝอยในชุมชน     
ผูศึกษาวจิัยดําเนินการโดยจัดการสนทนากลุม   เพื่อคนหาปญหาสาเหตแุละแนวทางแกไข 

การวางแผนกจิกรรม ผูเกี่ยวของ เปาหมาย และวิธีการประเมินผล  โดยจัดในวันที่ 29  ตุลาคม 2549  
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มีผูเขารวมสนทนาประมาณ 48 คน ประกอบดวยผูประกอบการรานคาในชุมชน ใน 14 หมู จํานวน 
42 คน  เจาหนาที่ อบต. หนองปรือ จํานวน 5 คน (ภาคผนวก ข) และผูวจิัย   ขอมูลในขั้นตอนนี้     
จะนําไปสูแนวทางดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ตอไป 

3.3.3  การเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนการดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชมุชน        
การกําหนดระยะเวลาในการนําความรู ความเขาใจ และทกัษะในการปฏิบัติไปดําเนนิการ

ในพื้นทีห่มู 1  ซ่ึงเปนพื้นที่นาํรองคัดแยกขยะมูลฝอย โดยดําเนนิการในเดือนพฤศจกิายน 2549 ดงันี้ 
1)  ผูวิจยั และเจาหนาที่ อบต. หนองปรือ รวมกันประชาสัมพันธขอมูลกิจกรรมที่จะ

ดําเนินการใหกลุมเปาหมายในพื้นทีห่มู 1 ทราบ  โดยการลงพื้นที่ใชรถประชาสัมพันธ และการ
ประกาศผานหอกระจายขาว ในวนัที่ 30-31 ตุลาคม 2549  

2)  การดําเนินการปฏิบัติ ผูประกอบการรานคาในชุมชน 78 คน คัดแยกขยะมูลฝอย  
บันทึกน้ําหนักขยะมูลฝอย  รายไดจากการขายขยะมูลฝอย  ตลอดระยะเวลาดําเนินการใน 30 วัน  
เพื่อรวบรวมไปนําเสนอในการสนทนากลุมเพื่อประเมนิผลความสําเรจ็ของการแกไขปญหาขยะมูลฝอย
ในชุมชน ตอไป 

3.3.4  การเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนการประเมินผลความสําเร็จของการแกไขปญหา  
          ขยะมูลฝอยในชุมชน   
ผูวิจัย และเจาหนาที่ อบต. หนองปรือ ลงพื้นที่เก็บขอมลูที่เปนผลจากการปฏิบัติและการ 

คัดแยกขยะมูลฝอยของผูประกอบการรานคาในชุมชนในเบื้องตน เพื่อเปรียบเทียบกับกอนการปฏิบัติ
วาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม โดยดําเนนิการจดัเก็บขอมูลเพือ่เปรียบเทียบในประเด็น ดังนี้ 

1)  ปริมาณขยะมูลฝอยในพืน้ที่หมู 1 
2)  ลักษณะการทิ้งขยะมูลฝอย วามกีารทิ้งรวม ทิ้งลงถัง หรือวางกองขางถัง 
3)  การคัดแยกขยะมูลฝอย โดยสังเกตจากขยะมูลฝอยทีท่ิ้งวามีขยะมูลฝอยที่ขายได

ปะปนหรือไม 
4)  ปริมาณขยะมูลฝอยที่รานคาแยกไวขาย และรายไดจากการขายขยะมูลฝอย 

ทั้งนี้  ไดดําเนนิการจัดเก็บขอมูลเปน 2 ระยะคือ (1)  กอนที่จะนําวิธีการคัดแยกขยะมลูฝอย
ไปปฏิบัติ   (2)  หลังจากเริ่มปฏิบัติการคัดแยกขยะมูลฝอยไปแลว 1 เดอืน 

ขอมูลจากขอ 3.3.3  และ 3.3.4  จะนําไปประเมินผลรวมกันในการสนทนากลุม ในวนัที่ 8 
มกราคม 2550  ในประเด็นความสําเร็จในการดําเนินการ ปญหาอุปสรรค สรุปผลรูปแบบการคัดแยก
ขยะมูลฝอยที่ไดรวมกนัสรางและปฏิบัติ  ตลอดจนความตองการในอนาคต 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 

3.4.1  ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร จะใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  และ
นําเสนอผลการศึกษาในรูปของการบรรยาย  และตารางประกอบการบรรยายความ 

3.4.2  ขอมูลที่ไดจากการสังเกต จะนํามาวเิคราะหพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของชุมชน
โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา  

3.4.3  การประเมินผลความสําเร็จในการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นทีห่มู 1 จะใชการวิเคราะห
เปรียบเทียบจํานวนผูประกอบการรานคาในชุมชนที่เขารวมกิจกรรมและปฏิบัติจริง และน้ําหนกั 
ขยะมูลฝอยทีท่ําการคัดแยก  โดยใชคารอยละ     

3.4.4  การประเมินผลลักษณะการทิ้งขยะมลูฝอย  ความสะอาด ณ จุดรองรับขยะมูลฝอย
ของ อบต. หนองปรือ ใชการวิเคราะหเนื้อหา และนําเสนอผลการศึกษาในรูปของการบรรยาย  
 

3.5  ขั้นตอนในการทําวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรยีมการวิจยั  โดยผูวิจยัเขาไปศกึษาขอมลูทุติยภูมิของชุมชนจากหนวยงาน
ตาง ๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวของกบัขยะมูลฝอย การสังเกตบริบทชุมชน การทิ้งขยะมูลฝอย และการคัดแยก
ขยะมูลฝอยของประชาชนและผูประกอบการรานคาในชุมชนทั้ง 14 หมู ๆ ละ 2 คน รวม 28 คน โดย
ดําเนินการสังเกตในเวลา 6.00 น. ของแตละวนัในสัปดาหที่ 3-4 ของเดือนกันยายน 2549   เครื่องมือ
ที่ใชเปนแบบบันทึกการสังเกตเกีย่วกับลักษณะการทิ้งขยะมูลฝอย แหลงที่นําขยะมูลฝอยไปทิ้ง และ
การคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อดําเนินการแยกประเดน็พฤตกิรรมการทิ้งขยะมูลฝอย และนําขอมูลจาก
การสังเกตมาประมวลเพื่อนาํเสนอในการสนทนากลุมเพื่อวิเคราะหปญหาสาหตุและแนวทางแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาขยะมลูฝอยในชุมชน  
โดยใชแนวทางการสนทนากลุมของผูประกอบการรานคาในชุมชนใน 14 หมู ของตําบลหนองปรือ 
รวม 42 คน เพือ่เปดเวทใีหทกุคนไดมีโอกาสอยางเทาเทียมกันในการนําเสนอและแสดงความคิดเหน็
ในเวทีการสนทนากลุม (เจิมศักดิ์  ปนทอง, 2526, หนา 10; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ, 2549, หนา 68) ซ่ึงจัดขึน้ในวันที่ 29 ตุลาคม 2549  โดยมีการนําเสนอและแสดง
ความคิดเหน็ในประเดน็ตาง ๆ ดังนี้ 
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1)  อบต. หนองปรือ นําเสนอขอมูลขยะมูลฝอยของชุมชนและการดําเนินการดาน   
ขยะมูลฝอยของ อบต. หนองปรือ เพื่อสรางความคุนเคยใหกลุมเปาหมาย  และเชิญชวนใหเกิดการ
สนทนาในเรื่องตาง ๆ  ที่ตองการพูดคุย  เมือ่คุนเคยแลวจงึเขาสูประเด็นปญหาขยะมูลฝอย 

2)  เปดโอกาสใหทุกคนไดนาํเสนอปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนตามความคิดเห็นของ
ตนเอง  และมกีารอภิปรายเพื่อสรุปปญหา 

3)  เปดโอกาสใหทุกคนไดนาํเสนอสาเหตขุองปญหา และเสนอความตองการในเรื่อง
ขยะมูลฝอยทีต่องการให อบต. หนองปรอืดําเนินการ 

4)  เปดโอกาสใหทุกคนไดนาํเสนอแนวทางและวิธีการในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสมกบัชุมชน และใหมีการอภิปรายสรุป และตัดสินใจเลือกแนวทางและวิธีการที่จะนํามาใช
ในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน 

5)  การรวมกนักําหนดกจิกรรมในการปฏิบัติ  กลุมเปาหมายผูปฏิบัติ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ  และวิธีประเมินผลความสําเร็จ 

6)  อบต. หนองปรือ  ดําเนินการใหความรู วิธีปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยตาม  
แนวทางที่ชุมชนตองการ ตลอดจนตอบขอซักถามตาง ๆ เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถนําความรูที่ได
ไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3  การรวมดําเนนิการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน  โดยผูประกอบการ
รานคาในชุมชนในหมู 1  ผูวจิัย  และ เจาหนาที่ อบต. หนองปรือไดรวมกันดําเนินการ ดังนี ้

1)  ผูวิจยั  และ เจาหนาที่ อบต. หนองปรือ ประชาสัมพันธขอมูล กิจกรรมที่จะ
ดําเนินการใหผูประกอบการรานคาในชุมชนทราบอยางทัว่ถึง โดยวิธีการใชรถประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่และใชหอกระจายขาวเพื่อประกาศและประชาสมัพันธ เปนระยะเวลา 2 วนั (30-31 ตุลาคม 
2549) กอนเริม่ดําเนินการจริง  ซ่ึงการประชาสัมพันธประกอบดวยประเด็นตาง ๆ ดงันี้ 

(1)  ขอความรวมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยอธิบายปญหา สาเหตุ และให
ชวยกันลดปรมิาณขยะมูลฝอย 

(2)  การสรางรายไดจากการขายขยะมูลฝอย 
(3)  แหลงรับซื้อขยะมูลฝอย 
(4)  วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย 

 2)  ผูประกอบการรานคาในชุมชน 78 คน ดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยออกเปนขยะ
มูลฝอยขายไดและขยะมูลฝอยขายไมได เปนระยะเวลา 30 วัน (1-30 พฤศจิกายน 2549) และบันทกึ
ขอมูลน้ําหนักขยะมูลฝอยขายได  จาํแนกเปนพลาสติก กระดาษ กระปอง และขวด  และรายไดจาก
การขายขยะมลูฝอยโดยใชแบบบันทึกขอมูล  
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3)  ผูวิจยั เจาหนาที่ อบต. หนองปรือ และผูทรงคุณวุฒิ ดําเนินการตรวจสอบผลการ
บันทึกขอมูล หลังจากผูประกอบการรานคาในชุมชนดําเนินกิจกรรมไปแลว 30 วนั  ซ่ึงเปนการ 
ตรวจสอบผลการบันทึกขอมูลที่ประกอบดวย น้ําหนักขยะมูลฝอยที่แยกไวขายจําแนกตามประเภท
และรายไดจากการขายขยะมูลฝอย  เพื่อนาํมาเปรียบเทียบกับขอมูลในระยะกอนการดําเนินกิจกรรม 
โดยการตรวจสอบและรวบรวมขอมูลดังกลาวดําเนนิการในระหวางวันที่ 25-30 ธันวาคม 2549      

ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลความสําเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน  โดยใช
แนวทางการสนทนากลุมของผูประกอบการรานคาในชุมชนในหมู 1 จํานวน 78 คน เพื่อใหผูเขารวม
สนทนากลุม เจาหนาที ่อบต. หนองปรือ  และผูวจิัย ไดรวมกันประเมนิผลความสําเรจ็ในการดาํเนินการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในระยะเวลา 1 เดือน วาสามารถแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนไดหรือไม    
ซ่ึงผูประกอบการรานคาในชุมชนรวมนําเสนอขอมูลที่บนัทึกไวรวมกบัขอมลูการสังเกตของผูวิจยัและ
เจาหนาที่ อบต. หนองปรือที่ไดทําการสังเกตไว โดยประเด็นการสนทนากลุมประกอบดวย 

1)  จํานวนผูประกอบการรานคาในชุมชนที่รวมคัดแยกขยะมูลฝอย และไมคัดแยก  
ขยะมูลฝอย โดยผูประกอบการรานคาในชุมชนรวมใหขอมูล 

2)  น้ําหนักขยะมูลฝอยที่คัดแยกเพื่อนําไปขายจําแนกตามประเภท และน้ําหนักขยะมูลฝอย
ที่ทิ้งลงถังของ อบต. หนองปรือ โดยผูประกอบการรานคาในชุมชนรวมใหขอมูลที่จดบันทึกไว 

3)  รายไดที่มาจากการขายขยะมูลฝอย  โดยผูประกอบการรานคารวมใหขอมูลที่จด
บันทึกไวแบบรวบยอดตลอดระยะเวลา 30 วัน  

4)  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ โดยผูประกอบการรานคาในชุมชนรวมใหขอมูล 
5)  น้ําหนักขยะมูลฝอยของหมู 1 กอนและหลังการคัดแยกขยะมูลฝอย จําแนกตาม

ประเภท โดยผูวิจัยและเจาหนาที่ อบต. หนองปรือ รวมใหขอมูล 
6)  สภาพจดุทิง้ขยะมูลฝอยของ อบต. หนองปรือ ในหมู 1  กอนและหลังการคัดแยก

ขยะมูลฝอยในเรื่องความสกปรก และกลิ่นรบกวน โดยผูวิจัยและเจาหนาที่ อบต. หนองปรือ รวมให
ขอมูล  

7)  ผูประกอบการรานคาในชุมชน เจาหนาที่ อบต. หนองปรือ และผูวจิัย ไดรวมกนั
สรุปรูปแบบในการคัดแยกขยะในชุมชน  ประโยชนที่ไดรับ และรวมกันตัดสินใจในการเลือกที่จะ
ดําเนินการหรือยุติการคัดแยกขยะมูลฝอย 

สําหรับขั้นตอนในการทําวิจยั สามารถสรุปไดดังภาพ 2 
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ภาพ 2  ขั้นตอนการทําวจิัย 

ขั้นตอนการเตรียมการวิจัย 

ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่

การสังเกตการณ 

การวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนการวิเคราะหปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข    
ปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 

การนําเสนอปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข 

การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 

การกําหนดกิจกรรมการปฏิบัติ 

การใหความรู และวิธีการปฏิบัติ 

ขั้นตอนการดําเนินการแกไขปญหา
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

การประชาสัมพันธกิจกรรม 

การปฏิบัติตามแนวทาง
และการบันทึกขอมูล 

ขั้นตอนการประเมินผลความสําเร็จ  
ของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 

การสรุปรูปแบบการแกไขปญหา 

ประโยชนที่ไดรับ 

การตัดสินใจดําเนินการกิจกรรม
ตอเนื่อง/ ยุติกิจกรรม 


