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บทคดัย่อ 
 การศึกษากระบวนการพฒันาชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ : กรณีชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา อ  าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี  
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการพฒันาชุมชนสู่ชุมชนตน้แบบการจดัการขยะตลอดจนถึงกระบวนการใน
พฒันาชุมชนสู่ชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ ใช้วิธีการศึกษาตามแนวทางวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
วธีิการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม  

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีท  าให้ชุมชนสามารถขับเคล่ือนสู่ชุมชนต้นแบบ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
1) ปัจจัยด้านผู ้น า   2) ปัจจัยด้านประชาชน  3) ปัจจัยด้านเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  ชุมชน 
มีกระบวนการพฒันาชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบอย่างเป็นขั้นตอนตามหลกัวงจรการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ (PDCA) เป็นขั้นตอน ดังน้ี  
1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นการน าไปปฏิบติั (Do) 3) ขั้นการติดตามและประเมินผล (Check) และ 4) ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
  

ค าส าคัญ : กระบวนการพฒันาชุมชน  ชุมชนตน้แบบ  การจดัการขยะ 
 

Abstract  
A study of the model community development process of waste management:  in case of Hua Thung-Thung Prao Pattana 

Community, Tha Yang District, Phetchaburi Province was aimed to study and analyze the success factors of community developmen t toward 
the model community waste managements as well as the process of developing communities into a model community waste management. 
This research was based on a qualitative research method, which collected data by participatory observation and group discuss ion.  

The results of the study revealed the success factors that contributed to the development of the model community were divided 
into 4 factors: 1) leadership factor 2) people factor 3) network cooperation factor and 4) management factor. The community had a step-by-
step development process toward the model community according to the principles of the quality management cycle. The steps used were 
PDCA which had the following steps: 1) planning (Plan) 2) implementation (Do), 3) monitoring and evaluation (Check), and  
4) the evaluation results to improve (Act). 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (May - August)  31  - 37  (2021)     Vol. 11, No. 2 

32 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

Keywords : Community Development Process, Model Community, Waste Management 
 
 

บทน า   
  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอเพ่ือใชเ้ป็นกรอบและทิศทางใน
การด าเนินการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยและขยะอนัตรายของประเทศ ซ่ึงมีสาระส าคญัใหเ้กิดการจดัการขยะมูลฝอยอยา่ง
ครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มุ่งสู่การแกไ้ขปัญหาขยะอยา่งย ัง่ยืน  ลดผลกระทบ
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีวิธีการส าคญั ไดแ้ก่ การลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือขยะอนัตรายท่ีแหล่งก าเนิดการน าขยะมูลฝอย
กลบัมาใชซ้ ้ าและใชป้ระโยชน์ใหม่ การเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ การก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยวธีิท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ
การส่งเสริมภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังานหรือเช้ือเพลิง [1] 

มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศไดรั้บพระราโชบายดา้นการศึกษา ไดร่้วมกนัก าหนดยทุธศาสตร์ใหม่มหาวทิยาลยัราชภฏั 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นหลกัในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศให้มีอตัลกัษณ์และมีประสิทธิผล 
ท่ีชดัเจน และพนัธกิจหลกัในขอ้แรกของยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ คือ การพฒันาทอ้งถ่ิน ประกอบไปดว้ย
การพฒันา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม (ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลยัราชภฏั ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560- 2579) [2] พนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ไดแ้ก่ ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
นวตักรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงการสืบสาน 
ส่งเสริมโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั
เพชรบุรี (พ.ศ. 2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุข และสังคมคุณภาพท่ีย ัง่ยืน ดว้ยหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยืน
ดว้ยหลกัการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ผา่นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ[3] 
 ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบุรี เป็นชุมชนเป้าหมายในการพฒันาและการ
ใหบ้ริการทางวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ตั้งแต่ปี 2558 โดยมุ่งเนน้การแกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากการด าเนินการ
พฒันามาอยา่งต่อเน่ือง พบวา่ ชุมชนหวัทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา เป็นชุมชนท่ีมีจุดแขง็ในดา้นความร่วมมือของคนในชุมชนไดร้วมกลุ่ม
กนัพฒันาชุมชนใหเ้ป็นชุมชนตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชนโดยยดึหลกัการท างานตามพระราชด าริ คือ “การระเบิด
จากขา้งใน” [4]  จากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนท่ีมีความตั้งใจจริง  ในการพฒันาชุมชนท าให้ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว
พฒันา เป็นชุมชนตน้แบบในการบริหารจดัการขยะในชุมชนมีหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานจ านวนมาก และไดรั้บรางวลัชนะเลิศ
หมู่บา้นจดัการขยะ ระดบัจงัหวดัเพชรบุรี ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยั จึงมีความสนใจ  ในการด าเนินการพฒันาดงักล่าวน้ีท่ีมีลกัษณะเป็น
กระบวนการขั้นตอนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยไดศึ้กษาปัจจยัแห่งความส าเร็จในการพฒันาชุมชนและกระบวนการพฒันาชุมชนท่ี
น ามาสู่ชุมชนตน้แบบโดยมีความคาดหวงัวา่จะไดน้ าผลการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริม สนบัสนุนให้กบัชุมชนและ
สงัคมอ่ืน ๆ ไดเ้รียนรู้แลกเปล่ียนกระบวนการวางแผน พฒันาและประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัแต่ละบริบทของชุมชนและสงัคมอ่ืน ๆ 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาและวเิคราะห์ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการพฒันาชุมชนตน้แบบจดัการขยะ  
2. เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ  
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการศึกษาตามแนวทางวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 

1.กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยั  
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ กลุ่มแกนน าชุมชน จ านวน 5 คน ประธานกลุ่มกิจกรรมในชุมชน จ านวน 5 คน 

สมาชิกชุมชน 5 คน  และตวัแทนของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนและพฒันาชุมชน จ านวน 5 คน 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี  
 2.1 แบบสังเกตการมีส่วนร่วม (Participant Observation) ด าเนินการโดยผูว้ิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนท่ี
ท าการศึกษา ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือ และท ากิจกรรมต่างๆร่วมกบัสมาชิกชุมชน ไดมี้การจดบนัทึกขอ้มูลสรุปผลการ
ด าเนินการและพฒันาการของการด าเนินการในทุกปี โดยด าเนินการต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2558  
 2.2 แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมสนทนากลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นจาก
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ กลุ่มแกนน าชุมชน จ านวน 5 คน ประธานกลุ่มกิจกรรมในชุมชน จ านวน 5 คน สมาชิกชุมชน 5 คน  
และตวัแทนของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนและพฒันาชุมชน จ านวน 5 คน  

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.1 การรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม จากการเขา้ไปท าร่วมกิจกรรมในชุมชนและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การเก็บ

รายละเอียดจากกิจกรรมต่างๆ โดยผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมกิจกรรมตั้งแต่ปี 2558 ซ่ึงการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ชุมชน กิจกรรมของ
ชุมชน และพฒันาการของชุมชน  
 3.2 การสืบคน้จากเอกสาร โดยท าการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารวิชาการ 
บทความวจิยั บทความวชิาการ และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตจากแหล่งท่ีมีความเช่ือถือได ้
 3.3 การเก็บขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม โดยประเด็นในการสนทนาครอบคลุม 5 ประเด็น คือ 1) บริบทชุมชนก่อน
การพฒันาเป็นชุมชนจดัการขยะ/ จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาสู่ชุมชนจดัการขยะ 2) รูปแบบ/วิธีการในการขบัเคล่ือนชุมชนจดัการ
ขยะ 3) ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการขบัเคล่ือนชุมชนจดัการขยะ  4) ผลความส าเร็จ/ประโยชน์จากการด าเนินการชุมชนปลอดขยะ 
และ 5) แนวทางการพฒันาชุมชนจดัการขยะ 
 4. การตรวจสอบข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดท้ าการวิเคราะห์ โดยใชว้ิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) 
ดว้ยรูปแบบการใชผู้ว้ิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บมากกว่า 2 คนข้ึนไป (Multiple Analyst Triangulation) และการให้บุคคลต่างๆท่ีไม่ใช่
นกัวจิยัท าการทบทวนขอ้คน้พบจากการวเิคราะห์ (Reviews Triangulation ) 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการรวบรวมขอ้มูลภาคสนามลงภาคสนามสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
และการจดัประชุมกลุ่มยอ่ยในรูปแบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) 
น าหลกัการและทฤษฎีท่ีศึกษามาเช่ือมโยงหาความสอดคลอ้งและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล น าเสนอในลกัษณะการพรรณนาความ 
(Description) และแผนภาพเพื่อใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงสมัพนัธ์ของขอ้มูล 
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ผลการวจัิย 
 จากการศึกษาไดผ้ลวจิยั ดงัน้ี  
 1. ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการพฒันาชุมชนต้นแบบจดัการขยะ 

ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการขบัเคล่ือนชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา สู่ชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ พบว่า  มี 4 ปัจจยัคือ  
1) ปัจจยัดา้นผูน้ า 2) ปัจจยัดา้นประชาชน 3) ปัจจยัดา้นเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ปัจจัยด้านผู้น า การจะขบัเคล่ือนงานชุมชนให้ประสบความส าเร็จได ้ผูน้ าจะตอ้งเขา้ใจหลกัการของงานพฒันา
ชุมชน มีความรู้ความเขา้ใจ มีความพร้อมในการเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวมและมีการก ากบัติดตามการท างานพร้อมทั้งใหก้ าลงัใจ
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง และแกนน าชุมชนเป็นผูท่ี้สามารถถ่ายทอดความรู้ใหก้บัประชาชนไดดี้ หรืออาจกล่าวไดว้า่ ผูน้ าชุมชน
จะตอ้งมีความตระหนกัและเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัคนในชุมชน 

2) ปัจจัยด้านประชาชน ประชาชนในชุมชนเป็นหัวใจส าคญัในการขบัเคล่ือนงานพฒันาชุมชนเน่ืองจากเป็นคน
ส่วนมากท่ีจะขบัเคล่ือนชุมชนใหเ้ป็นชุมชนปลอดขยะ โดยชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันามีความสมคัคีในชุมชน มีความเสียสละท่ี
จะท างานเพ่ือส่วนรวม และตวับุคคลมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่อยูเ่สมอ มีองคค์วามรู้ในตวับุคคล มีปราชญชุ์มชนท่ีสามารถ
ถ่ายทอดเร่ืองราวไดดี้ 

3) ปัจจยัด้านเครือข่ายความร่วมมือ การหนุนเสริมและการสนบัสนุนองคค์วามรู้และงบประมาณจากเครือข่ายเป็น
ปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนงานให้มีความต่อเน่ืองและเพ่ิมพูนความรู้ และจากการท างานท่ีเป็นท่ีประจกัษจ์นมีผูม้าศึกษาดูงาน
จ านวนเพ่ิมมากข้ึนในทุกปีถือวา่เป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนใหชุ้มชนเกิดความภาคภูมิใจสามารถด าเนินงานต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4) ปัจจยัด้านการบริหารจดัการ  การบริหารจดัการท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ 
เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมจดัการขยะอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง มีการสร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น การประกวด การจดั
สวสัดิการ ช่วยให้การขบัเคล่ือนงานชุมชนจัดการขยะประสบความส าเร็จ และกระบวนการบริหารท่ีส าคญั คือ การติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และการน าผลประเมินไปปรับปรุง เพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนท่ีมีการจดัการขยะและมี
พฒันาการอยูเ่สมอ 

2. กระบวนการพฒันาชุมชนต้นแบบการจดัการขยะ  
กระบวนการพฒันาชุมชนสู่ชุมชนตน้แบบอย่างเป็นขั้นตอนตามหลกัวงจรการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ (PDCA)  

เป็นขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นการน าไปปฏิบติั (Do) 3)  ขั้นการติดตามและประเมินผล (Check) และ 4) ขั้นการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) โดยมีสาระสงัเขปของแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี (รูปท่ี 1) 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน เป็นขั้นตอนแรกโดยเร่ิมจากก าหนดเป้าหมายร่วมกนัเม่ือไดมี้การก าหนดเป้าหมายแลว้ชุมชน
ไดจ้ดัตั้งคณะท างานชุมชนจดัการขยะเพ่ือเป็นแกนน าในการขบัเคล่ือนงานเม่ือมีการจดัตั้งคณะท างานแลว้ไดมี้การสร้างองค์
ความรู้ใหก้บัคณะท างานโดยจากความสมคัรใจของคณะท างาน  

ขั้นตอนที ่2 การน าไปปฏิบัต ิเป็นขั้นตอนต่อเน่ืองจากการสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัแกนน าโดยคณะท างานสรุปขอ้มูล/องค์
ความรู้และแนวทางท่ีจะวางแผนปฏิบัติงานการจดัการขยะในชุมชน และขยายความรู้แก่ประชาชนในชุมชนโดยการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ในวิธีการต่างๆ และไดร่้วมกนัก าหนด กฎ กติกา การจดัการขยะของชุมชนและสร้างการรับรู้โดยการแจง้ในการ
ประชุมของชุมชน ประชาสัมพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย และติดป้ายประกาศ จากนั้นจดักิจกรรมส่งเสริมการจดัการขยะอย่างถูกวิธี
สม ่าเสมอตามหลกั 3R [5] 

ขั้นตอนที ่3 การตดิตามและประเมนิผล เป็นขั้นตอนการติดตามการด าเนินงานของการจดัการขยะภายในชุมชนใชว้ธีิการ
ติดตามโดยคณะท างานโครงการจดัการขยะโดยมีวิธีการติดตามและประเมินผลหลายวิธีการ เช่น กิจกรรมตรวจเยี่ยมครัวเรือน 
กิจกรรมประกวดครัวเรือนดีเด่น เป็นตน้ 
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ขั้นตอนที่ 4 การน าผลการประเมินไปปรับปรุง จากการประเมินโดยวิธีการต่างๆ สามารถน าผลประเมินสู่กระบวนการ
ปรับปรุงโดยใชห้ลกัการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพโดย มีการวางแผนการด าเนินงานตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ (Plan) ปฏิบติัตามแผน
และกิจกรรมส่งเสริมการจดัการขยะ (Do) ตรวจสอบและประเมินมีการติดตามการด าเนินงานและน าขอ้จ ากดัและปัญหาท่ีพบไปสู่
การปรับปรุง (Check) และน าผลท่ีท าการประเมินและขอ้จ ากดัท่ีมีมาวางแผนเพ่ือปรับปรุงหาแนวทางการจดัการต่อไป (Act) 

 
 

รูปท่ี 1 ความเช่ือมโยงระหวา่ง ปัจจยัแห่งความส าเร็จและกระบวนการพฒันาชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ :  
กรณีชุมชนหวัทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจยักระบวนการพฒันาชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ กรณีชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา อ าเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

ผู้น า ประชาชน 

การบริหารจัดการ เครือข่ายความร่วมมือ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จชุมชนจัดการขยะ  
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 การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการพฒันาชุมชนตน้แบบจดัการขยะ ของชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา 
ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า  มี 4 ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ ไดแ้ก่   ปัจจยัดา้นผูน้ า  ปัจจยัดา้นประชาชน  
ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุน  และปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ โดยปัจจยัทั้ง 4 ปัจจัย ด าเนินการภายใตแ้นวความคิดการมี 
ส่วนร่วมและความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน ซ่ึงไม่ควรใชก้ารบงัคบั แต่เกิดจากความตระหนกัและตดัสินใจของชาวบา้นเอง รัฐเป็น
เพียงผูส้นบัสนุนเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและการท่ีประชาชนไดรั้บใหมี้ส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจการ  
ร่วมปฏิบติัไม่ไดเ้กิดจากบงัคบั แต่เกิดจากภาครัฐเขา้มาสนบัสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม [6]   สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของประทีป  มากมิตร และอารีย ์สุขสวสัด์ิ ท่ีท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จต่อการพฒันาชุมชนพูน
บ าเพญ็ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา่ มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การสนบัสนุนและการรับใชส้ังคมของ
ผูน้ าชุมชน [7] 
 กระบวนการพฒันาชุมชนสู่ชุมชนตน้แบบการจดัการขยะของชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพฒันา ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่มีการด าเนินงานอยา่งเป็นขั้นตอนตามหลกัวงจรการบริหารงานอยา่งมีคุณภาพ (PDCA) เป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นการน าไปปฏิบติั (Do) 3)  ขั้นการติดตามและประเมินผล (Check) และ 4) ขั้นการน าผลการประเมิน 
ไปปรับปรุง (Act)  ซ่ึง สอดคลอ้งกับการศึกษาของ จิราณีย ์ พนัมูล ท่ีศึกษากระบวนการพฒันาชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษาบา้นนาเวียง อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง พบวา่ ชุมชนมีกระบวนการพฒันาชุมชน 5 ขั้นตอนส าคญั ไดแ้ก่ การศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและความตอ้งการชุมชน การวางแผนการพฒันาโครงการชุมชน การ
ด าเนินงานพฒันาชุมชน และการติดตามและประเมินผล[8]  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธีรศกัด์ิ สุขสนัติกมล ท่ีศึกษากระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนกะเหร่ียงบา้นยางน ้ ากลดัใต ้อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเร่ิมตั้งแต่กระบวนการคน้พบปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การพิจารณาแนวทางและ
วิธีการในการแกไ้ขปัญหาโดยการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน [9]  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกอบกลุ วศิิษฏส์รศกัด์ิ ท่ีศึกษารูปแบบทางความคิดยทุธศาสตร์การพฒันา
สู่แนวทางการพฒันาชุมชนท่ีสรุปวา่ แนวทางการพฒันาชุมชน คือ แนวคิดท่ีเป็นระบบมีเหตุมีผลโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์หน่วย
ทอ้งถ่ิน  ก าหนดปัญหาหลกัท่ีจะพฒันา หลงัจากนั้นจึงก าหนดยทุธศาสตร์เพ่ือการท างานพฒันาชุมชน การวางแผนหน่วยระบบ
ท างานให้เหมาะสมกบั ทรัพยากร หลงัจากนั้นจึงน าสู่กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุตาม วตัถุประสงคห์รือ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ[10] 

ขอ้คน้พบจากการศึกษาท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง พบวา่ ในกระบวนการพฒันาชุมชนสู่เป้าหมายมีขอ้จ ากดัและอุปสรรค
ในขบัเคล่ือนและพฒันาชุมชน คือ ลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ีจะไม่ชอบการเขา้ร่วมกิจกรรมแบบการสั่งการ ตอ้งมีความยนิยอม
พร้อมใจในการเขา้ร่วมและความยืดหยุ่นในการจดักิจกรรมต่างๆ และประชาชนในรายครัวเรือนไม่มีการจดัเก็บขอ้มูล บนัทึก
ขอ้มูล ของขยะแต่ละประเภท เพราะไม่เห็นถึงประโยชน์ของการบนัทึกขอ้มูล รวมถึงไม่มีวิธีการในจดัการขยะทัว่ไปท่ีสามารถ
จดัการไดค้รบวงจรในชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับแนวทางการพฒันาชุมชนสู่ชุมชนตน้แบบจดัการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ดงัน้ี  

 1.1 ผูน้ า/แกนน า ควรใช้หลกัจิตวิทยาในการชักชวนให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม โดยใช้
ความสัมพนัธ์ระหว่างเครือญาติในเบ้ืองตน้ มีการประกาศและประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมล่วงหนา้เพ่ือให้สมาชิกจดัการกบั
ภารกิจส่วนตวั และจดักิจกรรมในช่วงเวลาท่ีสะดวกกบัสมาชิกชุมชน  
 1.2 ควรมีการสร้างรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลให้กบัครัวเรือนโดยให้มีความเขา้ใจง่าย สะดวกใน
การบนัทึกขอ้มูล  
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2. ขอ้เสนอแนะส าหรับแนวทางการวจิยั 
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพฒันาชุมชนตน้แบบการจดัการขยะในพ้ืนท่ีต่างๆ เพื่อน ามาเป็นขอ้สรุปท่ี

สามารถน าไปปรับใชไ้ดโ้ดยกวา้งขวาง 
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