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บทคัดย่ อ
การศึกษากระบวนการพัฒนาชุ มชนต้นแบบการจัดการขยะ : กรณี ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้ าวพัฒนา อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแห่ งความสาเร็ จในการพัฒนาชุมชนสู่ ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะตลอดจนถึงกระบวนการใน
พัฒนาชุ มชนสู่ ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ ใช้วิธีการศึกษาตามแนวทางวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและการสนทนากลุ่ม
ผลการศึ ก ษา พบว่า ปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็ จ ที่ ท าให้ชุ ม ชนสามารถขับ เคลื่ อ นสู่ ชุ ม ชนต้น แบบ แบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้า น ได้แ ก่
1) ปั จ จัย ด้า นผู ้น า 2) ปั จ จัย ด้า นประชาชน 3) ปั จ จัย ด้า นเครื อข่ า ยความร่ วมมื อ และ 4) ปั จ จัย ด้า นการบริ หารจัด การ ชุ ม ชน
มีกระบวนการพัฒนาชุ มชนสู่ ชุมชนต้นแบบอย่างเป็ นขั้น ตอนตามหลักวงจรการบริ หารงานอย่างมีคุณภาพ (PDCA) เป็ นขั้น ตอน ดังนี้
1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นการนาไปปฏิบตั ิ (Do) 3) ขั้นการติดตามและประเมินผล (Check) และ 4) ขั้นการนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง (Act)
คาสาคัญ : กระบวนการพัฒนาชุมชน ชุมชนต้นแบบ การจัดการขยะ

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 development 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-bystep 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).
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564

31

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
11 (May - August) 31 - 37 (2021) Vol. 11, No. 2
Keywords : Community Development Process, Model Community, Waste Management

บทนา
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริ หารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเสนอเพื่อใช้เป็ นกรอบและทิศทางใน
การดาเนินการแก้ไขปั ญหาการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระสาคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ครบวงจร โดยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มุ่งสู่ การแก้ไขปั ญหาขยะอย่างยัง่ ยืน ลดผลกระทบ
ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีวิธีการสาคัญ ได้แก่ การลดการเกิ ดขยะมูลฝอยหรื อขยะอันตรายที่ แหล่งกาเนิ ดการนาขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ซ้ าและใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีประสิ ทธิภาพ การกาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
การส่งเสริ มภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแปรรู ปขยะมูลฝอยเป็ นพลังงานหรื อเชื้อเพลิง [1]
มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศได้รับพระราโชบายด้านการศึกษา ได้ร่วมกันกาหนดยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็ นหลักในการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศให้มีอตั ลักษณ์และมีประสิ ทธิ ผล
ที่ชดั เจน และพันธกิจหลักในข้อแรกของยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ คือ การพัฒนาท้องถิ่น ประกอบไปด้วย
การพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม (ยุทธศาสตร์ ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560- 2579) [2] พันธกิ จของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ ให้บริ การวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู ้ และเทคโนโลยี
นวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงการสื บสาน
ส่งเสริ มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ ชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
เพชรบุรี (พ.ศ. 2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ มสร้างความมัน่ คง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยงั่ ยืน ด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ด้วยหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ [3]
ชุ มชนหัวทุ่ ง-ทุ่ งพร้าวพัฒนา ตาบลท่ ายาง อาเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุ รี เป็ นชุ มชนเป้ าหมายในการพัฒนาและการ
ให้บริ การทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่ปี 2558 โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม จากการดาเนิ นการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา เป็ นชุมชนที่มีจุดแข็งในด้านความร่ วมมือของคนในชุมชนได้รวมกลุ่ม
กันพัฒนาชุมชนให้เป็ นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนโดยยึดหลักการทางานตามพระราชดาริ คือ “การระเบิด
จากข้างใน” [4] จากความร่ วมมือร่ วมใจของคนในชุมชนที่ มีความตั้งใจจริ ง ในการพัฒนาชุมชนทาให้ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว
พัฒนา เป็ นชุมชนต้นแบบในการบริ หารจัดการขยะในชุมชนมีหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาดูงานจานวนมาก และได้รับรางวัลชนะเลิศ
หมู่บา้ นจัดการขยะ ระดับจังหวัดเพชรบุรี ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจ ในการดาเนิ นการพัฒนาดังกล่าวนี้ ที่มีลกั ษณะเป็ น
กระบวนการขั้นตอนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ศึกษาปั จจัยแห่งความสาเร็ จในการพัฒนาชุมชนและกระบวนการพัฒนาชุมชนที่
นามาสู่ ชุมชนต้นแบบโดยมีความคาดหวังว่าจะได้นาผลการศึ กษามาใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้กบั ชุมชนและ
สังคมอื่น ๆ ได้เรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนกระบวนการวางแผน พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริ บทของชุมชนและสังคมอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสาเร็ จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบจัดการขยะ
2. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย ครั้ งนี้ ใช้วิธี ก ารศึ ก ษาตามแนวทางวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยมี ร ายละเอี ย ดวิธีการศึ กษา
ดังต่อไปนี้
1.กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ กลุ่มแกนนาชุมชน จานวน 5 คน ประธานกลุ่มกิจกรรมในชุมชน จานวน 5 คน
สมาชิกชุมชน 5 คน และตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและพัฒนาชุมชน จานวน 5 คน
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.1 แบบสัง เกตการมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant Observation) ด าเนิ น การโดยผูว้ ิจัย เข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มกับ ชุ ม ชนที่
ทาการศึ กษา ในฐานะเครื อข่ายความร่ วมมือ และทากิ จกรรมต่างๆร่ วมกับสมาชิ กชุมชน ได้มีการจดบันทึ กข้อมูลสรุ ปผลการ
ดาเนินการและพัฒนาการของการดาเนินการในทุกปี โดยดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558
2.2 แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยผูว้ ิจยั ได้จดั กิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็ นจาก
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ กลุ่มแกนนาชุมชน จานวน 5 คน ประธานกลุ่มกิจกรรมในชุมชน จานวน 5 คน สมาชิกชุมชน 5 คน
และตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและพัฒนาชุมชน จานวน 5 คน
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากการเข้าไปทาร่ วมกิจกรรมในชุมชนและการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การเก็บ
รายละเอียดจากกิจกรรมต่างๆ โดยผูว้ ิจยั ได้เริ่ มกิจกรรมตั้งแต่ปี 2558 ซึ่ งการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชุมชน กิจกรรมของ
ชุมชน และพัฒนาการของชุมชน
3.2 การสื บค้นจากเอกสาร โดยทาการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากเอกสารวิชาการ
บทความวิจยั บทความวิชาการ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจากแหล่งที่มีความเชื่อถือได้
3.3 การเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม โดยประเด็นในการสนทนาครอบคลุม 5 ประเด็น คือ 1) บริ บทชุมชนก่อน
การพัฒนาเป็ นชุมชนจัดการขยะ/ จุดเริ่ มต้นของการพัฒนาสู่ ชุมชนจัดการขยะ 2) รู ปแบบ/วิธีการในการขับเคลื่อนชุมชนจัดการ
ขยะ 3) ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จในการขับเคลื่อนชุมชนจัดการขยะ 4) ผลความสาเร็ จ/ประโยชน์จากการดาเนิ นการชุมชนปลอดขยะ
และ 5) แนวทางการพัฒนาชุมชนจัดการขยะ
4. การตรวจสอบข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ทาการวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)
ด้วยรู ปแบบการใช้ผูว้ ิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บมากกว่า 2 คนขึ้นไป (Multiple Analyst Triangulation) และการให้บุคคลต่างๆที่ ไม่ใช่
นักวิจยั ทาการทบทวนข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ (Reviews Triangulation )
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามลงภาคสนามสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วม
และการจัดประชุมกลุ่มย่อยในรู ปแบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (Content analysis)
นาหลักการและทฤษฎีที่ศึกษามาเชื่อมโยงหาความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของข้อมูล นาเสนอในลักษณะการพรรณนาความ
(Description) และแผนภาพเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของข้อมูล
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาได้ผลวิจยั ดังนี้
1. ปัจจัยแห่ งความสาเร็จในการพัฒนาชุมชนต้ นแบบจัดการขยะ
ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จในการขับเคลื่อนชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา สู่ ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ พบว่า มี 4 ปั จจัยคือ
1) ปั จจัยด้านผูน้ า 2) ปั จจัยด้านประชาชน 3) ปั จจัยด้านเครื อข่ายความร่ วมมือ และ 4) ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ปัจจัยด้ านผู้นา การจะขับเคลื่อนงานชุมชนให้ประสบความสาเร็ จได้ ผูน้ าจะต้องเข้าใจหลักการของงานพัฒนา
ชุมชน มีความรู ้ความเข้าใจ มีความพร้อมในการเสี ยสละทางานเพื่อส่วนรวมและมีการกากับติดตามการทางานพร้อมทั้งให้กาลังใจ
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง และแกนนาชุมชนเป็ นผูท้ ี่สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ประชาชนได้ดี หรื ออาจกล่าวได้วา่ ผูน้ าชุมชน
จะต้องมีความตระหนักและเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั คนในชุมชน
2) ปั จจัยด้ านประชาชน ประชาชนในชุมชนเป็ นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเนื่ องจากเป็ นคน
ส่ วนมากที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้เป็ นชุมชนปลอดขยะ โดยชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนามีความสมัคคีในชุมชน มีความเสี ยสละที่
จะทางานเพื่อส่ วนรวม และตัวบุคคลมีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่อยูเ่ สมอ มีองค์ความรู ้ในตัวบุคคล มีปราชญ์ชุมชนที่สามารถ
ถ่ายทอดเรื่ องราวได้ดี
3) ปัจจัยด้ านเครื อข่ ายความร่ วมมือ การหนุนเสริ มและการสนับสนุนองค์ความรู ้และงบประมาณจากเครื อข่ายเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อนงานให้มีความต่อเนื่ องและเพิ่มพูนความรู ้ และจากการทางานที่เป็ นที่ประจักษ์จนมีผมู ้ าศึกษาดูงาน
จานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ถือว่าเป็ นสิ่ งที่สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจสามารถดาเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
4) ปัจจัยด้ านการบริหารจัดการ การบริ หารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน และเครื อข่ายความร่ วมมือ
เช่น การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มจัดการขยะอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง มีการสร้างแรงจูงใจในการทางาน เช่น การประกวด การจัด
สวัสดิ การ ช่ วยให้การขับเคลื่ อนงานชุ มชนจัดการขยะประสบความสาเร็ จ และกระบวนการบริ หารที่ สาคัญ คื อ การติ ดตาม
ประเมินผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง และการนาผลประเมินไปปรับปรุ ง เพื่อให้ชุมชนเป็ นชุมชนที่ มีการจัดการขยะและมี
พัฒนาการอยูเ่ สมอ
2. กระบวนการพัฒนาชุมชนต้ นแบบการจัดการขยะ
กระบวนการพัฒนาชุ มชนสู่ ชุมชนต้นแบบอย่างเป็ นขั้นตอนตามหลักวงจรการบริ หารงานอย่างมี คุณภาพ (PDCA)
เป็ นขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นการนาไปปฏิบตั ิ (Do) 3) ขั้นการติดตามและประเมินผล (Check) และ 4) ขั้นการนา
ผลการประเมินไปปรับปรุ ง (Act) โดยมีสาระสังเขปของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ (รู ปที่ 1)
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน เป็ นขั้นตอนแรกโดยเริ่ มจากกาหนดเป้ าหมายร่ วมกันเมื่อได้มีการกาหนดเป้ าหมายแล้วชุมชน
ได้จดั ตั้งคณะทางานชุมชนจัดการขยะเพื่อเป็ นแกนนาในการขับเคลื่อนงานเมื่อมีการจัดตั้งคณะทางานแล้วได้มีการสร้างองค์
ความรู ้ให้กบั คณะทางานโดยจากความสมัครใจของคณะทางาน
ขั้นตอนที่ 2 การนาไปปฏิบัติ เป็ นขั้นตอนต่อเนื่องจากการสร้างองค์ความรู ้ให้กบั แกนนาโดยคณะทางานสรุ ปข้อมูล/องค์
ความรู ้ และแนวทางที่ จะวางแผนปฏิ บัติงานการจัดการขยะในชุ มชน และขยายความรู ้แก่ ประชาชนในชุ มชนโดยการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ในวิธีการต่างๆ และได้ร่วมกันกาหนด กฎ กติกา การจัดการขยะของชุมชนและสร้างการรับรู ้โดยการแจ้งในการ
ประชุมของชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสี ยงตามสาย และติดป้ ายประกาศ จากนั้นจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
สม่าเสมอตามหลัก 3R [5]
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล เป็ นขั้นตอนการติดตามการดาเนินงานของการจัดการขยะภายในชุมชนใช้วธิ ีการ
ติดตามโดยคณะทางานโครงการจัดการขยะโดยมีวิธีการติดตามและประเมินผลหลายวิธีการ เช่น กิ จกรรมตรวจเยี่ยมครัวเรื อน
กิจกรรมประกวดครัวเรื อนดีเด่น เป็ นต้น
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ขั้นตอนที่ 4 การนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง จากการประเมินโดยวิธีการต่างๆ สามารถนาผลประเมินสู่ กระบวนการ
ปรับปรุ งโดยใช้หลักการบริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพโดย มีการวางแผนการดาเนิ นงานตามที่กล่าวมาข้างต้น (Plan) ปฏิบตั ิตามแผน
และกิจกรรมส่งเสริ มการจัดการขยะ (Do) ตรวจสอบและประเมินมีการติดตามการดาเนินงานและนาข้อจากัดและปั ญหาที่พบไปสู่
การปรับปรุ ง (Check) และนาผลที่ทาการประเมินและข้อจากัดที่มีมาวางแผนเพื่อปรับปรุ งหาแนวทางการจัดการต่อไป (Act)

ผู้นา

ประชาชน

การบริหารจัดการ

เครื อข่ ายความร่ วมมือ
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จชุ มชนจัดการขยะ

รู ปที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่าง ปัจจัยแห่งความสาเร็ จและกระบวนการพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ :
กรณี ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจยั กระบวนการพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ กรณี ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
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การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแห่ งความสาเร็ จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบจัดการขยะ ของชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา
ตาบลท่ายาง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า มี 4 ปั จจัยที่นาไปสู่ ความสาเร็ จ ได้แก่ ปั จจัยด้านผูน้ า ปั จจัยด้านประชาชน
ปั จจัยด้านหน่ วยงานสนับสนุ น และปั จจัยด้านการบริ หารจัดการ โดยปั จจัยทั้ง 4 ปั จจัย ดาเนิ นการภายใต้แนวความคิดการมี
ส่ วนร่ วมและความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วน ซึ่ งไม่ควรใช้การบังคับ แต่เกิดจากความตระหนักและตัดสิ นใจของชาวบ้านเอง รัฐเป็ น
เพียงผูส้ นับสนุนเอื้ออานวยให้เกิดการมีส่วนร่ วมและการที่ประชาชนได้รับให้มีส่วนร่ วมในการคิดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสิ นใจการ
ร่ วมปฏิบตั ิไม่ได้เกิดจากบังคับ แต่เกิดจากภาครัฐเข้ามาสนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม [6] สอดคล้อง
กับการศึ กษาของประทีป มากมิตร และอารี ย ์ สุ ขสวัสดิ์ ที่ ทาการศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จต่อการพัฒนาชุมชนพูน
บาเพ็ญ เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร พบว่า มี 3 ปั จจัย ได้แก่ การมีส่วนร่ วมของชุมชน การสนับสนุนและการรับใช้สังคมของ
ผูน้ าชุมชน [7]
กระบวนการพัฒนาชุมชนสู่ ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะของชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา ตาบลท่ายาง อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี พบว่ามีการดาเนิ นงานอย่างเป็ นขั้นตอนตามหลักวงจรการบริ หารงานอย่างมีคุณภาพ (PDCA) เป็ นขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นการนาไปปฏิบตั ิ (Do) 3) ขั้นการติดตามและประเมินผล (Check) และ 4) ขั้นการนาผลการประเมิน
ไปปรั บปรุ ง (Act) ซึ่ ง สอดคล้องกับการศึ กษาของ จิ ราณี ย ์ พันมูล ที่ ศึกษากระบวนการพัฒนาชุ มชนสู่ วิถีเศรษฐกิ จพอเพียง
กรณี ศึกษาบ้านนาเวียง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง พบว่า ชุมชนมีกระบวนการพัฒนาชุมชน 5 ขั้นตอนสาคัญ ได้แก่ การศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาและความต้องการชุมชน การวางแผนการพัฒนาโครงการชุมชน การ
ดาเนินงานพัฒนาชุมชน และการติดตามและประเมินผล[8] สอดคล้องกับการศึกษาของธีรศักดิ์ สุขสันติกมล ที่ศึกษากระบวนการ
มีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนกะเหรี่ ยงบ้านยางน้ ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนเริ่ มตั้งแต่กระบวนการค้นพบปั ญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา การพิจารณาแนวทางและ
วิธีการในการแก้ไขปั ญหาโดยการวางแผน การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการตามแผน และการมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน [9] และสอดคล้องกับการศึกษาของกอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์ ที่ศึกษารู ปแบบทางความคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา
สู่ แนวทางการพัฒนาชุมชนที่สรุ ปว่า แนวทางการพัฒนาชุมชน คือ แนวคิดที่เป็ นระบบมีเหตุมีผลโดยเริ่ มจากการวิเคราะห์หน่วย
ท้องถิ่น กาหนดปั ญหาหลักที่จะพัฒนา หลังจากนั้นจึงกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการทางานพัฒนาชุมชน การวางแผนหน่วยระบบ
ทางานให้เหมาะสมกับ ทรัพยากร หลังจากนั้นจึ งนาสู่ กระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์หรื อ
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ[10]
ข้อค้นพบจากการศึกษาที่สาคัญอีกประการหนึ่ง พบว่า ในกระบวนการพัฒนาชุมชนสู่ เป้ าหมายมีขอ้ จากัดและอุปสรรค
ในขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน คือ ลักษณะส่ วนตัวของบุคคลที่จะไม่ชอบการเข้าร่ วมกิจกรรมแบบการสั่งการ ต้องมีความยินยอม
พร้อมใจในการเข้าร่ วมและความยืดหยุ่นในการจัดกิ จกรรมต่างๆ และประชาชนในรายครั วเรื อนไม่มีการจัดเก็บข้อมูล บันทึก
ข้อมูล ของขยะแต่ละประเภท เพราะไม่เห็นถึงประโยชน์ของการบันทึกข้อมูล รวมถึงไม่มีวิธีการในจัดการขยะทัว่ ไปที่ สามารถ
จัดการได้ครบวงจรในชุมชน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับแนวทางการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่ วม ดังนี้
1.1 ผูน้ า/แกนนา ควรใช้หลักจิ ตวิทยาในการชักชวนให้สมาชิ กในชุ มชนมีส่วนร่ วมในการทากิ จกรรม โดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างเครื อญาติในเบื้องต้น มีการประกาศและประชาสัมพันธ์การจัดกิ จกรรมล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิ กจัดการกับ
ภารกิจส่วนตัว และจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่สะดวกกับสมาชิกชุมชน
1.2 ควรมีการสร้างรู ปแบบการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลให้กบั ครัวเรื อนโดยให้มีความเข้าใจง่าย สะดวกใน
การบันทึกข้อมูล
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับแนวทางการวิจยั
ควรมีการศึ กษาเปรี ยบเที ยบกระบวนการพัฒนาชุ มชนต้นแบบการจัดการขยะในพื้นที่ ต่างๆ เพื่อนามาเป็ นข้อสรุ ปที่
สามารถนาไปปรับใช้ได้โดยกว้างขวาง
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