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การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

Development of Knowledge Management in Community Participation on 
Environmental Management: A Case Study of Banphai  

Municipality, Khon Kaen 
 

ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์1 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (อพส.)  จ านวน 52 คน จากกลุ่มแกนน าชุมชนน าร่อง 10 ชุมชน 
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา
สภาพปัญหา และการจัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 
พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัย
พบว่า กระบวนการจัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น
กระบวนการน าสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  ตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยตรง  อันจะน าสู่การพัฒนาเมืองได้ และท าให้เกิดการส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ  ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ภายใต้การสนับสนุน  ควบคุมก ากับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดบริการเป็นส าคัญ  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ค าส าคัญ : การจัดการความรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อม   
 
Abstract 
 The objectives of this present study were to develop a process of knowledge 
management on community participation on environmental management of Banphai 
Municipality, Khon Kaen. The participants of the study were 52 environmental protection 
volunteers from 10 pilot communities in Banphai Municipality, Khon Kaen. The research 
conduction was divided into two phases: Phase 1 was a study of current issues and related  
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documents of knowledge management on community participation on environmental 
management and Phase 2 was the development of knowledge management on community 
participation on environmental management of Banphai Municipality, Khon Kaen. The 
research findings revealed the process of knowledge management on community 
participation on environmental management was a process of community participation 
driving, met the need of community directly, and led the communities to achieve the city 
development goals, which were the participation of public services and systematic 
environmental management under the local administrative organization according to the 
good governance principle. 
 
Keywords : Knowledge Management, Community participation, Environmental Management 
 
1. บทน า 
 การพัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบัน 
เป็นการพยายามพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์
ภายใต้คิดระบบเศรษฐกิจทุนนิยม สังคมไทยได้
กลายเป็นสังคมแห่งการบริโภค ประชาชนส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับวัตถุเป็นหลัก เน้นการบริโภค 
ส่งผลให้เกิด ก่อให้เกิดภาวะหนี้สิน ผลจากการ
พัฒนาที่ผ่านมาในลักษณะทุนนิยมนี้ท าให้เกิด
ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเพ่ิมมากขึ้น ให้
เกิดความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ ซึ่ง
ในช่วงเวลาที่ผ่าน มีการแสดงให้เห็นว่า ระทุนนิยม
ท าให้ครอบครัวมนชนบทเสียสมดุลระหว่างรายได้
กับรายจ่ายในครัวเรือน (เอกชัย พุมดวง, 2556) 
ประชาชนมุ่งแต่การท ามาหาเลี้ยงชีพเพ่ือการสร้าง
ฐานะ หารายได้ และละเลยการใส่ใจในการจัดการ
สิ่งแวดล้อ  หรือในบางชุมชนยังท าลายสิ่งแวดล้อม
ด้วย Fitzgerald and Leigh (2002) ได้ให้ข้อคิด
ว่าสิ่งส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่เพียงแค่
การส่ง เสริมให้ เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(Economic growth) แต่ยังรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพในการด ารงชีวิต (Living standard) ของ
ประช าชนด้ ว ย  ค ว รค านึ ง ถึ ง ก า รก ร ะจ าย 
ผลประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่า
เทียม(Equity distribution of development 
benefits) และ ค านึงถึงการสร้างความยั่งยืน 
(Sustainability) ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ดังนั้น 
เ พ่ื อ ให้ ป ร ะช าชนส า มา รถ รั บ มื อ กั บ คว า ม
เปลี่ ยนแปลงของสั ง คม  และ เศรษฐกิ จนั้ น 
กระบวนการในการพัฒนาให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ มีการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชนในการศึกษา เรียนรู้ วางแผนในการการ
บริหารจัดการและพัฒนากลุ่มตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชวาวุฒิ ลาภมาก , 
2553) เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ 
และเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ชุมชนและพัฒนาประเทศได้ ดังนั้นหลายชุมชนจึง
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มุ่งเน้นการจัดการความรู้ในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนในแต่ละประเด็นส าคัญ 
ซ่ึงขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชนนั้นๆ 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีนโยบายส่งเสริม
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  
ณ แหล่ งก า เนิด   โดยมีกิจกรรมที่ ช่ วยสร้ า ง
จิตส านึกประชาชนในรูปแบบกิจกรรมตลาดนัด
วัสดุรีไซเคิล  การท าน้ าหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ  
การท ากิจกรรมลดคัดแยกขยะอินทรีย์ในตลาด  ท า
การธนาคารวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียนและชุมชนน า
ร่องในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ซึ่งปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
ประมาณวันละ 20 ตัน/วัน  ท าการเก็บขนขยะมูล
ฝอย 8 เส้นทาง  ครอบคลุมร้อยละ 95 ของพ้ืนที่
ภายในเขต  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ท าการตัดหญ้า  
เก็บขนกิ่งไม้  ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม  โดยหน่วย
เฉพาะกิจ  งานรักษาความสะอาด  กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  
และสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูล
ฝอย  ครอบคลุมร้อยละ 40  รวมเป็นเงิน  
938,950 บาทต่อปี  ในขณะที่มีรายจ่ายจากการ
เก็บขนขยะมูลฝอย  2,637,376  บาทต่อปี  ส่วน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอย
ประมาณ 413,793 บาท  ในขณะที่มีรายจ่ายใน
การก าจัดขยะมูลฝอย 3,231,490 บาทต่อปี  รวม
รายได้ที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้รับจากการเก็บขน
และก าจัดขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 1,352,743 บาท  
ในขณะที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีรายจ่ายในการ
เก็บขนและค่าใช้จ่ายในก าจัดขยะมูลฝอย  รวม
ทั้งสิ้น 5,868,866 บาท  รวมค่าใช้จ่ายที่เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บขน

ขยะมูลฝอย 4,516,123 บาทต่อปี ซึ่งจากข้อมูล
สถิติดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นใน
การสร้างกระวนการจัดการความรู้ให้แก้ชุมชนใน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสามารถดูแลตนเอง
พัฒนาตนเอง และพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้ที่แก้ปัญหาของชุมชนต่อไป 
 
2. ค าถามการวิจัย 
   2.1 กระบวนการจัดการความรู้ด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
  2.2 กระบวนการจัดการความรู้ด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมมีขั้นตอนอย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น   
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 กลุ่มตัวอย่าง 
  อาส าสมั ค ร พิทั กษ์ สิ่ ง แ ว ดล้ อม 
(อพส.)  จ านวน 52 คน จากกลุ่มแกนน าชุมชนน า
ร่อง 10 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 
 4.2 เครื่องมือวิจัย   
  1) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือ
เก็บข้อมูลการจัดการความรู้  
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    2) การสนทนากลุ่ม การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงานของชุมชน
ต้นแบบ การถอด บทเรียน (After Action 
Review) ในองค์ความรู้ที่ได้จาการการจัดสนทนา
กลุ่มจากกลุ่มตัวอย่าง 
     3) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม การ
จดบันทึก จากเครื่องบันทึกเสียง  
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ดังนี้  
  5.1 ระยะที่  1 การศึกษาสภาพ
ปัญหา และการจัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  
   ท าการการส ารวจข้อมูลเบื้อองต้น
ของชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น ด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง (Structured In - depth interview) 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ที่มีประเด็นค าถามเกี่ยวกับ
บริบทชุมชน วิถีชีวิตและการเรียนรู้ของชุมชนใน
ระดับบุคคล ครอบครัว ข้อมูลภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
ข้อมูลกลุ่มอาชีพในชุมชน เพ่ือให้ทราบถึงบริบทที่
แท้จริงของชุมชน สภาพปัญหา ข้อเท็จจริง 
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และขยะ ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ผู้น าชุมชน จ านวน 10 
คน จากชุมชนน าร่อง 10 ชุมชน  
  5.2 ระยะที่ 2 พัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  

   การด าเนินงานในขั้นนี้ใช้วิธีวิจัย
เชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory 
Action Research, PAR) โดยมีอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม (อพส.) จ านวน 52 คน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
   5.2.1 กิจกรรมประชุมกลุ่มผู้น า
ชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้วิจัย 
โดยใช้ชื่อว่า เครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม
เพ่ือระดมความคิดเห็น การสอบถาม และการ
สังเกต และสรุปปัญหาร่วมกัน   
          5.2.2 การหาแนวทางแก้ปัญหา 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานในขั้นตอน
ประชุมร่วมกันพิจารณา ท าความเข้าใจ ก าหนด
แนวทางแก้ปัญหา และตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาที่ เป็นมติของที่ประชุม  และจัดท า
แผนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
แนวทางท่ีก าหนด  
   5.2.3 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
กิจกรรมที่วางไว้ตามข้ันตอน ดังนี้ 
     1) การรวบรวมองค์ความรู้ใน
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ 
โดยการศึกษาจากแหล่งความรู้ที่หลากหลายทั้งใน
รูปแบบของเอกสาร และองค์ความรู้จากตัวบุคคล
และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ให้เป็นลายลักษณ์
อักษร หรือคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
    2) จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม  และ
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จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของชุมชนต้นแบบด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
    3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เครือข่าย “บ้านนี้คัดแยกขยะ สร้างรายได้” 
น าเสนอรูปแบบการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
    4) จัดเวทีประชาคมชุมชน  
เพ่ือร่วมกันสะท้อนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
    5 )  จั ด กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค์ 
ประชาสัมพันธ์ “สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่” 
   5.2.4 กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือประเมิน 
ผลส าเร็จของพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมด้วยการถอดบทเรียน (After Action 
Review: AAR) โดยการสนทนากลุ่มเพ่ือระดม
ความคิดเห็นและหาแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ใน
การจัดการความรู้ พัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
     ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นสามารถน าเสนอตาม
ค าถามการวิจัยได้ ดังนี้ 
 
 

 6.1 กระบวนการจัดการความรู้ด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
  กระบวนการจัดการความรู้ด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มี
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 
     1) ผู้น าชุมชน เป็นผู้ที่มี
ความส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นอย่างมาก น าร่อง มีผู้บริหารท้องถิ่นและ กลุ่ม
ผู้น าชุมชนมี ดังนั้น จึงต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพใน
การบริหารจัดการชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และท ากิจกรรมร่วมกันในนอกจากนี้   ผู้น าใน
ลักษณะของผู้มีความรู้ ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นก็
จัดเป็นผู้น าในกระบวนการจัดการความรู้ ได้ 
เนื่องจากต้องมีการน าความรู้ ในตัวบุคคลมา
ถ่ายทอดเป็นความรู้ให้แก่ชุมชน เพ่ือการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการด าเนินงานตลอดจนการเป็น
ผู้น าในการสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือให้ก าหนดเป้าหมาย 
และกระบวนการจัดการความรู้ของชุมชน 
   2) ทรัพยากร (Resources) ได้แก่ 
ทรัพยากรในการเรียนรู้ของชุมชน เช่น องค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดและศูนย์
ข้อมูล ศูนย์การเรียนรู้  ชุมชน ซึ่งเก็บรวบรวม
ผลงานของ หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้รู้ที่ผู้ที่มี
ประสบการณ์ หรือห้องสมุดมีชีวิต เป็นทรัพยากรที่
ส าคัญในการจัดการความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ วสันต์ไทร แก้ว (2550) พบว่า การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคคลในชุมชน และ
ทรัพยากรต่างๆ ทั้งได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
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อักษร หรือที่มีอยู่ในตัวบุคคล ล้วนมีผลกับการ
เรียนรู้และการพัฒนาของชุมชนที่ยั่งยืน  
   3) เครือข่าย (Network) ในการ
จัดการความรู้ของชุมชนจะมีความมั่นคง ทันสมัย 
และมีการต่อยอพัฒนาการได้นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การ การสร้างเครือข่าย โดยเริ่มต้นจากการใช้
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในการร่วมมือกันในกลุ่ม
เล็กๆ ก่อน และขยายวงของเครือข่ายให้มีขนาด
ใหญ่มากขึ้น จากกลุ่ม เป็นหน่วยงาน องค์กร และ
ชุมชน ทั้งนี้  เครือข่ายระหว่างชุมชน สามารถ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มีการถ่ายทอด
ความรู้  และต่อยอดความรู้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฐิติฌาภรณ์ 
พงศ์จันทร์ (2553) ว่า การสร้าง เครือข่ายการ
เรียนรู้ภายในชุมชน การพัฒนาบุคลากรในทีม
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ 
จัดการความรู้เป็นการสร้างความพร้อมให้ชุมชน
ก่อนด าเนินการสร้างเครือข่ายภายนอก โดยชุมชน
ควรมีการ สร้างเครือข่ายโดยใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นระบบการบริหารงานแบบ
ธรรมาภิบาล (Janpani, Surasin,1996) 
 6.2 กระบวนการจัดการความรู้ด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมมีขั้นตอนอย่างไร 
  ผลการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า มีขั้นตอนในการจัดการความรู้ 7 
ขั้น ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ เอกชัย พุมดวง 
(2556) ซึ่งมีขั้นตอนของการจัดการความรู้ในการ
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของชุมชน 5 ขั้น ซึ่งกระบวนการจัดการ
ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมกรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้ านไผ่ 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การบ่ งชี้ ความรู้  กลุ่ มผู้ น า
ชุมชนน าร่องและผู้วิจัยได้มีการประชุมเพ่ือก าหนด
องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ประเภท
ของขยะ กระบวนการจัดการขยะ ทางเลือกในการ
จัดการขยะ ประโยชน์ของขยะ เป็นต้น 
   2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 
กลุ่มผู้น าชุมชนน าร่องและผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล 
และแสวงหาองค์ความรู้ที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นบ่งชี้
ความรู้จากเอกสาร งานวิจัย หนังสือ และต ารา
ต่างๆ และในขั้นนี้ได้มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมาร่วมประชุมพิจารณา ตลอดจนเป็น
วิทยากรรับเชิญในการเสวนาให้ความรู้แก่กลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ อาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
กลุ่มผู้น าชุมชนน าร่องและผู้วิจัยได้รวบรวมองค์
ความรู้ที่จ าเป็นที่ได้จากขั้นการสร้างและแสวงหา
ความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ และความรู้จากตัว
บุคคลมาจัดท าคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้าน
การจัดการขยะ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
   4) การประมวลความรู้และการ
กลั่นกรองความรู้  มีการจัดการจัดกิจกรรมให้
ความรู้ แก่กลุ่ ม เป้ าหมายในเรื่ องการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  และจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของ
ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  7  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2560) 

 

218 

กลุ่มอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เรียนรู้ และ
สร้างประสบการณ์เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จาก
คู่มือกับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาใช้ใน
การออกแบบกิจกรรมของชุมชนของตนเอง 
   5 )  ก า ร เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม รู้  ก ลุ่ ม
อาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อมได้น าความรู้ที่ได้มรใช้
ในการออกแบบกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการขยะในชุมชนของตนเอง  โดยต้อง
ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน จากผู้เชี่ยวชาญ 
และจากคู่มือที่ ได้รับมาประกอบการออกแบบ  
ทั้ ง นี้  กลุ่ ม เป้ า หมายสามารถปรึ กษา  แล ะ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้ทั้งไม่เป็นทางการ 
และแบบเป็นทางการในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เครือข่าย “บ้านนี้คัดแยกขยะ สร้างรายได้” 
น าเสนอรูปแบบการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ตลอดเวลาการด าเนินงาน  
   6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
เมื่อครบก าหนดการด าเนินงานตามแผนมีการจัด
เวทีประชาคมชุมชน  เพ่ือร่วมกันสะท้อนปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่าง 10 ชุมชนน าร่อง
เพ่ือศึกษาและเรียนรู้กระบวนการด าเนินงานของ
ชุมชนน าร่องท่ีเข้าร่วมโครงการ 
   7) การเรียนรู้ กลุ่มผู้น าชุมชนน า
ร่อง กลุ่มอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้วิจัยได้
ร่วมกันประชุมเพื่อการถอดบทเรียนของการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือสะท้อนผลของ
กระบวนการที่พัฒนา และให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนารพบวนการกระบวนการจัดการความรู้ด้าน

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ต่อไป 
              
7. สรุปผลการวิจัย 
 ผ ล ก า ร วิ จั ย พบ ว่ า  ใ น ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการจัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ใช้ กระบวนการ
กลุ่มในการค้นหาปัญหาของกลุ่มผู้น าชุมชน โดยได้
มีการร่วมกันก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็น และได้
เชิญผู้ เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้
ประกอบกกับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งจาก
การศึกษาจากเอกสาร ต ารา  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม  ก่อนที่จะรวบรวมเป็น
ลายลักษณ์อักษร และน าความรู้ไปเผยแพร่แก่
กลุ่มเป้าหมาย  กระบวนการของการจัดการความรู้
ที่สงเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้น าความรู้ไปใช้เป็น
อย่างดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเองคือ
การน ากลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานจากเครือข่าย
ภายนอก ซึ่งสามารถท าให้ความรู้ที่ เกิดขึ้นแก่
กลุ่มเป้าหมายเป็นความรู้ที่เป็นการบูรณาการกับ
ความรู้เดิมจากองค์ความรู้ที่ผู้น าชุมชนได้เตรียมไว้  
เพ่ือให้ความรู้นั้นสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นผลงานการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง โดยในกระบวนการ
นี้ การพบประ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้น าชุมชน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เป็นการ
เรียนรู้ร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (Learning Community) อีกด้วย  
นอกจากนี้ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เครือข่าย “บ้าน
นี้คัดแยกขยะ สร้างรายได้” เป็นขั้นตอนของ
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กระบวนการในชุมชนทุกคนมีส่วนร่วม ในการเป็น
ผู้ที่ให้ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนตนเอง  และเป็นผู้เรียนรู้ใน
การเสนอผลงาน สะท้อนปัญหา และแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
อย่างแท้จริง  
  และ ในขั้ น กา ร เ รี ยนรู้ ที่ มี ก า รถอก
บทเรียนกระบวนการจัดการความรู้ด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา
เทศบาลเมืองบ้ านไผ่  จั งหวัดขอนแก่นที่ ไ ด้
พัฒนาขึ้น มีการเรียนรู้ทั้งในส่วนของผลที่มีต่อผู้น า  
ต่ อกลุ่ มตั ว อย่ า ง  และต่ อชุ มชน   ซึ่ ง พบว่ า 
กระบวนการจัดการความรู้ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจั ดการปัญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ น
กระบวนการน าสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยตรง  อันจะน าสู่การพัฒนาเมืองได้ 
และท าให้ เกิดการส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะ  ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ ภายใต้การสนับสนุน  ควบคุมก ากับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความครอบคลุมในการจัดบริการเป็นส าคัญ  
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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