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การวิจ ยั ครัง้ นี้ ม ีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร
บนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน และสังเคราะห์รปู แบบและกลไกการจัดการขยะอย่าง
ครบวงจรของโรงเรียนและชุม ชน โดยดาเนินการในพื้นที่ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ซึง่ มีกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มชุมชน ได้แก่ กลุ่มผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชน
จานวน 22 คน 2) กลุ่มนักเรียนและครูในโรงเรียนจานวน 20 คน โดยใช้ร ะเบียบวิธวี จิ ยั การวิจ ยั
ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมซึง่ ประกอบด้วยช่วงการลาดตะเวน และช่วงวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั ใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การเปิ ดวง
สุนทรียสนทนา การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มสี ่วนร่วม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา จากนัน้ นาเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาอย่างละเอียด ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบและกลไกใน
การจัด การขยะอย่า งครบวงจรบนฐานการมีส่ ว นร่ ว มของโรงเรีย นและชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย
4 องค์ประกอบ (4C) ได้แก่ 1) การสร้างพืน้ ทีส่ าธารณะของกลุ่ม (Create Public Sphere) เพื่อเป็ น
พืน้ ทีส่ าหรับดาเนินการปฏิบตั กิ ารสื่อสาร ให้เกิดความคิดเห็นทีส่ อดคล้อง ความเข้าใจที่ตรงกัน และ
มติเอกฉัน ท์ ในการร่ วมกัน ค้น หาแนวทางการป้ องกัน การหลีก เลี่ย ง หรือด าเนิ น การเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ท่ไี ม่ ส มเหตุส มผล ไม่ย ั ่งยืน และไม่ยุติธ รรม ให้ดขี ้นึ ในลาดับต่อไป 2) การ
เปลี่ยนการเรียนรู้ (Change Learning) โดยมีรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ 2 ลักษณะด้วยกันคือ
กิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการลงมือทา (Learning by Doing) และกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการถ่ายทอด
ทางสัง คม (Learning by Socialization) 3) การเปลี่ ย นความเข้า ใจ (Change Understanding)
เป็ น ผลลัพธ์ของการท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่นี ามาซึ่งเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ ประกอบด้วย ด้าน
ความรู้สกึ ได้แก่ การเห็น คุณ ค่าในตนเอง เกิดเจตคติท่ดี ีต่อการจัดการขยะ และการตระหนักต่อ
ปัญหาและผลกระทบจากปัญหาขยะ ด้านความรู้ ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารจัดการขยะและวิธกี าร
คัดแยกขยะ 4) การเปลี่ยนพฤติกรรม (Change Behavioral) เป็ น ผลลัพธ์ของการทากิจกรรมการ
เรียนรู้ท่นี ามาซึ่งเกิดพฤติกรรมการลดขยะ พฤติกรรมการแยกขยะ และพฤติกรรมการกาจัดขยะ
ภายใต้ เ งื่อ นไขแห่ ง การปฏิ บ ัติ 3 ด้ า น ได้ แ ก่ เงื่อนไขด้ า นรายได้ เงื่อนไขด้ านการตระหนั ก
ต่อสิง่ แวดล้อม และเงื่อนไขด้านบุญ
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This research aims to create and to synthesize the integrated waste management
model and mechanism based on the participation of schools and the community. The study
site was located in the KohWai sub-district in the Pak Phli district of the Nakhon Nayok
Province. The subjects were divided into the following two groups: 1) community leaders
and members for a total of twenty-two subjects; and 2) teachers and students for a total of
twenty subjects. The study method was critical participatory action research (CPAR).
The CPAR process consisted of a reconnaissance phase and an action research phase.
The data collection was conducted using participatory and non-participatory observation,
in-depth interviews and the dialogue technique. Content analysis was used to analyze the
collected data. Then, the information was described in detail. The research found that the
integrated waste management model and mechanism consisted of four elements (4C):
1) create a public sphere for becoming an area for communicative practices and lead into
an inclusive opinion, the same understanding, and unanimity; 2) change learning by doing
and socialization activities; 3) change understanding of the results of transformative learning
activities consisted of change in feelings, including self-esteem, good attitudes to waste
management, awareness of waste problems and a change in knowledge, including
knowledge of waste management and separation method; and 4) change behavior so that
the results of activities lead to three waste management behaviors, including reduction,
separation, and disposal. These behaviors depended on three conditions: income,
environmental awareness, and charity.

